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SUNU�

Endüstri ili�kileri Sistemi’nin aktörleri i�çiler ve sendikalar� i�verenler 
ve devletin i�çi - i�veren ili�kilerinde uzmanla�m�� birimleridir.

Bu üçlü aras�ndaki kurumsal ili�kiler “Endüstri �li�kileri Sistemi”ni 
olu�turur.

Günümüzde sistemin aktörleri “Sosyal tara� ar” hatta kimilerince 
“Sosyal ortaklar” olarak tan�mlanmaktad�r.

Türk Endüstri �li�kileri Sistemi içinde bu üç taraf�n zorunlu yada gö-
nüllü olarak bir araya geldikleri kurum ve kurulu�lar da az de�ildir.

Arkada�lar�m�z bu kitapta, üçlü sosyal diyalog kurum ve kurulu�la-
r�n� k�saca tan�tm��lar ve ilgili mevzuat� da devam�na ekleyerek �imdiye 
kadar yap�lmam�� bir çal��may� gerçekle�tirmi�lerdir.

Bu yay�n ile bir noksanl���n giderildi�ini dü�ünüyoruz. Önemli olan 
bu kurum ve kurulu�lar� amaçlar�na uygun olarak i�leterek gerçek an-
lamda sosyal diyalo�u kurmaktad�r.

TÜRK-�� Yönetim Kurulu
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ÖNSÖZ

Giri�

Günümüzde ça�da� endüstri ili�kileri sistemlerini tan�mlayan kavram 
“sosyal diyalog” olmaktad�r. Sorunlara ortak çözüm bulmaya dayal�, so-
runa de�il çözüme odakl�, bar��ç� modeli benimseyen yakla��mlar gide-
rek ön plana ç�kmaktad�r.

Endüstri ili�kileri alan�nda z�tla�ma ve dar ç�kar yakla��mlar� yerini 
i�birli�i ve birlikte i� yapma kültürüne b�rakmaktad�r. Bu i�birli�i model-
lerinin bütün dünyada de�i�ik düzeylerde ve farkl� konularda sa�l�kl� ve 
kal�c� çözümler üretti�i görülmektedir.

Ku�kusuz, gönüllülük esas�na dayal�, kar��l�kl� ç�kar ve özverilerin 
payla��ld���, birbiriyle bütünle�mi� üçlü ve ikili sosyal diyaloglar�n olu�-
mas� ve ba�ar�s�, ekonomik ve siyasal sistemle uyumlu bir endüstri ili�ki-
lerini gerekli k�lmaktad�r.

Toplumsal geli�meyi sa�layan sosyal politikalar�n uygulanmas� so-
rumlulu�u ‘sosyal devlet’ anlay���nda toplanmaktad�r. Ekonomik alanda 
olu�an katma de�erin üretimi olu�turan kesimler aras�nda adil payla��m�-
n� ve refah�n toplumun tüm kesimlerine yans�mas�n�n sa�lanmas� sosyal 
bar�� için gerekli yakla��md�r.

Sosyal devlet anlay��� ve bu kapsamda uygulanan sosyal politikala-
r�n temelinde, hiç ku�ku yok ki, sendikalar�n verdi�i mücadelenin tarihi 
rolü bulunmaktad�r. Toplumu olu�turan farkl� s�n�f ve kurum aras�ndaki 
farkl� ç�karlar farkl� görü�leri de beraberinde getirmektedir. Her yurtta� 
veya toplumsal kesim, sosyal ve ekonomik sorunlar için ortaya koydu�u 
çözüm yollar�n� örgütlü olarak ortaya koyma hakk�na sahiptir.

Modern toplum örgütlü toplumdur ve modern toplumun kurumlar� 
içerisinde sendikalar ekonomik ve toplumsal de�i�menin en önemli ak-
törlerinden birisi olarak görev üstlenmi�lerdir.

Sendikalar�n ��levi

Sendikalar, i�çilerin hak ve özgürlüklerini, ekonomik ç�karlar�n� ge-
li�tirme ve koruma ya da di�er bir ifadeyle i�çinin eme�ini ve ekme�ini 
savunma örgütüdür.

Ülke ekonomisinin sürdürülebilir kalk�nma süreci içinde olmas� esas-
t�r. Ulusal gelirin sürekli olarak artmas�, ya�ama standartlar�ndaki yük-
selmenin de kayna��d�r. Ancak ulusal gelirin olu�turulmas� ve ekonomik 
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geli�menin sa�lanmas� kadar önemli olan bir sorun da, yarat�lan gelirin 
üretimi gerçekle�tiren kesimler aras�nda nas�l bölü�üldü�üdür. Bu du-
rum, bölü�üm olay�n�n sadece ekonomik de�il ve fakat ayn� zamanda si-
yasal, sosyal ve kültürel boyutunu da ortaya koymaktad�r.

Dolay�s�yla, özünde ekonomik içerikli olmakla birlikte bölü�üm soru-
nu, özellikle ekonomik temele dayal� s�n�� � toplum yap�s�nda, demokra-
tik yap�n�n temel ilgi alan� olmakta ve en çok tart���lmas� gereken gündem 
maddesi olmaktad�r. Bu yönüyle sendikalar�n demokrasinin yerle�mesin-
de ve bölü�ümün adil ve dengeli da��l�m�nda, refah�n payla��lmas�nda 
önemli i�levleri bulunmaktad�r.

Ku�kusuz i�çilerin sendikal örgütlenme içinde olmalar�n�n temel ne-
deni, ya�ama ve çal��ma ko�ullar�n�n iyile�tirilmesi, geli�tirilmesi ve ko-
runmas�d�r. Bireysel mücadeleyle elde edemeyece�i hak ve ç�karlar�n� 
topluca kazanmak amac� ön plandad�r.

Ancak bireysel hak ve özgürlüklerden ba�layan aray�� sosyal ve siyasal 
özgürlüklere kadar uzanan bütünüyle kapsay�c� bir �ekilde özgürlükleri 
ve giderek demokrasiyi savunmakla e� anlaml� duruma gelmi�tir.

Bu noktada demokrasiyi savunmak i�çi hareketi aç�s�ndan bir tercih 
de�il bir zorunluluk olmaktad�r.

Çal��ma ya�am�n� düzenleyen kurallar, demokratik toplumun varl���-
n� belirleyen temel kriterlerdir. Sivil toplum örgütlenmesine Anayasa ve 
ona ba�l� olarak ç�kar�lan yasalar düzeyinde getirilen k�s�tlamalar siyasal 
ve sosyal dengelerin sa�l�kl� biçimde olu�mas�na engel olmaktad�r.

Bu süreçte sosyal diyalog mekanizmalar� –çeli�ki gibi alg�lansa da 
önem kazanmaktad�r. Yeniliklere aç�k, geli�meleri ve dönü�ümleri sa�l�k-
l� de�erlendiren, sorunlara ortak çözüm bulmak için çaba gösteren sosyal 
tara� ar�n varl���, uyumsuzlu�u ve çat��may� de�il, uyumu ve bar��� ön 
plana ç�karacakt�r.

Ku�kusuz sosyal diyalog sosyal tara� ar aras�nda gerçekle�ecek bir 
süreçtir. Sosyal tara� ar�n olmad��� veya yeterince temsil edilmedi�i 
bir yap�da, sosyal diyalogun varl��� ve ba�ar�s� tart��ma konusu ol-
maktad�r.

Sosyal Diyalog

Sosyal diyalogun tara� ar�ndan biri yeterli düzeyde örgütlenemiyorsa 
ve üstelik güçlü olan kesim bunun gerçekle�memesi için engeller yarat�-
yorsa, e�itli�e dayal� bu ili�kinin gerçekle�mesi ve demokratik bir kurum-
salla�man�n sa�lanmas� mümkün de�ildir.
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Kat�l�mc� demokrasinin yerle�ik oldu�u ço�u ülkede sosyal diyalog 
mekanizmalar� önemli i�levler yerine getirmekte, toplumu ilgilendiren 
konularda, bask�c� ve müdahaleci yöntem ile karar al�nmas� yerine, ikna 
ve uzla�ma kültürü zemininde çözüm aray��lar�n� geçerli k�lmaktad�r.

Sosyal diyalog, ikili (i�çi ve i�veren sendikalar�); üçlü (i�çi ve i�vere-
ne sendikalar� ve Hükümet); çoklu (i�çi-i�veren-hükümet yan� s�ra çe�itli 
meslek kurulu�lar� ve sivil toplum örgütleri) yap�lardaki kar��l�kl� etkile-
�imi ifade etmektedir.

Demokratik rejimin temel unsurlar�ndan birisi “ço�ulculuk” ise bir di-
�eri de “ho�görü ve uzla�ma”d�r. Bu unsurlar�n bir arada bulunmas� an-
cak ilgili kesimlerin veya ki�ilerin aras�nda bir diyalog imkan� olmas�yla 
mümkün olmaktad�r.

Toplumsal uzla�ma, diyalog ve kurumsalla�ma ile mümkündür. Bu-
nun gerçekle�mesi için kesimlerin diyalogu ve kurumsalla�may� benim-
semesi, daha da önemlisi serbestçe örgütlenmesi gerekir. Çünkü örgütlen-
me düzeyinin dü�ük olmas� temsil gücünü zay�� atmaktad�r. Bu durum, 
i�birli�i uygulamalar�n�n kurumsalla�mas�n�, kar��l�kl� güveni ve i�birli�i 
imkanlar�n� zorlamaktad�r.

Kimi ülkelerde geçerli olan temel yozla�malardan birisi de, ço�unlu�u 
eline geçiren bir kesimin diledi�i her karar� alabilece�i biçimindeki dü-
�ünce anlay���d�r. Bu durum siyasal alanda söz konusu olabilece�i gibi 
ekonomik ve sosyal alanda da görülmektedir.

Sosyal diyalogun ve uzla�ma kültürümüzün eksikli�i çal��malara da 
yans�maktad�r. Ço�ulculuk yakla��m� yerine ço�unluk bask�s� egemen 
olabilmektedir. Baz� durumlarda, Türkiye’de örne�inde görüldü�ü üze-
re, sosyal diyalog konusunda kavram karga�as� ya�anmakta, kat�l�mda 
ço�ulculuk ilkesi ço�u zaman ço�unluk haklar�n�n dikkate al�nmamas�n� 
beraberinde getirmektedir.

Sosyal diyalog birçok farkl� düzeyde olmaktad�r. Öncelikle devlet-i�çi-
i�veren temsilcilerinden olu�an ekonomik ve sosyal konseylerin yan� s�ra 
çok çe�itli konularda olu�turulan birçok komite ve uzmanl�k kurulu�unda 
da üçlü yap� söz konusu olmaktad�r. Ayr�ca i�çi ve i�veren temsilcilerinin 
yer ald��� çok çe�itli sektör komiteleri bulunmaktad�r. ��çi temsilcili�i mü-
essesine nitelik kazand�ran, i�çi ve i�veren temsilcilerinden olu�an bilgi 
ve dan��ma kurullar� bulunmaktad�r.

Güçlü bir sosyal diyalog, sosyal tara� ar aras�nda etkin ve düzenli, i�-
levsel ikili görü�meler ve dolay�s�yla sa�l�kl� endüstri ili�kileri demektir. 
Sosyal diyalog mekanizmalar�na kat�l�m, ortak noktalarda uzla�ma, da-
yan��ma ve sorumluluk üstlenme birçok soruna çözüm getirecek yakla-
��mlar olacakt�r.
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Türkiye’de Sosyal Diyalogun Kurumsal Yap�s�

Ülkemizde çoklu, üçlü ve ikili sosyal diyalog imkan� sa�layan birçok 
düzenleme, kurumsal yap� bulunmaktad�r.

Türkiye’de, i�çi ve i�veren kurulu�lar�n�n ulusal düzeyde bir araya ge-
lerek toplant�lar yapmalar�na yönelik kurumsal bir yap� mevcut de�ildir. 
Ancak, sosyal tara� ar aras�nda kurumsal olmayan toplant�lar -hiç ku�ku 
yok ki- yap�lmakta ve ortak çal��malar (proje, seminer, toplant�, vb) yap�l-
maktad�r.

��çi ve i�veren sendikalar� i�kolu düzeyinde kurulup faaliyette bulun-
malar�na kar��n bu düzeyde toplu pazarl�k yoktur. Ancak sosyal tara� a-
r�n i�yeri düzeyinde toplu pazarl���n yan� s�ra baz� dan��ma yükümlülük-
leri bulunmaktad�r. ��yeri düzeyinde sosyal diyalog kurumsal yap�lar� �� 
Kanunu ile düzenlenmi�tir.

Türkiye’de sektörel diyalog mekanizmalar�, toplu i� sözle�mesi gibi for-
mel yap�da düzenlenenler d���nda pek uygulama alan� bulmamaktad�r.

Toplu i� sözle�mesindeki düzenlemeler ise genelde i� yasas�n�n zo-
runlu k�ld��� kurullar olmaktad�r. Toplu i� sözle�mesinin hemen hemen 
tümünde “i�verenin sevk ve idare hakk� ile sorumlulu�u” ba�l�kl� bir 
madde yer almakta ve i�verenin, i�in tanzimi ve i�yerinin sevk ve idare-
siyle ilgili kararlar almaya ve bunlar� uygulamaya yetkili oldu�u kabul 
edilmektedir.

Sonuç

Bireysel olarak sendikal haklar�n kar��lanmas�, sendika üyeli�inin öz-
gürce kullan�lmas�n�n ko�ullar�n�n varl���, i�yerlerinde ve i�letmelerde 
kurulan temsile dayal� kurullar, ikili yap�lardan ba�layarak, sosyal diya-
log kültürünün yayg�nla�mas�na ve kurumsalla�mas�na arac�l�k edecek 
uygulamalard�r.

Emek, s�n�f, s�n�f mücadelesi, ekonomik ve sosyal haklar, e�itlik, temel 
hak ve özgürlükler, sosyal devlet gibi kavramlara bugün her zamankin-
den daha fazla ihtiyaç duyulmaktad�r. Küresel ekonominin dayatt��� ve 
tetikledi�i e�itsizlikler ve sorunlar kar��s�nda sendikal örgütlenme ve sen-
dikal mücadele öncelikli konudur.

Sosyal diyalogu gerçekle�tirecek temel yakla��m� belirleyecek olan, 
eme�in temel haklar�n�n kar��lanmas� ve ekonomik ve sosyal kazan�mla-
r�n�n korunmas� do�rultusunda at�lacak somut ad�mlard�r.

Sendikalar, sosyal adaleti, toplumsal ve ekonomik geli�meyi sa�lama-
n�n, ülke ve halk olarak ça�da� uygarl�k düzeyine ç�kman�n temel anah-
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tar� ve vazgeçilmez arac�d�r. Sendikal örgütlenmenin güçlü oldu�u ülke-
lerde ç�kar çat��mas�, sömürü yar���, dengesiz gelir da��l�m�, toplumsal 
huzursuzluk, bireysel dü�ünce ve karga�a en alt düzeydedir. Bu gibi top-
lumlarda sosyal adalet ilkelerine dayal�, toplumsal ya�am�n disiplinine 
ba�l� huzur ve güven ortam�n�n geli�ti�i bilinen bir gerçektir.

Ülkemizin kalk�nmas�n�n, ulusal bütünlü�ün sa�lanmas�n�n, kültürel 
de�erlerin korunmas�n�n, demokrasinin geli�tirilip yerle�tirilmesinin te-
melinde örgütlülü�ün yayg�nla�t�r�lmas� bulunmaktad�r.

Sendikal örgütlenme hakk�na sayg� duyuldu�u ve örgütlenmenin yay-
g�nla�t��� oranda sosyal tara� ar aras�nda “sosyal diyalog” ile sorunlara 
birlikte çözüm getirme anlay��� güç kazanacak ve yerle�ecektir. 





13

ASGAR� ÜCRET TESP�T KOM�SYONU

��çilere normal bir çal��ma günü kar��l��� ödenen ve i�çinin g�da, ko-
nut, giyim, sa�l�k, ula��m ve kültür gibi zorunlu ihtiyaçlar�n� günün 	 yat-
lar� üzerinden asgari düzeyde kar��lamaya yetecek ücret asgari ücrettir.

Bu ücreti, i� sözle�mesi ile çal��an ve i� yasalar� kapsam�nda olan ve ol-
mayan her türlü i�çinin ekonomik ve sosyal durumlar�n�n düzenlenmesi 
için Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirler.

Komisyon, ücretin belirlenmesinde; ülkenin içinde bulundu�u sosyal 
ve ekonomik durumu, ücretliler geçinme endekslerini, bu endeksler yok-
sa geçinme endekslerini, 	 ilen ödenmekte olan ücretlerin genel durumu-
nu ve geçim �artlar�n� da göz önünde bulundurmakla yükümlüdür.

Komisyon, Çal��ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl���n�n tespit edece�i 
üyelerden birinin ba�kanl���nda Çal��ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl��� 
Çal��ma Genel Müdürü veya yard�mc�s�, �� Sa�l��� ve Güvenli�i Genel 
Müdürü veya yard�mc�s�, Türkiye �statistik Kurumu Ekonomik �statistik-
ler Dairesi Ba�kan� veya yard�mc�s�, Hazine Müste�arl��� temsilcisi, Dev-
let Planlama Te�kilat� Müste�arl���ndan konu ile ilgili dairenin ba�kan� 
veya yetki verece�i bir görevli ile Türkiye ��çi Sendikalar� Konfederasyo-
nu (TÜRK-��)’in de�i�ik i�kollar� için seçecekleri be�, bünyesinde en çok 
i�vereni bulunduran i�veren kurulu�undan de�i�ik i�kollar� için seçece�i 
be� temsilciden kurulur.

Komisyon, Bakanl���n ça�r�s� üzerine toplan�r ve Bakanl�kça haz�rla-
nacak gündeme göre çal���r. Bakanl�k ça�r�s�n� en geç iki y�lda bir yapar.

Komisyon en az on üyenin kat�l�m� ile toplan�r ve üye oylar�n�n ço�un-
lu�u ile karar verir. Karara kat�lmayan üye isterse kat�lmama gerekçesi-
ni belirtir. Oylar�n e�itli�i halinde, Ba�kan�n bulundu�u taraf ço�unlu�u 
sa�lam�� say�l�r. Komisyonun her toplant�da ald��� kararlar karar defteri-
ne yaz�l�r ve ba�kan ve üyelerce imzalan�r.

Komisyonun asgari ücretin belirlenmesine ili�kin karar� kesindir. Ko-
misyon bu karar�n�, toplanan bilgi ve belgelere göre haz�rlanacak bir ge-
rekçeye dayand�rmak zorundad�r.

Komisyon, ücretin belirlenmesinde konuyla ilgili bütün kamu kurum 
ve kurulu�lar� ve üniversiteler ile i�birli�i yapabilir, i�çi ve i�veren ku-
rulu�lar�n�n bu konudaki öneri ve görü�lerini alabilir. Ayr�ca komisyon, 
gerekti�inde uzman ki�ilerin bilgisine ba�vurabilir.

Komisyondaki görü�meler ve komisyon çal��malar� gizlidir. Ba�kan, 
üyeler ve raportörler, i�birli�i yapan ki�i ve kurulu�lar bu görevleri dolay�-
s�yla ö�rendikleri her türlü bilgi ve belgeleri gizlemekle yükümlüdürler.
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Komisyonun sekreterya ve raportörlük hizmetleri Bakanl�k Çal��ma 
Genel Müdürlü�ü taraf�ndan yerine getirilir. Al�nan kararlar Ba�kan tara-
f�ndan kamuoyuna duyurulur.

Kararlar Resmi Gazetede yay�mlan�r ve yay�mland��� tarihi izleyen 
ay�n ilk gününden itibaren yürürlü�e girer.

Komisyon Ba�kan ve Üyelerine on toplant� gününü a�mamak üzere 
huzur hakk� ödenir.

�lgili Mevzuat:

1) Anayasa Md. 55

2) 4857 say�l� �� Kanunu Md. 39

3) 01.08.2004 tarihli Asgari Ücret Yönetmeli�i

Anayasa Md. 55:

Ücret eme�in kar��l���d�r.

Devlet çal��anlar�n yapt�klar� i�e uygun adaletli bir ücret elde etmeleri ve di�er sosyal 
yard�mlardan yararlanmalar� için gerekli tedbirleri al�r.

(De�i�ik:3.10.2001-4709/21 md.)Asgari ücretin tespitinde çal��anlar�n geçim �artlar� ile 
ülkenin ekonomik durumunda göz önünde bulundurulur.

4857 say�l� �� Kanunu Md. 39:

MADDE 39 - �� sözle�mesi ile çal��an ve bu Kanunun kapsam�nda olan veya olmayan 
her türlü i�çinin ekonomik ve sosyal durumlar�n�n düzenlenmesi için Çal��ma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanl���nca Asgari Ücret Tespit Komisyonu arac�l��� ile ücretlerin asgari s�n�r-
lar� en geç iki y�lda bir belirlenir.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Çal��ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl���n�n tespit 
edece�i üyelerden birinin ba�kanl���nda Çal��ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl��� Çal��ma 
Genel Müdürü veya yard�mc�s�, �� Sa�l��� ve Güvenli�i Genel Müdürü veya yard�mc�s�, 
Devlet �statistik Enstitüsü Ekonomik �statistikler Dairesi Ba�kan� veya yard�mc�s�, Hazine 
Müste�arl��� temsilcisi, Devlet Planlama Te�kilat� Müste�arl���ndan konu ile ilgili dairenin 
ba�kan� veya yetki verece�i bir görevli ile bünyesinde en çok i�çiyi bulunduran en üst i�çi 
kurulu�undan de�i�ik i�kollar� için seçecekleri be�, bünyesinde en çok i�vereni bulundu-
ran i�veren kurulu�undan de�i�ik i�kollar� için seçece�i be� temsilciden kurulur. Asga-
ri Ücret Tespit Komisyonu en az on üyesinin kat�lmas�yla toplan�r. Kurul, üye oylar�n�n 
ço�unlu�u ile karar verir. Oylar�n e�itli�i halinde, Ba�kan�n bulundu�u taraf ço�unlu�u 
sa�lam�� say�l�r.

Komisyon kararlar� kesindir. Kararlar Resmi Gazetede yay�mlanarak yürürlü�e girer.

Komisyonun toplanma ve çal��ma �ekli, asgari ücretlerin tespiti s�ras�nda uygulana-
cak esaslar ile ba�kan, üye ve raportörlere verilecek huzur haklar� Maliye Bakanl��� ve 
Çal��ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl���n�n birlikte haz�rlayacaklar� yönetmelikte belirtilir.



15

Asgari Ücret Tespit Komisyonunun sekretarya hizmetleri, Çal��ma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanl��� taraf�ndan yerine getirilir.

01.08.2004 tarihli Asgari Ücret Yönetmenli�i:

B�R�NC� BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan�mlar

Amaç

MADDE 1 – Bu Yönetmeli�in amac�, asgari ücretin tespiti s�ras�nda uygulanacak esas-
lar, Komisyonun toplanma ve çal��ma �ekli ile komisyonun ba�kan, üye ve raportörlerine 
verilecek huzur hakk�na ili�kin usul ve esaslar� düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – Bu Yönetmelik hükümleri, i� sözle�mesi ile çal��an ve 4857 say�l� �� 
Kanununun kapsam�nda olan veya olmayan, her türlü i�çinin çal��t��� bütün i�kollar�n� 
kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – Bu Yönetmelik, 22/5/2003 tarihli ve 4857 say�l� �� Kanununun 39 uncu 
maddesine dayan�larak haz�rlanm��t�r.

Tan�mlar

MADDE 4 – Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanl�k: Çal��ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl���n�,

b) Bakan: Çal��ma ve Sosyal Güvenlik Bakan�n�,

c) Komisyon: Asgari Ücret Tespit Komisyonunu,

d) Asgari ücret: ��çilere normal bir çal��ma günü kar��l��� ödenen ve i�çinin g�da, ko-
nut, giyim, sa�l�k, ula��m ve kültür gibi zorunlu ihtiyaçlar�n� günün 	 yatlar� üze-
rinden asgari düzeyde kar��lamaya yetecek ücreti,

e) Ücret: Asgari ücreti,

f) ��kolu: 2821 say�l� Sendikalar Kanununun 60 �nc� maddesi gere�ince ç�kar�lan ��-
kollar� Tüzü�ünde belirtilen i�kollar�n�,

g) Ba�kan: Bakan taraf�ndan tespit edilen komisyon üyelerinden herhangi bir üyeyi,

h) Üye: Asgari Ücret Tespit Komisyonunda görevlendirilen veya seçilen temsilcileri,

i) Raportör: Bakanl�k taraf�ndan alt� ki�iyi geçmemek üzere Çal��ma Genel Müdürlü-
�ü bünyesinden görevlendirilen personeli,

 ifade eder.

�K�NC� BÖLÜM
Ücretin Belirlenmesine �li�kin �lke ve Esaslar

Ücrette E�itlik �lkesi

MADDE 5 – Bu Yönetmeli�in 7 nci maddesinin birinci f�kras� hükmü sakl� kalmak 
�art�yla, asgari ücretin belirlenmesinde dil, �rk, cinsiyet, siyasal dü�ünce, felse	  inanç, din, 
mezhep ve benzeri sebeplere dayal� herhangi bir ayr�m yap�lamaz.
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Ücretin Belirlenmesi

MADDE 6 – Komisyon, asgari ücreti bütün i�kollar�n� kapsayacak �ekilde belirler. Üc-
retin, bir günlük olarak belirlenmesi esast�r. Ayl�k, haftal�k, saat ba��na, parça ba��na veya 
yap�lan i� tutar�na göre ücret ödenen durumlarda gerekli ayarlamalar buna göre yap�l�r.

Ücretin Belirlenmesindeki Esaslar

MADDE 7 – Ücret en geç iki y�lda bir olmak üzere i�çilerin 16 ya��n� doldurmu� olup 
olmad�klar�na göre ayr� ayr� belirlenir.

Komisyon, ücretin belirlenmesinde; ülkenin içinde bulundu�u sosyal ve ekonomik 
durumu, ücretliler geçinme indekslerini, bu indeksler yoksa geçinme indekslerini, 	 ilen 
ödenmekte olan ücretlerin genel durumunu ve geçim �artlar�n� göz önünde bulundurur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Komisyonun Kurulu�u, Görev,Yetki ve Sorumlulu�u

Komisyonun Kurulu�u ve Toplant� Esaslar�

MADDE 8 – Komisyon; Bakanl���n tespit edece�i üyelerden birinin ba�kanl���nda;

a) Bakanl�k Çal��ma Genel Müdürü veya yard�mc�s�,

b) Bakanl�k �� Sa�l��� ve Güvenli�i Genel Müdürü veya yard�mc�s�,

c) Devlet �statistik Enstitüsü Ekonomik �statistikler Dairesi Ba�kan� veya yard�mc�s�, 
(��gücü, Hizmetler, Fiyat �statistikleri ve �ndeksler Dairesi Ba�kanl���)

d) Hazine Müste�arl��� temsilcisi,

e) Devlet Planlama Te�kilat� Müste�arl���ndan konu ile ilgili dairenin ba�kan� veya 
yetki verece�i bir görevli,

f) Bünyesinde en çok i�çiyi bulunduran en üst i�çi kurulu�unun de�i�ik i�kollar� için 
seçece�i be� temsilci,

g) Bünyesinde en çok i�vereni bulunduran i�veren kurulu�unun de�i�ik i�kollar� için 
seçece�i be� temsilciden,

 kurulur.

Komisyon, Bakanl���n ça�r�s� üzerine toplan�r ve Bakanl�kça haz�rlanan gündeme 
göre çal���r.

Komisyon, en az on üyenin kat�l�m� ile toplan�r ve oylar�n�n ço�unlu�u ile karar ve-
rir. Karara kat�lmayan üye, isterse kat�lmama gerekçesini belirtir. Oylar�n e�itli�i halinde, 
Ba�kan�n bulundu�u taraf ço�unlu�u sa�lam�� say�l�r. Komisyonun her toplant�da ald��� 
kararlar karar defterine yaz�l�r ve ba�kan ve üyelerce imzalan�r.

Komisyonun ücretin belirlenmesine ili�kin karar� kesindir. Bu karar�n, toplanan bilgi 
ve belgelere göre haz�rlanacak bir gerekçeye dayand�r�lmas� zorunludur.

Komisyonun Görev, Yetki ve Sorumlulu�u

MADDE 9 – Komisyon, ücretin belirlenmesinde konuyla ilgili bütün kamu kurum ve 
kurulu�lar� ve üniversiteler ile i�birli�i yapabilir, i�çi ve i�veren kurulu�lar�n�n bu konu-
daki öneri ve görü�lerini alabilir. Ayr�ca Komisyon, gerekti�inde uzman ki�ilerin bilgisine 
ba�vurabilir.
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Komisyondaki görü�meler ve komisyonun çal��malar� gizlidir. Ba�kan, üyeler ve ra-
portörler ile bu maddenin kapsam�na giren ki�i ve kurulu�lar bu görevleri dolay�s�yla 
ö�rendikleri her türlü bilgi ve belgeleri gizlemekle yükümlüdür.

Al�nan kararlar Ba�kan taraf�ndan kamuoyuna duyurulur.

Sekreterya ve Raportörlük Hizmetleri

MADDE 10 – Komisyonun sekreterya ve raportörlük hizmetleri Bakanl�k Çal��ma Ge-
nel Müdürlü�ü taraf�ndan yerine getirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Ücretin Yürürlü�ü, ��verenin Sorumlulu�u,

��çi ve ��veren Temsilcilerinde Aranan Nitelikler

Ücretin Yürürlü�ü

MADDE 11 – Komisyonca belirlenen ücretler Resmi Gazete’de yay�mlan�r ve yay�m-
land��� tarihi izleyen ay�n ilk gününden itibaren yürürlü�e girer.

��verenin Sorumlulu�u

MADDE 12 – ��çilere, Komisyonca belirlenen ücretlerden dü�ük ücret ödenemez. �� 
sözle�melerine ve toplu i� sözle�melerine bunun aksine hükümler konulamaz.

��verenler taraf�ndan, i�çilere sa�lanan sosyal yard�mlar sebebiyle asgari ücretten her-
hangi bir indirim yap�lamaz.

��verenler yay�mlanan asgari ücretleri i�yerlerinde i�çilerin kolayca görebilecekleri bir 
yerde ilan etmek zorundad�r.

��çi ve ��veren Temsilcilerinde Aranan Nitelikler

MADDE 13 – Komisyona seçilecek i�çi ve i�veren temsilcilerinin:

a) Asgari ilkö�retim mezunu olmas�,

b) 21 ya��n� doldurmu� bulunmas�,

c) Yüz k�zart�c� bir suçtan dolay� hüküm giymemi� olmas�

 gerekir.

��çi ve ��veren Temsilcilerinin Yedekleri

MADDE 14 – Bünyesinde en çok i�çi ve i�vereni bulunduran en üst derecedeki i�çi 
ve i�veren kurulu�lar�n�n de�i�ik i�kollar�ndan seçecekleri her temsilci için birer yedek 
temsilci seçilir. As�l temsilcilerin toplant�ya kat�lmas� as�ld�r. Ancak, as�l temsilcilerin gö-
revlerini yapmalar�na geçici veya sürekli bir engelin ortaya ç�kmas� halinde, komisyona 
yedekleri kat�l�r.

��çi Temsilcilerinin Güvencesi

MADDE 15 – Komisyonun i�çi temsilcisi üyelerinden i�çi olanlar�n, komisyondaki gö-
revleri süresince, i� sözle�mesinden ve toplu i� sözle�mesinden do�an haklar� devam eder.

Huzur Hakk�

MADDE 16 – Her toplant� günü için komisyon ba�kan�na 1100, üyelerine 1000, rapor-
törlere ise 800 gösterge rakam�n�n memur ayl�k katsay�s� ile çarp�m� sonucunda bulunan 
miktarda huzur hakk� ödenir. Ancak, her asgari ücret tespitinde on toplant� gününden 
fazla huzur hakk� ödenmez.
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BE��NC� BÖLÜM
Son Hükümler

Yürürlükten Kald�r�lan Hükümler

MADDE 17 – 12/2/1972 tarihli ve 14097 say�l� Resmi Gazete’de yay�mlanan “Asgari 
Ücret Yönetmeli�i” de�i�iklikleriyle birlikte yürürlükten kald�r�lm��t�r.

Yürürlük

MADDE 18 – Say��tay görü�ü al�nan bu Yönetmelik, yay�m� tarihinde yürürlü�e girer.

Yürütme

MADDE 19 – Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakan� ile Çal��ma ve Sosyal Güven-
lik Bakan� birlikte yürütülür.
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ÇALI�AN ÇOCUKLAR
ULUSAL YÖNLEND�RME KOM�TES�

Ulusal Yönlendirme Komitesi, ülkemizde uygulanacak (IPEC) projele-
rinin çocuk i�çili�i aç�s�ndan ülke politikas�na ve �artlar�na uygunlu�una 
karar vermek üzere olu�turulmu� bir üst kuruldur.

Çal��ma ve Sosyal Güvenlik Bakan�n�n Ba�kanl���nda; ilgili bakanl�k 
temsilcileri, ILO’da temsil yetkisi bulunan i�çi ve i�veren kurulu�lar�, gö-
nüllü kurulu�lar�n temsilcisi, (dönü�ümlü olarak birer y�ll���na seçilirler)
ö�retim üyelerinden bir temsilciden olu�ur. Toplant�ya ILO ve (UNICEF) 
ile toplant�ya kat�lmas�na gerek duyulan Birle�mi� Milletler Kurulu�lar�-
n�n temsilcileri gözlemci olarak kat�l�rlar.

Çocuk i�çili�i konusunda yap�lan çal��malarla ilgili olarak kurumlar 
aras� bilgi al��veri�inde bulunmak, çal��malar� ve deneyimleri payla�mak, 
çocuk i�çili�ini önlemeye yönelik çözüm önerilerinde bulunmak amac�y-
la “Dan��ma Grubu” olu�turulmu�tur.

Dan��ma Grubu; Çal��ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl��� Adalet Ba-
kanl���, �çi�leri Bakanl���, Sa�l�k Bakanl���, Tar�m Bakanl���, Milli E�itim 
Bakanl���, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdür-
lü�ü, Devlet Planlama Te�kilat� Müste�arl���, Türkiye �statistik Kurumu, 
Diyanet ��leri Ba�kanl���, GAP-BK�, Sosyal Güvenlik Kurumu Ba�kanl���, 
Türkiye �� Kurumu Genel Müdürlü�ü, ÇASGEM, Üniversite temsilcisi, 
T�SK, TESK, Türkiye ��çi Sendikalar� Konfederasyonu (TÜRK-��), HAK-
��, D�SK, Türkiye Belediyeler Birli�i, Ankara Büyük�ehir Belediyesi, Sivil 
Toplum Kurulu�lar�, ILO, UNICEF temsilcilerinden olu�maktad�r. Dan��-
ma Grubu y�lda en az bir kere toplan�r.

Komitenin ve Grubun sekreterya hizmetlerini ÇSGB Çal��an Çocuklar 
Dairesi yürütür.

�lgili Mevzuat:

Çal��ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl��� ile ILO-IPEC aras�nda 
24.09.1996 tarihinde imzalanan iki antla�ma:

Türkiye’de 1990 y�l�nda ILO/IPEC program�na kat�lan ilk alt� ülkeden biridir. ILO-
IPEC ile Çal��ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl��� 10.06.1992 tarihinde ve 24.09.1996 tarihin-
de imzalanan iki Antla�ma ile 31.12.2001 tarihine kadar ortak çal��ma yap�lmas� kararla�-
t�r�lm��t�r.

Bu anla�ma metninde Bakanl���n ve ILO’nun görevleri ve sorumluluklar� belirtilmi�, 
Türkiye’de yürütülen çal��malar�n koordinasyonu ve yürütülmesi için ulusal bir yap� 
olu�turulmu�tur.
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ÇALI�MA MECL�S�

Çal��ma Meclisi, Çal��ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl���nca tespit edilen 
gün ve gündeme göre toplan�p, gündemdeki konular hakk�nda inceleme 
ve görü�melerde bulunarak dü�üncelerini bildiren Çal��ma ve Sosyal Gü-
venlik Bakanl���n�n sürekli kuruludur.

Çal��ma Meclisi y�lda en az bir kez Bakan�n veya Müste�ar�n Ba�kan-
l���nda,

• �� Tefti� Kurulu Ba�kan�

• Çal��ma Genel Müdürü

• �� Sa�l��� ve Güvenli�i Genel Müdürü

• Sosyal Güvenlik Kurumu Ba�kan�

• Sosyal Sigortalar Kurumu Ba�kan�

• Esnaf ve Sanatkarlar ve Di�er Ba��ms�z Çal��anlar

• Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürü

• Di�er Bakanl�klardan birer temsilci

• Devlet Planlama Te�kilat�ndan bir temsilci

• ��veren Sendikalar� Konfederasyonundan üç temsilci,

• Türkiye ��çi Sendikalar� Konfederasyonu (TÜRK-��)’dan iki tem-
silci

• Di�er ��çi Sendikalar� Konfederasyonlar� ve Kamu Görevlileri Sen-
dikalar� Konfederasyonlar�ndan birer temsilci

• Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonundan üç temsilci

• Türkiye Odalar ve Borsalar Birli�inden üç temsilci

• Gündemdeki konularla ilgili olarak ça��r�lan kamu ve özel kurum 
ve kurulu�lar� ile meslek odalar� ve sivil toplum örgütleri temsilci-
lerinin kat�l�m� ile toplan�r.

Çal��ma Meclisinin sekreterya i�leri Çal��ma Genel Müdürlü�ünce ye-
rine getirilir.
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�lgili Mevzuat:

3146 say�l� Çal��ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl���n�n Te�kilat ve Gö-
revleri Hakk�nda Kanun Md. 26

Çal��ma Meclisi

MADDE 26 – (De�i�ik f�kra: 04/10/2000 – KHK/618, md. 23; �ptal : Anayasa M. 
31/10/2000– E:2000/62, K:2000/35 S. K.; De�i�ik f�kra: 16/07/2003 – 4947 S.K./22. md.) 
Çal��ma Meclisi;

Bakan�n veya Bakanl�k Müste�ar�n�n ba�kanl���nda, �� Tefti� Kurulu Ba�kan�, Çal��ma 
Genel Müdürü, �� Sa�l��� ve Güvenli�i Genel Müdürü, Sosyal Güvenlik Kurumu Ba�ka-
n�, Sosyal Sigortalar Kurumu Ba�kan�, Esnaf ve Sanatkarlar ve Di�er Ba��ms�z Çal��anlar 
Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürü, Türkiye �� Kurumu Genel Müdürü, bakanl�k-
lardan ve Devlet Planlama Te�kilat� Müste�arl���ndan i�tirak edecek birer temsilciden,

Üniversitelerin i� hukuku, sosyal ekonomi, çal��ma ekonomisi, sosyal siyaset, i� 	 zyo-
lojisi, i� sa�l��� ve güvenli�i ve gündemindeki konularla ilgili dallardan Yüksekö�retim 
Kurulunca seçilecek be� ö�retim üyesinden,

��veren sendikalar� konfederasyonlar�ndan üç, en fazla üyeye sahip i�çi sendikalar� 
konfederasyonundan iki, di�er i�çi ve kamu görevlileri sendikalar� konfederasyonlar�n-
dan birer, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar� Konfederasyonundan üç, Türkiye Odalar ve Bor-
salar Birli�inden üç temsilci ile gündemindeki konularla ilgili olarak ça��r�lan kamu ve 
özel kurum ve kurulu�lar� ile meslek odalar� ve sivil toplum örgütleri temsilcilerinden,

Meydana gelir.

Bakanl�klardan ve Devlet Planlama Te�kilat�ndan i�tirak edecek birer temsilci,

Üniversitelerin i� hukuku, sosyal ekonomi, sosyal siyaset, i� 	 zyolojisi, i� sa�l���, i�çi 
sa�l��� ve i� güvenli�i, i� mühendisli�i ve gündemdeki konularla ilgili dallar�ndan Yüksek 
Ö�retim Kurulunca seçilecek be� ö�retim üyesi,

En fazla i�çiyi ve i�vereni temsil eden konfederasyonlarda her i� kolundan seçilecek 
i�çi ve i�verenden meydana gelir.

Çal��ma Meclisi, Bakanl�kça tespit edilen gün ve gündeme göre toplan�p, gündem-
deki konular hakk�nda inceleme ve görü�melerde bulunarak dü�üncelerini bildirmekle 
görevlidir.

Çal��ma Meclisinin Ankara d���ndan gelen i�çi temsilcileri meclis toplant�lar�na kat�l-
d�klar� sürece izinli say�l�rlar.

Çal��ma Meclisinin sekreterya i�leri Çal��ma Genel Müdürlü�ünce yerine getirilir.

(Ek f�kra: 16/07/2003 – 4947 S.K./22. md.) Çal��ma Meclisi y�lda en az bir defa toplan�r.
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ÇALI�MA ve SOSYAL GÜVENL�K
E��T�M ve ARA�TIRMA MERKEZ�

(ÇASGEM)

ÇASGEM’in amac�; çal��ma hayat� ve sosyal güvenlik konular�nda 
ulusal ve uluslararas� düzeyde e�itim, ara�t�rma, inceleme, yay�n, dokü-
mantasyon ve dan��manl�k faaliyetlerinde bulunmakt�r.

Çal��ma ve Sosyal Güvenlik E�itim ve Ara�t�rma Merkezi (ÇASGEM) 
29.02.1960 günlü Resmi Gazetede yay�mlanan 7460 Say�l� Yasa ile kurul-
mu�tur.

Yasan�n 1 inci maddesinde amaç “Çal��ma Hayat� ve Sosyal Güvenlik 
konular�nda Ulusal ve Uluslararas� düzeyde e�itim, ara�t�rma, inceleme, 
yay�n, dokümantasyon ve dan��manl�k faaliyetlerinde bulunmak” olarak 
düzenlenmi�tir.

Çal��ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl���na ba�l� olarak olu�turulan 
ÇASGEM’in görev ve yetkileri �u �ekilde belirlenmi�tir:

• Çal��ma hayat�, sosyal güvenlik, i� sa�l��� ve güvenli�i, i�çi i�veren 
ili�kileri, istihdam, verimlilik, toplam kalite yönetimi, i� piyasas� 
etütleri, ergonomi, çevre, ilk yard�m, i� istatistikleri ve benzeri konu-
lar ile i�yerindeki sa�l�k ve güvenlik risklerini önlemek ve koruyu-
cu hizmetleri yürütmek üzere görevlendirilecek i�yeri hekimi, mü-
hendis, teknik eleman, hem�ire ve di�er sa�l�k personeline i� sa�l��� 
ve güvenli�i konusunda gerekti�inde Bakanl�k birimleri veya ilgili 
kurum ve kurulu�lar ile birlikte, e�itim programlar� haz�rlamak, 
e�itim vermek veya e�itim hizmeti sat�n almak, serti	 kaland�rmak, 
bu konularla ilgili ara�t�rmalar yapmak veya yapt�rmak,

• Bakanl�k, ba�l� kurulu�lar� ile ilgili kurulu�lar�n�n personeli ile özel 
veya kamu sektöründe faaliyet gösteren i�yerlerindeki i�çi, i�veren 
veya yönetici personel için e�itim, seminer ve konferanslar tertip 
etmek veya bu konularda tertiplenmi� e�itim, konferans ve semi-
nerlere i�tirak etmek,”

• Çal��ma mevzular� ile ilgili ara�t�rmalar ve incelemeler yapmak ve 
bu mevzularda vesaik toplamak;

• Alakal�lar�n talebi veya muvafakati ile i�yerlerinin çal��ma mevzu-
lar� ve i� verimi ile ilgili meselelerini inceleyerek isti�are ve tavsiye-
lerde bulunmak;

• �mkanlar� nispetinde istatistikler haz�rlamak;

• Türkçe ve yabanc� dillerde gayesi ile alakal� derleme ve ne�riyat 
yapmak.
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ÇASGEM Kanunun 3. maddesinde; E�itim Merkezi, bu kanunda yaz�l� 
vazife ve gayelerini tahakkuk ettirmek için memleket içinde ve d���ndaki 
resmi ve hususi daire ve müesseselerle temas ve i�birli�i mevzular�nda 
vekâletin muvafakatini istihsal etmek kayd�yla re`sen muhabere ve te-
maslarda bulunabilir denmektedir. Bu vesile ile Enstitünün görevlerini 
yerine getirirken di�er resmi ve özel kurulu�lar ile i�birli�i yapabilece�i, 
gerekli hallerde ise Bakanl���n izni dâhilinde yurt d���nda temaslarda bu-
lunabilece�i belirtilmi�tir.

Kanunun 4. maddesinde; E�itim Merkezinin, ikinci ve üçüncü madde-
lerde yaz�l� hususlara matuf faaliyetleri Türkiye ile Yak�n ve Orta - Do�u 
memleketleri için oldu�u gibi, imkânlar�n�n müsaadesi nispetinde, di�er 
yabanc� memleketleri de �ümulü dâhiline alabilir denmekte ve bu vesile 
ile Enstitünün sadece Türkiye ve Yak�n ve Orta Do�u Ülkeleri ile de�il 
bütçesi elverdi�i takdirde di�er yabanc� memleketlerle de i�birli�i halin-
de çal��abilece�i hükme ba�lanm��t�r.

ÇASGEM, 1955 y�l�nda Yak�n ve Orta Do�u Çal��ma Enstitüsü (YOD-
ÇE) ad�yla �stanbul’da kurulmu�tur.

YODÇE, Uluslararas� Çal��ma Örgütü (UÇÖ) ve Türkiye Hükümeti 
aras�nda 17.01.1955 tarihinde, 5 Eylül 1951 tarih ve 6114 say�l� Kanuna 
dayanarak haz�rlanan 13 Say�l� Ek Anla�ma ile kurulmu� ve ayn� gün fa-
aliyetine ba�lam��t�r.

Ek Antla�ma, Türkiye Hükümeti ile 5 Eylül 1951 de Birle�mi� Milletler, 
Birle�mi� Milletler G�da ve Tar�m Te�kilat�, Uluslararas� Çal��ma Örgü-
tü ve Dünya Sa�l�k Örgütü aras�nda imzalanan Esas Antla�ma uyar�nca 
akt edilmi�tir. Ad� belirtilen kurulu�lar ile hükümet aras�ndaki esas ant-
la�man�n amac�; Hükümet dairesinde ve hükümet taraf�ndan ele al�nm�� 
bulunan çal��ma �artlar�, i�çi sa�l��� ve i� güvenli�i, i�çi-i�veren ili�kileri, 
i�gücü ve sosyal güvenlik mevzular�n�n düzenlenmesi ve denetimi i�le-
rinde görevli bulunanlar�n bu sahalardaki bilgilerini artt�rmak ve uzman-
l�k edinmelerini mümkün k�lmak için Türkiye’de bir çal��ma enstitüsü 
kurulmas� arzusudur.

13 Say�l� Ek Anla�man�n 1.maddesinin 2. F�kras�nda Enstitünün ger-
çekle�tirmesi planlanan hizmetlerin hangi noktalar etraf�nda toplanaca�� 
belirtilmi�tir. Buna göre;

• Ek anla�man�n ba�lang�ç k�s�mlar�nda belirtilen; çal��ma �artlar�, 
i�çi sa�l��� ve i� emniyeti, i�çi-i�veren münasebetleri, i� gücü ve sos-
yal güvenlik mevzular�n�n düzenlenmesi ve denetimi konular�nda 
görevli devlet dairelerinin geli�mesi konusunda devletin yetkili 
makamlar� ile görü�mek suretiyle incelemeler yapmak ve bunlarla 
ilgili programlar�n haz�rlanmas�na yard�mc� olmak,
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• �lgili memurlar�n yeti�tirilmelerini sa�lamak için izlenecek usulleri 
idarenin çal��ma �artlar�na uyumla�t�rmak amac�yla gerekli incele-
meleri yapmak,

• Çal��ma servislerince uygulanan usul ve esaslar hakk�nda çal��ma 
sorunlar� ile görevli memurlar için merkezde uygun geli�me kural-
lar�n� düzenlemek,

• Talep halinde, vesaik temin etmek ve dan��manl�k hizmetinde bu-
lunmak veya ilgili dairelerde ö�retici denemeler ve gösteriler dü-
zenlemek veya teknik döküman, dinleme ve görsel malzeme, el 
kitaplar� ve e�itim örnekleri sa�lamak suretiyle ö�renilen usul ve 
esaslar�n ilgili daireler taraf�ndan uygulanmas�na yard�m etmek 
olarak belirlenmi�tir.

Be� y�ll�k uluslararas� dönemin ard�ndan 17 Ocak 1960 tarihinde YOD-
ÇE, Türk idaresine geçmi�tir. YODÇE’nin Türkiye Hükümeti’ne dev-
rolunmas� ile ilgili olarak 27 �ubat 1960 tarihinde 7460 Say�l� Kanun ile 
kurumun Te�kilat Kanunu ç�kart�lm�� ve ad� geçen kanunda Enstitünün 
görevleri ayr�nt�l� bir �ekilde tespit edilmi�tir.

Enstitü 1972 y�l�nda Ankara’ya nakledilmi�tir. Bu naklin en temel se-
bebi Çal��ma Bakanl��� ve ba�l� kurulu�lar�n Ankara’da olu�u ve bunun 
yan�nda Uluslararas� Çal��ma Örgütü’nün (UÇÖ) �stanbul’da yer alan Fa-
aliyet Merkezinin de Ankara’ya ta��nm�� olmas�d�r.

Daha sonraki süreçte kurum 09.01.1985 tarih ve 3146 say�l� Kanunla, 
Bakanl���n ba�l� kurulu�lar� aras�nda yer alm�� ve ba��ms�z bütçeye ka-
vu�mu�tur. 2003 senesine kadar a��rl�kl� olarak i� sa�l��� ve güvenli�i ile 
i� mevzuat� e�itimleri düzenleyen kurulu�un ad�, 16.07.2003 tarihinde 
4947 say�l� kanun ile 7460 say�l� YODÇEM Te�kilat Kanunu’nda yap�lan 
de�i�iklik sonucu, “Çal��ma ve Sosyal Güvenlik E�itim ve Ara�t�rma 
Merkezi” (ÇASGEM) olarak de�i�tirilmi�tir.

YODÇE’nin 1960’da Türkiye Cumhuriyeti’ne devredilmesinden sonra 
geçirmi� oldu�u en ciddi de�i�ikliklerden biri bu dönemde olmu�tur. Bu 
de�i�iklik ile birlikte kuruma yeni kadrolar ihdas edilmi�, bütçesi artt�-
r�lm�� ve yeni görevler verilmi�tir. En önemli de�i�ikliklerden biri; 2003 
y�l�na kadar sadece e�itim enstitüsü ya da e�itim merkezi olarak an�lan 
kurumun ad�na “e�itim” faaliyetlerine ek olarak “ara�t�rma” faaliyeti de 
eklenmi� ve kurumun görevi; “çal��ma ya�am�nda e�itim ve ara�t�rma” 
olarak belirlenmi�tir.

ÇASGEM bir e�itim merkezi olarak çal��ma ya�am�yla ilgili her türlü 
kurum, kurulu� ve ki�ilerle ve ayn� zamanda kurumun faaliyet alan�na üni-
versite bölümleri ile i�birli�i halinde çal��maktad�r. Bu kapsamda ÇASGEM, 
konfederasyonlar ve sendikalarla etkin bir i�birli�i içinde olmaktad�r.
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Üniversite bölümleri ile i�birli�i halinde çal��maktad�r. Bu kapsamda 
ÇASGEM, konfederasyonlar ve sendikalarla etkin bir i�birli�i içinde ol-
maktad�r.

�lgili Mevzuat

7460 say�l� Çal��ma ve Sosyal Güvenlik E�itim ve Ara�t�rma Merke-
zi Kanunu

MADDE 1 – (De�i�ik 16/07/2003-4947/31 md.)

Bu Kanunun amac�; Çal��ma Hayat� ve Sosyal Güvenlik konular�nda Ulusal ve Uluslar 
aras� düzeyde e�itim, ara�t�rma, inceleme , yay�n, dokümantasyon ve dan��manl�k faali-
yetlerinde bulunmak amac�yla Çal��ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl���na ba�l�, Çal��ma ve 
Sosyal Güvenlik E�itim ve Ara�t�rma Merkezinin kurulmas�na , te�kilat, görev ve yetkile-
rine ili�kin esaslar� düzenlemektir.

MADDE 2 – Çal��ma ve Sosyal Güvenlik E�itim ve Ara�t�rma Merkezinin vazife ve 
gayeleri a�a��da gösterilmi�tir:

a) (De�i�ik 15/05/2008-5763/33 md.) Çal��ma hayat�, sosyalgüvenlik, i� sa�l��� ve 
güvenli�i, i�çi i�veren ili�kileri, istihdam,verimlilik, toplam kalite yönetimi, i� pi-
yasas� etütleri, ergonomi, çevre, ilk yard�m, i� istatistikleri ve benzeri konular ile i�-
yerindeki sa�l�k ve güvenlik risklerini önlemek ve koruyucu hizmetleri yürütmek 
üzere görevlendirilecek i�yeri hekimi, mühendis, teknik eleman, hem�ire ve di�er 
sa�l�k personeline i� sa�l��� ve güvenli�i konusunda gerekti�inde Bakanl�k birim-
leri veya ilgili kurum ve kurulu�lar ile birlikte, e�itim programlar� haz�rlamak, e�i-
tim vermek veya e�itim hizmeti sat�n almak, serti	 kaland�rmak, bu konularla ilgili 
ara�t�rmalar yapmak veya yapt�rmak,

b) (Dee�i�ik 15/05/2008-5763/33 md.) Bakanl�k, ba�l� kurulu�lar� ile ilgili kurulu�la-
r�n�n personeli ile özel veya kamu sektöründe faaliyet gösteren i�yerlerindeki i�çi, 
i�veren veya yönetici personel için e�itim i�yerlerindeki i�çi, i�veren veya yönetici 
personel için e�itim, seminer ve konferanslar tertip etmek veya bu konularda ter-
tiplenmi� e�itim, konferans ve seminerlere i�tirak etmek,”

c) Çal��ma mevzular� ile ilgili ara�t�rmalar ve incelemeler yapmak ve

d) bu mevzularda vesaik toplamak;

e) Alakal�lar�n talebi veya muvafakati ile i�yerlerinin çal��ma mevzular� ve i� verimi 
ile ilgili meselelerini inceleyerek isti�are ve tavsiyelerde bulunmak;

f) �mkanlar� nispetinde istatistikler haz�rlamak;

g) Türkçe ve yabanc� dillerde gayesi ile alakal� derleme ve ne�riyat yapmak.

(27.02.1960 tarihli ve 7460 Say�l� Yak�n ve Orta Do�u Çal��ma E�itim Merkezi Te�ki-
lat Kanununun ad� “Çal��ma ve Sosyal Güvenlik E�itim ve Ara�t�rma Merkezi Te�kilat 
Kanunu” ve bu Kanunda geçen “�cra Vekilleri Heyeti” ibaresi “Bakanlar Kurulu” “Ça-
l��ma Vekaleti” ibaresi” Çal��ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl���”, “Çal��ma Vekili” ibaresi 
“Çal��ma ve Sosyal Güvenlik Bakan�”, “Yak�n ve Orta Do�u Çal��ma E�itim Merkezi” 
ibaresi “E�itim ve Ara�t�rma Merkezi”, Ö�retmenler Kurulu” ibaresi “Dan��ma Kurulu”, 
“E�itim Merkezi Müdürü” ibaresi “E�itim ve Ara�t�rma Merkezi Ba�kan�” ve “E�itim 
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Merkezi Müdür Muavini” ibaresi “E�itim ve Ara�t�rma Merkezi Ba�kan Yard�mc�s�” ola-
rak de�i�tirilmi�tir.)

MADDE 3 – E�itim ve Ara�t�rma Merkezi, bu kanunda yaz�l� vazife ve gayelerini ta-
hakkuk ettirmek için memleket içinde ve d���ndaki resmi ve hususi daire ve müesseselerle 
temas ve i�birli�i mevzular�nda Çal��ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl���n�n muvafakatini 
istihsal etmek kayd�yla re’sen muhabere ve temaslarda bulunabilir.

MADDE 4 – De�i�ik 16/7/2003-4947/41 md. b) bendi ile yürürlükten kald�r�lm��t�r.

MADDE 5 – E�itim ve Ara�t�rma Merkezinin �dare organlar� E�itim ve Ara�t�rma 
Merkezi Ba�kan� ile Dan��ma Kurulundan müte�ekkildir.

MADDE 6 – E�itim ve Ara�t�rma Merkezi Ba�kan�, E�itim ve Ara�t�rma Merkezinin 
amiri olup, Çal��ma ve Sosyal Güvenlik Bakan� taraf�ndan tayin edilir. E�itim ve Ara�t�r-
ma Merkezinin Ba�kan� a�a��daki yaz�l� vazifeleri ifa eder:

a) E�itim ve Ara�t�rma Merkezinin i�lerini bu kanunun hükümleri dairesinde yürüt-
mek ve idari, mali ve di�er her türlü muamelat�n� tedvir etmek;

b) Sekizinci maddede yaz�l� Dan��ma Kurulunu toplant�ya davet etmek ve bu Kurul 
taraf�ndan al�nan kararlar hakk�nda gerekli muameleyi yapmak,

(De�i�ik 16/07/2003-4947/41 md. b) bendi ile (c) ve (d) bentleri yürürlükten kald�r�l-
m��t�r.)

MADDE 7 – E�itim ve Ara�t�rma Merkezi Ba�kan Yard�mc�s� Çal��ma ve Sosyal Gü-
venlik Bakan� taraf�ndan tayin olunur. Ba�kan�n gaybubetinde kendisine vekalet eder. 
Ba�kan taraf�ndan verilen vazifeleri ifa eyler.

MADDE 8 – (De�i�ik 16/07/2003-4947/33 md.) Dan��ma Kurulu, Bakan�n görevlen-
direce�i Müste�ar Yard�mc�s�n�n ba�kanl���nda; Ba�kan, Çal��ma Genel Müdürlü�ü, D�� 
�li�kiler ve Yurt D��� ��çi Hizmetleri Genel Müdürlü�ü, �� Sa�l��� ve Güvenli�i Genel Mü-
dürlü�ünden en az Genel Müdür Yard�mc�s� düzeyinde birer temsilci, �� Tefti� Kurulu 
Ba�kan�n�n görevlendirece�i bir Ba� �� Müfetti�i, Bakanl�k Personel Dairesi Ba�kan�, Sosyal 
Güvenlik Kurumu Ba�kanl��� Koordinasyon Daire Ba�kan�, Sosyal Sigortalar Kurumu Si-
gorta ��leri Genel Müdür Yard�mc�s�, Sosyal Sigortalar Kurumu Sa�l�k ��leri Genel Müdür 
Yard�mc�s�, Esnaf ve Sanatkarlar ve Di�er Ba��ms�z Çal��anlar Sosyal Sigortalar Kurumu 
Genel Müdür Yard�mc�s�, Türkiye �� Kurumu Genel Müdür Yard�mc�s� ile Üniversitelerin 
�� Hukuku, Sosyal Politika, �� Sa�l��� ve Güvenli�i ile ilgili dallar�nda çal��anlar aras�ndan 
Yüksek Ö�retim Kurulunca görevlendirilecek iki ö�retim üyesinden olu�ur.

Dan��ma Kurulunun çal��ma usul ve esaslar� E�itim ve Ara�t�rma Merkezinin tekli	  
ve Bakanl���n onay� ile ç�kar�lacak bir yönetmelikle belirlenir.

MADDE 9 – Dan��ma Kurulunun görevleri �unlard�r:

(De�i�ik 16/07/2003-4947/34 md.)

a) E�itim ve Ara�t�rma Merkezi ile ilgili Yönetmelikler hakk�nda görü� bildirmek,

b) E�itim ve Ara�t�rma Merkezinin e�itim, ara�t�rma, dan��manl�k,yay�n ve di�er fa-
aliyetlerini yönlendirmek,

c) E�itim ve Ara�t�rma Merkezinin y�ll�k faaliyetlerini de�erlendirmek,

d) E�itim ve Ara�t�rma Merkezinin çal��malar�n�n etkinli�ini art�r�c� önerilerde bu-
lunmak,
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MADDE 10 – Dan��ma Kurulu, üyelerinin ekseriyeti ile toplan�r ve kararlar toplant�da 
haz�r bulunan üyelerin ekseriyeti ile verilir.

Reylerin müsavat� halinde kurul Ba�kan�n�n bulundu�u taraf�n reyi müteberdir.

MADDE 11 – E�itim ve Ara�t�rma Merkezi Ba�kan� ile Ba�kan Yard�mc�s�n�n, Üniver-
site veya yüksek okul mezunu olmalar�, �ngilizce, Frans�zca veya Almanca dillerinden 
birini bilmeleri �artt�r.

(De�i�ik 16/07/2003-4947/41 md. b) bendi ile ikinci f�kras� yürürlükten kald�r�lm��t�r.)

MADDE 12 – (De�i�ik 16/07/2003-4947/41 md. b) bendi)

E�itim ve Ara�t�rma Merkezinin idari ve teknik personeli E�itim ve Ara�t�rma Merke-
zi Ba�kan�n�n tekli	  üzerine Çal��ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl���nca tayin edilir.

(De�i�ik 16/07/2003-4947/35 md.) E�itim ve Ara�t�rma Merkezinin Çal��ma ve Sosyal 
Güvenlik E�itim Uzman� çal��t�r�labilir. 657 Say�l� Devlet Memurlar� Kanununun 48 nci 
maddesinde belirtilen �artlara sahip Merkezin ihtiyaç duydu�u alanlarda en az dört y�ll�k 
yüksek ö�renim görmü� ve s�nav�n aç�ld��� tarihte otuzbe� ya��ndan gün almam�� olanlar 
aras�nda yap�lacak özel yar��ma s�nav� sonucunda ba�ar�l� bulunanlar Çal��ma ve Sosyal 
Güvenlik E�itim Uzman Yard�mc�l��� kadrolar�na atan�rlar

Çal��ma ve Sosyal Güvenlik E�itim Uzman Yard�mc�lar�nda aranacak nitelikler seçil-
me usul ve esaslar� ve di�er hususlar yönetmelikle belirlenir.

MADDE 13 – E�itim ve Ara�t�rma Merkezi Çal��ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl���n�n 
muvafakati ile Türk veya yabanc� profesör, ö�retmen, konferansç�, mütehass�s ve teknik 
elemanlar istihdam edebilir.

MADDE 14 – �kinci maddede yaz�l� gayelerle tertip edilecek seminerler için, bu kanu-
nun ikinci maddesinin (a) f�kras�nda gösterilen yerler ile bunlara mümasil yabanc� daire, 
müessese ve i� yerlerinden E�itim ve Ara�t�rma Merkezi Ba�kanl���nca lüzum görülen 
say�da stajyer talep edilebilir.

MADDE 15 – (De�i�ik 15/05/2008-5763/34 md.) E�itim ve Ara�t�rma Merkezi tara-
f�ndan düzenlenen e�itim ve seminerlere kat�lanlar, gerekti�inde s�nava tabi tutulurlar ve 
ba�ar�l� olanlara serti	 ka veya kat�l�m belgesi verilir

MADDE 16 – E�itim ve Ara�t�rma Merkezi haricinden getirilecek yabanc� profesör, 
mütehass�s, ö�retmen, konferansç� ve teknik elamanlara verilecek ücret, yevmiye ve yol-
luklar Çal��ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl���nca tasvip edilecek bir mukavele ile tesbit 
olunur.

E�itim ve Ara�t�rma Merkezi haricinden muvakkat olarak tavzif edilecek Türk müte-
hass�s ve konferanç�lara verilecek ücretler talimatname ile tesbit edilir. Üniversite ve yük-
sek okullar ö�retim üyelerinin 3656 Say�l� Kanunun 4609 Say�l� kanunla de�i�tirilen 18 inci 
maddesi hükümleri dahilinde E�itim ve Ara�t�rma Merkezinde bir vazife alm�� olmalar�, 
mahsus kanunlar ve almakta olduklar� tazminatlar�na halel getirmez.

MADDE 17 – Türkiye’deki i�yerleri ile resmi daire ve müesseselerden seminerlere 
i�tirak edecek stajyerlerin, staj müddetince çal��t�klar� yerler ile olan alakalar� devam eder 
ve bunlar�n kanundan ve akitten do�an her türlü haklar� mahfuz tutulur.

MADDE 18 – E�itim ve Ara�t�rma Merkezinde tertip edilecek seminerlere gönderile-
cek Türk tabiyetindeki stajyerlere yol paras� ile zaruri masra� ar� ve E�itim ve Ara�t�rma 
Merkezinde kald�klar� müddete ait yevmiyeleri, muvakkat vazife ile gönderilen memur-
lar misillu, Harc�rah Kanunu hükümleri dairesinde ödenir.
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MADDE 19 – E�itim ve Ara�t�rma Merkezinde ayl�kl� kadrolar� ekli (1) say�l� çetvelde 
gösterilmi� ve bu kadrolar Çal��ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl��� Kurulu� ve Görevleri 
hakk�ndaki 4841 Say�l� Kanunun 6050 Say�l� Kanunla de�i�tirilen (1) Say�l� cetvelinin vila-
yetler kurulu�u k�sm�na eklenmi�tir.

GEÇ�C� MADDE 1 – 1960 Mali y�l� Çal��ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl���n�n bütçe-
sinin 203 üncü ve 416 nc� tertiplerindeki tahsisattan Çal��ma ve Sosyal Güvenlik E�itim 
ve Ara�t�rma Merkezinin maa�, ücret ve di�er masra� ar�n� kar��lamak üzere Çal��ma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanl���nca lüzumlu görülecek miktarlar�n� mezkür bütçenin alakal� 
tertiplerine aktarmaya Maliye Bakan� mezundur.

GEÇ�C� MADDE 2 – Bu kanuna ba�l� (2) say�l� cetvelde yaz�l� kadrolar 1960 mali y�l� 
Muvazenei Umumiye Kanununa ba�l� (D) i�aretli cetvelin ilgili k�s�mlar�na eklenir.

GEÇ�C� MADDE 3 – A-Yak�n ve Orta Do�u Çal��ma ve E�itim Merkezi Müdürü ile 
Yak�n ve Orta Do�u Çal��ma ve E�itim Merkezi Müdür Yard�mc�s� kadro unvanl� görev-
lerde bulunanlar�n görevleri, bu kanunun yay�m� tarihinde sona erer. Bunlar en geç bir y�l 
içerisinde durumlar�na uygun bo� kadrolara atan�rlar.Atama i�lemi yap�l�ncaya kadar ku-
rumca ihtiyaç duyulan i�lerde görevlendirilebilirler.Bunlar, yeni bir kadroya atan�ncaya 
kadar, eski kadrolar�na ait ayl�k, ek gösterge ve her türlü zam ve tazminatlar ile di�er mali 
haklar�n� almaya devam ederler. Söz konusu personelin, atand�klar� yeni kadrolar�n ayl�k, 
ek gösterge, her türlü zam ve tazminatlar ile di�er mali haklar� toplam�n�n net tutar�, eski 
kadrolar�na ba�l� olarak en son ayda almakta olduklar� ayl�k, ek gösterge, her türlü zam 
ve tazminatlar� ile di�er mali haklar� toplam� net tutar�ndan az olmas� halinde, aradaki 
fark giderilinceye kadar atand�klar� kadrolar da kald�klar� sürece her hangi bir kesintiye 
tabi tutulmaks�z�n tazminat olarak ödenir.

B- Bu Kanunun yürürlü�e girdi�i tarihte Yak�n ve Orta Do�u Çal��ma E�itim Mer-
kezinde an az be� y�l 	 ili hizmeti bulunan ve e�itim durumlar� ile di�er ko�ullar� uygun 
personel,E�itim ve Ara�t�rma Merkezince aç�lacak ilk Çal��ma ve Sosyal Güvenlik E�itim 
Uzman Yard�mc�l��� yar��ma s�navlar�na, s�nav�n aç�ld��� tarihte k�rk ya��n� doldurmam�� 
olmalar� kayd�yla girebilirler. Aç�lacak ilk yar��ma s�navlar�na ba�vurmayanlar veya ba�-
vurduklar� halde her ne sebeple olursa olsun girmeyenler bu haklar�n� kaybederler.

C- Bu Kanunun yürürlü�e girdi�i tarihte kadro ve görev unvanlar� de�i�meyenler, 
yeni kadrolar�na atanm�� say�l�rlar.

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 TE�K�LATI
ÖZEL �HT�SAS KOM�SYONLARI

Kaynaklar�n verimli kullan�lmas� ve kalk�nman�n h�zland�r�lmas� ama-
c�yla ülkenin ekonomik, sosyal ve kültürel planlama hizmetlerinin bir bü-
tünlük içerisinde etkin, düzenli ve süratli olarak görülebilmesi için Devlet 
Planlama Te�kilat� kurulmu�tur.

Devlet Planlama Te�kilat� Ba�bakana ba�l� olup, Ba�bakan bu Te�kila-
t�n yönetimi ile ilgili yetkilerini gerekli gördü�ü takdirde bir Devlet Baka-
n� vas�tas�yla kullanabilmektedir.

540 Say�l� Devlet Planlama Te�kilat�n�n Kurulu� ve Görevleri Hakk�nda 
Kanun Hükmünde Kararname’nin “��birli�i” ba�l�kl� 24 üncü maddesin-
de “Devlet Planlama Te�kilat� Müste�arl��� bilgi toplamada, planlar�n ha-
z�rlanmas�nda ve uygulaman�n izlenmesinde, bakanl�klar, kamu kurum 
ve kurulu�lar�, kamu iktisadi te�ebbüsleri ve kamu kurumu niteli�indeki 
kurulu�lar ve özel kesim üst düzey kurulu�lar� ile yak�n i�birli�i içinde 
bulunur” denilmektedir.

�lgili maddede ayr�ca “Devlet Planlama Te�kilat� Müste�arl���, kal-
k�nma planlar�n�n ve y�ll�k programlar�n haz�rlanmas�, uygulanmas� ve 
izlenmesi safhalar�nda gerekli olan verileri, bunlar�n toplanmas�nda ve 
de�erlendirilmesindeki amaç ve zaman aral�klar� ile bu verilerin sunulma 
�eklini tespit eder” ifadesine yer verilmektedir.

Kalk�nma Planlar�n�n haz�rl�k sürecinde 29 Eylül 1961 tarihli ve 1722 
say�l� Bakanlar Kurulu karar�yla yürürlü�e konulmu� olan “Devlet Plan-
lama Te�kilat� Özel �htisas Komisyonlar�yla Koordinasyon Komisyonlar�-
n�n Kurulu� ve Çal��malar� Hakk�nda Tüzük” çerçevesinde Özel �htisas 
Komisyonlar� (Ö�K) kurulmas�, kat�l�mc� planc�l�k anlay���n�n önemli bir 
unsuru olagelmi�tir.

Kalk�nma Plan�n�n Haz�rlanmas� ba�l�kl� 26 �nc� maddede “Ba�bakan 
veya ilgili Bakan, Bakanlar Kurulunun onaylad��� esaslar ve hede� er çer-
çevesinde kalk�nma plan� ve y�ll�k programlar�n haz�rlanmas� konusunda 
Devlet Planlama Te�kilat� Müste�arl���na direktif verir” denilmekte ve bu 
do�rultuda çal��malar yap�lmaktad�r.

Nitekim Dokuzuncu Kalk�nma Plan� haz�rl�klar� kapsam�nda Özel 
�htisas Komisyonlar� olu�turulmas�na ili�kin 2005/18 say�l� Ba�bakanl�k 
genelgesi ç�kar�lm��t�r.

Genelge ile plan haz�rl�klar� uygulamas�nda, belirli konu ba�l�klar� al-
t�nda, alanlar�nda uzman çe�itli kamu, özel kesim ve sivil toplum kurulu�-
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lar� temsilcileri ile akademik çevreler bir araya gelmesi ve koordinasyonu 
DPT Müste�arl��� taraf�ndan yürütülen Komisyonlar�n çal��malar�ndan 
elde edilen sonuçlar ve de�erlendirmelerin Planlar�n olu�umunda dik-
kate al�naca�� ifade edilmekte ve Dokuzuncu Kalk�nma Plan� çal��mala-
r�nda da ayn� yakla��m benimsenerek, ekli listede yer alan Özel �htisas 
Komisyonlar� kurulaca�� öngörülmü�tür.

Bu kapsamda olu�turulan Dokuzuncu Kalk�nma Plan� Özel �htisas Ko-
misyonlar� Listesi �u �ekilde olmu�tur:

1. D�� Ticaret

2. Hizmet Ticaretinin Serbestle�tirilmesi

3. Rekabet Hukuku ve Politikalar�

4. Fikri Mülkiyet Haklar�

5. Devlet Yard�mlar�

6. Finansal Hizmetler (Mali Piyasalar, Finans Kurumlar�, Bankac�l�k, 
Sigortac�l�k)

7. Kamu Harcama ve Kontrol Sistemlerinin �yile�tirilmesi, Kamu �ha-
leleri

8. Kamuda �yi Yöneti�im

9. Vergi

10. ��gücü Piyasas�

11. Sosyal Güvenlik

12. Gelir Da��l�m� ve Yoksullukla Mücadele

13. Sanayi Politikalar� (Giri�imcilik, Yenilik, Teknoloji, Kalite ve Verim-
lilik dahil)

14. KOB�

15. Bölgesel Geli�me

16. K�rsal Kalk�nma

17. Yerle�me ve �ehirle�me

18. Bilgi ve �leti�im Teknolojileri

19. Bilim ve Teknoloji

20. Adalet Hizmetleri ve Güvenlik

21. Enerji

22. Çevre

23. G�da Güvenli�i, Bitki ve Hayvan Sa�l���
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24. G�da Sanayi

25. Toprak ve Su Kaynaklar�n�n Kullan�m� ve Yönetimi

26. Bitkisel Üretim

27. Hayvanc�l�k

28. Ormanc�l�k

29. Bal�kç�l�k

30. Demiryolu Ula��m�

31. Denizyolu Ula��m�

32. Havayolu Ula��m�

33. Karayolu Ula��m�

34. Kent �çi Ula��m

35. Otomotiv Sanayi

36. Havayolu, Denizyolu ve Demiryolu Ta��tlar� �malat Sanayileri

37. Ana Metal Sanayi

38. Makine ve Metal E�ya 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 Topra�a Dayal� Sanayiler

48. Kültür

49. Turizm

50. E�itim (Okul Öncesi, �lk ve Orta Ö�retim)

51. Yüksekö�retim

52. Sa�l�k

53. Kad�n, Aile, Çocuk ve Gençlik

54. Teknik ��birli�i

55. D�� Ekonomik �li�kiler
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Ba�bakanl�k Genelgesinde, Dokuzuncu Kalk�nma Plan� için kurulacak 
Komisyonlar�n yapacaklar� çal��malar�n, ülkenin geli�me potansiyelinin 
belirlenmesine, yönlendirilmesine, AB ile bütünle�me sürecinin kararl�-
l�kla sürdürülerek tamamlanmas�na, AB müzakere sürecinin olas� sorun-
lar�na ili�kin çözüm önerileri getirilmesine ve Plana ili�kin ilke ve politi-
kalar�n tespit edilmesine yard�mc� olaca�� belirtilmi�tir.

Özel �htisas Komisyonlar�n�n çal��ma usulleri, kat�l�mc� say�s� ve pro-
	 linin, bütün kat�l�mc�lardan azami düzeyde fayda sa�lay�c� bir anlay��la 
tasarlanmas�n�n, elde edilen sonuçlar�n Plan metnine girdi sa�lamas�na 
esas olaca�� da vurgulanmaktad�r.

Bu esaslar do�rultusunda, ekli listedeki Özel �htisas Komisyonlar�nda 
görev alacak ki�iler DPT Müste�arl��� taraf�ndan ilgili kurumlardan yaz� 
ile talep edilmekte, söz konusu kurumlar ise ilgili komisyonlarda görev 
yapacak kat�l�mc�lar�n isim, unvan ve ileti�im bilgilerini DPT Müste�arl�-
��na bildirmektedir.

�lgili Mevzuat

05.07.2005 tarih, 2005/18 Say�l� Ba�bakanl�k Genelgesi

DOKUZUNCU KALKINMA PLANI (2007-2013)
ÖZEL �HT�SAS KOM�SYONLARI TOPLANTI VE ÇALI�MA ESASLARI

Dokuzuncu Kalk�nma Plan�na temel te�kil edecek Ö�K çal��malar�n�n çe�itli alan-
larda birbirleriyle tutarl� bir amaç, politika ve öncelikler seti sunan, makro politikalar�n 
yan� s�ra, temel geli�me eksenlerini ve ana sektörleri kapsayan nitelikte olmas� beklen-
mektedir.

Ö�K raporlar�nda konuyla ilgili uzun dönemli geli�me e�ilimleri, tahminler ve strate-
jiler konusunda öneri ve de�erlendirmelere yer verecek olan Komisyon çal��malar�, ülke-
mizin be�eri ve iktisadi varl�klar�n� etkin bir �ekilde de�erlendirerek;

• istikrarl� bir ortamda sürdürülebilir büyümenin sa�lanmas�,

• ekonomide rekabet gücünün art�r�lmas�,

• insan kaynaklar�n�n geli�tirilmesi,

• sosyal içermenin güçlendirilmesi,

• bölgesel geli�mi�lik farklar�n�n azalt�lmas�,

• kamuda iyi yöneti�imin yayg�nla�t�r�lmas�,

• 	 ziki alt yap�n�n iyile�tirilmesi

�eklinde özetlenebilecek temel geli�me eksenlerini ve AB perspekti	 ni esas alacakt�r.

Avrupa Birli�ine kat�l�m müzakere süreciyle çak��acak olan Dokuzuncu Kalk�nma 
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Plan�, sürdürülebilir yüksek büyüme sa�lanmas�nda izlenecek ana strateji ve politikalar� 
belirleyen temel bir araç olacakt�r. Bu do�rultuda izlenecek politikalarla, bir yandan halk�-
m�z�n refah� art�r�l�rken, di�er yandan geli�mi�lik düzeyi bak�m�ndan Avrupa Birli�i orta-
lamalar�na yak�nsama sa�lanmas� hede� enmektedir. Dokuzuncu Kalk�nma Plan�, AB’ye 
üyelik sürecinin gerektirdi�i makro ve sektörel stratejiler ile Kat�l�m Öncesi Ekonomik 
Program gibi strateji dokümanlar� ve programlar�n temel dayana��n� te�kil edecek ve tüm 
planlama çal��malar�n� yönlendirici bir i�leve sahip olacakt�r. Bu nedenle, Ö�K raporlar� 
AB’ye üyeli�in gerektirdi�i stratejiler ve programlar ile müzakere sürecinde ihtiyaç duyu-
labilecek bilgi alt yap�s�n� güçlendirebilecek nitelikte olmal�d�r.

I. Çal��ma Esaslar�

Her Ö�K için DPT bünyesinden belirlenen koordinatörler, Komisyonun DPT Müste-
�arl��� içi ve d���ndaki ili�kilerinin yürütülmesinden sorumlu olacakt�r.

Ayr�ca, DPT Müste�arl��� taraf�ndan, Ö�K raporuna yönelik ön haz�rl�klar� ba�latmak 
amac�yla, her Ö�K için, 1’i DPT’den olmak üzere, en fazla 3 raportör önceden atanacakt�r.

Raportörler DPT Koordinatörünün bilgisi dahilinde gerekli bilgileri komisyon üye-
lerinden temin etme hususunda yetkilidirler. Toplant�lar�n tamam�n� takip edecek olan 
raportörler, gerekli notlar� tutacaklar, yaz�l� görü�leri, tart��malar� ve farkl� görü�leri de 
içerecek �ekilde bütün bilgi ve belgeleri toplayacaklar ve bunlar� Ö�K raporlar�na yans�-
tacaklard�r.

Raporlar�n Ö�K El Kitab�nda verilen format çerçevesinde �ekillendirilmesi esas ola-
cakt�r.

Komisyon Ba�kan� ve Raportörlerin görevleri �unlard�r:

a) Raportörler ilk Ö�K toplant�s�na kadar durum analizi, veri seti ve uluslar aras� yü-
kümlülükleri (AB ve Dünya Ticaret Örgütü’ne kar�� yükümlülükler vb.) içeren bir 
ön rapor haz�rlayacaklard�r.

b) �lk toplant�dan sonra, bir taslak rapor haz�rlayacaklar ve bu raporu daha sonra 
komisyon üyelerine sunacaklard�r.

c) Komisyon üyeleri taraf�ndan incelenen taslak rapor Komisyon Ba�kan�n�n ba�-
kanl�k edece�i ikinci toplant�da tart���lacakt�r. �kinci toplant�n�n, komisyon çal��-
malar�n�n neticelendirilmesinde yeterli olmas� durumunda, bu toplant�dan sonra; 
de�ilse, üçüncü toplant�dan sonra, raportör toplant� sonuçlar�na göre raporu nihai 
hale getirecek ve Komisyon Ba�kan�na ve Koordinatörlere iletecektir. Komisyon 
Ba�kan�, Koordinatörlerin de görü�lerini alarak, raporun toplant�larda var�lan so-
nuçlarla ve istenen formatla tutarl�l���n� inceleyecek, tutarl� ise ilgili koordinatöre 
gönderecektir.

Raporun toplant�larda var�lan sonuçlarla ve istenen formatla tutarl� olmamas� duru-
munda, Komisyon Ba�kan� gerekli düzeltmeleri Raportöre yapt�rd�ktan sonra Koordina-
töre iletecektir. Ö�K raporlar� en geç 15 Ocak 2006 tarihine kadar tamamlanacak ve ilgili 
koordinatör arac�l��� ile DPT Müste�arl��� Ekonomik Modeller ve Stratejik Ara�t�rmalar 
Genel Müdürlü�üne ula�t�r�lacakt�r.

II. Ö�K Toplant�lar�

Ö�K’lar temel olarak 2 toplant� yapacaklar, ancak, gerekli görüldü�ü takdirde ilave 1 
toplant� daha düzenleyebileceklerdir. Bunun d���nda, Komisyonlar gerekli gördükleri sa-
y�da ilave toplant� yapabileceklerdir. Ancak, Ö�K çal��malar�n�n sadece belirtilen 3 toplan-
t�s�na ili�kin harcamalar DPT bütçesinden ödenebilecektir. Komisyonlar�n, tahsis edilen 
otelde gerçekle�tirilecek, bu toplant�lar�n haricinde ek toplant� yapma ihtiyac� duymalar� 
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halinde, DPT Müste�arl��� ve ilgili kamu, özel veya sivil toplum kurulu�lar�n�n salonlar� 
kullan�lacakt�r. Ancak, bu toplant�lar için ula��m, konaklama vb. masra� ar�n DPT bütçe-
sinden ödenmesi öngörülmemi�tir.

Otelde gerçekle�tirilecek toplant�lar moderatör ba�kanl���nda çal��tay �eklinde veya 
ilgili komisyon taraf�ndan belirlenecek di�er bir yöntemle gerçekle�tirilecektir. �lk toplan-
t�n�n sonunda bir ba�kan seçilecek, ikinci ve yap�ld��� takdirde üçüncü toplant� bu ba�kan 
taraf�ndan yönetilecektir. �ayet moderatör kullan�lmayacaksa, tüm toplant�lar�, ilk toplan-
t�n�n ba�lang�c�nda seçilecek bir ba�kan yönetecektir.

Toplant�lar�n ilki 26 Eylül – 28 Ekim 2005 tarihleri aras�nda, ikincisi ise her bir Ko-
misyon toplant�s�n�n ilkinden yakla��k 1 ay sonra ba�layacak �ekilde gerçekle�tirilecektir. 
Yap�lmas� halinde üçüncü toplant� buna göre ayarlanacakt�r. �lk toplant� 2 gün, ikinci ve 
yap�lmas� halinde üçüncü toplant�lar ise 1’er gün sürecektir. Toplant�lar, takvim günü esa-
s�na göre ve hafta sonlar� dahil gerçekle�tirilecektir.

Ankara’dan kat�lacak kat�l�mc�lar�n, toplant�lar�n sa�l�kl� yürütülmesi ve verimli geç-
mesi aç�s�ndan, mümkün oldu�unca otelde konaklamas� yerinde olacakt�r.
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EKONOM�K VE SOSYAL KONSEY

Ekonomik ve Sosyal Konsey, ekonomik ve sosyal politikalar�n olu�-
turulmas�nda toplumsal uzla�ma ve i�birli�i sa�lamak, sürekli ve kal�c� 
bir ortam yaratarak dan��ma niteli�inde ortak görü� belirlemek amac�yla 
olu�turulmu�tur.

Konseyin Ba�kan� Ba�bakand�r. Ba�bakan�n toplant�lara kat�lmama-
s� halinde görevlendirece�i Ba�bakan Yard�mc�s� toplant�lara ba�kanl�k 
eder.

Konseyin Ba�kanl�k Divan� Ba�kan�, üç Ba�kan Yard�mc�s� ve Devlet 
Planlama Te�kilat� (DPT) Müste�ar�ndan olu�ur.

Bir y�l süreyle dönü�ümlü olarak görev yapmak üzere üç Ba�kan Yar-
d�mc�s�; Türkiye Odalar ve Borsalar Birli�i ile Türkiye ��veren Sendikalar� 
Konfederasyonu taraf�ndan bir, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfede-
rasyonu ile Türkiye Ziraat Odalar� Birli�i taraf�ndan bir, Türkiye ��çi Sen-
dikalar� Konfederasyonu (TÜRK-��), Hak ��çi Sendikalar� Konfederasyo-
nu ile Türkiye Devrimci ��çi Sendikalar� Konfederasyonu taraf�ndan bir 
olarak belirlenir.

Ekonomik ve Sosyal Konsey a�a��daki kurulu�lardan olu�mu�tur:

• Ba�bakan,

• Ba�bakan Yard�mc�lar�,

• Devlet Planlama Te�kilat�ndan Sorumlu Devlet Bakan�,

• Hazineden Sorumlu Devlet Bakan�,

• D�� Ticaret Müste�arl���ndan Sorumlu Devlet Bakan�,

• Devlet Personel Ba�kanl���ndan Sorumlu Devlet Bakan�,

• Maliye Bakan�,

• Tar�m ve Köy ��leri Bakan�,

• Çal��ma ve Sosyal Güvenlik Bakan�,

• Sanayi ve Ticaret Bakan�,

• Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan�,

• Devlet Planlama Te�kilat� Müste�ar�,

• Gümrük Müste�ar�,

• Devlet Personel Ba�kan�

• Türkiye Odalar ve Borsalar Birli�i*

• Kamu Görevlileri Ad�na 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� Birli�i*

• Hak ��çi Sendikalar� Konfederasyonu*

• Türkiye Devrimci ��çi Sendikalar� Konfederasyonu*

 (* 3’er temsilci)

Ba�bakan taraf�ndan belirlenecek di�er Hükümet temsilcileri ile kamu 
görevlileri konseyi olu�turur.

Konsey üç ayda bir Ba�kan�n daveti ile ola�an veya Ba�bakanca be-
lirlenmi� olanlar d���nda kalan temsilcilerin üçte birinin yaz�l� istemleri 
üzerine ola�anüstü toplanabilir. Toplant� yeter say�s� Ba�bakanca belirle-
necek olanlar d���nda kalan temsilcilerin salt ço�unlu�udur.

Konseyin sekreterya hizmetleri Devlet Planlama Te�kilat� Müste�arl��� 
taraf�ndan yerine getirilir. Sekreterya Konseyi olu�turan kurulu�lar�n bi-
rer temsilcisinin kat�l�m� ile Konseyin gündemini belirler.

Konsey, ihtiyaç duyulan konularda görü� bildirmek üzere geçici ve da-
imi nitelikli çal��ma kurallar� olu�turabilir.

Konsey toplant�lar�na ili�kin usul ve esaslar ile çal��ma kurullar� kuru-
lu� ve çal��ma esaslar� yönetmelikle belirlenir.

Konseyin görev ve yetkileri �unlard�r;

a) Toplumdaki ekonomik ve sosyal birimlerin, Hükümetin ekonomik 
ve sosyal politikalar�n�n olu�turulmas�na kat�l�mlar�n� sa�lamak, 
Hükümet ile toplumsal kesimler aras�nda ve toplumsal kesimlerin 
kendi aralar�ndaki uzla�ma ve i�birli�ini güçlendirecek çal��malar 
yapmak,

b) Olu�turdu�u görü�, öneri ve raporlar� Hükümete, Türkiye Büyük 
Millet Meclisine, Cumhurba�kan�na ve kamuoyuna sunmak, görü� 
bildirilirken uzla��lan ve uzla��lamayan hususlar� ayr� ayr� belirt-
mek,

c) Sürekli ve geçici nitelikte çal��ma kurullar� kurmak ve üyelerini be-
lirlemek, bu kurullar�n raporlar�n� görü�mek,

d) Türkiye- Avrupa Birli�i Karma �sti�ari Komitesi üyelerini Avrupa 
Birli�i Ekonomik ve Sosyal Komitesinin yap�s� ve özelliklerini dik-
kate alarak belirlemek ve Komitenin çal��malar�n� izlemek,
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e) Amaçlar� do�rultusunda ulusal ve uluslararas� düzeyde seminer ve 
toplant�lar düzenlemek, uygun görülecek toplant�lara temsilci gön-
dermek,

f) Ekonomik ve sosyal konularda yay�nlar ve ara�t�rmalar yapmak ve 
yapt�rmak

Ayr�ca Konsey, Hükümetin istemi üzerine, ekonomik ve sosyal nitelik-
li her türlü konuda, ekonomik ve sosyal ya�am� do�rudan etkileyen yasa 
tasar�lar� ve kalk�nma plan� ile y�ll�k programlar�n haz�rlanmas� s�ras�nda 
görü� bildirebilir

�lgili Mevzuat

4641 say�l� Ekonomik ve Sosyal Konseyin Kurulu�u, Çal��ma ve 
Yöntemleri Hakk�nda Kanun

Amaç ve Kapsam

MADDE 1 – Bu Kanunun amac�, ekonomik ve sosyal politikalar�n olu�turulmas�nda, 
toplumsal uzla�ma ve i�birli�ini sa�layacak, sürekli ve kal�c� bir ortam yaratarak, isti�ari 
mahiyette ortak görü� belirlemek için olu�turulan Ekonomik ve Sosyal Konsey’in kurulu-
�unu, çal��ma esas ve yöntemlerini düzenlemektir.

Kurulu�

MADDE 2 – Ekonomik ve Sosyal Konsey;

Ba�bakan�n ba�kanl���nda, Ba�bakan yard�mc�lar�, Devlet Planlama Te�kilât�ndan so-
rumlu Devlet Bakan�, Hazineden sorumlu Devlet Bakan�, D�� Ticaret Müste�arl���ndan 
sorumlu Devlet Bakan�, Devlet Personel Ba�kanl���ndan sorumlu Devlet Bakan�, Maliye 
Bakan�, Tar�m ve Köyi�leri Bakan�, Çal��ma ve Sosyal Güvenlik Bakan�, Sanayi ve Ticaret 
Bakan�, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakan�, Devlet Planlama Te�kilât� Müste�ar�, Gümrük 
Müste�ar�, Devlet Personel Ba�kan� ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birli�i, Türkiye ��çi 
Sendikalar� Konfederasyonu, Türkiye ��veren Sendikalar� Konfederasyonu, Türkiye Esnaf 
ve Sanatkârlar Konfederasyonu, Türkiye Ziraat Odalar� Birli�i, Hak ��çi Sendikalar� Kon-
federasyonu, Devrimci ��çi Sendikalar� Konfederasyonunu temsil eden üçer temsilciden 
ve Ba�bakan taraf�ndan belirlenecek di�er Hükümet temsilcileri ve sivil toplum kurulu�-
lar� temsilcileri ile kamu görevlilerinden olu�ur.

Konseyin Görev ve Yetkileri

MADDE 3 – Konsey’in görev ve yetkileri �unlard�r:

a) Toplumdaki ekonomik ve sosyal birimlerin, Hükümetin ekonomik ve sosyal politi-
kalar�n�n olu�turulmas�na kat�l�mlar�n� sa�lamak, Hükümet ile toplumsal kesimler 
aras�nda ve toplumsal kesimlerin kendi aralar�ndaki uzla�ma ve i�birli�ini güçlen-
direcek çal��malar yapmak,

b Olu�turdu�u görü�, öneri ve raporlar� Hükümete, Türkiye Büyük Millet Meclisine, 
Cumhurba�kan�na ve kamuoyuna sunmak, görü� bildirilirken uzla��lan ve uzla��-
lamayan hususlar� ayr� ayr� belirtmek,
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c) Sürekli ve geçici nitelikte çal��ma kurullar� kurmak ve üyelerini belirlemek, bu ku-
rullar�n raporlar�n� görü�mek,

d) Türkiye-Avrupa Birli�i Karma �sti�ari Komitesi üyelerini Avrupa Birli�i Ekonomik 
ve Sosyal Komitesinin yap�s� ve özelliklerini dikkate alarak belirlemek ve Komite-
nin çal��malar�n� izlemek,

e) Amaçlar� do�rultusunda ulusal ve uluslararas� düzeyde seminer ve toplant�lar dü-
zenlemek, uygun görülecek toplant�lara temsilci göndermek,

f) Ekonomik ve sosyal konularda yay�nlar ve ara�t�rmalar yapmak ve yapt�rmak.

Ayr�ca, Konsey, Hükümetin istemi üzerine, ekonomik ve sosyal nitelikli her türlü ko-
nuda, ekonomik ve sosyal ya�am� do�rudan etkileyen kanun tasar�lar� ve kalk�nma plan� 
ile y�ll�k programlar�n haz�rlanmas� s�ras�nda görü� bildirebilir.

Konsey Ba�kan�

MADDE 4 – Konsey Ba�kan�, Ba�bakand�r. Ba�bakan�n toplant�lara kat�lamamas� ha-
linde görevlendirece�i Ba�bakan Yard�mc�s� toplant�lara ba�kanl�k eder.

Konsey Ba�kan Yard�mc�lar�

MADDE 5 – Türkiye Odalar ve Borsalar Birli�i ile Türkiye ��veren Sendikalar� Kon-
federasyonu taraf�ndan bir, Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu ile Türkiye 
Ziraat Odalar� Birli�i taraf�ndan bir, Türkiye ��çi Sendikalar� Konfederasyonu, Hak ��çi 
Sendikalar� Konfederasyonu ile Devrimci ��çi Sendikalar� Konfederasyonu taraf�ndan bir 
ki�i olmak üzere üç Ba�kan yard�mc�s� belirlenir.

Ba�kan yard�mc�lar� bir y�l süreyle ve dönü�ümlü olarak görev yaparlar.

Ba�kanl�k Divan�

MADDE 6 – Ba�kanl�k Divan�; Konsey Ba�kan� , üç Konsey Ba�kan Yard�mc�s� ve Kon-
sey Sekreteryas�ndan sorumlu Müste�ardan olu�ur.

Toplant�lar

MADDE 7 – Konsey, üç ayda bir Ba�kan�n daveti ile ola�an, Ba�kan�n daveti veya 
Ba�bakanca belirlenecek olanlar d���nda kalan temsilcilerin üçte birinin yaz�l� istemleri 
üzerine ola�anüstü toplanabilir. Toplant� yeter say�s�, Ba�bakanca belirlenecek olanlar d�-
��nda kalan temcilerin salt ço�unlu�udur.

Konsey toplant�lar�n�n gündemine ili�kin haz�rl�klar, Konseyi olu�turan kurulu�lardan 
birer temsilcinin kat�l�m� ile sekretarya taraf�ndan yap�l�r ve toplant� gündemi Ba�kanl�k 
Divan� taraf�ndan belirlenir, sekretarya taraf�ndan temsilcilerine duyurulur.

Toplant�lara ili�kin di�er esas ve yöntemler yönetmelikle düzenlenir.

Çal��ma Kurullar�

MADDE 8 – Konsey, ihtiyaç duyulan konularda görü� bildirmek üzere geçici ve daimî 
nitelikli çal��ma kurullar� olu�turabilir.

Çal��ma kurullar�, gerekti�inde geçici nitelikli çal��ma gruplar� olu�turabilirler.

Çal��ma kurullar� ile çal��ma gruplar�, çal��malar�na ve toplant�lar�na, bilgi ve veri sa�-
lamak ve görü� olu�turulmas�na katk�da bulunmak amac�yla, Ba�bakanl�k, ilgili Bakanl�k 
veya di�er kamu kurum ve kurulu�lar�n�n temsilcilerini davet edebilir. Kamu kurum ve 
kurulu�lar�n�n temsilcileri, toplant�lara kat�lmak ve Devlet s�rr� d���ndaki tüm bilgi ve ve-
rileri sa�lamakla yükümlüdür.
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Çal��ma kurullar�, gündemi ile ilgili konularda meslek örgütlerini, di�er sivil toplum 
örgütlerini ve konuyla ilgili uzmanlar� toplant�ya ça��rabilir.

Çal��ma kurullar� ile çal��ma gruplar�n�n kurulu�, çal��ma esas ve yöntemleri yönet-
melikle düzenlenir.

Sekretarya Hizmetleri

MADDE 9 – Konseyin sekretarya hizmetleri, Devlet Planlama Te�kilât� Müste�arl��� 
taraf�ndan yerine getirilir.

Sekretarya, Konseyin tüm büro hizmetlerini yürütmekle görevlidir.

Konsey toplant�lar� ile çal��ma kurullar� ve çal��ma gruplar� toplant�lar� Devlet Plan-
lama Te�kilât� Müste�arl��� taraf�ndan düzenlenir. Devlet Planlama Te�kilât� Müste�ar� bu 
hizmetlerin yürütülmesinden sorumludur.

Malî Hükümler

MADDE 10 – Konseyin giderleri için her y�l Devlet Planlama Te�kilât� bütçesine ye-
terli ödenek konulur.

Yönetmelikler

MADDE 11 – Bu Kanunda öngörülen yönetmelikler, Konseye kat�lanlar�n görü�leri 
al�narak, Ba�bakanl�k taraf�ndan ç�kar�l�r.

GEÇ�C� MADDE 1 – Bu Kanunda ç�kar�lmas� öngörülen yönetmelikler Kanunun ya-
y�m� tarihinden itibaren 3 ay içerisinde ç�kar�l�r.

Yürürlük

MADDE 12 – Bu Kanun yay�m� tarihinde yürürlü�e girer.

Yürütme

MADDE 13 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.



40

�A�E BEDEL� TESP�T KURULU

�a�e Bedeli Tespit Kurulu, ia�e servisi kurulmas�, mecburi olmayan 
veya ia�enin zaruri sebeplerle uygulanamad��� gemilerde çal��an gemi 
adamlar�na i�verenler taraf�ndan ia�e kar��l��� olarak verilecek günlük 
ia�e bedelini belirlemek üzere olu�turulmu�tur.

Kurul, Çal��ma ve Sosyal Güvenlik Bakan�n�n (ÇSGB) görevlendirece-
�i bir yetkilinin ba�kanl���nda;

Konuyla ilgili bir müfetti�i, Ula�t�rma, Sanayi ve Ticaret, Sa�l�k Bakan-
l�klar�ndan birer temsilci, Deniz Ticaret Odas�ndan bir, Türkiye ��çi Sendi-
kalar� Konfederasyonu (TÜRK-��) ile en fazla gemi i�vereni bulunduran 
i�veren konfederasyonundan iki�er üyeden olu�ur.

Kurul, üye say�s� ço�unlu�u ile her y�l toplan�r. Kararlar�n oy çoklu�u 
ile al�r. Oylar�n e�itli�i halinde Ba�kan�n bulundu�u taraf ço�unlu�u sa�-
lam�� say�l�r.

Kurulun sekreterlik i�lerini ÇSGB ��çi Sa�l��� Daire Ba�kanl��� yürütür.

�lgili Mevzuat:

1) 854 say�l� Deniz �� Kanunu Md. 35, 36

2) 20.12.1989 tarihli Gemi Adamlar�n�n �kamet Yerleri, Sa�l�k ve �a�ele-
rine Dair Yönetmelik

854 say�l� Deniz �� Kanunu

MADDE 35 – �KAMET YERLER� VE �A�E HAKKINDA

De�i�ik: 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 yer-
leriyle gemide bulundurulacak ilaç, t�bbi alet ve malzeme ve revirlerde bulunmas� gere-
ken �artlar ve gemiadamlar�na verilecek ia�e maddelerinin ölçü ve nitelikleri bu �art ve 
niteliklerinden hangilerinin önemleri bak�m�ndan esasa ili�kin ve 1 inci derecede ve han-
gilerinin ise ikinci derecede say�lacaklar� ve ia�e ile ilgili ne çe�it kurullar kurulaca�� ve 
bu kurullar�n görev ve yetkileri Çal��ma ve Sosyal Güvenlik, Sa�l�k ve Sosyal Yard�m ve 
Ula�t�rma Bakanl�klar� taraf�ndan beraberce haz�rlanacak bir yönetmelikle gösterilir. Ge-
miadam�, i�veren veya i�veren vekili taraf�ndan sa�lanacak ia�enin yukar�da sözü geçen 
yönetmelikte gösterilen ölçülerden noksan olmas� halinde aradaki fark�n bedelini veya 
ia�enin hiç verilmemesi halinde tamam�n�n bedelini i�veren veya i�veren vekilinden iste-
yebilir. �u kadar ki gemiadam�n�n iddias�n�, tazminde esas te�kil edecek ia�e ve �artlarda-
ki aksaman�n vuku buldu�u günde durumu i�veren veya i�veren vekiline veya kaptana 
bildirmesi �artt�r.
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MADDE 36 – �ST�SNA

35’inci maddede sözü geçen tüzük hükümleri:

a) 500 grostonilatodan daha küçük gemiler,

b) Bal�k av� ve benzeri i�lerde çal��an gemiler,

c) Romorkörler,

d) Yüzer vinçler,

�çin uygulanmaz.

20.12.1989 tarihli Gemi Adamlar�n�n �kamet Yerleri, Sa�l�k ve �a�e-
lerine Dair Yönetmelik

B�R�NC� BÖLÜM
Genel Hükümler

Amaç

MADDE 1- Bu Yönetmeli�in amac�, 854 say�l� Deniz �� Kanununa tabi gemilerde; 
gemi adamlar�na tahsis edilen yatma, dinlenme ve yemek yerleriyle gemide bulundurul-
mas� zaruri olan ilaç, t�bbi alet ve malzeme ve revirlerde bulunmas� gerekli �artlar�, gemi 
adamlar�na verilecek ia�e maddelerinin ölçü ve nitelikleri, bu �art ve özelliklerden han-
gilerinin önemleri bak�m�ndan esasa dair ve birinci derecede mecburi, mecburi olmayan 
veya zaruri sebeplerle tatbik edilemeyen ia�enin i�veren veya vekili taraf�ndan nakden 
ödenmesini sa�lamak maksad� ile �a�e Bedeli Tespit Kurulunun kurulmas� ve bu Kurulun 
görev ve yetkilerini belirlemektedir.

�K�NC� BÖLÜM
�a�e Mükelle� yetinin Nakden Kar��lanmas�, Kurullar�n

Meydana Gelmesi, Görev ve Yetkileri

�a�e Mükelle� yetinin Nakden Kar��lanmas�

MADDE 7 – Limanlar içinde �ehir hatlar�nda, körfezlerde, göllerde ve akarsularda 
yolcu ve yük nakleden gemilerde, mavna, �at benzerlerinde ve Deniz �� Kanununa tabi 
di�er gemilerde ia�e servisi kurulamad��� takdirde gemi adamlar�na i�veren taraf�ndan 
ia�e mükelle	 yeti nakden ödenmek suretiyle yerine getirilir. Ödenecek bedele esas; bir 
gemi adam�n�n yapt��� göreve göre almas� mecburi normal günlük g�das�n� sa�layacak 
para miktar�d�r. Bu miktar, hizmet akitleriyle ve toplu i� sözle�meleriyle tespit edilen üc-
retlerden ayr� olarak hesaplan�r.

�a�e bedeli, en geç haftal�k veya ayl�k olarak i�lendikten sonra ve nakden ödenir. Öde-
nen ia�e bedelleri, 854 say�l� Deniz �� Kanununun 31 inci maddesine göre tutulmakta olan 
Ücret Defterlerinde ayr�ca belirtilir.

�a�e Bedeli Tespiti �ekli

MADDE 8 – �a�e Servisi kurulmas� mecburi olmayan veya ia�enin zaruri sebeplerle 
uygulanamad��� gemilerde çal��an gemi adamlar�na i�verenler taraf�ndan ia�e kar��l��� 
olarak verilecek günlük ia�e bedeli, Çal��ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl���n�n ça�r�s� üze-
rine toplanacak ve bu Yönetmeli�in 9 uncu maddesine göre olu�turulacak Kurul taraf�n-
dan, sahil m�nt�kalar�n�n özelliklerine göre veya yurt çap�nda en geç bir y�lda bir tespit 
edilir.
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�a�e Bedeli Tespit Kurulu

MADDE 9 – Kurul, Çal��ma ve Sosyal Güvenlik Bakan�n�n görevlendirece�i bir yetki-
linin ba�kanl���nda a�a��daki temsilcilerden te�ekkül eder.

Çal��ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl���ndan konuyla ilgili bir i� Müfetti�i,

Ula�t�rma Bakanl���ndan 1 Temsilci

Sanayi ve Ticaret Bakanl���ndan 1 Temsilci

Sa�l�k Bakanl���ndan 1 Temsilci

Deniz Ticaret Odas�ndan 1 Temsilci

En fazla gemi adam�n� bulunduran en üst i�çi

Kurulu�undan 2 Temsilci

(Temsilcilerinden biri gemi ia�e kurulu üyelerinden birisi olacakt�r.)

En fazla gemi i�verenini bulunduran en üst i�veren

Kurulu�undan 2 Temsilci

Kurul, üye say�s�n�n ço�unlu�u ile toplan�r, Kurulda kararlar mevcut temsilci oyla-
r�n�n ço�unlu�u ile verilir. Oylar�n e�itli�i halinde Ba�kan�n oyunun bulundu�u tarafa 
itibar edilir.

Kurulun Sekreterlik ��leri

MADDE 10 – Kurulun sekreterlik i�leri ��çi Sa�l��� Daire Ba�kanl���nca yürütülür. Ku-
rulun kararlar� karar defterine yaz�l�r. Kararlar, Ba�kan ve üyelerce imzaland�ktan sonra 
Çal��ma ve Sosyal Güvenlik Bakan�n�n onay� ile kesinle�ir ve Resmi Gazete’de yay�mlan-
d��� tarihi takip eden ayba��nda yürürlü�e girer.

Kurul �çin Gereken Bilgilerin Toplanmas�

MADDE 11 – Kurul, ia�e bedelinin tespitinde gemi adamlar�n�n gemide istenen niteli-
�e uygun yiyeceklerin besin de�eri, bile�imleri, sat�nalma, depolama, koruma usulleri ile 
ilgili bilgileri ve gerekli görülen di�er bilgileri sekreterlik kanal� ile toplar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
�a�e Servisi, �a�e Kurulu ve �a�e Tesisleri

�a�e Servisi

MADDE 12 – 7 nci maddede belirtilenler d���nda olan 854 say�l� Deniz �� Kanununa 
tabi gemilerde ia�e servisi kurulmas� mecburidir. Bu mecburiyetin yerine getirilmesi a�a-
��daki maddelerdeki esaslara göre yap�l�r.

�a�e Kurulu

MADDE 13 – Her gemide bir �a�e Kurulu kurulur. Kurul, i�veren veya vekili olan 
kaptan ad�na 1 inci gemi zabiti ba�kanl���nda a�a��daki ki�ilerden meydana gelir:

a) Gemi doktoru veya sa�l�k memuru,

b) Gemi a�ç�s�,

c) Kumanyac�,

d) �ki tayfa temsilcisi.

Temsilci tayfalar ve yoklu�unda onlara vekalet edecek olan iki yede�i, gemi tayfala-
r�n�n salt ço�unlu�unun bulundu�u bir toplant�da en çok alt� ay süre ile seçilir. Temsil-
ci tayfalar�n as�l ve yedeklerinin isimleri Gemi �a�e �zleme Defterine kaydedilir. Kaptan, 
temsilci tayfalar�n süresinde seçilmesini sa�lamak mecburiyetindedir.
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�L �ST�HDAM VE MESLEK�
E��T�M KURULLARI

�lin i�gücü, istihdam ve mesleki e�itim ihtiyac�n� tespit etmek veya 
ettirmek, mesleki ve teknik e�itim okul ve kurumlar� ile i�letmelerde ya-
p�lacak mesleki e�itim ve istihdam konular�nda etkinlik ve verimlili�i ar-
t�rmak amac�yla yerel düzeyde politikalar olu�turmak, plan yapmak ve 
kararlar almak, ilgili kurum ve kurulu�lara görü� ve önerilerde bulun-
mak üzere illerde �l �stihdam ve Mesleki E�itim Kurulu kurulur.

Kurul valinin ba�kanl���nda a�a��da say�lan üyelerden olu�ur:

a) Belediye Ba�kan�, büyük�ehir belediyesi bulunan illerde Büyük�e-
hir Belediye Ba�kan� veya genel sekreteri veya yard�mc�s�.

b) �l Özel �daresi Genel Sekreteri

c) �l Milli E�itim Müdürü

d) �l Sanayi ve Ticaret Müdürü

e) ��KUR �l Müdürü

f) �l Ticaret ve/veya Sanayi Odas� Ba�kan�

g) ��çi, i�veren konfederasyonlar� ile Türkiye Sakatlar Konfederasyo-
nundan birer temsilci

h) �l Esnaf ve Sanatkarlar Odalar� Birli�i Ba�kan�

i) �lde bulunan fakülte veya yüksek okullar�n Çal��ma Ekonomisi ve 
Endüstri �li�kileri Bölümü veya Mesleki Teknik E�itim Bölümlerin-
den valinin belirleyece�i bir ö�retim üyesi

�l istihdam ve mesleki e�itim kurullar�n�n görevleri �unlard�r:

a) �lin istihdam ve mesleki e�itim politikas�n� olu�turmak

b) �lin muhtelif sektör ve bran�taki i�gücü ve mesleki e�itim ihtiyac�-
n� belirlemek üzere i�gücü piyasa analizleri yapmak-yapt�rmak, bu 
amaçla gerekti�inde ilgili alan uzmanlar�ndan komisyonlar olu�-
turmak, bunlar�n görev tan�mlar� çerçevesinde haz�rlad�klar� rapor-
lar� de�erlendirmek ve yay�mlamak, gerekti�inde ilgili Bakanl�k ve 
kurullara sunmak

c) Milli E�itim Bakanl���nca gönderilen mesleki e�itim çerçeve prog-
ramlar�n�n i�gücü piyasas� ara�t�rma sonuçlar�na göre ilin ihtiyaçla-
r� do�rultusunda düzenlenmesi için görü� bildirmek

d) Mesleki e�itim uygulamalar�nda ortaya ç�kan uyu�mazl�klar�n çö-
zümüne yard�mc� olmak
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e) Mesleki e�itim, i� gücü ve istihdam konular�nda kurum ve kuru-
lu�lardan gelecek görü� ve önerileri incelemek, de�erlendirmek ve 
sonuçland�rmak

f) �l düzeyinde istihdam� koruyucu, geli�tirici ve i�sizli�i önleyici ted-
birleri belirlemek ve gere�i için ilgili kurum ve kurulu�lara bildir-
mek

g) ��gücü piyasas� ara�t�rma sonuçlar� da dikkate al�narak �l Milli E�i-
tim Müdürlü�ü ve Kurum taraf�ndan haz�rlanan i�gücü geli�tirme 
faaliyetlerine ili�kin planlar� onaylamak ve bunlar�n uygulama so-
nuçlar�n� izlemek

h) Bu madde hükümlerinin il seviyesinde eksiksiz yerine getirilmesi 
için gerekli tedbirleri almak

Kurul kararlar� ba�lay�c�d�r. Kurul, al�nan kararlara ili�kin eylem plan� 
haz�rlar, sorumlu kurum ve kurulu�lar� belirler, uygulamalar� ve sonuç-
lar�n� takip eder.

Kurul, üç ayda bir toplan�r. Kurulun sekreterya görevi Kurum �l Mü-
dürlü�ü ile �l Milli E�itim Müdürlü�ü taraf�ndan kendi görev alanlar� ile 
s�n�rl� kalmak kayd�yla mü�tereken yürütülür. Al�nan kararlar�n uygu-
lanmas�n�n takibi ile di�er faaliyet ve i�gücü piyasas�na yönelik ara�t�r-
malar, Yürütme Kurulu taraf�ndan yerine getirilir.

��gücü yeti�tirme faaliyetleri ve sonuçlar�; Kurul ba�kan�n�n onay�yla, 
Kurum, �l Milli E�itim Müdürlü�ü, Kurul üyesi i�çi ve i�veren konfede-
rasyonlar� taraf�ndan belirlenecek birer üyeden olu�an Denetim Kurulu 
taraf�ndan denetlenir. Denetimler için, ihtiyaç halinde birden fazla Dene-
tim Kurulu olu�turulabilir. Denetim raporlar� Kurula bildirilir.

Kurul taraf�ndan her y�l faaliyet raporu düzenlenir. Düzenlenen rapor, 
Kurum Yönetim Kurulu taraf�ndan de�erlendirildikten sonra ilgili ba-
kanl�klara gönderilir.

Kurul, Yürütme Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerine, 6245 say�l� Har-
c�rah Kanunu do�rultusunda günlük harc�rah ödenir.

Kurulun yönetim ve denetim faaliyetleri, i�gücü piyasas� ara�t�rma ve 
planlama çal��malar� için Kurum taraf�ndan ödenek tahsis edilir. Bu öde-
ne�in miktar�, aktif i�gücü programlar� için Kurum taraf�ndan �l Müdür-
lü�üne tahsis edilen toplam ödene�in yüzde be�ini geçemez.

�l �stihdam ve Mesleki E�itim Kurulu, Yürütme Kurulu ve Denetleme 
Kurulunun çal��ma usul ve esaslar� Milli E�itim, Sanayi ve Ticaret ve Ça-
l��ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl�klar� ile Kurum taraf�ndan mü�tereken 
ç�kar�lacak yönetmelikle düzenlenir.
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Bu Kanunda �l �stihdam Kurullar�na yap�lan at�� ar ile 5/6/1986 tarihli 
ve 3308 say�l� Mesleki E�itim Kanununda �l Mesleki E�itim Kuruluna ya-
p�lan at�� ar �l �stihdam ve Mesleki E�itim Kuruluna yap�lm�� say�l�r.

3308 say�l� Kanunun bu maddeye ayk�r� hükümleri uygulanmaz.

�lgili Mevzuat:

1) 4904 say�l� Türkiye �� Kurumu Kanunu Md. 4, 13

2) 21.10.2008 tarihli �l �stihdam ve Mesleki E�itim Kurullar� Usul ve 
Esaslar� Hakk�nda Yönetmelik

4904 say�l� Türkiye �� Kurumu Kanunu
�K�NC� BÖLÜM

Kurumun Organlar�
Organlar

MADDE 4 – Kurum a�a��daki organlardan olu�ur:

a) Genel Kurul.
b) Yönetim Kurulu.
c) Genel Müdürlük.
d) �l �stihdam Kurullar�.

Kurum te�kilat� ekli (1) say�l� listede gösterilmi�tir.

�l �stihdam Kurullar� ve Görevleri

MADDE 13 – �l istihdam kurullar�, illerde valinin ba�kanl���nda, belediye ba�kan�, 
Çal��ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl��� Bölge Müdürlü�ü bulunan yerlerde bölge müdürü, 
il milli e�itim 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� Ba�kanlar�, il Esnaf ve Sanatkârlar Odalar� Birli�i ba�kan�, 
il Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geli�tirme ve Destekleme �daresi ba�kan�, il Organize 
Sanayi Bölgeleri müdürleri, ilde bulunan fakülte veya yüksek okullardan belirlenecek 
en fazla üç ö�retim üyesi, Türkiye Sakatlar Konfederasyonu taraf�ndan belirlenecek bir 
temsilci, il mahalle ve köy muhtarlar�ndan birer temsilci, valinin ilin istihdam yap�s�n� 
dikkate alarak davet edece�i e�itim kurumlar�, sivil toplum örgütleri ile di�er kurum ve 
kurulu� temsilcileri ve o ilde en çok üyeye sahip i�çi ve i�veren konfederasyonlar�n�n bi-
rer temsilcisinden olu�ur. �l istihdam kurullar� her y�l Eylül ay� içinde ola�an toplant�s�n� 
yapar. Kurul, ba�kan�n ça�r�s� üzerine her zaman ola�anüstü toplant� yapabilir. Kurulun 
sekretarya görevi Kurum il müdürlüklerince yerine getirilir.

�l istihdam kurullar�n�n görevleri �unlard�r:

a) �l düzeyinde istihdam� koruyucu, geli�tirici ve i�sizli�i önleyici tedbirleri saptamak.

b) �l istihdam politikas�n�n olu�turulmas�na yard�mc� olmak, i�gücü yeti�tirme etkin-
liklerini yönlendirmek üzere yerel düzeyde geçerli olacak ilke ve politikalar� belir-
lemek.

c) Kurum il müdürlü�ü taraf�ndan haz�rlanan y�ll�k i�gücü e�itim plânlar�n� incele-
yerek varsa gerekli de�i�iklikleri yapmak.
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d) E�itim plân� uygulamas� ile ilgili olarak yöredeki i�gücü yeti�tirme ve istihdam 
etkinliklerini izleyip de�erlendirmek.

�l müdürlükleri, il istihdam kurulu çal��malar�n� rapor halinde Genel Müdürlü�e bil-
dirirler.

21.10.2008 tarihli �l �stihdam ve Mesleki E�itim Kurullar� Usul ve 
Esaslar� Hakk�nda Yönetmelik:

B�R�NC� BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan�mlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeli�in amac�, il istihdam ve mesleki e�itim kurullar�n�n 
olu�umu ile çal��ma usul ve esaslar�n� düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, il düzeyinde; istihdam ve mesleki e�itim politika-
lar�n�n olu�turulmas�n�, istihdam� koruyucu, geli�tirici ve i�sizli�i önleyici tedbirler ile 
uygulanacak aktif i�gücü programlar�n�n belirlenmesi, istihdam etkinliklerinin ve mesleki 
e�itim uygulamalar�n�n izlenmesi ve de�erlendirilmesine yönelik çal��malar� kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik25/6/2003 tarihli ve 4904 say�l� Türkiye �� Kurumu 
Kanununun 13 üncü ve 32 nci maddeleri ile 5/6/1986 tarihli ve 3308 say�l� Mesleki E�itim 
Kanununun 6 nc� maddesine dayan�larak haz�rlanm��t�r.

Tan�mlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Denetim kurulu : Kurum taraf�ndan yürütülen i�gücü yeti�tirme faaliyetlerini de-
netlemek üzere olu�turulan il istihdam ve mesleki e�itim denetim kurullar�n�,

b) Genel Müdürlük: Türkiye �� Kurumu Genel Müdürlü�ünü,

c) �l müdürlü�ü: Türkiye �� Kurumu il müdürlüklerini,

ç) Kurul: �l istihdam ve mesleki e�itim kurullar�n�,

d) Kurul ba�kan�: �l valisini,

e) Kurum: Türkiye �� Kurumunu,

f) Mesleki E�itim Kurulu: 3308 say�l� Mesleki E�itim Kanununun 4 üncü maddesine 
göre kurulan Kurulu,

g) Yüklenici: Üzerine ihale yap�lan ve sözle�me imzalanan istekliyi,

�) Yürütme kurulu : �l istihdam ve mesleki e�itim yürütme kurullar�n�,

 ifade eder.

�K�NC� BÖLÜM
Kurulun Olu�umu, Görevleri ve Toplant� Zaman�

Kurulun Olu�umu

MADDE 5 – (1) Kurul; valinin ba�kanl���nda, belediye ba�kan�, büyük�ehir belediyesi 
bulunan illerde büyük�ehir belediye ba�kan� veya genel sekreteri ya da genel sekreter yar-
d�mc�s�, il özel idaresi genel sekreteri, il millî e�itim müdürü, il sanayi ve ticaret müdürü, 
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Kurum il müdürü, il ticaret ve sanayi odas� ba�kan� veya ba�kanlar�, i�çi konfederasyonla-
r�ndan birer temsilci, i�veren konfederasyonlar�ndan birer temsilci, Sakatlar Konfederas-
yonundan bir temsilci, il esnaf ve sanatkârlar odalar� birli�i ba�kan�, ilde bulunan yüksek 
ö�retim kurumlar�n�n çal��ma ekonomisi ve endüstri ili�kileri bölümü veya mesleki tek-
nik e�itim bölümlerinden valinin belirleyece�i bir ö�retim üyesinden olu�ur.

(2) Kurulun gündem maddesindeki konularla ilgili olarak kurul ba�kan�n�n gerekli 
görmesi hâlinde konuyla ilgili kurum ve kurulu�lardan bir temsilci kurula bilgi vermek 
veya görü� bildirmek amac�yla ça�r�labilir.

Kurulun Görevleri

MADDE 6 – (1) Kurulun görevleri �unlard�r:

a) �lin istihdam ve mesleki e�itim politikas�n� olu�turmak,

b) �lin muhtelif sektör ve bran�taki i�gücü ve mesleki e�itim ihtiyac�n� belirlemek 
üzere i�gücü piyasas� analizleri yapmak-yapt�rmak, il düzeyinde i�gücü piyasas� 
bilgi sistemi ile izleme – de�erlendirme sistemini olu�turup uygulamak, bu amaçla 
gerekti�inde ilgili alan uzmanlar�ndan komisyonlar olu�turmak, bunlar�n görev 
tan�mlar� çerçevesinde haz�rlad�klar� raporlar� de�erlendirmek, yay�nlamak ve ge-
rekti�inde ilgili Bakanl�k, kamu kurum ve kurulu�lar�na sunmak,

c) Millî E�itim Bakanl���nca gönderilen mesleki ve teknik e�itim çerçeve program-
lar�n�n i�gücü piyasas� ara�t�rma sonuçlar�na göre ilin ihtiyaçlar� do�rultusunda 
düzenlenmesi için görü� bildirmek,

ç) Mesleki ve teknik e�itim uygulamalar�nda ortaya ç�kan uyu�mazl�klar�n çözümü-
ne yard�mc� olmak,

d) Mesleki e�itim, i�gücü ve istihdam konular�nda kurum ve kurulu�lardan gelecek 
görü� ve önerileri incelemek, de�erlendirmek ve sonuçland�rmak,

e) �l düzeyinde istihdam� koruyucu, geli�tirici ve i�sizli�i önleyici tedbirleri belirle-
mek ve gere�i için ilgili kurum ve kurulu�lara bildirmek

f) ��gücü piyasas� ara�t�rma sonuçlar� da dikkate al�narak �l Millî E�itim Müdürlü-
�ü ve Kurum taraf�ndan haz�rlanan i�gücü yeti�tirme faaliyetlerine ili�kin planlar� 
onaylamak ve bunlar�n uygulama sonuçlar�n� izlemek,

g) Mesleki ve teknik e�itimin geli�tirilmesine ili�kin tam gün tam y�l e�itim uygula-
mas� ile ilgili görü� bildirmek,

�) ��gücü ihtiyaç analizleri sonuçlar�n� da dikkate alarak, ilde bulunan tüm mesleki 
ve teknik e�itim veren okul veya kurumlar�n bünyesinde yer alacak alan ve dal-
lar�n belirlenmesi, k�sa, orta ve uzun vadede ilin mesleki ve teknik e�itim okul 
yat�r�mlar�n�n planlanmas� ile beraber e�itimi yap�lacak alan ve dal ihtiyaçlar�n� 
belirleyerek, Millî E�itim Bakanl���na görü� sunmak,

h) Deprem, sel ve yang�n gibi do�al afet sonucu yörede faal durumdaki i�letmelerin 
e�itim olanaklar� dikkate al�narak, i�letmede mesleki e�itime al�nacak ve beceri 
e�itimi yapacak ö�renci say�s�n�n belirlenmesine ili�kin oranlar�n olu�turulmas� 
konusunda 3308 say�l� Mesleki E�itim Kanununun 18 inci maddesine göre görü� 
bildirmek,

�) Ç�rakl�k ve mesleki e�itim kapsam� d���nda çocuk çal��t�r�lmas�n�n önüne geçilme-
si konusunda gerekli çal��malar� yapmak,

i) Bu madde hükümlerinin il seviyesinde eksiksiz yerine getirilmesi için gerekli ted-
birleri almak.
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Kurul Toplant�lar�

MADDE 7 – (1) Kurul; her y�l Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylar�nda toplan�r. Ayr�-
ca, ba�kan�n ça�r�s� üzerine ola�anüstü de toplanabilir.

(2) Kurul, üye say�s�n�n salt ço�unlu�u ile toplan�r.

(3) Kurul gündemi, kurul ba�kan�n�n görü�ü al�narak yürütme kurulunca haz�rlan�r.

(4) Toplant� tarihi, gündemi ve yeri Kurul üyelerine, toplant� tarihinden on gün önce 
haz�rlanan dokümanlarla birlikte sekreterya taraf�ndan bildirilir.

(5) Gündem d��� önerilerin gündeme al�n�p al�nmamas�na kurul taraf�ndan karar 
verilir.

(6) Bir önceki toplant�da al�nan kararlar�n uygulama sonuçlar�na ili�kin hususlar top-
lant� gündemlerinde yer al�r.

Kurul Kararlar�

MADDE 8 – (1) �l istihdam ve mesleki e�itim kurulu taraf�ndan al�nan kararlar ba�la-
y�c�d�r. Kurul, al�nan kararlara ili�kin eylem plan� haz�rlar, sorumlu kurum ve kurulu�lar� 
belirler, uygulamalar� ve sonuçlar�n� takip eder. Al�nan kararlarda sorumlu olarak belir-
lenen kurum ve kurulu�un ildeki en üst düzeydeki yetkilisi bu kararlara ili�kin yap�lan 
çal��malar hakk�nda kurula bilgi verir.

(2) Kararlar toplant�ya kat�lan üyelerin oy çoklu�uyla al�n�r. Oylar�n e�itli�i hâlinde 
kurul ba�kan�n�n kulland��� oy yönünde ço�unluk sa�lanm�� say�l�r.

(3) Kurul Ba�kan�, al�nan kararlar ve gerçekle�meler hakk�nda bas�n yoluyla kamuo-
yuna bilgi verir. Al�nan kararlar ayr�ca valilik ile ilgili kurum ve kurulu�lar�n resmi web 
sitesinde yay�nlan�r.

(4) Kurul taraf�ndan her y�l faaliyet raporu düzenlenir. Düzenlenen rapor izleyen y�l�n 
�ubat ay� içerisinde Kuruma ve Mesleki E�itim Kurulunda de�erlendirilmek üzere Millî 
E�itim Bakanl���na gönderilir. Kurumca haz�rlanan nihai rapor Kurum Yönetim Kurulun-
ca de�erlendirildikten sonra Mart ay� içerisinde ilgili bakanl�klara gönderilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kurulun Organlar� ve Görevleri

Yürütme Kurulu

MADDE 9 – (1) 5 inci maddede say�lan kurum ve kurulu� temsilcisinden olu�an be� 
ki�ilik yürütme kurulu, kurulun icra organ�d�r. �l müdürlü�ü ve il millî e�itim müdürlü-
�ünün d���ndaki di�er üç kurum ve kurulu�, kurul üyesi olan kurum ve kurulu�lar aras�n-
dan iki y�lda bir, kurulun ilk ola�an toplant�s�nda, toplant�ya kat�lanlar�n salt ço�unlu�u 
ile belirlenir.

(2) Yürütme kurulunda temsil edilecek kurum ve kurulu�lar, kurul üyesi d���nda bir 
personelini Yürütme Kurulu üyeli�i için görevlendirebilir.

Yürütme Kurulu Ba�kan ve Yard�mc�s�n�n Seçimi

MADDE 10 – (1) Yürütme Kurulu, kendi üyeleri aras�ndan Ba�kan ve Ba�kan Yard�m-
c�s�n� belirler.

(2) Ba�kan ve yard�mc�s�n�n görev süresi iki y�ld�r. Görev süreleri dolmadan ba�kan 
veya yard�mc�s�n�n bu görevlerinden ayr�lmalar� hâlinde kalan süre için yerlerine yenileri 
seçilir.
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Yürütme Kurulunun Görevleri

MADDE 11 – (1) Yürütme Kurullar�n�n görevleri �unlard�r:

a) Kurulun ilin istihdam ve mesleki e�itim politikas�n� olu�turabilmesi için gerekli 
bilgi ve dokümanlar� haz�rlamak,

b) ��gücü piyasas� ara�t�rmalar�n� da dikkate alarak yerel düzeyde istihdam ve mes-
leki e�itim politika önerilerini belirlemek,

c) Kurumca belirlenecek metodoloji çerçevesinde, ilin i�gücü piyasas� analizlerini 
yapmak/yapt�rmak konusunda Kurulun verece�i görevleri yerine getirmek,

ç) Millî E�itim Bakanl���nca gönderilen mesleki ve teknik e�itim çerçeve program-
lar�n�n i�gücü piyasas� ara�t�rma sonuçlar�na göre, ilin ihtiyaçlar� do�rultusunda 
düzenlenmesi için Kurula görü� ve öneriler sunmak,

d) Mesleki ve teknik e�itim uygulamalar�nda ortaya ç�kan uyu�mazl�klar�n çözümü 
için Kurula görü� ve öneriler sunmak,

e) Mesleki ve teknik e�itim, i�gücü ve istihdam konular�nda kurum ve kurulu�lardan 
gelen görü� ve öneriler do�rultusunda gerekli çal��malar� yaparak Kurula görü� 
sunmak,

f) Kurul taraf�ndan al�nan kararlar ile il düzeyinde uygulanmak üzere ilgili kurum 
ve kurulu�lara bildirilen istihdam� koruyucu, geli�tirici ve i�sizli�i önleyici ted-
birlerin uygulanmas�n� izlemek, gerekti�inde kurumlar aras�nda koordinasyonu 
sa�lamak,

g) Kurulda al�nan kararlara ili�kin eylem planlar� haz�rlayarak Kurulun onay�na sun-
mak ve onaylanan eylem planlar� do�rultusunda sorumlu kurulu�lar taraf�ndan 
haz�rlanan faaliyet planlar�n�n uygulanmas�n� izlemek, uygulama sonuçlar� hak-
k�nda Kurula bilgi vermek,

�) �l Millî E�itim Müdürlü�ü ve Kurum taraf�ndan haz�rlanan i�gücü yeti�tirme faa-
liyetlerine ili�kin planlar� inceleyerek Kurulun onay�na sunmak,

h) Kurul toplant�lar� için gündem haz�rlamak,

�) Y�ll�k faaliyet raporlar�n� haz�rlayarak Kurulun onay�na sunmak.

(2) Yürütme Kurulu, i�letmelerin sektörel düzeyde ihtiyaç duydu�u konular ba�ta 
olmak üzere il düzeyinde istihdam ve e�itim konular�nda inceleme ve ara�t�rma 
yapmak üzere alt komisyonlar olu�turulmas�n� Kurula önerebilir.

Yürütme Kurulu Toplant�lar�

MADDE 12 – (1) Yürütme kurulu, ayda iki kez bir önceki toplant�da belirlenen gün ve 
saatte toplan�r. �htiyaç olmas� halinde ola�anüstü de toplanabilir.

Denetim Kurulu

MADDE 13 – (1) Kurum kaynaklar�ndan yürütülmekte olan i�gücü yeti�tirme faa-
liyetleri ve sonuçlar� Millî E�itim Bakanl��� ve Kurumun denetim yetkisi sakl� kalmak 
kayd�yla kurul ba�kan�n�n onay� ile denetim kurulu taraf�ndan denetlenir.

(2) Denetim kurulu , kurul ba�kan�n�n onay� ile; il müdürlü�ü, il millî e�itim müdür-
lü�ü ile kurul üyesi i�çi ve i�veren konfederasyonlar�n� temsilen belirlenecek birer üyeden 
olu�ur.

(3) Kurum taraf�ndan ayn� anda 	 ilen yürütülen i�gücü yeti�tirme faaliyetlerinin say�-
s�n�n ondan fazla olmas� hâlinde birden fazla denetim kurulu olu�turulabilir.
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(4) Denetim kurulu , iki denetim aras� bir aydan az olmamak üzere i�gücü yeti�tirme 
kursu süresince en fazla üç kez denetim yapar. Denetimler en az üç üye ile yap�l�r. Dene-
timlerde Kurum taraf�ndan düzenlenecek denetim formu kullan�l�r.

(5) Denetim kurulunca haz�rlanan denetim raporlar� il müdürlü�üne ve yap�lacak ilk 
toplant�da Kurula sunulur. �l Müdürlü�ü taraf�ndan gerekli görülmesi hâlinde raporda 
belirtilen eksikliklerin tamamlanmas� ve tavsiyelerin yerine getirilmesi için raporun bir 
özeti yükleniciye tebli� edilir. Yüklenici tebligatta belirtilen hususlar� verilen süre içerisin-
de tamamlar. Konusu suç te�kil eden hususlar gecikmeksizin kurul ba�kan�na bildirilir ve 
kurul ba�kan�n�n onay� ile yetkili mercilere suç duyurusunda bulunulur.

(6) Denetim raporlar�nda, denetimi yap�lan yüklenicilerde hizmet sözle�mesinde be-
lirtilen hususlara ili�kin tespit edilen eksiklikler, uygun bulunmayan i�lem ve hareketler, 
e�itimin durdurulmas� veya kapat�lmas�na ili�kin öneriler de dâhil olmak üzere al�nmas� 
gerekli görülen önlem ve öneriler ile varsa suç say�lan hususlar belirtilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çe�itli ve Son Hükümler

Sekreterya

MADDE 14 – (1) Kurulun sekreterya hizmetleri il müdürlü�ü ile il millî e�itim mü-
dürlü�ünce kendi görev alanlar� ile s�n�rl� olmak üzere mü�tereken yürütülür. Bu amaçla 
mü�tereken çal��acak yeterli say�da personel görevlendirilir.

(2) Kurulun toplant� organizasyonlar�na ili�kin sekreterya hizmetleri il müdürlü�ü ta-
raf�ndan yürütülür.

Toplant�lara kat�l�m ve üyeli�in sona ermesi

MADDE 15 – (1) Kurulda temsil edilen kurum ve kurulu�larca, belirlenen temsilcinin 
toplant�larda bulunamayaca�� zamanlarda yerine kat�lacak ki�i il müdürlü�üne bildirilir.

(2) Üyelerin mazeretsiz olarak kurul, yürütme kurulu ve denetleme kurulu toplant�-
lar�na üst üste iki kez kat�lmamalar� hâlinde bu durum ba�kan taraf�ndan kurumlar�na 
bildirilir. Bir y�l içerisinde mazeretsiz olarak üç toplant�ya kat�lmayan üyenin yerine yeni 
üye görevlendirilmesi kurumlar�ndan istenir.

(3) Herhangi bir nedenle üyeli�i sona erenler, onbe� gün içinde il müdürlü�üne bildi-
rilir.

At�	 ar

MADDE 16 – (1) 4904 say�l� Kanunda il istihdam kurullar�na yap�lan at�� ar ve 3308 
say�l� Mesleki E�itim Kanununda il mesleki e�itim kuruluna yap�lan at�� ar ile ilgili di�er 
mevzuatta yap�lan at�� ar il istihdam ve mesleki e�itim kuruluna yap�lm�� say�l�r.

Yürürlükten Kald�r�lan Yönetmelik

MADDE 17 – (1) 16/9/2006 tarihli ve 26291 say�l� Resmî Gazete’de yay�mlanan Tür-
kiye �� Kurumu �l �stihdam Kurullar� Çal��ma Usul ve Esaslar� Hakk�nda Yönetmelik yü-
rürlükten kald�r�lm��t�r.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yay�m� tarihinde yürürlü�e girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Millî E�itim, Sanayi ve Ticaret Bakanlar� 
ile Çal��ma ve Sosyal Güvenlik Bakan� mü�tereken yürütür.
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�NSAN HAKLARI DANI�MA KURULU

�nsan Haklar� Dan��ma Kurulu, �nsan haklar�na ili�kin olarak ilgili 
devlet kurulu�lar� ile sivil toplum kurulu�lar� aras�nda ileti�im sa�lamak 
ve insan haklar�n� kapsayan ulusal ve uluslararas� konularda dan��ma or-
gan� olarak görev yapmak üzere, Ba�bakan�n görevlendirece�i bir Devlet 
Bakan�na ba�l� olarak olu�turulmu�tur.

Kurul, a�a��da say�lan kurulu� temsilcileri ve ki�ilerden olu�ur.

a) Ba�bakanl�k, Adalet Bakanl���, �çi�leri Bakanl���, D��i�leri Bakanl���, 
Maliye Bakanl���, Milli E�itim Bakanl���, Sa�l�k Bakanl���, Çal��ma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanl���, Kültür ve Turizm Bakanl���, Çevre 
ve Orman Bakanl��� ile Jandarma Genel Komutanl���, Diyanet ��leri 
Ba�kanl���, Avrupa Birli�i Genel Sekreterli�i, Emniyet Genel Mü-
dürlü�ü, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Mü-
dürlü�ü, Kad�n�n Statüsü ve Sorunlar� Genel Müdürlü�ü ve Özür-
lüler �daresi Ba�kanl���ndan asgari genel müdür yard�mc�s� veya 
müstakil daire ba�kan� düzeyinde birer temsilci,

b) Türkiye ve Orta Do�u Amme �daresi Enstitüsü �nsan Haklar� Mer-
kezinden bir temsilci,

c) Adli T�p Kurumundan bir temsilci,

d) Üye say�s� yüzbinin üstünde olan memur ve i�çi sendikalar� konfe-
derasyonlar�ndan birer temsilci,

e) Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar� Konfederasyonu (TESK), Türkiye Sa-
katlar Konfederasyonu ve Türkiye ��veren Sendikalar� Konfederas-
yonundan (T�SK) birer temsilci,

f) Türkiye Barolar Birli�inden bir temsilci,

g) Bünyelerinde insan haklar� birimi bulunan ve Üst Kurul taraf�ndan 
belirlenen alt� il barosundan birer temsilci,

h) Türkiye Odalar ve Borsalar Birli�inden (TOBB) ve Türkiye Ziraat 
Odalar� Birli�inden (TZOB) birer temsilci,

i) Türk Tabipler Birli�inden bir temsilci,

j) Türk Mühendis ve Mimar Odalar� Birli�inden bir temsilci,

k) Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ve Bas�n Konseyinden birer temsilci,

l) Yurtd���nda Ya�ayan Vatanda�lar Dan��ma Kurulundan iki temsilci,

m) �nsan Haklar� alan�nda faaliyet gösteren ve Üst Kurul taraf�ndan 
belirlenen sivil toplum kurulu�lar�ndan birer temsilci,

n) Çal��malar�nda insan haklar� konular�na yer veren on ö�retim üyesi,
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o) Uluslararas� mahkemelerde daha önce görev yapm�� Türk uzman-
lardan iki ki�i,

p) Yaz� ve çal��malar�nda insan haklar� konular�na yer veren ara�t�r-
mac� veya yazarlardan be� ki�i,

(a-m) bentlerindeki temsilciler kurulu�lar�nca, (n,o ve p) bentlerindeki 
üyeler Üst Kurul taraf�ndan belirlenir.”

Kurulun görevleri �unlard�r;

a) �nsan haklar�n�n geli�tirilmesi ve korunmas�na ili�kin konularda 
görü� bildirmek, tavsiyelerde bulunmak, öneriler ve raporlar sun-
mak,

b) Yürürlükteki mevzuat�n ve yasa tasar�lar�n�n insan haklar� temel 
ilkeleri, uluslar aras� belgeler ve mekanizmalarla uyumlu hale ge-
tirilmesi için uygun gördü�ü konularda görü� bildirmek, idari ön-
lemlerin al�nmas�n� tavsiye etmek,

c) �nsan haklar�na ili�kin olarak ilgili Devlet kurulu�lar� ile üniversite-
ler ve sivil toplum kurulu�lar� aras�nda ileti�im sa�lamak,

d) �nsan haklar�n� kapsayan ulusal ve uluslararas� konularda dan��ma 
organ� olarak görev yapmak,

e) Üst kurul taraf�ndan görü�ülmesi istenilen hususlar� ele almak, ge-
rekli çal��malar� yapmak ve görü� sunmak,

f) �nsan haklar� ihlallerinin ulusal düzeydeki genel durumu ve i�ken-
ce yasa��, ifade özgürlü�ü ve örgütlenme özgürlü�ü ve di�er te-
mel insan haklar� konular� hakk�nda Bakana ve Üst Kurula raporlar 
sunmak,

g) Irkç�l�k, her türlü ayr�mc�l�k ve yabanc� dü�manl��� dahil insan hak-
lar�na ili�kin uluslar aras� konularda Bakana ve Üst Kurula görü� 
bildirmek.

Kurul, �ubat, Haziran, Ekim aylar�n�n ilk haftas�nda düzenli olarak 
toplan�r. Gerekli hallerde Bakan�n veya Kurul Ba�kan�n�n ça�r�s� ile de 
toplanabilir. Kurul kendi üyeleri aras�ndan bir Ba�kan iki Ba�kan Yard�m-
c�s� seçer. Kurul üyelerinin görev süresi üç y�ld�r.

�lgili Mevzuat:

1) 4643 say�l� Ba�bakanl�k Te�kilat� Hakk�nda Kanun Hükmünde Ka-
rarnamenin De�i�tirilerek Kabulü Hakk�nda Kanunda De�i�iklik Yap�l-
mas�na Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin De�i�tirilerek Kabulü ile 
Genel Kadro ve Usulü Hakk�nda Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki 
Cetvellerde De�i�iklik Yap�lmas�na �li�kin Kanun Md. Ek 5, Geçici 2
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2) 23.11.2003 tarihli �nsan Haklar� Dan��ma Kurulunun Kurulu� Görev 
ve ��leyi�i ile �lgili Usul ve Esaslar Hakk�nda Yönetmelik

4643 say�l� Ba�bakanl�k Te�kilat� Hakk�nda Kanun Hükmünde Ka-
rarnamenin De�i�tirilerek Kabulü Hakk�nda Kanunda De�i�iklik 
Yap�lmas�na Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin De�i�tirilerek 
Kabulü ile Genel Kadro ve Usulü Hakk�nda Kanun Hükmünde Karar-
namenin Eki Cetvellerde De�i�iklik Yap�lmas�na �li�kin Kanun

EK MADDE 5 – �nsan haklar�na ili�kin olarak ilgili Devlet kurulu�lar� ile sivil toplum 
kurulu�lar� aras�nda ileti�im sa�lamak ve insan haklar�n� kapsayan ulusal ve uluslararas� 
konularda dan��ma organ� olarak görev yapmak üzere, Ba�bakan�n görevlendirece�i bir 
Devlet bakan�na ba�l� olarak �nsan Haklar� Dan��ma Kurulu olu�turulmu�tur. Dan��ma 
Kurulu, insan haklar� ile ilgili bakanl�k, kamu kurum ve kurulu�lar� ile meslek kurulu�lar� 
temsilcileri, insan haklar� alan�nda faaliyet gösteren sivil toplum kurulu�lar� temsilcileri 
ve bu alanda yay�nlar� ve çal��malar� bulunan ki�ilerden olu�ur. Dan��ma Kuruluna, ken-
di üyeleri aras�ndan seçece�i bir ba�kan ba�kanl�k eder. Dan��ma Kurulunun sekretarya 
hizmetleri �nsan Haklar� Ba�kanl���nca yerine getirilir. Dan��ma Kurulunun giderleri Ba�-
bakanl�k bütçesinden kar��lan�r

GEÇ�C� MADDE 2 – �nsan Haklar� Üst Kurulu, �nsan Haklar� Dan��ma Kurulu ve 
insan haklar� ihlâli iddialar�n� ara�t�rmak üzere olu�turulacak heyetlerin kurulu�, görev 
ve i�leyi�leri ile ilgili usul ve esaslar, bu Kanunun yürürlü�e girmesinden itibaren dört ay 
içerisinde Ba�bakanl�kça ç�kar�lacak yönetmelikle düzenlenir.

23.11.2003 tarihli �nsan Haklar� Dan��ma Kurulunun Kurulu� Görev 
ve ��leyi�i ile �lgili Usul ve Esaslar Hakk�nda Yönetmelik:

�l ve �lçe �nsan Haklar� Kurullar�n�n Kurulu�, Görev ve Çal��ma Esaslar� Hakk�nda 
Yönetmelik

B�R�NC� BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tan�mlar

Amaç

MADDE 1 – Bu Yönetmeli�in amac�; toplumda ve kamu görevlilerinde insan haklar� 
bilincini geli�tirmek, insan haklar�n� korumak, ihlal iddialar�n� incelemek ve ara�t�rmak, 
insan hak ve özgürlüklerinin kullan�lmas�n�n önündeki engeller ile hak ihlallerine yol 
açan sosyal, siyasi, hukuki ve idari nedenleri incelemek, ara�t�rmak ve bunlar�n çözümü-
ne ili�kin önerilerde bulunmak üzere, illerde “�l �nsan Haklar� Kurulu” ile ilçelerde “�lçe 
�nsan Haklar� Kurulu”nun kurulu�, görev ve çal��ma esaslar�n� belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – Bu Yönetmelik il ve ilçe �nsan Haklar� Kurullar�n�n kurulu�, görev ve 
çal��ma esaslar�na ili�kin i� ve i�lemleri kapsar.

Hukuki Dayanak

MADDE 3 – Bu Yönetmelik 3056 say�l� Ba�bakanl�k Te�kilât� Hakk�nda Kanun Hük-
münde Kararnamenin De�i�tirilerek Kabulü Hakk�nda Kanunun ek 6 nc� maddesine da-
yan�larak haz�rlanm��t�r.
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Tan�mlar

MADDE 4 – Bu Yönetmelikte;

a) ..Bakanl�k.. : Ba�bakan�n görevlendirece�i insan haklar�ndan sorumlu Ba�bakan 
Yard�mc�l���n� veya Devlet Bakanl���n�,

b) Bakan : Ba�bakan taraf�ndan görevlendirilen insan haklar�ndan sorumlu Ba�bakan 
Yard�mc�s�n� veya Devlet Bakan�n�,

c) Ba�kanl�k : Ba�bakanl�k �nsan Haklar� Ba�kanl���n�,

d) �l Kurulu : �l �nsan Haklar� Kurulunu,

e) �l Masas� : �l �nsan Haklar� Dan��ma ve Ba�vuru Masas�n�,

f) �lçe Kurulu : �lçe �nsan Haklar� Kurulunu,

g) �lçe Masas� : �lçe �nsan Haklar� Dan��ma ve Ba�vuru Masas�n�,

h) Sivil Toplum Kurulu�u : Çal��malar� gönüllülük esas�na dayal�, tüzüklerinde ve ça-
l��ma programlar�nda insan haklar� konular�na yer verilen dernek, vak�f gibi tüzel 
ki�ili�e sahip kurulu�lar�,

ifade eder.

�K�NC� BÖLÜM
�l ve �lçe �nsan Haklar� Kurullar�n�n Kurulu�u

�l Kurulu

MADDE 5 – Bu Yönetmelikte belirtilen görevleri yerine getirmek üzere �l Kurulu, vali 
veya valinin görevlendirece�i bir vali

yard�mc�s�n�n ba�kanl���nda;

a) Büyük�ehir statüsü bulunan illerde büyük�ehir belediye ba�kan� veya ba�kan yar-
d�mc�s�, di�er illerde il belediye ba�kan� veya

 ba�kan yard�mc�s�,

b) �l Genel Meclisinin kendi üyeleri aras�ndan seçece�i bir temsilci,

c) Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde grubu bulunan siyasi partilerin il ba�kanlar� 
veya görevlendirecekleri bir temsilci,

d) Üniversite rektörleri veya bu konuda görevlendirecekleri bir ö�retim üyesi ya da 
eleman�,

e) Valilik taraf�ndan belirlenecek kamu kurum ve kurulu�lar�nda görev yapan bir 
avukat veya hukuk fakültesi mezunu bir kamu görevlisi,

f) Baro temsilcisi,

g) Tabip odas�ndan bir temsilci,

h) Ticaret veya sanayi odas�ndan valilik taraf�ndan belirlenecek bir temsilci,

i) Valilik taraf�ndan belirlenecek di�er meslek odalar� veya sendikalardan bir tem-
silci,

j) Mahalli televizyon, gazete, radyo gibi kurulu�lardan ba�vuranlar aras�ndan valilik 
taraf�ndan belirlenecek bir temsilci,
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k) Muhtarlar derne�i ba�kan�, yoksa mahalle muhtarlar�ndan ba�vuranlar aras�ndan 
valilik taraf�ndan belirlenecek bir temsilci,

l) Okul-aile birliklerinden ba�vuranlar aras�ndan valilik taraf�ndan belirlenecek bir 
temsilci,

m) Sivil Toplum Kurulu�lar�ndan ba�vuranlar aras�ndan valilik taraf�ndan belirlene-
cek en az üç temsilciden, olu�ur.

Kurul ba�kan� gerekli gördü�ü durumlarda ilgili kamu veya özel kurulu� temsilcileri-
ni veya ki�ileri de toplant�ya ça��rabilir.

�lçe Kurulu

MADDE 6 – Bu Yönetmelikteki görevleri yerine getirmek üzere �lçe Kurulu, kayma-
kam�n ba�kanl���nda;

a) �lçe belediye ba�kan� veya ba�kan yard�mc�s�,

b) �l Genel Meclisinin ilçeden seçilen üyeleri aras�ndan seçece�i bir temsilci,

c) Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde grubu bulunan siyasi partilerin ilçe ba�kanlar� 
veya görevlendirecekleri bir temsilci,

d) Fakülte veya yüksekokulun bu konuda görevlendirecekleri bir ö�retim üyesi veya 
eleman�,

e) Kamu kurum ve kurulu�lar�nda görev yapan bir avukat veya hukuk fakültesi me-
zunu bir kamu görevlisi,

f) �lçede görev yapan avukatlardan ba�vuranlar aras�ndan kaymakaml�k taraf�ndan 
belirlenecek bir temsilci,

g) �lçede görev yapan doktorlardan ba�vuranlar aras�ndan kaymakaml�k taraf�ndan 
belirlenecek bir temsilci,

h) Kaymakaml�k taraf�ndan belirlenecek meslek odalar�ndan veya sendikalardan bir 
temsilci,

i) Mahalli televizyon, gazete, radyo gibi kurulu�lardan ba�vuranlar aras�ndan kay-
makaml�k taraf�ndan belirlenecek bir temsilci,

j) Muhtarlar derne�i ba�kan�, yoksa mahalle muhtarlar�ndan ba�vuranlar aras�ndan 
kaymakaml�k taraf�ndan belirlenecek bir

 temsilci,

k) Okul-aile birliklerinden ba�vuranlar aras�ndan kaymakaml�k taraf�ndan belirlene-
cek bir temsilci,

l) Sivil Toplum Kurulu�lar�ndan ba�vuranlar aras�ndan kaymakaml�k taraf�ndan be-
lirlenecek en az iki temsilciden, olu�ur.

Kurul Ba�kan� gerekli gördü�ü durumlarda ilgili kamu veya özel kurulu� temsilcileri-
ni veya ki�ileri de toplant�ya ça��rabilir.

Dan��ma ve Ba�vuru Masalar�

MADDE 7 – �llerde valilik yaz� i�leri müdürlü�ünde, ilçelerde kaymakaml�k yaz� i�-
leri müdürlü�ünde herkesin kolayca ula�abilece�i bir dan��ma ve ba�vuru masas� olu�tu-
rulur. Masaya gelen ba�vurularla ilgilenmek üzere illerde vali, ilçelerde kaymakam tara-
f�ndan sürekli bir memur görevlendirilir. Masa görevlisinin hukuk formasyonuna sahip 
olmas� veya halkla ili�kiler konusunda uzman olmas� göz önünde bulundurulur.
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Komisyonlar

MADDE 8 – En az üç üyeden olu�mak üzere, �l ve �lçe Kurullar� bünyesinde;

a) Halkla ili�kiler ve ileti�im faaliyetleri,

b) �nsan haklar� e�itimi ve insan haklar� bilincini geli�tirme,

c) �nsan haklar� ihlallerini ara�t�rma, inceleme ve de�erlendirme,

 konular�nda birer komisyon olu�turulur.

Gerekli görülen hallerde di�er konularda da komisyonlar olu�turulabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
�l ve �lçe �nsan Haklar� Kurullar�n�n Görevleri

Genel Görevler

MADDE 9 – �l ve �lçe Kurullar�;

a) �llerde Bakanl�k, Ba�kanl�k, Valilik, �l Masas�, �l Kurulu üyeleri ve �lçe Kurulla-
r� taraf�ndan �l Kurulunun gündemine getirilen; ilçelerde de Bakanl�k, Ba�kanl�k, 
Valilik, �l Kurulu, Kaymakaml�k, �lçe Masas� ve �lçe Kurulu üyeleri taraf�ndan �lçe 
Kurulu gündemine getirilen konular� de�erlendirmek,

b) �nsan haklar� ihlal iddialar�n� incelemek ve ara�t�rmak,

c) �nsan haklar�n�n korunmas� ve insan hak ve özgürlüklerinin kullan�lmas�n�n önün-
deki engeller ile hak ihlallerine yol açan sosyal, siyasi, hukuki ve idari sebepleri 
incelemek, ara�t�rmak ve bunlar�n çözümüne ili�kin valilik veya kaymakaml�k ma-
kam�na önerilerde bulunmak,

d) Her türlü ayr�mc�l���n önlenmesi için gerekli çal��malar� yapmak,

e) �darenin uygulamalar�nda vatanda�lara ho�görü ve nezaketle yakla��lmas�n� sa�-
lamak amac�yla gerekli çal��malar� yapmak,

f) Ayda bir tüm çal��malar� özet olarak, ilçelerde �l Kuruluna, illerde Ba�kanl��a bil-
dirmek, ile görevlidir.

Halkla �li�kiler ve �leti�im

MADDE 10 – �l ve �lçe Kurullar�;

a) �l ve �lçe Masalar� kurmak,

b) �nsan haklar�na ili�kin ihbar, dilek, talep ve �ikayeti olan ki�ilerin, insan haklar� 
kurullar�na ba�vurular�n� kolayla�t�rmak için, bütün kamu kurum ve kurulu�la-
r� ile �ehrin önemli noktalar�na “�nsan Haklar� Ba�vuru Kutular�” koymak ve bu 
kutular�n valilik ve kaymakaml�k taraf�ndan görevlendirilen personel marifetiyle 
mümkün olan en k�sa sürede aç�lmas�n� ve içindekilerin bir tutanakla masa ba�-
kanl���na teslim edilmesini sa�lamak,

c) Telefon ve elektronik postayla ihbar imkan�n� sa�layacak tedbirleri almak, bu 
amaçla herkesin dan��ma ve ba�vuru masalar�na ula��labilece�i telefon ve elektro-
nik mektup adreslerini yaz�l� ve görsel bas�n arac�l���yla halka duyurmak,

d) Kurullar�n çal��malar�yla ilgili olarak halk� bilgilendirmek, bu amaçla yaz�l� ve gör-
sel bas�n kurulu�lar�yla i�birli�i yapmak ve internet imkan�ndan yararlanmak,

e) Kurullar�n görev ve çal��malar�nda sivil toplum kurulu�lar�yla i�birli�ini geli�-
tirmek,
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f) Sivil toplum kurulu�lar�n�n insan haklar� konular�nda çal��malar yapmalar�n� te�-
vik etmek ve desteklemek, ile görevlidir.

Bilgilendirme, Bilinçlendirme ve E�itim

MADDE 11 – �l ve �lçe Kurullar�;

a) Avrupa �nsan Haklar� Sözle�mesi ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasas�nda yeralan 
insan haklar� konular�nda her türlü çal��may� yaparak, kurul üyeleri, uygulay�c�lar 
ve vatanda�lar�n bilinçlendirilmesini sa�lamak amac�yla etkinlikler düzenlemek,

b) Birle�mi� Milletler �nsan Haklar� Evrensel Beyannamesi metni ve insan haklar� ko-
nusunda taraf oldu�umuz uluslararas� sözle�meleri kurul üyelerine, kamu kurum 
ve kurulu�lar�na ve vatanda�lara da��tmak,

c) �nsan haklar� ile ilgili kitap, bro�ür ve mevzuat metinlerini temin ederek kurul üye-
lerine, ilgili kamu kurum ve kurulu�lar�na ve vatanda�lara da��tmak,

d) �nsan haklar� konusunda, levha, a	 �, bro�ür ve panolar haz�rlanarak veya temin 
edilerek halk�n görebilece�i yerlere asmak,

e) �nsan haklar� bilincinin yayg�nla�t�r�lmas� amac�yla, köy ve mahalle muhtarl�kla-
r�yla diyalogu geli�tirmek,

f) �nsan haklar� konusunda panel, konferans, seminer, konser, tiyatro, slayt ve 	 lm 
gösterisi gibi etkinlikler düzenlemek,

g) Yerel radyo ve televizyon kanallar�nda uzmanlar�n kat�l�m�yla insan haklar� konu-
sunda programlar düzenleyerek ayd�nlat�c� bilgiler verilmesini sa�lamak,

h) �lk ve orta dereceli okullarda insan haklar� ö�renci kolu kurulmas�n� ve insan hak-
lar�na sayg� bilincini yerle�tirmek için etkinlikler düzenlenmesini te�vik etmek,

i) Fakültelerin ve yüksekokullar�n insan haklar� alan�ndaki faaliyetlerini destekle-
mek,

j) Çevre bilincini yayg�nla�t�rmak amac�yla bilgilendirme ve bilinçlendirme çal��ma-
lar� yapmak,

k) Kütüphanelere insan haklar� konulu kitap, dergi ve bro�ür gibi kaynaklar� temin 
ederek halk�n kullan�m�na sunulmas�n� sa�lamak,

 ile görevlidir.

Ara�t�rma ve �zleme

MADDE 12 – �l ve �lçe Kurullar�;

a) �nsan haklar�yla ilgili konularda üniversiteler, kamu kurumlar�, sivil toplum kuru-
lu�lar� ve di�er kurumlarla i�birli�i yaparak ara�t�rma yap�lmas�, yapt�r�lmas� ve 
rapor haz�rlanmas�n� sa�lamak,

b) Kad�n, çocuk, hasta ve özürlü haklar� ile ilgili ara�t�rmalar yap�lmas� ve çözümler 
üretilmesini te�vik etmek,

c) �nsan haklar� ihlaline neden olan çevre ve tra	 k sorunlar� ile ilgili ara�t�rmalar ya-
p�lmas� ve çözümler üretilmesini te�vik etmek,

d) �lkö�retim ça��na geldi�i halde çe�itli sebeplerle okula gidemeyen çocuklarla ilgili 
ara�t�rmalar yap�lmas�n� sa�lamak,

e) Sokak çocuklar�n�n sorunlar�n�n çözümüne, çocuk i�çili�inin ve çocuk dilencili�i-
nin önlenmesine yönelik çal��malar yap�lmas�n� sa�lamak,
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f) �nsan haklar� uygulamalar�n� yerinde görmek amac�yla ilgili kurum ve kurulu�lara 
ziyaretler gerçekle�tirmek,

g) �nsan haklar� uygulamalar�n�n te�vik edilmesi amac�yla örnek kurum ve kurulu�-
lar ile kamu görevlilerinin

 tespit edilerek ödüllendirilmesini sa�lamak,

h) Karakol ve nezarethane denetleme formlar�n� inceleyerek varsa aksakl�klar�n gide-
rilmesi hususunda ilgililere tavsiyelerde bulunmak,

i) Nezarethane ko�ullar�n�n iyile�tirilmesi ve ilgili mevzuata uygun hale getirilmesi 
hususunda tavsiyelerde bulunmak,

j) San�k haklar�n�n etkin bir �ekilde uygulanmas�n� sa�lamaya yönelik ara�t�rma ve 
inceleme yapmak, ile görevlidir.

�hlal �ddialar�n� �nceleme ve Karara Ba�lama

MADDE 13 – �l ve �lçe Kurullar�; insan haklar� ihlali iddialar� ile ilgili ba�vurular� 
incelemek ve ara�t�rmak, inceleme ve ara�t�rma sonuçlar�n� de�erlendirmek, ula��lan so-
nuçlar� konusuna göre Cumhuriyet savc�l�klar�na ya da ilgili idari makamlara iletmek ve 
sonucunu takip etmekle görevlidir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
�l ve �lçe �nsan Haklar� Kurullar�n�n Çal��ma Usul ve Esaslar�

Kurul Toplant� Esaslar�

MADDE 14 – Kurullar a�a��daki usul ve esaslara göre çal���r;

a) Kurullar ayda bir defa toplan�r. Ancak gerekli görülen durumlarda, ba�kan�n ça�-
r�s� üzerine ayda birden fazla da toplanabilir.

b) Kurul toplant�lar�na illerde vali veya valinin görevlendirece�i bir vali yard�mc�s�, 
ilçelerde kaymakam ba�kanl�k eder.

c) Kurul, üye tam say�s�n�n salt ço�unlu�u ile toplan�r ve toplant�ya kat�lan üyelerin 
salt ço�unlu�u ile karar verir.

d) Kararlara itiraz� olan üyelerin kar�� oy gerekçeleri, karar alt�nda özet olarak kayde-
dilir.

e) Kurul Ba�kan� ve üyeleri; kendileri, alt ve üst soylar�ndan biri ve e�leri ile ilgili olan 
konular�n görü�üldü�ü toplant�lara kat�lamazlar.

f) Toplant�ya kat�lmayan üyelerin mazeretleri toplant� tutana��nda belirtilir. Kurul 
toplant�lar�na kat�lmakta özen göstermeyen üyelerin kurum ve kurulu�lar� uyar�l�r 
ve üç defa üst üste kurul toplant�lar�na kat�lmayanlar�n üyeli�i dü�mü� say�l�r.

g) Gündem, kurul ba�kan� taraf�ndan üyelerin tekli� eri de dikkate al�narak haz�rlan�r 
ve toplant�dan önce kurul üyelerine da��t�l�r.

h) Toplant�lar nedeniyle üyelere herhangi bir ücret ödenmez.

Sekretarya Hizmeti

MADDE 15 – Kurulun sekretarya hizmetleri, illerde ve ilçelerde yaz� i�leri müdürlük-
leri taraf�ndan yürütülür. Zorunlu masra� ar valilik

ve kaymakaml�k taraf�ndan kar��lan�r. Komisyonlar�n çal��ma usul ve esaslar�
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MADDE 16 – Komisyonlar toplant�lar�n� çal��ma �artlar�na göre belirleyecekleri ara-
l�klarla gerçekle�tirir. Komisyonlar çal��malar�n� yaparken di�er kurul üyelerinin bilgi ve 
görü�üne de ba�vurabilir. Komisyonlar yapacaklar� çal��malar� ara�t�rma, inceleme ve 
de�erlendirme raporlar�n� kurul gündemine getirmek üzere kurul ba�kan�na sunar. Ba�-
vurular�n al�nmas�

MADDE 17 – Masalar ba�vurular�n al�nmas�nda a�a��daki usul ve esaslara uyar;

a) Ba�vurular�n mümkün olabildi�ince kolayla�t�r�lmas� esas olup, ba�vurular dilek-
çeyle, telefonla, elektronik posta veya �ehrin de�i�ik yerlerine konulan �nsan Hak-
lar� Ba�vuru Kutular� arac�l���yla veya sözlü olarak yap�labilir.

b) Elektronik posta mesajlar� ve �nsan Haklar� Ba�vuru Kutular� mümkün olan en 
k�sa sürede aç�l�r.

c) Ba�vuru sahibinden ba�vuruyla ilgili bilgi ve belgeler al�n�r.

d) Dilekçeyle yap�lan ba�vurularda, ba�vuru sahibine ba�vurunun tarih ve say�s�n� 
gösteren bir al�nd� belgesi verilir.

e) Masaya gelen tüm ba�vurular, takibinin yap�lmas� amac�yla dosyalan�r, takip def-
terine kaydedilir; her ba�vuruya bir kay�t numaras� verildikten sonra en k�sa süre-
de kurul ba�kan�na iletilir.

Ba�vurular�n De�erlendirilmesi ve Sonuçland�r�lmas�

MADDE 18 – Ba�vurular�n de�erlendirilmesi ve sonuçland�r�lmas�nda a�a��daki usul 
ve esaslara uyulur;

a) �l ve �lçe Kurullar�na yap�lan ba�vurular, �l ve �lçe Masalar� arac�l���yla kurul gün-
demine getirilir.

b) �l ve �lçe Masalar�na gelen her ba�vuru kurulda görü�ülür ve ba�vurularla ilgili ne 
tür i�lemler yap�laca��na karar verilir.

c) Ba�vurular, konular�na göre ilgili kanunlarda belirtilen zamana��m� süreleri göz 
önünde tutularak de�erlendirilir.

d) Kurulda al�nan kararlar ve yap�lan i�lemler yaz�l� olarak ba�vuru sahibine en geç 
otuz gün içerisinde bildirilir ve gerekli hallerde ara bilgi de verilir.

e) Kurul, gerekli gördü�ü hallerde re’sen veya ba�vuru sahibinin iste�i üzerine, ba�-
vuru sahibini veya temsilcisini dinleyebilir.

f) Ba�vuru hakk�nda karar verilmesine imkan vermeyen eksiklikler söz konusu ise, 
eksikliklerin tamamlanmas� için ara karar al�n�r.

g) Bakanl�k ve Ba�kanl�k taraf�ndan iletilen konular ilgili kurulda öncelikle görü�üle-
rek sonuçland�r�l�r ve sonucundan Bakanl��a veya Ba�kanl��a bilgi verilir.

h) Ba�vuru sahibine verilecek yan�tta, haklar� konusunda kendisine ba�vurabilece�i 
yasal yollar hakk�nda bilgi verilir.

i) Kurul kararlar�, ilgili kamu kurum ve kurulu�lar� taraf�ndan geciktirilmeksizin ön-
celikle ele al�n�p sonuçland�r�l�r. Raporlama

MADDE 19 – Kurullar taraf�ndan faaliyetleri ile ilgili ayl�k rapor haz�rlan�r. Haz�rla-
nan raporlar dönemi izleyen ay�n ilk 10 günü içerisinde valilik kanal�yla Ba�kanl��a gön-
derilir. Ayr�ca kurullar, Dünya �nsan Haklar� Günü ve Haftas� program� çerçevesinde ya-
p�lan faaliyetleri içerir bir raporu bir ay içerisinde valilik kanal�yla Ba�kanl��a gönderir.
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BE��NC� BÖLÜM
Çe�itli Hükümler

Yürürlükten Kald�r�lan Hükümler

MADDE 20 – 2/11/2000 tarihli ve 24218 say�l� Resmi Gazetede yay�mlanan “�nsan 
Haklar� Kurullar�n�n Görev, Kurulu� ve Çal��ma Esaslar� Hakk�nda Yönetmelik” yürür-
lükten kald�r�lm��t�r.

Yürürlük

MADDE 21 – Bu Yönetmelik yay�m� tarihinde yürürlü�e girer.

Yürütme

MADDE 22 – Bu Yönetmelik hükümlerini insan haklar�ndan sorumlu Bakan yürütür.

—— • ——

Ba�bakanl�ktan:

�nsan Haklar� Dan��ma Kurulunun Kurulu�, Görev ve ��leyi�i ile �lgili Usul ve 
Esaslar Hakk�nda Yönetmeli�in Baz� Maddelerinde De�i�iklik Yap�lmas�na Dair Yö-
netmelik

MADDE 1 – 15/8/2001 tarihli ve 24494 say�l� Resmi Gazetede yay�mlanan �nsan Hak-
lar� Dan��ma Kurulunun Kurulu�, Görev ve ��leyi�i ile �lgili Usul ve Esaslar Hakk�nda 
Yönetmeli�in de�i�ik 4 üncü maddesi a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi�tir:

MADDE 4 – Kurul a�a��da say�lan kurulu� temsilcileri ve ki�ilerden olu�ur:

a) Ba�bakanl�k, Adalet Bakanl���, �çi�leri Bakanl���, D��i�leri Bakanl���, Maliye Bakan-
l���, Milli E�itim Bakanl���, Sa�l�k Bakanl���, Çal��ma ve Sosyal Güvenlik Bakan-
l���, Kültür ve Turizm Bakanl���, Çevre ve Orman Bakanl��� ile Jandarma Genel 
Komutanl���, Diyanet ��leri Ba�kanl���, Avrupa Birli�i Genel Sekreterli�i, Emniyet 
Genel Müdürlü�ü, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlü-
�ü, Kad�n�n Statüsü ve Sorunlar� Genel Müdürlü�ü ve Özürlüler �daresi Ba�kan-
l���ndan asgari genel müdür yard�mc�s� veya müstakil daire ba�kan� düzeyinde 
birer temsilci,

b) Türkiye ve Orta Do�u Amme �daresi Enstitüsü �nsan Haklar� Merkezinden bir 
temsilci,

c) Adli T�p Kurumundan bir temsilci,

d) Üye say�s� yüzbinin üstünde olan memur ve i�çi sendikalar� konfederasyonlar�n-
dan birer temsilci,

e) Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar� Konfederasyonu (TESK), Türkiye Sakatlar Konfede-
rasyonu ve Türkiye ��veren Sendikalar� Konfederasyonundan (T�SK)

f) Türkiye Barolar Birli�inden bir temsilci,

g) Bünyelerinde insan haklar� birimi bulunan ve Üst Kurul taraf�ndan belirlenen yedi 
il barosundan birer temsilci,

h) Türkiye Odalar ve Borsalar Birli�inden (TOBB) ve Türkiye Ziraat Odalar� Birli�in-
den (TZOB) birer temsilci,

i) Türk Tabipler Birli�inden bir temsilci,

j) Türk Mühendis ve Mimar Odalar� Birli�inden bir temsilci,
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k) Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ve Bas�n Konseyinden birer temsilci,

l) Yurtd���nda Ya�ayan Vatanda�lar Dan��ma Kurulundan iki temsilci,

m) �nsan Haklar� alan�nda faaliyet gösteren ve Üst Kurul taraf�ndan belirlenen sivil 
toplum kurulu�lar�ndan birer temsilci,

n) Çal��malar�nda insan haklar� konular�na yer veren on ö�retim üyesi,

o) Uluslararas� mahkemelerde daha önce görev yapm�� Türk uzmanlardan iki ki�i,

p) Yaz� ve çal��malar�nda insan haklar� konular�na yer veren ara�t�rmac� veya yazar-
lardan be� ki�i,

(a-m) bentlerindeki temsilciler kurulu�lar�nca, (n,o ve p) bentlerindeki üyeler Üst Ku-
rul taraf�ndan belirlenir.”

MADDE 2 – Ayn� Yönetmelikte geçen “Devlet Bakan�” ibareleri, “Bakan” �eklinde 
de�i�tirilmi�tir.

Yürürlük

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yay�m� tarihinde yürürlü�e girer.

Yürütme

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kurulun ba�l� oldu�u Bakan yürütür.
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�� GÜVENL��� UZMANLI�I
E��T�M KOM�SYONU

�� Güvenli�i Uzmanl��� E�itim Komisyonu, mühendis ve teknik ele-
manlar�n, i�yerlerinde i� güvenli�i uzman� olarak görevlendirilmesi için 
gerekli olan serti	 ka e�itim programlar�n�n haz�rlanmas�, uygulanmas�, 
s�nav komisyonun te�ekkülü ve s�nav�n yap�l�� �ekli usul ve esaslar�n� 
belirler.

Komisyon; �� Sa�l��� ve Güvenli�i Genel Müdürünün ba�kanl���nda, �� 
Tefti� Kurulu Ba�kanl���ndan i� sa�l��� ve güvenli�i alan�nda görevli bir 
müfetti�, �� Sa�l��� ve Güvenli�i Merkezinden teknik bran�ta bir eleman, 
Çal��ma ve Sosyal Güvenlik E�itim ve Ara�t�rma Merkezi, Türk Mühen-
dis ve Mimar Odalar� Birli�i, Türkiye ��veren Sendikalar� Konfederasyo-
nu ve Türkiye ��çi Sendikalar� Konfederasyonu (TÜRK-��)’dan birer üye 
ve Yüksekö�retim Kurulu Ba�kanl��� taraf�ndan görevlendirilecek i� gü-
venli�i konusunda çal��malar� olan bir ö�retim üyesinden olu�ur.

Komisyon, her y�l Ocak ay�nda ilk ola�an toplant�s�n� yaparak y�ll�k 
çal��ma program�n� belirler. Bakanl�k (ÇSGB) gerekti�inde Komisyonu 
ola�anüstü toplant�ya ça��rabilir. Toplant�lar�n gündemi üyelere toplant� 
tarihinden 15 gün önce bildirilir. Komisyonun sekreterya i�leri Genel Mü-
dürlük taraf�ndan yürütülür.

Komisyon, kararlar�n� salt ço�unlukla al�r. Oylar�n e�itli�i halinde, 
ba�kan�n bulundu�u taraf ço�unlu�u sa�lam�� say�l�r. Komisyon karar�, 
karar defterine yaz�l�r ve üyeler taraf�ndan imzalan�r.

Komisyon taraf�ndan belirlenen serti	 ka e�itim program� ve s�nav�, 
Çal��ma ve Sosyal Güvenlik E�itim ve Ara�t�rma Merkezi (ÇASGEM) ta-
raf�ndan yürütülür.

�lgili Mevzuat:

1) 4857 say�l� �� Kanunu Md. 81

2) 20.01.2004 tarihli �� Güvenli�i ile Görevli Mühendis veya Teknik 
Elemanlar�n Görev, Yetki ve Sorumluluklar� ile Çal��ma Usül ve Esaslar� 
Hakk�nda Yönetmelik

4857 say�l� �� Kanunu Md. 81:

MADDE 81 – (De�i�ik madde: 15/05/2008-5763 S.K/4.md.)

��verenler, devaml� olarak en az elli i�çi çal��t�rd�klar� i�yerlerinde al�nmas� gereken i� 
sa�l��� ve güvenli�i önlemlerinin belirlenmesi ve uygulanmas�n�n izlenmesi, i� kazas� ve 
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meslek hastal�klar�n�n önlenmesi, i�çilerin ilk yard�m ve acil tedavi ile koruyucu sa�l�k ve 
güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi amac�yla, i�yerindeki i�çi say�s�, i�yerinin niteli�i ve 
i�in tehlike s�n�f ve derecesine göre;

a) ��yeri sa�l�k ve güvenlik birimi olu�turmakla,

b) Bir veya birden fazla i�yeri hekimi ile gere�inde di�er sa�l�k personelini görevlen-
dirmekle,

c) Sanayiden say�lan i�lerde i� güvenli�i uzman� olan bir veya birden fazla mühendis 
veya teknik eleman� görevlendirmekle,

 yükümlüdürler.

��verenler, bu yükümlülüklerinin tamam�n� veya bir k�sm�n�, bünyesinde çal��t�rd��� 
ve bu maddeye dayan�larak ç�kar�lacak yönetmelikte belirtilen vas�� ara sahip personel ile 
yerine getirebilece�i gibi, i�letme d���nda kurulu ortak sa�l�k ve güvenlik birimlerinden 
hizmet alarak da yerine getirebilir. Bu �ekilde hizmet al�nmas� i�verenin sorumluklar�n� 
ortadan kald�rmaz.

��yeri sa�l�k ve güvenlik biriminde görevlendirilecek i�yerihekimleri, i� güvenli�i uz-
manlar� ve i�verence görevlendirilecek di�er personelin nitelikleri, say�s�, i�e al�nmalar�, 
görev, yetki ve sorumluluklar�, çal��ma �artlar�, e�itimleri ve belgelendirilmeleri, görevle-
rini nas�l yürütecekleri, i�yerinde kurulacak sa�l�k ve güvenlik birimleri ile ortak sa�l�k ve 
güvenlik birimlerinin nitelikleri, ortak sa�l�k ve güvenlik birimlerinden hizmet al�nmas�-
na ili�kin hususlar ile bu birimlerde bulunmas� gereken personel, araç, gereç ve teçhizat, 
görevlendirilecek personelin e�itim ve nitelikleri Sa�l�k Bakanl���, Türk Tabipleri Birli�i 
ve Türk Mimar Mühendis Odalar� Birli�inin görü�leri al�narak Çal��ma ve Sosyal Güven-
lik Bakanl��� taraf�ndan ç�kar�lacak yönetmelikle düzenlenir.

Kanuna veya kanunun verdi�i yetkiye dayan�larak kurulan kamu kurum ve kurulu�-
lar�nda ilgili mevzuat�na göre çal��t�r�lmakta olan hekimlere, üçüncü f�krada öngörülen 
e�itimler ald�r�lmak suretiyle ve aslî görevleri kapsam�nda, çal��makta olduklar� kurum 
ve kurulu�lar�n as�l i�veren olarak çal��t�rd�klar� i�çilerin i�yeri hekimli�i hizmetleri gör-
dürülür. Bu kurum ve kurulu�lar�n di�er personel için olu�turulmu� olan sa�l�k birimleri, 
i�yeri sa�l�k ve güvenlik birimi olarak da kullan�labilir.

20.01.2004 tarihli �� Güvenli�i ile Görevli Mühendis veya Teknik 
Elemanlar�n Görev, Yetki ve Sorumluluklar� ile Çal��ma Usül ve Esas-
lar� Hakk�nda yönetmelik:

B�R�NC� BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan�mlar

Amaç

MADDE 1 – Bu Yönetmeli�in amac�; i� güvenli�i ile görevli mühendis veya teknik 
elemanlar�n nitelikleri say�s�, görev, yetki ve sorumluluklar�, e�itimleri ve çal��ma �artlar� 
ile ilgili usul ve esaslar� belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – Bu Yönetmelik, sanayiden say�lan, devaml� olarak en az elli i�çi çal��t�ran 
ve alt� aydan fazla sürekli i�lerin yap�ld��� i�yerlerini kapsar.
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Hukuki Dayanak

MADDE 3 – Bu Yönetmelik, 22/05/2003 tarihli ve 4857 say�l� �� Kanununun 82 nci 
maddesine dayan�l�rak haz�rlanm��t�r.

Tan�mlar

MADDE 4 – Bu Yönetmelikte geçen;

Bakanl�k: Çal��ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl���n�,

Genel Müdürlük: �� Sa�l��� ve Güvenli�i Genel Müdürlü�ünü,

�� Güvenli�i Uzman�: Bakanl�k taraf�ndan serti	 kaland�r�lm��, i� güvenli�i ile görevli 
mühendis veya teknik eleman�,

Mühendis: Üniversitelerin kimya, makine, maden, jeoloji, metalürji, endüstri, elektrik, 
elektronik, in�aat, 	 zik, jeo	 zik, bilgisayar, tekstil, petrol, uçak, gemi, çevre, g�da mühen-
disli�i ve mimarl�k bölümleri ile ziraat fakültelerinin tar�m makineleri bölümünden me-
zun olanlar�,

Teknik Eleman: Üniversitelerin; i� sa�l��� ve güvenli�i bölümleri, kimyagerlik, 	 zik, 
jeo	 zik ve jeoloji bölümleri ile Teknik E�itim Fakültelerinden mezun olanlar�,

ifade eder.

�K�NC� BÖLÜM
��verenin ve Çal��an�n Yükümlülükleri

��veren Yükümlülükleri

MADDE 5 – ��verenler, i�yerlerinde sa�l�kl� ve güvenli bir çal��ma ortam�n�n tesis 
edilmesi, sa�l�k ve güvenlik risklerinin önlenmesi ve koruyucu hizmetlerin yürütülmesi 
için gerekli tedbirlerin belirlenmesi, bu tedbirlerin uygulanmas� ve uygulamalar�n izlen-
mesi i�lerini yürütmek üzere, i�yerinin risk grubuna ve i�çi say�s�na göre bir veya daha 
fazla i� güvenli�i uzman�n� görevlendirmek ve bu görevlerin yap�lmas� için gerekli yer 
araç-gereç ve personeli temin etmekle yükümlüdürler.

��verenler, i�yerinde görev yapan i� güvenli�i uzman�n�n çal��ma �artlar� ile yetki ve 
sorumluluklar� konusunda çal��anlar� bilgiilendirmekli yükümlüdür.

��verenler,i� güvenli�i uzman�n�n görevini etkili bir �ekilde yapmas�n�n sa�lamak için 
i�letme içinde gerekli planlama ve düzenlemeleri yapmas�na imkan sa�lar.

��verenler, i�yerinde ba�ka bir görevi yürüten mühendis veya teknik eleman� i� güven-
li�i uzmanl��� serti	 kas�na sahip olmas� �art� ile i� güvenli�i uzman� olarak görevlendire-
bilirler. �� güvenli�i uzmanlar�n�n, bu Yönetmelikte belirtilen görevlerinin eksiksiz olarak 
yerine getirebilmeleri için bu konu ile ilgili yeterli çal��ma süresi sa�lan�r.�� güvenli�i uz-
manlar� bu süre içersinde ba�ka bir i�le görevlendirilemezler.

Çal��an�n Yükümlülükleri

MADDE 6 – Çal��anlar, sa�l�kl� ve güvenli bir çal��ma ortam�n�n olu�mas� için bu ko-
nuda haz�rlanan talimat ve prosedürlere uymakla yükümlüdürler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
�� Güvenli�i Uzman�n�n Nitelikleri

�� Güvenli�i Uzman�n�n Nitelikleri

MADDE 7 – �� Güvenli�i uzman� olarak görevlendirilecek mühendis veya teknik ele-
manlar�n Bakanl�kça verilen i� güvenli�i uzmanl�k serti	 kas�na sahip olmalar� gerekir. 
Serti	 ka S�n�� ar�
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MADDE 8 – �� Güvenli�i Uzmanl��� Serti	 ka s�n�� ar� a�a��da belirtilmi�tir:

A S�n�f� �� Güvenli�i Uzmanl��� Serti	 kas�:

a) �� sa�l��� ve güvenli�i alan�nda en az üç y�l tefti� yapm�� i� müfetti�leri ile Bakanl�k 
�� Sa�l��� ve Güvenli�i Merkezi Müdürlü�ünde i� sa�l��� ve güvenli�i alan�nda en 
az on y�l çal��m�� mühendis veya teknik elemanlara istekleri halinde,

b) Kamu kurum ve kurulu�lar�nda veya özel sektörde i� sa�l��� ve güvenli�i ile ilgili 
olarak en az sekiz y�l görev yapt���n� belgeleyen ve Bakanl�kça aç�lacak s�navada 
ba�ar�l� olan mühendis veya teknik elemenlara,

 verilir

S�navda ba�ar�l� olamayanlar ikinci kez s�nava girme hakk�na sahiptirler. Ancak, ikinci 
s�navda da ba�ar�l� olamayanlar üçüncü kez s�nava girebilmek için serti	 ka e�itim prog-
ram�na kat�lmak zorundad�rlar.

B S�n�f� �� Güvenli�i Uzmanl��� Serti	 kas�;

Kamu kurum ve kurulu�lar�nda veya özel sektirde i� güvenli�i ile ilgili olarak en az üç 
y�l görev yapt���n� belgeleyen ve Bakanl�kça aç�lacak serti	 ka e�itim pro�ram�na kat�lan 
ve s�navda ba�ar�l� olmak kayd� ile A S�n�f� �� Güvenli�i Uzmanl��� Serti	 kas� verilir.

C S�n�f� �� Güvenli�i Uzmanl��� Serti	 kas�:

Bakanl�kça düzenlenen serti	 ka e�itim programlar�na kat�lan ve e�itim sonunda dü-
zenlenecek s�navda ba�ar�l� olan mühendis veya teknik elemanlara verilir.

C S�n�f� �� Güvenli�i Uzmanl��� Serti	 kas� ile en az üç y�l görev yapt�klar�n� belgeleyen 
ve Bakanl�kça düzenlenen e�itime kat�larak yap�lacak s�navda ba�ar�l� olanlara B S�n�f� �� 
Güveli�i Uzmanl��� Serti	 kas� verilir.

�� güvenli�i uzmanlar�n�n serti	 kalar�n� ald�klar� tarihten itibaren, 5 y�ll�k periyotlarla, 
Bakanl�kça düzenlenen bilgi yenileme e�itimine kat�lmalar� zorunludur. Bu e�itime kat�l-
mayan i� güvenli�i uzmanlar�n�n serti	 kalar� geçersiz say�l�r.

E�itim ve S�nav

MADDE 9 – Mühendis veya teknik elemanlar�n, i�yerlerinde i� güvenli�i uzman� ola-
rak görevlendirilebilmesi için gerekli olan serti	 ka e�itim programlar�n�n haz�rlanmas�, 
uygulanmas� s�nav komisyonun te�ekkülü ve s�nav�n yap�l�� �ekli ile ilgili usul ve esaslar, 
�� Güvenli�i Uzmanl��� E�itim Komisyonu taraf�ndan belirlenir.E�itimin süresi, teorik ve 
pratik olarak 120 saaten az olamaz.

Komisyon, �� Sa�l��� ve Güvenli�i Genel Müdürünün ba�kanl���nda, �� Tefti� Kuru-
lu Ba�kanl���ndan i� sa�l��� ve güvenli�i alan�nda görevli bir müfetti�, �� Sa�l��� ve Gü-
venli�i Merkezinden teknik bran�ta bir eleman, Çal��ma ve Sosyal Güvenlik E�itim ve 
Ara�t�rma Merkezi, Türk Mühendis ve Mimar Odalar� Birli�i, Türkiye ��veren Sendikalar� 
Konfedaras�yonu ve en çok üyeye sahip i�çi sendikalar� konfederasyonundan birer üye ve 
Yüksekö�retim Kurulu Ba�kanl��� taraf�ndan görevlendirilecek i� güvenli�i konusunda 
çal��malar� olan bir ö�retim üyesinde olu�ur.

Komisyon, her y�l Ocak ay�nda ilk ola�an toplant�s�n� yaparak y�ll�k çal��ma pro�ram�-
n� belirler. Bakanl�k gerekti�innde Komisyonu ola�anüstü toplant�ya ça��rabilir.Toplant�-
lar�n gündemi üyelere toplant� tarihinden 15 gün önce bildirilir. Komisyonun setreterya 
i�leri Genel Müdürlük taraf�ndan yürütülür.
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Komisyon, kararlar�n� salt ço�unlukla al�r. E�itlik halinde Ba�kan�n oyu karar� belirler. 
Komisyon karar�, karar defterine yaz�l�r ve üyeler taraf�ndan imzalan�r.

Komisyon taraf�ndan belirlenen serti	 ka e�itim program� ve s�nav�, Çal��ma ve Sosyal 
Güvenlik E�itim ve Ara�t�rma Merkezi (ÇASGEM) taraf�ndan yürütülür.

Görev Alanlar�

MADDE 10 – Serti	 kaya sahip i� güvenli�i uzmanlar�ndan:

A S�n�f� Serti	 kaya sahip olanlar bütün i�yerlerinde,

B S�n�f� Serti	 kaya sahip olanlar 1 nci, ll inci. lll üncü ve lV üncü risk gruplar�nda yer 
alan i�yerlerinde,

C S�n�f� Serti	 kaya sahip olanlar l inci, ll inci ve lll üncü risk gruplar�nda yer alan 
i�yerlerinde,

görev yaparlar.

��yerinde birden fazla i� güvenli�i uzman�n�n görevlendirilmesi halinde, en az bir i� 
güvenli�i uzman�nda yukar�da belirtilen �artlar aran�r.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
�� Güvenli�i Uzmanlar�n�n Çal��ma �artlar�, Görev,

Yetki ve Sorumluluklar� ve Görevlendirilmeleri

�� Güvenli�i Uzman�n�n Hizmet Süresi

MADDE 11 – �� güvenli�i uzmanlar�, bu Yönetmelikte belirtilen görevleri eksiksiz 
yerine getirmek için:

l inci Risk Grubunda yer alan i�yerlerinde;ayda en az l i� günü,

ll inci Risk Grubunda yer alan i�yerlerinde;ayda en az 2 i� günü

lll üncü Risk Grubunda yer alan i�yerlerinde;ayda en az 3 i� günü,

lV üncü Risk Grubunda yer alan i�yerlerinde;ayda en az 4 i� günü,

V inci Risk Grubunda yer alan i�yerlerinde;ayda en az 5 i� günü,

gitmek zorundad�rlar.

Bir i� güvenli�i uzman�, yukar�da belirtilen sürelere uymak kayd� ile , en fazla on i�-
yeri ile sözle�me yapabilir.

��yerlerinin i� sa�l��� ve güvenli�i aç�s�ndan hangi risk grubuna girece�i hususunda, 
16/12/2003 tarihli ve 25318 say�l� Resmi Gazete‘de yay�mlanan, ��yeri Sa�l�k Birimleri ve 
��yeri Hekimlerinin Görevleri ile Çal��ma Usul ve Esaslar� Hakk�nda Yönetmeli�in 21 nci 
maddesinin dördüncü f�kras� uyar�nca belirlenen risk gruplar� esas al�n�r.

�� Güvenli�i Uzman�n�n Görevleri

MADDE 12 – �� güvenli�i uzman� a�a��da belirtilen görevleri yerine getirmekle yü-
kümlüdür.

a) �� Sa�l��� ve Güvenli�i Mevzuat�na uygun olarak i�yerinde gerekli çal��malar�n 
yap�lmas�n� sa�lamak,

b) ��yerindeki tehlikelerin tan�mlanmas�n� ve risk de�erlendirmesinin yap�lmas�n�, 
tehlikelerin ortadan kald�r�lmas�n� ve risklerin kontrol alt�na al�nmas�n� sa�lamak 
için önerilerde bulunmak, bu husaslarla ilgili i�veren rapor vermek,
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c) ��in ve i�yerinin özelliklerine uygun olarak tehlikeleri kayna��nda yok etmeye yö-
nelik tedbirlere öncelik vererek gerekirse ölçümlere dayal� de�erlendirme yapmak, 
al�nmas� gerekli güvenlik önlemleri konusunda, çal��anlar�n veya temsilicilerinin gö-
rü�ünü de alarak i�verene önerilerde bulunmak ve uygulamalar�n takibini yapmak,

d) ��yerinde yap�lacak periyodik kontrol, bak�m ve ölçümleri planlamak, haz�rlanan 
planlar�n uygulanmas�n� sa�lamak,

e) Risk de�erlendirme sonuçlar�n� da dikkate alarak, ani veya yak�n tehlike durumla-
r� ve kazalar�n potansiyelini tan�mlayan ve bunlara ili�kin risklerin nas�l önlenece-
�ini gösteren acil durum planlar�n� haz�rlamak ve gerekli tatbikatlar�n yap�lmas�n� 
sa�lamak.

f) Yang�n ve patlamalar�n önlenmesi, yang�n ve patlam durumunda önlemlerin al�n-
mas�, yang�ndan korunma teçhizat� ve araçlar�n�n kontrol edilmesi, yang�n ekiple-
rinin olu�turulmas�, yang�n tatbikat� gibi yang�ndan korunma ve yang�nla müca-
dele çal��malar�n� yönetmek ve ilgili kay�tlar�n tutulmas�n� sa�lamak,

g) �� Sa�l��� ve Güvenli�i Kurulu toplant�lar�na kat�lmak, kurula i�yerinin sa�l�k ve 
güvenlik durumu ile ilgili bilgi vermek ve önerilerde bulunmak,

h) ��yeri Sa�l�k Birimi ile i�birli�i içinde çal��arak i�yerinin sa�l�k ve güvenlik duru-
munu, i�yerinde olabilecek kaza ve meslek hastal�klar�n� i�yeri hekimi ile de�er-
lendirmek de�erlendirme sonuçlar�na göre önleyici faaliyet planlar�n� yapmak ve 
uygulanmas�n� sa�lamak,

i) ��yerinde meydana gelen kaza veya meslek hastal�klar�n�n tekrarlanmamas� için 
inceleme ve ara�t�rma yaparak düzeltici faaliyet planlar�n� yapmak ve uygulanma-
s�n�n sa�lamak,

j) ��yerinde yap�lan inceleme ve ara�t�rmalar için yöntemler geli�tirmek, bu yöntem-
lerle ilgili çal��anlar� bilgilendirmek, her incelemeden sonra inceleme formlar�n� 
doldurmak ve gere�i için i�verene bildirerek sonuçlar�n� takip etmek, formlar�n 
de�erlendirme ve izlenmesi amac�yla muhafazas�n� sa�lamak,

k) ��yerine yeni bir sistem kurulmas� veya makine ya da cihaz al�nmas� halinde; kuru-
lacak sistem veya al�nacak makine ya da cihaz ile ilgili olarak risk de�erlendirmesi 
yaparak sa�l�k ve güvenlik yönünden aranan özellikleri belirlemek ve bu özellik-
lere uygun sistemin kurulmas�, makine veya cihaz�n al�nmas� için i�verene rapor 
vermek,

l) Uygun nitelikteki ki�isel koruyucular�n seçimi, sa�lanmas�, kullan�lmas�, bak�m� 
ve test edilmesi ile ilgili bilgi ve önerileri hakk�nda i�eren rapor vermek,

m) ��yerinde sa�l�kl� ve güvenli bir çal��ma ortam�n�n olu�turulmas� ve geli�tirilmesi 
amac�yla verilecek e�itimin kimlere verilece�i , kapsam�, kimlerin verece�i, süresi 
ve e�itimin sürüklili�inin sa�lanmas� konusunda i�verene önerilerde bulunmak

�� Güvenli�i Uzman�n�n Yetkileri

MADDE 13 – �� güvenli�i uzman�, ba��ms�z çal��ma ilkesi uyar�nca bu Yönetmelik 
hükümlerinin yerine getirirken hiçbir �ekilde engellenemez, grevini yapmaktan al�konu-
lamaz.

��yerinde çal�yanl�r�n ya�am� ile ilgili yak�n tehlike olu�turan bir husus tespit etti�inde 
dehal üst yönetimi bilgilendirerek i�in geçici olarak durdurulmas�n�n sa�lar.

Üretim planlamalar�nda karar alma sürecine kat�l�r.
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Görevi gere�i i�yerinin bütün bölümlerinde i� sa�l��� ve güvenli�i konusunda 
inceleme,ara�t�rma ve çal��anlarla görü�me yapar.

Gerekti�inde konu ile ilgili kurum veya kurulu�lar ile i�birli�i yapar.

�� Güvenli�i Uzman�n�n Sorumluluklar�

MADDE 14 – �� güvenli�i uzmanlar�;

a) Yönetmelikte belirtilen görevlerini yapmakla,

b) Bu görevlerini yaparken, i�in normal ak���n� mümkün oldu�u kadar aksatmamak, 
durdurmamak, güçle�tirmemek, verimli bir çal��ma ortam�n�n sa�lanmas�na kat-
k�da blunmakla,

c) ��verenin ve i�yerinin meslek s�rlar�, ekonomik ve ticari durumlar� ile ilgili bilgileri 
gizli tutmakla ,

 sorumludurlar.

�� Güvenli�i Uzman�n�n Görevlendirilmesi Madde 15-��verenler, bu Yönetmelikte be-
lirtilen niteliklere haiz i� güvenli�i uzman� veya uzmanlar� ile sözle�me yaparlar, Yap�lan 
sözle�menin bir nüshas� Genel Müdürlü�e gönderilir.

Sözle�me, ekteki örne�e uygun olarak düzenlenir.

l inci, ll nci ve lll üncü Risk Gruplar�nda yer alan ve 500 ve daha fazla i�çi çal��t�r�lan 
i�yerlerinde tam gün çal��acak en az bir i� güvenli�i uzman� görevlendirilir.

lV üncü ve V inci Risk Gruplar�nda yer alan ve 300 ve daha fazla i�çi çal��t�r�lan i�yer-
lerinde tam gün çal��acak en az bir i� güvenli�i uzman� görevlendirilir.

Görevlendirilecek i� güvenli�i uzmanlar�n�n, i�yerinde yap�lan esas i�in niteli�ine uy-
gun meslekten olmas�na özen gösterilir.

Bildirim Yükümlülü�ü

MADDE 16 – Sözle�menin herhangi bir nedenle geçerlili�ini yitirmesi halinde, bu du-
rum tara� arca üç i� günü içinde Genel Müdürlü�e bildirilir.

BE��NC� BÖLÜM
Son Hükümler

GEÇ�C� MADDE 1 – Bu Yönetmeli�in yay�m� tarihinden itibaren bir y�l süre ile i� 
güvenli�i ile görevli mühendis veya teknik elemanlar için i� güvenli�i uzmanl�� serti	 kas� 
�art� aranmaz.

Yürürlük

MADDE 17 – Bu Yönetmelik, yay�m� tarihinde yürürlü�e girer.

Yürütme

MADDE 18 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çal��ma ve Sosyal Güvenlik Bakan� yürütür.
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��Ç� ÜCRETLER�NDEN
CEZA OLARAK KES�LEN PARALARI

KULLANMAYA YETK�L� KURUL

��çi Ücretlerinden Ceza Olarak Kesilen Paralar� Kullanmaya Yetkili 
Kurul, i�çi ücretlerinden ceza olarak kesilen paralar�n nerelere ne kadar 
verilece�ini belirlemek amac�yla kurulmu�tur.

Kurul, Çal��ma ve Sosyal Güvenlik Bakan�n�n ba�kanl���nda

a) Müste�ar veya görevlendirilecek Müste�ar Yard�mc�s�,

b) Çal��ma Genel Müdürü, �� Sa�l��� ve Güvenli�i Genel Müdürü, Ça-
l��ma ve Sosyal Güvenlik E�itim ve Ara�t�rma Merkezi Ba�kan�n-
dan veya yerlerine vekalet edenlerden,

c) Türkiye ��çi Sendikalar� Konfederasyonu (TÜRK-��) yönetim kuru-
lunca seçilecek iki i�çi temsilcisinden,

d) En fazla üyeye sahip i�veren konfederasyonu yönetim kurulunca 
seçilecek iki i�veren temsilcisinden, te�ekkül eder.

Bakan�n toplant�ya kat�lmamas� halinde kurula, Müste�ar ve Müste�ar 
Yard�mc�s� ba�kanl�k eder.

��çi ve ��veren konfederasyonlar� seçtikleri temsilci say�s� kadar yedek 
temsilci seçerler. As�l ve yedek temsilcilerin görev süreleri iki y�l olup, 
yeniden seçilebilirler.

Kurul, her y�l Ocak ay�nda en az alt� üyenin kat�lmas� ile toplan�r.

Oy çoklu�u ile karar al�r, oylar�n e�itli�i halinde karar� ba�kan�n oyu 
sa�lar. Kararlar imzalan�r ve karar defterine yap��t�r�l�r. Kurulun sekreter-
ya hizmetlerini Çal��ma Genel Müdürlü�ü yürütür. Çal��ma Genel Mü-
dürlü�ü, karara göre i�lem yapmak ve sonuçlar�n� izlemekle görevlidir.

�lgili Mevzuat:

1) 4857 say�l� �� Kanun Md. 37

2) 05.03.2004 tarihli ��çi Ücretlerinden Ceza Olarak Kesilen Paralar� 
Kullanmaya Yetkili Kurulun Te�ekkülü ve Çal��ma Esaslar� Hakk�nda 
Yönetmelik
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4857 say�l� �� Kanun Md. 37:

MADDE 37 – ��veren i�yerinde veya bankaya yapt��� ödemelerde i�çiye ücret hesab�-
n� gösterir imzal� veya i�yerinin özel i�aretini ta��yan bir pusula vermek zorundad�r Bu 
pusulada ödemenin günü ve ili�kin oldu�u dönem ile fazla çal��ma, hafta tatili, bayram 
ve genel tatil ücretleri gibi as�l ücrete yap�lan her çe�it eklemeler tutar�n�n ve vergi, sigor-
ta primi, avans mahsubu, nafaka ve icra gibi her çe�it kesintilerin ayr� ayr� gösterilmesi 
gerekir.

Bu i�lemler damga vergisi ve her çe�it resim ve harçtan muaft�r.

05.03.2004 tarihli ��çi Ücretlerinden Ceza Olarak Kesilen Paralar� 
Kullanmaya Yetkili Kurulun Te�ekkülü ve Çal��ma Esaslar� Hakk�nda 
Yönetmelik:

B�R�NC� BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan�mlar

Amaç

MADDE 1 – Bu Yönetmeli�in amac�, 4857 say�l� �� Kanununun 38 inci maddesi uya-
r�nca i�çi ücretlerinden ceza olarak kesilen paralar� kullanmaya yetkili kurulun te�ekkülü 
ve çal��ma esaslar�n� belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – ��çi ücretlerinden ceza olarak kesilen paralar�n nerelere ve ne kadar veri-
lece�i hakk�nda karar vermeye yetkili kurulun, kimlerden te�ekkül edece�i, nas�l ve hangi 
esaslara göre çal��aca�� bu Yönetmelikte belirtilmi�tir.

Dayanak

MADDE 3 – Bu Yönetmelik, 10/6/2003 tarihli ve 25134 say�l� Resmî Gazete’de ya-
y�mlanan 22/5/2003 tarihli ve 4857 say�l� �� Kanununun 38 inci maddesine dayan�larak 
ç�kar�lm��t�r.

Tan�mlar

MADDE 4 – Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanl�k : Çal��ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl���n�,

b) Bakan : Çal��ma ve Sosyal Güvenlik Bakan�n�,

c) Kurul : Yönetmeli�in 5 inci maddesi uyar�nca te�ekkül eden kurulu,

d) Ceza Paras� : ��verenin toplu i� sözle�mesi veya i� sözle�melerinde gösterilen se-
beplerle i�çi ücretlerinden ceza olarak yapt��� kesintileri,

 ifade eder.

�K�NC� BÖLÜM
Genel Hükümler

Kurulun Te�ekkülü

MADDE 5 – Kurul, Bakan�n Ba�kanl���nda;

a) Müste�ar veya görevlendirilecek Müste�ar Yard�mc�s�,
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b) Çal��ma Genel Müdürü, �� Sa�l��� ve Güvenli�i Genel Müdürü, Çal��ma ve Sosyal 
Güvenlik E�itim ve Ara�t�rma Merkezi Ba�kan�ndan veya yerlerine vekalet eden-
lerden,

c) En fazla üyeye sahip i�çi konfederasyonu yönetim kurulunca seçilecek iki i�çi tem-
silcisinden,

d) En fazla üyeye sahip i�veren konfederasyonu yönetim kurulunca seçilecek iki i�ve-
ren temsilcisinden,

 te�ekkül eder.

Bakan�n toplant�ya kat�lmamas� halinde kurula, Müste�ar veya Müste�ar Yard�mc�s� 
ba�kanl�k eder.

��çi ve i�veren konfederasyonlar� seçtikleri temsilci say�s� kadar yedek temsilci seçer-
ler. As�l ve yedek temsilcilerin görev süreleri iki y�l olup, yeniden seçilebilirler.

Kurulun Toplanmas�

MADDE 6 – Kurul, yard�ma ili�kin projeleri incelemek ve karar vermek üzere her y�l 
Ocak ay�nda toplan�r.

Bakan, gerekli görmesi halinde kurulu ola�anüstü toplant�ya ça��rabilir.

Kurulun nerede, hangi gün ve saatte toplanaca�� Bakanl�kça kurul üyelerine toplant�-
dan en az onbe� gün önce duyurulur.

Kurulun Toplanma ve Karar Yeter Say�s�

MADDE 7 – Kurul, en az alt� üyenin kat�lmas� ile toplan�r. Kararlar mevcut üye oyla-
r�n�n ço�unlu�u ile verilir. Oylar�n e�itli�i halinde Ba�kan oyu karar� sa�lar.

Kurulun Sekreterya ��leri

MADDE 8 – Kurulun sekreterya i�leri, Çal��ma Genel Müdürlü�ünce yürütülür.

Kurulun her toplant�da ald��� kararlar Ba�kan ve üyelerce imzalan�r. Karar�n bir nüs-
has� Karar Defterine yap��t�r�l�r.

Çal��ma Genel Müdürlü�ü, kurul kararlar�na göre i�lem yapmak ve sonuçlar�n� izle-
mekle görevlidir.

Ceza Paralar�n�n Kullan�laca�� Yerler

MADDE 9 – Toplanan ceza paralar�, i�çilerin;

a) Mesleki e�itimleri,

b) �� sa�l��� ve güvenli�i konular�ndaki e�itimleri,

c) Sosyal hizmetleri,

 için kullan�l�r. Ayr�ca, e�itim tesislerinin yap�m�, tefri�i ve i�letilmesi için harcan�r.

Yard�mdan Faydalanacak Kurulu�lar

MADDE 10 – Ceza paralar� 9 uncu maddede belirtilen amaçlar için kullan�lmak üzere;

a) 2821 say�l� Sendikalar Kanunu uyar�nca kurulmu� bulunan sendika ve konfederas-
yonlara,

b) ��çilerin mesleki e�itimi veya i� sa�l��� ve güvenli�i konular�nda faaliyet gösteren 
kamu kurulu�lar�na,
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c) ��çilerin sosyal hizmetleri ile ilgili faaliyet gösteren kamu kurulu�lar�na yard�m 
niteli�inde verilir.

Yard�m �ste�inde Usul

MADDE 11 – Yard�m iste�inde bulunan te�ekkül ve kurulu�lar, bu yard�mlar�n kul-
lan�laca�� e�itim ve sosyal hizmet faaliyetleri için yap�lan plan, proje ve programlar�n�, 
Kurulun Ocak ay�ndaki toplant�s� ile ilgili istekleri için, en geç bir önceki y�l�n 30 Kas�m 
tarihine kadar Bakanl�kta olacak �ekilde göndermek veya vermek zorundad�rlar.

Kurul, ancak uygun buldu�u plan, proje ve programlar�n gerçekle�mesi için yard�m 
karar� verir.

Kararlar�n al�nmas�nda; plan, proje ve programlar�n amac�, gerçekle�me süresi ve fay-
dalanacak i�çi say�s� göz önünde tutulur.

�zleme

MADDE 12 – Bakanl�k, yard�mlar�n kurul karar�ndaki esaslara göre yap�l�p yap�lma-
d���n�, amaçlar�na uygun olarak kullan�l�p kullan�lmad���n� izler ve sonucundan kurula 
bilgi verir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yürürlük ve Yürütme

Yürürlük

MADDE 13 – Bu Yönetmelik yay�m� tarihinde yürürlü�e girer.

Yürütme

MADDE 14 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çal��ma ve Sosyal Güvenlik Bakan� yürütür.
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��GÜCÜ P�YASASI
B�LG� DANI�MA KURULU

��gücü Piyasas� Bilgi Dan��ma Kurulu, i�gücü piyasas� ile ilgili bilgi 
ihtiyaçlar�n�n tespit edilmesi, derlenmesi ve da��t�lmas� faaliyetlerinin 
izlenmesi ve geli�tirilmesi, i�gücü piyasas�na ili�kin ortak veri taban�n�n 
olu�turulmas�, çe�itli kurum ve kurulu�larca olu�turulmu� ve olu�turu-
lacak veri tabanlar�n�n uyumla�t�r�lmas� ve geli�tirilmesi, veri üretimin-
de norm ve standart birli�inin sa�lanmas� için ilgili kurum ve kurulu�lar 
aras�nda sürekli diyalog ve i�birli�i ortam� olu�turmak amac�yla tavsiye-
lerde bulunmak üzere kurulmu�tur.

Dan��ma kurulu; Maliye Bakanl���, Milli E�itim Bakanl���, Tar�m ve 
Köyi�leri Bakanl���, Kültür ve Turizm Bakanl���, Çal��ma ve Sosyal Gü-
venlik Bakanl���, Sanayi ve Ticaret Bakanl���, Hazine Müste�arl���, Devlet 
Planlama Te�kilat� Müste�arl���, D�� Ticaret Müste�arl���, Devlet Personel 
Ba�kanl���, Yüksekö�retim Kurulu Ba�kanl���, Devlet �statistik Enstitüsü 
Ba�kanl���, Sosyal Güvenlik Kurumu Ba�kanl���, Sosyal Sigortalar Ku-
rumu Ba�kanl���, Türkiye �� Kurumu Genel Müdürlü�ü, Emekli Sand��� 
Genel Müdürlü�ü, Ba�-Kur Genel Müdürlü�ü, Milli Prodüktivite Merke-
zi, Türkiye ve Ortado�u Amme �daresi Enstitüsü, Türkiye Ticaret, Sanayi, 
Deniz Ticaret Odalar� ve Ticaret Borsalar� Birli�i, Türkiye Esnaf ve Sanat-
karlar� 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� Kon-
federasyonu, Türkiye Kamu Çal��anlar� Sendikalar� Konfederasyonu ve 
Türkiye Ziraat Odalar� Birli�i temsilcilerinden olu�ur. Bu kurum ve kuru-
lu�lar Kurulda birer üye ile temsil edilir.

Toplant�lara �� Kurumu Genel Müdürü veya görevlendirece�i bir Ge-
nel Müdür Yard�mc�s� ba�kanl�k eder.

Toplant�lara gündem gere�i, gerekli görülen kurulu�lar�n temsilcileri 
ve belirli konularda kendi alanlar�nda uzman ki�iler ça�r�labilir.

Dan��ma Kurulu, Nisan ve Ekim aylar�nda olmak üzere alt� ayda bir 
ola�an toplan�r. Gerekti�inde Ba�kan�n daveti üzerine ola�anüstü toplan-
t� yapar.

Toplant�lar salt ço�unlukla yap�l�r. Toplant� günü ve gündemi Kurum 
taraf�ndan üyelere en az on gün önceden duyurulur. Toplant� yeri Kurum 
merkezidir. Kurum merkezi d���nda da toplant� yap�labilir.
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Dan��ma Kurulu toplant�lar�nda yap�lan müzakereler tutanakla tespit 
edilir ve rapora ba�lan�r.

Dan��ma Kurulunun icra organ� Yürütme komitesidir.

Yürütme Komitesi, Maliye Bakanl���, Çal��ma ve Sosyal Güvenlik Ba-
kanl���, Devlet Planlama Te�kilat� Müste�arl���, Devlet �statistik Enstitüsü 
Ba�kanl���, Devlet Personel Ba�kanl���, Türkiye �� Kurumu Genel Mü-
dürlü�ü, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar� Konfederasyonu, Türkiye Ticaret, 
Sanayi, Deniz Ticaret Odalar� ve Ticaret Borsalar� Birli�i,Türkiye ��çi Sen-
dikalar� Konfederasyonu en fazla üyeye sahip, ��veren Sendikalar� Konfe-
derasyonu ve Kamu Görevlileri Sendikalar� Konfederasyonu ile Türkiye 
Ziraat Odalar� Birli�i temsilcilerinden olu�ur. Bu kurum ve kurulu�lar 
Komitede birer üye ile temsil edilir.

Toplant�lara �� Kurumu Genel Müdürü veya görevlendirece�i bir Ge-
nel Müdür Yard�mc�s� ba�kanl�k eder.

Dan��ma Kurulu ve Yürütme Komitesinin sekreterya hizmetleri �� Ku-
rumu taraf�ndan yerine getirilir.

�lgili Mevzuat:

1) 4904 say�l� Türkiye �� Kurumu Kanunu Md. 32

2) 02.03.2004 tarihli ��gücü Piyasas� Dan��ma Kurulu Çal��ma Usul ve 
Esaslar� Hakk�nda Yönetmelik

4904 say�l� Türkiye �� Kurumu Kanunu Md. 32:

MADDE 32 –

Bu Kanun ile ilgili olarak;

a) Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve il istihdam kurullar�n�n toplanma, çal��ma usul 
ve esaslar�,

b) Kurumun merkez ve ta�ra te�kilat�na ait birimlerin görev, yetki ve sorumluluklar�-
na ili�kin usul ve esaslar,

c) ��gücü yeti�tirme ve uyum hizmetlerine ili�kin usul ve esaslar,

d) Kurum i�lemlerinin bilgi i�lem ve internet ortam�nda yap�lmas� ve ar�ivlenmesine 
ili�kin usul ve esaslar,

e) Müfetti� yard�mc�lar�n�n i�e al�nmalar�, yeti�tirilmeleri, müfetti�li�e atanmalar� ile 
Tefti� Kurulunun çal��mas�na ili�kin usul ve esaslar,
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f) Hukuk Mü�avirli�inin çal��mas�na ili�kin usul ve esaslar,

g) �stihdam ve Meslek uzmanlar� ile yard�mc�lar�n�n mesle�e al�nmas� için yap�lacak 
yar��ma ve yeterlik s�navlar� ile çal��ma usul ve esaslar�,

h) ��gücü Piyasas� Bilgi Dan��ma Kurulu çal��ma usul ve esaslar�,

i) Özel istihdam bürolar�n�n seçimi, izin verilmesi ile bürolar�n çal��ma ve denetim 
usul ve esaslar�,

j) Masraf kar��l�klar�na ili�kin usul ve esaslar,

k) Kamu kurum ve kurulu�lar�nda i�çi olarak istihdam edilecek özürlüler ve eski hü-
kümlülere uygulanacak s�navlara ili�kin usul ve esaslar,

l) Bütçe ve muhasebe i�lemleri ile idari i�lere ili�kin usul ve esaslar,

 Yönetmeliklerle belirlenir.

DÖRDÜNCÜ KISIM
Geçici ve Son Hükümler

B�R�NC� BÖLÜM
Geçici Hükümler

GEÇ�C� MADDE 1 –

a) Bu Kanunun yürürlü�e girdi�i tarihten sonraki ilk Genel Kurul 2003 y�l�n�n Kas�m 
ay� içinde yap�l�r.

b) Kurum Yönetim Kurulu ve Fon Yönetim Kurulu üyelerinin görevleri, bu Kanunun 
yay�m� tarihi itibariyle sona erer. Bu Kanunun 6 nc� maddesinde belirtilen Yönetim 
Kurulu en geç üç ay içerisinde te�ekkül eder. Bu süre içinde mevcut Kurum Yöne-
tim Kurulu ile Fon Yönetim Kurulu görevlerine devam ederler.

c) Bu Kanun ile yap�lan yeni düzenleme sebebiyle Kurum memurlar�ndan Genel Mü-
dür, Genel Müdür Yard�mc�s�, I. Hukuk Mü�aviri, Tefti� Kurulu Ba�kan� ve Daire 
Ba�kan� olarak görev yapanlar en geç bir y�l içerisinde durumlar�na uygun yeni 
kadrolara atan�ncaya kadar �ahsa ba�l� kadroya atanm�� say�l�rlar. Di�er Kurum 
memurlar�ndan (atamayla gelen yönetim kurulu üyeleri ile iptal edilen �ahsa ba�l� 
kadroda olanlar hariç) ayl�k ald�klar� kadro ve görev unvanlar� de�i�meyenler yeni 
kadrolar�na atanm�� say�l�rlar.

d) d)Kadro ve görev unvanlar� de�i�enler veya kald�r�lanlar Kurumun merkez veya 
ta�ra te�kilat�nda, bu Kanunun yürürlü�e girdi�i tarihten itibaren alt� ay içinde 
yeni bir kadroya atan�rlar. Atama i�lemi yap�l�ncaya kadar Kurumca ihtiyaç du-
yulan i�lerde görevlendirilebilirler. Bunlar yeni bir kadroya atan�ncaya kadar eski 
kadrolar�na ait ayl�k, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatlar� ile di�er mali hak-
lar�n� almaya devam ederler. Söz konusu personel ile �ahsa ba�l� kadroda bulu-
nanlar�n atand�klar� yeni kadrolar�n ayl�k, ek gösterge, her türlü zam ve tazminat-
lar� ile di�er mali haklar� toplam�n�n net tutar�, eski kadrolar�na ba�l� olarak en son 
ayda almakta olduklar� ayl�k, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatlar� ile di�er 
mali haklar� toplam� net tutar�ndan az olmas� halinde aradaki fark, giderilinceye 
kadar atand�klar� kadroda kald�klar� sürece herhangi bir kesintiye tabi tutulmaks�-
z�n tazminat olarak ödenir.
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e) Bu Kanunun öngördü�ü düzenlemeler Kanunun yürürlü�e girdi�i tarihten itiba-
ren bir y�l içinde yap�l�r. Bu düzenlemeler yap�l�ncaya kadar, Türkiye �� Kurumuna 
ait hizmetler; Kanunun yay�m� tarihinden önce bu görevleri yürüten merkez ve 
ta�ra te�kilat� taraf�ndan yürütülmeye devam olunur.

02.03.2004 tarihli ��gücü Piyasas� Dan��ma Kurulu Çal��ma Usul ve 
Esaslar� Hakk�nda Yönetmelik:

B�R�NC� BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan�mlar

Amaç

MADDE 1 – Bu Yönetmeli�in amac�, i�gücü piyasas� ile ilgili bilgi ihtiyaçlar�n�n tes-
pit edilmesi, derlenmesi ve da��t�lmas� faaliyetlerinin izlenmesi ve geli�tirilmesi, i�gücü 
piyasas�na ili�kin ortak veri taban�n�n olu�turulmas�, çe�itli kurum ve kurulu�larca olu�-
turulmu� ve olu�turulacak veri tabanlar�n�n uyumla�t�r�lmas� ve geli�tirilmesi, veri üre-
timinde norm ve standart birli�inin sa�lanmas� için ilgili kurum ve kurulu�lar aras�nda 
sürekli diyalog ve i�birli�i ortam� olu�turmak amac�yla tavsiyelerde bulunacak ��gücü 
Piyasas� Bilgi Dan��ma Kurulunu olu�turmak ve bu Kurulun çal��ma usul ve esaslar�n� 
düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – Bu Yönetmelik, i�gücü piyasas� ile ilgili veri üreten veya kullanan kamu 
kurum ve kurulu�lar� ile kamu kurumu niteli�indeki kurulu�lar, i�çi, i�veren ve kamu 
çal��anlar� sendikalar� konfederasyonlar�, meslek kurulu�lar� ve benzeri kurulu�lar tara-
f�ndan üretilecek ve kullan�lacak i�gücü piyasas� bilgilerini kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – Bu Yönetmelik, 4904 say�l� Türkiye �� Kurumu Kanununun 3 üncü mad-
desinin (b) bendi ile 32 nci maddesinin (h) bendine dayan�larak haz�rlanm��t�r.

Tan�mlar

MADDE 4 – Bu Yönetmelikte geçen;

Dan��ma Kurulu: ��gücü Piyasas� Bilgi Dan��ma Kurulunu,

Yürütme Komitesi: ��gücü Piyasas� Bilgi Yürütme Komitesini,

Kurum: Türkiye �� Kurumu Genel Müdürlü�ünü,

��gücü Piyasas� Bülteni: ��gücü Piyasas�ndaki e�ilimleri gösteren temel bilgilerin du-
yurulmas� için Kurum taraf�ndan ç�kar�lacak olan bülteni,

ifade eder.

�K�NC� BÖLÜM
Dan��ma Kurulu ve Yürütme Komitesinin

Olu�umu, Görevleri, Toplant�lar�
Dan��ma Kurulunun Olu�umu

MADDE 5 – Dan��ma Kurulu; Maliye Bakanl���, Milli E�itim Bakanl���, Tar�m ve Kö-
yi�leri Bakanl���, Kültür ve Turizm Bakanl���, Çal��ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl���, Sa-
nayi ve Ticaret Bakanl���, Hazine Müste�arl���, Devlet Planlama Te�kilat� Müste�arl���, 



77

D�� Ticaret Müste�arl���, Devlet Personel Ba�kanl���, Yüksekö�retim Kurulu Ba�kanl���, 
Devlet �statistik Enstitüsü Ba�kanl���, Sosyal Güvenlik Kurumu Ba�kanl���, Sosyal Sigor-
talar Kurumu Ba�kanl���, Türkiye �� Kurumu Genel Müdürlü�ü, Emekli Sand��� Genel 
Müdürlü�ü, Ba�-Kur Genel Müdürlü�ü, Milli Prodüktivite Merkezi, Türkiye ve Orta-
do�u Amme �daresi Enstitüsü, Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odalar� ve Ticaret 
Borsalar� Birli�i, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar� Konfederasyonu, Türkiye ��veren Sendi-
kalar� Konfederasyonu, Türkiye ��çi Sendikalar� Konfederasyonu, Türkiye Devrimci ��çi 
Sendikalar� Konfederasyonu, Hak ��çi Sendikalar� Konfederasyonu, Memur Sendikalar� 
Konfederasyonu, Kamu Emekçileri Sendikalar� Konfederasyonu, Türkiye Kamu Çal��an-
lar� Sendikalar� Konfederasyonu ve Türkiye Ziraat Odalar� Birli�i temsilcilerinden olu�ur. 
Bu kurum ve kurulu�lar Kurulda birer üye ile temsil edilir.

Toplant�lara Kurum Genel Müdürü veya görevlendirece�i bir Genel Müdür Yard�m-
c�s� ba�kanl�k eder.

Toplant�lara gündem gere�i, gerekli görülen kurulu�lar�n temsilcileri ve belirli konu-
larda kendi alanlar�nda uzman ki�iler ça�r�labilir.

Dan��ma Kurulunun Görevleri

MADDE 6 – Dan��ma Kurulu a�a��daki görevleri yerine getirir:

a) ��gücü piyasas�na ili�kin olu�turulmu� ve olu�turulacak veri tabanlar�n�n uyum-
la�t�r�lmas�, ulusal ve uluslararas� alandaki norm ve standart birli�inin sa�lanmas� 
amac�yla önerilerde bulunmak,

b) ��gücü piyasas� bilgi kullan�c�lar�n�n istatistik alan�ndaki ihtiyaçlar�n� dikkate ala-
rak, ilgili kurum ve kurulu�lara önerilerde bulunmak,

c) ��gücü piyasas�nda ihtiyaç duyulan konularda i�gücü piyasas� veri üreticilerine 
önerilerde bulunmak,

d) ��gücü piyasas�ndaki e�ilimleri gösteren temel bilgilerin duyurulmas� için ��gücü 
Piyasas� Bülteni haz�rlanmas� konusunda Kuruma önerilerde bulunmak,

e) Kurulu�lar�n kendi amaç ve fonksiyonlar� do�rultusunda olu�turaca��, i�gücü pi-
yasas� veri tabanlar� konusunda kurulu�lara önerilerde bulunmak,

f) ��gücü piyasas�na ait verilerin toplanmas� ve da��t�lmas�ndaki öncelikler konusun-
da veri üreticilerine önerilerde bulunmak,

g) Ülkenin istihdam ve e�itim ihtiyaçlar�n� etkileyecek uzun dönemli i�gücü piyasas� 
geli�meleri konusunda ara�t�rma programlar�n�n düzenlenmesi ve uygulanmas� 
konusunda ilgili kurulu�lara önerilerde bulunmak,

h) Çal��ma program�n� ve takviminibelirlemek.

Dan��ma Kurulu Toplant�lar�

MADDE 7 – Dan��ma Kurulu, Nisan ve Ekim aylar�nda olmak üzere alt� ayda bir ola-
�an toplan�r. Gerekti�inde Ba�kan�n daveti üzerine ola�anüstü toplant� yapar.

Toplant�lar salt ço�unlukla yap�l�r. Toplant� günü ve gündemi Kurum taraf�ndan üye-
lere en az on gün önceden duyurulur. Toplant� yeri Kurum merkezidir. Kurum merkezi 
d���nda da toplant� yap�labilir.

Dan��ma Kurulu toplant�lar�nda yap�lan müzakereler tutanakla tespit edilir ve rapora 
ba�lan�r.
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Yürütme Komitesinin Olu�umu

MADDE 8 – Yürütme Komitesi, Maliye Bakanl���, Çal��ma ve Sosyal Güvenlik Bakan-
l���, Devlet Planlama Te�kilat� Müste�arl���, Devlet �statistik Enstitüsü Ba�kanl���, Devlet 
Personel Ba�kanl���, Türkiye �� Kurumu Genel Müdürlü�ü, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar� 
Konfederasyonu, Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odalar� ve Ticaret Borsalar� Birli-
�i, en fazla üyeye sahip ��çi Sendikalar� Konfederasyonu, ��veren Sendikalar� Konfederas-
yonu ve Kamu Görevlileri Sendikalar� Konfederasyonu ile Türkiye Ziraat Odalar� Birli�i 
temsilcilerinden olu�ur. Bu kurum ve kurulu�lar Komitede birer üye ile temsil edilir.

Toplant�lara Kurum Genel Müdürü veya görevlendirece�i bir Genel Müdür Yard�m-
c�s� ba�kanl�k eder.

Yürütme Komitesinin Görevleri

MADDE 9 – Yürütme Komitesi a�a��daki görevleri yerine getirir:

a) Dan��ma Kurulunun çal��ma program� ve takvimi ile ola�an ve ola�anüstü top-
lant� ihtiyaçlar�n� dikkate alarak, Dan��ma Kurulunun ve Yürütme Komitesinin 
toplant�lar�n�n tarihini ve gündemini belirlemek,

b) Dan��ma Kurulu tavsiye ve önerilerinin uygulanmas� için gerekli çal��malar� yap-
mak,

c) Dan��ma Kurulu toplant� tutanaklar�na ve konu ile ilgili raporlara nihai �eklini 
vermek,

d) Dan��ma Kurulu tavsiye ve önerilerini takip etmek ve bu konularda Dan��ma Ku-
ruluna rapor sunmak,

e) �htiyaç duyulan konularda çal��ma yapmak üzere Dan��ma Kurulu üyeleri aras�n-
dan alt çal��ma gruplar� olu�turmak.

Yürütme Komitesi Toplant�lar�

MADDE 10 – Yürütme Komitesi, ilki Ocak ay� olmak üzere iki ayda bir ola�an topla-
n�r. Gerekti�inde Ba�kan�n daveti üzerine ola�anüstü toplant� yapar.

Toplant�lar salt ço�unlukla yap�l�r. Toplant� günü ve gündemi Kurum taraf�ndan üye-
lere en az on gün önceden duyurulur. Toplant� yeri Kurum merkezidir. Kurum merkezi 
d���nda da toplant� yap�labilir.

Yürütme Komitesi toplant� sonuçlar� rapora ba�lan�r.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çe�itli ve Son Hükümler

Sekreterya

MADDE 11 – Dan��ma Kurulu ve Yürütme Komitesinin sekreterya hizmeti Kurum 
taraf�ndan yerine getirilir.

GEÇ�C� MADDE 1 – Bakanlar Kurulunun 06/4/1993 tarihli ve 93/4299 say�l� karar�y-
la kabul edilen �kraz Anla�mas� çerçevesinde Uluslararas� �mar ve Kalk�nma Bankas�ndan 
sa�lanan kredi ile yürütülerek tamamlanan �stihdam ve E�itim Projesi kapsam�nda Dev-
let �statistik Enstitüsü Ba�kanl���n�n koordinatörlü�ünde görev ifa etmi� bulunan ��gücü 
Piyasas� Bilgi Dan��ma Kurulu taraf�ndan yap�lan çal��malara ait bilgi ve belgelerin birer 
örne�i, Devlet �statistik Enstitüsü Ba�kanl���nca bu Yönetmeli�in yürürlük tarihinden iti-
baren üç ay içinde Dan��ma Kuruluna aktar�l�r.
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Dan��ma Kurulu, birinci f�krada sözü edilen ��gücü Piyasas� Bilgi Dan��ma Kurulunun 
yapt��� çal��malar� ve ald��� kararlar� dikkate al�r.

Yürürlük

MADDE 12 – Bu Yönetmelik yay�m� tarihinde yürürlü�e girer.

Yürütme

MADDE 13 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çal��ma ve Sosyal Güvenlik Bakan� yürütür.
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��YERLER�NDE ���N DURDURULMASINA VEYA
��YERLER�N�N KAPATILMASINA

KARAR VERMEYE YETK�L� KOM�SYON

Komisyon i�yerlerinde i�in nas�l durdurulaca��, yeniden çal��maya 
nas�l izin verilece�i, i�yerinin nas�l kapat�laca�� ve aç�laca��, acil durum-
larda i�in durdurulmas�na veya i�yerinin kapat�lmas�na karar verilinceye 
kadar al�nacak tedbirleri karara ba�lamak üzere olu�turulmu�tur.

Komisyon, Çal��ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl��� (ÇSGB) bölge mü-
dürünün ba�kanl���nda, iki müfetti�, bir i�çi ve bir i�veren temsilcisinden 
te�ekkül eder.

Komisyona kat�lacak müfetti�lerden biri, i�in durdurulmas�n� veya i�-
yerinin kapat�lmas�n� teklif eden müfetti�tir.

Komisyona i�çi temsilcisi olarak, her bölge müdürlü�ü görev alan� ve 
her i�kolu için, Türkiye ��çi Sendikalar� Konfederasyonu (TÜRK-��) yö-
netim kurulunca, konfederasyonca bu Tüzükte belirlenen süreler içinde 
seçim yap�lmad��� takdirde, i�kolunda en çok üyeye sahip i�çi sendikas� 
yönetim kurulunca, bir as�l, bir yedek üye seçilir. Türkiye ��çi Sendikalar� 
Konfederasyonu (TÜRK-��) veya i�kolu sendikas�nca seçim yap�lmamas� 
veya seçilen üyenin veya yede�inin komisyona kat�lmamas� halinde, i�-
yerinde çal��an i�çiler aras�ndan, i�çilerce seçilen temsilci, komisyona üye 
olarak kat�labilir.

��veren temsilcisi olarak, her bölge müdürlü�ü görev alan� ve her i�-
kolu için, kendisine mensup i�veren say�s� en yüksek olan i�veren sendi-
kalar� konfederasyonu yönetim kurulunca, konfederasyonca bu Tüzükte 
belirlenen süreler içinde seçim yap�lmad��� takdirde, i�kolunda en çok 
üyeye sahip i�veren sendikas� yönetim kurulunca, bir as�l, bir yedek üye 
seçilir. ��veren sendikalar� konfederasyonu veya sendikas�nca seçim ya-
p�lmamas� veya seçilen, üyenin veya yede�inin komisyona kat�lmamas� 
halinde, i�veren veya vekili komisyona üye olarak kat�labilir.

Askeri i�yerleri ile yurt emniyeti için gerekli maddeler imal olunan i�-
yerlerinde görev yapacak komisyonun yap�s�, çal��ma �ekil ve esaslar�, 
Milli Savunma, Çal��ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl�klar�nca birlikte ha-
z�rlanacak bir yönetmelikte belirtilir.

��çi ve i�veren temsilcilerinin görev süreleri iki y�ld�r. Sürenin bitimin-
den itibaren 6 i� günü içinde yeniden seçim yap�l�r. Seçilenler, seçimi ta-
kip eden 6 i� günü içinde bölge müdürlüklerine bildirilir. Süresi bitenler 
yeniden seçilebilirler. Seçilenlerin göreve ba�lamas�na kadar eski temsil-
cilerin görevleri devam eder.
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Aranan nitelikleri yitirenlerle ölüm, çekilme gibi sebeplerle ayr�lanla-
r�n yerlerine yedekleri gelir. Yedekleri yoksa, bölge müdürünce yap�lacak 
bildirim üzerine 6 i� günü içinde yenileri seçilir.

Yerlerine gelenler, ayr�lanlar�n sürelerini tamamlarlar.

�lgili Mevzuat:

1) 4857 say�l� �� Kanunu Md. 79

2) 26,04.1987 tarihli Bakanlar Kurulu Karar� ile yürürlü�e konulan 
“��yerlerinde ��in Durdurulmas�na veya ��yerlerinin Kapat�lmas�na Dair 
Tüzük

4857 say�l� �� Kanunu Md. 79:

Bir i�yerinin tesis ve tertiplerinde, çal��ma yöntem ve �ekillerinde, makine ve cihazla-
r�nda i�çilerin ya�am� için tehlikeli olan bir husus tespit edilirse, bu tehlike giderilinceye 
kadar i�yerlerini i� sa�l��� ve güvenli�i bak�m�ndan denetlemeye yetkili iki müfetti�, bir 
i�çi ve bir i�veren temsilcisi ile Bölge Müdüründen olu�an be� ki�ilik bir komisyon kara-
r�yla, tehlikenin niteli�ine göre i� tamamen veya k�smen durdurulur veya i�yeri kapat�l�r. 
Komisyona k�demli i� müfetti�i ba�kanl�k eder. Komisyonun çal��malar� ile ilgili sekretar-
ya i�leri bölge müdürlü�ü taraf�ndan yürütülür.

Askeri i�yerleri ile yurt emniyeti için gerekli maddeler üretilen i�yerlerindeki komis-
yonun yap�s�, çal��ma �ekil ve esaslar� Milli Savunma Bakanl��� ile Çal��ma ve Sosyal Gü-
venlik Bakanl���nca birlikte haz�rlanacak bir yönetmelikle belirtilir.

Bu maddeye göre verilecek durdurma veya kapatma karar�na kar�� i�verenin yerel i� 
mahkemesinde alt� i� günü içinde itiraz etmek yetkisi vard�r.

�� mahkemesine itiraz, i�in durdurulmas� veya i�yerinin kapat�lmas� karar�n�n uygu-
lanmas�n� durdurmaz.

Mahkeme itiraz� öncelikle görü�ür ve alt� i� günü içinde karara ba�lar. Kararlar ke-
sindir.

Bir i�yerinde çal��an i�çilerinya�, cinsiyet ve sa�l�k durumlar� böyle bir i�yerinde çal��-
malar�na engel te�kil ediyorsa, bunlar da çal��maktan al�konulur.

Yukar�daki f�kralar gere�ince i�yerlerinde i�çiler için tehlikeli olan tesis ve tertiplerin 
veya makine ve cihazlar�n ne �ekilde i�letilmekten al�konulaca�� ve bunlar�n ne �ekilde 
yeniden i�letilmelerine izin verilebilece�i, i�yerinin kapat�lmas� ve aç�lmas�, i�in durdu-
rulmas�na veya i�yerinin kapat�lmas�na karar verilinceye kadar acil hallerde al�nacak ön-
lemlere ili�kin hususlar ile komisyonda görev yapacak i�çi ve i�veren temsilcilerinin nite-
likleri, seçimi, komisyonun çal��ma �ekil ve esaslar� Çal��ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl��� 
taraf�ndan haz�rlanacak bir yönetmelikte gösterilir.

Bir i�yerinin kurulmas�na ve i�letilmesine izin verilmi� olmas� 78 inci maddede öngö-
rülen yönetmelik hükümlerinin uygulanmas�na hiçbir zaman engel olamaz.

Bu maddenin birinci f�kras� gere�ince makine, tesisat ve tertibat veya i�in durdurul-
mas� veya i�yerinin kapat�lmas� sebebiyle i�siz kalan i�çilere i�veren ücretlerini ödemeye 



82

veya ücretlerinde bir dü�üklük olmamak üzere meslek veya durumlar�na göre ba�ka bir 
i� vermeye zorunludur.

26.04.1987 tarihli Bakanlar Kurulu Karar� ile yürürlü�e konulan “��-
yerlerinde ��in Durdurulmas�na veya ��yerlerinin Kapat�lmas�na Dair 
Tüzük:

B�R�NC� BÖLÜM
Kapsam ve Deyimler

Kapsam

MADDE 1 - ��yerlerinde i�in nas�l durdurulaca��,yeniden çal��maya nas�l izin verile-
ce�i, i�yerinin nas�l kapat�laca�� ve aç�laca��,acil durumlarda i�in durdurulmas�na veya 
i�yerinin kapat�lmas�na karar verilinceye kadar al�nacak tedbirler,i�in durdurulmas�na 
veya i�yerinin kapat�lmas�na karar verecek komisyonda görev yapacak i�çi ve i�veren 
temsilcilerinin nitelikleri, seçimi, komisyonun çal��ma �ekil ve esaslar� bu Tüzükte gös-
terilmi�tir.

Deyimler

MADDE 2 - Bu Tüzükte bölge müdürlü�ü, Çal��ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl��� böl-
ge müdürlü�ü,müfetti�,i�yerlerini i�çi sa�l��� ve i� güvenli�i bak�m�ndan tefti�e yetkili 
müfetti� anlam�nda kullan�lm��t�r.

�K�NC� BÖLÜM
Komisyonun Kurulu�u ve Çal��ma Esaslar�

Komisyonun Kurulu�u

MADDE 3 - ��yerlerinde i�in durdurulmas�na ve i�yerinin kapat�lmas�na karar ver-
meye yetkili komisyon,bölge müdürünün ba�kanl���nda,iki müfetti�,bir i�çi ve bir i�veren 
temsilcisinden te�ekkül eder.

Komisyona kat�lacak müfetti�lerden biri,i�in durdurulmas�n� veya i�yerinin kapat�l-
mas�n� teklif eden müfetti�tir.

Komisyona i�çi temsilcisi olarak,her bölge müdürlü�ü görev alan� ve her i�kolu 
için,kendisine mensup i�çi say�s� en yüksek olan i�çi sendikalar� konfederasyonu yöne-
tim kurulunca,konfederasyonca bu Tüzükte belirlenen süreler içinde seçim yap�lmad��� 
takdirde,i�kolunda en çok üyeye sahip i�çi sendikas� yönetim kurulunca,bir as�l,bir yedek 
üye seçilir. ��çi sendikalar� konfederasyonu veya veya sendikas�nca seçim yap�lmamas� 
veya seçilen üyenin veya yede�inin komisyona kat�lmamas� halinde, i�yerinde çal��an i�-
çiler aras�ndan,i�çilerce seçilen temsilci, komisyona üye olarak kat�labilir.

��veren temsilcisi olarak, her bölge müdürlü�ü görev alan� ve her i�kolu için, ken-
disine mensup i�veren say�s� en yüksek olan i�veren sendikalar� konfederasyonu yöne-
tim kurulunca,konfederasyonca bu Tüzükte belirlenen süreler içinde seçim yap�lmad��� 
takdirde,i�kolunda en çok üyeye sahip i�veren sendikas� yönetim kurulunca,bir as�l,bir 
yedek üye seçilir. ��veren sendikalar� konfederasyonu veya sendikas�nca seçim yap�lma-
mas� veya seçilen,üyenin veya yede�inin komisyona kat�lmamas� halinde,i�veren veya 
vekili komisyona üye olarak kat�labilir.

Askeri i�yerleri ile yurt emniyeti için gerekli maddeler imal olunan i�yerlerinde görev 
yapacak komisyonun yap�s�,çal��ma �ekil ve esaslar�, Milli Savunma Çal��ma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanl�klar�nca birlikte haz�rlanacak bir yönetmelikte belirtilir.
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Temsilcilerin Nitelikleri

MADDE 4 - Komisyona i�çi veya i�veren temsilcisi olarak seçilebilmek için a�a��daki 
nitelikleri ta��mak gerekir:

A) Türk vatanda�� olmak,

B) Medeni haklar� kullanmaya ehil olmak,

C) Okur-yazar olmak.

Süreler

MADDE 5 - ��çi ve i�veren temsilcilerinin görev süreleri iki y�ld�r.Sürenin bitimin-
den itibaren 6 i� günü içinde yeniden seçim yap�l�r.Seçilenler,seçimi takip eden 6 i� günü 
içinde bölge müdürlüklerine bildirilir. Süresi bitenler yeniden seçilebilirler. Seçilenlerin 
göreve ba�lamas�na kadar eski temsilcilerin görevleri devam eder.

4 üncü maddede yaz�l� nitelikleri yitirenlerle ölüm,çekilme gibi sebeplerle ayr�lanlar�n 
yerlerine yedekleri gelir.Yedekleri yoksa,bölge müdürünce yap�lacak bildirim üzerine 6 i� 
günü içinde yenileri seçilir.

Yerlerine gelenler, ayr�lanlar�n sürelerini tamamlarlar.

Komisyonun toplant�ya ça�r�lmas�

MADDE 6 - Müfetti�, i�in durdurulmas�n� veya i�yerinin kapat�lmas�n� gerektiren bir 
durumun varl���n� raporla bildirirse, bölge müdürü, komisyonu, yaz�l� olarak toplant�ya 
ça��r�r.

Ça��r� yaz�s�nda,toplant�n�n günü,saati,yeri ve i�in durdurulmas�n� veya i�yerinin ka-
pat�lmas�n� gerektiren sebepler belirtilir.

Toplant�

MADDE 7 - Bölge müdürünün ve müfetti�lerin toplant�ya kat�lmas� mecburidir.

��çi veya i�veren temsilcilerinin veya yedeklerinin kat�lmamas�,komisyonun toplan-
mas�n� ve karar almas�n� engellemez.

Kararlar

MADDE 8 - Kararlar oyçoklu�uyla al�n�r. Oylar�n e�itli�i halinde, ba�kan�n bulundu-
�u taraf ço�unlu�u sa�lam�� say�l�r. Kararlar�n gerekçeli yaz�lmas� ve toplant�ya kat�lan-
larca imzalanmas� gerekir.

��in durdurulmas�na karar verildi�i s�rada,i�veren,i�in durduruldu�u bölümde dur-
durma sebeplerini gidermek için çal��ma talebinde bulunursa, çal��maya izin verildi�i, 
gerekirse süre de belirlenerek,i�in durdurulmas�na dair karara yaz�l�r.

��yerinin kapat�lmas�na karar verildi�i s�rada i�veren,kapatma sebeplerini gidermek 
için i�yerinde çal��ma talebinde bulunursa,çal��maya izin verildi�i i�yerinin kapat�lmas�-
na dair karara yaz�l�r.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
��in Durdurulmas�

��in Durdurulaca�� Haller

MADDE 9 - ��çi sa�l��� ve i�güvenli�i ile ilgili tüzüklerde öngörülen birinci derece-
deki �artlar yerine getirildikten sonra yetkili makamdan izin al�narak kurulan ve i�letil-
meye ba�lanan bir i�yerinin tesis ve tertiplerinde,makine ve cihazlar�nda, çal��ma metod 
ve �ekillerinde i�çilerinin hayat� için tehlikeli olan bir husus tesbit edilirse, giderilinceye 
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kadar,komisyonca,tehlikenin niteligine göre,i�in tamamen veya k�smen durdurulmas�na 
karar verilir.

Karar, i�verene tebli� edilir.

Karar�n Uygulanmas�

MADDE 10 - ��, gerekirse güvenlik kuvvetlerinin de yard�m�yla müfetti�çe, komisyon 
karar�na uygun olarak durdurulur; durdurulan bölüm mühürlenir.

8 inci maddenin ikinci f�kras�nda öngörülen hallerde çal��ma yap�lacak yerler mühür-
lenmez.

Durumu belirleyen bir tutanak düzenlenir. Durdurmayla ilgili belgeler bölge müdür-
lü�ünde saklan�r.

Mühürlerin Geçici Olarak Kald�r�lmas�

MADDE 11 - ��veren, durdurma sebeplerini gidermek için mühürlerin kald�r�lmas�n� 
dilekçeyle komisyondan isteyebilir. Komisyon,gerekirse süre de belirleyerek,mühürlerin 
kald�r�lmas�na karar verir; mühürler müfetti�çe sökülür.

Durumu belirleyen bir tutanak düzenlenir. �lgili belgeler bölge müdürlü�ünde saklan�r.

Durdurma Karar�n�n Kald�r�lmas�

MADDE 12 - ��verence,i�in durdurulmas�na dair kararda i�çilerin hayat� için tehlikeli 
oldu�u belirtilen hususlar�n giderildi�inin bölge müdürlü�üne bildirilmesi halinde, mü-
fetti�çe durum derhal incelenir ve sonucu raporla komisyona bildirilir.Komisyon,tehlikeli 
halin giderilip giderilmedi�ine göre,durdurma karar�n�n kald�r�lmas�na veya sürdürül-
mesine karar verir.

Karar, i�verene tebli� edilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
��yerinin Kapat�lmas�

��yerinin Kapat�laca�� Haller

MADDE 13 - Kurma izni ve i�letme belgesi al�nmadan aç�lm�� olan veya geçici i�let-
me belgesi al�nd��� halde i�çi sa�l��� ve i�güvenli�iyle ilgili tüzüklerde öngörülen ikinci 
derecedeki �artlar�n verilen süre içinde yerine getirilmedi�i görülen i�yerlerinde,i�çilerin 
hayat� için tehlikeli bir husus tesbit edilirse, komisyonca,i�yerinin kapat�lmas�na karar 
verilir.

Karar, i�verene tebli� edilir.

Karar�n Uygulanmas�

MADDE 14 - Bölge müdürü,kapatma karar�n� bir yaz�yla mülkiye amirine gönderir. 
Mülkiye amirinin emri üzerine,güvenlik kuvvetlerince,çal��madan al�konulacak tedbirler 
al�narak i�yeri kapat�l�r ve mühürlenir.

8 inci maddenin üçüncü f�kras�nda öngörülen hallerde çal��ma yap�lacak yerler mü-
hürlenmez.

Durumu belirleyen bir tutanak düzenlenir ve bölge müdürlü�üne gönderilir.

��yerinin Geçici Olarak Aç�lmas�

MADDE 15 - ��verenin,kapatma sebeplerini gidermek amac�yla yapaca�� çal��malar 
için i�yerinin aç�lmas�n� bölge müdüründen yaz�l� olarak istemesi halinde, talep mülkiye 
amirine intikal ettirilir.Mülkiye amirince verilecek emir üzerine, üretim yap�lmamak �ar-
t�yla güvenlik kuvvetlerince i�yeri geçici olarak aç�l�r.
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Kapat�lan i�yerinin aç�lmas�

MADDE 16 - Kapat�lan i�yeri için kurma izni ve i�letme belgesi al�nd���nda, durum 
bölge müdürlü�ünce mülkiye amirine bildirilir.Mülkiye amirinin emri üzerine, güvenlik 
kuvvetlerince, mühür sökülerek i�yeri aç�l�r.

Durumu belirleyen bir tutanak düzenlenir ve bölge müdürlü�üne gönderilir.

BE��NC� BÖLÜM
Acil Haller

Acil Hallerde Yap�lacak i�lemler

MADDE 17 - ��çilerin hayat� için tehlikeli olan husus,i�in durdurulmas� veya i�yeri-
nin kapat�lmas� karar�n�n al�nmas�na kadar geçecek süre beklenmeden tedbir al�nmas�-
n� gerektirecek nitelikte ise,müfetti�ce,durumu ve al�nmas� gereken tedbirlerin niteli�ini 
belirten bir rapor düzenlenir,birer örne�i mülkiye amirine, bölge müdürüne ve i�verene 
verilir.

Mülkiye amirinin emriyle güvenlik kuvvetlerince tehlikeyi giderecek tedbirler al�n�r. 
Durumu belirleyen bir tutanak düzenlenir ve bölge müdürlü�üne gönderilir.

Bölge müdürü,komisyonu,Tüzü�ün 9 uncu veya 13 üncü maddesine göre i�lem yap�l-
mak üzere derhal toplant�ya ça��r�r.

Durum,müfetti�çe, Çal��ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl��� �� Tefti� Kurulu Ba�kanl���-
na da telgra� a bildirilir.

ALTINCI BÖLÜM
Çe�itli ve Son Hükümler

�lamlar�n Yerine Getirilmesi

MADDE 18 - �� mahkemelerinin i�in durdurulmas� kararlar�n�n kald�r�lmas�na dair 
kararlar�, bölge müdürünce yerine getirilir. ��yerinin kapat�lmas� kararlar�n�n kald�r�lma-
s�na dair kararlar� ise, bölge müdürlü�ünce mülkiye amirine intikal ettirilir. Mülkiye ami-
rinin emriyle i�yeri güvenlik kuvvetlerince aç�l�r.

Bunlara dair tutanaklar bölge müdürlü�ünde saklan�r.

Yürürlükten Kald�r�lan Hükümler

MADDE 19 - Bakanlar Kurulu’nun 31/1/1973 tarihli ve 7/5736 say�l� karar�yla yürür-
lü�e konulmu� olan i�yerlerinde ��in Durdurulmas�na veya ��yerlerinin Kapat�lmas�na 
�li�kin Tüzük yürürlükten kald�r�lm��t�r.

GEÇ�C� MADDE 1 - ��çi ve i�veren kurulu�lar�, 3 üncü maddede öngörülen temsilci 
seçimlerini,Tüzü�ün yürürlü�e girdi�i günü takip eden 90 gün içinde yapmak ve ilgili 
bölge müdürlüklerine bildirmek mecburiyetindedirler.

Seçim sonuçlar�n�n bölge müdürlüklerine bildirilmesine kadar Bakanlar Kurulunun 
31/1/1973 tarihli ve 7/5736 say�l� karar�yla yürürlü�e konulmu� olan ��yerlerinde ��in 
Durdurulmas�na veya ��yerlerinin Kapat�lmas�na �li�kin Tüzük hükümlerine göre te�ek-
kül etmi� komisyonlar,bu Tüzükte öngörülen i�lemleri yapmaya yetkilidirler.

Yürürlük

MADDE 20 - 25/8/1971 tarihli ve 1475 say�l� �� Kanununun 29/7/1983 tarihli ve 2869 
say�l� Kanunla de�i�tirilen 75 inci maddesinin (D) bendine dayan�larak haz�rlanm�� ve 
Dan��tayca incelenmi� olan bu Tüzük hükümleri,yay�m� tarihinde yürürlü�e girer.

Yürütme

MADDE 21 - Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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KENT KONSEY�

Kent konseyi: Merkezi yönetimin, yerel yönetimin, kamu kurumu ni-
teli�indeki meslek kurulu�lar�n�n ve sivil toplumun ortakl�k anlay���yla, 
hem�erilik hukuku çerçevesinde bulu�tu�u; kentin kalk�nma öncelikleri-
nin, sorunlar�n�n, vizyonlar�n�n sürdürülebilir kalk�nma ilkeleri temelin-
de belirlendi�i, tart���ld���, çözümlerin geli�tirildi�i ortak akl�n ve uzla�-
man�n esas oldu�u demokratik bir yöneti�im mekanizmas�d�r.

Konsey, Genel Kurul, Yürütme Kurulu, Meclisler ve Çal��ma Grupla-
r�ndan olu�ur.

Kent Konseyi (Genel Kurul),

a) Mahallin en büyük mülki idare amiri veya temsilcisi,

b) Belediye ba�kan� veya temsilcisi,

c) Say�s� 10’u geçmemek üzere illerde valiler, ilçelerde kaymakamlar 
taraf�ndan belirlenecek kamu kurum ve kurulu�lar�n�n temsilcileri,

ç) Mahalle say�s� yirmiye kadar olan belediyelerde bütün mahalle 
muhtarlar�, di�er belediyelerde belediye ba�kan�n�n ça�r�s� üzeri-
ne toplanan mahalle muhtarlar�n�n toplam muhtar say�s�n�n yüzde 
30’unu geçmemek ve 20’den az olmamak üzere kendi aralar�ndan 
seçecekleri temsilcileri,

d) Beldede te�kilat�n� kurmu� olan siyasi partilerin temsilcileri,

e) Üniversitelerden ikiden fazla olmamak üzere en az bir temsilci,

f) Kamu kurumu niteli�indeki meslek kurulu�lar�n�n, sendikalar�n, 
noterlerin, barolar�n ve ilgili dernekler ile vak�� ar�n temsilcileri,

g) Kent konseyince kurulan meclis ve çal��ma gruplar�n�n birer temsil-
cisinden olu�ur.

Kent konseyinin görevleri;

a) Yerel düzeyde demokratik kat�l�m�n yayg�nla�t�r�lmas�n�, hem�eh-
rilik hukuku ve ortak ya�am bilincinin geli�tirilmesini, çok ortakl� 
ve çok aktörlü yöneti�im anlay���n�n benimsenmesini sa�lamak,

b) Sürdürülebilir geli�menin sa�lanmas� ve bu konuda ortaya ç�kan 
sorunlar�n çözümüne yönelik planlar�n haz�rlanmas� ve uygulan-
mas�n� sa�lamak,

c) Kente ili�kin temel stratejiler ve faaliyet planlar�n�n belirlenmesin-
de, uygulama ve izleme süreçlerinde tüm kenti kapsayan ortak bir 
akl�n olu�turmas�na katk�da bulunmak,
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ç) Yerellik ilkesi çerçevesinde kat�l�mc�l���, demokrasiyi ve uzla�ma 
kültürünü geli�tirmek,

d) Kentin kimli�ine ili�kin tarihi, kültürel, do�al ve benzeri de�erlere 
sahip ç�kmak ve geli�tirmek,

e) Kent kaynaklar�n�n etkili, verimli ve adil kullan�m�na katk�da bu-
lunmak,

f) Sürdürülebilir kalk�nma anlay���na dayal� kentin ya�am kalitesini 
geli�tiren, çevreye duyarl� ve yoksullu�u giderici programlar� des-
teklemek,

g) Sivil toplumun geli�mesine ve kurumsalla�mas�na katk�da bulun-
mak,

�) Çocuklar�n, gençlerin, kad�nlar�n ve engellilerin toplumsal ya�am-
daki etkinliklerini artt�rmak ve yerel karar alma mekanizmalar�nda 
aktif rol almalar�n� sa�lamak,

h) Kent yönetiminde saydaml�k, kat�l�m, hesap verebilirlik, öngörüle-
bilirlik ilkelerinin uygulanmas�na katk�da bulunmak,

�) Kent konseyinde olu�turulan görü�lerin de�erlendirilmek üzere il-
gili belediyeye gönderilmesini sa�lamakt�r.

Kent Konseyi Ba�kan� Genel Kurul taraf�ndan seçilir. Görev süresi bi-
rinci dönem için iki, ikinci dönem için üç y�ld�r. Kent konseyi üye tam 
say�s�n�n salt ço�unlu�u ile toplan�r. Oy çoklu�u ile karar al�r. Oylar�n 
e�itli�i halinde Ba�kan�n bulundu�u taraf ço�unlu�u sa�lam�� say�l�r.

Kent konseyinin sekreterya hizmetleri ile ilgili belediye taraf�ndan 
önerilecek ve Yürütme Kurulu taraf�ndan kabul edilecek görevliler tara-
f�ndan yerine getirilir.

�lgili Mevzuat:

1) 5393 say�l� Belediye Kanunu Md. 76

2) 08.10.2006 tarihli Kent Konseyi Yönetmeli�i

5393 say�l� Belediye Kanunu Md. 76:

Kent konseyi, kent ya�am�nda; kent vizyonunun ve hem�ehrilik bilincinin geli�tiril-
mesi, kentin hak ve hukukunun korunmas�, sürdürülebilir kalk�nma, çevreye duyarl�l�k, 
sosyal yard�mla�ma ve dayan��ma, saydaml�k, hesap sorma ve hesap verme, kat�l�m ve 
yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmeye çal���r.
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Belediyeler kamu kurumu niteli�indeki meslek kurulu�lar�n�n, sendikalar�n, noterle-
rin, varsa üniversitelerin, ilgili sivil toplum örgütlerinin, siyasî partilerin, kamu kurum ve 
kurulu�lar�n�n ve mahalle muhtarlar�n�n temsilcileri ile di�er ilgililerin kat�l�m�yla olu�an 
kent konseyinin faaliyetlerinin etkili ve verimli yürütülmesi konusunda yard�m ve destek 
sa�lar.

Kent konseyinde olu�turulan görü�ler belediye meclisinin ilk toplant�s�nda gündeme 
al�narak de�erlendirilir. Kent konseyinin çal��ma usul ve esaslar� �çi�leri Bakanl���nca ha-
z�rlanacak yönetmelikle belirlenir.

08.10.2006 tarihli Kent Konseyi Yönetmeli�i:

B�R�NC� BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan�mlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeli�in amac�; kent ya�am�nda, kent vizyonunun ve hem-
�erilik bilincinin geli�tirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunmas�, sürdürülebilir kal-
k�nma, çevreye duyarl�l�k, sosyal yard�mla�ma ve dayan��ma, saydaml�k, hesap sorma ve 
hesap verme, kat�l�m, yöneti�im ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmeye çal��an 
kent konseylerinin çal��ma usul ve esaslar�n� düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; kent konseylerinin olu�umunu, yönetim ilkelerini, 
organlar�n�, görev ve yetkileri ile çal��ma usul ve esaslar�n� kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 3/7/2005 tarihli ve5393 say�l� Belediye Kanununun 76 
nc� maddesine dayan�larak haz�rlanm��t�r.

Tan�mlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeli�in uygulanmas�nda;

a) Belediye: Kent konseyi olu�umuna yard�m ve destek sa�layan belediyeyi,

b) Kent konseyi: Merkezi yönetimin, yerel yönetimin, kamu kurumu niteli�indeki 
meslek kurulu�lar�n�n ve sivil toplumun ortakl�k anlay���yla, hem�ehrilik hukuku 
çerçevesinde bulu�tu�u; kentin kalk�nma önceliklerinin, sorunlar�n�n, vizyonlar�-
n�n sürdürülebilir kalk�nma ilkeleri temelinde belirlendi�i, tart���ld���, çözümlerin 
geli�tirildi�i ortak akl�n ve uzla�man�n esas oldu�u demokratik yap�lar ile yöneti-
�im mekanizmalar�n�,

c) Meclisler ve çal��ma guruplar�: Kad�n ve gençlik meclisleri ba�ta olmak üzere kent 
konseyinin görev alanlar�nda, yöneti�im anlay���na dayal� ve sürdürülebilir kal-
k�nma içinde çe�itli toplum kesimlerinin kent yönetimine katk�da bulunmalar�n�, 
kaliteli ve ya�anabilir bir kentin yönetiminde aktif rol almalar�n� hede� eyen ve 
gönüllülük esas�nda olu�mu� ortak yap�lar�,

ç) Yerel gündem 21 program�: Birle�mi� Milletler Rio Yeryüzü Zirvesinde 1992 y�l�nda 
kabul edilen ve 21 inci yüzy�l�n gündemini belirleyen Gündem 21 ba�l�kl� Eylem 
Plan�n�n 28 inci bölümü uyar�nca, yerel yönetimlerin öncülü�ünde, sivil toplumun 
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ve di�er ortaklar�n, birlikte kendi sorunlar�n� ve önceliklerini belirleyerek, kentleri 
için Yerel Gündem 21 olarak adland�r�lan 1997 y�l�ndan itibaren uygulanan Türki-
ye Yerel Gündem 21 Program�n�,

d) Yöneti�im: Saydaml�k, hesap verebilirlilik, kat�l�m, çal��ma uyumu, yerindenlik ve 
etkinlik gibi kriterlere dayanan, çok aktörlü ve toplumsal ortakl�klara dayal� yöne-
tim anlay���n�,

e) YG21: Yerel Gündem 21’i ifade eder.

�K�NC� BÖLÜM
Kent Konseyinin Olu�umu,

Görevleri ve Çal��ma �lkeleri

MADDE 5 – (Ba�l��� ile de�i�ik:R.G.6/6/2009-27250)

(1) Kent Konseyleri belediye te�kilat� olan yerlerde, mahalli idareler genel seçim so-
nuçlar�n� izleyen 3 ay içinde, 8 inci maddede belirtilen üyelerden olu�ur.

(2) Kent konseyi genel kurulu ilk toplant�s�n� yapmak üzere belediye ba�kan�n�n ça�-
r�s� ile toplan�r. Belediye ba�kan�n�n ba�kanl���nda toplanan genel kurul, toplant�y� idare 
etmek üzere üyeleri aras�ndan en az üç ki�iden olu�an divan kurulunu seçer.

(3) Divan kurulunun olu�turulmas�ndan sonra, kent konseyi yürütme kurulu ve kent 
konseyi ba�kan� seçilir.

Kent Konseyinin Görevleri

MADDE 6 – (1) Kent konseyinin görevleri;

a) Yerel düzeyde demokratik kat�l�m�n yayg�nla�t�r�lmas�n�, hem�erilik hukuku ve 
ortak ya�am bilincinin geli�tirilmesini, çok ortakl� ve çok aktörlü yöneti�im anlay�-
��n�n benimsenmesini sa�lamak

b) (De�i�ik:R.G.6/6/2009-27250) Sürdürülebilir geli�menin sa�lanmas� ve bu konuda 
ortaya ç�kan sorunlar�n çözümüne yönelik planlar�n haz�rlanmas� ve uygulanma-
s�n� sa�lamak

c) Kente ili�kin temel stratejiler ve faaliyet planlar�n�n belirlenmesinde, uygulama ve 
izleme süreçlerinde tüm kenti kapsayan ortak bir akl�n olu�turmas�na katk�da bu-
lunmak

d) Yerellik ilkesi çerçevesinde kat�l�mc�l���, demokrasiyi ve uzla�ma kültürünü geli�-
tirmek

e) Kentin kimli�ine ili�kin tarihi, kültürel, do�al ve benzeri de�erlere sahip ç�kmak ve 
geli�tirmek,

f) Kent kaynaklar�n�n etkili, verimli ve adil kullan�m�na katk�da bulunmak

g) Sürdürülebilir kalk�nma anlay���na dayal� kentin ya�am kalitesini geli�tiren, çevre-
ye duyarl� ve yoksullu�u giderici programlar� desteklemek

h) Sivil toplumun geli�mesine ve kurumsalla�mas�na katk�da bulunmak,

i)  Çocuklar�n, gençlerin, kad�nlar�n ve engellilerin toplumsal ya�amdaki etkinlikleri-
ni artt�rmak ve yerel karar alma mekanizmalar�nda aktif rol almalar�n� sa�lamak,

j) Kent yönetiminde saydaml�k, kat�l�m, hesap verebilirlik, öngörülebilirlik ilkeleri-
nin uygulanmas�na katk�da bulunmak,
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k)  Kent konseyinde olu�turulan görü�lerin de�erlendirilmek üzere ilgili belediyeye 
gönderilmesini sa�lamakt�r.

Çal��ma �lkeleri

MADDE 7 – (1) Kent konseyi, a�a��daki ilkeler temelinde çal��malar�n� sürdürür.

a) YG21 süreci kapsam�nda, kentine sahip ç�kma, aktif kat�l�m ve çözümde ortakl�k 
ilkelerinin bütünlü�ünde, kentlerin ya�anabilir bir gelece�e ta��nmas�na katk�da 
bulunmak

b) Türkiye Cumhuriyeti Devletinin imzalad��� ve onaylad��� Birle�mi� Milletler Zir-
veleri ile di�er uluslar aras� sözle�melerde kent ve kent ya�am�na yönelik temel 
ilkeleri hayata geçirmek

c) Kent vizyonunun ve hem�erilik bilincinin geli�tirilmesi, kentin hak ve hukukunun 
korunmas�, sürdürülebilir kalk�nma, çevreye duyarl�l�k, sosyal yard�mla�ma ve 
dayan��ma, saydaml�k, hesap sorma ve hesap verme, kat�l�m ve yerinden yönetim 
ilkelerini ön planda tutmak

ç) Kent konseyi, uluslararas� geli�meleri ve ülke ko�ullar�n� gözeterek, tarafs�z bir 
yakla��mla görü� ve önerilerini olu�turmak,

d) Kat�l�mc�l��� ve ortak akla dayanan uzla�may� esas almak,

e) De�i�imi ve yenilikleri önceden fark ederek sonuç odakl� çal��ma kültürünü be-
nimsemektir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kent Konseyi Üyeli�i ve Organlar�
(De�i�ik Ba�l�k:R.G.6/6/2009-27250)

Kent Konseyi Üyeli�i

Madde 8 – (Ba�l��� ile de�i�ik:R.G.6/6/2009-27250)

(1) Kent konseyi; merkezi yönetimi, yerel yönetimi, kamu kurumu niteli�indeki mes-
lek kurulu�lar�n� ve sivil toplumu ortakl�k anlay��� ile bulu�turmak üzere a�a��da belirti-
len ki�i, kurum ve kurulu� temsilcilerinden olu�ur:

a) Mahallin en büyük mülki idare amiri veya temsilcisi,

b) Belediye ba�kan� veya temsilcisi,

c) Say�s� 10’u geçmemek üzere illerde valiler, ilçelerde kaymakamlar taraf�ndan belir-
lenecek kamu kurum ve kurulu�lar�n�n temsilcileri,

d) Mahalle say�s� yirmiye kadar olan belediyelerde bütün mahalle muhtarlar�, di�er 
belediyelerde belediye ba�kan�n�n ça�r�s� üzerine toplanan mahalle muhtarlar�n�n 
toplam muhtar say�s�n�n yüzde 30’unu geçmemek ve 20’den az olmamak üzere 
kendi aralar�ndan seçecekleri temsilcileri,

e) Beldede te�kilat�n� kurmu� olan siyasi partilerin temsilcileri,

f) Üniversitelerden ikiden fazla olmamak üzere en az bir temsilci, üniversite say�s�-
n�n birden fazla olmas� durumunda her üniversiteden birer temsilci,

g) Kamu kurumu niteli�indeki meslek kurulu�lar�n�n, sendikalar�n, noterlerin, baro-
lar�n ve ilgili dernekler ile vak�� ar�n temsilcileri,

h) Kent konseyince kurulan meclis ve çal��ma gruplar�n�n birer temsilcisi.
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Organlar�

MADDE 9 – (1) Kent konseyi a�a��daki organlardan olu�ur.

a) Genel Kurul

b) Yürütme Kurulu

c) Meclisler ve çal��ma gruplar�

d) (Ek:R.G.6/6/2009-27250) Kent konseyi ba�kan�

Genel Kurul

MADDE 10 – (De�i�ik:R.G.6/6/2009-27250)

(1) Genel kurul, kent konseyinin en yetkili organ� olup 8 inci maddede say�lan üye-
lerden olu�ur. Genel kurul, her y�l ocak ve eylül aylar�nda yapaca�� iki toplant�dan az 
olmamak üzere, üyelerin salt ço�unlu�u ile toplan�r

(2) Genel kurula kent konseyi ba�kan� ba�kanl�k eder. Ba�kan�n bulunmamas� halinde 
yürütme kurulunun en ya�l� üyesi toplant�ya ba�kanl�k eder

(3) Genel kurul; yürütme kurulunun, meclislerin ve çal��ma gruplar�n�n seçim ve ça-
l��ma esaslar�n�, bu Yönetmelik hükümlerine ayk�r� olmamak kayd�yla, çal��ma yönergesi 
ile belirler.

Yürütme Kurulu

MADDE 11 – (1) (De�i�ik:R.G.6/6/2009-27250) Yürütme kurulu, genel kurul taraf�n-
dan birinci dönem için iki, ikinci dönem için üç y�l görev yapmak üzere seçilen, kad�n ve 
gençlik meclis ba�kanlar�n�n da yer ald��� en az yedi ki�iden olu�ur.

Yürütme kuruluna kent konseyi ba�kan�, bulunmamas� halinde yürütme kurulunun 
en ya�l� üyesi ba�kanl�k eder.

(2) Yürütme kurulu, genel kurulun gündemini tespit eder ve genel kurul taraf�ndan 
olu�turulan görü�leri ilgili belediyeye sunar ve uygulamay� izler.

Kent Konseyi Ba�kan�

MADDE 11/A – (Ek:R.G.6/6/2009-27250)

(1) Kent konseyi ba�kan� genel kurul taraf�ndan seçilir. Kent konseyi ba�kan�n�n görev 
süresi, yürütme kurulunun görev süresiyle paralel olmak üzereilk dönem için iki y�l, ikin-
ci dönem için üç y�ld�r

(2) Kent konseyi ba�kan�n�n seçimi için ilk oylamada üye tamsay�s�n�n üçte iki ve ikin-
ci oylamada üye tamsay�s�n�n salt ço�unlu�u aran�r. �kinci oylamadasalt ço�unluk sa�-
lanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için üçüncü tur oylama yap�l�r. Üçüncü 
oylamada en fazla oyu alan aday, ba�kan seçilmi� olur.

(3) Kent konseyi ba�kan�n�n seçimi, kent konseyinin ilk toplant�s�n�n birinci birle�imde 
tamamlan�r.

(4) Kent konseyi ba�kan�n�n izin, hastal�k veya ba�ka bir sebeple görevi ba��nda bu-
lunmad��� hallerde, bu süre içinde kendisine yürütme kurulunun en ya�l� üyesi vekalet 
eder.
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Meclisler ve Çal��ma Gruplar�

MADDE 12 – (1) Kent konseyleri, görev alan�na giren konularda meclis ve çal��ma 
guruplar� olu�turabilir.

(2) Meclislerin ve çal��ma gruplar�n�n çal��ma usul ve esaslar� genel kurulca belir-
lenir.

(3) Meclislerde ve çal��ma guruplar�nda olu�turulan görü�ler, kent konseyi genel ku-
rulunda görü�ülerek kabul edildikten sonra de�erlendirilmek üzere ilgili belediye mecli-
sine sunulur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çe�itli ve Son Hükümler

Toplant� ve Görü�me Usulü

MADDE 13 – (1) Kent konseyi organlar�, çal��ma yönergelerinde belirlenen yer ve 
zamanlarda üye tam say�s�n�n salt ço�unlu�u ile ola�an olarak toplan�r ve kat�lanlar�n 
salt ço�unlu�u ile karar al�r. Oylamada e�itlik ç�kmas� halinde ba�kan�n bulundu�u taraf 
ço�unluk say�l�r

(2) Genel kurul, yürütme kurulu ba�kan� taraf�ndan do�rudan veya 8 inci maddede 
öngörülen kat�l�mc� say�s�n�n üçte birinin tekli	  üzerine ola�an üstü toplant�ya ça��r�la-
bilir.

Görü�lerin �lan�

MADDE 14 – (1) Kent konseyi genel kurulunca olu�turulan görü�ler, belediye mecli-
sinin ilk toplant�s�nda de�erlendirildikten sonra belediye taraf�ndan kent konseyine bildi-
rilir ve uygun araçlarla kamuoyuna duyurulur.

Genel Sekreterlik

MADDE 14/A – (Ek:R.G.6/6/2009-27250)

(1) Kent konseyi genel sekreteri, belediye ba�kan� taraf�ndan önerilen üç aday aras�n-
dan yürütme kurulu taraf�ndan seçilir

(2) Kent konseyi genel sekreteri, 6 nc� maddede belirtilen görevlerin yerine getiril-
mesini koordine eder. Meclisler, çal��ma gruplar� ve benzeri yap�lar aras�ndaki çal��ma 
uyumunu ve koordinasyonu sa�lar

(3) Genel sekreter, kent konseyi ba�kan�na ve yürütme kuruluna kar�� sorumludur.

Sekreterya Hizmetleri

MADDE 15 – (1) Kent konseyinin sekreterya hizmetleri, ilgili belediye taraf�ndan öne-
rilecek ve yürütme kurulu taraf�ndan kabul edilecek görevliler taraf�ndan yerine getirilir.

(2) (De�i�ik:R.G.6/6/2009-27250) Sekreterya hizmetlerini yürüten personel, bu çal��-
malar�nda genel sekretere kar�� sorumludur.

Yönerge Ç�karma

MADDE 16 – (1) Kent konseyi genel kurulu bu Yönetmeli�e ayk�r� olmamak kayd�yla 
uygulama yönergeleri ç�karabilir.
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Kent Konseyinin Mali Yap�s�

MADDE 16/A – (Ek:R.G.6/6/2009-27250)

(1) Belediyeler kent konseylerine, bütçelerinde ödenek ay�rmak suretiyle ayni ve nakdi 
yard�m yapar ve destek sa�lar.

GEÇ�C� MADDE – (1) YG21 Program�n�n uyguland��� yerlerde, kent konseyi veya 
benzeri adlarla olu�turulmu� yap�lanmalar bu Yönetmelik hükümlerine uygun hale ge-
tirilir. Kent konseyi bulunmayan belediyelerde ilk toplant�, belediye ba�kan�n�n ça��r�s� 
ile yap�l�r.

(2) Kent konseyi ve benzeri adlarla olu�turulmu� mevcut yap�lanmalara ve ilk top-
lant�ya ili�kin i�lemler bu Yönetmeli�in yürürlü�e girdi�i tarihten itibaren en geç bir y�l 
içerisinde tamamlan�r.

(3) Kent konseyi ilk toplant�s�n�, belediye ba�kan�n�n ça�r� yaz�s�nda bildirilen gün-
demle, ilan edilen yer ve tarihte yapar. Bu toplant�da yürütme kurulu olu�turulur.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik, yay�m� tarihinde yürürlü�e girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini �çi�leri Bakan� yürütür.
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MESLEK� B�LG�, REHBERL�K VE
DANI�MANLIK H�ZMETLER�

��B�RL��� PROTOKOLÜ VE MUTABAKAT BELGES�

Protokol, 26.10.2004 tarihinde Milli E�itim Bakanl���, Çal��ma ve Sos-
yal Güvenlik Bakanl���, Devlet Planlama Müste�arl���, Yüksek Ö�retim 
Kurumu, Türkiye �statistik Kurumu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birli�i, 
Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu, Türkiye ��çi Sendikalar� 
Konfederasyonu (TÜRK-��), Küçük ve Orta Ölçekli ��letmeleri Geli�tirme 
ve Destekleme �daresi Ba�kanl��� (KOSGEB), Milli Prodüktivite Merke-
zi aras�nda imzaland�. Milli E�itim Bakanl��� (MEB) ile ÇSGB aras�nda 
17.09.1992 tarihinde imzalanm�� bulunan “Meslek Dan��manl��� Hizmet-
lerinde ��birli�i Protokol’u yürürlükten kalkm�� oldu

Geli�en ihtiyaçlar ve talepler do�rultusunda çok tara� � kat�l�m�n sa�-
land��� ve ya�am boyu rehberlik kavram�n� da içine alacak �ekilde gün-
celle�tirilen bu Protokolle;

b) E�itim, istihdam ve i� piyasas�ndaki mesleki rehberlik hizmetleri-
nin bir bütünlük içinde sistemle�tirilmesi;

c) AB uyum sürecinde bu hizmetler için ortaya konan standartlara 
ula�mak için kurumlar aras� i� ve güç birli�inin sa�lanmas�;

d) Ya�am boyu ö�renme do�rultusunda, ya�am boyu rehberlik hiz-
metlerinin sosyal tara� ar� ile ilgili tüm tara� ar� da kapsayacak �e-
kilde yeniden yap�lanmas�; ve,

e) E�itim ve istihdamda verimlili�in art�r�lmas� amaçlanm��t�r.

Protokol ortaklar�n�n mü�terek çabalar� ile geli�tirilecektir.

Mesleki Bilgi Rehberlik ve Dan��manl�k Hizmetleri Mutabakat 
Belgesi’nde Türkiye ��çi Sendikalar� Konfederasyonu’un (TÜRK-��) gö-
revleri �u �ekilde yer almaktad�r:

“Madde 16- Türkiye ��çi Sendikalar� Konfederasyonu (TÜRK-��)

16.1. Meslek ve i� piyasas� bilgisi sa�lama

16.1.1. Meslek ve i� piyasas�na ili�kin verilen MBS’ye aktar�lmas�n� 
sa�lar.

16.1.2. �l düzeyinde TÜRK-�� Temsilcileri yoluyla MBRD hizmetlerinin 
geli�tirilmesine destek sa�lar.

16.1.3. Merkezi ve yerel düzeyde i� gücü piyasas� ihtiyaç analizleri ya-
p�l�rken ��KUR yerel birimlerine destek sa�lar.
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16.1.4. Protokol tara� ar�n�n gerçekle�tirece�i i� ya�am�n� ve i�yerini 
tan�ma uygulamalar�na destek sa�lar (kariyer fuar�na destek, meslek ta-
n�t�m seminerleri, kariyer günleri, meslek tan�t�m günleri, sektöre ö�renci 
ziyareti vb.).

16.1.5. MBRD hizmetleri kamuoyu bilinci olu�turmaya yönelik görsel 
ve yaz�l� bas�nla yap�lan çal��malarda destek sa�lar.

16.2. Tüm vatanda�lar ve özellikle çal��anlar için MBRD hizmeti alma 
hakk�n� savunma ve uygulamalara yans�t�lmas�n� destekleme.

16.2.1. MBRD hizmetleri kapsam�nda çal��anlar�n mesleki geli�imleri-
ni desteklemek amac�yla kurumsal ya da Protokol tara� ar�n�n destek ve 
koordinasyonunda hizmet içi e�itimler sa�lar.

16.2.2 MBRD hizmetleri konusundaki yeni geli�meleri takip eder ve 
çal��anlar�n bilgi sahibi olmas� amac�yla gerekli düzenlemeleri yapar.

16.3. MBRD hizmetleri ile meslek standartlar�n�n geli�tirilmesine ili�-
kin çal��malar aras�nda ba�lant� sa�lama ve kurumsalla�t�r�lmas�n� des-
tekleme.

16.3.1. MBRD hizmetleri kapsam�nda yap�lacak olan mevzuat düzen-
lemelerine destek sa�lar. Bu konuda yap�lacak uygulamalar hakk�nda ça-
l��anlar� bilgilendirir.
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MESLEK DANI�MA KOM�SYONU (MEDAK)

4904 say�l� Türkiye �� Kurumu Kanunu’nun “Kurumun Görevleri “ 
ba�l�kl� 3 üncü maddesinde “�� ve meslek analizleri yapmak, yapt�rmak, 
i� ve meslek dan��manl��� hizmetleri vermek, verdirmek, i�gücünün istih-
dam edilebilirli�ini art�rmaya yönelik i�gücü yeti�tirme, mesleki e�itim 
ve i�gücü uyum programlar� geli�tirmek ve uygulamak, istihdamdaki i�-
gücüne e�itim seminerleri düzenlemek” düzenlemesi yer almaktad�r.

An�lan yasan�n 9 uncu maddesinde, ana hizmet birimleri aras�nda yer 
alan ��gücü Uyum Dairesi Ba�kanl��� görevleri ise �u �ekilde belirlenmi�tir:

“�� ve meslek analizleri yapmak, yapt�rmak, meslekleri tan�mlamak ve 
s�n�� and�rarak yay�nlamak, meslek ya da alan seçme a�amas�nda olan ö�-
rencilere mesleki rehberlik hizmetleri sunmak, yeti�kinlere i� ve meslek 
dan��manl��� hizmetleri vermek, verdirmek, ilgili kurum ve kurulu�larla 
i�birli�i yaparak, ya�am boyu e�itim anlay��� içerisinde meslek edindir-
me, meslek geli�tirme ve meslek de�i�tirme kurslar� düzenlemek, istihda-
m�nda güçlük çekilen gruplar�n istihdam�n� kolayla�t�r�c� mesleki e�itim 
ve mesleki rehabilitasyon hizmetleri vermek, verdirmek, i�sizli�in yo�un 
oldu�u dönemlerde ve yerlerde toplum yarar�na çal��ma programlar� 
düzenlemek, istihdamdaki i�gücüne e�itim seminerleri vermek ve aktif 
i�gücü piyasas� politikalar� çerçevesinde benzeri i�gücü uyum program-
lar�n� uygulamak.”

�� ve ��çi Bulma Kurumu ile Dünya Bankas� taraf�ndan yürütülen �stih-
dam ve E�itim Projesinin “Meslek Dan��manl��� Hizmetlerinin Geli�tiril-
mesi Bölümü” kapsam�nda Kurum çal��malar�n güçlendirilmesini sa�la-
mak bak�m�ndan 1992 tarihinde Meslek Dan��ma Komisyonu (MEDAK) 
olu�turulmu� ve sekreterya hizmetleri ve ba�kanl��� �� ve ��çi Bulma Ku-
rumu taraf�ndan yürütülmeye ba�lanm��t�r.

Mesleki Dan��ma Komisyonu’nun görevi �u �ekildedir:

• Mesleki bilgi ve dan��manl�k hizmetlerinin geli�tirilmesi ve yayg�n-
la�t�r�lmas�na ili�kin tüm hususlar� gözden geçirmek ve tavsiyeler-
de bulunmak.

• Kurum taraf�ndan olu�turularak, Kurum �ube müdürlükleri ve 
okullarda kullan�lacak mesleki enformasyon, mesleki de�erlendir-
me ve meslek dan��manl��� standartlar�n� gözden geçirmek ve tav-
siyelerde bulunmak

• MEDAK üyesi kurulu�lar, kendi organizasyonlar� dahilinde mesle-
ki bilgi inceleme komiteleri organize etmek, bunlar�n çal��malar�n� 
sa�lamak.
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MEDAK’�n Yeni Olu�umu

26/10/2004 tarihinde imzalanan Mesleki Bilgi Rehberlik ve Dan��-
manl�k Hizmetleri ��birli�i Protokolü’nde MEDAK’�n olu�umu a�a��daki 
�ekilde tan�mlanm��t�r.

Ba�kanl��� ve sekretaryas� ��KUR taraf�ndan yürütülen MEDAK;

• Tara� ar aras�nda gerekli i�birli�i ve koordinasyonu sa�lar.

• Komisyon, bu Protokolün yürürlü�e girmesinden itibaren, be�inci 
madde de belirtilen tara� arla çal��malar�n� sürdürür.

• Çal��malar�n özelli�ine göre ba�ka kamu veya özel kurum ve kuru-
lu�lar, ihtiyaç duyulmas� halinde, MEDAK’a davet edilir.

• Protokol tara� ar�nca MEDAK için daimi temsilci üye/üyeler ile 
mazeret halleri için yedek üye / üyeler görevlendirilir.

• MEDAK en az üç ayda bir toplan�r.

• Toplant�larda kararlar görü� birli�i temelinde al�n�r. Ancak, bunun 
mümkün olmad��� durumlarda karara, daimi üyelerin salt ço�un-
lu�unun oyu ile var�l�r.

MEDAK’ta MEB, YÖK, DPT, TÜ�K, ��KUR, MYK, MPM, KOSGEB, 
ÖSYM, TOBB, TESK, T�SK, TÜRK-�� temsilcileri ve yetkililerinden olu-
�an 24 üye bulunmaktad�r. Üç ayda bir toplanan Komisyon bugüne kadar 
gerçekle�tirilen 60 toplant�da toplam 750’ye ula�an bilgi dosyas�n� onay-
lam��t�r.

Mesleki Dan��ma Komisyonu (MEDAK), ba�kanl��� ve sekretaryas� 
Türkiye �� Kurumu (��KUR) taraf�ndan yürütülen, Mesleki Bilgi, Rehber-
lik ve Dan��manl�k Hizmetleri �� Birli�i Protokolü’nün tara� ar� aras�nda 
gerekli i�birli�i ve koordinasyonu sa�layan bir komisyon olarak yer al-
maktad�r:

“8.1.4. Tüm tara	 ar aras�nda i�birli�i ve koordinasyonu sa�lama ve 
geli�tirme.

8.1.4.1. Ba�kanl��� ve sekretaryas� ��KUR taraf�ndan yürütülen ME-
DAK ola�an toplant�lar� d���nda, gerekti�i durumlarda tara� ar�n toplan-
mas�n� ve gündemin tart���lmas�n� a�lar.

8.1.4.2. �llerde MBRD hizmetlerine ili�kin i�birli�i ve koordinasyo-
nun etkin bir �ekilde sa�lanmas�, resmi ve özel okullarda, ��KUR’ da vb. 
yerlerde yürütülecek MBRD hizmetlerinin planlanmas�, uygulanmas� 
ve sonuçlar�n�n de�erlendirilmesi için yap�lacak al��malar�n �l �stihdam 
ve Mesleki E�itim Kurulu’nun gündemine al�nmas�n� ve görü�ülmesini 
sa�lar.
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8.1.4.3. �l �stihdam ve Mesleki E�itim Kurulunda, MBRD Hizmetle-
ri kapsam�nda al�nan kararlar�n planlanmas�, uygulanmas�, izlenmesi, 
sonuçlar�n�n takip edilmesi ile okullarda yap�lacak MBRD hizmetlerini 
organize etmek üzere i� ve meslek dan��manl��� hizmeti sunulan illerde 
sekretaryas� ��KUR �l Müdürlü�ü taraf�ndan yap�lan bir MBRD Hizmet-
leri Alt Çal��ma Grubu olu�turulur.

Bu alt çal��ma grubu;

• ��KUR �l Müdürü/�l Müdür Yrd/�ube Müdürü, i� ve meslek da-
n��manlar� ile meslek bilgi merkezi görevlileri,

• �l Milli E�itim Müdürlü�ü Özel E�itim Rehberlik ve Psikolojik Da-
n��ma Bölümü görevlileri,

• Birden fazla Rehberlik ve Ara�t�rma Merkezi olan illerdeki tüm Reh-
berlik ve Ara�t�rma Merkez Müdürleri ile ilkö�retim, orta ö�retim 
ve mesleki teknik e�itim okullar�n� temsilen birer rehber ö�retmen, 
�l düzeyinde örgütlenme durumu dikkate al�narak protokole taraf 
kurum ve kurulu�lar�n temsilcilerinden olu�ur.

MBRD çal��malar�n� planlamak, uygulamak ve izlemek üzere alt çal��-
ma grubu; her y�l�n ekim ve �ubat aylar�nda toplan�r. Her toplant�da bir 
önceki dönemde yap�lan çal��malar gözden geçirilir, de�erlendirilir, bir 
sonraki dönemde yap�lacak çal��malar planlan�r ve raporla�t�r�l�r.

Haz�rlanan bu raporlar�n bir nüshas� MEDAK’ta görü�ülmek üzere ��-
KUR Genel Müdürlü�üne gönderilir.

8.1.4.4. MBRD hizmetlerinin geli�tirilmesi amac� ile il istihdam ve mes-
leki e�itim kurullar�nda al�nan kararlar MEDAK’ta payla��l�r.

8.1.4.5. Tüm tara� ar�n kat�l�m� ile MBRD hizmetlerine ili�kin ortak dil 
ve terminoloji olu�turulmas� çal��mas�nda yer al�r.

8.1.4.6. MEDAK’�n mesleki rehberlik alan�nda politika ve uygulama 
stratejileri olu�turulmas�nda aktif rol almas�n� sa�lar.

8.1.4.7. MBRD hizmetleri kapsam�nda geli�tirilen materyal ve prog-
ramlar gerekli ko�ullar�n sa�lanmas� kayd�yla protokol tara� ar�nca pay-
la��l�r.

8.1.4.8. ��KUR, hayat boyu e�itim ve rehberlik anlay��� çerçevesinde 
Euroguidance (Avrupa Rehberlik A��) faaliyetlerini planlar ve yürütür, 
kurumlar aras� i� birli�i ve etkinliklere tüm tara� ar�n kat�l�m�n� sa�lar. Bu 
ba�lamda Mutabakat Belgesi’ne taraf kurum ve kurulu�lar ��KUR’a,

• Eurogidance faaliyetlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulacak olan 
her türlü kurumsal ve teknik deste�i verir.
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• Eurogidance faaliyetlerinin geli�tirilmesi ve yayg�nla�t�r�lmas� ko-
nusunda yard�mc� olur.”

Mesleki Bilgi Rehberlik ve Dan��manl�k Hizmetleri Mutabakat 
Belgesi’nde MEDAK’�n görevleri �u �ekilde yer almaktad�r:

“Madde 17- Ba�kanl��� ve sekretaryas� ��KUR taraf�ndan yürütülen 
MEDAK, tara� ar aras�nda gerekli i� birli�i ve koordinasyonu sa�lar. Ko-
misyon, MBRD Hizmetleri ��birli�i Protokolü’nün tara� ar� ile çal��mala-
r�n� sürdürür. Bu kapsamda;

17.1. Protokol tara� ar�nca MEDAK için daimî temsilci üye/üyeler ile 
mazeret halleri için yedek üye/üyeler görevlendirilmesini sa�lar.

17.2. Çal��malar�n özelli�ine göre protokol tara� ar� d���nda di�er kamu 
veya özel kurum/ kurulu�lar MEDAK’ a davet edilir.

17.3. MEDAK en az üç ayda bir toplan�r. Toplant�larda kararlar görü� 
birli�i temelinde

al�n�r. Ancak bunun mümkün olamad��� durumlarda karara, daimi 
üyelerin salt ço�unlu�unun oyu ile var�l�r.

17.4. MEDAK, MBRD hizmetlerinin geli�tirilmesi ve yayg�nla�t�r�lma-
s�na ili�kin tüm

hususlar� gözden geçirir ve bu konuda karar al�nmas�n� sa�lar.

17.5. ��KUR meslek bilgi merkezlerinde kullan�ma sunulacak meslek 
bilgi dosyalar�n�

onaylar.

17.6. MBRD hizmetlerinin geli�tirilmesi amac� ile il istihdam ve mesle-
ki e�itim kurullar�nda al�nan kararlar MEDAK’ta payla��l�r.”
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MESLEK� E��T�M VE KÜÇÜK SANAY�
DESTEKLEME VAKFI (MEKSA)

Mesleki E�itim ve Küçük Sanayi Destekleme Vakf� (MEKSA), özel hu-
kuk hükümlerine göre 1985 y�l�nda kurulmu� kamuya yararl� bir vak�ft�r. 
Amac�, mesleki e�itim ile istihdam aras�nda bir ba� kurulmas�d�r. ��gücü 
piyasas�n�n ihtiyaç ve standartlar�n� dikkate alan, uygulamal� bir mesleki 
e�itim modelinin benimsenmesi ve yay�lmas� için çal��maktad�r.

MEKSA Yönetim Kurulu;

Mesleki E�itim ve Küçük Sanayi Destekleme Vakf� (MEKSA), özel hu-
kuk hükümlerine göre 1985 y�l�nda kurulmu� kamuya yararl� bir vak�ft�r. 
Kurulu�undan bu yana Türkiye’de i�gücü piyasas�n�n ihtiyaç ve stan-
dartlar�n� dikkate alan, uygulamal� bir meslek e�itimi modelinin benim-
senmesi ve yay�lmas� için çaba harcamaktad�r. Ula�mak istedi�i hedef, 
mesleki e�itim ile istihdam aras�nda bir ba� kurulmas�d�r.

Bu amaçla “��letmeler üstü e�itim merkezleri” kurulmakta, donat�l-
makta ve i�letilmektedir. Bu tür çal��ma, mesleki e�itim ve istihdamla 
ilgilenen bütün kurulu�lar�n kat�l�m�n� ve katk�s�n� gerektirdi�i için, bu 
nitelikteki kurulu�lar MEKSA Vakf� ile i�birli�i yapmakta ve Yönetim 
Kurumu’nda temsil edilmektedir. Bunlar a�a��daki kurum ve kurulu�-
lard�r:

• Türkiye Odalar ve Borsalar Birli�i

• Türkiye ��veren Sendikalar� Konfederasyonu

• Türkiye ��çi Sendikalar� Konfederasyonu (TÜRK-��)

• Milli E�itim Bakanl��� Ç�rakl�k ve Yayg�n E�itim Genel Müdürlü�ü

• Türkiye �� Kurumu Genel Müdürlü�ü

• Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geli�tirme ve Destekleme �daresi 
Ba�kanl���

• Türkiye Halk Bankas� Genel Müdürlü�ü

• Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Koop. Birlikleri Mer-
kez Birli�i

• Berlin Uluslararas� ��birli�i Kurumu

�lgili Mevzuat:

Vak�f Senedi



101

MESLEK� YETERL�L�K KURUMU

Mesleki Yeterlilik Kurumu, ulusal ve uluslararas� meslek standartlar�-
n� temel alarak, teknik ve mesleki alanlarda ulusal yeterliliklerin esaslar�-
n� belirlemek; denetim, ölçme ve de�erlendirme, belgelendirme ve serti-
	 kaland�rmaya ili�kin faaliyetleri yürütmek için gerekli ulusal yeterlilik 
sistemini kurmak ve i�letmek üzere kurulmu�; özel hukuk hükümlerine 
tabi, kamu tüzel ki�ili�ini haiz, idari ve mali özerkli�e sahip, özel bütçeli 
bir kurum olup; Çal��ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl���’n�n (ÇSGB) ilgili 
kurulu�udur.

Kurum, Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve hizmet birimlerinden olu�ur.

Genel Kurul, Kurumun en üst karar organ� olup, a�a��da belirtilen 
üyelerden olu�ur:

a) Çal��ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl���ndan iki üye

b) Milli E�itim Bakanl���ndan üç üye

c) Maliye Bakanl���ndan bir üye

ç) Bay�nd�rl�k ve �skan Bakanl���ndan bir üye

d) Sa�l�k Bakanl���ndan bir üye

e) Tar�m ve Köyi�leri Bakanl���ndan bir üye

f) Sanayi ve Ticaret Bakanl���ndan bir üye

g) Kültür ve Turizm Bakanl���ndan bir üye

�) Üniversitelerin çal��ma ekonomisi, i�letme ve mesleki e�itim ile il-
gili alanlar�ndan Yüksekö�retim kurulu taraf�ndan belirlenecek üç 
ö�retim üyesi

h) Devlet Planlama Te�kilat� Müste�arl���ndan bir üye

�) Avrupa Birli�i Genel Sekreterli�inden bir üye

i) Türkiye �� Kurumundan bir üye

j) Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geli�tirme ve Destekleme �daresi Ba�-
kanl���ndan bir üye

k) Türk Standartlar� Enstitüsünden bir üye

l) Türkiye Odalar ve Borsalar Birli�inden dört üye

m) Türkiye Esnaf ve sanatkarlar� Konfederasyonundan dört üye

n) Türkiye Ziraat Odalar� Birli�inden bir üye
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o) Türkiye Seyahat Acenteleri Birli�inden bir üye

ö) Türkiye �hracatç�lar Meclisinden bir üye

p) En fazla üyeye sahip üç i�çi sendikalar� konfederasyonundan iki�er 
üye

r) En fazla üyeye sahip i�veren sendikalar� konfederasyonundan üç 
üye

Genel kurul üyelerinden, Yüksekö�retim Kurulu d���ndaki kamu ku-
rum ve kurulu�lar� temsilcileri kurum veya kurulu�un ba�l� veya ilgili 
oldu�u bakan, ö�retim üyeleri Yüksekö�retim Kurulu, kamu kurumu ni-
teli�indeki meslek kurulu�lar� temsilcileri ise yetkili organlar� taraf�ndan 
görevlendirilebilir. Genel kurul üyelerinin görev süresi üç y�ld�r. Görev 
süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle bo-
�alan üyelik için kalan süreyi tamamlamak üzere en geç bir ay içinde ayn� 
usulle görevlendirme yap�l�r.

Genel kurul, her y�l Ekim ay�nda ola�an toplan�r. Genel Kurul, üyele-
rin be�te birinin iste�i veya Yönetim Kurulunun talebi üzerine ola�anüs-
tü toplant�ya ça�r�labilir. Ola�an ve ola�anüstü Genel kurul için toplant� 
yeter say�s� üye tam say�s�n�n salt ço�unlu�udur. �lk toplant�da ço�unluk 
sa�lanamazsa ikinci toplant�da ço�unluk aranmaz. Genel kurul karar ye-
ter say�s�, kat�lanlar�n salt ço�unlu�udur.

Yönetim Kurulu, kurumun yürütme organ�d�r. Yönetim kurulu, bir 
as�l ve bir yedek üyesi Çal��ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl���, bir as�l ve 
bir yedek üyesi Milli E�itim Bakanl���, bir as�l ve bir yedek üyesi Yükse-
kö�retim Kurulu, bir as�l ve bir yedek üyesi kamu kurumu niteli�indeki 
meslek kurulu�lar�, bir as�l ve bir yedek üyesi i�çi sendikalar� konfede-
rasyonlar� ve bir as�l ve bir yedek üyesi de i�veren sendikalar� konfede-
rasyonlar� temsilcileri aras�ndan toplam alt� as�l ve alt� yedek üye olmak 
üzere Genel Kurul taraf�ndan seçilir.

Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç y�l olup görev süresi dolan 
üyeler yeniden seçilebilir. Yönetim kurulu, üyeleri aras�ndan salt ço�un-
lukla bir ba�kan ve bir ba�kan vekili seçer.

Yönetim kurulu üyesi seçilebilmek için, 657 say�l� Devlet Memurlar� 
Yasas�n�n 48 inci maddesinin (A) bendinin (1), (4), (6) ve (7) numaral� alt 
bentlerinde belirtilen �artlar� ta��mak ve Kurumun faaliyet alan�na giren 
konularda yeterli bilgiye ve en az on y�ll�k mesleki tecrübeye sahip olmak 
�artt�r.

Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri dolmadan herhangi bir ne-
denle görevlerine son verilemez. Ancak, yasalarla kendilerine verilen gö-
revleriyle ilgili olarak i�ledi�i suçlardan dolay� haklar�ndaki mahkumiyet 
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karar� kesinle�enler ve alt� aydan fazla süre ile hastal�k, kaza veya ba�ka 
bir nedenle görevini yapamaz durumda olan veya görev süresinin kalan 
k�sm�nda görevine devam edemeyece�i, alt� ayl�k süre beklenmeksizin 
tam te�ekküllü bir hastaneden al�nacak heyet raporu ile tevsik edilenle-
rin Yönetim Kurulu üyelikleri herhangi bir i�leme gerek kalmadan sona 
erer.

Geçerli mazereti olmaks�z�n bir takvim y�l�nda toplam üç toplant�ya 
kat�lmayan veya bir toplant�ya kat�ld��� ve kar�� oy kullanmad��� halde 
Yönetim kurulu kararlar�n� süresi içinde imzalamayan veya kar�� oy ge-
rekçesini süresi içinde yazmayan Yönetim Kurulu üyeleri, üyelikten çe-
kilmi� say�l�r. Bu durum Yönetim Kurulu karar� ile tespit edilir.

Yönetim kurulu üyeliklerinde bir bo�alma olmas� halinde bo�alan üye-
li�in yedek üyesi bo�alan üyeli�i doldurur ve yerine geldi�i üyenin kalan 
görev süresini tamamlar.

Yönetim Kurulu, Ba�kan�n belirleyece�i tarihlerde haftada en az bir 
kez, Ba�kan�n ça�r�s� veya Yönetim Kurulu üyelerinin üçte birinin yaz�l� 
istemi üzerine ise her zaman toplanabilir. Ba�kan�n bulunmad��� hallerde 
toplant�lara ba�kan vekili ba�kanl�k eder.

Yönetim Kurulu üye tam say�s�n�n salt ço�unlu�u ile toplan�r ve top-
lant�ya kat�lanlar�n salt ço�unlu�u ile karar al�r. Oylar�n e�itli�i halinde, 
Ba�kan�n bulundu�u taraf ço�unlu�u sa�lam�� say�l�r.

Yönetim Kurulu üyeleri, Yönetim Kurulunun ibras� hariç olmak üzere, 
Genel Kurul toplant�lar�nda oy kullanabilirler.

Yönetim Kurulu Ba�kan ve üyelerine huzur hakk� ödenir.

�lgili Mevzuat:

5544 say�l� Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu:

B�R�NC� BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Tan�mlar

Amaç ve Kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amac�; ulusal ve uluslararas� meslek standartlar�n� temel 
alarak, teknik ve meslekî alanlarda ulusal yeterliliklerin esaslar�n� belirlemek; denetim, 
ölçme ve de�erlendirme, belgelendirme ve serti	 kaland�rmaya ili�kin faaliyetleri yürüt-
mek için gerekli ulusal yeterlilik sistemini kurmak ve i�letmek üzere Meslekî Yeterlilik 
Kurumunun kurulmas�, çal��ma usûl ve esaslar�n�n belirlenmesi ile ulusal yeterlilik çerçe-
vesiyle ilgili hususlar�n düzenlenmesini sa�lamakt�r.

(2) Tabiplik, di� hekimli�i, hem�irelik, ebelik, eczac�l�k, veterinerlik, mühendislik ve 
mimarl�k meslekleri ile en az lisans düzeyinde ö�renimi gerektiren ve mesle�e giri� �art-
lar� kanunla düzenlenmi� olan meslekler bu Kanun kapsam� d���ndad�r.
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Tan�mlar

MADDE 2 – (1) Bu Kanunun uygulanmas�nda;

a) Bakanl�k: Çal��ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl���n�,

b) Bakan: Çal��ma ve Sosyal Güvenlik Bakan�n�,

c) Kurum: Meslekî Yeterlilik Kurumunu,

ç) Ulusal meslekî yeterlilik sistemi: Teknik ve meslekî e�itim standartlar�n�n ve bu 
standartlar� temel alan yeterliliklerin geli�tirilmesi, uygulanmas� ve bunlara ili�kin 
yetkilendirme, denetim, ölçme ve de�erlendirme, belgelendirme ve serti	 kalan-
d�rmaya ili�kin kural ve faaliyetleri,

d) Ulusal yeterlilik çerçevesi: Avrupa Birli�i taraf�ndan benimsenen yeterlilik esaslar� 
ile uyumlu olacak �ekilde tasarlanan ve ilk, orta ve yüksek ö�retim dahil, tüm tek-
nik ve meslekî e�itim/ö�retim programlar� ile örgün, yayg�n ve ilgili kurumlar�n 
iznine dayal� programlarla kazand�r�lan yeterlilik esaslar�n�,

e) Ulusal meslek standartlar�: Bir mesle�in ba�ar� ile icra edilebilmesi için, Kurum 
taraf�ndan kabul edilen, gerekli bilgi, beceri, tav�r ve tutumlar�n neler oldu�unu 
gösteren asgari normlar�,

f) Yetkilendirilmi� kurum: Türk Akreditasyon Kurumu veya Avrupa Birli�i ile çok 
tara� � tan�ma anla�mas� imzalam�� akreditasyon kurumlar�ndan akredite edilmi� 
personel belgelendirme kurum ve kurulu�lar�n�,

g) E�itim ve ö�retim kurumlar�: Genel orta ve yüksek e�itim-ö�retim dahil, tüm tek-
nik ve meslekî okullar ile örgün ve yayg�n e�itim kurumlar� ve bunlar�n d���ndaki, 
izinle muhtelif programlar sunan ve meslekî yeterlilikler kazand�ran kurumlar�n 
tümünü ifade eder

�K�NC� 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 d���nda özel hukuk hükümlerine tâbi olmak üzere, kamu tüzel ki�ili�i-
ni haiz, idarî ve malî özerkli�e sahip ve özel bütçeli Meslekî Yeterlilik Kurumu kurulmu�-
tur. Kurumun k�sa ad� MYK’dir.

(2) Kurum, Bakanl���n ilgili kurulu�udur.

Kurumun Görev ve Yetkileri

MADDE 4 – (1) Kurumun görev ve yetkileri �unlard�r:

a) Ulusal meslekî yeterlilik sistemi ile ilgili y�ll�k geli�me planlar�n� haz�rlamak, geli�-
tirmek, uygulamas�n� yapmak veya yapt�rmak, denetlemek; bunlara ili�kin düzen-
lemeleri yapmak.

b) Standartlar� belirlenecek meslekleri belirlemek ve bu standartlar� haz�rlayacak ku-
rum ve kurulu�lar� tespit etmek.

c) 2547 say�l� Yüksekö�retim Kanununa tâbi teknik ve meslekî e�itim veren yüksek 
ö�retim kurumlar�nda ulusal meslek standartlar�na uygun e�itim ve ö�retimin ya-
p�labilmesi için Yüksekö�retim Kurulu ile; orta ö�retim düzeyindeki meslekî ve 
teknik e�itim veren ö�retim kurumlar�nda ulusal meslek standartlar�na uygun e�i-
tim ve ö�retimin yap�labilmesi için Millî E�itim Bakanl��� ile i�birli�i yapmak.
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ç) Ulusal meslek standartlar�n� temel alarak, teknik ve meslekî alanlarda ulusal yeter-
liliklerin esaslar�n� belirlemek.

d) Ulusal meslekî yeterlilikler alan�ndaki e�itim ve ö�retim kurumlar�n� ve program-
lar�n� akredite edecek kurumlar� belirlemek.

e) S�nav ve belgelendirme sistemi kapsam�nda; yeterlili�i belgelendirecek yetkilen-
dirilmi� kurumlar� belirlemek ve s�navlarda ba�ar�l� olanlara serti	 ka verilmesini 
sa�lamak.

f) Türkiye’de çal��mak isteyen yabanc�lar�n sahip olduklar� meslekî yeterlilik serti	 -
kalar�n�n do�rulu�unu belirlemek.

g) Ulusal meslekî yeterlilik standartlar�n� dünyadaki ve teknolojideki geli�melere uy-
gun olarak geli�tirmek, yeterlilik standartlar�n� yükseltmek ve uluslararas� alanda 
tan�nmalar�n� sa�lamak.

�) Meslekî alan ve sektörler aras�ndaki yatay ve dikey geçi�ler için gerekli yeterlilik-
lerin belirlenmesini sa�lamak. h) Di�er ülkelerdeki benzer kurum ve kurulu�larla 
i�birli�i yapmak, hizmet sat�n almak, projeler geli�tirmek ve uygulamak, e�itim, 
ara�t�rma, konferans, seminer ve yay�n faaliyetlerinde bulunmak.

h) Hayat boyu ö�renmeyi desteklemek ve te�vik etmek.

i) Faaliyet alan�na giren sair her türlü çal��may� yapmak.

Kurumun Organlar�

MADDE 5 – (1) Kurum; Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve hizmet birimlerinden olu�ur.

Genel Kurul

MADDE 6 – (1) Genel Kurul, Kurumun en üst karar organ� olup, a�a��da belirtilen 
üyelerden olu�ur:

a) Çal��ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl���ndan iki üye.

b) Millî E�itim Bakanl���ndan üç üye.

c) Maliye Bakanl���ndan bir üye.

ç) Bay�nd�rl�k ve �skân Bakanl���ndan bir üye.

d) Sa�l�k Bakanl���ndan bir üye.

e) Tar�m ve Köyi�leri Bakanl���ndan bir üye.

f) Sanayi ve Ticaret Bakanl���ndan bir üye.

g) Kültür ve Turizm Bakanl���ndan bir üye.

�) Üniversitelerin çal��ma ekonomisi, i�letme ve meslekî e�itim ile ilgili alanlar�ndan 
Yüksekö�retim Kurulu taraf�ndan belirlenecek üç ö�retim üyesi.

h) Devlet Planlama Te�kilat� Müste�arl���ndan bir üye.

�) Avrupa Birli�i Genel Sekreterli�inden bir üye.

i) Türkiye �� Kurumundan bir üye.

j) Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geli�tirme ve Destekleme �daresi Ba�kanl���ndan 
bir üye.

k) Türk Standartlar� Enstitüsünden bir üye.
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l) Türkiye Odalar ve Borsalar Birli�inden dört üye.

m) Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar� Konfederasyonundan dört üye.

n) Türkiye Ziraat Odalar� Birli�inden bir üye.

o) Türkiye Seyahat Acenteleri Birli�inden bir üye.

ö) Türkiye �hracatç�lar Meclisinden bir üye.

p) En fazla üyeye sahip üç i�çi sendikalar� konfederasyonundan iki�er üye.

r) En fazla üyeye sahip i�veren sendikalar� konfederasyonundan üç üye.

(2) Genel Kurul üyelerinden, Yüksekö�retim Kurulu d���ndaki kamu kurum ve kuru-
lu�lar� temsilcileri kurum veya kurulu�un ba�l� veya ilgili oldu�u bakan, ö�retim üyeleri 
Yüksekö�retim Kurulu, kamu kurumu niteli�indeki meslek kurulu�lar� temsilcileri ise 
yetkili organlar� taraf�ndan görevlendirilir. Genel Kurul üyelerinin görev süresi üç y�ld�r. 
Görev süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle bo�alan üye-
lik için kalan süreyi tamamlamak üzere en geç bir ay içinde ayn� usûlle görevlendirme 
yap�l�r.

(3) Genel Kurul, her y�l Ekim ay�nda ola�an toplan�r. Genel Kurul, üyelerin be�te biri-
nin iste�i veya Yönetim Kurulunun talebi üzerine ola�anüstü toplant�ya ça�r�labilir. Ola-
�an ve ola�anüstü Genel Kurul için toplant� yeter say�s� üye tam say�s�n�n salt ço�unlu-
�udur. �lk toplant�da ço�unluk sa�lanamazsa ikinci toplant�da ço�unluk aranmaz. Genel 
Kurul karar yeter say�s�, kat�lanlar�n salt ço�unlu�udur.

(4) Genel Kurul, üyeler aras�ndan seçilen bir ba�kan ve iki kâtip üyeden olu�an Ba�-
kanl�k Divan� taraf�ndan yönetilir.

Genel Kurulun Görevleri

MADDE 7 – (1) Genel Kurulun görevleri �unlard�r:

a) Yönetim Kurulu üyelerini seçmek.

b) Yönetim Kurulu taraf�ndan haz�rlanan bütçeyi aynen veya de�i�tirerek kabul et-
mek.

c) Yönetim Kurulunun bir önceki y�la ait faaliyet raporunu, bir sonraki y�la ait çal��-
ma program�n� ve malî raporlar�n� görü�erek karara ba�lamak.

ç) Yönetim Kurulunu ibra etmek.

d) Yönetim Kurulunca önerilecek personel planlamas�n� onaylamak.

e) Kurumun ihtiyac� olan ta��nmazlar�n kiralanmas� veya sat�n al�nmas� konular�nda 
Yönetim Kuruluna yetki vermek.

f) Gerekti�inde uluslararas� kurulu�lara üye olunmas� ve Kurumun uluslararas� ku-
rulu�lar nezdinde temsil edilmesi konusunda Yönetim Kuruluna yetki vermek.

g) Üyelerin aidat miktar�n� belirlemek.

�) Kanunla verilen di�er görevleri yerine getirmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 8 – (1) Yönetim Kurulu, Kurumun yürütme organ�d�r. Yönetim Kurulu, bir 
as�l ve bir yedek üyesi Çal��ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl���, bir as�l ve bir yedek üyesi 
Millî E�itim Bakanl���, bir as�l ve bir yedek üyesi Yüksekö�retim Kurulu, bir as�l ve bir 
yedek üyesi kamu kurumu niteli�indeki meslek kurulu�lar�, bir as�l ve bir yedek üyesi i�çi 
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sendikalar� konfederasyonlar� ve bir as�l ve bir yedek üyesi de i�veren sendikalar� konfe-
derasyonlar� temsilcileri aras�ndan toplam alt� as�l ve alt� yedek üye olmak üzere Genel 
Kurul taraf�ndan seçilir.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç y�l olup görev süresi dolan üyeler yeni-
den seçilebilir. Yönetim Kurulu, üyeleri aras�ndan salt ço�unlukla bir ba�kan ve bir ba�-
kan vekili seçer.

(3) Yönetim Kurulu üyesi seçilebilmek için, 657 say�l� Devlet Memurlar� Kanununun 
48 inci maddesinin (A) bendinin (1), (4), (6) ve (7) numaral� alt bentlerinde belirtilen �art-
lar� ta��mak ve Kurumun faaliyet alan�na giren konularda yeterli bilgiye ve en az on y�ll�k 
meslekî tecrübeye sahip olmak �artt�r.

(4) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri dolmadan herhangi bir nedenle görevle-
rine son verilemez. Ancak, kanunlarla kendilerine verilen görevleriyle ilgili olarak i�ledi�i 
suçlardan dolay� haklar�ndaki mahkûmiyet karar� kesinle�enler ve alt� aydan fazla süre 
ile hastal�k, kaza veya ba�ka bir nedenle görevini yapamaz durumda olan veya görev sü-
resinin kalan k�sm�nda görevine devam edemeyece�i, alt� ayl�k süre beklenmeksizin tam 
te�ekküllü bir hastaneden al�nacak heyet raporu ile tevsik edilenlerin Yönetim Kurulu 
üyelikleri herhangi bir i�leme gerek kalmadan sona erer.

(5) Geçerli mazereti olmaks�z�n bir takvim y�l�nda toplam üç toplant�ya kat�lmayan 
veya bir toplant�ya kat�ld��� ve kar�� oy kullanmad��� halde Yönetim Kurulu kararlar�n� 
süresi içinde imzalamayan veya kar�� oy gerekçesini süresi içinde yazmayan Yönetim Ku-
rulu üyeleri, üyelikten çekilmi� say�l�r. Bu durum Yönetim Kurulu karar� ile tespit edilir.

(6) Yönetim Kurulu üyeliklerinde bir bo�alma olmas� halinde bo�alan üyeli�in yedek 
üyesi bo�alan üyeli�i doldurur ve yerine geldi�i üyenin kalan görev süresini tamamlar.

(7) Yönetim Kurulu, Ba�kan�n belirleyece�i tarihlerde haftada en az bir kez, Ba�kan�n 
ça�r�s� veya Yönetim Kurulu üyelerinin üçte birinin yaz�l� istemi üzerine ise her zaman 
toplanabilir. Ba�kan�n bulunmad��� hallerde toplant�lara ba�kan vekili ba�kanl�k eder.

(8) Yönetim Kurulu üye tam say�s�n�n salt ço�unlu�u ile toplan�r ve toplant�ya kat�-
lanlar�n salt ço�unlu�u ile karar al�r. Oylar�n e�it olmas� halinde Ba�kan�n oyu yönünde 
karar verilmi� say�l�r.

(9) Yönetim Kurulu üyeleri, Yönetim Kurulunun ibras� hariç olmak üzere, Genel Kurul 
toplant�lar�nda oy kullanabilirler.

Yönetim Kurulunun Görevleri

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri �unlard�r:

a) Meslek standard� geli�tirmek, s�nav ve belgelendirme faaliyetinde bulunmak üze-
re ba�vuruda bulunan kurulu�lar�n ba�vurular�n� incelemek ve sonuçland�rmak.

b) Standard� tespit edilerek, s�nav ve belgelendirme uygulamas� yap�lacak meslekleri 
belirlemek.

c) Yap�lacak s�navlarda ba�ar� gösterenlere verilecek Meslekî Yeterlilik Kurumu Ye-
terlilik Belgesini onaylamak.

ç) Kurumca haz�rlanan yönetmelik taslaklar�n� inceleyerek yay�mlanmak üzere ilgili 
mercilere iletmek.

d) Kurumun bir önceki y�la ait faaliyet raporu, bir sonraki y�la ait çal��ma program�, 
malî rapor ve personel planlamas� ile bütçesini haz�rlayarak Genel Kurulun onay�-
na sunmak.
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e) Hizmet birimlerinin olu�umuna karar vermek.

f) �lgili mevzuat çerçevesinde, Kurum personelinin i�e al�nmas�, i�ten ç�kar�lmas�, 
ter	  ettirilmesi, ödüllendirilmesi ve benzeri tasarru� arda bulunmak, Kurumda ça-
l��anlar�n, ücret, harc�rah, malî ve sosyal haklar� ile ilgili esaslar� belirleyerek Genel 
Kurula sunmak.

g) Haz�rlat�lacak meslek standartlar�n�n, s�nav ve belgelendirme uygulamalar�n�n 
uluslararas� normlara uygunlu�unu sa�lamak.

�) Gerekli görülen hallerde Ankara d���nda büro veya temsilcilik aç�lmas�na karar 
vermek veya ilgili kurum ve kurulu�lara Kurumun faaliyet alan�na giren konular-
da yetki vermek.

h) Kurumun görevleri ile ilgili olarak ihtiyaç duyulan konularda ara�t�rma, teknik 
inceleme, etüt, proje ve bunlarla ilgili her türlü mal ve hizmetlerin sa�lanmas� gibi 
i�leri yerli ve yabanc� gerçek ve tüzel ki�ilere yapt�rmak ve bu konularla ilgili mal 
ve hizmet sat�n al�nmas�na karar vermek.

�) �ikayet ve itirazlar�n incelenme usûl ve esaslar�n� belirlemek.

i) Genel Kurulca verilen di�er görevleri yapmak.

Hizmet Birimleri

MADDE 10 – (1) Kurum hizmet birimleri; ana hizmet birimleriyle dan��ma ve yard�m-
c� hizmet birimlerinden olu�ur.

Ana Hizmet Birimleri

MADDE 11 – (1) Kurumun ana hizmet birimleri �unlard�r:

a) Meslek Standartlar� Dairesi Ba�kanl���.

b) S�nav ve Belgelendirme Dairesi Ba�kanl���.

Meslek Standartlar� Dairesi Ba�kanl���

MADDE 12 – (1) Meslek Standartlar� Dairesi Ba�kanl���n�n görevleri �unlard�r:

a) Meslek standartlar�n�n geli�tirilmesinde izlenecek yöntemleri belirlemek.

b) Standart geli�tirmek, güncelle�tirmek, standart geli�tirmek üzere Kuruma yap�lan 
ba�vurular� incelemek ve inceleme sonuçlar�n� rapora ba�lamak.

c) Meslek standard� geli�tirmek üzere yetkilendirilmi� kurulu�lar�n çal��malar�n�n 
belirlenen kriterlere uygun olup olmad���n� izleyerek rapora ba�lamak.

ç) Meslek standartlar�n�n geli�tirilmesi ile ilgili ara�t�rma yapmak, yay�n haz�rlamak, 
uygulamalar sonucu elde edilen veriler çerçevesinde sistemde yap�lmas� gereken 
de�i�iklikleri tespit etmek.

d) Ba�kan taraf�ndan verilen görevler ile mevzuatta öngörülen benzeri görevleri yap-
mak.

S�nav ve Belgelendirme Dairesi Ba�kanl���

MADDE 13 – (1) S�nav ve Belgelendirme Dairesi Ba�kanl���n�n görevleri �unlard�r:

a) S�nav soru bankalar�n�n olu�turulmas�nda ve s�nav ve belgelendirme çal��malar�n-
da izlenecek yöntemleri geli�tirmek.
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b) S�nav soru bankas� kurmak, güncelle�tirmek, s�nav ve belgelendirme faaliyetlerin-
de bulunmak üzere Kuruma yap�lan ba�vurular� incelemek ve inceleme sonuçlar�-
n� rapora ba�lamak.

c) S�nav ve belgelendirme yapmak üzere onaylanan kurulu�lar�n çal��malar�n�n be-
lirlenen kriterlere uygun olup olmad���n� izleyerek rapora ba�lamak.

ç) Çal��ma konular�yla ilgili ara�t�rma yapmak, yay�n haz�rlamak, uygulamalar so-
nucu elde edilen veriler çerçevesinde sistemde yap�lmas� gereken de�i�iklikleri 
tespit etmek.

d) Ba�kan taraf�ndan verilen görevler ile mevzuatta öngörülen benzeri görevleri yap-
mak.

Dan��ma ve Yard�mc� Hizmet Birimleri

MADDE 14 – (1) Kurumun dan��ma ve yard�mc� hizmet birimleri �unlard�r:

a) Hukuk Mü�avirli�i.

b) �darî ve Malî ��ler Dairesi Ba�kanl���.

Hukuk Mü�avirli�i

MADDE 15 – (1) Hukuk Mü�avirli�inin görevleri �unlard�r:

a) Ba�kanl�k ve di�er birimlerden sorulan hukukî konular ile hukukî, malî, idarî ve 
cezaî sonuçlar do�uracak i�lemler hakk�nda görü� bildirmek.

b) Kurumun menfaatlerini koruyucu, anla�mazl�klar� önleyici hukukî tedbirleri za-
man�nda almak, anla�ma ve sözle�melerin bu esaslara uygun olarak yap�lmas�na 
yard�mc� olmak.

c) Kurum görü�ü istenen veya Kurumca haz�rlanan kanun, tüzük ve yönetmelik tas-
laklar�n� hukukî aç�dan inceleyerek görü�lerini bildirmek.

ç) Adlî, idarî davalar ile icra takiplerinde mahkemeler, hakemler, icra daireleri ile 
dava ve icra i�leriyle ilgili sair merciler nezdinde Kurumu temsil etmek.

d) Ba�kan taraf�ndan verilen ve mevzuatta öngörülen benzeri görevleri yapmak.

�darî ve Malî ��ler Dairesi Ba�kanl���

MADDE 16 – (1) �darî ve Malî ��ler Dairesi Ba�kanl���n�n görevleri �unlard�r:

a) Kurumun dan��ma, personel, bilgi i�lem, muhasebe, dokümantasyon ve benzeri 
faaliyetlerini yürütmek.

b) Ba�kan taraf�ndan verilen görevler ile mevzuatta öngörülen benzeri görevleri yap-
mak.

(2) Daire ba�kanl�klar� Ba�kana ba�l� olarak çal���r.

Temsil Yetkisi

MADDE 17 – (1) Kurum, Yönetim Kurulu Ba�kan�, yoklu�unda ba�kan vekili taraf�n-
dan temsil edilir.

Ba�kan

MADDE 18 – (1) Yönetim Kurulu Ba�kan� Kurumun da Ba�kan�d�r.

(2) Ba�kan, Kurum hizmetlerinin yürütülmesinden ve Kurumun tüm birimleri aras�n-
da koordinasyonun sa�lanmas�ndan sorumludur.
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(3) Ba�kan�n 657 say�l� Devlet Memurlar� Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinin 
(1), (4), (6) ve (7) numaral� alt bentlerinde belirtilen �artlar� ta��mas� ve en az lisans düze-
yinde e�itim yapm�� olmas�, Kurumun faaliyet alan�na giren konularda yeterli bilgiye ve 
en az on y�ll�k tecrübeye sahip olmas� �artt�r.

Ba�kan�n Görev ve Yetkileri

MADDE 19 – (1) Ba�kan�n görev ve yetkileri �unlard�r:

a) Yönetim Kurulu toplant�lar�n�n gündemini haz�rlamak ve Yönetim Kurulu üyele-
rine bildirmek.

b) Yönetim Kurulu kararlar�n�n yay�mlanmas�n� veya tebli�ini sa�lamak, bu kararla-
r�n gere�inin yerine getirilmesini temin etmek ve uygulanmas�n� izlemek.

c) Hizmet birimlerinden gelen önerilere son �eklini vererek Yönetim Kuruluna sun-
mak.

ç) Kurumun stratejilerine, amaç ve hede� erine uygun olarak, Kurumun y�ll�k bütçesi 
ile malî tablolar�n� haz�rlamak.

d) Hizmet birimlerinin uyumlu, verimli, disiplinli ve düzenli bir biçimde çal��mas�n� 
sa�lamak.

e) Y�ll�k faaliyet raporlar�n� haz�rlamak, amaç ve hede� ere, performans ölçütlerine 
göre faaliyetlerin de�erlendirmesini yapmak, yapt�rmak ve bunlar� Yönetim Kuru-
luna sunmak.

f) Kurumun faaliyet gösterdi�i alanda strateji, politikalar ve ilgili mevzuat ile kurum 
ve çal��anlar�n performans ölçütleri hakk�nda çal��ma ve de�erlendirme yapmak.

g) Kurumun di�er kurulu�larla ili�kilerini yürütmek.

�) Yönetim Kurulu taraf�ndan atanmas� öngörülenler d���ndaki kurum personelini 
atamak.

h) Ba�kan ad�na imzaya yetkili personelin görev ve yetki alan�n� belirlemek.

�) �darî konulardaki di�er görevleri yerine getirmek.

(2) Ba�kan, Yönetim Kuruluna ili�kin olmayan görev ve yetkilerinden bir bölümünü, 
s�n�rlar�n� aç�kça belirlemek ve yaz�l� olmak kayd�yla, alt kademelere devredebilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Sektör Komiteleri, Standartlar, E�itim,

S�nav ve Belgelendirme

Sektör Komiteleri

MADDE 20 – (1) Kurum taraf�ndan görevlendirilen kurum ve kurulu�larca haz�rlanan 
meslek standartlar�n�n ulusal meslek standard� olarak kabul edilebilmesi için gerekli ince-
lemeyi yaparak Yönetim Kurulunun onay�na sunmak üzere sektör komiteleri kurulur.

(2) Sektör komiteleri Millî E�itim Bakanl���, Çal��ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl���, 
Yüksekö�retim Kurulu, meslekle ilgili di�er bakanl�klar, i�çi ve i�veren kurulu�lar�, mes-
lek kurulu�lar� ve Kurumun birer temsilcisinden olu�ur. Ayr�ca çal��malara üniversitele-
rin ilgili bölümlerinden ö�retim üyeleri de dan��man olarak davet edilebilir.

(3) Sektör komitelerinin kurulmas� ve çal��malar� ile ilgili usûl ve esaslar yönetmelikle 
belirlenir.
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Ulusal Meslek Standartlar�n�n Haz�rlanmas� ve Yürürlü�e Konulmas�

MADDE 21 – (1) Meslek standartlar�, Kurum taraf�ndan görevlendirilen kurum ve 
kurulu�lara haz�rlat�l�r. Meslek standartlar�, meslekî yeterlilik düzeyleri ile ilgili uluslara-
ras� belgelere uygun olmak zorundad�r. Bu standartlar sektör komitelerinde incelenir ve 
uygun bulunanlar Yönetim Kuruluna sunulmak üzere Ba�kanl��a verilir.

(2) Yönetim Kurulu taraf�ndan onaylanan meslek standartlar� Resmî Gazetede yay�-
m�ndan sonra ulusal meslek standard� niteli�ini kazan�r.

(3) Yürürlükte olan meslek standartlar� en geç be� y�lda bir yeniden de�erlendirilir. 
Gerekli görülen meslek standartlar�, standart haz�rlama usûlüne göre yenilenir. De�i�ik-
liklerin kabulü ve yay�mlanmas� ikinci f�krada belirtilen usûle tâbidir.

S�nav

MADDE 22 – (1) Meslekî yeterlilik düzeyi, Kurum taraf�ndan yetkilendirilmi� perso-
nel belgelendirme kurum ve kurulu�lar� taraf�ndan yap�lacak s�navla belirlenir.

(2) S�navlarla ilgili esas ve usûller ile teorik s�navdan muaf tutulacak meslekler ve 
ki�iler Kurum taraf�ndan ç�kar�lacak bir yönetmelikle belirlenir.

GEÇ�C� MADDE 2 – (1) Bu Kanunun yürürlü�e girmesinden önce 3308 say�l� Mesleki 
E�itim Kanunu gere�ince edinilmi� belgeler, sahiplerinin üç y�l içinde müracaatlar� halin-
de bu Kanun kapsam�nda belirlenecek denk belge ve serti	 kalar ile de�i�tirilir.

Yürürlük

MADDE 32 – (1) Bu Kanun yay�m� tarihinde yürürlü�e girer.

Yürütme

MADDE 33 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür
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M�LL� PRODÜKT�V�TE MERKEZi

Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) tüzel ki�ili�i haiz, bütün i�lemlerin-
de özel hukuk hükümlerine tabi ve merkezi Ankara’da olan kamu kuru-
mu niteli�inde bir kurulu�tur.

Kurumun denetimini Ba�bakanl�k Yüksek Denetleme Kurumu yapar. 
Kurumun organlar� Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve 
Dan��ma Kuruludur.

Genel Kurul, üniversitelerin ilgili bölümlerinden, Ba�bakanl�k, Milli 
Savunma, Maliye, Milli E�itim, Bay�nd�rl�k, Ticaret, Gümrük ve Tekel, Ta-
r�m, Ula�t�rma, Çal��ma, Sanayi, Enerji ve Tabi Kaynaklar, �mar ve �skan, 
Köy ��leri Bakanl�klar� ile Bakanl�klara ba�l� veya denetlemelerine tabi 
te�ekküller aras�ndan, Türkiye Ticaret Odas�, Sanayi Odalar� ve Ticaret 
Borsalar� Birli�inden, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonun-
dan, Veteriner Odalar�ndan, Türkiye ��çi Sendikalar� Konfederasyonu 
(TÜRK-��)’ den üye adedi itibariyle en çok temsil kabiliyetini haiz ve en 
üst i�veren te�ekkülünden istenecek temsilciler ile do�al üyelerden olu-
�ur. Her y�l ilan edilen günde toplan�r.

Yönetim Kurulu MPM’nin yürütme organ�d�r. Genel Sekreter Yöne-
tim Kurulunun do�al üyesidir. Genel Sekreter ile birlikte Yönetim Kurulu 
yedi ki�idir. Hükümet, ��çi, ��veren gruplar�ndan en az birer temsilcinin 
Yönetim Kuruluna girmesi �artt�r. Yönetim Kurulu Ba�kan�n� kendi ara-
s�ndan seçer. (Seçimle gelen üyelerin yar�s� her y�l kura usulü ile belirle-
nerek de�i�ir).

MPM’nin gelirleri Maliye Bakanl��� bütçesine konulacak ödenek ya-
n�nda Türkiye ��çi Sendikalar� Konfederasyonu (TÜRK-��) ve i�veren 
konfederasyonlar�n�n, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonunun 
bir evvelki y�lda sa�lanan 	 ili gelirlerinin yüzde ikisi oran�nda takibe-
den y�l�n bütçelerine koyacaklar� ve o y�l�n Haziran ve Ekim aylar�nda iki 
e�it taksit halinde ödeyecekleri aidatlar ile �ktisadi Devlet Te�ekküllerinin 
�dare ve denetlenmesi hakk�nda yasaya tabi te�ekkül ve ortakl�klarla ba-
kanl�klar�n tefti� ve denetlemesi alt�ndaki birlik kurum ve o	 slerin, katma 
bütçeli dairelerin her y�l bütçelerine koyacaklar� 5000 lira kesin aidat ile 
bir evvelki y�l�n bilançosuna göre tahakkuk eden sa	  karlar�n binde biri 
kadar olan aidatlardan olu�ur.

MPM’nin görevleri �unlard�r:

a) Yurt ekonomisinin verimlilik esaslar�na uygun olarak geli�mesine 
yarayacak tedbirleri ara�t�rmak, bu tedbirlerin uygulamaya konul-
mas�n� sa�layacak çal��malarda bulunmak;
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b) Resmi ve Özel Sektörlerdeki kurum ve i�yerlerinde verimi art�racak 
ve israf� önleyecek metodlar� tesbit etmek ve bunlar�n uygulama 
imkanlar�n� ara�t�rmak, uygulamay� izleyerek gerekli tavsiyelerde 
bulunmak;

c) Verimlilik ile ilgili teknik yard�mlar� sa�lamak, gerekli e�itim ve da-
n��ma çal��malar�nda bulunmak;

d) Çe�itli vas�talarla verimi art�r�c� bilgileri ve modern metodlar� yay-
mak;

e) Devlet daireleri, resmi ve özel sektör i�yerleri, i�çi ve i�veren örgüt-
leri, her türlü e�itim ve ö�retim kurumlar�, üniversiteler ve ba�ka 
bilim kurumlar� ve yabanc� ülkelerde ayn� maksatla kurulmu� ku-
rumlar ile temas ve i�birli�i sa�lamak;

f) Ulusal verimlili�i ölçmek hususunda gerekli çal��malar� ve bu konu 
ile ilgili kurum ve kurullar ile i�birli�i yapmak ve sonuçlar�n� ya-
banc� ülkelerin sonuçlar� ile kar��la�t�rmak, bunlar� belirli zaman-
larda yay�nlamak;

g) Verimlilik ile ilgili dernekler kurulmas�n� te�vik etmek, kurulan 
dernekler ile temas ve i�birli�i sa�lamak.

�lgili Mevzuat:

1) 580 say�l� Milli Prodüktivite Merkezi Kurulu Kanunu

2) 04.10.1965 tarihli Milli Prodüktivite Merkezi Organlar Yönetmeli�i

580 say�l� Milli Prodüktivite Merkezi Kurulu Kanunu:
Kurulu�

MADDE 1 – Kamu Kurumu niteli�inde tüzel ki�ili�i haiz, bütün i�lemlerinde özel 
hukuk hükümlerine tabi ve merkezi Ankara’da olmak üzere Milli Prodüktivite Merkezi 
kurulmu�tur.

Milli Prodüktivite Merkezi, (MPM) remzi ile de ifade olunur.

Kurumun gelir ve giderle ilgili bütün i�lemleri muhasebei umumiye, art�rma, eksiltme 
ve ihale kanunlar�na ve Say��tay�n vize ve denetimine tabi de�ildir.

MPM, 12/05/1964 tarihli ve 468 say�l� Kanunun 4 üncü maddesi gere�ince Yüksek 
Denetleme Kurulu taraf�ndan denetlenir.

Görevleri

MADDE 2 – MPM nin görevleri �unlard�r:

a) Yurt ekonomisinin prodüktivite esaslar�na uygun olarak geli�mesine yarayacak 
tedbirleri ara�t�rmak, bu tedbirlerin uygulamaya konulmas�n� sa�l�yacak çal��ma-
larda bulunmak;
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b) Resmi ve Özel Sektörlerdeki müessese ve i�yerlerinde verimi art�racak ve israf� 
önleyecek metodlar� tesbit etmek ve bunlar�n uygulama imkanlar�n� ara�t�rmak, 
uygulamay� izleyerek gerekli tavsiyelerde bulunmak;

c) Prodüktivite ile ilgili teknik yard�mlar� sa�lamak, gerekli e�itim ve isti�are çal��-
malar�nda bulunmak;

d) Çe�itli vas�talarla verimi art�r�c� bilgileri ve modern metodlar� yaymak;

e) Devlet daireleri, resmi ve özel sektör i� yerleri, i�çi ve i�veren te�ekkülleri, meslek 
te�ekkülleri, bilumum e�itim ve ö�retim kurumlar�, üniversiteler ve ba�ka bilim 
kurumlar� ve yabanc� memleketlerde ayn� maksatla kurulmu� te�ekküller ile temas 
ve i�birli�i sa�lamak;

f) Milli prodüktiviteyi ölçmek hususunda gerekli çal��malar� ve bu konu ile ilgili ku-
rum ve kurullar ile i�birli�i yapmak ve sonuçlar�n� yabanc� memleketlerin sonuç-
lar� ile kar��la�t�rmak, bunlar� belirli zamanlarda yay�nlamak;

g) Prodüktivite ile ilgili dernekler kurulmas�n� te�vik etmek, kurulan dernekler ile 
temas ve i�birli�i sa�lamak.

Organlar�

MADDE 3 – MPM nin organlar� �unlard�r:

a) Genel Kurul

b) Yönetim Kurulu

c) Denetleme Kurulu

d) Dan��ma Kurullar�

Genel Kurul

MADDE 4 – Genel Kurul, MPM nin en üst yetki organ� olup temsilci ve tabii üyeler-
den meydana gelir.

A) Temsilci üyeler:

a) Üniversitelerin prodüktivite ile ilgili kürsülerinden ve enstitülerinden prodüktivi-
te ile ilgili ba�ka bilim ve e�itim kurumlar�ndan;

b) Ba�bakanl�k, Milli Savunma, Maliye, Milli E�itim, Bay�nd�rl�k, Ticaret, Gümrük ve 
Tekel, Tar�m, Ula�t�rma, Çal��ma, Sanayi, Enerji ve Tabii Kaynaklar, �mar ve �skan, 
Köy ��leri Bakanl�klar� Temsilcileri, bu Bakanl�klara ba�l� veya denetlemelerine 
tabi te�ekküller aras�ndan;

c) Türkiye Ticaret Odas�, Sanayi Odalar� ve Ticaret Borsalar� Birli�inden, MPM gelir-
lerine kat�lan Oda ve Borsalardan, Ziraat Odalar�ndan, Türk Mühendis ve Mimar 
Odalar� birli�inden, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar� Te�kilat� Konfederasyonundan, 
Veteriner Odalar�ndan;

d) Üye say�s� bak�m�ndan en çok temsil kabiliyetini haiz ve en üst i�çi te�ekkülünden;

e) Üye adedi itibariyle en çok temsil kabiliyetini haiz ve en üst i�veren te�ekkülünden;

 istenecek temsilcilerden meydana gelir.

MPM nin ilk Genel Kuruluna gelecek temsilci üyelerin say�s� ve temsil edecekleri te-
�ekkül ve makamlar bu kanuna ekli listede gösterilmi�tir. Genel Kurul, sonraki toplant�la-
r� için gelecek temsilci üyelerin say�s�n� ve temsil edecekleri te�ekkül ve makamlar� tesbit 
etmek yetkisine sahiptir.
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B) Tabii üyeler:

a) Bu maddenin (A) bendinin (b) f�kras�nda yaz�l� bakanl�klar�n prodüktivite ile ilgili 
dairelerinin amirleri,

b) Genel Kurulun topland��� tarihte faaliyette bulunan Dan��ma Kurullar�n�n ba�-
kanlar�,

c) Prodüktivite derneklerinin ba�kanlar�,

d) MPM nin eski ba�kanlar�,

e) Genel Sekreter.

Genel Kurulun Toplanma Zaman� ve Yeri

MADDE 5 – Genel Kurul, y�lda bir defa, ilan olunan günde üyelerin ço�unlu�u ile 
toplan�r. Toplant� gününde ço�unluk olmazsa ertesi günü gelen üyelerle toplant� yap�l�r.

Genel Kurulun Görevleri

MADDE 6 – Genel Kurulun görevleri �unlard�r:

a) (De�i�ik bent: 07/02/1990 - 3612/51 md.) Yönetim Kurulu taraf�ndan sunulacak 
bütçeyi ve hizmet kar��l���nda al�nacak ücret tarifesini ve Ba�bakan�n tasvibine su-
nulacak personel kadrosunu tasdik etmek;

b) Yönetim Kurulunun y�ll�k çal��ma ve mali raporlar�n� görü�üp karara ba�lamak;

c) Yönetim Kurulu as�l ve yedek üyelerini seçmek;

d) Denetleme Kurulu raporlar�n� incelemek;

e) Yönetim ve denetleme kurullar�n� ibra etmek yahut ibra için tamamlay�c� inceleme 
yap�lmas�na veya haklar�nda gereken i�leme karar vermek;

f) Dan��ma kurullar�n� seçmek;

g) MPM ihtiyaçlar� için gayrimenkul in�a edilmesine, sat�n al�nmas�na veya bunlar�n 
sat�lmas�na karar vermek;

h) Haz�rlanacak yönetmelikleri ve de�i�ikliklerini kabul etmek;

�) Ba�ka hususlarda gereken kararlar almak.

Yönetim Kurulu

MADDE 7 – Yönetim Kurulu MPM nin yürütme organ�d�r. Genel Kurul içinden bir 
y�l için seçilen ve her y�l yar�s� de�i�en alt� üyeden te�ekkül eder. Ancak Hükümet i�çi ve 
i�veren gruplar�ndan en az birer temsilcinin Yönetim Kuruluna girmesi �artt�r. Yönetim 
Kuruluna gösterilecek adaylar�n prodüktivite mevzuu ile ilgili olmalar�na dikkat olunur. 
As�l üyeler ile birlikte ayn� say�da ve ayn� usullerle yedek üyeler de seçilir.

Genel Sekreter Yönetim Kurulunun tabii üyesidir.

MPM ni Yönetim Kurulunca her y�l kendi aralar�ndan seçilen ba�kan temsil eder.

Görev süresi bitenler yeniden seçilebilirler.

�lk seçimden bir sene sonra ayr�lacak üyeler kura ile belli olur.

Yönetim Kurulunun Yetki ve Görevleri

MADDE 8 – Yönetim Kurulunun yetki ve görevleri �unlard�r:

a) Bu kanunun ve bu kanuna göre düzenlenecek yönetmeliklerin ve Genel Kurul karar-
lar�n�n verdi�i yetki dairesinde MPM nin görevlerini gere�i gibi yerine getirmek;
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b) MPM nin y�ll�k faaliyet program� ile faaliyet raporunu ve mali raporunu haz�rla-
mak ve Genel Kurula sunmak;

c) MPM nin y�ll�k bütçesini haz�rlay�p Genel Kurulun tasdik�na sunmak;

d) (De�i�ik bent: 07/02/1990 - 3612/52 md.) Personel kadrosunu haz�rlamak ve Ge-
nel Kurulun tasdikinden sonra Ba�bakan�n tasvibine sunmak;

e) Yap�lacak hizmetler kar��l��� al�nacak ücretleri tesbit etmek veya tarifeler yapmak 
ve bunlar� Genel Kurulun tasdik�na sunduktan sonra uygulamak; tarifede bulun-
m�yan hizmetler için 	 yat tesbiti yapmak;

f) Gelirleri toplamak ve bunlar� bütçe gere�ince ve yönetmeli�e göre harcamak;

g) Genel Kurulu toplant�ya ça��rmak;

h) MPM nin bütün faaliyetlerini düzenlemek ve bunlar�n en iyi �ekilde uygulanmas� 
için gereken tedbirleri ve kararlar� almak;

�) Prodüktivitenin art�r�lmas� konusunda teklif ve tavsiyelerde bulunmak ve prodük-
tiviteye etki yapacak mevzuat hakk�nda mütalaa vermek;

j) Genel sekreterleri ve gereken görevlileri tayin etmek gerekti�inde görevlerine son 
vermek.

Denetleme Kurulu

MADDE 9 – MPM nin hesaplar� ve bunlara ili�kin i�lemleri Genel Kuruldaki Maliye, 
Ticaret ve Sanayi Bakanl�klar�n�n temsilci üyelerinden kurulan üç ki�ilik bir denetleme 
kurulu taraf�ndan denetlenir.

Denetleme Kurulunun Yetki ve Görevleri

MADDE 10 – Denetleme Kurulu, MPM nin hesaplar�n� ve bunlara ili�kin i�lemlerini 
denetlemeye yetkili olup görevleri �unlard�r:

a) MPM nin gelirlerinin kanuna ve bu kanuna göre düzenlenecek yönetmelik esasla-
r�na göre tahakkuk ve tahsil edilip edilmedi�ini kontrol etmek;

b) MPM nin giderlerinin bütçedeki esaslara, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararla-
r�na uygunluklar�n� ara�t�rmak;

c) Defterleri ve kay�tlar� incelemek;

d) MPM nin bir y�ll�k hesaplar� ve bunlarla ilgili i�lemleri hakk�nda Genel Kurula 
rapor vermek.

Dan��ma Kurullar�

MADDE 11 – Merkez çal��mas�n�n gerekti�i alanlarda çal��mak üzere Genel Kurul 
veya zaruri hallerde Yönetim Kurulu kararlar� ile çal��ma süreleri belli edilerek kurulan 
dan��ma kurullar� bilimsel inceleme ve dan��ma organlar�d�r. Görev ve yetkileri de ayr�ca 
kararlarda belirtilir.

Genel Sekreter

MADDE 12 – MPM nin i�leri, Yönetim Kurulunca kendi üyeleri d���ndan seçilerek 
atanan bir Genel Sekreter taraf�ndan yürütülür.

Genel Sekreterin yüksek ö�renimini yapm�� olmas� ve yabanc� dil bilmesi �artt�r.
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Gelirleri

MADDE 13 – Milli Prodüktivite Merkezinin gelirleri �unlard�r:

a) Her y�l Maliye Bakanl��� bütçesine konulacak ödenek;

b) ��veren ve i�çi sendikalar� birliklerinin, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar� Te�kilat� 
Konfederasyonun bir evvelki y�lda sa�lanan 	 ili gelirlerinin yüzde ikisi oran�nda 
müteakip y�l�n bütçelerine koyacaklar� ve o y�l�n Haziran ve Ekim aylar�nda iki e�it 
taksitle ödeyecekleri aidatlar;

c) �ktisadi Devlet Te�ekküllerinin idare ve murakabesi hakk�nda kanuna tabi te�ek-
kül ve ortakl�klarla bakanl�klar�n tefti� ve denetlenmesi alt�ndaki birlik kurum ve 
o	 slerin, katma bütçeli dairelerin her y�l bütçelerine koyacaklar� 5 000 lira kesin 
aidat ile bir evvelki y�l�n bilançosuna göre tahakkuk eden sa	  karlar�n binde birine 
tekabül eden orant�l� aidatlar (4603 say�l� Kanuna tâbi bankalar hariç) ; *1*

d) MPM nin istek üzerine yapaca�� hizmetler kar��l��� olarak gerçek ve tüzel ki�iler-
den, tesbit olunacak esaslara göre al�nacak ücretler;

e) Yay�n gelirleri;

f) Her türlü yard�m, ba��� faiz ve ba�ka gelirleri.

Zaman�nda ödenmiyen gelirler %10 zamla tahsil olunur.

Gayrimenkul ve Menkul Mallar

MADDE 14 – MPM nin bu kanunda belirtilen kamu hizmetlerini ifa edebilmesi için 
gerekli oldu�u Sanayi Bakanl���nca belirtilecek arazi ve arsalarla binalardan Hazine mül-
kiyetinde bulunanlar Maliye Bakanl���n�n tasvibi ile bedelsiz olarak MPM ne devir ve 
temlik edilebilirler.

7367 say�l� Kanun ile belediyelere devredilmi� olan ayn� nitelikteki arazi ve arsalar için 
de yukardaki f�kra hükmü uygulan�r.

MADDE 15 – MPM nin mallar� Devlet mal� say�l�r. Bu mallarla para ve para hükmün-
deki evrak ve senetleri aleyhine cürüm i�leyen personel bu cürümlerinden ötürü Devlet 
memurlar� gibi ceza görür.

Yönetmelikler

MADDE 16 – MPM nin Genel Kurulunun, Yönetim Kurulunun, Denetleme Kurulu-
nun ve Dan��ma Kurullar�n�n toplanma esas ve usulleri, bütçesinin düzenlenmesi, gelir-
lerinin toplanmas� ve harcanmas� �ekli, toplant�ya kat�lan Yönetim ve Denetleme Kurulu 
üyelerine, Dan��ma kurullar� üyelerine verilecek huzur haklar�n�n (Beher toplant� günü 
için 50 liray� ve ayl�k toplam� da 500 liray� geçmemek �artiyle) miktar�, bu kanunun uygu-
lanmas�n� gerektiren di�er konular Yönetim Kurulunca haz�rlan�p Genel Kurul taraf�ndan 
kabul edilecek yönetmeliklerde belirtilir.

Geçici Hükümler

GEÇ�C� MADDE 1 – Hali haz�rda faaliyette bulunan Bakanl�klararas� Prodüktivite 
Komitesinin hak ve vecibeleri, bu kanunun yürürlü�e girdi�i tarihten itibaren MPM ne 
intikal eder.

�lk Genel Kurul toplant�s�na kadar Bakanl�klararas� Prodüktivite Komitesi bu Kanun-
da yaz�l� Yönetim Kurulu görevlerini yerine getirir.

GEÇ�C� MADDE 2 – Bu kanuna göre kurulan ve ili�ik listede yaz�l� üyelerden te�ek-
kül eden Genel Kurul, kanunun yürürlü�e girdi�i tarihten itibaren en geç iki ay içinde 
Bakanl�klararas� Prodüktivite Komitesi Ba�kan� taraf�ndan toplant�ya ça��r�l�r.
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GEÇ�C� MADDE 3 – Bu kanunda yaz�l� gelirlerin toplanmas�na kadar yap�lacak gi-
derler için Sümerbank emrinde bulunan 1 956 157 12 liral�k Merinos Fonundan 500 000 
lira faizsiz olarak kullan�lmak ve en geç iki y�l sonra iade edilmek üzere MPM emrine 
verilir.

GEÇ�C� MADDE 4 – 16 nc� maddede yap�lmas� öngörülen yönetmelikler, ilk Genel 
Kurulun topland��� tarihten itibaren üç ay içinde yap�l�p Genel Kurulun tasvibine su-
nulur.

Son Hükümler

MADDE 17 – Bu kanun yay�m� tarihinde yürürlü�e girer.

MADDE 18 – Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

04.10.1965 tarihli Milli Prodüktivite Merkezi Organlar Yönetmeli�i:

Yönetmeli�in Kapsam�:

MADDE 1 – Milli Prodüktivite Merkezi’nin kurulu�u hakk�ndaki 580 say�l� Kanunun 
3 üncü maddesinde belirtilen Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Dan��-
ma Kurullar�n�n:

Kurulu�u, toplanmas�, görev ve yetkileri ile çal��ma usulleri ve bunlara ili�kin sair 
hususlar hakk�nda bu yönetmelik hükümleri uygulan�r.

Bu yönetmelikte 580 say�l� Kanun KURULU� KANUNU, Milli Prodüktivite Merkezi 
“MPM” rumuzu ile ifade edilmi�tir.

B�R�NC� BÖLÜM
Genel Kurul

Genel Kurulun Kurulu�u:

MADDE 2 – (De�i�ik: RG. 31.12.2002-24980 md. 1; De�i�ik: RG. 08.06.2006-26192 md. 
1; De�i�ik: RG. 23.06.2007-26561 md. 1; De�i�ik: RG. 31.05.2009-27244 md. 1) MPM Genel 
Kurulu, Temsilci Üyeler ile Tabii Üyelerden te�ekkül eder.

I. Temsilci Üyeler:

A Grubu Üyeler: Üniversitelerin prodüktiviteyle ilgili kürsü ve enstitülerinden; pro-
düktiviteyle ilgili ba�ka bilim ve e�itim kurumlar� temsilcilerinden olu�ur.

Üniversitelerden istenecek temsilci üye say�s� 27’dir. Bu üyeler, Yüksek Ö�retim Ku-
rulu taraf�ndan belirlenir.

Bilimsel kurumlar�n adlar� ve temsilci say�lar� a�a��da gösterilmi�tir.

Bilimsel Kurumlar:

a) Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Ara�t�rma Kurumu  1

b) Türk Standartlar� Enstitüsü  1

c) Türkiye ve Orta Do�u Amme �daresi Enstitüsü  1

ç) �hracat� Geli�tirme Etüd Merkezi  1

d) Çal��ma ve Sosyal Güvenlik E�itim ve Ara�t�rma Merkezi  1
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e) Türkiye Ekonomi Kurumu  1

f) Türk Kooperatifçilik Kurumu  1

g) Çevre ve Orman Bakanl��� �ç Anadolu Ormanc�l�k Ara�t�rma Müdürlü�ü 1

�) Türkiye Atom Enerjisi Kurumu  1

h) Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geli�tirme ve Destekleme �daresi Ba�kanl��� 1

  Toplam 10

B Grubu Üyeler: Ba�bakanl�k, Milli Savunma, Maliye, Milli E�itim, Bay�nd�rl�k ve �s-
kan, Sanayi ve Ticaret, Tar�m ve Köyi�leri, Ula�t�rma, Çal��ma ve Sosyal Güvenlik, Enerji 
ve Tabii Kaynaklar bakanl�klar� temsilcileri ve bu bakanl�klara ba�l� veya denetlemelerine 
tabi te�ekküller aras�ndan:

1) Bakanl�klar:

a) Devlet Planlama Te�kilat� Müste�arl���  1

b) Ba�bakanl�k Yüksek Denetleme Kurulu  1

c) Maliye Bakanl���  2

ç) Sanayi ve Ticaret Bakanl���  2

d) Çal��ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl���  2

e) Bay�nd�rl�k ve �skan Bakanl���  1

f) Milli Savunma Bakanl���  1

g) Tar�m ve Köyi�leri Bakanl���  1

�) Ula�t�rma Bakanl���  1

h) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl���  1

�) Milli E�itim Bakanl���  1

  Toplam 14

2) Te�ekküller:

a) T.C. Ziraat Bankas� A.�. Genel Müdürlü�ü  1

b) Sümer Holding A.�. Genel Müdürlü�ü  1

c) Eti Maden ��letmeleri Genel Müdürlü�ü  1

ç) Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlü�ü  1

d) Türkiye Ta�kömürü Kurumu Genel Müdürlü�ü  1

e) Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol ��letmeleri Genel Müdürlü�ü 1

f) Türkiye �eker Fabrikalar� A.�. Genel Müdürlü�ü  1

g) Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlü�ü  1

�) Türkiye Halk Bankas� A.�. Genel Müdürlü�ü  1

h) Tar�m ��letmeleri Genel Müdürlü�ü  1

�) Türkiye Kömür ��letmeleri Kurumu Genel Müdürlü�ü  1
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i) Türkiye Elektrik Da��t�m A.�. Genel Müdürlü�ü  1

j) Türkiye Denizcilik ��letmeleri Genel Müdürlü�ü  1

k) T.C. Devlet Demiryollar� ��letmesi Genel Müdürlü�ü  1

l) T.C. Posta ve Telgraf Te�kilat� Genel Müdürlü�ü  1

m) Türk Hava Yollar� A.O. Genel Müdürlü�ü  1

n) Türkiye Kalk�nma Bankas� A.�.  1

o) Toprak Mahsulleri O	 si A.�. Genel Müdürlü�ü  1

ö) Elektrik ��leri Etüt �daresi Genel Müdürlü�ü  1

  Toplam 19

C Grubu Üyeler: Türkiye Odalar ve Borsalar Birli�inden, MPM gelirlerine kat�lan Oda 
ve Borsalardan, Türkiye Ziraat Odalar� Birli�inden, Türk Mühendis ve Mimar Odalar� 
Birli�inden, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar� Konfederasyonundan, Veteriner Hekimleri Bir-
li�inden:

1) Türkiye Odalar ve Borsalar Birli�i  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) Eski�ehir 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) Eski�ehir 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
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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 Birli�i  1

7) Türk Mühendis ve Mimar Odalar� Birli�i   5

8) Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar� Konfederasyonu  4

9) Türkiye Ziraat Odalar� Birli�i  11

10) Tüketici Dernekleri Federasyonu(TÜDEF)  2

  Toplam 52

D Grubu Üyeler: Üye say�s� bak�m�ndan en çok temsil kabiliyetini haiz ve en üst i�ve-
ren te�ekkülünden Çal��ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl���nca tanzim edilen ve sendikala-
r�n i� kollar� yönetmeli�inde gösterilen i� kollar�ndan birer temsilci kat�lmak suretiyle:

– Türkiye ��veren Sendikalar� Konfederasyonu  28

E Grubu Üyeler: Üye say�s� bak�m�ndan en çok temsil kabiliyetini haiz ve en üst i�çi 
te�ekkülünden Çal��ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl���nca tanzim edilen ve sendikalar�n i� 
kollar� yönetmeli�inde gösterilen i� kollar�ndan birer temsilci kat�lmak suretiyle:

– Türkiye ��çi Sendikalar� Konfederasyonu  28

Temsilci üyeler üçer y�l için seçilir. �lgili kurulu�lardan yaz�yla sorularak ad, soyad, 
s�fat ve görev unvanlar� tespit edilir. Görev süresi dolanlar yeniden seçilebilir.

II. Tabii Üyeler:

A Grubu Üyeler:

580 say�l� Milli Prodüktivite Merkezi Kurulu� Kanununun 4 üncü maddesinin (A) 
bendinin (b) alt bendinde yaz�l� bakanl�klar�n prodüktiviteyle ilgili dairelerinin amirleri 
aras�ndan:

1) Devlet Planlama Te�kilat� Müste�ar�

2) Hazine Müste�ar�

3) D�� Ticaret Müste�ar�

4) Ba�bakanl�k Yüksek Denetleme Kurulu Ba�kan�

5) Türkiye �statistik Kurumu (TÜ�K) Ba�kan�

6) Kara Kuvvetleri Komutanl��� �kmal ve Bak�m Daire Ba�kan�

7) Tar�m 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 Ara�t�rma Geli�tirme Genel Müdürü

17) Ba�bakanl�k Devlet Personel Ba�kan�

B Grubu Üyeler:

MPM’nin eski ba�kanlar�

C Grubu Üye:

MPM Genel Sekreteri

Temsilci ve Tabii Üyeler Aras�ndaki De�i�iklik:

MADDE 3 – Genel Kurulda temsili gereken te�ekküllerin üye göndermek vas�f ve 
�artlar� ortadan kalkarsa, bunlar Genel Kurul toplant�lar�na kat�lamazlar.

Genel Kurula temsilci üye göndermeleri veya tabii üye olarak i�tirakleri laz�m gelen-
ler, Yönetim Kurulunca Genel Kurula arz olunur.

Genel Kurul, sonraki toplant�lar� için gelecek temsilci üyelerin say�s�n�, temsil edecek-
leri te�ekkül ve makamlar� Yönetim Kurulunun tekli	  ile tespit eder.

Üye olarak kat�lmalar� kabul edilenler, Genel Kurulun müteakip toplant�s�na ça�r�l�r 
ve adlar� yönetmeli�e eklenir.

Temsilci ve tabii üyelerin çe�itli sebeplerle bu s�fatlar�n kaybolmas� halinde de key	 yet 
Yönetim Kurulunca ilk toplanacak Genel Kurulun bilgisine sunulur.

Genel Kurul Toplant�s�:

MADDE 4 – Genel Kurul, her y�l Mart ay� içerisinde, Yönetim Kurulunun tespit ede-
ce�i yer, gün ve saatte Resmi Gazete ile ilan ve davetiye ile, normal olarak Ankara’da 
toplan�r. Davet, Genel Kurul üyelerine toplant�dan en az on gün önce taahhütlü mektup 
yollamak suretiyle yap�l�r.

Mektupta toplant� gündemi aç�klan�r. Mektuplara ayr�ca gündemle alakal� Yönetim ve 
Denetleme Kurulu raporlar� ve varsa di�er ilgili evrak nüshalar� da eklenir.

Toplant�ya gelenlere huzur cetveli imza ettirilir. Toplant� müteakip günler devam 
ederse her gün için üyelerin imzalar� al�n�r. Üye göndermeye yetkili kurulu�lar�n yaz�l� 
taleplerine dayan�larak toplant�ya yedek üyeler veya yeniden atanan üyeler kat�labilir.

Ola�anüstü Toplant�:

MADDE 5 – Genel Kurul, Yönetim Kurulunca görülecek ihtiyaç üzerine veya Denet-
leme Kurulunca lüzum gösterildi�i takdirde, ola�anüstü toplant� yapar.

Genel Kurulun Aç�l���, Ba�kan ve Ba�kan Vekili Seçilmesi:

MADDE 6 – Genel Kurul, toplant� gün ve saatinde üyelerin ço�unlu�unun huzuru ile, 
Yönetim Kurulu Ba�kan� ve onun bulunmamas� halinde Ba�kan Vekili taraf�ndan aç�l�r. 
Üyeler aras�nda aç�k oyla bir ba�kan , iki ba�kan vekili ve iki katip seçilir.
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Bu seçim, Genel Kurul karar� ile gizli oyla da yap�labilir. Bu takdirde, Genel Kurul 
üyeleri aras�ndan oyla üç ki�ilik tasnif kurulu da seçilir ve tasnif neticesini bu kurul tespit 
eder. Yönetim Kurulu Ba�kan�, Genel Kurul Ba�kanl�k Divan�na seçilenleri kürsüye davet 
eder. Key	 yet Genel Kurul tutana��na yaz�l�r.

Toplant� gününde ço�unluk olmazsa ertesi günü gelen üyelerle toplant� yap�l�r.

Genel Kurul Çal��ma Usulleri:

MADDE 7 – a) Genel Kurul, gündemdeki konular� görü�üp, karara ba�lar. Gündem-
deki de�i�iklik, üyelerden birinin tekli	  ve mevcudun yar�dan fazlas�n�n oyu ile yap�l�r.

b) Genel Kurul Ba�kan ve Ba�kan Vekillerinin nezaretinde Genel Kurulun müzakere-
leri özet halinde, mühim hususlar ve bilhassa kararlar aynen tespit ile, Genel Kurul 
tutana��na derç olunur.

c) Genel Kurul üyelerinin konu�malar� Genel Kurul karar� ile, belli süre ile tahdit 
olunabilir.

d) Genel Kurul gündeminde mevcut i�ler hakk�nda bir karar verebilmek üzere icab�n-
da kendi aras�nda ihtisas komisyonlar� seçer. Bu komisyonlar, vard�klar� neticeleri 
Genel Kurul Ba�kanl���na rapor ile bildirirler.

e) Genel Kurul kararlar�, umumiyetle, mevcudun ço�unlu�u ile verilir. Ancak, 8 inci 
maddenin (g) ve (h) f�kralar� için Genel Kurulca karara var�lmas� mevcudun üçte 
ikisinin oyuna ba�l�d�r. Oylama Genel Kurulun varaca�� karara göre aç�k veya giz-
li olarak yap�labilir.

f) Genel kurulca yap�lacak seçim ve al�nacak bilumum kararlar Genel Kurul tutana-
��na yaz�larak alt�, Genel Kurul Ba�kan� ve bil	 il Ba�kanl�k eden, Ba�kan Vekili ve 
tutanaklar� yazan katipler taraf�ndan mü�tereken imzalan�r, bu belge “Genel Kurul 
Tutanaklar�” ad� ile aç�lacak dosyada muhafaza olunur.

Denetleme Kurulu üyeleri dilerse bu kararlar�n birer örne�i kendilerine verilir.

Genel Kurul kararlar� özeti, Yönetim Kurulu taraf�ndan ço�alt�larak, üç ay içinde üye-
lere gönderilir.

Genel Kurulun Yetki ve Görevleri:

MADDE 8 – a) Yönetim Kurulu taraf�ndan sunulacak bütçeyi ve hizmetler kar��l���n-
da al�nacak ücret tarifesini ve Bakanlar Kurulu’nun tasvibine sunulacak personel kadro-
sunu tasdik etmek.

b) Yönetim Kurulunun y�ll�k çal��ma ve mali raporlar�n� görü�üp karara ba�lamak.

c) Yönetim Kurulu asil ve yedek üyelerini seçmek.

d) Denetleme Kurulu raporlar�n� incelemek

e) Yönetim ve Denetleme Kurullar�n� ibra etmek veya haklar�nda gereken i�leme ka-
rar vermek.

f) Dan��ma Kurullar�n� seçmek.

g) MPM ihtiyaçlar� için gayrimenkul in�a edilmesine, sat�n al�nmas�na veya bunlar�n 
sat�lmas�na karar vermek.

h) Haz�rlanacak yönetmelikleri ve de�i�ikliklerini kabul etmek.

�) Ba�ka hususlarda gereken kararlar� almak.
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�K�NC� BÖLÜM
Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulunun Kurulu�u:

MADDE 9 – Genel Kurul taraf�ndan ve kendi içinden seçilen alt� üye ile Genel Sekre-
terden te�ekkül eder. Genel Sekreter Yönetim Kurulunun tabii üyesidir. Yönetim Kurulu-
na asil üye adedi kadar yedek üye seçilir. Yönetim Kurulu asil ve yedek üyeleri gizli oyla 
seçilirler. E�it oy alanlar aras�nda ad çekilir.

Yönetim Kurulunun Toplanmas� ve Ba�kanl�k:

MADDE 10 – (De�i�ik: RG. 01.08.2008-26954 md. 1) Yönetim kurulu, ilk toplant�s�nda 
bir y�l için yönetim kurulu üyeleri aras�ndan bir üyeyi Ba�kanl��a, di�er birer üyeyi de 
ba�kan vekilli�i ile muhasip üyeli�e gizli oyla seçer. Her y�l ola�an genel kurul toplant�-
s�n� müteakip, Ba�kanl�k ve ba�kan vekilli�i ile muhasip üyeli�i seçimi yenilenir. Görev 
süreleri biten yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilir. Yönetim kurulunu Ba�kan temsil 
eder. Milli Prodüktivite Merkezi Genel Sekreteri yönetim kurulu toplant�lar�na tabii üye 
olarak kat�l�r. Genel sekreterin mazeretli olmas� durumunda yerine genel sekreter vekili 
yönetim kurulu toplant�lar�na kat�l�r. Yönetim kurulu ayda en az bir defa Yönetim Kurulu 
Ba�kan�n�n belirleyece�i tarihlerde toplan�r. Ola�anüstü hallerde Yönetim Kurulu Ba�ka-
n�n�n veya kurul üyelerinin talebi ile toplant� düzenlenebilir.

Toplant�lar Ankara’da yap�l�r. Toplant�lar, yönetim kurulu karar�yla di�er illerde de 
gerçekle�tirilebilir. Yönetim kurulu toplant�lar�nda üyelerin tekli	  ile gündem de�i�ikli�i 
yap�labilir.

Toplant�ya Gelmeyen Yönetim Kurulu Üyeleri: 

MADDE 11 – Yönetim Kurulu toplant�lar�na mazeretsiz üst üste üç defa gelmeyen 
asil üye müsta	  say�l�r. Bunlar�n yerine en çok oy alm�� yedek üye davet olunur. Ancak, 
Yönetim Kurulunun Hükümet, ��çi ve ��veren üyeleri aras�nda üyelik s�fat� bu �ekilde 
dü�enlerin yerine ayn� gruptaki yedeklerden en çok oy alm�� üye davet olunur. Ve asil 
üyenin süresini tamamlar.

Bir aydan fazla toplant�lara mazeretli olarak gelemeyece�i anla��lan asil üyenin yerine 
de yedek üye ça�r�l�r. Yedek üyenin göreve ça�r�l���nda asil üyeye geçi�teki usul tatbik 
edilir. Bu yedek üyenin görev süresi asil üyenin dönüp, Yönetim Kurulundaki görevine 
ba�lay�ncaya 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 nisab�n üstündeki toplant�larda 
kararlar, mevcudun ço�unlu�u ile verilir. Oylarda e�itlik olursa Ba�kan�n bulundu�u tara-
f�n oyu hakim olur. Kararlar, tarih ve numara s�ras� ile imzalan�p, saklan�r.

Yönetim Kurulunun Çal��ma Usulleri:

MADDE 13 – a) Yönetim Kurulunun toplant�lar�nda görü�ülecek veya karara ba�-
lanacak hususlar gündemle tespit edilir. Bu gündem, en geç toplant�lardan bir gün önce 
üyelere bildirilir.

b) Yönetim Kurulunun her toplant�s�nda bir evvelki toplant�ya ait tutanak okunur. 
Al�nm�� olan kararlar imzalan�r. Üyeler kararlara çekimser kalamazlar. Muhalif 
olanlar, muhalefet sebeplerini kararlar�n�n alt�na yaz�p imzalamaya mecburdurlar.

c) Yönetim Kurulu çal��malar�n�n yaz� i�leri ve di�er muamele ve formaliteleri Genel 
Sekreter ve büro personeli taraf�ndan gereken �ekilde yap�l�r.
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Yönetim Kurulunun Yetki ve Görevleri:

MADDE 14 – Yönetim Kurulu MPM’nin yürütme organ�d�r. Yönetim Kurulunun yet-
ki ve görevleri �unlard�r:

a) Kurulu� Kanununun ve bu kanuna göre düzenlenecek yönetmeliklerin ve Genel 
Kurul kararlar�n�n verdi�i yetki dairesinde MPM nin görevlerini gere�i gibi yerine 
getirmek.

b) MPM’ nin y�ll�k faaliyet program� ile faaliyet raporunu ve mali raporunu haz�rla-
mak ve Genel Kurula sunmak.

c) MPM’ nin y�ll�k bütçesini haz�rlay�p Genel Kurulun tasdikine sunmak.

d) Personel kadrosunu haz�rlamak ve Genel Kurul tasdikinden sonra Ba�bakan�n tas-
vibine sunmak.

e) Yap�lacak hizmetler kar��l��� al�nacak ücretleri tespit etmek veya tarifeler yapmak 
ve bunlar� Genel Kurulun tasdikine sunduktan sonra uygulamak; tarifede bulun-
mayan hizmetler için 	 yat tespiti yapmak.

f) Gelirleri toplamak ve bunlar� bütçe gere�ince ve yönetmeli�e göre harcamak, kul-
lan�lamayacak duruma gelen sabit k�ymetlerin usulü dairesinde yap�lan terkin i�-
lemleri hakk�nda karar vermek.

g) Genel Kurulu toplant�ya ça��rmak.

h) MPM’ nin bütün faaliyetlerini düzenlemek ve bunlar�n en iyi �ekilde uygulanmas� 
için gereken tedbirleri ve kararlar� almak.

i) Prodüktivitenin art�r�lmas� konusunda teklif ve tavsiyelerde bulunmak ve prodük-
tiviteye etki yapacak mevzuat hakk�nda mütalaa vermek.

j) Genel sekreterleri ve gereken görevlileri tayin etmek, gerekti�inde görevlerine son 
vermek.

k) Dan��ma Kurulu üyelerini Genel Kurula teklif veya zaruri hallerde atamak.

l) Genel Sekretere ve icab�nda Genel Sekreter Yard�mc�s�na MPM i�leri hakk�nda di-
rektif vermek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Denetleme Kurulu

Denetleme Kurulunun Kurulu�u:

MADDE 15 – MPM’ nin Denetleme Kurulu, Genel Kuruldaki Maliye, Ticaret ve Sana-
yi Bakanl�klar� temsilcilerinden te�ekkül eden üç üyeli bir kuruldur.

Denetleme Kurulunun Toplanmas�:

MADDE 16 – Denetleme Kurulu y�lda en az iki defa bütün üyelerinin i�tiraki ile top-
lanarak görevlerini yapar.

Bu toplant�lara her y�l s�ra ile Kuruldaki Maliye, Ticaret ve Sanayi Bakanl���n�n temsil-
cisi ba�kanl�k eder. Ba�kan, di�er iki üyeyi gün ve saat belirtmek suretiyle, MPM Merkez 
binas�nda toplant�ya ça��r�r.

Denetleme Kurulunun Çal��ma Usulleri:

MADDE 17 – a) Kurul üyeleri toplu olarak çal��abilecekleri gibi, görev bölümü yapa-
rak da çal��abilirler.
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b) Denetleme Kurulu Genel Kurul Ba�kanl���na yazaca�� y�ll�k raporu ve icab�nda 
Yönetim Kurulunu uyarmak veya bir i�lemin ifas� için yazaca�� raporu veya tezke-
reyi mü�tereken imzalarlar.

c) Denetleme Kurulu, yapaca�� tetkik ve kontrolleri neticesinde Kurulun üç üyesi 
ayn� kanaat ve sonuca varamazlarsa, rapor veya tezkere, ço�unlu�un oyuna göre 
haz�rlan�r. Bu takdirde, muhalif olan üye, mütalâas�n� yaz�p imzalar.

d) Denetleme Kurulu, görevlerinin ifas� s�ras�nda MPM’ nin normal faaliyetlerinin 
aksat�lmamas�na itina eder.

e) Denetleme normal mesai saatleri içerisinde yap�l�r. Fevkalade hallerde denetleme-
ye mesai saatleri d���nda da devam edilebilir.

Denetleme Kurulunun Yetki ve Görevleri:

MADDE 18 – Denetleme Kurulu, MPM’ nin hesaplar�n� ve bunlara ili�kin i�lemlerini 
denetlemeye yetkili olup, görevleri �unlard�r:

a) MPM’ nin gelirlerinin, Kurulu� Kanununa ve bu kanuna göre düzenlenecek yö-
netmelik esaslar�na uygun olarak tahakkuk ve tahsil edilip edilmedi�ini kontrol 
etmek.

b) MPM’ nin giderlerinin bütçedeki esaslara, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu karar-
lar�na uygunluklar�n� ara�t�rmak.

c) Defterleri ve kay�tlar� incelemek.

d) MPM’ nin bir y�ll�k hesaplar� ve bunlarla ilgili i�lemleri hakk�nda Genel Kurula 
rapor vermek.

�braz Mecburiyeti:

MADDE 19 – MPM’ ninhesaplar� ve bunlarla ilgili muamelata ili�kin bütün defter 
kay�t ve belgeleri ile benzeri evrak�n Denetleme Kurulunun her talebinde Yönetim Kurulu 
taraf�ndan veya ona izafeten Genel Sekreterlikçe ibraz olunmas� mecburidir.

Denetleme Kurulu Raporlar�:

MADDE 20 – MPM hesaplar� ve bunlarla ilgili muamelat hakk�nda Denetleme Kurulu 
taraf�ndan her y�l Aral�k ay� sonu itibariyle ve Genel Kurul Ba�kanl���na hitaben mü�te-
rek bir Denetleme Kurulu raporu düzenlenerek Ocak ay� sonuna kadar Yönetim Kurulu 
Ba�kanl���na verilir.

Denetleme Kurulu üyeleri, Merkez hesaplar� ve bunlarla ilgili muamelata dair tenki-
de de�er durum veya aksakl�klara rastlarlarsa bunlar� y�ll�k raporlar�ndan önce, Yönetim 
Kurulu Ba�kanl���na mü�terek bir raporla bildirirler.

Kovu�turma:

MADDE 21 – Denetleme Kurulunca, MPM mallar� ile para ve para hükmündeki evrak 
ve senetleri aleyhine Kurulu� Kanununun 15 inci maddesinde aç�klanan bir suç i�lendi�i 
tespiti halinde, suç, Yönetim Kurulu taraf�ndan i�lenmi�se, Denetleme Kurulu key	 yeti 
resen adli mercie; suç, Yönetim Kurulumuzun bir üyesi veya görevlilerden biri veya bir-
kaç� taraf�ndan i�lenmi�se, lüzumlu kanuni i�lem yap�lmak üzere durumu Yönetim Kuru-
luna bildirmekle mükelleftir.

�u kadar ki, Yönetim Kuruluna bildirilecek suçun bu kurulca incelenerek bir karara 
ba�lanmas� s�ras�nda hakk�nda münferiden suç isnat olunan Yönetim Kurulu üyesi top-
lant�ya kat�lamaz.
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Görev Süresi:

MADDE 22 – (De�i�ik: RG. 31.12.2002-24980 md. 2) Denetleme Kurulu üyelerinin 
görev süresi üç y�ld�r. Bu süre içinde üyelerden ba�l� bulundu�u Bakanl�ktan herhangi 
bir surette ayr�lan�n veya Bakanl�kça de�i�tirilen veya kurulu�unu temsilen kat�lmayan 
temsilcinin yerine, mensup bulundu�u Bakanl�kça görevlendirilecek yeni temsilci üyenin 
ad�n�n, soyad�n�n ve memuriyet unvan�n�n MPM’ ne bir ay içinde bildirilmesi laz�md�r. 
Yeni temsilci üye, kendisinden evvelki denetçi üyenin süresini tamamlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Dan��ma Kurullar�

Dan��ma Kurullar�n�n Kurulu�u:

MADDE 23 – MPM nin gayelerinin gerektirdi�i sahalarda çal��mak üzere kurulan 
bilimsel inceleme ve dan��ma organlar�d�r.

Genel Kurul veya zaruri hallerde Yönetim Kurulu karar�yla ihdas olunurlar.

Dan��ma Kurullar�nda görevlendirilecek bilim adam� ve uzmanlar, o sahada ihtisas 
sahibi tan�nm�� zevat aras�ndan Genel Kurul veya zaruri hallerde Yönetim Kurulunca tes-
pit olunur ve atan�l�r. Yönetim Kurulunca, zaruret halinde Dan��ma Kurulu ihdas� ve bu 
kurula uzman tayini hallerinde, durum ilk Genel Kurul toplant�s�n�n tasvibine sunulur.

Devaml�l�klar� kararla�t�r�lm�� bulunan kurullar d���ndaki Dan��ma Kurullar�n�n, ku-
rulu� kararlar�nda görev süreleri, görev ve yetkileri kararlarda belirtilir.

Dan��ma Kurullar�n�n Toplanmas� ve Çal��ma Usulleri:

MADDE 24 – Her Dan��ma Kurulu kendi aras�ndan bir Ba�kan, bir Ba�kan Vekili ve 
bir Raportör seçer. Ba�kan Vekili ve Raportör devaml� Dan��ma Kurullar�nda iki y�l için, 
geçici Dan��ma Kurullar�nda ise kurul süresi için seçilir.

Dan��ma Kurullar�, Ba�kanlar�n�n ça�r�s� ile MPM nin Ankara’daki Merkezinde topla-
n�r. Ancak, geçici Dan��ma Kurullar� üyelerinin esas görevleri Ankara d���nda bulundu�u 
veyahut muayyen konular�n Ankara d���nda incelenmesi, haz�rlanmas� gerekti�i takdirde 
Yönetim Kurulu karar�yla toplan�labilir.

Dan��ma Kurullar�, mevcut üyelerin yar�s�ndan bir fazlas�n�n huzuru ile toplan�r. Ka-
rarlar ço�unlukla al�n�r. Oylarda e�itlik halinde Ba�kan�n kat�ld��� görü� hakim olur.

Dan��ma Kurullar�n�n çal��malar�nda vard�klar� sonuçlar ve ald�klar� kararlar, Kurul 
Raportör üyesi taraf�ndan tespit olunur ve haz�r bulunan Ba�kan veya Vekili ile, raportör 
ve üyeler taraf�ndan imzalan�p muhafaza olunur. Sonuçlar bir raporla Yönetim Kuruluna 
bildirilir.

BE��NC� BÖLÜM
Genel Sekreterlik

MADDE 25 – Yönetim Kurulu kendi üyeleri d���ndan bir Genel Sekreter ile yeteri 
kadar Genel Sekreter Yard�mc�s� atar.

MPM Genel Sekreterinde, di�er personelde aranan vas�� ardan gayr�:

a) Hukuk, iktisat, ticaret veya teknik bran�lar�n birinde yüksek tahsil yapm�� olmak.

b) Resmi veya hususi sektör kurulu�lar�nda ve yukar�da belirtilen bran�lar�n birinde 
veya i�çi, i�veren te�ekküllerinin sorumlu mevkilerinde en az on y�l 	 ilen çal��m�� 
ve ayr�ca iki y�l müddetle sevk ve idare sorumlulu�u bulunan mevkide amirlik et-
mi� olmak gerekir. Ayn� özellikleri ta��yanlardan �ngilizce, Almanca veya �ngilizce, 
Frans�zca dillerinden ikisini bilenler tercih olunur.
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Genel Sekreter Yard�mc�lar� da (iki y�l sevk ve idare sorumlulu�u bulunan mevkide 
amirlik etmi� bulunmak hariç olmak kayd�yla) Genel Sekreterde aranan �artlar� haiz ol-
mal�d�rlar.

Genel Sekreterin Görevleri:

MADDE 26 – MPM Genel Sekreterinin ba�l�ca görevleri �unlard�r:

a) Kurulu� Kanunu ve yönetmeliklerle MPM ne verilen hizmetlerin ve MPM nin gö-
revlerinin zaman�nda ve gerekti�i gibi yerlerine getirilmelerini sa�lamak.

b) MPM organlar�ndan her birinin görevleri ile ilgili büro i�lerini yapt�rmak, ald�klar� 
kararlar� uygulamak, bunlara ait defter ve dosyalar� düzenletip muhafaza ettir-
mek.

c) MPM’ nin alacaklar�n� takip ve tahsil ettirmek ve Yönetim Kurulunun tayin ede-
ce�i hadler dahilinde istihkak tediyelerinde bulundurmak, mubayaa yapt�rmak, 
vergileri ödettirmek.

d) MPM Demirba� kay�tlar�n�n düzenlenmesini ve bunlar�n iyi bir halde kullan�lma-
s�n� ve muhafazalar�n� sa�lamak.

e) Merkez personelinden her birinin yapaca�� i�leri belirten bir iç hizmet talimat� ha-
z�rlay�p Yönetim Kurulunun tasvibi ile uygulamak.

f) Yönetim Kurulunun karar� ile belirtilecek Merkezin sair i�lerini yapmak ve yapt�r-
mak.

ALTINCI BÖLÜM
Çe�itli Hükümler

Sorumluluk:

MADDE 27 – a) �dari ve Mali Sorumluluk: MPM organlar�nda Ba�kan, Ba�kan Veki-
li, Üye, Raportör ve sair adlarla görev alanlarla, Merkez personelinde Kurulu� Kanunu 
ve Yönetmelik hükümlerine ayk�r� hareket eden, görevlerini kötüye kullanan veya zarar 
ve ziyan do�uracak hallere sebebiyet verenler, idari ve mali suçlar�n�n mahiyetine göre, 
münferiden veya toplu ve müteselsil olarak sorumludurlar.

b) Teknik Sorumluluk: MPM Teknik Personeli ve Dan��ma Kurulu üyeleri görevlerin-
deki teknik hatadan sorumludurlar.

�dari, mali ve teknik sorumluluklar� görülenler hakk�nda umumi hükümlere göre i�-
lem yap�l�r.

Huzur Haklar�:

MADDE 28 – Toplant�ya kat�lan Yönetim ve Denetleme Kurulu üyelerine, Dan��ma 
Kurullar� üyelerine verilecek huzur haklar�, beher toplant� günü için (50) liray� ve ayl�k 
toplam� da (500) liray� geçemez.

Yolluklar:

MADDE 29 – MPM genel Kurulu, Yönetim Kurulu, Denetim ve Dan��ma Kurullar� 
Ba�kan ve üyelerine ödenecek yolluklar MPM Yönetim Kurulunca tespit edilir.

Yönetmelikte De�i�iklik:

MADDE 30 – Bu yönetmelik Yönetim Kurulunun gündeme al�nan tekli	  üzerine Ge-
nel kurulda de�i�tirilir. Genel kurul üyelerinden be�inin Genel Kurul toplant�s�ndan en 
az bir ay önce yapacaklar� yaz�l� ve gerekçeli müracaatlar� üzerine de Yönetim Kurulunca 
Genel kurul gündemine al�n�r.
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Genel Kurul toplant�s� s�ras�nda her üyenin yapaca�� teklif toplant�da bulunanlar�n 
yar�s�ndan bir fazlas�n�n oyu ile gündeme al�n�r.

Yürürlük:

MADDE 31 – MPM Genel Kurulunun 4 Ekim 1965 tarihli toplant�s�nda müzakere ve 
kabul edilen bu Yönetmelik, kabul tarihinden yürürlü�e girer ve Resmi Gazete ile yay�n-
lan�r.

Uygulama:

MADDE 32 – Bu Yönetmelik, Yönetim Kurulunca yürütülür.
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ÖZÜRLÜ VE ESK� HÜKÜMLÜ ÇALI�TIRMAYAN
��VERENLERDEN CEZA OLARAK KES�LEN

PARALARI KULLANMAYA YETK�L� KOM�SYON

Komisyon, özürlü ve eski hükümlü çal��t�rmayan i�verenlerden veya 
i�veren vekillerinden kesilerek Türkiye �� Kurumunun bütçesine gelir 
kaydedilen ceza paralar�n�n özürlü ve eski hükümlülerin mesleki e�itim 
ve rehabilitasyonu için haz�rlanan projelere kullan�m� hakk�nda karar 
vermek üzere olu�turulmu�tur.

Komisyon; Türkiye �� Kurumu Genel Müdürünün ba�kanl���nda, Ça-
l��ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl��� Çal��ma Genel Müdürü, Çal��ma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanl��� �� Sa�l��� ve Güvenli�i Genel Müdürü, Özürlü-
ler �daresi Ba�kan�, Adalet Bakanl��� Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürü 
veya yerlerine görevlendirecekleri yetkili birer temsilci ile Türkiye Sakat-
lar Federasyonu, Türkiye ��çi Sendikalar� Konfederasyonu (TÜRK-��) ve 
en fazla üyeye sahip i�veren konfederasyonunun birer temsilcilerinden 
olmak üzere bir ba�kan ve 7 üyeden olu�ur.

Türkiye Sakatlar Konfederasyonu ile Türkiye ��çi Sendikalar� Konfe-
derasyonu (TÜRK-��) ve en çok üyeye sahip i�veren konfederasyonlar�, 
seçtikleri temsilci say�s� kadar yedek temsilci seçerler. As�l ve yedek üye 
olarak görevlendirilen temsilcilerin görev süreleri üç y�l olup, bu üyeler 
yeniden seçilebilirler.

Komisyon, para cezalar�n�n nerelere ve ne kadar verilece�i hakk�nda 
karar vermek üzere her y�l Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylar�nda gün-
demli olarak toplan�r. Komisyon Ba�kan� gerekli gördü�ü hallerde Ko-
misyonu ola�anüstü toplant�ya ça��rabilir. En az üç üyenin yaz�l� istemi 
ile de Komisyon ola�anüstü toplan�r. Ola�anüstü toplant� talebi Komis-
yon Ba�kan� taraf�ndan en geç 15 gün içinde yerine getirilir.

Komisyon, gündemdeki s�raya göre konular� görü�ür. Toplant�ya ka-
t�lan üye say�s�n�n ço�unluk karar�yla gündem d��� konular da görü�üle-
bilir.

Komisyon, uygulanmas� önerilen projeleri; amaç, gerçekle�me süresi, 
faydalanacak özürlü ve eski hükümlü say�lar�, birden fazla özür grubu-
na yönelik olmas�, istihdam oran� dü�ük özür grubuna hizmet etmesi ve 
istihdama katk�s� bak�m�ndan inceler, mevcut para miktar�n� da dikkate 
alarak de�erlendirir. �stihdam garantisi verilen proje önerileri tercih edi-
lir. Mesleki e�itim ve rehabilitasyon projelerine kat�lanlara serti	 ka veril-
mesi aran�r. Komisyon kararlar� gerekçelidir.
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Komisyon, en az üye tam say�s�n�n salt ço�unlu�u ile toplan�r. Kat�lan-
lar�n salt ço�unlu�u ile karar al�r. Oylar�n e�itli�i halinde Ba�kan�n bulun-
du�u taraf�n oyu üstün say�l�r.

Kendi i�ini kurma projelerinin uygulamaya konulabilmesi için üye 
tam say�s�n�n dörtte üçü oran�nda oy ço�unlu�u aran�r.

Komisyonun sekreterya hizmetleri ��kur taraf�ndan yürütülür.

�lgili Mevzuat:

1) 4857 say�l� �� Kanunu Md. 30, 101

2) Özürlü ve Eski Hükümlü Çal��t�rmayan ��verenlerden Ceza Olarak 
Kesilen Paralar� Kullanmaya Yetkili Komisyonun Kurulu�u ile Çal��ma 
Usul ve Esaslar� Hakk�nda Yönetmelik

4857 Say�l� �� Kanunu

MADDE 30 – ��verenler elli veya daha fazla i�çi çal��t�rd�klar� i�yerlerinde her y�l�n 
Ocak ay� ba��ndan itibaren yürürlü�e girecek �ekilde Bakanlar Kurulunca belirlenecek 
oranlarda özürlü ve eski hükümlü ile 3713 say�l� Terörle Mücadele Kanununun ek 1 inci 
maddesinin (B) f�kras� uyar�nca istihdam� zorunlu olan terör ma�duru i�çiyi meslek, be-
den ve ruhi durumlar�na uygun i�lerde çal��t�rmakla yükümlüdürler. Bu kapsamda ça-
l��t�r�lacak i�çilerin toplam oran� yüzde alt�d�r. Ancak özürlüler için belirlenecek oran, 
toplam oran�n yar�s�ndan az olamaz. Ayn� il s�n�rlar� içinde birden fazla i�yeri bulunan 
i�verenin bu kapsamda çal��t�rmakla yükümlü oldu�u i�çi say�s�, toplam i�çi say�s�na göre 
hesaplan�r.

Bu kapsamda çal��t�r�lacak i�çi say�s�n�n tespitinde belirsiz süreli i� sözle�mesine ve 
belirli süreli i� sözle�mesine göre çal��t�r�lan i�çiler esas al�n�r. K�smi süreli i� sözle�mesine 
göre çal��anlar, çal��ma süreleri dikkate al�narak tam süreli çal��maya dönü�türülür.

Oranlar�n hesaplanmas�nda yar�ma kadar kesirler dikkate al�nmaz, yar�m ve daha faz-
la olanlar tama dönü�türülür.

��yerinin i�çisi iken sakatlanan, eski hükümlü ya da terör ma�duru olanlara öncelik 
tan�n�r.

��verenler çal��t�rmakla yükümlü olduklar� i�çileri Türkiye �� Kurumu arac�l��� ile sa�-
larlar.

Bu kapsamda çal��t�r�lacak i�çilerin nitelikleri, hangi i�lerde çal��t�r�labilecekleri, bun-
lar�n i�yerlerinde genel hükümler d���nda ba�l� olacaklar� özel çal��ma ile mesle�e yönel-
tilmeleri, mesleki yönden i�verence nas�l i�e al�nacaklar�, Adalet Bakanl��� ile Çal��ma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanl���nca birlikte ç�kar�lacak yönetmelikle düzenlenir.

Yer alt� ve su alt� i�lerinde özürlü i�çi çal��t�r�lamaz ve yukar�daki hükümler uyar�nca 
i�yerlerindeki i�çi say�s�n�n tespitinde yer alt� ve su alt� i�lerinde çal��anlar hesaba kat�l-
maz.

Bir i�yerinden malulen ayr�lmak zorunda kal�p da sonradan maluliyeti ortadan kalkan 
i�çiler eski i�yerlerinde tekrar i�e al�nmalar�n� istedikleri takdirde, i�veren bunlar� eski 
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i�leri veya benzeri i�lerde bo� yer varsa derhal, yoksa bo�alacak ilk i�e ba�ka isteklilere 
tercih ederek, o andaki �artlarla i�e almak zorundad�r. Aranan �artlar bulundu�u halde 
i�veren i� sözle�mesi yapma yükümlülü�ünü yerine getirmezse, i�e al�nma iste�inde bu-
lunan eski i�çiye alt� ayl�k ücret tutar�nda tazminat öder.

Eski hükümlü çal��t�r�lmas�nda kanunlardaki kamu güvenli�i ile ilgili hizmetlere ili�-
kin özel hükümler sakl�d�r.

Bakanlar Kurulunca belirlenecek oranlar�n üstünde özürlü ve eski hükümlü ve terör 
ma�duru çal��t�ran i�verenlerin kontenjan fazlas� i�çiler için özürlü ve eski hükümlü ça-
l��t�rmakla yükümlü olmad�klar� halde özürlü çal��t�ran veya çal��ma gücünü yüzde sek-
senden fazla kaybetmi� özürlüyü çal��t�ran i�verenlerin bu �ekilde çal��t�rd�klar� her bir 
özürlü için 506 say�l� Sosyal Sigortalar Kanununa göre ödemeleri gereken i�veren sigorta 
prim hisselerinin yüzde ellisini kendisi, yüzde ellisini Hazine öder.

Bu maddeye ayk�r�l�k hallerinde 101 inci madde uyar�nca tahsil edilecek para cezalar� 
Türkiye �� Kurumu bütçesinin Maliye Bakanl���nca aç�lacak özel tertibine gelir kayde-
dilir. Bu hesapta toplanan paralar özürlü ve eski hükümlülerin mesleki e�itim ve mes-
leki rehabilitasyonu, kendi i�ini kurma ve bu gibi projelerde kullan�lmak üzere Türkiye 
�� Kurumuna aktar�l�r. Toplanan paralar�n nerelere ve ne kadar verilece�i Türkiye �� Ku-
rumu Genel Müdürlü�ünün koordinatörlü�ünde, Çal��ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl��� 
Çal��ma Genel Müdürlü�ü, �� Sa�l��� ve Güvenli�i Genel Müdürlü�ü, Özürlüler �daresi 
Ba�kanl���, Adalet Bakanl��� Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlü�ü, Türkiye Sakatlar 
Konfederasyonu ve en çok i�çi ve i�vereni temsil eden üst kurulu�lar�n birer temsilcile-
rinden olu�an komisyon taraf�ndan karara ba�lan�r. Komisyonun çal��ma usul ve esaslar� 
Çal��ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl���nca ç�kar�lacak yönetmelikle düzenlenir.

MADDE 101: Bu Kanunun 30 uncu maddesindeki hükümlere ayk�r� olarak özürlü ve 
eski hükümlü çal��t�rmayan i�veren veya i�veren vekiline çal��t�rmad��� her özürlü ve eski 
hükümlü ve çal��t�rmad��� her ay için yediyüzelli milyon lira para cezas� verilir. Kamu 
kurulu�lar� da bu para cezas�ndan hiçbir �ekilde muaf tutulamaz.

Özürlü Ve Eski Hükümlü Çal��t�rmayan ��verenlerden Ceza Olarak 
Kesilen Paralar� Kullanmaya Yetkili Komisyonun Kurulu�u �le Çal��-
ma Usul Ve Esaslar� Hakk�nda Yönetmelik:

B�R�NC� BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan�mlar

Amaç

MADDE 1 – Bu Yönetmelik, özürlü ve eski hükümlü çal��t�rmayan i�verenlerden veya 
i�veren vekillerinden 4857 say�l� �� Kanununun 101 inci maddesi uyar�nca kesilip Türkiye 
�� Kurumu bütçesinin Maliye Bakanl���nca aç�lacak özel tertibine gelir olarak kaydedile-
cek para cezalar�n�n kullan�m� hakk�nda karar vermeye yetkili komisyonun çal��ma usul 
ve esaslar�n� düzenlemek amac�yla haz�rlanm��t�r.

Kapsam

MADDE 2 – Bu Yönetmelik, Komisyonun kurulu�, çal��ma, karar alma ve al�nan ka-
rarlar�n izlenme usullerini kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – Bu Yönetmelik, 4857 say�l� �� Kanununun 30 uncu maddesinin son f�kras� 
uyar�nca haz�rlanm��t�r.
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Tan�mlar

MADDE 4 – Bu Yönetmelikte geçen;

a ) Kurum: Türkiye �� Kurumu Genel Müdürlü�ünü,

b) Komisyon: Bu Yönetmeli�in 5 inci maddesinde belirtilen komisyonu,

c) Özürlü: Do�u�tan ya da sonradan herhangi bir hastal�k veya kaza sonucu beden-
sel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çe�itli derecelerle kaybetmesi 
nedeniyle çal��ma gücünün en az % 40’�ndan yoksun oldu�u “Özürlülere Verilecek 
Sa�l�k Kurulu Raporlar�”na uygun olarak belgelenen kimseleri,

d) Eski Hükümlü: Bu Yönetmelik kapsam�nda, bir y�ldan daha uzun süreli özgür-
lü�ü ba�lay�c� bir cezadan veya Devlet memuru olmaya engel bir suçtan hüküm 
giyenleri, cezas�n� infaz kurumlar�nda tamamlayanlar�, cezas� tecil edilenleri, �artl� 
sal�verme yoluyla tahliye edilenleri, özel kanunlarda belirtilen �artlardan dolay� 
istihdam edilmeleri olana�� bulunmayanlar ile ömür boyu kamu hizmetlerinden 
yasakl� bulunanlar�,

e) Mesleki E�itim ve Rehabilitasyon: Özürlülerin ve eski hükümlülerin i�gücü piya-
sas�nda ihtiyaç duyulan ilgi ve yeteneklerine uygun mesleklerde yeti�tirilerek is-
tihdamlar�n� kolayla�t�rmak, geli�tirmek ve mesleklerinde ilerlemelerini sa�lamak 
amac�yla sosyal ve t�bbi rehabilitasyon, mesleki rehberlik, mesle�e haz�rl�k, meslek 
edindirme, geli�tirme ve de�i�tirme e�itimini,

f) Proje : ��siz özürlülerin ve eski hükümlülerin mesleki e�itim ve rehabilitasyonuna, 
istihdam�na ve i� kurmalar�na yönelik olarak, bu Yönetmeli�e ekli proje format�na 
göre, e�itim kurum ve kurulu�lar�, üniversiteler, kamu kurum ve kurulu�lar�, va-
k�f, dernek, sendika, meslek örgütleri gibi sivil toplum kurulu�lar�, gerçek ve tüzel 
ki�iler taraf�ndan haz�rlanan programlar�,

 ifade eder.

�K�NC� BÖLÜM
Komisyonun Kurulu�u, Toplanmas� ve Karar Yeter Say�s�

Komisyonun Kurulu�u

MADDE 5 – Komisyon; Türkiye �� Kurumu Genel Müdürünün ba�kanl���nda, Ça-
l��ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl��� Çal��ma Genel Müdürü, Çal��ma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanl��� �� Sa�l��� ve Güvenli�i Genel Müdürü, Özürlüler �daresi Ba�kan�, Adalet Ba-
kanl��� Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürü veya yerlerine görevlendirecekleri yetkili 
birer temsilci ile Türkiye Sakatlar Konfederasyonu ve en fazla üyeye sahip i�çi ve i�veren 
konfederasyonlar�n�n birer temsilcilerinden olmak üzere bir ba�kan ve 7 üyeden olu�ur.

Türkiye Sakatlar Konfederasyonu ile en çok üyeye sahip i�çi ve i�veren konfederas-
yonlar�, seçtikleri temsilci say�s� kadar yedek temsilci seçerler. As�l ve yedek üye olarak 
görevlendirilen temsilcilerin görev süreleri üç y�l olup, bu üyeler yeniden seçilebilirler.

Komisyonun Toplanmas� ve Çal��ma �lkeleri

MADDE 6 – Komisyon, para cezalar�n�n nerelere ve ne kadar verilece�i hakk�nda ka-
rar vermek üzere her y�l ocak, nisan, temmuz ve ekim aylar�nda gündemli olarak toplan�r. 
Komisyon Ba�kan� gerekli gördü�ü hallerde Komisyonu ola�anüstü toplant�ya ça��rabi-
lir. En az üç üyenin yaz�l� istemi ile de Komisyon ola�anüstü toplan�r. Ola�anüstü toplant� 
talebi Komisyon Ba�kan� taraf�ndan en geç 15 gün içinde yerine getirilir.

Komisyon, gündemdeki s�raya göre konular� görü�ür. Toplant�ya kat�lan üye say�s�n�n 
ço�unluk karar�yla gündem d��� konular da görü�ülebilir.
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Komisyon, uygulanmas� önerilen projeleri; amaç, gerçekle�me süresi, faydalanacak 
özürlü ve eski hükümlü say�lar�, birden fazla özür grubuna yönelik olmas�, istihdam oran� 
dü�ük özür grubuna hizmet etmesi ve istihdama katk�s� bak�m�ndan inceler, mevcut para 
miktar�n� da dikkate alarak de�erlendirir. �stihdam garantisi verilen proje önerileri tercih 
edilir. Mesleki e�itim ve rehabilitasyon projelerine kat�lanlara serti	 ka verilmesi aran�r. 
Komisyon kararlar� gerekçelidir.

Yönetmelik ekinde yer alan proje format�na uygun olarak haz�rlanan projeler de�er-
lendirmeye al�n�r.

Komisyonun Toplanma ve Karar Yeter Say�s�

MADDE 7 – Komisyon, en az üye tam say�s�n�n salt ço�unlu�u ile toplan�r. Kat�lanla-
r�n salt ço�unlu�u ile karar al�r. Oylar�n e�itli�i halinde Ba�kan�n bulundu�u taraf�n oyu 
üstün say�l�r.

Kendi i�ini kurma projelerinin uygulamaya konulabilmesi için üye tam say�s�n�n dört-
te üçü oran�nda oy ço�unlu�u aran�r.

Sekreterya Görevi

MADDE 8 – (De�i�ik f�kra: 09/09/2008- 26992 S.R.G Yön/1.md.) Komisyonun sekre-
terya hizmetleri Kurum taraf�ndan yürütülür.

(De�i�ik f�kra : 09/09/2008- 26992 S.R.G Yön/1.md.) Proje tekli� eri Komisyona ile-
tilmek üzere Kurum �l Müdürlükleri veya Türkiye Sakatlar Konfederasyonu’na verilir. �l 
Müdürlükleri ve Konfederasyon, tüm proje önerilerini görü�leri ile birlikte Kuruma gön-
dermekle yükümlüdür.

Komisyonun nerede, hangi gün ve saatte ola�an olarak toplanaca�� Kurum taraf�ndan 
Komisyon üyelerine toplant�dan 15 gün önce duyurulur, gündem ve gündeme ili�kin do-
küman ile proje özetleri üyelere gönderilir.

Komisyon kararlar� karar defterine yaz�l�r, Ba�kan ve üyelerce imzalan�r.

Komisyon kararlar� Kurum taraf�ndan yerine getirilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Para Cezalar�n�n Kullan�m� ve �zleme

Para Cezalar�n�n Kullan�m�

MADDE 9 – Özürlü çal��t�rmad��� için i�verenlerden kesilen ve Kuruma aktar�lan 
para cezalar� özürlülere, eski hükümlü çal��t�rmad��� için i�verenlerden kesilen ve Kuru-
ma aktar�lan para cezalar� eski hükümlülere yönelik hizmetlerde kullan�l�r.

�zleme

MADDE 10 – Komisyon kararlar� do�rultusunda kaynak tahsis edilen projelere ili�kin 
harcama belgeleri Kuruma verilir. Kurum, belgeler üzerinden harcamalar� izler ve de�er-
lendirmesini bir raporla Komisyona bildirir.

Komisyon gerekli gördü�ü hallerde ayr�nt�l� denetim yap�lmas�na karar verir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yürürlük ve Yürütme

Yürürlük

MADDE 11 – Bu Yönetmelik yay�m� tarihinde yürürlü�e girer.

Yürütme

MADDE 12 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çal��ma ve Sosyal Güvenlik Bakan� yürütür.
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ÖZÜRLÜLER �URASI

Özürlüler �uras�, Özürlüler �daresi Ba�kanl���n�n en yüksek dan��ma 
kuruludur.

�uran�n amac�, özürlü ve özürlülük konusunda her türlü görü� ve çö-
züm önerilerini tart��mak, ulusal politikalara esas olacak ilk ve program-
lar olu�turmak, kamuoyunun bu konuda bilinçlenmesine katk�da bulun-
mak, ulusal ve uluslararas� alanlardaki görü�, dü�ünce ve geli�melerin 
aktar�lmas�n� ve tart���lmas�n� sa�lamakt�r.

�uran�n düzenli yürütülmesini Yürütme Kurulu sa�lar. Yürütme ku-
rulu, Özürlüler �daresi Ba�kan�n�n tekli	  ve Ba�kanl���n ba�l� bulundu�u 
Bakan�n onay� ile bir Ba�kan Yard�mc�s� Ba�kanl���nda, 1.Hukuk Mü�a-
viri ile ana ve yard�mc� hizmet dairesi ba�kanlar�ndan olu�ur. Yürütme 
Kurulu kararlar�n� oy çoklu�u ile al�r. Oylar�n e�itli�i halinde Yürütme 
Kurulu Ba�kan�n�n oyu ço�unlu�u olu�turur.

�uran�n do�al üyeleri; Özürlüler �daresinin ba�l� bulundu�u Bakan, 
Özürlüler �daresi Ba�kan�, Özürlüler Yüksek Kurulu Üyeleri, Özürlüler 
�daresi Ba�kan Yard�mc�lar�, Yürütme Kurulu üyeleri, Özürlüler Uzman-
lar�, �uran�n gündemiyle ilgili uzmanlar, �uran�n gündemiyle ilgili Özür-
lüler �daresi Ba�kanl��� personelidir.

�uran�n temsilci üyeleri Türkiye Büyük Millet Meclisi temsilcisi, Ba�-
bakanl�k temsilcisi, Yüksek Ö�retim Kurulu temsilcisi, konu ile ilgili 
üniversitelerin temsilcileri, özürlülerle ilgili konfederasyon ba�kanlar�, 
özürlüler ile ilgili spor federasyonlar� ba�kanlar�, Bakan taraf�ndan ismen 
davet edilenler, Özürlüler �daresi Ba�kanl���nca ismen davet edilenler ile 
konu ile ilgili kurum ve kurulu�lardan ça��r�lan temsilcilerdir.

�ura iki y�lda bir toplan�r. Gündemi en az üç ay önce Yürütme Kurulu 
taraf�ndan Bakan�n onay� al�narak belirlenir. Gündem belirlendikten son-
ra gerekli görüldü�ü takdirde komisyonlar olu�turulur.

�uran�n çal��ma süresi iki günden az, dört günden çok olamaz. �ura ça-
l��malar�n�n tamamlanmas�n�n ard�ndan çal��malar� de�erlendiren bir so-
nuç bildirgesi haz�rlan�r ve �ura Ba�kan� taraf�ndan kamuoyuna aç�klan�r.

�lgili Mevzuat:

1) 25.03.1997 tarih 571 say�l� Özürlüler �daresi Ba�kanl��� Te�kilat ve 
Görevleri Hakk�nda Kanun Hükmünde Kararname Md. 20

2) 12.11.1997 tarihli Özürlüler �daresi Ba�kanl��� Özürlüler �uras� Yö-
netmeli�i
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25.03.1997 tarih 571 say�l� Özürlüler �daresi Ba�kanl��� Te�kilat ve 
Görevleri Hakk�nda Kanun Hükmünde Kararname Md. 20:

27.06.1984 tarihli ve 3030 say�l� Büyük�ehir Belediyelerinin Yönetimi Hakk�nda Kanun 
Hükmünde Kararnamenin De�i�tirilerek Kabulü Hakk�nda Kanunun 6 nc� maddesinin 
(A) f�kras�n�n (s) bendi a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi�tir.

“s) Belediyelerce i�letilen veya belediyelerin i�letim hakk�n� imtiyaz sözle�meleriyle 
devretti�i her türlü toplu ta��ma araçlar�n�n ve duraklar�n�n özürlülerin yararlanmas�na 
ve ula�abilirli�i ile Türk Standartlar�na uygunlu�unu sa�lamak, Özürlü Kimlik Kart�na 
sahip özürlüler ile zorunlu refakatçilerinin ücretsiz ula��mlar�yla, kendilerini geli�tirme-
lerini ve toplumsal ya�amla bütünle�meleri için gerekli tedbirleri almak, sosyal, kültürel, 
e�itsel, sanatsal ve sportif etkinliklerden indirimli veya ücretsiz yararlanmas� ile büyük-
�ehir belediyelerince muhtaçl���n� belgeleyen özürlülere su ve do�al gaz gibi hizmetlerin 
fatura bedellerine özür ve yard�ma muhtaçl�k derecesine göre en az %50 olmak üzere 
indirim yapmak, kiraya verilen büfe, otopark, tuvalet vb. i�yerlerinin en az %10’unun 
öncelikli olarak özürlüler taraf�ndan i�letilmesi ve istihdam�n� sa�lamak. Ad� geçen i�yer-
lerinin tahsisinde 2886 say�l� Devlet �hale Kanunu hükümleri uygulanmaz.

Bu maddenin uygulanmas�yla ilgili usul ve esaslar �çi�leri Bakanl���, Özürlüler �daresi 
Ba�kanl��� temsilcilerinden olu�acak bir kurul taraf�ndan kanunun yay�mland��� tarihten 
itibaren bir y�l içinde ç�kar�lacak bir yönetmelikle düzenlenir.”

12.11.1997 tarihli Özürlüler �daresi Ba�kanl��� Özürlüler �uras� Yö-
netmeli�i:

B�R�NC� BÖLÜM
Genel Hükümler

Amaç

MADDE 1 – Bu Yönetmeli�in amac�, Özürlüler �uras�’n�n olu�umu, çal��ma usul ve 
esaslar�n� düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – Bu Yönetmelik, Özürlüler �uras�’n�n olu�umu, çal��ma usul ve esaslar� ile 
bunlarla ilgili di�er hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – Bu Yönetmelik, 571 say�l� Özürlüler �daresi Ba�kanl��� Te�kilat ve Görev-
leri Hakk�nda Kanun Hükmünde Kararnamenin 20 nci maddesine dayan�larak haz�rlan-
m��t�r.

Tan�mlar

MADDE 4 – Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakan : Özürlüler �daresi Ba�kanl���n�n ba�l� bulundu�u Devlet Bakan�n�,

b) Ba�kanl�k : Özürlüler �daresi Ba�kanl���n�,

c) Ba�kan : Özürlüler �daresi Ba�kan�n�,

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’n�n do�al üyeleri ve temsilci üyelerinden olu�an kurulu,

g) Divan Ba�kanl��� : Ba�kan�, Özürlüler �daresi Ba�kanl���n�n ba�l� bulundu�u Dev-
let Bakan� veya Özürlüler �daresi Ba�kan� olan, di�er üyeleri Özürlüler �uras� Ge-
nel Kurulu taraf�ndan seçilen Özürlüler �uras� yürütücü organ�n�,

h) Yürütme Kurulu : �ura’n�n planlanmas�, organizasyonu, yürütülmesi ve izlenme-
sinden sorumlu olan �ura yürütme kurulunu, ifade eder.

�K�NC� BÖLÜM
�uran�n Olu�umu, Görevleri ve Gündemi

�uran�n Olu�umu

MADDE 5 – �ura, Ba�kanl�kça belirlenecek yer ve tarihte üye tam say�s�n�n en az üçte 
ikisiyle isti�ari nitelikte kararlar almak üzere iki y�lda bir kez toplan�r.

Bakan, �ura’n�n do�al üyesi ve ba�kan�d�r. Bakan�n bulunmad��� zamanlarda Ba�kan 
�ura’n�n ba�kanl���n� yapar.

�ura; do�al üyeler, temsilci üyeler ve gözlemcilerin toplanmas�ndan olu�ur. �ura’ya 
kat�lan her üyenin bir oy hakk� vard�r.

�ura, çal��malar�n� komisyon toplant�lar� ve genel kurul toplant�lar� halinde yürütür.

Do�al Üyeler

MADDE 6 – �ura’n�n do�al üyeleri, Bakan, Ba�kan ve di�er Özürlüler Yüksek Kurulu 
Üyeleri, Ba�kanl�k Ba�kan Yard�mc�lar�, Yürütme Kurulu Üyeleri, Özürlüler Uzmanlar�, 
�ura’n�n gündemiyle ilgili uzmanlar, �ura’n�n gündemiyle ilgili Ba�kanl�k personelidir.

Temsilci Üyeler

MADDE 7 – �ura’n�n temsilci üyeleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi temsilcisi, Ba�-
bakanl�k temsilcisi, Yüksekö�retim Kurulu temsilcisi, konu ile ilgili fakülte veya yüksek 
okulu bulunan üniversitelerin temsilcileri, Türkiye Sakatlar Konfederasyonuna ba�l� fe-
derasyon ba�kanlar�, özürlüler ile ilgili spor federasyonlar� ba�kanlar�, Bakan taraf�ndan 
ismen davet edilenler, Ba�kanl�kça ismen davet edilenler, Ba�kanl�kça ça��r�lacak konu ile 
ilgili kurum ve kurulu�lar�n temsilcileridir.

Gözlemciler

MADDE 8 – �ura ba�kan�, �ura’ya yurt içinden veya yurt d���ndan gözlemciler davet 
edebilir, gözlemciler görü� bildirebilir, fakat oy kullanamazlar.

�uran�n Amac�

MADDE 9 – �ura’n�n amac�, Özürlüler �daresi Ba�kanl���n�n kurulu� amac� ve görev-
leri do�rultusunda, özürlü ve özürlülük konusunda her türlü görü� ve çözüm önerilerini 
tart��mak, ulusal politikalara esas olacak ilke ve programlar olu�turmak, kamuoyunun 
bu konuda bilinçlenmesine katk�da bulunmak, ulusal ve uluslararas� alanlardaki görü�, 
dü�ünce ve geli�melerin aktar�lmas�n�, tart���lmas�n� sa�lamakt�r.

�uran�n Görevi

MADDE 10 – Ba�kanl���n en yüksek dan��ma kurulu olan Özürlüler �uras� özürlüler-
le ilgili konularda tetkik ve teklif niteli�inde kararlar almakla görevlidir.
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�ura Gündeminin Belirlenmesi

MADDE 11 – �ura’n�n gündemi �ura’n�n gerçekle�tirilece�i tarihten en az alt� ay önce 
yürütme kurulu taraf�ndan belirlenerek Bakan�n onay�ndan sonra kesinlik kazan�r.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
�ura Çal��malar�n�n Usul ve Esaslar�

�ura Komisyonlar�n�n Olu�umu ile Çal��ma Usul ve Esaslar�

MADDE 12 – �ura gündeminin belirlenmesini takiben gündeme ili�kin komisyonlar 
olu�turulur. Komisyonlar�n üye say�s� 15’ten az olamaz. Komisyonlar gerekli gördükleri 
hallerde alt komisyonlar kurabilirler.

Komisyonlar, ilk toplant�lar�nda bir ba�kan, iki ba�kan yard�mc�s� ile üç raportör seçer-
ler ve çal��ma program� haz�rlarlar. �lk toplant�dan sonra seçim sonucunu ve haz�rlad�kla-
r� çal��ma program�n� �ura sekreterli�ine teslim ederler. Komisyonlar haz�rlanan program 
gere�i komisyon ba�kan�n�n gerekli gördü�ü yer ve zamanda toplanarak çal��malar�n� 
tamamlarlar.

Komisyon ba�kanl���, ki�isel bildiriler ile kurum ve kurulu�lar�n görü� yaz�lar�n�n ko-
misyonlarda görü�ülmesini sa�lar.

Komisyon toplant�lar�nda kararlar oy çoklu�u ile al�n�r. Oylar�n e�itli�i halinde ko-
misyon ba�kan�n�n bulundu�u taraf üstün say�l�r. Komisyon toplant�lar� ile kararlar� tüm 
üyelerce imzalanan bir tutanak ile tespit edilir. Komisyon çal��malar�n�n tamamlanmas�-
n�n ard�ndan �ura toplant�s�na sunulmak üzere bütün üyelerce imzalanm�� bir rapor ha-
z�rlan�r ve �ura sekreterli�ine teslim edilir. �ura sekreterli�i haz�rlanan raporu genel kurul 
ça�r�s� ile birlikte �ura tarihinden en az 30 gün önce �ura üyelerine gönderir.

Genel Kurul Çal��ma Usul ve Esaslar�

MADDE 13 – Genel kurul, �ura’n�n en yüksek karar organ�d�r. Genel kurul divan 
ba�kanl���n� Bakan yürütür. Genel kurul, üyeler aras�ndan iki ba�kan yard�mc�s� ile dört 
raportör seçerek divan ba�kanl���n� olu�turur.

Genel kurul çal��malar� iki günden az, dört günden fazla olamaz.

Genel kurul toplant�lar� en fazla üç saatlik bölümlerden olu�an oturumlar halinde ya-
p�l�r. Oturumlarda söz almak isteyen üyeler bu taleplerini divan ba�kanl���na ad bildir-
mek suretiyle iletirler ve divan ba�kan� söz almak isteyen her üyenin görü�ünü belirtme-
sini sa�layacak �ekilde konu�ma sürelerini belirler.

Oturumlarda görü�ülecek komisyon raporlar� divan ba�kanl���nca okutulur ve söz 
almak isteyen üyelerin tümünün görü�ünü belirtmesinin ard�ndan divan ba�kanl���nca 
birisi lehte, di�eri ise aleyhte olmak üzere iki üyeye daha söz verilerek komisyon raporu 
üzerindeki görü�meler tamamlan�r ve oylama yap�l�r. Komisyon raporlar�na ili�kin ola-
rak yap�lan oylamada her üye kabul, ret ya da çekimser �eklinde oy kullan�r. Komisyon 
raporlar� oylama sonucuna göre kabul ya da reddedilerek �ura karar�na dönü�türülür. 
Oylar�n e�it olmas� halinde divan ba�kanl���nca uygun bulunan görü� kabul edilir. Rapor-
lar üzerindeki kararlara uygun ekleme ve ç�karmay� gerektiren düzeltmeler her komisyon 
ba�kanl���nca yap�l�r ve divan ba�kanl���na teslim edilir.

Oturumlarda görü�ülen konulara ili�kin olarak en az üç üye taraf�ndan imzalanmak 
suretiyle önerge verilebilir. Verilen her önerge ayr� ayr� divan ba�kanl���nca okutulur ve 
�ura üyelerinin oyuna sunulur. Oylama sonucunda kabul edilen önergeler kararlara dahil 
edilir.
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�ura Sonuç Bildirgesi

MADDE 14 – �ura çal��malar�n�n tamamlanmas�n�n ard�ndan çal��malar� de�erlendi-
ren bir sonuç bildirgesi divan ba�kanl���nca haz�rlan�r ve �ura ba�kan� taraf�ndan kamu-
oyuna aç�klan�r.

Tebli�ler

MADDE 15 – �ura toplant�lar�nda Ba�kanl�k taraf�ndan gündeme ili�kin olarak be-
lirlenen konularda bilim adamlar�nca haz�rlanan bilimsel tebli�ler, divan ba�kanl���nca 
uygun görülen oturumlarda �ura üyelerine sunulur ve üzerinde tart��ma yap�labilir.

Tebli�ler, üzerinde yap�lan tart��malar� da içerecek �ekilde Ba�kanl�k taraf�ndan ya-
y�mlanabilir.

�ura Kararlar�

MADDE 16 – �ura kararlar�, Ba�kanl�k taraf�ndan yay�mlan�r ve ilgili ki�i ve kurulu�-
lara gönderilir. Yay�mlanan kararlara ili�kin uygulamalar Ba�kanl�kça izlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yürütme Kurulu ve �ura Sekreterli�i

Yürütme Kurulunun Amac� ve Olu�umu

MADDE 17 – Özürlüler �uras� sürecinde �ura sekreterli�ine yol göstermek ve çal��-
malar�n� izlemek amac�yla �ura yürütme kurulu kurulur. Yürütme kurulu, Ba�kan�n tek-
li	  ve Bakan�n onay� ile ana hizmet birimlerinin ba�l� oldu�u ba�kan yard�mc�s� ba�kan-
l���nda, I. Hukuk Mü�aviri ile ana ve yard�mc� hizmet birimleri ba�kanlar�ndan olu�ur. 
Yürütme kurulu �ura’n�n düzenli yürütülmesini sa�lar.

Yürütme kurulu ba�kan�n�n bulunmad��� hallerde yürütme kurulu ba�kan�n�n uygun 
gördü�ü bir üye ba�kanl��� vekaleten yürütür. Yürütme kurulu toplant� yeter say�s� ile 
toplan�r.

Yürütme kurulu kararlar� oy çoklu�u ile al�n�r ancak oylar�n e�itli�i durumunda yü-
rütme kurulu ba�kan�n�n kulland��� oy yönünde al�nan kararlar geçerlidir.

Yürütme Kurulunun Görevleri

MADDE 18 – Yürütme kurulunun görevleri;

a) �ura’n�n gündemini, çal��ma esaslar�n� ve takvimini belirlemek,

b) �ura’n�n yap�laca�� ili tespit etmek,

c) �ura gündemiyle ilgili üyeleri tespit etmek,

d) Haz�rl�k çal��malar�n� ba�latmak ve izlemek,

e) Ba�kanl�k birimleri aras�nda �ura’n�n organizasyonu ve yürütülmesi konusunda 
yard�mla�ma, i� birli�i ve koordinasyonu sa�lamak üzere çal��ma gruplar� kur-
mak,

f) �uraya ait ayr�nt�lar� planlamak ve yürütülmesini sa�lamakt�r.

�ura Sekreterya Hizmetleri

MADDE 19 – �ura’n�n sekreterya hizmetleri Ba�kanl�k E�itim Dairesi Ba�kanl���nca 
yürütülür.
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�ura Sekreterli�inin Görevleri

MADDE 20 – �ura sekreterli�inin görevleri;

a) Yürütme kurulu taraf�ndan tespit edilen �ura gündemini ve �ura toplant� tarihini 
Bakan�n onay�na sunmak,

b) Davetlerin zaman�nda yap�lmas�n� sa�lamak,

c) �ura’n�n düzenli ve verimli bir �ekilde çal��mas�n� sa�lamak üzere gerekli tedbirle-
ri almak,

d) Komisyonlar taraf�ndan haz�rlanan raporlar� genel kurulda görü�ülmek üzere 
üyelere göndermek,

e) �ura kapsam�nda gerekli görülen bas�l� ve görsel yay�nlar� bas�lmas� için ilgili Ba�-
kanl�k birimine göndermektir.

BE��NC� BÖLÜM
Son Hükümler, Yürürlük ve Yürütme

�ura Giderlerinin Kar��lanmas�

MADDE 21 – �ura’n�n organizasyonu ve gerçekle�tirilmesine ili�kin tüm giderler Ba�-
kanl�k bütçesinden kar��lan�r.

�ura toplant�lar�na �ura’n�n yap�laca�� il d���ndan kat�lan üyelere 10/02/1954 tarihli 
ve 6245 say�l� Harc�rah Kanunu hükümlerine göre belirlenen miktarda yolluk ödenir.

Yay�n Hakk�

MADDE 22 – �ura’ya sunulan tebli�ler ile yap�lan konu�ma tutanaklar�n�n ve �ura ra-
porlar�n�n yay�n hakk� münhas�ran Ba�kanl��a ait olup, an�lan tebli�ler ile konu�malar�n 
sahiplerine telif ücreti ödenmez.

Yürürlükten Kald�r�lan Yönetmelik

MADDE 23 – 12/11/1997 tarihli ve 23168 say�l� Resmi Gazetede yay�mlanan Özürlü-
ler �daresi Ba�kanl��� Özürlüler �uras� Yönetmeli�i yürürlükten kald�r�lm��t�r.

Yürürlük

MADDE 24 – Say��tay ve Maliye Bakanl���n�n görü�leri al�narak haz�rlanan bu Yönet-
melik yay�m� tarihinde yürürlü�e girer.

Yürütme

MADDE 25 – Bu Yönetmelik hükümlerini Özürlüler �daresi Ba�kanl���n�n ba�l� bu-
lundu�u Devlet Bakan� yürütür. 
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ÖZÜRLÜLER YÜKSEK KURULU

Özürlüler Yüksek Kurulu, Özürlüler �daresi Ba�kanl���nca haz�rlanan, 
haz�rlat�lan ve incelenen projelerin öncelik s�ras�n� tespit etmek ve uygu-
lanacak projeleri karara ba�lamak,

Özürlüler �daresi Ba�kanl���n�n görev alan�na giren konularda üst dü-
zey politikalar� belirlemek, bu konuda Ba�kanl��a görü� ve öneriler bil-
dirmek amac�yla olu�turulmu�tur.

Özürlüler Yüksek Kurulu a�a��daki üyelerden olu�ur:

a) Özürlüler �daresi Ba�kan�,

b) Devlet Planlama Te�kilat� Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel 
Müdürü,

c) Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürü,

d) Turizm Bakanl��� Yat�r�mlar Genel Müdürü,

e) Milli E�itim Bakanl��� Özel E�itim Rehberlik ve Dan��ma Hizmetle-
ri Genel Müdürü,

f) Sa�l�k Bakanl��� Tedavi Hizmetleri Genel Müdürü,

g) �� ve ��çi Bulma Kurumu Genel Müdürü,

h) Türkiye ��çi Sendikalar� Konfederasyonu (TÜRK-��) ile en fazla 
üyesi bulunan i�veren konfederasyonunun ba�kanlar�,

i) Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Genel Ba�kan� ve Türkiye Sakat-
lar Konfederasyonu taraf�ndan her özür grubunu temsil eden fede-
rasyonlardan seçilecek dört üye,

j) Ba�bakan taraf�ndan en az biri üniversite ö�retim üyelerinden ol-
mas� kayd�yla özürlülerle ilgili konularda temayüz etmi� ki�iler 
aras�ndan seçilecek üç üye.

Kurul Ba�kan�n�n gerekli görmesi halinde Üniversite ö�retim üyele-
ri, ilgili kurum ve kurulu�lar�n temsilcileri veya uzmanlar kurula ça�-
r�labilir.

Kurul, Ba�bakan veya görevlendirdi�i bir Devlet Bakan�n�n Ba�kanl�-
��nda toplan�r. Bakan�n bulunmad��� hallerde Kurula Özürlüler �daresi 
Ba�kan� ba�kanl�k eder. Kurul, üç ayda bir ola�an, Ba�bakan, ilgili Devlet 
Bakan� veya Ba�kan�n ça�r�s� üzerine ola�anüstü toplan�r.

Kurulun toplant� yeter say�s� üyelerin salt ço�unlu�u, karar yeter say�-
s� ise toplant�ya kat�lanlar�n salt ço�unlu�udur.
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Seçilenlerin kurul üyeli�i süresi iki y�ld�r. Üyeli�i sona erenler yeniden 
seçilebilir. Herhangi bir nedenle görevden ayr�lanlar�n yerine seçilenler 
kalan süreyi tamamlarlar.

Toplant�ya kat�lan üyelere kat�ld�klar� toplant� ba��na, genel bütçeden 
yap�lacak hazine yard�mlar�ndan, asgari ücretin üçte biri (1/3) kadar net 
huzur hakk� ödenir.

Kurulun sekreterya hizmetleri Özürlüler �daresi Ba�kanl���nca yerine 
getirilir.

�lgili Mevzuat:

25.03.1977 tarihli 571 say�l� Özürlüler �daresi Ba�kanl��� Te�kilat ve 
Görevleri Hakk�nda Kanun Hükmünde Kararname Md. 18

MADDE 18 – Özürlüler Yüksek Kurulu a�a��daki üyelerden olu�ur:

a) Özürlüler �daresi Ba�kan�,

b) Devlet Planlama Te�kilat� Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürü,

c) Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürü,

d) Turizm Bakanl��� Yat�r�mlar Genel Müdürü,

e) Milli E�itim Bakanl��� Özel E�itim Rehberlik ve Dan��ma Hizmetleri Genel Mü-
dürü,

f) Sa�l�k Bakanl��� Tedavi Hizmetleri Genel Müdürü,

g) �� ve ��çi Bulma Kurumu Genel Müdürü,

h) En fazla üyesi bulunan i�çi ve i�veren konfederasyonlar�n�n ba�kanlar�,

�) Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Genel Ba�kan� ve Türkiye Sakatlar Konfede-
rasyonu taraf�ndan her özür grubunu temsil eden federasyonlardan seçilecek 
dört üye,

j) Ba�bakan taraf�ndan en az biri üniversite ö�retim üyelerinden olmas� kayd�yla 
özürlülerle ilgili konularda temayüz etmi� ki�iler aras�ndan seçilecek üç üye.

Kurul Ba�kan�n�n gerekli görmesi halinde Üniversite ö�retim üyeleri, ilgili kurum ve 
kurulu�lar�n temsilcileri veya uzmanlar kurula ça�r�labilir.

Kurul, Ba�bakan veya görevlendirdi�i bir Devlet Bakan�n�n Ba�kanl���nda toplan�r. 
Bakan�n bulunmad��� hallerde Kurula Özürlüler �daresi Ba�kan� ba�kanl�k eder. Kurul, üç 
ayda bir ola�an, Ba�bakan, ilgili Devlet Bakan� veya Ba�kan�n ça�r�s� üzerine ola�anüstü 
toplan�r.

Kurulun toplant� yeter say�s� üyelerin salt ço�unlu�u, karar yeter say�s� ise toplant�ya 
kat�lanlar�n salt ço�unlu�udur.

Seçilenlerin kurul üyeli�i süresi iki y�ld�r. Üyeli�i sona erenler yeniden seçilebilir. Her-
hangi bir nedenle görevden ayr�lanlar�n yerine seçilenler kalan süreyi tamamlarlar.
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Toplant�ya kat�lan üyelere kat�ld�klar� toplant� ba��na, genel bütçeden yap�lacak hazi-
ne yard�mlar�ndan, asgari ücretin üçte biri (1/3) kadar net huzur hakk� ödenir.

Kurulun sekreterya hizmetleri Özürlüler �daresi Ba�kanl���nca yerine getirilir.

Kurulun çal��ma usul ve esaslar� yönetmelikle düzenlenir.

Özürlüler Yüksek Kurulunun görevleri:

MADDE 19 – Özürlüler Yüksek Kurulunun görevleri �unlard�r:

a) Ba�kanl�kça haz�rlanan, haz�rlat�lan ve incelenen projelerin öncelik s�ras�n� tespit 
etmek ve uygulanacak projeleri karara ba�lamak,

b) Ba�kanl���n görev alan�na giren konularda üst düzey politikalar� belirlemek, bu 
konuda Ba�kanl��a görü� ve önerilerini bildirmek.
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REKLAM KURULU

Reklam Kurulu, ticari reklamlarda ve ilanlarda uyulmas� gereken il-
keleri belirlemek, bu ilkeler çerçevesinde ticari reklam ve ilanlar� incele-
mek ve inceleme sonucuna göre Tüketicinin Korunmas� Hakk�nda Yasaya 
ayk�r� reklam ve ilanlar� üç aya kadar tedbiren durdurma ve/veya ayn� 
yöntemle düzeltme ve/veya para cezas� vermek üzere olu�turulmu�tur.

Ba�kanl���, Bakan�n görevlendirece�i ilgili Genel Müdür taraf�ndan 
yürütülen Kurul;

a) Bakanl�kça, ilgili Genel Müdür Yard�mc�lar� aras�ndan görevlendi-
rilecek bir üye,

b) Adalet Bakanl���nca, bu Bakanl�kta idari görevlerde çal��an hakim-
ler aras�ndan görevlendirilecek bir üye,

c) Türkiye Radyo- Televizyon Kurumunca görevlendirilecek reklam 
konusunda uzman bir üye,

d) Yüksekö�retim Kurulunun reklamc�l�k alan�nda uzman üniversite 
ö�retim elemanlar� aras�ndan seçece�i bir üye,

e) Türk Tabipleri Birli�i Merkez Konseyinin görevlendirece�i doktor 
bir üye,

f) Türkiye Barolar Birli�inin görevlendirece�i avukat bir üye,

g) Türkiye Odalar ve Borsalar Birli�inin de�i�ik sektörlerden görev-
lendirece�i dört üye,

h) Türkiye’deki tüm gazeteciler derneklerinin kendi aralar�ndan seçe-
ce�i bir üye,

i) Reklamc�lar derneklerinin veya varsa üst kurulu�lar�n�n seçece�i 
bir üye,

j) Tüketici Konseyinin Konseye kat�lan tüketici örgütü temsilcileri 
aras�ndan seçece�i veya üst örgütlerinin görevlendirece�i bir üye,

k) Türkiye Ziraat Odalar� Birli�inin görevlendirece�i bir üye,

l) Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar� Konfederasyonunun görevlendirece-
�i bir üye,

m) Türk Standartlar� Enstitüsünden bir üye,

n) Diyanet ��leri Ba�kanl���ndan bir üye,

o) Türk Mühendis ve Mimar Odalar� Birli�inden bir üye,

p) ��çi Sendikalar� Konfederasyonundan bir üye,
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r) Memur Sendikalar� Konfederasyonundan bir üye,

s) Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Mü�avirler ve Yeminli Mali Mü-
�avirler Odalar� Birli�inin görevlendirece�i bir üye,

t) Ankara, �stanbul ve �zmir Büyük�ehir Belediyelerinin kendi arala-
r�ndan seçece�i bir üye,

u) Türk Eczac�lar Birli�inden bir üye,

v) Türk Di� Hekimleri Birli�inden bir üye,

y) Tar�m ve Köyi�leri Bakanl��� ile Sa�l�k Bakanl���ndan iki�er üye

 olmak üzere yirmi dokuz üyeden olu�ur.

Türk Mühendis ve Mimar Odalar� Birli�i, Türk Eczac�lar Birli�i ve 
Türk Di� Hekimleri Birli�i taraf�ndan görevlendirilecek ki�iler, kendi üye-
leri aras�ndan tespit edilir.

��çi Sendikalar� Konfederasyonlar� ile Memur Sendikalar� Konfederas-
yonlar�, Kurula gönderecekleri temsilcilerini kay�tl� en çok üyeye sahip 
olanlardan ba�lamak üzere dönü�ümlü olarak kendi aralar�nda belirler-
ler.

Reklamc�lar dernekleri üst kurulu�lar� varsa bu kurulu�lar�n, yoksa 
reklamc�lar derneklerinin, kendi aralar�nda yap�lacak seçimle Kurula 
gönderilecek üye belirlenir.

Tüketici örgütü temsilcisi, Tüketici Konseyine kat�lan tüketici örgütü 
temsilcileri aras�ndan yap�lacak seçimle veya üst örgütleri taraf�ndan ya-
p�lacak görevlendirme ile saptan�r.

Üyelerin görev süresi üç y�ld�r. Süresi bitenler yeniden görevlendirile-
bilir veya seçilebilir.

Kurul Ankara da Ba�kan�n�n belirledi�i gündem ile ayda en az bir kez 
toplan�r. En az ondört üyenin haz�r olmas� �artt�r. Kurul oy çoklu�u ile 
karar verir. Oylar�n e�itli�i halinde Ba�kan�n oyu ço�unlu�u sa�lar.

Kurulun sekreterya hizmetlerini Genel Müdürün görevlendirece�i Ku-
rul üyesi, ilgili Genel Müdür Yard�mc�s� ve yeteri say�da personel görür.

Kurul üyelerine huzur hakk� ödenir.

�lgili Mevzuat:

1 4077 say�l� Tüketicinin Korunmas� Hakk�nda Kanun Md. 17, 29, 31

2) 01.08.2003 tarihli Reklam Kurulu Yönetmeli�i
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4077 say�l� Tüketicinin Korunmas� Hakk�nda Kanun

MADDE 17 – (De�i�ik madde: 06/03/2003 - 4822 S.K./24. md.)

Ticari reklam ve ilanlarda uyulmas� gereken ilkeleri belirlemek, bu ilkeler çerçevesin-
de ticari reklam ve ilanlar� incelemek ve inceleme sonucuna göre, 16 nc� madde hüküm-
lerine ayk�r� reklam ve ilanlar� üç aya kadar tedbiren durdurma ve/veya durdurma ve/
veya ayn� yöntemle düzeltme ve/veya para cezas� verme hususlar�nda görevli bir Reklam 
Kurulu olu�turulur. Reklam Kurulu kararlar� Bakanl�kça uygulan�r.

Reklam Kurulu, ticari reklam ve ilanlarda uyulmas� gereken ilkeleri belirlemede; ülke 
ko�ullar�n�n yan� s�ra, reklamc�l�k alan�nda evrensel kabul görmü� tan�m ve kurallar� da 
dikkate al�r.

Ba�kanl���, Bakan�n görevlendirece�i ilgili Genel Müdür taraf�ndan yürütülen Reklam 
Kurulu;

a) Bakanl�kça ilgili Genel Müdür Yard�mc�lar� aras�ndan görevlendirilecek bir üye,

b) Adalet Bakanl���nca, bu Bakanl�kta idari görevlerde çal��an hakimler aras�ndan 
görevlendirilecek bir üye,

c) Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunca görevlendirilecek reklam konusunda uz-
man bir üye,

d) Yüksekö�retim Kurulunun reklamc�l�k alan�nda uzman üniversite ö�retim ele-
manlar� aras�ndan seçece�i bir üye,

e) Türk Tabibleri Birli�i Merkez Konseyinin görevlendirece�i doktor bir üye,

f) Türkiye Barolar Birli�inin görevlendirece�i avukat bir üye,

g) Türkiye Odalar ve Borsalar Birli�inin de�i�ik sektörlerden görevlendirece�i dört 
üye,

h) Türkiye’deki tüm gazeteciler derneklerinin kendi aralar�ndan seçece�i bir üye,

i) Reklamc�lar derneklerinin veya varsa üst kurulu�lar�n�n seçece�i bir üye,

j) Tüketici Konseyinin Konseye kat�lan tüketici örgütü temsilcileri aras�ndan seçece-
�i veya üst örgütlerinin görevlendirece�i bir üye,

k) Türkiye Ziraat Odalar� Birli�inin görevlendirece�i bir üye,

l) Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonunun görevlendirece�i bir üye,

m) Türk Standartlar� Enstitüsünden bir üye,

n) Diyanet ��leri Ba�kanl���ndan bir üye,

o) Türk Mühendis ve Mimar Odalar� Birli�inden bir üye,

p) ��çi sendikalar� konfederasyonlar�ndan bir üye,

r) Memur sendikalar� konfederasyonlar�ndan bir üye,

s) Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Mü�avirler ve Yeminli Mali Mü�avirler Odalar� 
Birli�inin görevlendirece�i bir üye,

t) Ankara, �stanbul ve �zmir Büyük�ehir Belediyelerinin kendi aralar�ndan seçece�i 
bir üye,
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u) Türk Eczac�lar Birli�inden bir üye,

v) Türk Di� Hekimleri Birli�inden bir üye,

y) (Ek bend: 27/05/2004 - 5179 S.K./34.mad ) Tar�m ve Köyi�leri Bakanl���ndan ve 
Sa�l�k Bakanl���ndan iki�er üye,

 Olmak üzere yirmibe� üyeden olu�ur.

Kurul üyelerinin görev süreleri üç y�ld�r. Süresi bitenler yeniden görevlendirilebilir 
veya seçilebilir. Üyelikler herhangi bir sebeple bo�ald��� takdirde bo�alan yerlere üçüncü 
f�kra esaslar� dahilinde bir ay içerisinde görevlendirme veya seçim yap�l�r.

Kurul en az ayda bir defa veya ihtiyaç duyuldu�u her zaman Ba�kan�n ça�r�s� üzerine 
toplan�r.

Kurul, Ba�kan dahil en az ondört üyenin haz�r bulunmas� ile toplan�r ve toplant�ya 
kat�lanlar�n ço�unlu�u ile karar verir.

Kurul, gerekli görülen hallerde sürekli ve geçici olarak görev yapmak üzere özel ihti-
sas komisyonlar� kurabilir. Kurulun bu komisyonlarda görev yapmas�n� uygun görece�i 
kamu personeli, ilgili kamu kurulu�lar�nca görevlendirilir.

Kurul üyeleri ile özel ihtisas komisyonu üyelerinden kamu görevlisi olanlara verilecek 
huzur hakk� ile kamu görevlisi olmayan kurul üyelerine ödenecek huzur ücreti Maliye 
Bakanl���n�n uygun görü�ü al�narak Bakanl�kça belirlenir.

Kurulun sekretarya hizmetleri Bakanl�k taraf�ndan yerine getirilir.

Reklam Kurulu kararlar�, tüketicilerin bilgilendirilmesi, ayd�nlat�lmas� ve ekonomik 
ç�karlar�n�n korunmas� amac�yla Reklam Kurulu Ba�kanl���nca aç�klan�r.

Reklam Kurulunun görevleri, kurulu�, çal��ma usul ve esaslar� ile sekretarya hizmet-
lerinin ne suretle yerine getirilece�i Bakanl�k taraf�ndan ç�kar�lacak bir yönetmelikle be-
lirlenir.

MADDE 29 – De�i�ik madde: 06/03/2003 - 4822 S.K./36. md.; De�i�ik madde: 
14/07/2004 - 5217 S.K./7.mad) *1* *2*

Reklam Kurulu, Tüketici Konseyi ve tüketici sorunlar� hakem heyetlerinin faaliyet-
lerine ili�kin masra� ar, Bakanl���n tüketicinin korunmas� amac�na yönelik masra� ar� ve 
sair harcamalar ile en yüksek Devlet memuru ayl���n�n (ek gösterge dahil) % 200’ünü 
geçmemek �art�yla usul ve esaslar� Maliye Bakanl���n�n uygun görü�ü üzerine Sanayi ve 
Ticaret Bakanl���nca tespit edilecek miktarlarda personele yap�lacak ek ödemeler Bakan-
l�k bütçesine konulacak ödenekten kar��lan�r.

Personele (sözle�meli personel dahil) yap�lacak ek ödemelerde 657 say�l� Kanunun ay-
l�klara ili�kin hükümleri uygulan�r ve bu ödemelerden damga vergisi hariç herhangi bir 
vergi ve kesinti yap�lmaz.

MADDE 31 – Kanunda öngörülen yönetmelikler, Kanunun yay�m� tarihinden itibaren 
bir y�l içerisinde ilgili kamu kurulu�lar�, mesleki üst kurulu�lar ve tüketici örgütlerinin 
görü�leri al�narak Bakanl�kça ç�kar�l�r. Bakanl�k, bu Kanunun uygulanmas�yla ilgili olarak 
mevzuat çerçevesinde gerekli tedbirleri almaya ve düzenlemeleri yapmaya yetkilidir.
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01.08.2003 tarihli Reklam Kurulu Yönetmeli�i:

B�R�NC� BÖLÜM
Amaç, Dayanak ve Tan�mlar

Amaç

MADDE 1 – Bu Yönetmeli�in amac�, Reklam Kurulunun kurulu� ve görevleri ile çal��-
ma usul ve esaslar�n�, üyelerin nitelik ve görev sürelerini belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – Bu Yönetmelik, 23/2/1995 tarihli ve 4077 say�l� Tüketicinin Korunmas� 
Hakk�nda Kanunun 31 inci maddesi ve bu Kanunun 6/3/2003 tarihli ve 4822 say�l� Kanun 
ile de�i�ik 17 nci ve 29 uncu maddelerine dayan�larak haz�rlanm��t�r.

Tan�mlar

MADDE 3 – Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanl�k: Sanayi ve Ticaret Bakanl���n�,

b) Bakan: Sanayi ve Ticaret Bakan�n�,

c) Genel Müdürlük: Tüketicinin ve Rekabetin Korunmas� Genel Müdürlü�ünü,

d) Genel Müdür: Tüketicinin ve Rekabetin Korunmas� Genel Müdürünü,

e) Kanun: Tüketicinin Korunmas� Hakk�nda Kanunu,

f) Kurul: Reklam Kurulunu,

g) Ba�kan: Reklam Kurulu Ba�kan�n�,

h) Üye: Reklam Kurulu üyesini,

i) Komisyon: Reklam Kurulu ihtisas komisyonlar�n�,

j) Komisyon Ba�kan�: Reklam Kurulu ihtisas komisyonlar� ba�kan�n�,

 ifade eder.

�K�NC� BÖLÜM
Kurulu� ve Görevleri

Kurulu�

MADDE 4 – Ba�kanl���, Bakan�n görevlendirece�i ilgili Genel Müdür taraf�ndan yü-
rütülen Kurul;

a) Bakanl�kça, ilgili Genel Müdür Yard�mc�lar� aras�ndan görevlendirilecek bir üye,

b) Adalet Bakanl���nca, bu Bakanl�kta idari görevlerde çal��an hakimler aras�ndan 
görevlendirilecek bir üye,

c) Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunca görevlendirilecek reklam konusunda uz-
man bir üye,

d) Yüksekö�retim Kurulunun reklamc�l�k alan�nda uzman üniversite ö�retim ele-
manlar� aras�ndan seçece�i bir üye,

e) Türk Tabipleri Birli�i Merkez Konseyinin görevlendirece�i doktor bir üye,

f) Türkiye Barolar Birli�inin görevlendirece�i avukat bir üye,
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g) Türkiye Odalar ve Borsalar Birli�inin de�i�ik sektörlerden görevlendirece�i dört 
üye,

h) Türkiye’deki tüm gazeteciler derneklerinin kendi aralar�ndan seçece�i bir üye,

i) Reklamc�lar derneklerinin veya varsa üst kurulu�lar�n�n seçece�i bir üye,

j) Tüketici Konseyinin Konseye kat�lan tüketici örgütü temsilcileri aras�ndan seçece-
�i veya üst örgütlerinin görevlendirece�i bir üye,

k) Türkiye Ziraat Odalar� Birli�inin görevlendirece�i bir üye,

l) Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar� Konfederasyonunun görevlendirece�i bir üye,

m) Türk Standartlar� Enstitüsünden bir üye,

n) Diyanet ��leri Ba�kanl���ndan bir üye,

o) Türk Mühendis ve Mimar Odalar� Birli�inden bir üye,

p) ��çi Sendikalar� Konfederasyonlar�ndan bir üye,

r) Memur Sendikalar� Konfederasyonlar�ndan bir üye,

s) Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Mü�avirler ve Yeminli Mali Mü�avirler Odalar� 
Birli�inin görevlendirece�i bir üye,

t) Ankara, �stanbul ve �zmir Büyük�ehir Belediyelerinin kendi aralar�ndan seçece�i 
bir üye,

u) Türk Eczac�lar Birli�inden bir üye,

v) Türk Di� Hekimleri Birli�inden bir üye,

 olmak üzere yirmi be� üyeden olu�ur.

Türk Mühendis ve Mimar Odalar� Birli�i, Türk Eczac�lar Birli�i ve Türk Di� Hekimleri 
Birli�i taraf�ndan görevlendirilecek ki�iler, kendi üyeleri aras�ndan tespit edilir.

��çi Sendikalar� Konfederasyonlar� ile Memur Sendikalar� Konfederasyonlar�, Kurula 
gönderecekleri temsilcilerini kay�tl� en çok üyeye sahip olanlardan ba�lamak üzere dönü-
�ümlü olarak kendi aralar�nda belirlerler.

Reklamc�lar dernekleri üst kurulu�lar� varsa bu kurulu�lar�n, yoksa reklamc�lar der-
neklerinin, kendi aralar�nda yap�lacak seçimle Kurula gönderilecek üye belirlenir.

Tüketici örgütü temsilcisi, Tüketici Konseyine kat�lan tüketici örgütü temsilcileri ara-
s�ndan yap�lacak seçimle veya üst örgütleri taraf�ndan yap�lacak görevlendirme ile sap-
tan�r.

Üyelerin Nitelikleri ve Belirlenmesi

MADDE 5 – Kurul Ba�kan ve üyelerinin a�a��daki �artlar� ta��malar� zorunludur;

a) Türk vatanda�� olmak,

b) 18 ya��ndan küçük olmamak,

c) Yönetmeli�in 4 üncü maddesinin (g), (j), (k), (l), ve (p) bentlerinde belirtilen ku-
rulu� temsilcileri için en az lise mezunu olmak, di�er kurulu�lar için en az dört 
y�ll�k fakülte veya yüksek okullardan ya da bunlara denkli�i Yüksekö�retim Ku-
rulu taraf�ndan kabul edilen yurt içi veya d���ndaki ö�retim kurumlar�ndan mezun 
olmak,
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d) 657 say�l� Devlet Memurlar� Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinin (5) nu-
maral� alt bendinde düzenlenen �artlar� ta��yor olmak,

e) Kamu haklar�ndan mahrum bulunmamak,

f) Görevini devaml� yapmas�na engel olabilecek vücut veya ak�l hastal��� veya vücut 
sakatl��� ile özürlü bulunmamak.

Üyelerin Görev Süresi

MADDE 6 – Üyelerin görev süresi üç y�ld�r. Süresi bitenler yeniden görevlendirilebilir 
veya seçilebilir. Üyelik herhangi bir nedenle bo�ald��� takdirde, bo�alan üyelikler için 4 
üncü maddede belirtilen esaslar dahilinde on be� gün içerisinde görevlendirme veya se-
çim yap�l�r ve yeni üye yerine atand��� ki�inin kalan süresini tamamlar.

Üye Bildirim Süresi

MADDE 7 – Kurulu�lar� temsilen Kurula kat�lacak üyeler, Genel Müdürlü�ün 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 Bakanl�k kanal� ile duyurmak,

b) Ticari reklam ve ilânlar�, (a) bendinde belirlenen ilkeler çerçevesinde re’sen veya 
yaz�l� ba�vuru üzerinde incelemek,

c) �nceleme sonuçlar�na göre Kanunun 16 nc� maddesinin hükümlerine ayk�r� hare-
ket edenleri cezaland�rmak, 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 niteli�ine göre birlikte veya ayr� ayr� 
verebilir.

Kurul, ticari reklam ve ilânlarda uyulmas� gereken ilkeleri belirlemede; ülke ko�ullar�-
n�n yan� s�ra, reklamc�l�k alan�nda evrensel kabul görmü� tan�m ve kurallar ile geli�meleri, 
Uluslararas� Reklam Uygulama Esaslar�n�, reklam� yap�lacak ürün veya hizmetlerin özel-
li�ini ve yürürlükteki özel mevzuat hükümlerini de dikkate al�r.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çal��ma Usul ve Esaslar�

Ba�vurular

MADDE 9 – Kurula ba�vurular yaz�l� olarak yap�l�r. Ba�vuru sahibi gerçek ve tüzel 
ki�inin ad� veya ticari unvan� ve adresini içermeyen ba�vurular, Kurulca kabul edilemez. 
�ikayet edilen reklam�n, yaz�l� ya da bas�l� olanlar�n�n as�llar� dilekçesine eklenir. Ekle-
necek nitelikte olmayanlar�n foto�ra� ar� ba�vuru sahibi taraf�ndan sa�lan�r. Televizyon 
	 lmleri ve radyo reklamlar� kay�tlar� 3984 say�l� Radyo ve Televizyon Kurulu� ve Yay�nlar� 
Hakk�nda Kanunun 28 inci maddesi uyar�nca Kurulca Radyo Televizyon Üst Kurulundan 
temin edilir.

Ticari reklam ve ilanlarla ilgili olarak, Kurula intikal ettirilmek üzere, illerde Sanayi ve 
Ticaret �l Müdürlüklerine de ba�vuru yap�labilir.
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Toplant�lar

MADDE 10 – Kurul, ayda bir defadan az olmamak üzere, ihtiyaç duyuldu�unda her 
zaman Ba�kan�n ça�r�s� üzerine, Ba�kan dahil en az on dört üyenin haz�r bulunmas� ile 
toplan�r ve toplant�ya kat�lanlar�n ço�unlu�u ile karar verir. Oylar�n e�itli�i halinde Ba�-
kan�n oy kulland��� taraf ço�unlu�u sa�lar.

Ba�kan�n mazereti nedeniyle toplant�ya kat�lamamas� halinde, Kurula Bakanl�k tem-
silcisi üye ba�kanl�k eder.

Toplant�ya kat�lamayacak üyeler, geçerli mazeretlerini toplant�dan önce Ba�kana yaz�l� 
olarak bildirirler. Geçerli bir mazereti olmaks�z�n arka arkaya iki toplant�ya veya bir y�l 
içerisinde toplam dört toplant�ya kat�lmayanlar�n üyelikleri dü�er.

Kurulun toplant� yeri Ankara’d�r.

Toplant�lara Kat�lamayacaklar

MADDE 11 – Kurul Ba�kan ve üyeleri; kendisinin, usul ve füruundan biri ile e�i ve 
üçüncü dereceye kadar, bu derece dahil, kan ve s�hri h�s�mlar�n�n ç�karlar�n� ilgilendiren 
hususlar�n görü�ülmesine ve bu konuda yap�lacak oylamalara kat�lamazlar.

Toplant� Gündemi

MADDE 12 – Kurulun toplant� gündemi Ba�kan taraf�ndan belirlenir.

Temsil

MADDE 13 – Kurulu Ba�kan temsil eder.

Kurul kararlar�, tüketicilerin bilgilendirilmesi, ayd�nlat�lmas� ve ekonomik ç�karlar�-
n�n korunmas� amac�yla Ba�kan taraf�ndan aç�klan�r.

�nceleme

MADDE 14 – Kanunun 16 nc� maddesi ile bu Yönetmeli�in 8 inci maddesi uyar�nca 
çal��ma ve incelemeler s�ras�nda, gerekli görülen hallerde, ilgili ki�i, kurum ve kurulu�lar-
dan yaz�l� olarak bilgi veya görü� istenir.

Yaz�l� görü�ün bildirilmesi için en fazla on be� günlük süre tan�n�r.

Kararlar�n Bildirilmesi ve Uygulanmas�

MADDE 15 – Kurul, ald��� karara gerekçesini ekleyerek inceleme dosyas�n� Genel 
Müdürlü�e intikal ettirir.

Kurul taraf�ndan Kanunun 16 ve 17 nci maddelerine göre al�nan kararlar, Bakanl�kça 
uygulan�r.

Ba�kan�n Görevleri

MADDE 16 – Ba�kan�n görevleri �unlard�r;

a) Kanunun 16 ve 17 nci maddeleri ile Kurula verilen görevlerin yürütülmesini sa�-
lamak,

b) Bakanl�k Makam� taraf�ndan Kanunun 16 ve 17 nci maddeleri uyar�nca verilecek 
görevleri Kurul gündemine öncelikle almak,

c) Kurul toplant�lar�na ba�kanl�k yapmak ve toplant�lar�n gündeme göre yürütülme-
sini sa�lamak,

d) Toplant� gündemini tespit etmek,

e) Kurulu idare ve temsil etmek, Kurul kararlar�n� tüketicilerin bilgilendirilmesi, ay-
d�nlat�lmas� ve ekonomik ç�karlar�n�n korunmas� amac�yla aç�klamak,



152

f) Kurul kararlar�n�n Genel Müdürlü�e gönderilmesini sa�lamak,

g) Sekreterya hizmetlerinin yürütülmesini sa�lamak,

h) Kurul ile ilgili di�er i�leri yapmak.

Sekreterya Hizmetleri

MADDE 17 – Kurulun ve ihtisas komisyonlar�n�n sekreterya hizmetleri, Genel Müdü-
rün görevlendirece�i Kurul üyesi ilgili Genel Müdür Yard�mc�s� ve yeterli say�da personel 
taraf�ndan yürütülür.

Sekreteryan�n görevleri;

a) Toplant� öncesi gerekli haz�rl�klar� yapmak,

b) Toplant� gündemini, yerini ve saatini toplant�dan en az bir hafta önce üyelere bil-
dirmek,

c) Kurulun ve komisyonlar�n raportörlük, dosyalama, evrak ve ar�iv hizmetlerini yü-
rütmek,

d) Kurul ve komisyonlar�n toplant� tutanaklar�n� düzenlemek, ba�kan ve üyeler tara-
f�ndan imzalanmas�n� sa�lamak,

e) �lgili ki�i, kurum ve kurulu�larla yaz��malar� yürütmek,

f) Ba�kan�n verece�i di�er i�leri yapmakt�r.

Tutanak

MADDE 18 – Kurul ve komisyon toplant�lar�nda yap�lan görü�meler ve al�nan karar-
lar bir tutanakla tespit edilir. Tutanak, toplant�ya kat�lanlar taraf�ndan imzalan�r.

Komisyonlar

MADDE 19 – Kurul, gerekli görülen hallerde sürekli veya geçici olarak görev yap-
mak üzere, komisyon ba�kan� dahil üç ki�iyi geçmeyen özel ihtisas komisyonlar� kurabilir. 
Kurulun bu komisyonlarda görev yapmas�n� uygun görece�i kamu personeli ilgili kamu 
kurulu�lar�nca görevlendirilir.

Komisyonlar�n Çal��mas�

MADDE 20 – Kurul taraf�ndan olu�turulmas�na karar verilen komisyonlarca; her ça-
l��man�n yap�l��� ve sonuçlar� ile konu hakk�ndaki görü�leri içeren raporlar düzenlenerek 
Kurula verilir.

Geçici komisyonlar�n çal��ma konular� ve çal��malar�n sonuçland�r�lmas� ile ilgili süre 
Kurulca belirlenir ve bu sürenin sonunda geçici komisyonun görevi sona erer.

Mali Hükümler

MADDE 21 – Bu Yönetmeli�in uygulanmas�ndan kaynaklanacak bütün giderler, Ka-
nunun 29 uncu maddesi hükümlerine göre kar��lan�r.

Kurul üyeleri ile özel ihtisas komisyonu üyelerinden kamu görevlisi olanlara verilecek 
huzur hakk� ile kamu görevlisi olmayan Kurul üyelerine ödenecek huzur ücreti, Maliye 
Bakanl���n�n görü�ü al�narak Bakanl�kça belirlenir.

Kurul üyeleri ile özel ihtisas komisyonu üyelerine, toplant� say�s�na bak�lmaks�z�n 
ayda bir huzur hakk� veya huzur ücreti ödenir. Toplant�ya kat�lmayanlara huzur hakk� 
veya huzur ücreti ödenmez.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler

Yürürlükten Kald�r�lan Hükümler

MADDE 22 – 16/8/1995 tarihli ve 22376 say�l� Resmi Gazete’de yay�mlanan Reklam 
Kurulu Yönetmeli�i, 5/2/2000 tarihli ve 23955 say�l� Resmi Gazete’de yay�mlanan Rek-
lam Kurulu Yönetmeli�inde De�i�iklik Yap�lmas�na Dair Yönetmelik ile 6/5/2000 tarihli 
ve 24041 say�l� Resmi Gazete’de yay�mlanan Reklam Kurulu Yönetmeli�inde De�i�iklik 
Yap�lmas�na �li�kin Yönetmelik yürürlükten kald�r�lm��t�r.

Yürürlük

MADDE 23 – Maliye Bakanl��� ve Say��tay�n görü�leri al�narak haz�rlanan bu Yönet-
melik 14/6/2003 tarihinden geçerli olmak üzere yay�m� tarihinde yürürlü�e girer.

Yürütme

MADDE 24 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakan� yürütür.
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RESM� ARABULUCULAR SEÇ�C� KURULU

Resmi arabuluculuk yapabilecek olanlar, Resmi Arabulucular Seçici 
Kurlunca belirlenir. Kurul, Çal��ma ve Sosyal Güvenlik Bakan�n�n ba�-
kanl���nda, Müste�ar veya yard�mc�s�, Çal��ma Genel Müdürü, Üniver-
sitelerin i� hukuku, sosyal politika, endüstri ili�kileri ve iktisat ö�retim 
üyeleri aras�ndan Yüksek Ö�retim Kurulunca seçilen bir üye, Türkiye ��çi 
Sendikalar� Konfederasyonu (TÜRK-��) taraf�ndan seçilen iki üye, en çok 
üyeye sahip i�veren konfederasyonu taraf�ndan biri kamu i�verenlerin-
den olmak üzere iki üyeden olu�ur.

Seçimle gelen üyelerin görev süresi üç y�ld�r, yeniden seçilebilirler. Her 
bir üye için iki yedek üye seçilir.

Kurul, Bakanl�kça yap�lan ça�r� üzerine toplan�r. Toplant�n�n yer, gün 
ve saati toplant� tarihinden önce üyelere bildirilir.

Kararlar ço�unlukla verilir. Oylar�n e�itli�i halinde Ba�kan�n bulundu-
�u taraf ço�unlu�u sa�lam�� say�l�r.

�lgili Mevzuat:

17.05.1984 tarihli Hakeme ve Resmi Arabulucuya Ba�vurma Tüzü�ü 
Md. 24, 25

MADDE 24 – Resmi arabuluculuk yapabilecek olanlar, Resmi Arabulucular

Seçici Kurulunca belirlenir. Seçici Kurul, Çal��ma ve Sosyal GüvenlikBakan�n�n ba�-
kanl���na;

a) (De�i�ik : 23/3/1989 - 89/13956 K.) Müste�ar veya Yard�mc�s�,

b) Çal��ma Genel Müdürü,

c) Üniversitelerin i� hukuku, sosyal politika, endüstri ili�kileri ve iktisat ö�retim üye-
leri aras�ndan Yüksekö�retim Kurulunca seçilen bir üye,

d) En çok üyeye sahip i�çi konfederasyonu yönetim kurulunca seçilen iki üye,

e) (De�i�ik : 23/3/1989 - 89/13956 K.) En çok üyeye sahip i�veren konfederasyonu 
yönetim kurulunca biri kamu i�verenlerinden olmak üzere seçilecek iki üyeden 
olu�ur.

(De�i�ik : 23/3/1989 - 89/13956 K.) Seçimle gelen üyelerin görev süreleri üç y�ld�r, 
yeniden seçilebilirler; her bir üye için iki yedek üye seçilir.

(De�i�ik: 17/2/1997 - 97/9176 K.) Herhangi bir nedenle görevi sona eren üyenin yeri-
ne seçilen üye kalan süreyi tamamlar.

Bakan�n toplant�ya kat�lmamas� halinde, Seçici Kurula, Müste�ar ba�kanl�k eder. Seçici 
Kurul üyelerinin izinli veya özürlü olmalar� halinde, toplant�ya, yerlerine bakan görevli-
ler ya da yedek üyeler kat�l�r.
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MADDE 25 – Seçici Kurul, Bakanl�kça yap�lan ça�r� üzerine toplan�r. Toplant�n�n yer, 
gün ve saati, toplant� tarihinden önce üyelere bildirilir.

Seçici Kurul, Ba�kan d���nda en az be� üyenin kat�lmas�yla toplan�r. Kararlar ço�un-
lukla verilir. Oylar�n e�itli�i halinde, Ba�kan�n bulundu�u taraf ço�unlu�u sa�lam�� say�-
l�r. Kararlar, karar defterine yaz�larak Ba�kan ve üyelerce imzalan�r.
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S�GARA VE SA�LIK ULUSAL KOM�TES�

Sigara ve Sa�l�k Ulusal Komitesi, Dünya Sa�l�k Örgütünün “Sigaras�z 
Bir Dünya �çin Elele” slogan� paralelinde 1995 y�l�nda gönüllü birliktelik 
esas�na dayal� olarak kurulmu�tur.

Aile ve Sosyal Ara�t�rmalar Genel Müdürlü�ü, Ankara Madde Ba��ml�-
l��� Ara�t�rma Tedavi ve E�itim Merkezi, Ankara Eczac�lar Odas�, Atatürk 
Sanatoryumu, Çal��ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl��� �SGÜM, Çankaya 
Belediyesi, Sa�l�k ��leri Müdürlü�ü, Diyanet ��leri Ba�kanl���, DSÖ Türki-
ye Temsilcili�i, Gençlik ve Spor Genel Müdürlü�ü, Halk Sa�l��� Uzman-
lar� Derne�i, Kamu ��letmecili�ini Geli�tirme Merkezi, Keçiören E�itim ve 
Ara�t�rma Hastanesi, Kültür ve Turizm Bakanl���, Marmara Üniversitesi 
T�p Fakültesi, Milli E�itim Bakanl��� Sa�l�k Daire Ba�kanl���, Milli E�itim 
Sa�l�k E�itim Vakf�, Pratisyen Hekimlik Derne�i, Sa�l��� Geli�tirme ve Siga-
ra ile Mücadele Derne�i, SB Kanserle Sava� Dairesi Ba�kanl���, SB TSHGM 
Bula��c� Olmayan Hastal�klar ve Kronik Durumlar Daire Ba�kanl���, SB 
TSHGM Ruh Sa�l��� Daire Ba�kanl���, SB TSHGM Tütün ve Ba��ml�l�k 
Yap�c� Maddelerle Mücadele Daire Ba�kanl���, SB Tedavi Hizmetleri Genel 
Müdürlü�ü, Temiz Nefes Sigaras�z Ya�am Derne�i, TMMOB Ziraat Mü-
hendisleri Odas�, Turizm ve Çevre Derne�i, Gazeteciler Derne�i, Tüketici 
Haklar� Derne�i, Türk Akci�er Kanseri Derne�i, Türk Di�hekimleri Birli�i, 
Türk Hem�ireler Derne�i, Türk Gestri Derne�i, Türk Kanser Ara�t�rma ve 
Sava� Kurumu, Türk Kardiyoloji Derne�i, Türk KBB-BBC Derne�i, Türk 
KBB-BBC Vakf�, Türk Pediatri Kurumu, Türk Tabipler Birli�i, Türk Toraks 
Derne�i, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu, Türkiye Halk 
Sa�l��� Kurumu Derne�i, Türkiye �statistik Kurumu, Türkiye ��çi Sendi-
kalar� Konfederasyonu (TÜRK-��), Türkiye Otel Lokanta Dinlenme Yerleri 
Sendikas�, Türkiye Ye�ilay Cemiyeti, Türkiye Ziraatç�lar Derne�i, Tütün 
Eksperleri Derne�i, Tütün ve Alkol Piyasas� Düzenleme Kurumu, Tütün-
süz Ya�am Derne�i bu gönüllü birlikteli�in içinde bulunmaktad�r.

Komitenin Yürütme Kurulu;

Çal��ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl��� �SGÜM,
Halk Sa�l��� Uzmanlar� Derne�i (HASUDER),
Türk Akci�er Kanseri Derne�i (TAKD),
Türk Tabipler Birli�i (TTB),
Türkiye Halk Sa�l��� Kurumu (T-HASAK),
Türkiye ��çi Sendikalar� Konfederasyonu (TÜRK-��),
Tütün Eksperleri Derne�i
Tütün ve Alkol Piyasas� Denetleme Kurulu (TAPDK),

olu�maktad�r.
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Komite, ülkedeki tütün kontrolü mücadelesinde katk�da bulunmak 
amac� ile konferans, seminer, radyo ve televizyon programlar�na kat�l-
makta, 31 May�s Dünya Sigaras�z Günü dolay�s�yle çe�itli etkinliklerde 
bulunmakta, 4207 say�l� Kanunda yer alan “ki�ileri ve gelecek nesilleri 
tütün ürünlerinin zararlar�ndan, bunlar�n al��kanl�klar�n� özendirici rek-
lam, tan�t�m ve te�vik kampanyalar�ndan koruyucu tertip ve tedbirleri 
almak ve herkesin temiz hava soluyabilmesinin sa�lanmas�” amac�n�n 
gerçekle�mesi için çal��maktad�r.
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SOSYAL GÜVENL�K KURUMU
ASGAR� ��Ç�L�K TEHL�KE SINIFI

BEL�RLEME KOM�SYONU

Tehlike S�n�f� Belirleme Komisyonu, i�yerinin, �� sa�l��� ve güvenli�i 
aç�s�ndan hangi tehlike s�n�f�na girece�ini, Sosyal Güvenlik Kurumu Ba�-
kanl���n�n i� kazalar� ve meslek hastal�klar� istatistiklerini de göz önünde 
bulundurarak belirler.

Komisyon, �� Sa�l��� ve Güvenli�i Genel Müdürünün ba�kanl���nda, 
Sa�l�k Bakanl���, Sanayi ve Ticaret Bakanl���, Sosyal Güvenlik Kurumu 
Ba�kanl���, ÇSGB �� Tefti� Kurulu Ba�kanl���, Türkiye ��çi Sendikalar� 
Konfederasyonu (TÜRK-��), en çok üyeye sahip i�veren konfederasyonu 
ile Türk Tabipleri Birli�i ve Türk Mühendis ve Mimar Odalar� Birli�inden 
birer temsilciden olu�ur.

Komisyon, her y�l Aral�k ay�nda ola�an olarak toplan�r. �� Sa�l��� ve 
Güvenli�i Genel Müdürlü�ünün daveti ile ola�anüstü olarak da topla-
nabilir. Komisyon, kararlar�n� oy çoklu�u ile al�r. Oylar�n e�itli�i halinde 
Ba�kan�n kulland��� oy yönünde ço�unluk sa�lanm�� say�l�r.

Komisyonun sekreterya hizmetlerini �� Sa�l��� ve Güvenli�i Genel 
Müdürlü�ü yürütür.

�lgili Mevzuat

1) 4857 say�l� �� Kanunu Md. 81

2) 3146 say�l� Çal��ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl���n�n Te�kilat ve Gö-
revleri Hakk�nda Kanun Md 2/r, 12/k-i

3) 15.08.2009 tarihli ��yeri Sa�l�k ve Güvenlik Birimleri ile Ortak Sa�l�k 
ve Güvenlik Birimleri Hakk�nda Yönetmelik

4857 say�l� �� Kanunu Md. 81: ( De�i�ik madde: 15/05/2008-5763 S.K/4.
md.)

��verenler, devaml� olarak en az elli i�çi çal��t�rd�klar� i�yerlerinde al�nmas� gereken i� 
sa�l��� ve güvenli�i önlemlerinin belirlenmesi ve uygulanmas�n�n izlenmesi, i� kazas� ve 
meslek hastal�klar�n�n önlenmesi, i�çilerin ilk yard�m ve acil tedavi ile koruyucu sa�l�k ve 
güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi amac�yla, i�yerindeki i�çi say�s�, i�yerinin niteli�i ve 
i�in tehlike s�n�f ve derecesine göre;

a) ��yeri sa�l�k ve güvenlik birimi olu�turmakla,
b) Bir veya birden fazla i�yeri hekimi ile gere�inde di�er sa�l�k personelini görevlen-

dirmekle,
c) Sanayiden say�lan i�lerde i� güvenli�i uzman� olan bir veya birden fazla mühendis 

veya teknik eleman� görevlendirmekle,
 yükümlüdürler.
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��verenler, bu yükümlülüklerinin tamam�n� veya bir k�sm�n�, bünyesinde çal��t�rd��� 
ve bu maddeye dayan�larak ç�kar�lacak yönetmelikte belirtilen vas�� ara sahip personel ile 
yerine getirebilece�i gibi, i�letme d���nda kurulu ortak sa�l�k ve güvenlik birimlerinden 
hizmet alarak da yerine getirebilir. Bu �ekilde hizmet al�nmas� i�verenin sorumluklar�n� 
ortadan kald�rmaz.

��yeri sa�l�k ve güvenlik biriminde görevlendirilecek i�yeri hekimleri, i� güvenli�i uz-
manlar� ve i�verence görevlendirilecek di�er personelin nitelikleri, say�s�, i�e al�nmalar�, 
görev, yetki ve sorumluluklar�, çal��ma �artlar�, e�itimleri ve belgelendirilmeleri, görevle-
rini nas�l yürütecekleri, i�yerinde kurulacak sa�l�k ve güvenlik birimleri ile ortak sa�l�k ve 
güvenlik birimlerinin nitelikleri, ortak sa�l�k ve güvenlik birimlerinden hizmet al�nmas�-
na ili�kin hususlar ile bu birimlerde bulunmas� gereken personel, araç, gereç ve teçhizat, 
görevlendirilecek personelin e�itim ve nitelikleri Sa�l�k Bakanl���, Türk Tabipleri Birli�i 
ve Türk Mimar Mühendis Odalar� Birli�inin görü�leri al�narak Çal��ma ve Sosyal Güven-
lik Bakanl��� taraf�ndan ç�kar�lacak yönetmelikle düzenlenir.

Kanuna veya kanunun verdi�i yetkiye dayan�larak kurulan kamu kurum ve kurulu�-
lar�nda ilgili mevzuat�na göre çal��t�r�lmakta olan hekimlere, üçüncü f�krada öngörülen 
e�itimler ald�r�lmak suretiyle ve aslî görevleri kapsam�nda, çal��makta olduklar� kurum 
ve kurulu�lar�n as�l i�veren olarak çal��t�rd�klar� i�çilerin i�yeri hekimli�i hizmetleri gör-
dürülür. Bu kurum ve kurulu�lar�n di�er personel için olu�turulmu� olan sa�l�k birimleri, 
i�yeri sa�l�k ve güvenlik birimi olarak da kullan�labilir.

3146 say�l� Çal��ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl���n�n Te�kilat ve Görevleri Hakk�nda 
Kanun Md 2/r

MADDE 2/r – (Ek: 15/5/2008-5763/30 md.) ��yerindeki sa�l�k ve güvenlik risklerini 
önleyici ve koruyucu hizmetleri yürütenlerin niteliklerini belirlemek, e�itimlerini ve ser-
ti	 kaland�r�lmalar�n� sa�lamak

3146 say�l� Çal��ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl���n�n Te�kilat ve Gö-
revleri Hakk�nda Kanun

MADDE 12/k – (Ek: 15/5/2008-5763/31 md.) ��yerindeki sa�l�k ve güvenlik risklerini 
önlemek ve koruyucu hizmetleri yürütmek üzere görevlendirilecek i�yeri hekimleri, i� 
güvenli�i uzmanlar� ve di�er görevlilerin i� sa�l��� ve güvenli�i ile ilgili e�itim ve belge-
lendirme usul ve esaslar�n� belirlemek

MADDE 12/i – Meslekî e�itim görenler, rehabilite edilenler, özel risk gruplar� ve kamu 
hizmetlerinde çal��anlar da dahil olmak üzere tüm çal��anlar�n i� kazalar� ve meslek has-
tal�klar�na kar�� korunmalar� amac�yla gerekli çal��malar�yaparak tedbirlerin al�nmas�n� 
sa�lamak.

15.08.2009 tarihli ��yeri Sa�l�k ve Güvenlik Birimleri ile Ortak Sa�-
l�k ve Güvenlik Birimleri Hakk�nda Yönetmelik:

B�R�NC� BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan�mlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeli�in amac�, i�yeri sa�l�k ve güvenlik birimi ile ortak sa�l�k 
ve güvenlik birimlerinde görevlendirilecek i�yeri hekimleri ve i� güvenli�i uzmanlar�n�n 
nitelikleri, say�s�, i�e al�nmalar�, görev, yetki ve sorumluluklar�, çal��ma �artlar�, e�itimleri 
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ve belgelendirilmeleri, görevlerini nas�l yürütecekleri, i�yerinde kurulacak i�yeri sa�l�k ve 
güvenlik birimleri ile ortak sa�l�k ve güvenlik birimlerinin nitelikleri, yetkilendirilmesi, 
bu birimlerde bulunmas� gereken personel, araç, gereç ve teçhizat, görevlendirilecek per-
sonelin e�itim ve nitelikleri ile ortak sa�l�k ve güvenlik birimlerinden hizmet al�nmas�na 
dair usul ve esaslar� düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 22/5/2003 tarihli ve 4857 say�l� �� Kanunu kapsam�n-
da yer alan;

a) ��yeri sa�l�k ve güvenlik biriminin olu�turulmas� veya i�yeri d���nda kurulu ortak 
sa�l�k ve güvenlik birimlerinden hizmet al�nmas� ile i�yeri hekimi ve gere�inde 
di�er personelin görevlendirilmesi bak�m�ndan devaml� olarak en az 50 i�çi çal��t�-
r�lan i�yerlerini,

b) �� güvenli�i uzman� mühendis veya teknik eleman�n görevlendirilmesi bak�m�n-
dan sanayiden say�lan i�lerin yap�ld��� ve devaml� olarak en az 50 i�çi çal��t�r�lan 
i�yerlerini,

 kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4857 say�l� �� Kanununun 81 inci maddesi ile 9/1/1985 
tarihli ve 3146 say�l� Çal��ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl���n�n Te�kilat ve Görevleri Hak-
k�nda Kanunun 2 nci maddesinin (r) bendi ve 12 nci maddesinin (k) ve (l) bentlerine da-
yan�larak haz�rlanm��t�r.

Tan�mlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen:

a) Bakanl�k: Çal��ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl���n�,

b) E�iticinin e�itimi belgesi: Kamu kurum ve kurulu�lar�, üniversiteler ve kamu kuru-
mu niteli�indeki meslek kurulu�lar� ve 5580 say�l� Özel Ö�retim Kurumlar� Kanu-
nunun yetkilendirdi�i kurulu�lar taraf�ndan verilen e�iticilerin e�itimi belgesini,

c) E�itim kurumlar�: Kurulu� kanunlar�nda i�yeri hekimli�i ve i� güvenli�i uzmanl��� 
e�itimlerini verme yetkisi bulunan kurum ve kurulu�lar�, üniversiteleri ve Genel 
Müdürlükçe yetkilendirilen kamu kurum ve kurulu�lar�n�, kamu kurumu niteli-
�indeki meslek kurulu�lar�n� ve özel hukuk tüzel ki�ilerini,) Genel Müdürlük: �� 
Sa�l��� ve Güvenli�i Genel Müdürlü�ünü,

d) �� güvenli�i uzman�: �� sa�l��� ve güvenli�i konular�nda görev yapmak üzere Ge-
nel Müdürlük taraf�ndan yetkilendirilen mühendis veya teknik eleman�,

e) ��yeri hekimi: �� sa�l��� ve güvenli�i konular�nda görev yapmak üzere Genel Mü-
dürlük taraf�ndan yetkilendirilen hekimi,

f) ��yeri sa�l�k ve güvenlik birimi: ��yerinde i� sa�l��� ve güvenli�i hizmetlerini yü-
rütmek üzere kurulan, gerekli donan�m ve personele sahip olan birimi,

g) �lkyard�mc�: 22/5/2002 tarihli ve 24762 say�l� Resmi Gazete’de yay�mlanan �lkyar-
d�m Yönetmeli�ine göre ilkyard�mc� serti	 kas� alm�� ki�iyi,

�) Ortak sa�l�k ve güvenlik birimi: Bir veya birden fazla i�yerine i� sa�l��� ve güvenli-
�i hizmetlerini vermek üzere i�yeri d���nda kurulan, gerekli donan�m ve personele 
sahip olan ve Genel Müdürlük taraf�ndan yetkilendirilen kamu kurum ve kurulu�-
lar�n� ve özel hukuk tüzel ki�ilerini,
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h) Tehlike s�n�f�: ��yerinin i� sa�l��� ve güvenli�i aç�s�ndan, yap�lan i�in özelli�i, kul-
lan�lan veya ortaya ç�kan maddeler, i� ekipmanlar�, üretim yöntem ve �ekilleri, ça-
l��ma ortam ve �artlar� ile ilgili hususlar dikkate al�narak Tehlike S�n�f� Belirleme 
Komisyonu taraf�ndan belirlenen tehlike grubunu,

�) Teknik eleman: Üniversitelerin 	 zik ve kimya bölümlerinden lisans düzeyinde me-
zun olanlar ile teknik ö�retmenler ve i� sa�l��� ve güvenli�i bölümü mezunlar�n�

 ifade eder.

�K�NC� BÖLÜM
Hak ve Yükümlülükler

��verenlerin Yükümlülükleri

MADDE 5 – (1) ��verenler, i�yerlerinde, sa�l�kl� ve güvenli çal��ma ortam�n� sa�lamak 
amac�yla; i� sa�l��� ve güvenli�i tedbirlerini belirlemek, almak, uygulanmas�n� izlemek, 
denetlemek ve geli�tirmek, i� kazas� ve meslek hastal�klar�n� önlemek, i�çilere ilkyard�m 
ve acil müdahale ile önleyici ve koruyucu sa�l�k ve güvenlik hizmetlerini vermekle yü-
kümlüdür

(2) ��verenler, devaml� olarak en az 50 i�çi çal��t�rd�klar� i�yerlerinde bu hizmeti ver-
mek için, i�yeri sa�l�k ve güvenlik birimi olu�turmakla ve bir veya birden fazla i�yeri 
hekimi ile gere�inde di�er personeli ve sanayiden say�lan i�lerde bir veya birden fazla i� 
güvenli�i uzman�n� görevlendirmekle yükümlüdürler. ��verenler, bu yükümlülüklerini, i� 
sa�l��� ve güvenli�i hizmetlerinin tamam�n� veya bir k�sm�n� i�yeri d���nda kurulu ortak 
sa�l�k ve güvenlik birimlerinden alarak da yerine getirebilirler.

(3) ��yerinde sa�l�k ve güvenlik hizmetlerinin yürütülmesinden i�veren sorumludur. 
Ortak sa�l�k ve güvenlik biriminden hizmet al�nmas� i�verenin sorumlulu�unu ortadan 
kald�rmaz. ��çilerin i� sa�l��� ve güvenli�i konusundaki yükümlülükleri, i�verenin sorum-
lulu�unu etkilemez.

(4) ��veren, i�yeri sa�l�k ve güvenlik birimi personelinin i�birli�i içinde çal��malar�n� 
sa�lar.

(5) ��veren, i� sa�l��� ve güvenli�i ile ilgili sorumluluklar� çerçevesinde, i�yeri sa�l�k 
ve güvenlik birimi ile ortak sa�l�k ve güvenlik biriminin görevlerini yürütmesi için gerekli 
bilgileri bu birimlere aktar�r.

(6) ��veren, i�yeri sa�l�k ve güvenlik birimi ile ortak sa�l�k ve güvenlik birimi persone-
linin i�yerinde i� sa�l��� ve güvenli�i hizmeti ile ilgili görevlerini etkin bir �ekilde yerine 
getirmesi hususunda gerekli kolayl��� sa�lamak, planlama ve düzenleme yap�lmas�na im-
kan vermekle yükümlüdür.

(7) ��veren, sa�l�k ve güvenlikle ilgili konularda i�çilerin görü�lerini al�r ve kat�l�mla-
r�n� sa�lar.

(8) ��veren, i�yeri sa�l�k ve güvenlik birimi ile ortak sa�l�k ve güvenlik biriminde gö-
rev yapan personelin ad�, soyad�, çal��ma saatleri ile yetki ve sorumluluklar� konusunda 
i�çileri bilgilendirir.

(9) ��yeri hekimi ile i� güvenli�i uzman�n�n, noter taraf�ndan onaylanm�� bir deftere 
yazd�klar� i� sa�l��� ve güvenli�ine ili�kin tedbir ve tavsiyelerinin yerine getirilmemesinin 
sonuçlar�ndan i�veren sorumludur. Bu defterin, istenmesi halinde, i�yerini tefti�e yetkili 
i� müfetti�lerine gösterilmesi zorunludur.

(10) ��veren, i�yeri hekimi ile i� güvenli�i uzmanlar�na bu Yönetmelikte belirtilen gö-
revlerini yerine getirebilmeleri için, 31 ve 36 nc� maddelerde belirtilen sürelerden az olma-
mak kayd� ile yeterli çal��ma süresini sa�lar.
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(11) ��veren, i�yeri sa�l�k ve güvenlik birimi ile ortak sa�l�k ve güvenlik biriminin, 
ba�ka bir i�yerinden kendi i�yerine çal��mak üzere gelen i�çilerin sa�l�k bilgilerine ula�a-
bilmesini sa�lar.

(12) ��veren, i� sa�l��� ve güvenli�i mevzuat� do�rultusunda, kay�t ve bildirim yüküm-
lülüklerini i�yeri sa�l�k ve güvenlik birimi veya ortak sa�l�k ve güvenlik birimi ile i�birli�i 
içerisinde gerçekle�tirir.

(13) ��veren, i�çilerin ki�isel sa�l�k dosyalar�n� i�ten ayr�lma tarihinden itibaren 10 y�l 
süreyle saklamak zorundad�r. ��yeri ortam faktörlerinden kaynaklanan hastal�klar�n yü-
kümlülük süresi bu süreyi a�an i�yerlerinde, evraklar�n saklanmas� hastal�klar�n yüküm-
lülük süresine göre uzar. ��çinin i�yerinden ayr�larak ba�ka bir i�yerinde çal��maya ba�la-
mas� halinde, yeni i�veren i�çinin ki�isel sa�l�k dosyas�n� ister, önceki i�veren de dosyan�n 
bir örne�ini onaylayarak gönderir.

��çilerin Hak ve Yükümlülükleri

MADDE 6 – (1) ��çiler, i�yerinde kendi sa�l�k ve güvenli�ini etkileyebilecek noksan-
l�k ve tehlikeleri, i� sa�l��� ve güvenli�i kuruluna, kurulun bulunmad��� i�yerlerinde ise, 
i�veren veya i�veren vekiline bildirerek durumun tespit edilmesini ve gerekli tedbirlerin 
al�nmas�na karar verilmesini talep edebilir.

(2) ��çiler, i�verene kar�� yükümlülükleri sakl� kalmak �art�yla i�yerinde sa�l�k ve gü-
venli�in korunmas� ve geli�tirilmesi için;

a) ��yeri sa�l�k ve güvenlik birimi ile ortak sa�l�k ve güvenlik biriminin yapaca�� 
çal��malara destek sa�lamak, sa�l�k muayeneleri, bilgilendirme ve e�itim prog-
ramlar�na kat�lmak ve gerekli durumlarda i�birli�i yapmakla,

b) Kendilerinin ve ba�kalar�n�n sa�l��� ve güvenli�i aç�s�ndan, i�yeri sa�l�k ve gü-
venlik birimi ile ortak sa�l�k ve güvenlik birimi taraf�ndan verilecek talimatlara 
uymakla

 yükümlüdürler.

(3) ��çiler veya temsilcileri, i� sa�l��� ve güvenli�i konular�na ili�kin çal��malara kat�-
l�rlar.

(4) Sa�l�k gözetimi yap�lacak i�çi, sa�l�k gözetimi s�ras�nda yürütülecek hizmetlerin 
amaç ve usulleri hususunda önceden haberdar edilir ve sa�l�k gözetimi sonucunda elde 
edilen verilerin kullan�lmas� ile ilgili bilgilendirilir.

(5) ��çiler veya temsilcileri, mesleki sa�l�kla ilgili �üpheli bir durum mevcut oldu�un-
da sa�l�k gözetimi isteme hakk�na sahiptir.

��çilere hizmetin ücretsiz verilmesi

MADDE 7 – (1) ��çilere verilecek i� sa�l��� ve güvenli�i hizmetleri ve ilgili e�itimler i�-
çilere mali yük getirmeyecek �ekilde ve dinlenme süreleri d���nda düzenlenir. E�itimlerde 
geçen süre çal��ma süresinden say�l�r.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
��yeri Sa�l�k ve Güvenlik Birimi ile Ortak Sa�l�k ve

Güvenlik Biriminin Kurulu�u ve Nitelikleri

��yeri Sa�l�k ve Güvenlik Birimi

MADDE 8 – (1) Devaml� olarak en az 50 i�çi çal��t�r�lan i�yerlerinde, i� sa�l��� ve gü-
venli�i hizmetlerini yerine getirmek üzere i�yeri sa�l�k ve güvenlik birimi kurulur. ��yeri 
sa�l�k ve güvenlik birimi; en az bir i�yeri hekimi ile sanayiden say�lan i�lerin yap�ld��� 
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i�yerlerinde en az bir i� güvenli�i uzman�ndan ve yap�lacak çal��malara yard�mc� olmak 
için gerekti�inde di�er personelden olu�ur. Bu yükümlülük, Genel Müdürlük taraf�ndan 
yetkilendirilmi� ortak sa�l�k ve güvenlik birimlerinden hizmetin tamam� veya bir k�sm� 
al�narak da yerine getirilebilir.

(2) ��yeri sa�l�k ve güvenlik birimi; önleyici ve koruyucu hizmetleri, i�yerinin yer al-
d��� tehlike s�n�f�na ve i�çi say�s�na göre, 31 ve 36 nc� maddelerde belirtilen sürelerden az 
olmamak kayd� ile yürütür.

Ortak Sa�l�k ve Güvenlik Birimi

MADDE 9 – (1) Ortak sa�l�k ve güvenlik birimlerinin kurucusunun veya kurucu or-
taklar�ndan en az birinin i�yeri hekimi veya (A) s�n�f� i� güvenli�i uzman� olmas� zorunlu-
dur. Bu kurucular, birden fazla ortak sa�l�k ve güvenlik biriminde kurucu olamazlar.

(2) Ortak sa�l�k ve güvenlik biriminin kurulabilmesi için, bu birimlerde tam süreli i� 
sözle�mesiyle çal��an en az bir i�yeri hekimi ve bir i� güvenli�i uzman� istihdam edilir. Or-
tak sa�l�k ve güvenlik birimlerinin kurucusunun veya kurucu ortaklar�ndan birinin i�yeri 
hekimi olmas� halinde i�yeri hekimi çal��t�rma yükümlülü�ü, i� güvenli�i uzman� olmas� 
halinde ise i� güvenli�i uzman� çal��t�rma yükümlülü�ü aranmaz.

(3) Ortak sa�l�k ve güvenlik birimi; önleyici ve koruyucu hizmetleri, i�yerinin yer al-
d��� tehlike s�n�f�na ve i�çi say�s�na göre, 31 ve 36 nc� maddelerde belirtilen sürelerden az 
olmamak kayd� ile yürütür.

(4) �� sa�l��� ve güvenli�i hizmetlerinin etkin yürütülmesi amac�yla, hizmet verilen 
i�yerine zorunlu haller d���nda, ayn� i�yeri hekiminin, i� güvenli�i uzman�n�n ve di�er 
personelin hizmet vermesi sa�lan�r.

Görevlendirilecek Di�er Personel

MADDE 10 – (1) ��yeri sa�l�k ve güvenlik birimleri ile ortak sa�l�k ve güvenlik birim-
lerinde, gere�inde i� sa�l��� ve güvenli�i ile ilgili di�er personel görevlendirilebilir.

Bina ve Donan�m

MADDE 11 – (1) ��yeri sa�l�k ve güvenlik birimi ile ortak sa�l�k ve güvenlik birimleri, 
i� sa�l��� ve güvenli�i hizmetlerinin yürütülebilmesine ve çal��acak personel say�s�na ye-
tecek büyüklükte, kolay ula��labilir, tercihen tek katl� bir binada veya kurulaca�� binan�n 
giri� kat�nda olmal�d�r. ��yeri sa�l�k ve güvenlik birimleri, muayene, ilkyard�m ve acil 
müdahalenin yap�labilece�i en az bir oda, bir i� güvenli�i uzman� odas� ile bekleme yeri, 
ortak sa�l�k ve güvenlik birimleri ise, en az bir muayene odas�, bir ilkyard�m ve acil mü-
dahale odas�, bir i� güvenli�i uzman� odas� ile bekleme yerinden olu�ur.

(2) ��yeri sa�l�k ve güvenlik birimi ile ortak sa�l�k ve güvenlik birimleri, 10/2/2004 
tarihli ve 25369 say�l� Resmi Gazete’de yay�mlanan ��yeri Bina ve Eklentilerinde Al�nacak 
Sa�l�k ve Güvenlik Önlemlerine �li�kin Yönetmelikte belirtilen nitelikte olmal�d�r. ��yeri 
sa�l�k ve güvenlik birimi ile ortak sa�l�k ve güvenlik birimleri, Ek-1’de belirtilen araç ve 
gereçler ile donat�l�r.

(3) ��yeri sa�l�k ve güvenlik birimi kurulmas� zorunlu olan i�yerlerinden;

a) Az tehlikeli s�n�fta yer alan ve 1000’ e kadar i�çi çal��t�r�lan i�yerlerinde, tehlikeli 
s�n�fta yer alan ve 750’ ye kadar i�çi çal��t�r�lan i�yerlerinde ve çok tehlikeli s�n�fta 
yer alan ve 500’ e kadar i�çi çal��t�r�lan i�yerlerinde, i�verenlerin, sa�l�k ve güven-
lik hizmeti verme yükümlülüklerinin tamam�n� ortak sa�l�k ve güvenlik birim-
lerinden hizmet almak suretiyle yerine getirmeleri durumunda, i�yerlerinde bir 
ilkyard�m ve acil müdahale odas� ve �lkyard�m Yönetmeli�inde belirtilen say�da 
ilkyard�mc� olmas� kayd�yla bina ve donan�m �art� aranmaz.
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b) Az tehlikeli s�n�fta yer alan ve 1000’ in üzerinde (1000 dahil) i�çi çal��t�r�lan i�yer-
lerinde, tehlikeli s�n�fta yer alan ve 750’ nin üzerinde (750 dahil) i�çi çal��t�r�lan 
i�yerlerinde ve çok tehlikeli s�n�fta yer alan ve 500’ ün üzerinde (500 dahil) i�çi 
çal��t�r�lan i�yerlerinde i�yeri sa�l�k ve güvenlik biriminin bina ve donan�m� ku-
rulmas� ve tam süreli i� sözle�mesiyle çal��an i�yeri hekimi istihdam� ile sanayiden 
say�lan i�lerde tam süreli i� sözle�mesiyle çal��an i� güvenli�i uzman� istihdam� 
zorunludur.

�� Sa�l��� ve Güvenli�i Hizmetlerinin Devredilememesi

MADDE 12 – (1) Ortak sa�l�k ve güvenlik birimleri, i�yeri hekimli�i ve i� güvenli�i 
uzmanl��� hizmetlerinin yerine getirilmesini ba�ka bir ortak sa�l�k ve güvenlik birimine 
devredemezler.

Tedavi Hizmetleri

MADDE 13 – (1) ��yeri sa�l�k ve güvenlik birimi ile ortak sa�l�k ve güvenlik birimle-
rinde yerine getirilecek i� sa�l��� hizmetleri d���nda kalan birinci basamak tedavi hizmet-
leri ile ilgili usul ve esaslar, Bakanl�k ve Sa�l�k Bakanl��� taraf�ndan ç�kar�lacak tebli�e 
göre Sosyal Güvenlik Kurumu ve i�veren aras�nda yap�lacak protokol ile düzenlenir.

Ortak Sa�l�k ve Güvenlik Birimlerinin Ba�vuru ��lemleri

MADDE 14 – (1) Kurulacak olan ortak sa�l�k ve güvenlik birimleri, Genel Müdürlü�e 
a�a��daki bilgi ve belgelerle birlikte bir yaz� ile ba�vururlar:

a) Ortak sa�l�k ve güvenlik biriminin unvan�n�, sahibini veya sahiplerini, faaliyet 
gösterece�i adresi ve ileti�im bilgilerini belirten ve yetki belgesi talep eden ba�vuru 
yaz�s�,

b) Ticari �irketler için Ticaret Sicil Gazetesinin tasdikli örne�i,

c) Vak�f veya dernekler için senet veya tüzüklerinin tasdikli örne�i,

ç) Ortak sa�l�k ve güvenlik biriminin kurucusunun veya kurucu ortaklar�ndan en az 
birinin i�yeri hekimli�i veya i� güvenli�i uzmanl��� belgelerinin tasdikli örne�i,

d) Kamu kurum ve kurulu�lar�nda kurulacak ortak sa�l�k ve güvenlik birimlerinin 
yöneticilerinin en az birinin i�yeri hekimi veya i� güvenli�i uzman� olmas� gerekir.

e) Faaliyet gösterilecek yer kiral�k ise en az be� y�l süreli kira sözle�mesinin tasdikli 
örne�i,

f) Faaliyet gösterilecek yer, ortak sa�l�k ve güvenlik birimine veya kurucular�ndan 
birine ait ise tapu senedinin tasdikli örne�i,

g) Faaliyet gösterilecek yerin intifa hakk�na sahip ise ilgili tapu sicil müdürlü�ünden 
al�nacak belge,

�) Faaliyet gösterilecek yerin bütün bölümlerini ihtiva eden 1/200 ölçekli plan,

h) Tapu kütü�ünde mesken olarak kay�tl� bir ana gayrimenkulün ba��ms�z bölümle-
rinde ortak sa�l�k ve güvenlik birimlerinin faaliyet gösterebilece�ine dair kat ma-
likleri kurulunun oybirli�iyle ald��� karar�n tasdikli örne�i,

�) �lgili mevzuata göre, yang�na kar�� gerekli tedbirlerin al�nd���na dair yetkili merci-
ler taraf�ndan verilen belge.

(2) Kamu kurum ve kurulu�lar� için, yaln�zca birinci f�kran�n (a), (d) ve (�) bentlerinde 
belirtilen belgeler istenir.
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(3) Birinci f�kra uyar�nca, ortak sa�l�k ve güvenlik birimlerinden istenen belgelerin asl� 
ile birlikte bir örne�inin getirilmesi halinde Genel Müdürlükçe tasdiki yap�l�r.

Ortak Sa�l�k ve Güvenlik Birimlerinin Yetkilendirilmesi

MADDE 15 – (1) Ortak sa�l�k ve güvenlik birimleri taraf�ndan haz�rlanan ba�vuru 
dosyas� Genel Müdürlük taraf�ndan incelenir, eksiklikleri var ise, kurulacak olan ortak 
sa�l�k ve güvenlik birimlerine yaz�l� olarak bildirilir. Yap�lan inceleme sonucunda, bu 
Yönetmelikte belirtilen �artlar� ta��malar� halinde, ba�vuru dosyas�nda belirtilen adrese 
münhas�ran, Genel Müdürlük taraf�ndan ilgililere, Ek-9’da belirtilen örne�ine uygun or-
tak sa�l�k ve güvenlik birimi yetki belgesi düzenlenir. Ba�ka bir adreste �ube aç�ld��� tak-
dirde, ayn� usul ve esaslar dahilinde, 9 uncu maddenin birinci f�kras�nda belirtilen �artlar 
hariç, di�er �artlar�n yerine getirilmesi kayd�yla �ube için de yetki belgesi düzenlenir. Bu 
belgelerin, ortak sa�l�k ve güvenlik birimleri taraf�ndan üç y�lda bir Genel Müdürlü�e 
vize ettirilmesi zorunludur.

(2) Bu Yönetmelik kapsam�nda faaliyet gösterecek olan ortak sa�l�k ve güvenlik bi-
rimleri, ortak sa�l�k ve güvenlik birimi yetki belgesini almad�kça faaliyetlerine ba�laya-
mazlar.

Uyulmas� Zorunlu Hususlar

MADDE 16 – (1) Ortak sa�l�k ve güvenlik birimleri, a�a��da belirtilen hususlara uy-
mak zorundad�rlar:

a) �sim ve unvanlar Türkçe olarak tescil ettirilir ve tabelalar�nda sadece yetki belge-
sinde belirtilen isim ve unvanlar yaz�l�r,

b) Bünyesinde olmayan faaliyetler ve 	 yatlar konusunda reklam yap�lamaz,

c) Tabela veya bas�l� evraklar�nda, ba�ka bir unvan veya mevcut unvanlar�n�n yaban-
c� dildeki kar��l�klar� kullan�lamaz,

ç) Özel kurulu�lar taraf�ndan, kamu kurum ve kurulu�lar�na ait olan isimler, yanl�� 
alg�lama ve haks�z rekabetin önlenmesi amac�yla, ticari isim olarak kullan�lamaz.

Yetki Belgesinin �ptali

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik’in, 9, 11, 12, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ve 26 nc� mad-
delerinde belirtilen hükümlerine ayk�r� hareket eden ortak sa�l�k ve güvenlik birimlerinin 
yetki belgeleri Genel Müdürlük taraf�ndan iptal edilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
��yeri Sa�l�k ve Güvenlik Birimi ile Ortak Sa�l�k ve Güvenlik Biriminin

Görevleri, Çal��ma Usul ve Esaslar�

Görevleri

MADDE 18 – (1) ��yeri sa�l�k ve güvenlik birimi ile ortak sa�l�k ve güvenlik birimleri, 
sa�l�kl� ve güvenli bir çal��ma ortam� olu�turmak üzere i�in normal ak���n� aksatmamak 
�art�yla ve verimli bir çal��ma ortam�n�n sa�lanmas�na katk�da bulunmak amac�yla;

a) ��çilerin sa�l�k gözetimi,
b) Çal��ma ortam�n�n gözetimi,
c) E�itim, dan��manl�k ve bilgilendirme,
ç) �lkyard�m ve acil müdahale,
d) Kay�t ve istatistik,

görevleri ile benzeri di�er görevleri yerine getirmekle yükümlüdür.
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��çilerin Sa�l�k Gözetimi

MADDE 19 – (1) ��çilerin sa�l�k gözetimi, i�çilerin sa�l���n� korumak ve geli�tirmek 
amac� ile i�çilere verilecek her türlü sa�l�k hizmetini kapsar.

(2) ��yeri sa�l�k ve güvenlik birimi ile ortak sa�l�k ve güvenlik birimi, birinci f�kra kap-
sam�ndaki görevlerini yürütürken 32 nci maddede say�lan hususlar� yerine getirir.

Çal��ma Ortam�n�n Gözetimi

MADDE 20 – (1) Çal��ma ortam�n�n gözetimi, i�yeri sa�l�k ve güvenlik birimi ile ortak 
sa�l�k ve güvenlik biriminin i�yerinde sa�l�k ve güvenlik tehlikelerine kar�� yürütece�i 
her türlü önleyici ve düzeltici faaliyeti kapsar.

(2) ��yeri sa�l�k ve güvenlik birimi ile ortak sa�l�k ve güvenlik birimi, birinci f�kra kap-
sam�ndaki görevlerini yürütürken 37 nci maddede say�lan hususlar� yerine getirir.

E�itim, Dan��manl�k ve Bilgilendirme

MADDE 21 – (1) ��yeri sa�l�k ve güvenlik birimi ile ortak sa�l�k ve güvenlik birimi; 
i�çilerin i� sa�l��� ve güvenli�i e�itimlerini ve bilgilendirilmelerini sa�lar, i� sa�l��� ve gü-
venli�i ile ilgili her türlü konuda dan��manl�k yapar.

�lkyard�m ve Acil Müdahale

MADDE 22 – (1) ��yeri sa�l�k ve güvenlik birimi ile ortak sa�l�k ve güvenlik birimi;

a) ��yerinde kaza, yang�n, do�al afet ve bunun gibi acil müdahale gerektiren durum-
lar� belirler. Acil durum plan�n�n haz�rlanmas�n�, ilkyard�m ve acil müdahale ba-
k�m�ndan yap�lmas� gerekenleri ve uygulamalar� organize eder, yürütür ve ilgili 
di�er birim, kurum ve kurulu�larla i�birli�i yapar.

b) ��yerinde, ilkyard�mc� olarak görevlendirilecek ki�ilerin gerekli e�itimleri almas�n� 
sa�layacak organizasyonu yapar.

(2) ��yeri sa�l�k ve güvenlik birimi, i�yerindeki çal��ma süresince aç�k bulundurulur. 
Bu süre içerisinde, yeterli say�da ilkyard�mc� görevlendirilir.

(3) �� sa�l��� ve güvenli�i hizmetinin ortak sa�l�k ve güvenlik birimlerinden sa�lanma-
s�, i�yerlerinde �lkyard�m Yönetmeli�ine göre yeterli say�da ilkyard�mc� bulundurulmas� 
zorunlulu�unu ortadan kald�rmaz.

Kay�t ve �statistik

MADDE 23 – (1) ��çilerin sa�l�k gözetimine ve çal��ma ortam�n�n gözetimine ait bütün 
bilgiler, i�yeri sa�l�k ve güvenlik birimi veya ortak sa�l�k ve güvenlik birimince kay�t alt�-
na al�n�r ve belgeler 10 y�l süreyle saklan�r.

(2) ��çilerin sa�l���n�n çal��ma �artlar�ndan etkilenip etkilenmedi�inin belirlenmesin-
de; i�e giri� ve periyodik sa�l�k kontrolleri, hastal�k ve sa�l�k sorunlar� ile ilgili yap�lan 
ba�vurular�n günlük ve ayl�k kay�tlar� ile i� kazalar� ve meslek hastal�klar�, i�e devams�z-
l�k, zararl� ve tehlikeli madde kay�tlar� kullan�l�r.

(3) ��yeri sa�l�k ve güvenlik birimi ile ortak sa�l�k ve güvenlik birimleri, i�çilerin sa�-
l�k bilgileri, yapt�klar� i�ler ve çal��t�klar� ortamdaki maruziyet bilgileri ile bu maruziyet-
lerin de�erlendirme sonuçlar�n�n, i�yerindeki ki�isel sa�l�k dosyalar�nda, gizlilik ilkesine 
uyularak saklanmas�n� sa�lar.

(4) ��veren, i�çiler ve temsilcileri ile varsa i� sa�l��� ve güvenli�i kurulunun, i� sa�l��� 
ve güvenli�i ile ilgili kay�t ve istatistiklere ula�abilmesini sa�lar.
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(5) ��yeri sa�l�k ve güvenlik birimi ile ortak sa�l�k ve güvenlik birimleri, i�yerinde 
meydana gelen bütün i� kazalar�n� ve meslek hastal�klar�n� kaydeder ve bunlarla ilgili ra-
por haz�rlar, i� kazalar� ve meslek hastal�klar� ile ilgili kay�t ve takip i�lemlerinde Ek-2’de 
belirtilen örnek formlar� kullan�r, i� kazalar� ve meslek hastal�klar�n�n kay�tlar�n� de�er-
lendirerek kaynaklar�n� belirler ve bunlara yönelik tedbirleri geli�tirir.

Y�ll�k Çal��ma Plan�

MADDE 24 – (1) ��yeri sa�l�k ve güvenlik birimi ile ortak sa�l�k ve güvenlik birimi, 
yürütülecek hizmetler ile ilgili olarak y�ll�k çal��ma plan� haz�rlar ve haz�rlanan plan i�ve-
ren taraf�ndan onaylan�r. Onaylanan plan i�yerinde ilan edilir. Bir nüshas� i�yeri sa�l�k ve 
güvenlik birimi ile ortak sa�l�k ve güvenlik birimince kay�t alt�na al�n�r.

Y�ll�k De�erlendirme Raporu

MADDE 25 – (1) ��yeri sa�l�k ve güvenlik birimi ile ortak sa�l�k ve güvenlik birimi, 
i�yerindeki sa�l�k gözetimi ve çal��ma ortam�n�n gözetimi ile ilgili çal��malar� kaydeder 
ve Ek-3’te belirtilen örne�ine uygun y�ll�k de�erlendirme raporu haz�rlayarak i�verene, 
i� sa�l��� ve güvenli�i kuruluna ve Genel Müdürlü�e gönderir. Genel Müdürlü�e gönde-
rilen y�ll�k de�erlendirme raporu, yaz�l� olarak ve elektronik ortamda iletilir. Bu bilgiler, 
Sa�l�k Bakanl��� Temel Sa�l�k Hizmetleri Genel Müdürlü�üne, Genel Müdürlük taraf�n-
dan elektronik ortamda bildirilir.

Görevlendirme Belgesi ve Sözle�me

MADDE 26 – (1) ��veren, i�yeri sa�l�k ve güvenlik biriminde görev alacak ve bu Yö-
netmelikte belirtilen niteliklere sahip i�yeri hekimi, i� güvenli�i uzman� ve di�er perso-
nelin görevlerini yerine getirmeleri hususunda bir görevlendirme belgesi düzenler. Bu 
hizmetlerin tamam�n�n veya bir k�sm�n�n ortak sa�l�k ve güvenlik birimlerinden al�nmas� 
durumunda tara� arca sözle�me yap�l�r. Görevlendirme belgesi veya sözle�me üç nüsha 
düzenlenir. Düzenlenen nüshalardan biri i�verende, biri i�yeri sa�l�k ve güvenlik birimi 
veya ortak sa�l�k ve güvenlik biriminde kal�r, di�er nüsha ise Genel Müdürlü�e gönderi-
lir. Sözle�meler, Ek-4, Ek-5 ve Ek-6’daki örneklerine uygun olarak düzenlenir.

(2) �� sa�l��� ve güvenli�i ile ilgili görevini yerine getirdi�i süre içerisinde i� güvenli�i 
uzman�na ba�ka görev verilemez.

(3) Ek-4, Ek-5 ve Ek-6’ daki sözle�melerin feshi halinde, bu durum tara� arca üç i� günü 
içinde Genel Müdürlü�e bildirilir.

(4) Ortak sa�l�k ve güvenlik birimlerindeki personel de�i�iklikleri üç i� günü içinde 
Ek-8’ deki form doldurularak Genel Müdürlü�e bildirilir.

Mesleki Ba��ms�zl�k

MADDE 27 – (1) ��yeri sa�l�k ve güvenlik birimi ile ortak sa�l�k ve güvenlik birimi 
personelinin mesleki ba��ms�zl��� korunur. ��yeri sa�l�k ve güvenlik birimi ile ortak sa�l�k 
ve güvenlik birimi personeli, ba��ms�z çal��ma ilkesi uyar�nca bu Yönetmelik hükümlerini 
yerine getirirken, i�veren taraf�ndan görevini yapmaktan al�konulamaz. ��veren, bu per-
sonelin malzemeler, ürünler, maddeler ve i�in yap�l��� ile ilgili bilgilere ula�mas�n� sa�lar.

Gizlilik �lkesi

MADDE 28 – (1) ��yeri sa�l�k ve güvenlik birimi ile ortak sa�l�k ve güvenlik birimi 
personeli, i�yerinin teknik ve idari bilgileri ile i�çilere ait t�bbi bilgileri gizli tutmakla yü-
kümlüdür.
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��birli�i �lkesi

MADDE 29 – (1) ��yeri sa�l�k ve güvenlik birimi veya ortak sa�l�k ve güvenlik birimi 
personeli, görevlerinin yürütümünde ve i� sa�l��� ve güvenli�i mevzuat�nda öngörülen 
tedbirlerin uygulanmas�nda, i�birli�i ve koordinasyon içinde çal���r.

(2) Ayr�ca, i�yeri sa�l�k ve güvenlik birimi ile ortak sa�l�k ve güvenlik birimi;

a) ��verenle,

b) ��yeri bünyesindeki bütün üretim birimleri veya di�er bölüm çal��anlar� ile,

c) ��letmede i� sa�l��� ve güvenli�i i�çi temsilcisi ile,

d) Sanayiden say�lan i�lerin yap�ld��� i�yerlerinde i� sa�l��� ve güvenli�i kurulu ile,

 i�birli�i yapar.

BE��NC� BÖLÜM
��yeri Hekimlerinin Nitelikleri, Görev, Yetki ve Yükümlülükleri ile

Çal��ma Usul ve Esaslar�

��yeri Hekimlerinin Nitelikleri

MADDE 30 – (1) ��yeri hekimi olarak görevlendirilecek hekimler, e�itim kurumlar� 
taraf�ndan düzenlenen i�yeri hekimli�i e�itim programlar�na kat�lmak ve e�itim sonunda 
Genel Müdürlükçe yapt�r�lacak s�navda ba�ar�l� olmak zorundad�r.

��yeri Hekimlerinin Çal��ma Süreleri

MADDE 31 – (1) ��yeri hekimleri, bu Yönetmelikte belirtilen görevlerini yerine getir-
mek için a�a��da belirtilen sürelerde görev yaparlar:

a) Az tehlikeli s�n�fta yer alan i�yerlerine; sa�l�k gözetimi için ayda en az 12 saat, buna 
ilave olarak i�e giri� ve periyodik muayeneleri ile e�itim için on i�çi ba��na y�lda en 
az 30 dakika,

b) Tehlikeli s�n�fta yer alan i�yerlerine; sa�l�k gözetimi için ayda en az 24 saat, buna 
ilave olarak i�e giri� ve periyodik muayeneleri ile e�itim için on i�çi ba��na y�lda en 
az 60 dakika,

c) Çok tehlikeli s�n�fta yer alan i�yerlerine; sa�l�k gözetimi için ayda en az 36 saat, 
buna ilave olarak i�e giri� ve periyodik muayeneleri ile e�itim için on i�çi ba��na 
y�lda en az 90 dakika.

(2) Az tehlikeli s�n�fta yer alan ve 1000’ in üzerinde (1000 dahil) i�çi çal��t�r�lan i�yer-
lerinde tam gün çal��acak bir i�yeri hekimi ile birinci f�krada belirtilen kriterlere uygun 
yeteri kadar i�yeri hekimi eklenir.

(3) Tehlikeli s�n�fta yer alan ve 750’nin üzerinde (750 dahil) i�çi çal��t�r�lan i�yerlerinde 
tam gün çal��acak bir i�yeri hekimi ile birinci f�krada belirtilen kriterlere uygun yeteri 
kadar i�yeri hekimi eklenir.

(4) Çok tehlikeli s�n�fta yer alan ve 500’ün üzerinde (500 dahil) i�çi çal��t�r�lan i�yer-
lerinde tam gün çal��acak bir i�yeri hekimi ile birinci f�krada belirtilen kriterlere uygun 
yeteri kadar i�yeri hekimi eklenir.

��yeri Hekimlerinin Görevleri

MADDE 32 – (1) ��yeri hekimleri, i� sa�l��� hizmetleri kapsam�nda a�a��daki görevleri 
yapmakla yükümlüdür:
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a) ��le ili�kisi bak�m�ndan, gece postalar� da dahil olmak üzere i�çilerin sa�l�k gözeti-
mini yapmak,

b) ��yerlerinde sa�l��a zararl� riskleri tan�mlamak ve de�erlendirmek,

c) Birden fazla madde veya etkene ayn� anda maruz kal�nmas� durumunda, ortaya 
ç�kabilecek sa�l�k tehlikelerini i� sa�l��� ve güvenli�i mevzuat� kapsam�nda de�er-
lendirmek,

ç) ��çilerin i�e giri�lerinde sa�l�k muayenelerini yaparak i�e uygun olduklar�n� belir-
ten sa�l�k raporunu haz�rlamak,

d) Yap�lan i�in özelli�ine göre, i�in devam� süresince i�çilerin periyodik sa�l�k mua-
yenelerini i� sa�l��� ve güvenli�i mevzuat�nda belirtilen aral�klarla yapmak,

e) ��çilerin i�e giri� ve periyodik muayenelerini Ek-7’de verilen örne�ine uygun ola-
rak yapmak,

f) 15/6/2004 tarihli ve 25493 say�l� Resmi Gazete’de yay�mlanan A��r ve Tehlikeli 
��ler Yönetmeli�inde belirtilen a��r ve tehlikeli i�lerde çal��an i�çilerin i�e giri� ve 
periyodik sa�l�k muayenelerini, ayn� Yönetmeli�in Ek-2’sinde yer alan A��r ve 
Tehlikeli ��lerde Çal��acaklara Ait ��e Giri�/Periyodik Muayene Formu örne�ine 
göre yapmak,

g) Sa�l�k sorunlar� nedeniyle i�e gelememe ve i�yerinde olabilecek sa�l�k tehlikeleri 
aras�nda bir ili�kinin olup olmad���n� tespit etmek,

�) Sa�l�k sorunlar� nedeniyle üç haftadan daha uzun süreli i�ten uzakla�malarda veya 
meslek hastal�klar�, i� kazalar� nedeniyle ya da s�k tekrarlanan i�ten uzakla�malar-
da i�e dönü� muayenesi yapmak,

h) ��çinin i�e giri�inde ve i� de�i�ikli�inde, i�e uyumunun belirlenmesi amac�yla yap�-
lan sa�l�k muayenesi sonucunda düzenlenen raporda, çal��t�r�laca�� i�ler ve çal��-
ma �artlar�n� belirtmek, rapor sonucunu i�veren ve i�çiye yaz�l� olarak bildirmek,

�) Herhangi bir kaza, hastal�k veya periyodik muayene sonras�nda eski i�inde çal��-
mas� sak�ncal� bulunan i�çinin, mevcut sa�l�k durumuna uygun bir i�te çal��t�r�l-
mas�n� tavsiye etmek,

i) Özürlü ve eski hükümlülerin i�e al�nmalar�, i�yerinde olu�an bir kaza veya hasta-
l�k sonras�nda geçici ya da kal�c� i� göremezli�i olanlar�n i�e ba�lamalar�, uygun 
i�e yerle�tirilmeleri için gerekli sa�l�k muayenelerini yaparak rapor haz�rlamak ve 
i�lerine uyumlar�n� sa�lamak,

j) Gebe veya emziren kad�nlar�, on sekiz ya��ndan küçükleri, iki ya��ndan küçük ço-
cu�u olan anneleri, meslek hastal��� tan�s� veya �üphesi olanlar�, kronik hastal��� 
olanlar�, ya�l�lar�, malul ve özürlüleri, alkol, ilaç ve uyu�turucu ba��ml�l��� olan-
lar�, birden fazla i� kazas� geçirmi� olanlar gibi özelli�i olan i�çileri; yak�n takip 
ve koruma alt�na almak, bilgilendirilmelerine özel önem vermek, yap�lacak risk 
de�erlendirmesinde özel olarak dikkate almak,

k) Gerekli laboratuvar tetkiklerini, radyolojik tetkik ve muayeneleri yapt�rmak,

l) Bula��c� hastal�klar�n kontrolünü sa�layarak yay�lmas�n� önleme ve a��lama çal��-
malar� yapmak, portör muayenelerini yapt�rmak,

m) ��yerinin genel hijyen �artlar�n� sürekli izleyerek ve denetleyerek i�yerindeki bü-
tün birimlerin i�çilerin sa�l���n� koruyup geli�tirecek biçimde düzenlenmesi, i�çiye 
sa�l�kl� bir ortamda ve yürütülen i�in gerektirdi�i kaloriyi kar��layacak nitelikte 
yemek verilmesi, içme suyu imkan� sa�lanmas�, soyunma odalar�, banyo, lavabo 
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ve tuvaletlerin bak�ml� ve temiz olmas� ve genel temizlik donan�m�n�n temin edil-
mesi ve sürdürülmesi, mevcutsa yatakhanelerin sa�l��a uygunlu�unun sa�lanma-
s� konular�nda tavsiyelerde bulunmak ve uygulamalar�n takibini yapmak,

n) ��yerinde mevcutsa kre� ve çocuk bak�m yurdu ile emzirme odalar�n�n sa�l�k �art-
lar�n� kontrol etmek, sa�l�k �artlar�na uygunlu�unun sa�lanmas� için tavsiyelerde 
bulunmak ve uygulamalar�n takibini yapmak,

o) ��in i�çiye uygunlu�unun sa�lanmas�n� tavsiye etmek,

ö) Meslek hastal��� tan�s� veya �üphesi olan ve i� kazas� geçiren i�çileri izlemek ve 
bunlar�n kontrolünü yapmak, meslek hastal�klar� tan�s�nda yetkili hastaneler ile 
i�birli�i içinde çal��mak,

p) �� kazas�na u�rayan veya meslek hastal���na yakalanan i�çilerin rehabilitasyonu 
konusunda i�yerindeki ilgili birimlerle i�birli�i içinde çal��mak,

r) �� sa�l��� ve güvenli�i ile ilgili mevcut durum, sorunlar�n tespiti, bunlar�n çözümü 
için etkin metotlar�n geli�tirilmesi, öncelikler ve sonuçlar�n de�erlendirilmesi ama-
c�yla belirli aral�klarla incelemeler yapmak,

s) Çal��ma ortam�n�n gözetimi ile ilgili olarak gerekti�inde ölçümler yap�lmas�n� sa�-
layarak al�nan sonuçlar�n i�çilerin sa�l��� yönünden de�erlendirmesini yapmak,

�) ��yerinde varsa i� sa�l��� ve güvenli�i kuruluna kat�larak çal��ma ortam� ve i�çile-
rin sa�l�k gözetimi ile ilgili gerekli aç�klamalarda bulunmak, dan��manl�k yapmak 
ve kurulda al�nan kararlar�n uygulanmas�n� izlemek,

t) Yürütülecek her türlü sa�l�k gözetim faaliyetleri sonucunda elde edilen verilerin 
kullan�lmas� ile ilgili olarak i�çileri ve temsilcilerini bilgilendirmek ve onlar�n r�za-
s�n� almak,

u) ��çileri, i�iyle ilgili sa�l�k tehlikeleri, yap�lan sa�l�k muayenesinin sonuçlar� ve 
bunlar�n de�erlendirilmesi konusunda yeterli ve uygun �ekilde bilgilendirmek,

ü) ��çilerin, zamanlar�n� etkin ve verimli biçimde de�erlendirmeleri amac�yla e�itici, 
kültürel ve sportif etkinliklerle zenginle�tirilmi� dinlenme imkan� sa�lamak için 
tavsiyelerde bulunmak,

v) ��yerinde ilkyard�m ve acil müdahale hizmetlerinin organizasyonunu yapmak, il-
gili personelin e�itiminin sa�lanmas� çal��malar�n� yürütmek,

y) �� ile i�çinin uyumunu sa�lamak için; i� usullerinin i�çilerin 	 ziksel ve zihinsel 
kapasitelerine uyarlanmas�, i�çilerin sa�l���n�n yap�lan i� ve i�lemler ile çal��ma or-
tam�ndaki çe�itli stres faktörlerinden olumsuz yönde etkilenmesi ihtimaline kar�� 
inceleme ve ara�t�rmalar yapmak,

z) �� kazalar� ve meslek hastal�klar�n�n analizine kat�lmak, meslek hastal��� tan�s� veya 
�üphesi olanlar�n bulundu�u ortamlarda çal��an i�çilerle ilgili inceleme yapmak,

aa) Yeni teçhizat�n sa�l�k aç�s�ndan de�erlendirilmesi ve test edilmesi gibi i� uygulama-
lar�n�n iyile�tirilmesine yönelik programlar�n geli�tirilmesi çal��malar�na kat�lmak,

bb) Y�ll�k çal��ma plan�n�, varsa i� güvenli�i uzman� ile i�birli�i yaparak haz�rlamak,

cc) ��yerindeki sa�l�k gözetimi ile ilgili çal��malar� kaydetmek ve Ek-3’te belirtilen ör-
ne�ine uygun y�ll�k de�erlendirme raporunu, varsa i� güvenli�i uzman� ile i�birli-
�i yaparak haz�rlamak,

çç) �� sa�l���, hijyen ve ergonomi alanlar�nda bilgi ve e�itimin verilmesi için ilgili taraf-
larla i�birli�i yapmak,
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dd) �� sa�l���, hijyen ve ergonomi ile ki�isel koruyucu donan�mlar ve toplu koruma 
yöntemleri konular�nda tavsiyelerde bulunmak,

ee) ��yeri yöneticilerine, i� sa�l��� ve güvenli�i kurulu üyelerine, i�çilere ve temsilcileri-
ne genel sa�l�k konular�nda e�itim vermek ve bu e�itimlerin süreklili�ini sa�lamak,

ff) ��çilere, ba��ml�l�k yapan maddelerin, özellikle tütün ve tütün mamullerinin, kul-
lan�lmas�n�n zararlar� konular�nda e�itim vermek,

gg) Yukar�da belirtilen görevleri ile ilgili gerekli kay�tlar�n tutulmas�n� sa�lamak.

��yeri Hekimlerinin Yetkileri

MADDE 33 – (1) ��yeri hekimleri;

a) Ba��ms�z çal��ma ilkesi uyar�nca bu Yönetmelik hükümlerini yerine getirirken, i�-
veren taraf�ndan hiçbir �ekilde engellenemez, görevini yapmaktan al�konulamaz,

b) Çal��malar�n� tam bir mesleki ba��ms�zl�k içinde ve t�bbi deontoloji kurallar�na uy-
gun biçimde yürütür,

c) ��yerinde çal��anlar�n hayat� ile ilgili yak�n tehlike olu�turan bir husus tespit etti-
�inde, i�in geçici olarak durdurulmas� için derhal üst yönetimi bilgilendirir,

ç) Sa�l�k durumu bak�m�ndan yapt��� i�le uyumsuz oldu�u belirlenen i�çilerin, i�ye-
rinde uygun bir i�te görevlendirilmesini tavsiye eder,

d) Üretim teknolojilerinin planlanmas�nda i� sa�l��� ile ilgili tavsiyelerde bulunur,

e) Görevi gere�i i�yerinin bütün bölümlerinde i� sa�l��� konusunda inceleme, ara�t�r-
ma yapar ve çal��anlarla görü�ür,

f) Gerekti�inde konu ile ilgili kurum veya kurulu�lar ile i�birli�i yapar.

��yeri Hekimlerinin Yükümlülükleri

MADDE 34 – (1) ��yeri hekimleri, bu Yönetmelikte belirtilen görevlerini yaparken, 
i�in normal ak���n� mümkün oldu�u kadar aksatmamak ve verimli bir çal��ma ortam�n�n 
sa�lanmas�na katk�da bulunmak, i�verenin ve i�yerinin meslek s�rlar�, ekonomik ve ticari 
durumlar� hakk�ndaki bilgiler ile çal��an�n ki�isel sa�l�k dosyas�ndaki bilgileri gizli tut-
makla yükümlüdürler.

ALTINCI BÖLÜM
�� Güvenli�i Uzmanlar�n�n Nitelikleri, Görev, Yetki ve Yükümlülükleri ile

Çal��ma Usul ve Esaslar�

�� Güvenli�i Uzmanlar�n�n Nitelikleri

MADDE 35 – (1) �� güvenli�i uzman� olarak görevlendirilecek mühendis veya teknik 
elemanlar, e�itim kurumlar� taraf�ndan düzenlenen i� güvenli�i uzmanl��� e�itim prog-
ramlar�na kat�lmak ve e�itim sonunda Genel Müdürlükçe yapt�r�lacak s�navda ba�ar�l� 
olmak zorundad�r.

�� Güvenli�i Uzmanlar�n�n Çal��ma Süreleri

MADDE 36 – (1) �� güvenli�i uzmanlar�ndan;

a) (A) s�n�f� belgeye sahip olanlar bütün tehlike s�n�� ar�nda yer alan i�yerlerinde,

b) (B) s�n�f� belgeye sahip olanlar tehlikeli ve az tehlikeli s�n�� arda yer alan i�yerlerinde,

c) (C) s�n�f� belgeye sahip olanlar az tehlikeli s�n�fta yer alan i�yerlerinde,

 görev yaparlar.
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(2) ��yerinde birden fazla i� güvenli�i uzman�n�n görevlendirilmesi halinde, en az bir 
i� güvenli�i uzman�nda birinci f�krada belirtilen �artlar aran�r.

(3) �� güvenli�i uzmanlar�, bu Yönetmelikte belirtilen görevlerini yerine getirmek için 
a�a��da belirtilen sürelerde görev yaparlar:

a) Az tehlikeli s�n�fta yer alan i�yerlerine; ayda en az 12 saat, buna ilave olarak da i�çi 
ba��na ayda en az 5 dakika,

b) Tehlikeli s�n�fta yer alan i�yerlerine; ayda en az 24 saat, buna ilave olarak da i�çi 
ba��na ayda en az 5 dakika,

c) Çok tehlikeli s�n�fta yer alan i�yerlerine; ayda en az 36 saat, buna ilave olarak da 
i�çi ba��na ayda en az 10 dakika.

(4) Az tehlikeli s�n�fta yer alan ve 1000’ in üzerinde (1000 dahil) i�çi çal��t�r�lan i�yer-
lerinde tam gün çal��acak bir i� güvenli�i uzman� ile üçüncü f�krada belirtilen kriterlere 
uygun yeteri kadar i� güvenli�i uzman� eklenir.

(5) Tehlikeli s�n�fta yer alan ve 750’nin üzerinde (750 dahil) i�çi çal��t�r�lan i�yerlerinde 
tam gün çal��acak bir i� güvenli�i uzman� ile üçüncü f�krada belirtilen kriterlere uygun 
yeteri kadar i� güvenli�i uzman� eklenir.

(6) Çok tehlikeli s�n�fta yer alan ve 500’ün üzerinde (500 dahil) i�çi çal��t�r�lan i�yer-
lerinde tam gün çal��acak bir i� güvenli�i uzman� ile üçüncü f�krada belirtilen kriterlere 
uygun yeteri kadar i� güvenli�i uzman� eklenir.

�� Güvenli�i Uzmanlar�n�n Görevleri

MADDE 37 – (1) �� güvenli�i uzmanlar�, a�a��da belirtilen görevleri yerine getirmekle 
yükümlüdür:

a) ��yerinde, gece postalar� da dahil olmak üzere çal��ma ortam�n�n gözetimini yap-
mak,

b) ��yerinde yap�lan çal��malar�n, i� sa�l��� ve güvenli�i mevzuat�na ve genel i� gü-
venli�i kurallar�na uygun olarak sürdürülmesini sa�lamak için i�verene tavsiyeler-
de bulunmak,

c) ��yerindeki tehlikelerin belirlenmesi, risk analizinin ve risk de�erlendirmesinin 
yap�lmas�, tehlikelerin kayna��nda yok edilmesine yönelik tedbirlere öncelik ve-
rilerek ortadan kald�r�lmas� ve risklerin kontrol alt�na al�nmas� için i�çilerin veya 
temsilcilerinin görü�lerini de alarak gerekli çal��malar� planlamak, ölçüm, analiz 
ve kontrollerin yap�lmas�n� sa�lamak, al�nacak sa�l�k ve güvenlik önlemleri konu-
sunda i�verene önerilerde bulunmak ve uygulamalar�n takibini yapmak,

ç) ��yerinde i� sa�l��� ve güvenli�i yönünden yap�lmas� gereken periyodik bak�m, 
kontrol ve ölçümleri planlamak ve uygulamalar�n takibini yapmak,

d) ��yerinde kaza, yang�n, do�al afetler gibi acil müdahale gerektiren durumlar için 
acil durum plan�n�n haz�rlanmas�n� sa�lamak ve uygulamalar�n takibini yapmak,

e) Yang�n veya patlamalar�n önlenmesi için gerekli çal��malar� planlamak ve uygu-
lamalar�n takibini yapmak, yang�n veya patlama durumunda al�nacak tedbirleri 
belirlemek,

f) �� sa�l��� ve güvenli�i kuruluna kat�larak çal��ma ortam�n�n gözetimi ile ilgili ge-
rekli aç�klamalarda bulunmak, dan��manl�k yapmak ve kurulda al�nan kararlar�n 
uygulanmas�n� izlemek,
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g) ��yeri hekimi ile i�birli�i yaparak i�yerinde meydana gelebilecek i� kazalar� ve 
meslek hastal�klar� ile ilgili de�erlendirme yapmak, gerekli önleyici faaliyet plan-
lar�n� haz�rlamak ve uygulamalar�n takibini yapmak,

�) ��yerinde meydana gelen i� kazas�, meslek hastal��� veya herhangi bir tehlikeli ola-
y�n tekrarlanmamas� için inceleme ve ara�t�rma yaparak düzeltici faaliyet planlar�-
n� yapmak ve uygulamalar� takip etmek,

h) ��yerlerinin tasar�m�, makine ve di�er teçhizat�n durumu, bak�m�, seçimi ve çal��-
ma s�ras�nda kullan�lan maddeler de dahil olmak üzere i�in planlanmas� ve orga-
nizasyonu konusunda tavsiyede bulunmak,

�) ��yerinde yeni bir bölüm veya sistem kurulaca�� ya da yeni makine, tezgah ve 
cihaz al�naca�� durumlarda inceleme ve ara�t�rma yaparak sa�l�k ve güvenlik yö-
nünden uygun seçim yap�lmas� için i�verene tavsiyelerde bulunmak,

i) Ki�isel koruyucu donan�mlar�n seçimi, temini, kullan�m�, bak�m�, muhafazas� ve 
test edilmesi konular�nda i�verene tavsiyelerde bulunmak,

j) �� sa�l��� ve güvenli�i e�itimlerini ilgili Yönetmelik hükümlerine uygun olarak 
planlamak ve uygulamak,

k) Y�ll�k çal��ma plan�n� i�yeri hekimi ile i�birli�i yaparak haz�rlamak,

l) ��yerindeki çal��ma ortam�n�n gözetimi ile ilgili çal��malar� kaydetmek ve Ek-3’te 
belirtilen örne�ine uygun y�ll�k de�erlendirme raporunu i�yeri hekimi ile i�birli�i 
yaparak haz�rlamak,

m) Birden fazla madde veya etkenin ayn� anda i�yerinde bulunmas�ndan dolay� orta-
ya ç�kabilecek tehlikeleri i� sa�l��� ve güvenli�i mevzuat� do�rultusunda de�erlen-
dirmek,

n) Yukar�da belirtilen görevleri ile ilgili gerekli kay�tlar�n tutulmas�n� sa�lamak.

�� Güvenli�i Uzmanlar�n�n Yetkileri

MADDE 38 – (1) �� güvenli�i uzmanlar�;

a) Ba��ms�z çal��ma ilkesi uyar�nca bu Yönetmelik hükümlerini yerine getirirken, i�-
veren taraf�ndan hiçbir �ekilde engellenemez, görevini yapmaktan al�konulamaz,

b) ��yerinde çal��anlar�n hayat� ile ilgili yak�n tehlike olu�turan bir husus tespit etti-
�inde, i�in geçici olarak durdurulmas� için derhal üst yönetimi bilgilendirir,

c) Üretim planlamalar�nda karar alma sürecine kat�l�r,

ç) Görevi gere�i i�yerinin bütün bölümlerinde i� sa�l��� ve güvenli�i konusunda in-
celeme, ara�t�rma yapar ve çal��anlarla görü�ür,

d) Gerekti�inde konu ile ilgili kurum veya kurulu�lar ile i�birli�i yapar.

�� Güvenli�i Uzmanlar�n�n Yükümlülükleri

MADDE 39 – (1) �� güvenli�i uzmanlar�, bu Yönetmelikte belirtilen görevlerini yapar-
ken, i�in normal ak���n� mümkün oldu�u kadar aksatmamak ve verimli bir çal��ma orta-
m�n�n sa�lanmas�na katk�da bulunmak, i�verenin ve i�yerinin meslek s�rlar�, ekonomik ve 
ticari durumlar� ile ilgili bilgileri gizli tutmakla yükümlüdürler.
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YED�NC� BÖLÜM
��yeri Hekimleri ve �� Güvenli�i Uzmanlar�n�n

E�itimleri ve S�navlar�

E�itimlerin Düzenlenmesi

MADDE 40 – (1) ��yeri hekimleri ve i� güvenli�i uzmanlar�n�n e�itimleri, kurulu� ka-
nunlar�nda i�yeri hekimli�i ve i� güvenli�i uzmanl��� e�itimlerini verme yetkisi bulunan 
kurum ve kurulu�lar, üniversiteler ve Genel Müdürlükçe yetkilendirilen kamu kurum ve 
kurulu�lar�, kamu kurumu niteli�indeki meslek kurulu�lar� veya özel hukuk tüzel ki�ileri 
taraf�ndan düzenlenir.

E�itim Kurumlar�n�n Ba�vuru ��lemleri

MADDE 41 – (1) E�itim kurumlar�, Genel Müdürlü�e a�a��daki bilgi ve belgeleri içe-
ren bir yaz� ile ba�vururlar:

a) E�itim kurumlar�n�n unvan�n�, sahibini veya sahiplerini, faaliyet gösterece�i adre-
si ve ileti�im bilgilerini belirten ve yetki belgesi talep eden ba�vuru yaz�s�,

b) Ticari �irketler için Ticaret Sicil Gazetesinin tasdikli örne�i,

c) Vak�f veya dernekler için senet veya tüzüklerinin tasdikli örne�i,

ç) Faaliyet gösterilecek yer kiral�k ise en az be� y�l süreli kira sözle�mesinin tasdikli 
örne�i,

d) Faaliyet gösterilecek yer, e�itim kurumuna veya kurucular�ndan birine ait ise tapu 
senedinin tasdikli örne�i,

e) Faaliyet gösterilecek yerin intifa hakk�na sahip ise ilgili tapu sicil müdürlü�ünden 
al�nacak belge,

f) Faaliyet gösterilecek yerin bütün bölümlerini ihtiva eden 1/200 ölçekli plan,

g) Tapu kütü�ünde mesken olarak kay�tl� bir ana gayrimenkulün ba��ms�z bölümle-
rinde e�itim kurumlar�n�n faaliyet gösterebilece�ine dair kat malikleri kurulunun 
oybirli�iyle ald��� karar�n tasdikli örne�i,

�) �lgili mevzuata göre, yang�na kar�� gerekli tedbirlerin al�nd���na dair yetkili merci-
ler taraf�ndan verilen belge.

(2) Üniversiteler, e�itim ve ara�t�rma hastaneleri ile kamu kurum ve kurulu�lar� için, 
yaln�zca birinci f�kran�n (a), (f) ve (�) bentlerinde belirtilen belgeler istenir.

(3) Birinci f�kra uyar�nca, e�itim kurumlar�ndan istenen belgelerin asl� ile birlikte bir 
örne�inin getirilmesi halinde, Genel Müdürlükçe tasdiki yap�l�r.

E�itim Kurumlar�n�n Yetkilendirilmesi

MADDE 42 – (1) E�itim kurumlar� taraf�ndan haz�rlanan ba�vuru dosyas� Genel 
Müdürlük taraf�ndan incelenerek eksiklikleri var ise, ilgililere yaz�l� olarak bildirilir. 40 
�nc� maddede belirtilen e�itim kurumlar�na, inceleme sonucunda uygun görülmesi du-
rumunda, ba�vuru yaz�s�nda belirtilen adrese münhas�ran, Genel Müdürlük taraf�ndan 
EK-10’da örne�i belirtilen i�yeri hekimli�i ve i� güvenli�i uzmanl��� e�itim kurumu yetki 
belgesi düzenlenir. Ba�ka bir adreste �ube aç�ld��� takdirde, ayn� usul ve esaslar dahilin-
de, Yönetmelikte belirtilen �artlar�n yerine getirilmesi kayd�yla �ube için de yetki belgesi 
düzenlenir. Bu belgelerin, e�itim kurumlar� taraf�ndan üç y�lda bir Genel Müdürlü�e vize 
ettirilmesi zorunludur.
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(2) E�itim kurumlar�, i�yeri hekimli�i ve i� güvenli�i uzmanl��� e�itim kurumu yetki 
belgesini almad�kça e�itim için kat�l�mc� kayd� yapamaz ve e�itime ba�layamazlar.

E�itim Hizmetinin Devredilememesi

MADDE 43 – (1) E�itim kurumlar�, e�itim hizmetlerinin tamam�n�n veya bir k�sm�n�n 
yerine getirilmesini ba�ka bir e�itim kurumuna devredemezler.

Genel Müdürlü�ün Görevleri

MADDE 44 – (1) Genel Müdürlü�ün, e�itim kurumlar�n�n verece�i e�itim hizmetleri 
ile ilgili görevleri �unlard�r:

a) E�itim kurumu olarak yetkilendirilmek için yap�lan ba�vurular� incelemek,

b) E�itim kurumunun e�itim faaliyetlerini izlemek ve de�erlendirmek, de�erlendir-
me sonucunun 43, 45, 46, 47, 48 ve 49 uncu maddelere ayk�r� oldu�unun belirlen-
mesi durumunda yetkilendirmeyi iptal etmek,

c) ��yeri hekimli�i ve i� güvenli�i uzmanl��� s�navlar�n�, Ö�renci Seçme ve Yerle�tir-
me Merkezi’ne veya Milli E�itim Bakanl���’na yapt�rmak,

ç) S�navlarda ba�ar�l� olanlara i�yeri hekimli�i ve i� güvenli�i uzmanl��� belgelerini 
düzenlemek,

d) E�itim kurumlar�na ait kay�tlar� tutmak.

E�itim Mekanlar�n�n Nitelikleri

MADDE 45 – (1) E�itimler, kat�l�mc�lar�n tamam�n�n birbirlerini görebilece�i �ekilde 
düzenlendi�i, orta k�s�mda uygulamalar�n yap�labilmesine imkan veren yeterli bir alan�n 
bulundu�u ve ki�i ba��na en az 10 metreküp hava hacmine sahip olan mekanlarda verilir. 
E�itimlerin en fazla 25’er ki�ilik gruplara verilmesi esast�r. E�itim kurumlar�nda, yönetici 
odas�, e�itici odas�, dinlenme odas� ile yeterli say�da lavabo ve tuvaletin bulunmas� zorun-
ludur. Tuvalet ve lavabolar, erkek ve kad�nlar için ayr� ayr� olacakt�r. E�itim mekanlar�n-
da, uygun termal konfor �artlar� ve yeterli ayd�nlatma sa�lanacakt�r.

(2) E�itimde kullan�lacak araç ve gereçler, günün teknolojisine uygun olmal�d�r.

E�itim Konular�

MADDE 46 – (1) E�itim konular�n�n içeri�i, ulusal ve uluslararas� standartlar do�-
rultusunda, 51 inci maddede belirtilen i�yeri hekimli�i e�itim ve s�nav komisyonu ile 54 
üncü maddede belirtilen i� güvenli�i uzmanl��� e�itim ve s�nav komisyonu taraf�ndan 
belirlenir.

(2) E�itim kurumlar�nda uygulanacak olan ve dönem planlar�na uygun olarak haz�rla-
nan günlük programlar, Genel Müdürlü�ün onay�ndan sonra uygulan�r. Onaylanmam�� 
programlar ile e�itim verilemez.

(3) Teorik ve uygulamal� dersler haftan�n günlerine dengeli olarak da��t�l�r.

E�iticilerin Nitelikleri

MADDE 47 – (1) ��yeri hekimli�i ve i� güvenli�i uzmanl��� e�itimi, a�a��da nitelikleri 
belirtilen e�iticiler taraf�ndan verilir:

a) Pedagojik formasyona veya e�iticilerin e�itimi belgesine sahip, en az be� y�l i� sa�-
l��� ve güvenli�i alan�nda görev yapt���n� belgeleyen i�yeri hekimleri,
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b) Pedagojik formasyona veya e�iticilerin e�itimi belgesine sahip, en az üç y�l (A) 
s�n�f� i� güvenli�i uzmanl��� belgesi ile i� sa�l��� ve güvenli�i alan�nda görev yap-
t���n� belgeleyen (A) s�n�f� i� güvenli�i uzmanlar�,

c) Üniversitelerde t�p, sa�l�k, mühendislik, hukuk ve i� sa�l��� ve güvenli�i alanlar�n-
da ders verenler,

ç) �� sa�l��� ve güvenli�i alan�nda en az üç y�l tefti� yapm�� i� müfetti�leri,

d) Pedagojik formasyona veya e�iticilerin e�itimi belgesine sahip, Genel Müdürlük 
ve ba�l� birimlerinde en az be� y�l görev yapm�� i� sa�l��� ve güvenli�i uzmanlar�,

e) Pedagojik formasyona veya e�iticilerin e�itimi belgesine sahip, Genel Müdürlük 
ve ba�l� birimlerinde en az be� y�l görev yapm�� i� sa�l��� bilim uzman�, i� sa�l��� 
bilim doktoru, i� sa�l��� ve güvenli�i bilim doktoru ile lisans e�itimine sahip sa�l�k 
veya teknik hizmetler s�n�f�ndaki kadrolarda yer alan ve en az on y�l görev yapm�� 
personel.

(2) Birinci f�krada nitelikleri belirtilen ki�ilerin ba�vurmas� halinde, Genel Müdürlük 
taraf�ndan bu ki�ilere Ek-11’de örne�i belirtilen i�yeri hekimli�i ve i� güvenli�i uzmanl��� 
e�itici belgesi verilir.

E�iticilerin Uygunlu�u

MADDE 48 – (1) E�itim kurumlar�, e�itim verilecek konulara uygun e�iticileri görev-
lendirmek ve bunlar� Genel Müdürlü�e bildirmek zorundad�r.

E�itimde düzenlenecek belgeler

MADDE 49 – (1) Düzenlenecek her e�itim öncesinde, e�itim kurumlar� taraf�ndan, 
e�itime kat�lacaklar�n listesi Genel Müdürlü�e gönderilir. Yap�lan e�itimler sonucunda, 
e�itime kat�lanlara, e�itim kurumlar� taraf�ndan e�itim kat�l�m belgesi düzenlenir.

Yeterlilik

MADDE 50 – (1) E�itime kat�lanlar, teorik e�itimin yüzde 90’�na, uygulamal� e�itimin 
tamam�na devam etmek zorundad�rlar. E�itim sonunda, e�itime kat�lanlar�n ba�ar�l� sa-
y�lmalar� için, Genel Müdürlükçe yapt�r�lacak s�navdan 100 tam puan üzerinden en az 70 
puan alm�� olmalar� �art� aran�r.

��yeri Hekimlerinin E�itimi

MADDE 51 – (1) E�itim programlar� teorik ve uygulamal� olmak üzere iki bölümden 
olu�ur. E�itimin süresi, 180 saat teorik ve 40 saat uygulama olmak üzere toplam 220 sa-
atten az olamaz. Teorik e�itimin en fazla üçte ikisi uzaktan e�itim yöntemi kullan�larak 
da verilebilir. Uygulamal� e�itimler ise i�yeri hekimi bulunan bir i�yerinde yap�l�r. ��yeri 
hekimli�i e�itim programlar�n�n sonunda Genel Müdürlükçe s�nav yapt�r�l�r.

(2) ��yeri hekimli�i s�nav�nda ba�ar�l� olamayanlar, s�nava girdikleri tarihten itibaren 
bir y�l içinde bir kez daha s�nava girme hakk�na sahiptirler. Ancak, bu hakk�n� kullanma-
yan veya iki s�navda da ba�ar�l� olamayan adaylar yeniden e�itim program�na kat�lmak 
zorundad�rlar.

(3) ��yeri hekimleri, i�yeri hekimli�i belgelerini ald�klar� tarihten itibaren yedi y�ll�k 
aral�klarla e�itim kurumlar� taraf�ndan düzenlenecek bilgi yenileme e�itimine kat�lmak 
zorundad�rlar. Bu e�itimin süresi 24 saatten az olamaz.

(4) Bilgi yenileme e�itimine kat�lmayan i�yeri hekimlerinin, i�yeri hekimli�i belgeleri 
geçersiz say�l�r ve bilgi yenileme e�itimine kat�l�ncaya kadar bu Yönetmelik kapsam�nda-
ki görev ve yetkilerini kullanamazlar.
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��yeri Hekimli�i E�itim ve S�nav Komisyonu

MADDE 52 – (1) ��yeri hekimli�i e�itim programlar� ile bilgi yenileme e�itim prog-
ramlar�n�n haz�rlanmas�, uygulanmas� ve i�yeri hekimli�i e�itim programlar�n�n sonunda 
s�navlar�n yap�lmas� ile ilgili usul ve esaslar, i�yeri hekimli�i e�itim ve s�nav komisyonu 
taraf�ndan belirlenir.

(2) Komisyon; �� Sa�l��� ve Güvenli�i Genel Müdürünün ba�kanl���nda, Genel Mü-
dürlükten bir hekim, �� Tefti� Kurulu Ba�kanl���ndan i� sa�l��� ve güvenli�i alan�nda gö-
revli bir i� müfetti�i, Çal��ma ve Sosyal Güvenlik E�itim ve Ara�t�rma Merkezi’nden bir 
e�itim uzman�, Sa�l�k Bakanl���, Sosyal Güvenlik Kurumu Ba�kanl��� ve Türk Tabipleri 
Birli�inden birer hekim temsilci ile Yüksekö�retim Kurulu Ba�kanl��� taraf�ndan görev-
lendirilecek i� sa�l��� konusunda çal��malar� olan bir hekim ö�retim üyesinden olu�ur.

(3) Komisyon, her y�l Kas�m ay�nda yapaca�� ola�an toplant�s�nda bir sonraki y�l�n 
çal��ma program�n� belirler. Genel Müdürlük, gerekti�inde komisyonu ola�anüstü top-
lant�ya ça��rabilir. Toplant�lar�n gündemi üyelere toplant� tarihinden en az 15 gün önce 
bildirilir. Komisyonun sekreterya i�leri Genel Müdürlük taraf�ndan yürütülür.

(4) Komisyon, kararlar�n� salt ço�unlukla al�r. E�itlik halinde Ba�kan�n oyu karar� be-
lirler. Komisyon karar�, karar defterine yaz�l�r ve üyeler taraf�ndan imzalan�r.

��yeri Hekimli�i Belgesi

MADDE 53 – (1) ��yeri hekimli�i belgesi;

a) �� sa�l��� ve güvenli�i alan�nda en az üç y�l tefti� yapm�� olan hekim i� müfetti-
�i veya üniversitelerden i� sa�l��� bilim uzmanl��� ve/veya bilim doktoras� alm�� 
veya i� ve meslek hastal�klar� ya da i�yeri hekimli�i yan dal uzmanl��� alm�� olan 
hekimler ile Genel Müdürlük ve ba�l� birimlerde i� sa�l��� alan�nda 	 ilen en az 
yedi y�l çal��m�� hekimlere istekleri halinde,

b) ��yeri hekimli�i e�itim programlar�na kat�lan ve e�itim sonunda Genel Müdürlük-
çe yapt�r�lan s�navda ba�ar�l� olan hekimlere,

Ek-12’de belirtilen örne�e uygun olarak Genel Müdürlükçe verilir.

�� Güvenli�i Uzmanlar�n�n E�itimi

MADDE 54 – (1) E�itim programlar� teorik ve uygulamal� olmak üzere iki bölümden 
olu�ur. E�itimin süresi, her i� güvenli�i uzmanl��� s�n�f� için 180 saat teorik ve 40 saat 
uygulama olmak üzere toplam 220 saatten az olamaz. Teorik e�itimin en fazla üçte ikisi 
uzaktan e�itim yöntemi kullan�larak da verilebilir. Uygulamal� e�itimler ise i� güvenli�i 
uzman� bulunan bir i�yerinde yap�l�r. �� güvenli�i uzmanl��� e�itim programlar�n�n so-
nunda Genel Müdürlükçe s�nav yapt�r�l�r.

(2) �� güvenli�i uzmanl��� s�nav�nda ba�ar�l� olamayanlar s�nava girdikleri tarihten 
itibaren bir y�l içinde bir kez daha s�nava girme hakk�na sahiptirler. Ancak, bu hakk�n� 
kullanmayan veya iki s�navda da ba�ar�l� olamayan adaylar yeniden e�itim program�na 
kat�lmak zorundad�rlar.

(3) �� güvenli�i uzmanlar�, i� güvenli�i uzmanl��� belgelerini ald�klar� tarihten itibaren 
yedi y�ll�k aral�klarla e�itim kurumlar� taraf�ndan düzenlenecek bilgi yenileme e�itimine 
kat�lmak zorundad�rlar. Bu e�itimin süresi 24 saatten az olamaz.

(4) Bilgi yenileme e�itimine kat�lmayan i� güvenli�i uzmanlar�n�n, i� güvenli�i uz-
manl��� belgeleri geçersiz say�l�r ve bilgi yenileme e�itimine kat�l�ncaya kadar bu Yönet-
melik kapsam�ndaki görev ve yetkilerini kullanamazlar.
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�� Güvenli�i Uzmanl��� E�itim ve S�nav Komisyonu

MADDE 55 – (1) �� güvenli�i uzmanl��� e�itim programlar� ile bilgi yenileme e�itim 
programlar�n�n haz�rlanmas�, uygulanmas� ve i� güvenli�i uzmanl��� e�itim programlar�-
n�n sonunda s�navlar�n yap�lmas� ile ilgili usul ve esaslar, i� güvenli�i uzmanl��� e�itim ve 
s�nav komisyonu taraf�ndan belirlenir.

(2) Komisyon; �� Sa�l��� ve Güvenli�i Genel Müdürünün ba�kanl���nda, Genel Mü-
dürlükten bir i� sa�l��� ve güvenli�i uzman�, �� Tefti� Kurulu Ba�kanl���ndan i� sa�l��� ve 
güvenli�i alan�nda görevli bir i� müfetti�i, Çal��ma ve Sosyal Güvenlik E�itim ve Ara�t�r-
ma Merkezi’nden bir e�itim uzman�, Türk Mühendis ve Mimar Odalar� Birli�inden bir 
mühendis temsilci ve Yüksekö�retim Kurulu Ba�kanl��� taraf�ndan görevlendirilecek i� 
güvenli�i konusunda çal��malar� olan bir ö�retim üyesinden olu�ur.

(3) Komisyon, her y�l Kas�m ay�nda yapaca�� ola�an toplant�s�nda bir sonraki y�l�n 
çal��ma program�n� belirler. Genel Müdürlük gerekti�inde Komisyonu ola�anüstü top-
lant�ya ça��rabilir. Toplant�lar�n gündemi üyelere toplant� tarihinden en az 15 gün önce 
bildirilir. Komisyonun sekreterya i�leri Genel Müdürlük taraf�ndan yürütülür.

(4) Komisyon, kararlar�n� salt ço�unlukla al�r. E�itlik halinde Ba�kan�n oyu karar� be-
lirler. Komisyon karar�, karar defterine yaz�l�r ve üyeler taraf�ndan imzalan�r.

�� Güvenli�i Uzmanl��� Belgesi

MADDE 56 – (1) �� güvenli�i uzmanl��� belgesinin s�n�� ar� a�a��da belirtilmi�tir:

a) (A) s�n�f� i� güvenli�i uzmanl��� belgesi;

1) �� sa�l��� ve güvenli�i alan�nda en az üç y�l tefti� yapm�� i� müfetti�lerine istekleri 
halinde,

2) Genel Müdürlük ve ba�l� birimlerinde i� sa�l��� ve güvenli�i alan�nda en az sekiz 
y�l görev yapm�� i� sa�l��� ve güvenli�i uzmanlar�na istekleri halinde,

3) (B) s�n�f� i� güvenli�i uzmanl��� belgesiyle en az be� y�l 	 ilen görev yapt���n� i� gü-
venli�i uzmanl��� sözle�mesi ile belgeleyerek e�itim kurumlar� taraf�ndan düzen-
lenen i� güvenli�i uzmanl��� e�itim programlar�na kat�lanlardan Genel Müdür-
lükçe yapt�r�lan (A) s�n�f� i� güvenli�i uzmanl��� s�nav�nda ba�ar�l� olan mühendis 
veya teknik elemanlara,

Ek-13’de belirtilen örne�ine uygun olarak Genel Müdürlükçe verilir.

b) (B) s�n�f� i� güvenli�i uzmanl��� belgesi;

1) Genel Müdürlük ve ba�l� birimlerinde i� sa�l��� ve güvenli�i alan�nda en az üç y�l 
görev yapm�� i� sa�l��� ve güvenli�i uzmanlar�na istekleri halinde,

2) �� sa�l��� ve güvenli�i alan�nda doktora yapm�� olan mühendis veya teknik ele-
manlardan (B) s�n�f� i� güvenli�i uzmanl��� e�itim program�n�n pratik bölümünü 
tamamlayanlara istekleri halinde,

3) Genel Müdürlük ve ba�l� birimlerinde i� sa�l��� ve güvenli�i alan�nda en az be� y�l 
görev yapm�� mühendis veya teknik elemanlardan Genel Müdürlükçe yapt�r�lan 
(B) s�n�f� i� güvenli�i uzmanl��� s�nav�nda ba�ar�l� olanlara,

4) (C) s�n�f� i� güvenli�i uzmanl��� belgesiyle en az iki y�l 	 ilen görev yapt���n� i� gü-
venli�i uzmanl��� sözle�mesi ile belgeleyerek e�itim kurumlar� taraf�ndan düzen-
lenen i� güvenli�i uzmanl��� e�itim programlar�na kat�lanlardan Genel Müdür-
lükçe yapt�r�lan (B) s�n�f� i� güvenli�i uzmanl��� s�nav�nda ba�ar�l� olan mühendis 
veya teknik elemanlara,
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Ek-13’de belirtilen örne�ine uygun olarak Genel Müdürlükçe verilir.

c) (C) s�n�f� i� güvenli�i uzmanl��� belgesi;

1) E�itim kurumlar� taraf�ndan düzenlenen (C) s�n�f� i� güvenli�i uzmanl��� e�itim 
programlar�na kat�ld�klar�n� belgeleyen ve Genel Müdürlükçe yapt�r�lan (C) s�n�f� 
i� güvenli�i uzmanl��� s�nav�nda ba�ar�l� olan mühendis veya teknik elemanlara,

2) �� sa�l��� ve güvenli�i alan�nda yüksek lisans yapm�� olan mühendis veya teknik 
elemanlardan (C) s�n�f� i� güvenli�i uzmanl��� e�itim program�n�n pratik bölümü-
nü tamamlayanlara istekleri halinde,

Ek-13’de belirtilen örne�ine uygun olarak Genel Müdürlükçe verilir.

SEK�Z�NC� BÖLÜM
Çe�itli ve Son Hükümler

Tehlike S�n�f� Belirleme Komisyonu

MADDE 57 – (1) ��yerlerinin, i� sa�l��� ve güvenli�i aç�s�ndan hangi tehlike s�n�f�-
na girece�i, Sosyal Güvenlik Kurumu Ba�kanl���n�n i� kazalar� ve meslek hastal�klar� 
istatistikleri de göz önünde bulundurularak; �� Sa�l��� ve Güvenli�i Genel Müdürünün 
ba�kanl���nda, Sa�l�k Bakanl���, Sanayi ve Ticaret Bakanl���, Sosyal Güvenlik Kurumu 
Ba�kanl���, �� Tefti� Kurulu Ba�kanl���, en çok üyeye sahip i�çi ve i�veren sendikalar� kon-
federasyonlar� ile Türk Tabipleri Birli�i ve Türk Mühendis ve Mimar Odalar� Birli�inden 
birer temsilcinin olu�turdu�u komisyonun görü�leri do�rultusunda Bakanl�kça ç�kar�la-
cak Tebli� ile belirlenir.

(2) Komisyon, her y�l Aral�k ay�nda ola�an olarak toplan�r. Genel Müdürlük, gerekti-
�inde komisyonu ola�anüstü toplant�ya ça��rabilir. Toplant�n�n gündemi, üyelere toplant� 
tarihinden en az 15 gün önce bildirilir. Komisyonun sekreterya i�leri Genel Müdürlük 
taraf�ndan yürütülür.

(3) Komisyon, kararlar�n� salt ço�unlukla al�r. E�itlik halinde Ba�kan�n oyu karar� be-
lirler. Komisyon karar�, karar defterine yaz�l�r ve üyeler taraf�ndan imzalan�r.

Yürürlükten Kald�r�lan Yönetmelikler

MADDE 58 – (1) 16/12/2003 tarihli ve 25318 say�l� Resmi Gazete’de yay�mlanan ��yeri 
Sa�l�k Birimleri ve ��yeri Hekimlerinin Görevleri ile Çal��ma Usul ve Esaslar� Hakk�nda 
Yönetmelik ile 20/1/2004 tarihli ve 25352 say�l� Resmi Gazete’de yay�mlanan �� Güvenli�i 
ile Görevli Mühendis veya Teknik Elemanlar�n Görev, Yetki ve Sorumluluklar� ile Çal��ma 
Usul ve Esaslar� Hakk�nda Yönetmelik yürürlükten kald�r�lm��t�r.

GEÇ�C� MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeli�in yay�m� tarihinden önce, Bakanl�kça verilen 
i�yeri hekimli�i ve i� güvenli�i uzmanl��� serti	 kalar� ile 16/12/2003 tarihinden önce dü-
zenlenen i�yeri hekimli�i serti	 kalar� geçerlidir.

Yürürlük

MADDE 59 – (1) Bu Yönetmelik yay�m� tarihinde yürürlü�e girer.

Yürütme

MADDE 60 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çal��ma ve Sosyal Güvenlik Bakan� 
yürütür.
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SOSYAL GÜVENL�K KURUMU
ASGAR� ��Ç�L�K

TESP�T KOM�SYONU

Asgari ��çilik Tespit Komisyonu, Kuruma yeterli i�çilik tutar�n�n bildi-
rilmi� olup olmad���n�n ara�t�r�lmas�, i�in yürütümü için gerekli olan as-
gari i�çilik tutar�n�n tespitinde dikkate al�nacak asgari i�çilik oranlar�n�n 
saptanmas� ve asgari i�çilik oranlar�na vaki itirazlar�n incelenerek karara 
ba�lanmas� amac�yla olu�turulmu�tur.

Komisyon, Kurum teknik elemanlar�ndan dört, Kurum Yönetim Ku-
rulunda temsil edilen i�çi ve i�veren konfederasyonlar�nca görevlendiri-
lecek iki, Türkiye Odalar ve Borsalar Birli�inden bir üye olmak üzere yedi 
teknik elemandan olu�ur.

Üyelerin en az dört y�ll�k mühendislik, mimarl�k e�itimi veren fakülte-
lerden mezun olmas� ve en az üç y�ll�k �antiye deneyiminin yada mesleki 
çal��mas�n�n bulunmas� gerekir.

Kurumca gerek görüldü�ünde, ayn� esaslara göre birden fazla Asgari 
��çilik Tespit Komisyonu kurulabilir.

Komisyon salt ço�unlukla toplan�r. Kararlar en az dört üyenin ayn� 
yöndeki oyu ile al�n�r. Kurum d���ndaki üyelerin üst üste üç toplant�ya, 
son alt� ay içinde ise be� toplant�ya kat�lmas� halinde, toplant�ya kat�lma-
yan üyeyi görevlendiren konfederasyon yerine, üye say�s� bak�m�ndan en 
yüksek bir sonraki konfederasyon üye davet edilir.

Komisyona kurum d���ndan kat�lan üyelere her toplant� günü için hu-
zur hakk� ödenir.

Komisyonun sekreterya hizmetleri için gerekli personel Kurumca gö-
revlendirilir.

�lgili Mevzuat:

1) 5510 say�l� Sosyal Sigortalar ve Genel Sa�l�k Sigortas� Kanunu Md. 
85

2) 01.10.2008 tarihli Sosyal Güvenlik Kurumu Asgari ��çilik Tespit Ko-
misyonunun Çal��ma Usul ve Esaslar� Hakk�nda Yönetmelik
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5510 say�l� Sosyal Sigortalar ve Genel Sa�l�k Sigortas� Kanunu

MADDE 85 – ��verenin, i�in emsaline, niteli�ine, kapsam ve kapasitesine göre i�in 
yürütümü aç�s�ndan gerekli olan sigortal� say�s�n�n, çal��ma süresinin veya prime esas ka-
zanç tutar�n�n alt�nda bildirimde bulundu�unun tespiti halinde, i�in yürütümü aç�s�ndan 
gerekli olan asgarî i�çilik tutar�; yap�lan i�in niteli�i, kullan�lan teknoloji, i�yerinin büyük-
lü�ü, benzer i�letmelerde çal��t�r�lan sigortal� say�s�, ilgili meslek veya kamu kurulu�la-
r�n�n görü�ü gibi unsurlar dikkate al�narak tespit edilir. Söz konusu tespitler, Kurumun 
denetim ve kontrolle görevlendirilmi� memurlar� taraf�ndan yap�l�r.

Kamu idareleri, döner sermayeli kurulu�lar, kanunla kurulan kurum ve kurulu�lar* 
ile bankalar taraf�ndan ihale mevzuat�na göre yapt�r�lan i�lerden ve özel nitelikteki in�aat 
i�lerinden dolay� bu i�leri yapan i�veren taraf�ndan yeterli i�çilik bildirilmi� olup olma-
d��� Kurumca ara�t�r�l�r. Bu ara�t�rma sonucunda yeterli i�çili�in bildirilmemi� oldu�u 
anla��l�rsa, eksik bildirilen i�çilik tutar� üzerinden hesaplanan prim tutar�, 89 uncu madde 
gere�i hesaplanacak gecikme cezas� ve gecikme zamm� ile birlikte bir ay içinde ödenmek 
üzere i�verene tebli� edilir. Tebli� edilen prim ve gecikme cezas� ve gecikme zamm�n�n 
ödendi�i veya ödenece�inin i�veren taraf�ndan yaz�l� olarak taahhüt edilmesi halinde 
borç kesinle�ir. Kuruma verilecek taahhütnamede üstlenilen ödeme yükümlülü�ünün ye-
rine getirilmemesi halinde, i�veren hakk�nda 88 inci ve 89 uncu maddeler uyar�nca i�lem 
yap�l�r. Tebli� edilen prim ve gecikme cezas� ve gecikme zamm�n�n ödenmemesi, taahhüt-
name verilmemesi veya Kurumca i�yerinin denetlenmesine gerek görülmesi durumunda 
Kurumca inceleme yap�l�r.

Bu maddenin birinci ve ikinci f�kras�nda belirtilen usûllerle Kuruma bildirilmedi�i tes-
pit edilen asgarî i�çilik tutar� üzerinden Kurumca re’sen tahakkuk ettirilen sigorta primle-
ri, 88 inci ve 89 uncu maddeler dikkate al�narak i�verene tebli� edilir. ��veren, tebli� edilen 
prim borcuna kar�� tebli� tarihinden itibaren bir ay içinde Kuruma itiraz edebilir. �tiraz 
takibi durdurur. Kurumca itiraz�n reddi halinde i�veren, karar�n tebli� tarihinden itibaren 
bir ay içinde yetkili i� mahkemesine ba�vurabilir. Mahkemeye ba�vurulmas�, prim borcu-
nun takip ve tahsilini durdurmaz.

Kurumun denetim ve kontrolle görevlendirilmi� memurlar�nca, Kuruma asgarî i�çilik 
tutar�n�n bildirilmedi�i tespit edilen i�yerleri hakk�nda ayr�ca 102 nci maddenin birinci 
f�kras�n�n (d) bendi ile (e) bendinin (4) numaral� alt bendi uyar�nca idarî para cezas� uy-
gulan�r.

Kamu idareleri, döner sermayeli kurulu�lar, kanunla kurulan kurum ve kurulu�lar* 
ile bankalar, bu maddenin uygulanmas�yla ilgili Kurumca istenilecek bilgileri ve belgeleri 
yaz�l� olarak en geç bir ay içinde vermeye mecburdur.

Kuruma yeterli i�çilik tutar�n�n bildirilmi� olup olmad���n�n ara�t�r�lmas�nda, i�in yü-
rütümü için gerekli olan asgarî i�çilik tutar�n�n tespitinde dikkate al�nacak asgarî i�çilik 
oranlar�n�n saptanmas� ve asgarî i�çilik oranlar�na vaki itirazlar�n incelenerek karara ba�-
lanmas� amac�yla Kurum bünyesinde; Kurum teknik elemanlar�ndan dört üye, Yönetim 
Kurulunda temsil edilen i�çi ve i�veren konfederasyonlar�nca görevlendirilecek iki üye, 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birli�inden bir üye olmak üzere toplam yedi teknik eleman-
dan olu�an, Asgarî ��çilik Tespit Komisyonu kurulur.

Kurumca gerek görüldü�ünde, ayn� esaslara göre birden fazla Asgarî ��çilik Tespit 
Komisyonu kurulabilir. Komisyon salt ço�unlukla toplan�r ve kararlar en az dört üyenin 
ayn� yöndeki oyu ile al�n�r. Kurum d���ndaki üyelerin üst üste üç toplant�ya, son alt� ay 
içinde ise be� toplant�ya kat�lmamas� halinde, toplant�ya kat�lmayan üyeyi görevlendiren 
konfederasyonlar�n yerine, üye say�s� bak�m�ndan en yüksek bir sonraki konfederasyon-
dan üye davet edilir.
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Asgarî ��çilik Tespit Komisyonuna Kurum d���ndan görevlendirilenlere, kat�ld�klar� 
her toplant� günü için (2500) gösterge rakam�n�n memur ayl�klar�n�n hesab�nda kullan�lan 
katsay� ile çarp�larak bulunacak tutar� üzerinden huzur hakk� Kurumca ödenir.

Asgarî ��çilik Tespit Komisyonunun çal��ma usûl ve esaslar�, Komisyonda görev ala-
cak teknik elemanlar�n nitelikleri, asgarî i�çilik tespitinde uygulanacak yöntem, verilerin 
belirlenmesi, tamamlanm�� veya devam etmekte olan i�lerle ilgili yap�lacak yerinde tespit 
kriterleri, uzla�ma komisyonlar�n�n olu�umu, çal��ma usûl ve esaslar�* ile bu maddenin 
uygulanmas�na ili�kin di�er usûl ve esaslar, Kurum taraf�ndan ç�kar�lacak yönetmelikle 
düzenlenir.

(Ek f�kra: 17/04/2008-5754 S.K./49. mad) Kurumun denetim ve kontrolle görevli me-
murlar� taraf�ndan devaml� mahiyetteki i�yerlerinde yap�lan asgari i�çilik incelemesi so-
nucunda tespiti yap�lan ve sigortal�lara maledilemeyen fark sigorta primine esas kazanç 
matrah� üzerinden gecikme cezas� ve gecikme zamm� ile birlikte hesaplanacak sigorta pri-
mi ve buna ba�l� uygulanacak idari para cezalar�nda, konuya ili�kin raporun Kurumun 
ilgili birimine gönderilmesinden önce i�verenle uzla�ma yap�labilir. Uzla�maya var�lmas� 
halinde, bu durum tutanakla tespit edilir. Uzla��lan tutarlar kesin olup, uzla�ma konusu 
yap�lan tutarlar hakk�nda i�verence dava aç�lamaz ve hiçbir mercie �ikayet ve itirazda 
bulunulamaz. Uzla��lan prim ve idari para cezalar�, uzla�ma tutana��n�n düzenlendi�i 
tarihten itibaren bir ay içinde ödenir. ��veren, uzla��lan idari para cezas� tutar� için ayr�ca 
pe�in ödeme indiriminden yararland�r�lmaz. Uzla��lan tutarlar�n, bu sürede tam olarak 
ödenmemesi halinde uzla�ma bozulur ve uzla��lan tutarlar kazan�lm�� hak te�kil etmez. 
Uzla�man�n temin edilememi� veya uzla�ma müzakeresinde uzla�maya var�lamam�� ol-
mas� veya uzla�man�n bozulmas� hallerinde i�veren, bu konuya ili�kin daha sonra uzla�-
ma talep edemez.

(Ek f�kra: 17/04/2008-5754 S.K./49. mad) Uzla�ma neticesinde indirim yap�lmas� ne-
deniyle tahsil edilmemi� olan sigorta primlerinin daha sonra Kurum veya mahkeme ka-
rar�yla sigortal�lara mal edilmesi halinde, daha önce eksik tahsil olunan sigorta primleri, 
sigortal�n�n çal��t��� süre ve sigorta primine esas kazanc� dikkate al�narak gecikme cezas� 
ve gecikme zamm� ile birlikte tahsil olunur.

01.10.2008 tarihli Sosyal Güvenlik Kurumu Asgari ��çilik Tespit Ko-
misyonunun Çal��ma Usul ve Esaslar� Hakk�nda Yönetmelik:

B�R�NC� BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan�mlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeli�in amac�; Asgari ��çilik Tespit Komisyonunun olu�tu-
rulmas�na, i�in yürütümü için gerekli olan asgari i�çilik miktar�n�n belirlenmesinde ve 
Kuruma yeterli i�çilik bildirilmi� olup olmad���n�n ara�t�r�lmas�nda dikkate al�nacak as-
gari i�çilik oranlar�n�n tespitine, belirlenen oranlara kar�� yap�lacak itirazlar�n incelenme-
sine ili�kin usul ve esaslar� düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Asgari ��çilik Tespit Komisyonunda görev alacak 
teknik elemanlar�n niteliklerini, görevlendirilmelerini, sorumluluklar� ile çal��ma usul ve 
esaslar�n� kapsar.
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Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 31/5/2006 tarihli ve 5510 say�l� Sosyal Sigortalar ve 
Genel Sa�l�k Sigortas� Kanununun 85 inci maddesi hükmüne dayan�larak haz�rlanm��t�r.

Tan�mlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Alt i�veren: Bir i�verenden, i�yerinde yürüttü�ü mal veya hizmet üretimine ili�kin 
bir i�te veya bir i�in bölüm veya eklentilerinde i� alan ve bu i� için görevlendirdi�i 
sigortal�lar� çal��t�ran üçüncü ki�iyi,

b) Asgari i�çilik oran�: �hale yoluyla yap�lan i�lerde istihkak tutar�, özel nitelikteki 
in�aat i�lerinde ise maliyet bedeli içerisindeki asgari i�çilik miktar�n�n yüzdesini,

c) Ba�kan: Asgari ��çilik Tespit Komisyonu Ba�kan�n�,

ç) Daire Ba�kanl���: Kurumun Prim Tahsilat Daire Ba�kanl���n�,

d) Dosya: Asgari ��çilik Tespit Komisyonunca asgari i�çilik oran� tespit edilecek i�e ait 
gerekli belgelerin tümünü,

e) Fiyat analizi: �n�aata ait imalatlar�n birim maliyetlerin; i�çilik, malzeme, ta��t, ma-
kine ve ekipman olarak miktar ve tutarlar�n�n saptanarak 	 yatland�r�lmas� i�lemi-
ni,

f) Fiyat zapt�: Birim 	 yatlarda bulunmayan imalatlar için düzenlenen özel birim 	 -
yatlar�n�,

g) �dare: 10/12/2003 tarih ve 5018 say�l� Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu-
nun 3 üncü maddesinin birinci f�kras�n�n (a) bendinde belirtilen kamu idareleri ve 
kamu iktisadi te�ebbüsleri ile bunlar�n ba�l� idare, ortakl�k, müessese ve i�letme-
leri ve yukar�da belirtilenlerin ödenmi� sermayesinin % 50’sinden fazlas�na sahip 
olduklar� ortakl�k ve i�letmelerden 29/6/1956 tarihli ve 6762 say�l� Türk Ticaret 
Kanuna tabi olmayanlarla özel kanunlar�na göre personel çal��t�ran di�er kamu 
kurumlar� ile döner sermayeli kurulu�lar ve 19/10/2005 tarihli ve 5411 say�l� Ka-
nunda tan�mlar� yap�lan mevduat bankalar�, kat�l�m bankalar�, kalk�nma ve yat�-
r�m bankalar�, fon bankalar� ve kanunla kurulan kurum ve kurulu�lar�,

�) �stihkak: Yap�lan i�e kar��l�k, katma de�er vergisi ve idarece verilen malzeme bede-
li hariç, malzeme 	 yat fark� ve akreditif bedeli dahil olmak üzere idarece i�verene 
ödenmesi gereken toplam tutar�,

h) ��veren: Sigortal�lar� çal��t�ran gerçek veya tüzel ki�iler ile tüzel ki�ili�i olmayan 
kurum ve kurulu�lar�,

�) Kanun: 5510 say�l� Sosyal Sigortalar ve Genel Sa�l�k Sigortas� Kanununu,

i) Komisyon: Asgari ��çilik Tespit Komisyonunu,

j) Kurum: Sosyal Güvenlik Kurumunu,

k) Maliyet: Yap�lan i�in veya üretimin toplam parasal de�erini,

l) Malzeme: Yap�lan i�te kullan�lan ve istihkak tutar� ile maliyet bedeli içindeki mad-
deyi,

m) Salt i�çilik: Üretimde kullan�lan malzemenin tamam� ile makine, alet ve edevat�n 
idarece verilmesi halinde kullan�lan i�çili�i,

n) Tebli�: Komisyon taraf�ndan belirlenen asgari i�çilik oranlar�n� gösteren ve Resmî 
Gazete’de yay�mlanan tebli�i,
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o) Ünite: Sosyal güvenlik il müdürlüklerini ve sosyal güvenlik il müdürlüklerine 
ba�l� olarak faaliyet gösteren sosyal güvenlik merkezlerini,

ö) Üye: Kurumca ve Kurum Yönetim Kurulunda temsil edilen i�çi ve i�veren konfe-
derasyonlar� ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birli�ince görevlendirilen as�l ve yedek 
teknik elemanlar�,

p) Yönetim Kurulu: Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetim Kurulunu,

 ifade eder.

�K�NC� BÖLÜM
Asgari ��çilik Tespit Komisyonunun Olu�turulmas�,

Çal��mas� ve Üyelerinin Özlük Haklar�

Komisyonun olu�turulmas�

MADDE 5 – (1) Komisyon, Yönetim Kurulu karar� ile, Kurum teknik elemanlar�ndan 
dört as�l dört yedek, Yönetim Kurulunda temsil edilen i�veren konfederasyonu ile Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birli�ince görevlendirilecek birer as�l ve birer yedek teknik eleman ile 
yine Yönetim Kurulunda temsil edilen i�çi konfederasyonunca görevlendirilecek bir as�l 
ve bir yedek teknik eleman olmak üzere toplam yedi as�l ve yedi yedek üyeden olu�ur.

(2) Kurumca gerekli görülmesi halinde, Yönetmeli�in 6 nc� maddesinde belirtilen ni-
telikleri ta��yacak üyelerden olu�acak �ekilde ve ayn� esaslar çerçevesinde, Yönetim Ku-
rulu karar� ile aralar�ndaki görev da��l�m� da belirtilmek suretiyle birden çok komisyon 
kurulabilir.

Komisyon üyelerinin nitelikleri ve görevlendirilmeleri

MADDE 6 – (1) Kurumca ve Yönetim Kurulunda temsil edilen i�çi ve i�veren konfede-
rasyonlar� ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birli�ince görevlendirilecek üyelerin en az dört 
y�ll�k mühendislik, mimarl�k e�itimi veren fakültelerden mezun olmas� ve en az üç y�ll�k 
�antiye deneyiminin ya da mesleki çal��mas�n�n bulunmas� gerekir.

(2) Komisyonda görev yapacak as�l ve yedek üyeler; Kurumun �n�aat ve Emlak Daire 
Ba�kanl���nca, seçilecek üye say�s�n�n en az iki kat� kadar önerece�i adaylar aras�ndan, 
ba�kan ve ba�kan yard�mc�s� ise as�l üyeler aras�ndan Yönetim Kurulu taraf�ndan seçile-
rek, Daire Ba�kanl��� bünyesinde görevlendirilirler.

(3) Komisyon üyeleri, gerekti�inde ayn� yöntemle de�i�tirilebilir.

(4) Kurum ad�na Komisyonda yer alacak dört as�l üyenin ikisi in�aat, birisi makine, bi-
risi elektrik mühendisleri aras�ndan ve belirtilen her bir mühendislik dal�ndan birer yedek 
üye seçilir. Elektrik mühendisi olarak seçilecek üye; elektronik, elektrik-elektronik veya 
elektronik ve haberle�me mühendislerinden de seçilebilir.

(5) Konfederasyonlarca ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birli�ince komisyonda görev-
lendirilecek üyelerin;

a) Kamu haklar�ndan yoksun bulunmamas�,

b) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, a��r hapis veya alt� aydan fazla hapis veyahut 
affa u�ram�� olsalar bile, Devletin �ahsiyetine kar�� i�lenen suçlarla, basit veya ni-
telikli zimmet, ihtilas, irtikap, rü�vet, h�rs�zl�k, doland�r�c�l�k, sahtecilik, inanc� kö-
tüye kullanma, dolanl� i� as gibi yüz k�zart�c� veya �eref ve haysiyeti k�r�c� suçtan 
veya istimal ve istihlak kaçakç�l��� hariç kaçakç�l�k, resmi ihale ve al�m ve sat�mlara 
fesat kar��t�rma, Devlet s�rlar�n� aç��a vurma, suçlar�ndan dolay� hükümlü bulun-
mamas�,
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c) Bu maddenin birinci ve dördüncü f�kralar�nda say�lan mesleklerden birine sahip 
olmas�,

 gerekir.

Komisyonun çal��mas�

MADDE 7 – (1) Komisyon; in�aat, elektrik ve makine mühendisi üyelerinin bulunma-
s� kayd�yla en az dört üyenin kat�l�m� ve Kurum personelinin tabi oldu�u haftal�k çal��ma 
süresi ile günlük çal��ma saatlerine uymak suretiyle toplan�r ve çal��malar�n� yürütür.

(2) Komisyonun as�l üyelerinden herhangi birinin Kanunda say�lan üyeli�in sona er-
mesini gerektiren haller d���nda izinli veya istirahatl� olmas�na ba�l� olarak, göreve gele-
medi�i sürelerde as�l üyeler görevlerine ba�lay�ncaya kadar görev yapmak üzere yedek 
üyeler Ba�kan taraf�ndan göreve ça�r�l�r.

(3) Yönetim Kurulunda temsil edilen i�çi ve i�veren konfederasyonlar� ile Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birli�ince görevlendirilen üyelerin mazeretsiz veya izinsiz olarak üst 
üste üç toplant�ya, son alt� ay içinde ise be� toplant�ya kat�lmamas� halinde üyelikleri sona 
erer. Üyeli�i bu suretle sona eren i�çi konfederasyonu üyesinin yerine, üye say�s� bak�m�n-
dan en yüksek bir sonraki konfederasyondan bir as�l ve bir yedek üye belirlenmesi istenir. 
Söz konusu i�çi konfederasyonu yeni as�l ve yedek üyeyi belirleyinceye kadar daha önce 
belirlenmi� olan yedek üye as�l üye olarak görev yapar. Üyeli�i sona eren i�veren konfe-
derasyonu ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birli�ince görevlendirilen üyelerin yerine an�lan 
kurumlardan yeni as�l üye seçilir. Görev süreleri bu f�krada belirtilen �ekilde sona eren 
i�veren konfederasyonu ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birli�ince görevlendirilen üyele-
rin yerine yeni as�l üyeler görevlendirilinceye kadar yedek üyeler as�l üye olarak görev 
yapar.

(4) Komisyon, gerekti�inde ilgili meslek veya kamu kurulu�lar�ndan yaz� ile görü� 
isteyebilir.

(5) Komisyon çal��malar�na yard�mc� olmak üzere sekreterya hizmetlerini yürütecek 
idari personel Kurumca görevlendirilir ve Komisyonun ihtiyaç duyaca�� teknik donan�m 
sa�lan�r.

Ba�kan ve üyelerin sorumluluklar�

MADDE 8 – (1) Ba�kan, ba�kan�n olmad��� zamanlarda ba�kan yard�mc�s�, komisyo-
nun çal��mas� ile sevk ve idaresinden, Komisyon kararlar�n�n noksans�z ve usulüne uygun 
olarak düzenlenmesinden sorumludur.

(2) Kurum, i�çi ve i�veren konfederasyonlar� ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birli�ince 
görevlendirilecek üyeler, tarafs�z, mesleklerinin ve komisyondaki görevlerinin gerektirdi-
�i itibar ve güvene lay�k olduklar�n�, hizmet içinde ve d���ndaki davran��lar� ile göstermek 
zorundad�rlar.

(3) Üyelerin, i� sahipleri ile ili�kilerinde, dürüstlük ve vakardan ayr�lmamak �art�y-
la sürat, kolayl�k ve nezaketle hizmet görmeleri ve hakkaniyete uygun i�lem yapmalar� 
esast�r.

(4) Üyeler, kendilerine ait veya orta�� oldu�u i�yerleri ile herhangi bir i�yerinde çal��-
malar� halinde bu i�yerleri i�verenlerince üstlenilen i�lere ili�kin veya üçüncü dereceye 
kadar kan veya kay�n h�s�mlar�n� ilgilendiren dosyalarla ilgili toplant� ve oylamalara ka-
t�lamazlar.

(5) Üyeler, toplant� sonucunda al�nan kararlar hakk�nda i�verenlere veya üçüncü �a-
h�slara bilgi veremezler.
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(6) Üyelerin görevleri nedeniyle Kurum zarar�na sebebiyet verdiklerinin Kurumca tes-
piti halinde haklar�nda ayr�ca genel hükümler uyar�nca i�lem yap�l�r.

Kurum d���ndan görevlendirilen üyelere yap�lacak ödemeler

MADDE 9 – (1) Konfederasyonlar ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birli�ince komis-
yonda görevlendirilen teknik elemanlara, bu görevlerini yapt�klar� sürece kat�ld�klar� her 
toplant� günü için (2500) gösterge rakam�n�n memur ayl�klar�n�n hesab�nda kullan�lan 
katsay� ile çarp�larak bulunacak tutar� üzerinden huzur hakk� Kurumca ödenir.

(2) Komisyon üyelerinin yerinde yap�lacak tespit i�lemi ile ilgili görevlendirilmeleri 
halinde 10/2/1954 tarihli ve 6245 say�l� Harc�rah Kanununun 8 inci ve di�er ilgili madde-
leri uyar�nca Kurum Yönetim Kurulunca takdir edilecek miktarlarda ödeme yap�l�r.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Asgari ��çilik Oranlar�, Dosya �ncelemesi,

De�erlendirme ve Tespit

Çe�itli i�kollar�n�n asgari i�çilik oranlar�

MADDE 10 – (1) Çe�itli i�kollar�na ait i�lerin asgari i�çilik oranlar�, Komisyonca tespit 
edilerek tebli� ile Resmî Gazete’de yay�mlan�r.

(2) Tebli�de oranlarla birlikte; oran�n belirlenmesinde esas al�nan kriterler, i� kalemleri, 
çal��ma �ekilleri ve teknolojiden faydalanma durumu gibi aç�klay�c� bilgilere yer verilir.

Asgari i�çilik oranlar� belirlenmemi� olan i�kollar�

MADDE 11 – (1) Asgari i�çilik oranlar� belirlenmemi� olan i�kollar� ile ilgili olarak 
Kuruma yeterli i�çilik bildirilmi� olup olmad���n�n ara�t�r�lmas�na veya Kurum denetim 
ve kontrolle görevlendirilmi� memurlar�nca i�in yürütümü için gerekli olan asgari i�çilik 
miktar�n�n tespitine esas olmak üzere uygulanmas� gereken asgari i�çilik oran�n�n belir-
lenmesi amac�yla ara�t�rma veya tespite konu i�e ait son hak edi� raporunun, hak edi� ra-
poru düzenlenmeyen anahtar teslimi, yap-i�let-devret veya yap-i�let suretiyle ihale edilen 
i�ler ve benzer i�lerde yüklenici taraf�ndan idareye verilen ve kabul edilen teklif, teknik 
doküman, analizler, maliyet bedelleri, teklif birim 	 yat cetvelleri ve mahal listeleri ve ben-
zeri ile i�e ait sözle�menin ilgili bölümleri, di�er teknik ve mali dokümanlar�n�n, idarece 
i�verene malzeme verilmi� olup olmad���n�n, verilmi� ise verilen malzemenin cinsi, mik-
tar� ve sözle�me y�l� 	 yatlar�yla toplam bedelini gösteren i� bitirme belgesinin, gereki-
yorsa i�in sözle�mesinin asl� veya idarece ya da asl� görülmek suretiyle Kurumca onayl� 
fotokopileri, gerekli di�er belgelerle birlikte ilgili Kurum ünitesi taraf�ndan Komisyona 
intikal ettirilmek üzere Daire Ba�kanl���na gönderilir.

Dosyan�n komisyona teslimi

MADDE 12 – (1) Yönetmeli�in 11 inci maddesinde belirtilen belgeler dosya halinde;

a) S�ra numaras�n�,

b) Gelen evrak giri� numaras�n�,

c) �lgili Kurum ünitesinin ismini,

ç) ��verenin ad�, soyad� veya ticari unvan�n�,

d) ��yeri sicil numaras�n�,

e) ��yerinde yap�lan i�in konusunu,

 gösteren liste ekinde Ba�kana veya Ba�kan taraf�ndan görevlendirilen personele 
zimmet defteri ile imza kar��l���nda teslim edilir.
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Dosyalar�n ön incelemesi

MADDE 13 – (1) Komisyona intikal eden dosya, Ba�kan taraf�ndan i�in a��rl���na ve 
uzmanl�k konusuna göre üyelerden birine verilir.

(2) Dosya, öncelikle ve ivedilikle asgari i�çilik oran�n�n tespiti için gerekli belgeleri 
ihtiva edip etmedi�i aç�s�ndan ön incelemeye tabi tutulur. Ön inceleme süresi on günden 
fazla olamaz.

(3) Bu inceleme sonucunda ilave bilgi ve belgelerin teminine ihtiyaç duyulmas� ha-
linde dosya, eksikliklerin giderilmesi için istenilen bilgi ve belgeler belirtilmek suretiyle 
Ba�kan ve bir üyenin imzas�n� ta��yan tutanak ekinde Daire Ba�kanl���na iade edilir. Daire 
Ba�kanl��� taraf�ndan söz konusu eksikliklerin giderilmesi hususu, oran tespitini isteyen 
üniteye yaz�l� olarak bildirilir.

De�erlendirme ve tespit

MADDE 14 – (1) Komisyona intikal eden dosyaya ili�kin de�erlendirme ve oran tespi-
ti, a�a��daki hususlar göz önünde bulundurularak yap�l�r.

a) Dosya, ilgili üye taraf�ndan yap�lacak inceleme sonucunda düzenlenen ve Yönet-
melik ekinde yer alan Asgari ��çilik Oran�n�n Tespitine �li�kin Hesap Cetveli (Ek-1) 
ile birlikte Komisyonda görü�ülür.

b) �lgili üyelerce, öncelikle i�in, isim benzerli�inden ayr� olarak, yap�l�� �ekli, kullan�-
lan makine, teknoloji ve teçhizat�n durumu dikkate al�narak inceleme yap�l�r. Bu 
inceleme neticesinde, de�erlendirilmekte olan i�in tebli�de aynen kar��l��� mevcut 
ise bu oran uygulan�r. De�erlendirme, i�in sadece isim benzerli�ine dayal� olarak 
yap�lamaz. Asgari i�çilik oran�n�n tespitinde, sözle�me y�l� itibariyle hak edi� tutar� 
esas al�n�r. Tenzilat, 	 yat fark� ve katma de�er vergisi dikkate al�nmaz.

c) Asgari i�çilik oran�, öncelikle sözle�me y�l� 	 yatlar� üzerinden, mümkün olmamas� 
halinde ise imalatlar�n tamam� hangi y�l içerisinde yap�lm�� ise o y�l�n 	 yatlar� üze-
rinden hesaplan�r.

ç) Yap�lan i�in içeri�ine uygun asgari i�çilik oran�n�n tebli�de bulunmamas� duru-
munda ise, bu defa i�in bütünü ana imalat kalemlerine ayr��t�r�larak, ana imalat-
lar�n tebli�deki asgari i�çilik oranlar� tespit edilir ve ana imalatlar�n i�in bütünü 
içindeki a��rl��� da dikkate al�narak i�in tümüne ait asgari i�çilik oran� bulunur.

��in bütününün ana imalatlara bölünmesine ra�men, ana imalatlar�n bir bölümüne 
veya tümüne ait asgari i�çilik oranlar�n�n ayn�s�n�n tebli�de bulunmamas� duru-
munda, ana imalatlar�n benzerine ait asgari i�çilik oranlar� tebli�den bulunarak 
verilir. Bunun da mümkün olmamas� halinde ana imalatlar, alt imalatlara bölüne-
rek yap�lan i�e ait asgari i�çilik oran� bulunur.

d) �darece malzeme verilmesi durumunda, asgari i�çilik oran�, idare mal� malzemesi-
nin kullan�ld��� hakedi�teki imalat pozunun tutar�na göre, i�in yap�m�nda makine 
ve i�çi kullan�lma oran� dikkate al�narak Komisyonca tespit edilir. Geri kalan i�, 
ilgili tebli�lerde ve genelgelerdeki oranlar dikkate al�narak de�erlendirilir.

e) Malzemenin tamam� idarece verilmekle birlikte, yap�lan i�te bir k�s�m giderlerin 
veya imalat s�ras�nda kullan�lan alet ve edevat�n i�verence kar��lanmas� halinde, 
tebli�deki benzer i�ler, yoksa 	 yat analizleri dikkate al�n�r.

f) Yap�lan i�in hak edi� raporunun olmamas� ve fatura mukabili veya tek kalem �ek-
linde ödeme yap�lm�� olmas� halinde, o i�te çal��an i�çi say�s�, çal��ma süresi gibi 
unsurlar, bunlar�n da bilinememesi durumunda tebli�deki benzer i�e ait oranlar 
dikkate al�narak de�erlendirme yap�l�r.
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g) Yap-i�let-devret veya yap-i�let modeli ile yap�lan i�lerde i�çilik oran�, yüklenici ta-
raf�ndan idareye verilen ve kabul edilen teklif, teknik doküman, analizler, maliyet 
bedelleri, teklif birim 	 yat cetvelleri ve mahal listeleri ve benzeri dokümanlar ile 
i�e ait sözle�menin ilgili bölümleri, di�er teknik ve mali dokümanlardan yararla-
n�lmak suretiyle bu i�e ait maliyetler dikkate al�narak belirlenir.

�) Hak edi�te belirtilmi� olmas� halinde, depolanan, muhafaza alt�na al�nan yedek 
ekipman, parça veya imalatta kullan�lmayan malzemelerin bedeline % 4 asgari i�-
çilik oran� uygulan�r.

h) Yurtiçi veya yurtd���ndan temin edilen teknolojik malzemenin montaj�n�n yap�l-
mas� durumunda, montaj i�çili�inin tespitinde, 	 yat analizleri, montaj s�ras�nda 
sarf edilen yard�mc� montaj malzemeleri ve montajda kullan�lan makine ve ekip-
manlar dikkate al�narak hesaplama yap�l�r.

�) ��in yap�m�nda kullan�lacak makinelerin, idare taraf�ndan i�verene verilmesi 
halinde;

1) Makineler için i�verence idareye kira ödeniyorsa, yap�lan i�in makinelerinin 
müteahhitçe kar��land��� dikkate al�narak de�erlendirme yap�l�r.

2) Makineler için idareye kira ödenmeyip, i�verence makinelerin bak�m� ve ge-
nel giderlerinin kar��lanmas� halinde, i�in asgari i�çilik oran�, tebli�deki benzer 
oranlar, bunun mümkün olmamas� halinde 	 yat analizleri esas al�narak tespit 
edilir.

3) Makineler için kira ödenmeyip, makinelerin bak�m ve onar�m�n� gerektirecek 
herhangi bir gider de yap�lmamas� halinde, i�in asgari i�çilik oran�, kullan�lan 
malzemeler dikkate al�narak veya salt i�çilik olup olmad���na bak�larak tespit 
edilir.

i) Yap�lan i�in bünyesinde nakliye ayr� bir kalem olarak gösterilmi� ise bu durum 
ayr�ca de�erlendirilir ve ba�ka bir kalem bünyesine dahil edilmez.

j) Yap�lan i�, birden fazla i�kolunu içeriyorsa, her bir i�in a��rl��� ve tebli�deki asgari 
i�çilik oranlar� ayr� ayr� dikkate al�narak hesaplama yap�l�r.

k) Komisyonca yap�lan hesaplama sonucunda asgari i�çilik oran�n�n küsuratl� ç�kma-
s� halinde, tam say�dan sonra gelen küsurat�n iki rakam� da dikkate al�n�r.

l) Hak edi�te olmayan bir i� kalemi olu�turulamaz, olan bir kalem yok say�lamaz 
veya ba�ka bir kalem bünyesine dahil edilemez.

m) Paket veya bir bütün olarak getirilip, yaln�zca montaj� yap�lan makine, ekipman ve 
gruplarda, varsa idarenin analizleri veya teklif s�ras�nda verilen analizler, montaj 
s�ras�nda sarf edilen yard�mc� montaj malzemeleri ve montajda kullan�lan makine 
ve ekipmanlar, yok ise Bay�nd�rl�k ve �skan Bakanl��� analizleri esas al�narak mon-
taj i�çilik oranlar� bulunur.

Yerinde tespit

MADDE 15 – (1) Devam etmekte olan veya tamamlanm�� i�lerle ilgili olarak asgari 
i�çilik oran� hakk�nda karar verilebilmesi için, i�in yap�ld��� yerin görülmesi gerekti�i du-
rumlarda, Komisyonca al�nacak karar gere�ince gerekçesi yaz�l� olarak belirtilmek sure-
tiyle belirlenen üyeler Daire Ba�kanl��� oluru ile i�yerine giderek yerinde tespit yaparlar.

(2) Devam etmekte olan i�lerle ilgili yerinde tespit, i�verenin talep etmesi halinde de 
yap�labilir.

(3) Bu inceleme s�ras�nda yap�lacak tespitler, varsa i�veren veya vekili ile idarenin yet-
kili personelinin imzas� da al�narak tutana�a kaydedilir.
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Tespit süresi ve kararlar

MADDE 16 – (1) Asgari i�çilik oran�n�n tespit i�lemi, dosyan�n eksiksiz olarak Komis-
yona tesliminden itibaren en geç bir ay içinde tamamlan�r.

(2) Asgari i�çilik oran�n�n tespitine ili�kin olarak Komisyon karar� düzenlenir ve bu 
karar üyelerce imzalan�r.

(3) Komisyon kararlar� en az dört üyenin ayn� yöndeki oyu ile al�n�r. Üyeler, kararla-
r�nda çekimser oy kullanamaz. Komisyon karar�na kar�� olan üye, kar�� oy gerekçelerini 
karara yazarak imzalar.

(4) Komisyon kararlar�; iki nüsha olarak düzenlenerek, her y�l birden ba�lanmak ve 
teselsül ettirilmek suretiyle numara verilir. Karar�n asl�, liste ekinde asgari i�çilik oran�n�n 
tespitine ili�kin hesap cetveli ile birlikte Daire Ba�kanl���na teslim edilir. Karar�n di�er 
nüshas� ise, Komisyonca seri dosyada saklan�r.

(5) Daire Ba�kanl���, teslim edilen asgari i�çilik oran�na ili�kin karar�, tespiti isteyen 
üniteye be� i� günü içinde bildirir. Komisyonca belirlenen asgari i�çilik oran� üzerinden 
yeterli i�çilik bildirilmi� olup olmad���, ilgili ünitece ara�t�r�l�r. Yap�lan ara�t�rma i�lemi 
sonucunda, Kuruma yeterli i�çili�in bildirilmemi� oldu�unun anla��lmas� halinde, eksik 
bildirilen i�çilik tutar� üzerinden hesaplanan prim asl� faaliyetin son ay� veya Kurumun 
denetim ve kontrolle görevli memurlar�nca düzenlenen raporlarda tespit edilen aylar ile 
ili�kilendirilerek gecikme cezas�, gecikme zamm� ve hesap cetveli ile birlikte asgari i�çilik 
oran� ünitece i�verene tebli� edilir.

�tiraz

MADDE 17 – (1) ��veren, kendisine tebli� edilen borca veya asgari i�çilik oran�na, 
tebli� tarihinden itibaren bir ay içinde nedenleri ile birlikte yeni bilgi ve belgeleri de ekle-
yerek ilgili üniteye bir kez yaz�l� olarak itiraz eder. Dilekçenin taahhütlü, iadeli taahhütlü 
veya Acele Posta Servisi yoluyla gönderilmesi halinde, postaya verildi�i tarih Kuruma 
verildi�i tarih olarak kabul edilir.

(2) Asgari i�çilik oran�na yap�lan itirazlar, Komisyonca incelenmek üzere Daire Ba�-
kanl���na gönderilir.

(3) Bu tür itirazlar Komisyonca en geç on be� gün içerisinde sonuçland�r�l�r.

(4) Daire Ba�kanl���, asgari i�çilik oran�na yap�lan itiraz üzerine Komisyonca al�nan 
karar�, en geç üç i� günü içinde ünitesine gönderir.

(5) Ünitece;

a) Asgari i�çilik oran�nda bir de�i�iklik olmamas� halinde i�verenin talebinin reddine 
dair karar i�verene tebli� edilir.

b) �tiraz üzerine Komisyonca yeni bir asgari i�çilik oran� belirlenmesi halinde, bu Yö-
netmeli�in 16 nc� maddesinin be�inci f�kras� gere�ince i�lem yap�l�r.

(6) Maddi hatalar hariç birden fazla yap�lan itirazlar Komisyonca dikkate al�nmaz.

�tirazdan vazgeçme

MADDE 18 – (1) ��veren itiraz� hakk�nda komisyonca karar verilinceye kadar itira-
z�ndan vazgeçebilir. Vazgeçme i�verenin ilgili üniteye verece�i bir dilekçe ile veya bu 
husustaki beyan�n�n tutanak ile tespiti suretiyle yap�l�r. Vazgeçme beyan� aç�k olmal�d�r. 
Vazgeçme halinde itiraz eden kendisine tebli� olunan karara münhas�r olmak üzere itiraz 
hakk�n� kaybetmi� say�l�r.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çe�itli ve Son Hükümler

Yürürlükten kald�r�lan Yönetmelik

MADDE 19 – (1) 29/3/2005 tarihli ve 25770 say�l� Resmi Gazete’de yay�mlanan “Sos-
yal Sigortalar Kurumu Ba�kanl��� Asgari ��çilik Tespit Komisyonunun Çal��ma Usul ve 
Esaslar� Hakk�nda Yönetmelik “ yürürlükten kald�r�lm��t�r.

Eski Komisyonun görev süresi

GEÇ�C� MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeli�in 19 uncu maddesi ile yürürlükten kald�r�lan 
Sosyal Sigortalar Kurumu Ba�kanl��� Asgari ��çilik Tespit Komisyonunun Çal��ma Usul 
ve Esaslar� Hakk�nda Yönetmelik uyar�nca olu�turulan Komisyon; Yönetmeli�in 5 inci 
maddesinde belirtilen Komisyon olu�turuluncaya kadar bu Yönetmelikte belirtilen gö-
revleri yapar.

Eski Komisyonun belirledi�i oranlar

GEÇ�C� MADDE 2 – (1) Yürürlükten kald�r�lan Sosyal Sigortalar Kurumu Ba�kan-
l��� Asgari ��çilik Tespit Komisyonunun Çal��ma Usul ve Esaslar� Hakk�nda Yönetmelik 
uyar�nca olu�turulan Komisyonun tespit ederek yay�mlad��� çe�itli i�kollar�na ait i�lerin 
asgari i�çilik oranlar�; yeni Komisyon taraf�ndan belirlenip Resmî Gazete’de yay�mlan�n-
caya kadar geçerlidir.

Yürürlük

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik, 1/10/2008 tarihinde yürürlü�e girer.

Yürütme

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Ba�kan� yü-
rütür.
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SOSYAL GÜVENL�K KURUMU
GENEL KURULU VE YÖNET�M KURULU

Sosyal Güvenlik Kurumu, sosyal sigortac�l�k ilkelerine dayal�, etkin, 
adil, kolay eri�ilebilir ve mali aç�dan sürdürülebilir, ça�da� standartlarda 
sosyal güvenlik sistemini yürütmek üzere kurulu� yasas�nda hüküm bu-
lunmayan durumlarda özel hukuk hükümlerine tabi, tüzel ki�ili�i haiz, 
idari ve mali aç�dan özerk olarak kurulmu� bir kamu kurulu�udur.

Sosyal Güvenlik Kurumu Çal��ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl���n�n il-
gili kurulu�udur.

Kurumun Genel Kurulu Çal��ma ve Sosyal Güvenlik Bakan�n�n veya 
görevlendirece�i bir yetkilinin ba�kanl���nda

a) Say��tay Ba�kanl���, Milli Savunma Bakanl���, �çi�leri Bakanl���, 
Maliye Bakanl���, Sa�l�k Bakanl���, Sanayi ve Ticaret Bakanl���, 
Devlet Planlama Te�kilat� Müste�arl���, Özürlüler �daresi Ba�kanl�-
��, Sosyal Yard�mla�ma ve Dayan��ma Genel Müdürlü�ü, Türkiye 
�� Kurumu Genel Müdürlü�ü ile ö�retim üyeleri aras�ndan Yüksek 
Ö�retim Kurulu taraf�ndan görevlendirilecek birer temsilciden,

b) �� ve/veya Sosyal Güvenlik Hukuku alan�nda Bakan taraf�ndan be-
lirlenecek iki ö�retim üyesinden,

c) Ba�kan, genel müdürler, Strateji Geli�tirme Ba�kan�, Rehberlik ve 
Tefti� Ba�kan� ile Aktüerya ve Fon Yönetimi Daire Ba�kan�ndan,

ç) En fazla üyeye sahip ilk üç i�veren sendikas� konfederasyonlar� ta-
raf�ndan üye i�veren sendikalar�na ba�l� i�yerlerinde çal��an toplam 
i�çi say�s�yla orant�l� olarak belirlenen 9 temsilciden,

d) En fazla üyeye sahip ilk üç i�çi sendikas� konfederasyonlar� taraf�n-
dan üye say�lar�na orant�l� olarak belirlenen 9 temsilciden,

e) En fazla üyeye sahip ilk üç kamu görevlileri sendikas� konfederas-
yonlar� taraf�ndan üye say�lar�na orant�l� olarak belirlenen 9 temsil-
ciden,

f) Kendi nam ve hesab�na çal��anlar�n üye oldu�u kanunla kurulu en 
üst meslek kurulu�lar�ndan en fazla üyeye sahip ilk üç kurulu� ta-
raf�ndan üye say�lar�na orant�l� olarak belirlenen 9 temsilciden,

g) Kurumdan ayl�k veya gelir almakta olanlar�n üye oldu�u en fazla 
üyeye sahip ilk üç kurulu� taraf�ndan üye say�lar�na orant�l� olarak 
belirlenen 9 temsilciden,
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h) (ç), (d), (e) ve (f) bentleri d���nda kalan ve kamu kurumu niteli�in-
deki en üst meslek kurulu�lar� taraf�ndan görevlendirilecek birer 
temsilciden,

 Olu�ur.

Genel Kurulun görevleri �unlard�r:

a) Sosyal güvenlik politikalar� ve bunlar�n uygulamalar� hakk�nda gö-
rü� ve önerilerde bulunmak

b) Kurumun bütçe ve bilançolar�n�, faaliyet raporlar�n�, performans 
programlar�n�, orta ve uzun vadeli gelir-gider dengesini, sigorta 
kollar� itibar�yla yap�lan en son aktüeryal hesap sonuçlar�n� de�er-
lendirerek görü� olu�turmak

c) Kurumun performans programlar�nda yer alan hede� eri ile sonuç-
lar�n� de�erlendirerek bir sonraki dönemin performans hede� erine 
ili�kin görü� olu�turmak

ç) Yönetim kurulunun seçimle gelen as�l ve yedek üyelerini be�inci 
f�krada belirtilen usule göre seçmek

Genel kurul üç y�lda bir kez toplan�r. Toplant� tarihi ve gündem en geç 
bir ay öncesinden ilgili kurum ve kurulu�lara bildirilir. Toplant� yetersa-
y�s�, üye tam say�s�n�n salt ço�unlu�udur. �lk toplant�da ço�unluk sa�la-
namazsa bir ay sonra yap�lacak ikinci toplant�da salt ço�unluk aranmaz. 
Genel Kurul, Bakan veya üye tam say�s�n�n üçte biri taraf�ndan ola�anüs-
tü toplant�ya ça�r�labilir.

Genel kurul kararlar� en geç iki hafta içinde, Genel kurula kat�lan üye-
lere gönderilir ve kararlar Kurumca öncelikle dikkate al�n�r.

Genel kurulda birinci f�kran�n; (ç) bendinde say�lan temsilciler Yöne-
tim Kurulu i�veren temsilcisini, (d) bendinde say�lan temsilciler Yönetim 
Kurulu i�çi temsilcisini, (e) bendinde say�lan temsilciler Yönetim Kurulu 
kamu görevlileri temsilcisini, (f) bendinde say�lan temsilciler Yönetim ku-
rulu kendi nam ve hesab�na çal��anlar temsilcisini, (g) bendinde say�lan 
temsilciler Yönetim Kurulu gelir ve ayl�k alanlar temsilcisini birer as�l ve 
birer yedek üye olarak seçerler. Seçim gizli oy, aç�k tasnif usulüne göre 
yap�l�r ve oy çoklu�u ile karar verilir. Seçimler Bakanl�k taraf�ndan haz�r-
lanacak yönetmelikte belirlenen usul ve esaslara göre yap�l�r.

Genel kurul sekreterya i�lemleri Ba�kanl�k taraf�ndan yerine getirilir. 
Genel kurulun çal��malar� için yap�lacak giderler Kurum bütçesine konu-
lacak ödenekten kar��lan�r.

Genel kurulun toplanmas�na, çal��mas�na, temsilcilerin görevlendiril-
mesine ve di�er hususlara ili�kin usul ve esaslar Kurumun önerisi üzeri-
ne Bakanl�kça ç�kar�lacak yönetmelikle düzenlenir.
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Yönetim Kurulu bir karar organ� olup, Kurumun en yüksek karar, yet-
ki ve sorumlulu�unu ta��r. Yönetim Kurulu;

a) Ba�kan,

b) Ba�kan�n tekli	  üzerine mü�terek kararname ile atanan bir ba�kan 
yard�mc�s�,

c) Çal��ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl���n� temsilen, Çal��ma ve Sos-
yal Güvenlik Bakan�n�n tekli	  üzerine mü�terek kararname ile ata-
nan bir üye,

ç) Maliye Bakanl���n� temsilen, Maliye Bakan�n�n tekli	  üzerine mü�-
terek kararname ile atanan bir üye,

d) Hazine Müste�arl���n� temsilen, Hazine Müste�arl���n�n ba�l� oldu-
�u Bakan�n tekli	  üzerine mü�terek 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 hesab�na çal��anlar� temsilen seçilecek bir üye,

�) Kurumdan gelir veya ayl�k alanlar� temsilen seçilecek bir üye,

olmak üzere 10 üyeden olu�ur. Ba�kan, Yönetim Kurulunun da ba�ka-
n�d�r. Ba�kan�n bulunmad��� hallerde Ba�kana vekalet eden ki�i ba�kanl�k 
eder. Yönetim Kurulu üyesi ba�kan yard�mc�s�n�n bulunmad��� hallerde, 
Ba�kan taraf�ndan görevlendirilen ba�kan yard�mc�s� Yönetim Kuruluna 
kat�l�r.

Yönetim Kurulu en az haftada bir defa ve asgari alt� üye ile toplan�r. 
Kararlar toplant�ya kat�lan üyelerin ço�unlu�u ile al�n�r. Oylarda e�itlik 
olmas� halinde, Ba�kan�n bulundu�u taraf ço�unlu�u sa�lam�� say�l�r. 
Gerekli görüldü�ünde Ba�kan�n veya alt� üyenin talebi ile Yönetim Kuru-
lu ola�anüstü toplant�ya ça�r�labilir.

Ba�kan ve ba�kan yard�mc�s� d���ndaki Yönetim Kurulu üyelerinin gö-
rev süresi üç y�ld�r. Geçerli bir mazereti olmaks�z�n; arka arkaya üç top-
lant�ya veya bir y�l içinde toplam alt� toplant�ya kat�lmayanlar, Yönetim 
Kurulu üyeli�ine atanma ya da seçilme �artlar�n� yitirenler ile atand�ktan 
veya seçildikten sonra bu �artlar� ta��mad��� anla��lanlar�n üyelikleri ken-
dili�inden sona erer. Geçerli bir mazereti olmaks�z�n; arka arkaya üç top-
lant�ya veya bir y�l içinde toplam alt� toplant�ya kat�lmayanlar�n durumu, 
Yönetim Kurulu karar�yla tespit edilerek Bakanl��a bildirilir. Seçilen üye-
lerden herhangi bir nedenle görev süresinden önce Yönetim Kurulu üye-
li�i sona erenlerin yerleri, yedek üyeler taraf�ndan doldurulur. Bu �ekilde 
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göreve gelen üyeler, yerlerini ald�klar� üyenin görev süresini tamamlar. 
Süreleri biten üyeler yeni üyeler atan�ncaya veya seçilinceye kadar gö-
revlerine devam ederler. Atanan üyelerden herhangi bir nedenle görev 
süresinden önce Yönetim Kurulu üyeli�i sona erenlerin yerlerine en geç 
bir ay içinde kalan süreyi tamamlamak üzere ayn� usulle yeni bir atama 
yap�l�r. Atama ile gelen Yönetim Kurulu üyelerinden görevi sona erenler, 
otuz gün içinde eski kurumlar�na ba�vurmalar� halinde atamaya yetkili 
makam taraf�ndan en geç bir ay içinde mükteseplerine uygun kadroya 
atan�rlar. Atama gerçekle�inceye kadar bunlar�n Yönetim Kurulu üyesi 
kadrolar�na ba�l� olarak almakta olduklar� mali haklar�n�n ödenmesine 
devam olunur.

Ba�kan ve ba�kan yard�mc�s� d���ndaki atama ile gelen Yönetim Kuru-
lu üyelerinin kurumlar� ile ili�i�i kesilir.

Yönetim Kurulu üyeli�ine atanacak veya seçileceklerin 657 say�l� Dev-
let Memurlar� Yasas�n�n 48 inci maddesinin (A) bendinin (1), (4), (5), (6), 
ve (7) numaral� alt bentlerinde say�lan �artlar� ta��malar� gerekir. Ancak 
seçimle gelen Yönetim Kurulu üyeleri için 657 say�l� Devlet Memurlar� 
Yasas�n�n 68 inci maddesinin (B) bendinde say�lan �artlar aranmaz.

657 say�l� Devlet Memurlar� Yasas�n�n 48 inci maddesinin (A) bendi-
nin (5) numaral� alt bendinde öngörülen suçlarla ilgili olarak haklar�nda 
ceza davas� aç�lan üyelerden görevi ba��nda kalmas� sak�ncal� görülenler, 
Bakan taraf�ndan tedbiren görevden uzakla�t�r�labilir. Görevden uzakla�-
t�r�lan üyeler hakk�nda 657 say�l� Devlet Memurlar� Yasas�n�n ilgili hü-
kümleri uygulan�r. Bu �ekilde geçici olarak bo�alan üyeliklere, tedbiren 
görevden uzakla�t�r�lan üye göreve dönünceye ve söz konusu üyenin 
üyelik süresini geçmemek üzere, seçimle gelen üyeler yerine yedek üye-
lerden doldurulur, atama ile gelen üyelerin yerine ise atamaya yetkili ma-
kam taraf�ndan görevlendirme yap�l�r.

Toplant�lara i�tirak eden Yönetim Kurulu Ba�kan ve üyelerine, bu gö-
revleri nedeniyle ayr�ca, 22/1/1990 tarihli ve 399 say�l� Yasa Hükmünde 
Kararnamenin 34 üncü maddesine göre kamu iktisadi te�ebbüsleri yöne-
tim kurulu ba�kan ve üyelerine ödenen miktarlarda her ay ücret ödenir.

Yönetim Kurulunun görevleri �unlard�r:

a) Kurum bütçesini, bilançosunu, gelir-gider tablolar�n�, Kurum büt-
çesindeki bölümler içinde aktarmalar�, bu bölümler aras�ndaki ek 
ve ola�anüstü ödenek tekli� erini karara ba�lamak,

b) Kurumun sigorta kollar� itibar�yla haz�rlanacak aktüeryal hesapla-
r�na ili�kin raporlar� de�erlendirerek 	 nansman dengesinin üçer ay-
l�k ve y�ll�k gerçekle�melerini izlemek, al�nmas� gereken tedbirleri 
kararla�t�rmak, Genel Kurula sunulacak aktüeryal hesaplara ili�kin 
raporlar� gerekti�inde ba��ms�z kurulu�lara inceletmek
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c) Genel müdürler ile Strateji Geli�tirme Ba�kanl��� bünyesindeki dai-
re ba�kanl�klar�n�n, ta�rada ise sosyal güvenlik merkezlerinin kurul-
mas�na veya kapat�lmas�na karar vererek Bakan onay�na sunmak

ç) Kurum taraf�ndan ç�kar�lacak yönetmelikleri karara ba�lamak

d) Her türlü kiralama sözle�mesi hakk�nda karar vermek, 213 say�l� 
Vergi Usul Yasas� uyar�nca belirlenen yeniden de�erleme oran� ka-
dar her y�l art�r�lmak üzere bedeli be�yüz bin Yeni Türk Liras�ndan 
fazla olan her türlü, kiraya verme, sat��, al�m, devir, takas, in�aat, ta-
��nmazlar�n fera��, yap�m ve di�er i�lere ili�kin karar vermek, ihale 
komisyonu kararlar�n� onaylamak

e) Kurum personeline ödenecek ek ödeme, ikramiye ve fazla mesai 
ücretine ili�kin usul ve esaslar� belirlemek

f) Kurum yarar�n�n bulunmas� halinde; y�l� merkezi yönetim bütçe 
kanununda gösterilen miktara kadar olan hak ve alacaklar�n terki-
nine karar vermek, prim ve primlerden kaynaklanan alacaklar hariç 
olmak üzere, uyu�mazl�klar�n dava aç�lmadan veya icra takibi ya-
p�lmadan uzla�ma veya tahkim yoluyla çözümlenmesine, Kurum 
taraf�ndan veya Kuruma kar�� aç�lan dava veya icra takiplerinin 
uzla�ma veya tahkim yoluyla çözümlenmesine, sulhe, kabule, fera-
gate ve yasa yollar�na ba�vurulmamas�na karar vermek

g) Kurumun performans hedef, gösterge ve program� ile hizmet kalite 
standartlar�n� karara ba�lamak

h) Her y�l için, prim borcu kamuoyuna aç�klanacak i�verenlerin belir-
lenmesine esas olmak üzere asgari borç tutar�n� belirlemek

I) Kurum alacaklar�n�n tahsilat i�lemleri ile di�er yasalarla tahakkuk 
ve tahsilat yetkisi kuruma verilen alacaklar�n tahsilat i�lemlerinin, 
k�smen veya tamamen kamu gelirlerinin toplanmas� ve takibinden 
sorumlu olan kamu idarelerinden hizmet almak suretiyle gerçekle�-
tirilmesine karar vererek Bakan onay�na sunmak

i) Kurumun dava ve icra takipleri için vekalet akdi yoluyla avukat 
çal��t�r�lmas�na, özel uzmanl�k gerektiren ve geçici nitelikteki i�ler 
için ise hizmet sat�n al�nmas� yoluya yerli veya yabanc� uzman ça-
l��t�r�lmas�na karar vermek, bunlar�n sözle�me �artlar�n� ve avukat-
lara ödenecek ücretleri belirlemek

j) Kanunlarla verilen di�er görevleri yapmak

Yönetim kurulunun çal��ma usul ve esaslar�yla, bu Kanunun 6 c� ve 7 
nci maddelerinin uygulanmas�na ili�kin hususlar, Yönetim Kurulu karar� 
ve Bakan onay� ile ç�kar�lacak yönetmelikle düzenlenir.
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�lgili Mevzuat:

1) Anayasa Md. 60

2) 3146 say�l� Çal��ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl���n�n Te�kilat ve Gö-
revleri Hakk�nda Kanun Md. 30

3) 5502 say�l� Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu Md. 4, 5, 6, 7

4) 12.06.2006 tarihli Sosyal Güvenlik Kurumunun toplanmas�, çal��-
mas�, Temsilcilerin Görevlendirilmesi ve Yönetim Kurulunun Seçilmesine 
�li�kin Usul ve Esaslar Hakk�nda Yönetmelik

5) 25.01.2007 tarihli Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetim Kurulunun 
Çal��ma Usul ve Esaslar� Hakk�nda Yönetmelik

Anayasa Md.  60
Herkes, sosyal güvenlik hakk�na sahiptir.

Devlet, bu güvenli�i sa�layacak gerekli tedbirleri al�r ve te�kilat� kurar.

3146 say�l� Çal��ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl���n�n Te�kilat ve Gö-
revleri Hakk�nda Kanun Md. 30:

Çal��ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl���n�n ba�l� kurulu�lar� �unlard�r:

a) Çal��ma ve Sosyal Güvenlik E�itim ve Ara�t�rma Merkezi.

b) Ere�li Kömür-Havzas� Amele Birli�i Biriktirme ve Yard�mla�ma Sand���.

Çal��ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl���n�n ilgili kurulu�lar� �unlard�r:

a) Sosyal Güvenlik Kurumu.

b) Türkiye �� Kurumu.

5502 say�l� Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu
MADDE 4 – Kurum, a�a��daki organlardan olu�ur:

a) Genel Kurul.

b) Yönetim Kurulu.

c) Ba�kanl�k.

Kurumun te�kilât yap�s� ekli (I) say�l� cetvelde gösterilmi�tir.

Genel Kurulun olu�umu, görevleri ve toplanmas�

MADDE 5 – Genel Kurul, Çal��ma ve Sosyal Güvenlik Bakan�n�n veya görevlendire-
ce�i bir yetkilinin ba�kanl���nda;

a) Say��tay Ba�kanl���, Milli Savunma Bakanl���, �çi�leri Bakanl���, Maliye Bakanl�-
��, Sa�l�k Bakanl���, Sanayi ve Ticaret Bakanl���, Devlet Planlama Te�kilat� Müste-
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�arl���, Hazine Müste�arl���, Özürlüler �daresi Ba�kanl���, Sosyal Yard�mla�ma ve 
Dayan��ma Genel Müdürlü�ü, Türkiye �� Kurumu Genel Müdürlü�ü ile ö�retim 
üyeleri aras�ndan Yüksek Ö�retim Kurulu taraf�ndan görevlendirilecek birer tem-
silciden,

b) �� ve/veya Sosyal Güvenlik Hukuku alan�nda Bakan taraf�ndan belirlenecek iki 
ö�retim üyesinden,

c) Ba�kan, genel müdürler, Strateji Geli�tirme Ba�kan�, Rehberlik ve Tefti� Ba�kan� ile 
Aktüerya ve Fon Yönetimi Daire Ba�kan�ndan,

ç) En fazla üyeye sahip ilk üç i�veren sendikas� konfederasyonlar� taraf�ndan üye 
i�veren sendikalar�na ba�l� i�yerlerinde çal��an toplam i�çi say�s�yla orant�l� olarak 
belirlenen 9 temsilciden

d) En fazla üyeye sahip ilk üç i�çi sendikas� konfederasyonlar� taraf�ndan üye say�la-
r�na orant�l� olarak belirlenen 9 temsilciden,

e) En fazla üyeye sahip ilk üç kamu görevlileri sendikas� konfederasyonlar� taraf�n-
dan üye say�lar�na orant�l� olarak belirlenen 9 temsilciden,

f) Kendi nam ve hesab�na çal��anlar�n üye oldu�u kanunla kurulu en üst meslek ku-
rulu�lar�ndan en fazla üyeye sahip ilk üç kurulu� taraf�ndan üye say�lar�na orant�l� 
olarak belirlenen 9 temsilciden,

g) Kurumdan ayl�k veya gelir almakta olanlar�n üye oldu�u en fazla üyeye sahip ilk 
üç kurulu� taraf�ndan üye say�lar�na orant�l� olarak belirlenen 9 temsilciden,

h) (ç), (d), (e) ve (f) bentleri d���nda kalan ve kamu kurumu niteli�indeki en üst mes-
lek kurulu�lar� taraf�ndan görevlendirilecek birer temsilciden,

 olu�ur.

Genel Kurulun görevleri �unlard�r:

a) Sosyal güvenlik politikalar� ve bunlar�n uygulamalar� hakk�nda görü� ve öneriler-
de bulunmak.

b) Kurumun bütçe ve bilânçolar�n�, faaliyet raporlar�n�, performans programlar�n�, 
orta ve uzun vadeli gelir-gider dengesini, sigorta kollar� itibar�yla yap�lan en son 
aktüeryal hesap sonuçlar�n� de�erlendirerek görü� olu�turmak.

c) Kurumun performans programlar�nda yer alan hede� eri ile sonuçlar�n� de�erlen-
direrek bir sonraki dönemin performans hede� erine ili�kin görü� olu�turmak.

ç) Yönetim Kurulunun seçimle gelen as�l ve yedek üyelerini be�inci f�krada belirtilen 
usûle göre seçmek.

Genel Kurul üç y�lda bir kez toplan�r. Toplant� tarihi ve gündem en geç bir ay öncesin-
den ilgili kurum ve kurulu�lara bildirilir. Toplant� yetersay�s�, üye tam say�s�n�n salt ço-
�unlu�udur. �lk toplant�da ço�unluk sa�lanamazsa bir ay sonra yap�lacak ikinci toplant�-
da salt ço�unluk aranmaz. Genel Kurul, Bakan veya üye tam say�s�n�n üçte biri taraf�ndan 
ola�anüstü toplant�ya ça�r�labilir.

Genel Kurul kararlar� en geç iki hafta içinde, Genel Kurula kat�lan üyelere gönderilir 
ve kararlar Kurumca öncelikle dikkate al�n�r.

Genel Kurulda birinci f�kran�n; (ç) bendinde say�lan temsilciler Yönetim Kurulu i�-
veren temsilcisini, (d) bendinde say�lan temsilciler Yönetim Kurulu i�çi temsilcisini, (e) 
bendinde say�lan temsilciler Yönetim Kurulu kamu görevlileri temsilcisini, (f) bendinde 
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say�lan temsilciler Yönetim Kurulu kendi nam ve hesab�na çal��anlar temsilcisini, (g) ben-
dinde say�lan temsilciler Yönetim Kurulu gelir ve ayl�k alanlar temsilcisini birer as�l ve 
birer yedek üye olarak seçerler. Seçim gizli oy, aç�k tasnif usûlüne göre yap�l�r ve oy çok-
lu�u ile karar verilir. Seçimler Bakanl�k taraf�ndan haz�rlanacak yönetmelikte belirlenen 
usûl ve esaslara göre yap�l�r.

Genel Kurulun sekreterya i�lemleri Ba�kanl�k taraf�ndan yerine getirilir. Genel Kuru-
lun çal��malar� için yap�lacak giderler Kurum bütçesine konulacak ödenekten kar��lan�r.

Genel Kurulun toplanmas�na, çal��mas�na, temsilcilerin görevlendirilmesine ve di�er 
hususlara ili�kin usûl ve esaslar Kurumun önerisi üzerine Bakanl�kça ç�kar�lacak yönet-
melikle düzenlenir.

MADDE 6 – Yönetim Kurulu bir karar organ� olup, Kurumun en yüksek karar, yetki 
ve sorumlulu�unu ta��r. Yönetim Kurulu;

a) Ba�kan,

b) Ba�kan�n tekli	  üzerine mü�terek kararname ile atanan bir ba�kan yard�mc�s�,

c) Çal��ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl���n� temsilen, Çal��ma ve Sosyal Güvenlik Ba-
kan�n�n tekli	  üzerine mü�terek kararname ile atanan bir üye,

ç) Maliye Bakanl���n� temsilen, Maliye Bakan�n�n tekli	  üzerine mü�terek kararname 
ile atanan bir üye,

d) Hazine Müste�arl���n� temsilen, Hazine Müste�arl���n�n ba�l� oldu�u Bakan�n tek-
li	  üzerine mü�terek 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 hesab�na çal��anlar� temsilen seçilecek bir üye,

�) Kurumdan gelir veya ayl�k alanlar� temsilen seçilecek bir üye,

olmak üzere 10 üyeden olu�ur. Ba�kan, Yönetim Kurulunun da ba�kan�d�r. Yönetim 
Kuruluna, Ba�kan�n bulunmad��� hallerde Ba�kana vekâlet eden ki�i ba�kanl�k eder. Yö-
netim Kurulu üyesi ba�kan yard�mc�s�n�n bulunmad��� hallerde, Ba�kan taraf�ndan gö-
revlendirilen ba�kan yard�mc�s� Yönetim Kuruluna kat�l�r.

Yönetim Kurulu en az haftada bir defa ve asgarî alt� üye ile toplan�r. Kararlar toplan-
t�ya kat�lan üyelerin ço�unlu�u ile al�n�r. Oylarda e�itlik olmas� halinde, Ba�kan�n bulun-
du�u taraf ço�unluk say�l�r. Gerekli görüldü�ünde Ba�kan�n veya alt� üyenin talebi ile 
Yönetim Kurulu ola�anüstü toplant�ya ça�r�labilir. Ba�kan ve ba�kan yard�mc�s� d���ndaki 
Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç y�ld�r. Geçerli bir mazereti olmaks�z�n; arka 
arkaya üç toplant�ya veya bir y�l içinde toplam alt� toplant�ya kat�lmayanlar, Yönetim Ku-
rulu üyeli�ine atanma ya da seçilme �artlar�n� yitirenler ile atand�ktan veya seçildikten 
sonra bu �artlar� ta��mad��� anla��lanlar�n üyelikleri kendili�inden sona erer. Geçerli bir 
mazereti olmaks�z�n; arka arkaya üç toplant�ya veya bir y�l içinde toplam alt� toplant�ya 
kat�lmayanlar�n durumu, Yönetim Kurulu karar�yla tespit edilerek Bakanl��a bildirilir. 
Seçilen üyelerden herhangi bir nedenle görev süresinden önce Yönetim Kurulu üyeli�i 
sona erenlerin yerleri, yedek üyeler taraf�ndan doldurulur. Bu �ekilde göreve gelen üye-
ler, yerlerini ald�klar� üyenin görev süresini tamamlar. Süreleri biten üyeler yeni üyeler 
atan�ncaya veya seçilinceye kadar görevlerine devam ederler. Atanan üyelerden herhangi 
bir nedenle görev süresinden önce Yönetim Kurulu üyeli�i sona erenlerin yerlerine en geç 
bir ay içinde kalan süreyi tamamlamak üzere ayn� usûlle yeni bir atama yap�l�r. Atama ile 
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gelen Yönetim Kurulu üyelerinden görevi sona erenler, otuz gün içinde eski kurumlar�na 
ba�vurmalar� halinde atamaya yetkili makam taraf�ndan en geç bir ay içinde müktesep-
lerine uygun kadroya atan�rlar. Atama gerçekle�inceye kadar bunlar�n Yönetim Kurulu 
üyesi kadrolar�na ba�l� olarak almakta olduklar� malî haklar�n�n ödenmesine devam olu-
nur. Ba�kan ve ba�kan yard�mc�s� d���ndaki atama ile gelen Yönetim Kurulu üyelerinin 
kurumlar� ile ili�i�i kesilir.

Yönetim Kurulu üyeli�ine atanacak veya seçileceklerin 657 say�l� Devlet Memurlar� 
Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaral� alt bentle-
rinde say�lan �artlar� ta��malar� gerekir. Ancak seçimle gelen Yönetim Kurulu üyeleri için 
657 say�l� Devlet Memurlar� Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde say�lan �artlar 
aranmaz.

657 say�l� Devlet Memurlar� Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinin (5) numaral� 
alt bendinde öngörülen suçlarla ilgili olarak haklar�nda ceza davas� aç�lan üyelerden gö-
revi ba��nda kalmas� sak�ncal� görülenler, Bakan taraf�ndan tedbiren görevden uzakla�t�r�-
labilir. Görevden uzakla�t�r�lan üyeler hakk�nda 657 say�l� Devlet Memurlar� Kanununun 
ilgili hükümleri uygulan�r. Bu �ekilde geçici olarak bo�alan üyeliklere, tedbiren görevden 
uzakla�t�r�lan 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 taraf�ndan görevlendirme yap�l�r.

Toplant�lara i�tirak eden Yönetim Kurulu Ba�kan ve üyelerine, bu görevleri nedeniyle 
ayr�ca, 22/1/1990 tarihli ve 399 say�l� Kanun Hükmünde Kararnamenin 34 üncü madde-
sine göre kamu iktisadi te�ebbüsleri yönetim kurulu ba�kan ve üyelerine ödenen miktar-
larda her ay ücret ödenir

MADDE 7 – Yönetim Kurulunun görevleri �unlard�r:

a) Kurum bütçesini, bilânçosunu, gelir-gider tablolar�n�, Kurum bütçesindeki bölüm-
ler içinde aktarmalar�, bu bölümler aras�ndaki ek ve ola�anüstü ödenek tekli� erini 
karara ba�lamak.

b) Kurumun sigorta kollar� itibar�yla haz�rlanacak aktüeryal hesaplar�na ili�kin ra-
porlar� de�erlendirerek 	 nansman dengesinin üçer ayl�k ve y�ll�k gerçekle�meleri-
ni izlemek, al�nmas� gereken tedbirleri kararla�t�rmak, Genel Kurula sunulacak ak-
tüeryal hesaplara ili�kin raporlar� gerekti�inde ba��ms�z kurulu�lara inceletmek.

c) Genel müdürlükler ile Strateji Geli�tirme Ba�kanl��� bünyesindeki daire ba�kanl�k-
lar�n�n, ta�rada ise sosyal güvenlik merkezlerinin kurulmas�na veya kapat�lmas�na 
karar vererek Bakan onay�na sunmak.

ç) Kurum taraf�ndan ç�kar�lacak yönetmelikleri karara ba�lamak.

d) Her türlü kiralama sözle�mesi hakk�nda karar vermek, 213 say�l� Vergi Usul Ka-
nunu uyar�nca belirlenen yeniden de�erleme oran� kadar her y�l art�r�lmak üzere 
bedeli be�yüz bin Yeni Türk Liras�ndan fazla olan her türlü; kiraya verme, sat��, 
al�m, devir, takas, in�aat, ta��nmazlar�n fera��, yap�m ve di�er i�lere ili�kin karar 
vermek, ihale komisyonu kararlar�n� onaylamak.

e) Kurum personeline ödenecek ek ödeme, ikramiye ve fazla mesai ücretine ili�kin 
usûl ve esaslar� belirlemek.

f) Kurum yarar�n�n bulunmas� halinde; y�l� merkezî yönetim bütçe kanununda göste-
rilen miktara kadar olan hak ve alacaklar�n terkinine karar vermek, prim ve prim-
lerden kaynaklanan alacaklar hariç olmak üzere, uyu�mazl�klar�n dava aç�lmadan 
veya icra takibi yap�lmadan uzla�ma veya tahkim yoluyla çözümlenmesine, Ku-
rum taraf�ndan veya Kuruma kar�� aç�lan dava veya icra takiplerinin uzla�ma veya 
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tahkim yoluyla çözümlenmesine, sulhe, kabule, feragate ve kanun yollar�na ba�vu-
rulmamas�na karar vermek.

g) Kurumun performans hedef, gösterge ve program� ile hizmet kalite standartlar�n� 
karara ba�lamak.

h) Her y�l için, prim borcu kamuoyuna aç�klanacak i�verenlerin belirlenmesine esas 
olmak üzere asgarî borç tutar�n� belirlemek.

�) Kurum alacaklar�n�n tahsilat i�lemleri ile di�er kanunlarla tahakkuk ve tahsilat 
yetkisi Kuruma verilen alacaklar�n tahsilat i�lemlerinin, k�smen veya tamamen 
kamu gelirlerinin toplanmas� ve takibinden sorumlu olan kamu idarelerinden 
hizmet almak suretiyle gerçekle�tirilmesine karar vererek Bakan onay�na sun-
mak.

i) Kurumun dava ve icra takipleri için vekâlet akdi yoluyla avukat çal��t�r�lmas�na, 
özel uzmanl�k gerektiren ve geçici nitelikteki i�ler için ise hizmet sat�n al�nmas� 
yoluyla yerli veya yabanc� uzman çal��t�r�lmas�na karar vermek, bunlar�n sözle�-
me �artlar�n� ve avukatlara ödenecek ücretleri belirlemek.

j) Kanunlarla verilen di�er görevleri yapmak.

Yönetim Kurulunun çal��ma usûl ve esaslar�yla, bu Kanunun 6 nc� ve 7 nci mad-
delerinin uygulanmas�na ili�kin hususlar, Yönetim Kurulu karar� ve Bakan onay� ile 
ç�kar�lacak

yönetmelikle düzenlenir.

12.06.2006 tarihli Sosyal Güvenlik Kurumunun toplanmas�, çal��ma-
s�, Temsilcilerin Görevlendirilmesi ve Yönetim Kurulunun Seçilmesi-
ne �li�kin Usul ve Esaslar Hakk�nda Yönetmelik:

B�R�NC� BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan�mlar

Amaç ve Kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik, Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Kurulunun toplan-
mas�na, çal��mas�na, temsilcilerin görevlendirilmesine,Yönetim Kurulunun seçilmesine 
ve di�er hususlara ili�kin usul ve esaslar� düzenler.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik 16/5/2006 tarihli ve 5502 say�l� Sosyal Güvenlik Kuru-
mu Kanununun 5 inci maddesine dayan�larak haz�rlanm��t�r.

Tan�mlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakan: Çal��ma ve Sosyal Güvenlik Bakan�n�,

b) Bakanl�k: Çal��ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl���n�,

c) Ba�kan: Sosyal Güvenlik Kurumu Ba�kan�n�,
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ç) Ba�kanl�k: Sosyal Güvenlik Kurumu Ba�kanl���n�,

d) Genel Kurul Ba�kan�: Bakan veya görevlendirece�i bir yetkiliyi,

e) Kanun: 16/5/2006 tarihli ve 5502 say�l� Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu,

f) Kurum: Sosyal Güvenlik Kurumunu,

g) Yönetim Kurulu: Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetim Kurulunu

 ifade eder.

�K�NC� BÖLÜM
Temsilci Gönderecek Kurulu�lar, Temsilci Say�lar�,

Toplant�ya Ça�r� ve Gündem

Genel Kurula Temsilci Gönderecek Kurulu�lar ve Temsilci Say�lar�

MADDE 4 – (1) Kanunun 5 inci maddesinin birinci f�kras�n�n (ç), (d), (e), (f), (g) ve (h) 
bentlerine göre temsilci gönderecek kurulu�lar ve bu kurulu�lar�n gönderece�i temsilci 
say�lar�, Genel Kurul toplant�s�n�n yap�ld��� y�ldan bir önceki y�l�n sonu itibariyle kay�tl� 
üye say�lar� dikkate al�narak Bakanl�kça belirlenir.

Genel Kurulun Toplant�ya Ça�r�lmas�

MADDE 5 – (1) Bakanl�k, ola�an toplant�dan en az 45 gün önce Kanunun 5 inci mad-
desinde belirtilen i�veren, i�çi ve kamu görevlileri sendikas� konfederasyonlar� ile di�er 
kurulu�lara Ola�an Genel Kurulun gün, yer ve saati ile gündemini yaz� ile bildirerek ça�-
r�da bulunur. Üyelerin isim listesini ister.

(2) Genel Kurula temsilci gönderecek, i�veren, i�çi ve kamu görevlileri sendikas� kon-
federasyonlar� ile di�er kurulu�lar, toplant� tarihinden en az 30 gün önce, Genel Kurula 
gönderecekleri üyelerin ve bunlar�n yedeklerinin adlar�n�, i� ve ikametgah adreslerini, 
Bakanl��a bir liste halinde gönderirler.

(3) Kurumun en son yay�mlanan bütçe ve bilânçolar�, faaliyet raporlar�, performans 
programlar�, orta ve uzun vadeli gelir-gider dengesi, sigorta kollar� itibar�yla yap�lan en 
son aktüeryal hesap sonuçlar�, Genel Kurul toplant�s�ndan en az 10 gün önce Genel Kurul 
temsilcilerine gönderilir.

(4) Ola�anüstü Genel Kurul toplant�lar�nda birinci f�kradaki süre 30 güne, ikinci f�kra-
daki süre 20 güne indirilebilir.

Genel Kurul Gündeminin Haz�rlanmas�

MADDE 6 – (1) Genel Kurulun gündemi Bakanl�kça haz�rlan�r.

(2) Gündem; yoklamay�, aç�l���, Genel Kurul Ba�kan�n�n konu�mas�n�, Genel Kurul 
ba�kanl�k divan� seçimini, Ba�kan taraf�ndan faaliyet raporunun okunmas�n�, komisyon-
lar�n seçimini, Kurum Yönetim Kuruluna üyelerin seçimini, Genel Kurul temsilcilerinin 
görü� ve önerilerini, komisyon raporlar�n�n görü�ülmesini, Ba�kan�n görü� ve önerilere 
cevap veren son konu�mas�n� ve Bakanl�kça gerekli görülen di�er hususlar� kapsar. Genel 
Kurul toplant�s�na kat�lan üye say�s�n�n be�te birinin yaz�l� tekli	  ile gündemde olmayan 
bir konunun gündeme al�nmas�na ve gündem maddeleri aras�nda yer de�i�ikli�i yap�l-
mas�na Genel Kurul karar verebilir.

(3) Gündemde olmayan ve Genel Kurulca gündeme al�nmayan hususlar müzakere 
edilmez.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Genel Kurulun Toplanmas�, Çal��ma Usul ve Esaslar�

Genel Kurulun Toplanmas�

MADDE 7 – (1) Genel Kurul, Bakan veya görevlendirece�i bir yetkili ba�kanl���nda 
üç y�lda bir Bakan�n ça�r�s� üzerine toplan�r. Genel Kurul, Bakan veya üye tam say�s�n�n 
üçte biri taraf�ndan ola�anüstü toplant�ya ça�r�labilir. Ola�an ve ola�anüstü Genel Kurul 
toplant�s� için toplant� yeter say�s�, üye tam say�s�n�n salt ço�unlu�udur. �lk toplant�da 
ço�unluk sa�lanamazsa bir ay sonra yap�lacak ikinci toplant�da salt ço�unluk aranmaz.

Toplant�n�n Aç�l��� ve Ba�kanl�k Divan� Seçimi

MADDE 8 – (1) Genel Kurul Ba�kan� toplant�y� açmadan önce yoklama yapt�r�r. Ara-
nan ço�unluk sa�lanm�� ise toplant�y� açar. Ba�kanl�k Divan�; i�verenler, i�çiler, kamu gö-
revlileri, kendi nam ve hesab�na çal��anlar ile Kurumdan ayl�k ve gelir almakta olanlar� 
temsil edecek birer üye olmak üzere, toplant�ya kat�lan söz konusu kurulu�lar�n temsilci-
leri aras�ndan Genel Kurulca aç�k oyla seçilerek olu�turulur.

(2) Adaylar Genel Kurul Ba�kan�na yaz�l� olarak ba�vurur. Ba�vuran adaylar Genel 
Kurul Ba�kan� taraf�ndan ilan edilir. �lgili kurulu�lardan adaylar birden fazla ise, seçim 
gizli oy, aç�k tasnif usulüne göre yap�l�r ve oy çoklu�u ile karar verilir.

Toplant� ve Karar Yeter Say�s�

MADDE 9 – (1) Genel Kurulda her üyenin yaln�z bir oy hakk� vard�r. Vekaleten oy 
kullan�lamaz.

(2) Genel Kurul kararlar�, toplant�da haz�r bulunan üyelerin oy çoklu�u ile al�n�r.

(3) Genel Kurul Ba�kan�n�n rüçhanl� oy hakk� yoktur. Oylarda e�itlik halinde konu bir 
daha Genel Kurul Ba�kan�nca oya sunulur, e�itlik yine bozulmaz ise konu reddedilmi� 
say�l�r.

(4) Oylama sonuçlar� Genel Kurul Ba�kan� taraf�ndan toplant�da ilan edilir.

Genel Kurul Görü�meleri

MADDE 10 – (1) Genel Kurul görü�meleri a�a��da belirtilen usul ve esaslara göre 
yap�l�r.

a) Ba�kan, Kurumun bir önceki Genel Kurul tarihinden itibaren yap�lan çal��malar�, 
kurumsal performans hede� eri ile 	 nansal hede� eri ve bunlara ula��l�p ula��lama-
d���n�, sorunlar�n�, raporlar�n özetini içeren bir konu�ma yapar.

b) Genel Kurul üyelerinden, raporlar ve öneriler hakk�nda konu�mak isteyenler adla-
r�n� ve temsil ettikleri kurulu�u Divan Ba�kanl���na bildirerek söz isterler.

c) Ba�kanl�k Divan� ba�vuru s�ras�na göre söz verir. Yönetim Kurulu üyelerine önce-
lik tan�nabilir.

ç) Genel Kurul Ba�kan�, görü�melere ba�lamadan önce söz alanlar�n adlar�n� okutur.

d) Usul hakk�nda söz isteyenlerin öncelik haklar� vard�r.

e) S�ras� geldi�i halde toplant�da bulunmayan üyelere di�er söz isteyenlerin konu�-
malar�ndan sonra söz verilir. Bu durumdaki üye yine yok ise söz hakk� dü�er.

f) Bir konu�mac� söz s�ras�n� di�erine verebilir. Bu durumda s�ras�n� veren üye ko-
nu�mac�n�n s�ras�n� al�r. Ancak s�ras�n� verdi�i kimse söz almak için daha önce 
kayd�n� yapt�rmam�� ise s�ras�n� veren ki�inin söz hakk� kalmaz.



203

g) Konu�malar, Divan Ba�kanl���na veya Genel Kurula hitap edilerek kürsüden yap�-
l�r. �ah�slar� hedef alan konu�ma yap�lamaz.

�) Yaz�l� konu�ma kürsüden okunur veya Genel Kurul Ba�kan�n�n izni ile üyelerden 
birine okutturulabilir.

h) Görü�meler s�ras�nda, Yönetim Kurulu üyelerine soru sormak isteyen genel kurul 
temsilcileri sorular�n� kürsüye ç�kmadan oturduklar� yerlerinden sorabilirler.

�) Kürsüde konu�an üyenin sözü ancak Divan Ba�kan� taraf�ndan ve sadece konu-
dan ayr�lmamaya davet için veya (g) bendi gere�ince kesilebilir. �ki defa yap�lan 
davete ra�men uyar�y� dikkate almayan veya süresini geçiren üyenin konu�mas� 
Divan Ba�kan� taraf�ndan kesilir. Kaba ve k�r�c� sözler söyleyen konu�mac�, Divan 
Ba�kan� taraf�ndan nazik bir dille konu�maya, buna riayet etmemekte �srar halinde 
kürsüden ayr�lmaya davet edilir.

i) Divan Ba�kanl���na gelen yaz�l� ve sözlü önergelerde kaba ve k�r�c� kelimeler varsa 
Divan Ba�kan� gereken düzeltmelerin yap�lmas� için önerge sahibine iade eder.

j) Genel Kurul temsilcilerinden her biri, hakk� olmayan kimselerin Genel Kurul top-
lant�s�na i�tirak ettiklerini veya oy kulland�klar�n� tespit ettiklerinde önlem al�nma-
s� için Divan Ba�kan�ndan talepte bulunabilirler.

k) Görü�meler s�ras�nda gürültü veya kavga ç�kar, bu sebeple çal��ma düzeni kuru-
lamaz ise Divan Ba�kan� toplant�ya ara verilece�ini ihtar eder. Buna ra�men bir 
düzelme olmaz ise Ba�kanl�k Divan�n�n di�er üyeleri ile isti�are edilerek Genel 
Kurul karar� ile toplant� uygun bir saate ertelenebilir.

Konu�ma Süresi

MADDE 11 – (1) Bakan, Ba�kan ile i�veren, i�çi ve kamu görevlileri sendikas� konfe-
derasyonlar�n�n ve kendi nam ve hesab�na çal��anlar�n üye olduklar� meslek kurulu�la-
r� ile ayl�k ve gelir alanlar�n üye oldu�u kurulu� ad�na konu�an temsilciler hariç, di�er 
temsilcilerin konu�ma süreleri en çok 20 dakikad�r. Ancak Genel Kurul karar� ile bu süre 
uzat�l�p, k�salt�labilir.

Görü�melerin Yeterlili�i

MADDE 12 – (1) Gündemdeki bir madde hakk�nda görü�melerin yeterlili�i, temsilci-
lerden birinin önerisi ve Genel Kurul karar� ile al�n�r.

(2) Konu hakk�nda aksi görü�ün ortaya ç�kmas� halinde bu görü� için en az iki temsil-
ciye söz verilir. Bu say�n�n bulunamamas� halinde bir temsilcinin konu�mas� yeterli kabul 
edilir.

Önergelerin Tart���lmas�

MADDE 13 – (1) Bütün önergeler yaz�l� olarak Ba�kanl�k Divan�na verilir.

(2) Divan Ba�kan�, önergeler hakk�nda görü� ve ele�tirilerini bildirmek isteyen temsilci 
olup olmad���n� tespit ederek görü�me açabilece�i gibi, önergeyi do�rudan do�ruya Ge-
nel Kurulun oyuna da sunabilir. Divan Ba�kan�, konular� ayn� olan önergelerin birle�tiri-
lerek i�leme al�nmas�na yetkilidir.

(3) Görü�me aç�lan önergelerde ilk ve son söz önerge sahibine aittir.

Görü�melerin Ertelenmesi

MADDE 14 – (1) Görü�meler;

a) Toplant� yeter say�s�n�n bulunmamas�,
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b) Gündem maddelerinin bitirilememesi,

c) Genel Kurulca karar al�namamas�

 hallerinde Divan Ba�kan�nca bir sonraki çal��ma gününe ertelenebilir.

Kararlar�n Saklanmas�

MADDE 15 – (1) Genel Kurulda al�nan kararlar ve seçim sonuçlar� Divan Ba�kan� 
ve Divan Üyeleri taraf�ndan imzalan�r, gere�i yap�lmak ve saklanmak üzere Ba�kanl��a 
tutanak ile teslim edilir.

Komisyonlar�n Olu�umu

MADDE 16 – (1) Genel Kurulca, yap�lacak çal��malara ili�kin komisyonlar olu�turu-
labilir. Olu�turulacak Komisyonlar; i�veren, i�çi ve kamu görevlileri sendikas� konfede-
rasyonlar�n�n ve kendi nam ve hesab�na çal��anlar�n üye olduklar� meslek kurulu�lar� ile 
Kurumdan ayl�k ve gelir almakta olanlar�n üye oldu�u kurulu� temsilcilerinden olmak 
üzere birer üyeden olu�ur.

(2) Komisyonlar Ba�kanlar�n� kendileri seçer.

(3) Komisyonlar�n üye say�lar� gerekli görülürse Genel Kurulca ço�alt�labilir.

(4) Komisyonlar�n konular� ile ilgili olarak oy kullanma hakk� olmaks�z�n Genel Kurul 
temsilcilerinden veya Kurum yetkililerinden faydalanma hususundaki istekleri imkanlar 
ölçüsünde yerine getirilir.

(5) Her komisyonun çal��malar� için gerekli bilgi ve belgelerin sa�lanmas� amac�yla 
Kurum taraf�ndan bir yetkili görevlendirilir.

Komisyon Raporlar� Üzerinde Görü�meler

MADDE 17 – (1) Komisyonlarca haz�rlanarak Genel Kurula sunulan raporlar üzerin-
de görü�me aç�l�r.

(2) Komisyon raporlar� üzerinde söz alanlara bu Yönetmeli�in 10 ve 11 inci maddele-
rinde belirtilen usullere göre söz verilir.

(3) Komisyon raporlar� üzerindeki görü�meler bittikten sonra tüm ele�tiri ve di�er 
konular Ba�kanca cevapland�r�l�r.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi

MADDE 18 – (1) Seçimle gelen Yönetim Kurulu üyeleri; i�verenler, i�çiler, kamu gö-
revlileri, kendi nam ve hesab�na çal��anlar ile Kurumdan ayl�k ve gelir almakta olanlar� 
temsilen birer üye olmak üzere, Genel Kurulda bu kurulu�lar�n kendi temsilcileri taraf�n-
dan seçilir.

(2) Adaylar Ba�kanl�k Divan�na gündemin ilgili maddesine s�ra geldi�inde yaz�l� ola-
rak ba�vurur.

(3) Ba�vuran adaylar Genel Kurul Ba�kan� taraf�ndan ilan edilir.

(4) �lgili kurulu�lar�n temsilcileri Yönetim Kuruluna asil üye olacak kendi temsilcisini 
gizli oy, aç�k tasnif usulüne göre seçer ve oy çoklu�u 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 se-
beple Yönetim Kurulu üyeli�i sona erenlerin yerine, ayn� usulle seçilmi� bulunan yedek 
üye Ba�kanl�k tebligat� ile getirilir. Bu �ekilde göreve gelen üye yerini ald��� üyenin görev 
süresini tamamlar.
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Yönetim Kuruluna Seçilen Üyenin Göreve Ba�lamas�

MADDE 19 – (1) Seçim sonuçlar� Yönetim Kurulu Ba�kan�na, seçilen üyelere ve üyele-
rin ba�l� bulundu�u en yüksek kurulu�a yaz�l� olarak bildirilir. Bildirimi müteakip seçilen 
üyeler 15 gün içinde göreve ba�lar. Bildirimin gecikmesi, seçilen üyelerin göreve ba�lama-
s�n� geciktirmez.

Genel Kurulda Oylama Usulleri

MADDE 20 – (1) Usul kararlar� ile Genel Kurulun uygun görece�i konular� incele-
mekle görevli komisyon üyelerinin seçimi aç�k oylama ile yap�l�r. Komisyon üyelerinin 
seçiminde birden fazla aday bulunmas� halinde seçimler gizli oy ile aç�k tasnif usulüne 
göre yap�l�r ve oy çoklu�u ile karar verilir.

(2) Gizli oylama a�a��daki esaslar dahilinde yap�l�r;

a) Oy vermeye yetkili temsilciler, üyelik için adaylardan tercih etti�i ismi bir ka��da 
yazarak zar� ad�ktan sonra Ba�kanl�k Divan� ve oy say�m kurulunun huzurunda 
üyelik yetki belgelerini de ibraz ederek sand��a atarlar. Yedek üyenin de seçilmesi 
halinde ayn� usulle tercihini belirtir.

b) Oyunu kullanan üye, üyeler listesindeki ismi hizas�n� imzalar.

c) Oylama bittikten sonra kaç oy verildi�inin tespitini müteakip, say�ma geçilir.

ç) Say�m aç�k olarak ve haz�r bulunanlar�n önünde yap�l�r.

d) Adaylar aras�ndan en çok oy alan seçilir.

Oy say�m kurulunun seçimi ve çal��ma �ekli

MADDE 21 – (1) Oy say�m kurulu; i�verenler, i�çiler, kamu görevlileri, kendi nam ve 
hesab�na çal��anlar ile Kurumdan ayl�k ve gelir almakta olanlar� temsil edecek birer üye 
olmak üzere Genel Kurulca seçilecek 5 üyeden olu�ur. Her kurulu�tan birer üye de gözcü 
olarak bulunabilir.

(2) Oy say�m kurulu, say�m i�lerini Ba�kanl�k Divan�n�n gözetimi alt�nda yapar.

(3) Seçim ve say�m sonuçlar� bir tutanakla tespit edilir.

(4) Tutanak, oy say�m kurulu üyeleri, gözcüler ve Ba�kanl�k Divan�nca imzaland�ktan 
sonra sonuçlar aç�klan�r.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çe�itli ve Son Hükümler

Yap�lacak Giderlerin Kar��lanmas�

MADDE 22 – Genel Kurulun çal��malar� için yap�lacak giderler Kurum bütçesine ko-
nulacak ödenekten kar��lan�r.

�lk Genel Kurul

GEÇ�C� MADDE 1 – (1) Kanunun yürürlü�e girdi�i tarihten sonra yap�lacak ilk Ge-
nel Kurul toplant�s�nda, bu Yönetmeli�in 5 inci maddesinin üçüncü f�kras� hükmü uygu-
lanmaz.

Yürürlük

MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik yay�m� tarihinde yürürlü�e girer.
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Yürütme

MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çal��ma ve Sosyal Güvenlik Bakan� yü-
rütür.

25.01.2007 tarihli Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetim Kurulunun Ça-
l��ma Usul ve Esaslar� Hakk�nda Yönetmelik

i�vereni temsil eden üst kurulu�lar�n birer temsilcilerinden olu�an komisyon taraf�n-
dan karara ba�lan�r. Komisyonun çal��ma usul ve esaslar� Çal��ma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanl���nca ç�kar�lacak yönetmelikle düzenlenir.
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SOSYAL GÜVENL�K
YÜKSEK DANI�MA KURULU

Sosyal Güvenlik Yüksek Dan��ma Kurulu, sosyal güvenlik politikalar� 
ve uygulamalar� konular�nda görü� bildirir.

Kurul y�lda bir kez en geç Mart ay� sonuna kadar Çal��ma Sosyal Gü-
venlik Bakan� taraf�ndan tespit edilen günde ve gündemle toplan�r.

Kurulun Ba�kan� Bakand�r. Kurul;

- Sosyal Güvenlik Kurumu Ba�kan�,

- Milli Savunma Bakanl���, �çi�leri Bakanl���, Maliye Bakanl���, Sa�-
l�k Bakanl���, Devlet Planlama Te�kilat� Müste�arl��� taraf�ndan en 
az genel müdür düzeyinde görevlendirilecek birer temsilci,

- Türkiye �� Kurumu Genel Müdürü, Sosyal Yard�mla�ma ve Daya-
n��ma Genel Müdürü, Özürlüler �daresi Ba�kan�, Üniversiteleraras� 
Kurul taraf�ndan fakültelerin çal��ma ekonomisi, sosyal güvenlik 
ve/veya i� hukuku bilim dallar�ndan seçilecek bir ö�retim üyesi,

- Sosyal Güvenlik Kurumu genel kuruluna üye gönderen kurulu�la-
r�n ba�kanlar� ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birli�i, Türk Tabipleri 
Birli�i, Türk Di� Hekimleri Birli�i, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali 
Mü�avirler ve Yeminli Mali Mü�avirler Odalar� Birli�i Ba�kanlar�,

- Bakan taraf�ndan uygun görülecek ki�iler veya kurum temsilcile-
rinden olu�ur.

Kurulun sekreterya hizmetlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Strateji Ge-
li�tirme Ba�kanl��� yerine getirir.

�lgili Mevzuat:

1) 5502 say�l� Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu md. 26

2) 25.09.2008 tarihli Sosyal Güvenlik Yüksek Dan��ma Kurulunun Ça-
l��ma Usul ve Esaslar� Hakk�nda Yönetmelik

5502 say�l� Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu

MADDE 26 – Sosyal Güvenlik Yüksek Dan��ma Kurulu; Bakan�n ba�kanl���nda, Ba�-
kan ile Milli Savunma Bakanl���, �çi�leri Bakanl���, Maliye Bakanl���, Sa�l�k Bakanl���, 
Devlet Planlama Te�kilat� Müste�arl��� ve Hazine Müste�arl��� taraf�ndan, en az genel mü-
dür düzeyinde, görevlendirilecek birer temsilciden, Türkiye �� Kurumu Genel Müdürü, 
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Sosyal Yard�mla�ma ve Dayan��ma Genel Müdürü, Özürlüler �daresi Ba�kan�, Üniversite-
leraras� Kurul taraf�ndan fakültelerin çal��ma ekonomisi, sosyal güvenlik ve/veya i� huku-
ku bilim dallar�ndan seçilecek bir ö�retim üyesi, Genel Kurula üye gönderen kurulu�lar�n 
ba�kanlar� ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birli�i, Türk Tabipleri Birli�i, Türk Di�hekimleri 
Birli�i, Türk Eczac�lar Birli�i, Türk Mühendis ve Mimar Odalar� Birli�i, Türkiye Serbest 
Muhasebeci, Malî Mü�avirler ve Yeminli Malî Mü�avirler Odalar� Birli�i ba�kanlar�ndan, 
Bakan taraf�ndan uygun görülecek ki�iler veya kurum temsilcilerinden olu�ur.

Sosyal Güvenlik Yüksek Dan��ma Kurulu, sosyal güvenlik politikalar� ve uygulama-
lar� konular�nda görü� bildirir. Kurul y�lda bir kez en geç Mart ay� sonuna kadar, Bakan 
taraf�ndan tespit edilen gün ve gündeme göre toplan�r. Kurulun sekreterya hizmetleri 
Ba�kanl�k taraf�ndan yerine getirilir. Kurulun çal��ma usûl ve esaslar� ç�kar�lacak bir yö-
netmelikle düzenlenir.

25.09.2008 tarihli Sosyal Güvenlik Yüksek Dan��ma Kurulunun Ça-
l��ma Usul ve Esaslar� Hakk�nda Yönetmelik:

B�R�NC� BÖLÜM
Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tan�mlar

Amaç ve Kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik, Sosyal Güvenlik Yüksek Dan��ma Kurulunun çal��ma 
usul ve esaslar�na ili�kin hususlar�n belirlenmesi amac�yla haz�rlanm��t�r.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 16/5/2006 tarihli ve 5502 say�l� Sosyal Güvenlik Ku-
rumu Kanununun 26 nc� maddesi hükmüne dayan�larak haz�rlanm��t�r.

Tan�mlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakan: Çal��ma ve Sosyal Güvenlik Bakan�n�,

b) Bakanl�k: Çal��ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl���n�,

c) Kurul: Sosyal Güvenlik Yüksek Dan��ma Kurulunu,

ç) Kurum: Sosyal Güvenlik Kurumunu, ifade eder.

�K�NC� BÖLÜM
Kurulun Olu�umu ve Görevleri

Kurulun Olu�umu

MADDE 4 – (1) Kurul, Bakan�n ba�kanl���nda;

a) Kurum Ba�kan�ndan,

b) Milli Savunma Bakanl���, �çi�leri Bakanl���, Maliye Bakanl���, Sa�l�k Bakanl���, 
Devlet Planlama Te�kilat� Müste�arl��� ve Hazine Müste�arl��� taraf�ndan, en az 
genel müdür düzeyinde görevlendirilecek birer temsilciden,

c) Türkiye �� Kurumu Genel Müdürü, Sosyal Yard�mla�ma ve Dayan��ma Genel Mü-
dürü ile Özürlüler �daresi Ba�kan�ndan,

ç) Üniversiteleraras� Kurul taraf�ndan fakültelerin çal��ma ekonomisi, sosyal güven-
lik ve/veya i� hukuku bilim dallar�ndan seçilecek bir ö�retim üyesinden,
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d) Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Kuruluna üye gönderen kurulu�lar�n ba�kanla-
r�ndan,

e) Türkiye Odalar ve Borsalar Birli�i, Türk Tabipleri Birli�i, Türk Di�hekimleri Birli�i, 
Türk Eczac�lar Birli�i, Türk Mühendis ve Mimar Odalar� Birli�i, Türkiye Serbest 
Muhasebeci Mali Mü�avirler ve Yeminli Mali Mü�avirler Odalar� Birli�i ba�ka) Ba-
kan taraf�ndan uygun görülecek ki�ilerden,

 olu�ur.

Kurulun Görevleri

MADDE 5 – (1) Kurul, sosyal güvenlik politikalar� ve uygulamalar� konular�nda gö-
rü� bildirir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kurulun Toplanmas�, Çal��ma Usul ve Esaslar�

Kurulun Toplanmas�

MADDE 6 – (1) Kurul, y�lda bir kez en geç Mart ay� sonuna kadar Bakan taraf�ndan 
tespit edilen günde ve gündemle toplan�r.

(2) Kurulun gündemine göre, toplant�lara Kurum yöneticileri ile uygun görülecek di-
�er ki�iler ça�r�labilir.

(3) Toplant� günü, yeri ve gündemi toplant� tarihinden en az onbe� gün önce Kurul 
üyelerine duyurulur.

Çal��ma Usul ve Esaslar�

MADDE 7 – (1) Görü�meler önceden belirlenen gündem maddeleri üzerinde ve gün-
demdeki s�raya göre yap�l�r. Kurul Ba�kan� gündem maddelerinin s�ras�n� gerekli gördü-
�ü takdirde de�i�tirebilir veya birle�tirebilir.

(2) Görü�meler tamamland�ktan sonra, sosyal güvenlik politikalar� ve uygulamalar� 
konular�nda bildirilen görü�ler, Kurulun sekreterya hizmetlerini yürüten birim taraf�ndan 
Kurul üyelerine gönderilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çe�itli ve Son Hükümler

Sekreterya Hizmetleri

MADDE 8 – (1) Kurulun sekreterya hizmetleri, Kurum Strateji Geli�tirme Ba�kanl��� 
taraf�ndan yerine getirilir.

Yürürlükten Kald�r�lan Yönetmelik

MADDE 9 – (1) 1/5/2004 tarihli ve 25449 say�l� Resmi Gazete’de yay�mlanan Sosyal 
Güvenlik Yüksek Dan��ma Kurulu Çal��ma Usul ve Esaslar�na Dair Yönetmelik yürürlük-
ten kald�r�lm��t�r.

Yürürlük

MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik yay�m� tarihinde yürürlü�e girer.

Yürütme

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çal��ma ve Sosyal Güvenlik Bakan� 
yürütür.
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SOSYAL S�GORTA
YÜKSEK SA�LIK KURULU

Kurul; Milli Savunma Bakanl���, Sa�l�k Bakanl���, Çal��ma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanl���, Yüksek Ö�retim Kurulu, Türkiye ��çi Sendikalar� 
Konfederasyonu (TÜRK-��), en fazla üyeye sahip i�veren, kamu çal��an-
lar�n� temsil eden konfederasyonlar, Türkiye Odalar ve Borsalar Birli�i, 
Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar� Konfederasyonu, Türk Tabipler Birli�i, 
Türkiye Ziraat Odalar� Birli�i ile Kurum taraf�ndan görevlendirilecek bi-
rer uzman hekimden olu�ur.

Kurula üye veren kurulu�lar�n hangi bran�larda uzman hekim görev-
lendirece�i Sosyal Güvenlik Kurumu taraf�ndan belirlenir. Ayn� usulle 
birden fazla kurul olu�turmaya Çal��ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl��� 
yetkilidir.

Kurula kendi aralar�ndan seçecekleri üye Ba�kanl�k eder. Kurul hafta-
da en az bir kez ve en az yedi üye ile toplan�r. Kararlar�n� salt ço�unlukla 
al�r. Oylar�n e�itli�i Ba�kan�n bulundu�u taraf ço�unluk say�l�r.

Kurul üyelerinin hizmet süresi üç y�ld�r. Süresi dolan üyeler yeniden 
görevlendirilebilir. Bir ay içinde sekiz toplant� günü say�s� ile s�n�rl� olmak 
üzere üyelere huzur hakk� ödenir.

Kurulun görevleri �unlard�r;

a) Sigortal�lar�n i� kazas� veya meslek hastal��� sonucu tespit edilen 
meslekte kazanma gücü kayb� oranlar�na ili�kin düzenlenmi� sa�-
l�k kurulu raporlar� ve di�er belgelere istinaden Kurum Sa�l�k Ku-
rulunca verilen kararlara kar��,

b) Sigortal�lar�n çal��ma gücü kayb�na ili�kin düzenlenmi� sa�l�k ku-
rulu raporlar� ve di�er belgelere istinaden Kum Sa�l�k Kurulunca 
verilen kararlara kar��,

c) Sürekli i� göremez veya malul durumdaki sigortal�lar�n ba�ka biri-
sinin sürekli bak�m�na muhtaç olup olmad���na ili�kin Kurum Sa�-
l�k Kurulunca verilen kararlara kar��,

ç) Malul oldu�unu iddia eden hak sahibi kimselerin çal��ma gücü 
kayb� oranlar�n�n tespitine ili�kin düzenlenmi� sa�l�k kurulu rapor-
lar� ve di�er belgelere istinaden Kurum Sa�l�k Kurulunca verilen 
kararlara kar��,

d) Vazife malullü�ü i�lemlerine ili�kin Kurum Sa�l�k Kurulunca veri-
len kararlara kar��,
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e) Kontrol muayenelerine ili�kin düzenlenmi� sa�l�k kurulu raporlar� 
üzerine Kurum Sa�l�k Kurulunca verilen kararlara kar�� ilgililerin 
itirazlar�n� inceleyip karara ba�lamak

f) Kanunun 14 üncü maddesi kapsam�nda, 11/10/2008 tarihli ve 27021 
say�l� Çal��ma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kayb� Oran� Tes-
pit ��lemleri Yönetmeli�inde tespit edilmi� olan hastal�klar d���nda 
herhangi bir hastal���n meslek hastal��� say�l�p say�lmayaca��n�,

g) Kanunun 95 inci maddesine göre yurt d���nda tedavi için yap�lacak 
sevklere ili�kin usulüne uygun düzenlenmi� sa�l�k kurulu raporlar� 
ve di�er belgelere istinaden Kurumca verilen kararlara kar�� ilgilile-
rin itiraz�n�,

�) Kanunun 14 üncü maddesi ve Çal��ma Gücü ve Meslekte Kazanma 
Gücü Kayb� Oran� Tespit ��lemleri Yönetmeli�inin 17’nci madde-
sinde yaz�l� hallerde yükümlülük süresi a��lm�� olsa bile söz konusu 
hastal���n meslek hastal��� say�l�p say�lmayaca��n�, 20 nci madde-
sinde yaz�l� hallerde üç y�ll�k çal��ma (maruz kalma) süresinin indi-
rilip indirilemeyece�ini,

h) Sigortal�lar�n erken ya�lanma hallerine ili�kin düzenlenmi� sa�l�k 
kurulu raporlar� ve di�er belgelere istinaden Kurum Sa�l�k Kuru-
lunca verilen kararlara kar�� ilgililerin itirazlar�n� inceleyip,

�) Sürekli i� göremezlik geliri ba�lanm�� iken ölen sigortal�lar�n, ölü-
münün i� kazas� veya meslek hastal��� sonucu olup olmad���na dair 
Kurum Sa�l�k Kurulunca verilen kararlara kar�� ilgililerin itiraz�n� 
inceleyip karara ba�lamak

i) Kurulun çal��ma ve görevleri ile ilgili konularda verilen hizmetin 
daha iyi düzeye getirilmesi için Kuruma önerilerde bulunmak

j) Kanunla ve di�er mevzuatla Kurum Sa�l�k Kuruluna verilen gö-
revler üzerine tanzim edilen kararlara yap�lan itirazlar� inceleyip 
karara ba�lamak

Kurul, yukar�da belirtilen konularla s�n�rl� olmak kayd�yla mahkeme-
lerden intikal eden ve bilirki�i s�fat�yla rapor düzenlenmesi talep edilen 
dava dosyalar� hakk�nda gerekli incelemeleri yaparak görü� bildirir.

�lgili Mevzuat:

1) 5510 Say�l� Sosyal Sigortalar ve Genel Sa�l�k Sigortas� Kanunu Md. 58

2) 01.10.2008 tarihli Sosyal Sigorta Yüksek Sa�l�k Kurulunun Görev, 
Yetki, Çal��ma Usul ve Esaslar� Hakk�nda Yönetmelik
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5510 say�l� Sosyal Sigortalar ve Genel Sa�l�k Sigortas� Kanunu:
Sosyal Sigorta Yüksek Sa�l�k Kurulu

MADDE 58 – Bu Kanunda yaz�l� olan görevleri yerine getirmek üzere bran�lar� Kurum 
taraf�ndan belirlenecek uzman hekimlerden olu�an Sosyal Sigorta Yüksek Sa�l�k Kurulu ku-
rulur. Kurul; Millî Savunma Bakanl���, Sa�l�k Bakanl���, Çal��ma ve Sosyal Güvenlik Bakan-
l���, Yüksek Ö�retim Kurulu, en fazla üyeye sahip i�veren, i�çi ve kamu çal��anlar�n� temsil 
eden konfederasyonlar, Türkiye Odalar ve Borsalar Birli�i, Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar� 
Konfederasyonu, Türk Tabipleri Birli�i ile Kurum taraf�ndan görevlendirilecek birer uzman 
hekimden olu�ur. Ayn� usûlle birden fazla Kurul olu�turmaya Bakanl�k yetkilidir.

Kurula, kendi aralar�ndan seçecekleri üye ba�kanl�k eder. Ba�kan, yoklu�unda yerine 
bakacak üyeyi belirler. Kurul, haftada en az bir kez ve en az yedi üye ile toplan�r, kararlar 
salt ço�unlukla al�n�r. Kurulda görevlendirilecek olan hekimlerin hizmet süreleri üç y�l 
olup, üç y�l sonunda yeniden görevlendirilebilirler. Bir takvim y�l� içerisinde mazeretsiz 
olarak birbirini izleyen be� veya toplam on toplant�ya kat�lmayan üyelerin üyelikleri ken-
dili�inden sona erer. Bu �ekilde üyeli�i sona eren üyenin yerine bir ba�ka ki�i, ayn� usûlle 
görevlendirilir.

Sosyal Sigorta Yüksek Sa�l�k Kuruluna i�tirak edenlerden; kat�ld�klar� her toplant� 
günü için uhdesinde kamu görevi bulunanlara (2000), uhdesinde kamu görevi bulunma-
yanlara ise (3000) gösterge rakam�n�n memur ayl�k katsay�s� ile çarp�m� sonucu bulunacak 
miktarda ve ayda dört toplant�y� geçmemek üzere huzur hakk� ödenir. Kurulun çal��ma-
lar� ile ilgili her türlü giderler Kurumca ödenir. Kurul gerek gördü�ü hallerde d��ar�dan 
uzman ki�ilerin görü�üne ba�vurabilir.

Kurul, sigortal�lar hakk�nda i� kazas� ve meslek hastal��� sonucu sürekli i� göremezlik 
derecesi tespiti ile çal��ma gücünün malûliyeti gerektirecek derecede kayb�na ili�kin Kurum-
ca verilen kararlardan itiraza konu olanlar� inceleyerek karara ba�lar. Kurul, sigortal� veya 
hak sahiplerinin talebi üzerine görevlendirdi�i uzman bir hekimi dinlemek zorundad�r.

Kurul, bu Kanunda yaz�l� görevlerle s�n�rl� olmak kayd�yla, mahkemelerden intikal 
eden ve bilirki�i s�fat�yla rapor düzenlenmesi talep edilen dava dosyalar� hakk�nda, ge-
rekli incelemeleri yaparak görü� bildirir. Mahkemeler, bahse konu dosyalar için belirledi�i 
bilirki�i ücretini kurul üyelerine iletilmek üzere Kuruma gönderir.

Sosyal Sigorta Yüksek Sa�l�k Kurulunun hizmetlerini ifa etmesi için gerekli sekretarya 
i�lemleri Kurumca yerine getirilir. Sosyal Sigorta Yüksek Sa�l�k Kurulunun görev, yetki, 
çal��ma usûl ve esaslar� ile bu maddenin uygulanmas�na ili�kin di�er usûl ve esaslar, Ku-
rum taraf�ndan ç�kar�lacak yönetmelikle düzenlenir.

01.10.2008 tarihli Sosyal Sigorta Yüksek Sa�l�k Kurulunun Görev, 
Yetki, Çal��ma Usul ve Esaslar� Hakk�nda Yönetmelik:

01.10.2008 Tarihinde yürürlü�e giren 5510 Say�l� Sosyal Sigortalar ve Genel Sa�l�k Si-
gortas� Kanunu (SGK) ile SSK, Ba�-Kur ve Emekli Sand��� ayn� statüye ba�lanarak, kanu-
nunun 4. maddesinde SSK 4/a, Ba�-Kur 4/b ve Emekli Sand��� 4/c olarak tan�mlanm�� 
olup, ilgili yasa ile a�a��da s�ralanan önemli düzenlemeler yap�lm�� bulunmaktad�r.

1. Kanunun yürürlük tarihinden önce A.�. Kurucu orta�� oldu�u için BA�-KUR Primi 
ödeyen ortaklar 01.10 2008 tarihinden itibaren Ba�-Kur primi ödemeyi istemeleri halinde 
durumu 6 ay içinde SGK’ya yaz�l� olarak bildirmek zorundad�rlar.. Yoksa 4/b sigortal�l��� 
iptal edilecektir. 18 ya��n� doldurmayanlar 4/b (Ba�-Kur) ve 4/c (Emekli Sand���) statü-
sünden sigortal� olamazlar. (5510/6-h) 4/b sigortal�lar�n giri� bildirgelerini sigortal�n�n 
kendisi de�il de ilgili vergi dairesi, Ticaret sicil memurlu�u vs. kurum ve kurulu�lar kuru-
ma 15 gün içinde bildirmek zorundad�r. (5510/8. Madde)
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2. �lk defa i�yeri bildirgesi verilen i�yerlerinde, ilk defa sigortal� çal��maya ba�lad��� 
tarihten itibaren 1 ay içinde i�e girenler en geç söz konusu 1 ayl�k sürenin sonuna kadar 
cezas�z bildirilebilecek. (5510/8. Madde)

3. Emekli olup 4/a kapsam�nda çal��an ve emekli maa��n�n kesilmemesi yönünde ter-
cihte bulunanlardan %30 + �� kazas� oran�nda SGDP kesilir. Bunun %7,5’u i�çiye geri ka-
lan� i�verene aittir.

4. 5763 Say�l� kanun ile 50 veya daha fazla i�çi çal��t�ran i�verenlerin terör ma�duru 
ve eski hükümlü çal��t�rma zorunlulu�u kald�r�lm��t�r. Bunlar�n %3 özürlü çal��t�rma yü-
kümlülü�ü devam etmektedir.

5. ��yeri bildirgesi, sigortal� çal��t�r�lan bir i�in veya i�yerinin devri halinde, yeni i�-
veren taraf�ndan, en geç i�in veya i�yerinin devral�nd��� tarihi takip eden on gün içinde; 
gerçek ki�i olan i�verenin ölümü halinde ise, mirasç�lar�nca, ölüm tarihinden itibaren en 
geç üç ay içinde i�yerinin i�lem gördü�ü Kurumun ilgili ünitesine verilecektir.

6. Malülen emekli olabilmek için çal��ma gücünün %60’�n� kaybetmi� olmak (rapor 
ile tespit edilecek) 10 y�ldan beri sigortal� olmak ve 1800 gün prim ödemi� olma �artlar� 
aran�yor. (5510/25 - 26 Maddeler)

7. ��ten ayr�lan i�çiler, i�verenleri taraf�ndan 10 gün içerisinde SSK’ya bildirilecek. Si-
gortal�l��� sona eren 4/b’liler de 10 gün içinde bildirimde bulunmak zorunda olup bu bildi-
rimleri kuruma, kendileri veya ilgili kurumlar taraf�ndan yap�lacakt�r. (5510/9. Madde)

8. SSK, BA�-KUR, EMEKL� SANDI�I emeklisi olup 4/b sigortal�s� olmay� gerektire-
cek bir i� yapanlar�n emekli ayl�klar�ndan 01.10.2008 tarihinden itibaren %12 prim kesilir. 
Bu oran her y�l 1 puan art�r�larak %15’ e kadar ç�kar�l�r. (5510/30. Madde)

9. 4/a kapsam�nda sigortal� olanlar�n sigortal�l�klar� 18 ya��n bitiminden ba�lar. 
(5510/38.Madde)

10. Sa�l�k hizmetlerinden yararlanabilmek için son bir y�l içerisinde 30 gün prim öde-
mi� olmak yeterlidir. (Her statü için geçerli bir hüküm) (5510/67.Madde)

11. Zorunlu sigortal�l���n sona ermesinden itibaren 10 gün süre ile genel sa�l�k sigor-
tas�ndan yaralan�l�r, bu ki�iler sigortal�l�k niteli�ini yitirdikleri tarihten geriye do�ru bir 
y�l içinde 90 gün zorunlu sigortal�l�klar� varsa, sigortal�l�k niteli�ini yitirdikleri tarihten 
itibaren 90 gün sa�l�k hizmetlerinden yararlan�r. (5510/67. madde)

12. 4/b kapsam�nda prim ödeyenlerde basamak sistemine göre de�il SSK taban ile 
tavan aras�nda istedikleri rakam üzerinden prim ödeyecekler. Prim oran� %32 + �� kazas� 
oran�d�r. Yaln�z bu ki�iler çal��t�rd�klar� i�çilerden en yüksek ücret alan ki�iden a�a�� mat-
rah üzerinden prim ödeyemezler. Eski basamak sistemine göre prim ödeyenler 01.10.2008 
ile 31.12.2008 tarihleri aras�nda SGK’ya hangi rakam üzerinden prim ödeyeceklerini bir 
dilekçe ile bildirmek zorundad�rlar yoksa 01.01.2009’dan itibaren BA�-KUR primi öde-
dikleri basama��n geliri tutar� üzerinde ödemek zorundalar. (Beyanda bulununcaya ka-
dar) (5510/80. Maddesi ve Yönetmelik Geçici Madde7/5)

13. Prim oranlar�: Malüllük, ya�l�l�k ve ölüm sigortas� Prim oran� %20’dir.(9 i�çi + 11 
��veren) ancak i�veren pay�na baz� �artlara uymak kayd�yla 01.10.2008’den itibaren 5 puan 
indirim tan�n�yor. (devlet kar��l�yor.) Bu �artlar prim borcu bulunmamak, primlerini dü-
zenli ödemek, sigortas�z i�çi çal��t�rd��� ile ilgili tespit bulunmamak gibidir. (5510/81 – I)

14. 01 Ekimden sonra 18 ya��n� dolduran k�z çocuklar� anne babalar�n�n sa�l�k yard�m-
lar�ndan yararlanamayacak. Ancak, halen 18 ya��ndan büyük olup anne - bas�n�n sigor-
tal�l��� nedeniyle sa�l�k hizmetlerinden yararlanmakta olanlar�n, çal��ma ve evlenme gibi 
hallerle durumlar� de�i�mezse bu haklar� sürecek.
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15. �dari para cezalar�na kar�� itiraz 15 gün içinde önce kuruma yap�l�r.. Kuruma itira-
z� reddedilenler karar�n kendilerine tebli� tarihinden itibaren 30 gün içinde yetkili idare 
mahkemesine ba�vurabilir. Kuruma itiraz takibi durdurur. Mahkemeye yap�lan itiraz ida-
ri para cezas�n�n takip ve tahsilini durdurmaz. (5510/102.Madde)

16. Ye�il Kart uygulamas� 01.10.2008 tarihinden itibaren 2 y�l süre ile daha devam ede-
cek sonras�nda kalk�yor. (5510/Geçici 12.Madde)

17. BA�-KUR’lular�n sa�l�k hizmetlerinden yararlanabilmesi için en fazla 60 günlük 
borçlar�n�n bulunmas� halinde bile sa�l�k imkânlar�ndan yararlanmalar� imkân� getirili-
yor. �� kazas�, meslek hastal��� ve acil hallerde borcu olup olmad���na bak�lmayacakt�r. 
(5510/67.Madde)

18. SGK ile anla�mas� olsun veya olmas�n özel hastaneler acil hallerde hastalara bak-
mak zorundalar. Anla�ma yok diyemezler. Fark ücret talep edemezler. Hizmet bedelini 
daha sonra SGK’n�n belirledi�i tarife üzerinden SGK’ya fatura edeceklerdir.

19. ��çi çal��t�rmaya ara verilmesi halinde, i�veren ��çi çal��t�r�lmad���na ili�kin dilek-
çeleri 15 gün içinde kuruma bildirilmek zorundad�r. (5510/86.Madde)

20. 01.10.2008’ den itibaren Avukat ve Noterlerin Topluluk Sigortas� uygulamas� kald�-
r�l�yor. Bunlar 4/b kapsam�nda prim ödeyecekler.

21. 01.10.2008 tarihinden itibaren ilk i�e giri�ler de E-bildirge sisteminden verilebile-
cek. T.C. numaras� ile bunlar�n sigorta numaral� T.C. kimlik numaralar� olacak.

22. 5510 Say�l� Kanunun 4’ üncü maddesinin birinci f�kras�n�n (a) bendi kapsam�nda 
sigortal� say�lanlar� çal��t�ran; Özel nitelikteki i�yeri i�verenleri, cari aya ili�kin olarak dü-
zenleyecekleri as�l, ek veya iptal nitelikteki ayl�k prim ve hizmet belgelerini, en geç belge-
nin ili�kin oldu�u ay� izleyen ay�n 23’ ünde, kuruma gönderecektir. Belgenin gönderilmesi 
gereken sürenin son gününün resmi tatile rastlamas� halinde ayl�k prim ve hizmet belgesi, 
son günü izleyen ilk i� günü saat 23:59’a kadar kuruma gönderilebilecektir. (28 Eylül 2008 
tarih 27011 say�l� Resmi Gazete, Ayl�k Prim ve Hizmet Belgesinin Sosyal Güvenlik Kuru-
muna Verilmesine ve Primlerin Ödenme Sürelerine Dair usul ve esaslar Hakk�nda Tebli�)

23. ��veren çocuklar� (burada kastedilen �ah�s 	 rmalar�d�r.) 18 ya��ndan küçük ise 
anne-babas�n�n yan�nda sigortal� olamaz. (Medeni kanunun 4721/345.Madde)

24. ��çi Çal��m�yor dilekçesi verilip 2 y�ldan beri hiç hareket olmayan i�veren dosyalar� 
SGK taraf�ndan iptal edilip i�verene bildirilecek. (�n�aat ve ihale konusu i�ler hariç)

25. Art�k sadece toplu i�e götürülüp getirilen araçla de�il de i�veren taraf�ndan sa�la-
nan araç ile yap�lan kazalar da i� kazas� say�lacak.

26. Do�umdan dolay� i� görmezlik ödene�i alabilmek için do�umdan önceki 1 y�l içe-
risinde 90 gün prim ödemi� olmak gerekiyor.

27. ��veren taraf�ndan sigortal�lar için özel sa�l�k sigortalar�na ve bireysel emeklilik 
sistemine ödenen ve ayl�k toplam� asgari ücretin %30’unu geçmeyen özel sa�l�k sigortas� 
primi ve bireysel emeklilik katk� paylar�ndan SSK primi kesilmez. (5510/80.Madde)

28. ��yeri adres de�i�iklikleri 10 gün içinde kuruma (yani ilgili Müdürlü�e) bildirile-
cek. Ayn� il içerisindeki de�i�iklikleri de art�k sadece dilekçe ile yeni kuruma (yeni Mü-
dürlü�e) bildirmek yeterli olacakt�r. (5510/11. Madde)

29. ��yerinin faaliyette bulundu�u ilden ba�ka bir ile nakledilmesi halinde, i�yeri bil-
dirgesi, i�yerinin nakledildi�i adresin ba�l� bulundu�u üniteye, en geç i�yerinin nakledil-
di�i tarihi takip eden on gün içinde verilecektir.
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30. ��yerinin, ayn� il içinde olmakla birlikte, ba�ka bir ünitenin görev alan�na giren bir 
adrese nakledilmesi halinde, i�yeri bildirgesi verilmeyecek, ancak nakil tarihini takip eden 
tarihten itibaren on gün içinde nakledilen i�yerinin sicil numaras�n� içerir yaz� ile durum 
eski ve yeni üniteye bildirilecektir.

31. ��yerinin ba�ka bir ünitenin görev alan�na giren adrese nakledilmesi halinde, du-
rum yeni ünite taraf�ndan bildirim kendisine yap�ld��� tarihten itibaren onbe� gün içinde 
eski i�yeri dosyas�n�n bulundu�u üniteye ba�l� olarak bildirilecek ve yap�lan bildirim üze-
rine eski i�yeri dosyas� Kanun kapsam�ndan ç�kart�lacakt�r.

32. ��yerinin ayn� ünitenin görev alan�na giren ba�ka bir adrese nakledilmesi halinde, 
yeni adres, i�yerinin nakledildi�i tarihten itibaren on gün içinde i�yerinin i�lem gördü�ü 
üniteye yaz� ile bildirilecektir. Bu durumda yeni i�yeri dosyas� tescil edilmeyecektir.

33. As�l i�verenden i� alan ve kendi ad�na sigortal� çal��t�ran alt i�verenler, bu i�lerin-
den dolay� Kuruma i�yeri bildirgesi vermeyecektir. Bu ki�iler, çal��t�rd�klar� sigortal�lar�, 
as�l i�verenle yapm�� olduklar� sözle�menin Kuruma ibraz edilmesi kayd�yla as�l i�veren 
ad�na tescil edilmi� olan i�yerinden alacaklar� numara ile Kuruma bildireceklerdir.

34. 5510 Say�l� Kanunun yürürlük tarihinden önce 506 Say�l� Kanuna göre tescil edil-
mi� bulunan i�yerleri için i�yeri bildirgesi verilmez ve ayr�ca tescil i�lemi yap�lmaz. 5510 
Say�l� Kanunun 4. maddesinin birinci f�kras�n�n (a) bendi kapsam�na giren sigortal�lara 
ili�kin i�lemler, tescilli olan bu i�yerleri dosyalar�ndan sürdürülür.

35. ��yeri bildirgesinin, belirlenen �ekle ve belirtilen usule uygun verilmemesi veya 
belirtilen sürelerde Kuruma verilememesi hallerinde Kanunun 102. maddesinin birinci 
f�kras�n�n (b) bendine göre,

• Kamu idareleri ile bilanço esas�na göre defter tutmak zorunda olanlar için ayl�k 
asgari ücretin üç kat� tutar�nda,

• Di�er defterleri tutmak zorunda olanlar için ayl�k asgari ücretin iki kat� tutar�nda,

• Defter tutmakla yükümlü olmayanlar için ayl�k asgari ücret tutar�nda, �dari para 
cezas� uygulanacakt�r.

36. Sigortal�n�n otuz günden az çal��t���n� gösteren bilgi ve belgelerin Kuruma verilme-
mesi veya verilen bilgi ve belgelerin Kurumca geçerli say�lmamas� halinde, otuz günden 
az bildirilen sürelere ait primler Kurumca re’ sen tahakkuk ettirilerek tahsil edilecektir.

37. Kurumun prim ve di�er alacaklar� süresi içinde ve tam olarak ödenmezse, öden-
meyen k�smi sürenin bitti�i tarihten itibaren ilk üç ayl�k sürede her bir ay için %3 oran�nda 
gecikme cezas� uygulanarak art�r�l�r. Ayr�ca, her ay için bulunan tutarlara ödeme süresinin 
bitti�i tarihten ba�lamak üzere borç ödeninceye kadar her ay için ayr� ayr� Hazine Müste-
�arl���nca aç�klanacak bir önceki aya ait Yeni Türk Liras� cinsinden iskontolu ihraç edilen 
Devlet iç borçlanma senetlerinin ayl�k ortalama faizi bile�ik bazda uygulanarak gecikme 
zamm� hesaplan�r. Ancak, ödemenin yap�ld��� ay için gecikme zamm� günlük hesaplan�r.

38. Kurumun prim ve di�er alacaklar�n�n süresi içinde ödenmemesi halinde, kamu 
idarelerinin tahakkuk ve tediye ile görevli kamu görevlileri, tüzel ki�ili�i haiz di�er i�ve-
renlerin �irket yönetim kurulu üyeleri de dahil olmak üzere üst düzeydeki yönetici ve yet-
kilileri ile kanuni temsilcileri Kuruma kar�� i�verenleri ile birlikte mü�tereken ve mütesel-
silen sorumlu tutulmu�lard�r. Dolay�s�yla, sigorta primlerinin hakl� bir neden olmaks�z�n 
ödenmemesi halinde, i�veren ile birlikte kamu idarelerinin tahakkuk ve tediye ile görevli 
kamu görevlileri, tüzel ki�ili�i haiz di�er i�verenlerin 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. Yap�lan yeni düzenleme ile 30 günden az süreli i�lerde çal��anlara eksik sürelerini 
iste�e ba�l� sigortal� olarak tamamlamalar� imkân� getirilmi�tir.

40. Yeni düzenleme ile aile içinde ki�i ba�� geliri asgari ücretin üçte birinden az olmas� 
nedeniyle genel sa�l�k sigortas� primini ödeme gücü olmayan vatanda�lar�m�z�n primleri 
Devlet taraf�ndan kar��lanmak suretiyle sa�l�k hizmetlerinden yaraland�r�lmalar� sa�lan-
maktad�r.

41. Kanunun yürürlülük tarihinden önce SSK, Ba�-Kur ve Emekli Sand���ndan emekli 
ayl��� almakta olanlar�n mevcut gelir ve ayl�klar�n�n aynen ödenmesine devam edilecek-
tir. Ayl�klarda herhangi bir azalma söz konusu de�ildir. SSK ve Ba�-Kur emeklilerinin 
ayl�klar�, Kanun yürürlü�e girdikten sonra alt� ayl�k dönemlerde gerçekle�en en� asyon 
oran�nda art�r�lacak, memur emeklilerinin ayl�klar� ise eskiden oldu�u �ekilde art�r�lmaya 
devam edilecektir.

42. Esnaf kad�nlar�m�za bu Kanunla ilk defa do�um öncesi ve do�um sonras�nda i� 
göremezlik ödene�i verilmesi imkan� getirilmektedir.

43. Yeni düzenleme ile Ba�-Kur sigortal�lar�n�n i� kazas� geçirmeleri halinde, bu sigor-
ta kolundan Kanunda öngörülen tüm yard�mlar yap�lacakt�r. Bunlar, sa�l�k yard�mlar�n�n 
yap�lmas�, geçici i� göremezlik ödene�i verilmesi, sürekli i� göremez durumuna dü�mesi 
halinde, sigortal�n�n kendisine, ölümü halinde de hak sahiplerine gelir ba�lanmas� ve ce-
naze ödene�i verilmesidir.

44. 506 say�l� Kanununda, hastal�k sigortas�ndan geçici i� göremezlik ödene�i alabil-
mesi için gerekli olan 120 gün prim ödeme �art� aran�rken bu Kanunla 90 güne indirilmi�-
tir. Ayr�ca mevcut uygulamada SSK’ da oldu�u �ekilde i� göremezlik ödene�i

• Yatarak tedavilerde günlük kazanc�n yar�s�,
• Ayakta tedavilerde ise üçte ikisi,
 oran�nda verilmesi yönündeki düzenleme korunmu�tur.

45. 18 ya��ndan küçük çocuklar, anne veya babalar�n�n sigortal� olup olmad���na ba-
k�lmaks�z�n genel sa�l�k sigortas� kapsam�nda olacaklar ve sa�l�k yard�mlar�ndan yarar-
lanacaklard�r.

46. 1479 Say�l� Kanunda esnaf ve sanatkarlar ile ailelerinin sa�l�k yard�mlar�ndan ya-
rarlanabilmeleri için hiç prim borcu olmamas� gerekmekte iken bu kanun ile prim ödeme 
yükümlülükleri, takip eden aydan ba�lat�lmak ve 1 ay prim borcunu aksatmalar� duru-
munda dahi sa�l�k yard�mlar�ndan yararlanma imkan� getirilmi�tir.

47. Bu kanunla ücretlerin bankalar vas�tas�yla ödenmesi öngörülerek, Kuruma da ban-
kalardan bilgi ve belge isteme hakk� getirilmi�tir. Bu durumda, i�verenlerin çal��t�rd�klar� 
i�çilerin prime esas kazançlar�n� oldu�undan daha az göstermeleri imkân� ortadan kalka-
cakt�r.

48. Mevcut uygulamada i�sizlik ödene�i ödenen sürelerde sigortal�lar hastal�k sigor-
tas� yard�mlar�ndan yararlanmaktad�rlar. Kanunda i�sizlik ödene�i ödenen sigortal�lar 
genel sa�l�k sigortal�s� say�lmakta ve bunlar�n bakmakla yükümlü oldu�u ki�iler de genel 
sa�l�k sigortas�ndan yararlanabilme imkan�na kavu�maktad�rlar.

49. Ölüm sigortas�ndan ayl��a hak kazanma ko�ulu; SSK’l�lar için 5 y�ldan beri sigor-
tal� olup en az 900 gün, Ba�-Kur’lular için 5 tam y�l hizmet, kamu görevlileri aç�s�ndan ise 
10 tam y�l hizmet süresinin bulunmas�n� gerektirmektedir.

50. Sigortal�lar sözle�meli kamu ve özel sa�l�k hizmeti sunucular�ndan istediklerine 
müracaat edebileceklerdir. Kald� ki bugün acil hallerde sözle�mesiz sa�l�k kurulu�lar�na 
da gidilebilecektir.
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TOZLA MÜCADELE KOM�SYONU

Komisyon, Maden ve Ta� Ocaklar�n ��letmelerinde ve Tünel Yap�m�n-
da Tozla Mücadeleyle �lgili Yönetmelikle �lgili Konularda al�nacak karar-
lara esas olmak üzere teknik ve t�bbi aç�dan görü�ler haz�rlamak amac�yla 
olu�turulmu�tur.

Komisyon, Sa�l�k Bakanl���, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl���, ma-
den i�kolunda kendisine mensup i�çi ve i�veren say�s� en yüksek i�çi ve 
i�veren konfederasyonlar�ndan birer temsilci ile Çal��ma ve Sosyal Gü-
venlik Bakanl��� Temsilcileri ve Bakanl�kça uygun görülecek tozla mü-
cadele ve pnömokonyoz konular�nda çal��malar� bulunan bir hekim ve 
bir mühendisin kat�lmas�yla olu�ur. Komisyon üyelerinin görev süresi üç 
y�ld�r. Süresi bitenler yeniden görevlendirebilir.

Bu komisyon en az alt� ay bir defa toplanarak Çal��ma ve Sosyal Gü-
venlik bakanl��� ��çi Sa�l��� Daire Ba�kanl���n�n, �� Tefti� Kurulu Ba�kan-
l���n�n Yönetmelik kapsam�na giren i�yerleri i�verenlerinin ve konu ile 
ilgili di�er kurulu�lar�n Yönetmelik uygulamas�na ili�kin görü� ve öneri-
lerini inceleyerek karara ba�lar.

Komisyonun sekreterlik hizmetleri, ��çi Sa�l��� Daire Ba�kanl��� tara-
f�ndan yürütülür.

�lgili Mevzuat:

1) 1475 say�l� �� Kanunu md. 74

2) 13.08.1984 gün 84/8428 say�l� Bakanlar Kurulu Karar� ile yürürlü�e 
giren “Maden ve Ta� Ocaklar� ��letmelerinde ve Tünel Yap�m�nda Al�na-
cak ��çi Sa�l��� ve �� Güvenli�i Önlemlerine �li�kin Tüzük” md. 380

3) 14.09.1990 tarihli Maden ve Ta� Ocaklar� ��letmelerinde ve Tünel 
Yap�m�nda Tozla Mücadeleyle �lgili Yönetmelik md. 2, 4, 9

1475 say�l� �� Kanunu md. 74:

Umumi H�fz�ss�hha Kanununun 179 uncu maddesinde yaz�ld��� gibi i�yerlerinde ve 
i�çilere ait yat�p kalkma yerlerinde ve di�er mü�temilat�nda bulunmas� gereken sa�l�k 
�artlar�n�n ve i�yerlerinde kullan�lan alet, edevat, makinalar ve hammaddeler yüzünden 
ç�kabilecek hastal�klara engel olacak tedbir ve araçlar�n, i�yerlerinde i�kazalar�n� önlemek 
üzere bulundurulmas� lüzumlu olan araçlar�n ve al�nacak güvenlik tedbirlerinin neler ol-
du�unu belirtmek üzere Çal��ma Bakanl��� ile Sa�l�k ve Sosyal Yard�m Bakanl��� beraber-
ce bir veya birden fazla tüzük ç�kar�r.
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Ayr�ca bu kanuna tabi i�yerlerinde, i�çi say�s�, geni�lik, yap�lan i�, i�in özellikleri a��rl�k 
ve tehlikesi bak�m�ndan hangi i�yerleri için kurulmaya ba�lamadan evvel planlar�n Çal��-
ma Bakanl���n�n yetkili te�kilat�na gösterilerek kurma izni al�naca�� bu i�yerleri kurulduk-
tan sonra yine ayn� makama ba� vurularak i�letme belgesi al�nmas� gerekece�i, Çal��ma ve 
Sa�l�k ve Sosyal Yard�m Bakanl�klar� taraf�ndan ç�kar�lacak bir tüzükte tespit olunur.

13.08.1984 gün 84/8428 say�l� Bakanlar Kurulu Karar� ile yürürlü�e 
giren “Maden ve Ta� Ocaklar� ��letmelerinde ve Tünel Yap�m�nda Al�-
nacak ��çi Sa�l��� ve �� Güvenli�i Önlemlerine �li�kin Tüzük” md. 380:

Bakanl�kça, bu Tüzü�ün yürürlü�e girdi�i tarihten ba�layarak, en çok bir y�l içinde, 
maden ve ta� ocaklar� i�letmelerinde ve tünel yap�m�nda tozla mücadeleyle ilgili bir yö-
netmelik ç�kart�l�r.

14.09.1990 tarihli Maden ve Ta� Ocaklar� ��letmelerinde ve Tünel Ya-
p�m�nda Tozla Mücadeleyle �lgili Yönetmelik

Kapsam

MADDE 2 – Bu Yönetmelik maden ve ta� ocaklar� i�letmeleri ile tünel yap�m i�lerinde 
ve bunlar�n tamamlay�c� tesislerinde sa�l�k aç�s�ndan sak�ncal� toz kontrolü için uyulmas� 
gereken teknik yöntemleri, i�çi sa�l���na ili�kin t�bbi kontrol yöntemlerini kapsar.

Tan�mlar

MADDE 4 – Bu yönetmelikte sözü edilen deyimlerden:

Bakanl�k: Çal��ma ve Sosyal Güvenlik bakanl���n�,

Toz: Maden ve ta� ocaklar�nda ve tünel yap�m�nda delme, kazma, la��m atma, dol-
durma, bo�altma, ta��ma gibi i�lemlerde i�yeri havas�na yay�lan havada as�l� olarak kalan 
kömür, maden 	 lizleri ve kayaç parçac�klar�n�,

Solunabilir Toz: Aerodinamik e�de�er çap� (0,5 - 5) mikron büyüklü�ünde belli kristal 
yap�s� olan veya amorf toz ile çap� 3 mikrondan küçük uzunlu�u en az çap�n 3 kat� olan 
ipliksi (pibröz) asbest tozlar�n�,

Fibrinojen Toz: Solunumla akci�erlere ula��p birikme sonucu dokusal de�i�imle akci-
�erlerde fonksiyonel bozukluk yapan tozlar�,

�nert Toz: Solunumla akci�erlere ula�malar�na ra�men akci�erlerde fonksiyonel bo-
zukluk yapmayan tozlar�,

Pnömokonyoz-Akci�er Hastal���: Akci�erlerde toz birikmesini ve buna kar�� olu�an 
dokusal tepkimeyi,

Toz Ölçümü: Gravimetrik esasa veya ipliksi tozlarda santimetreküpte (cm3) lif say�s�-
na göre toz miktar�n� belirlemeyi,

Toz Mücadele Birimi: Yeralt� veya yeralt� ve yerüstü faaliyetlerinde bulunan maden 
ocaklar�nda, toplam i�çi say�s� bu Yönetmelikte belirtilen miktar�n üzerinde olan i�let-
melerde, bu Yönetmelik hükümlerine uygun biçimde tozla mücadele i�levini üstlenecek 
birimi,
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Toz Kontrol Mühendisi: Toz konular�nda e�itim veya kurs görmü� ve daimi olarak 
i�yeri mahallinde ikamet eden bir maden mühendisini, birden fazla i�letmesi olan i�ve-
renlerin i�letmelerden birinde veya genel müdürlük merkezinin bulundu�u yerde ikamet 
eden maden mühendisini,

Toz Laboratuar Sorumlusu: laboratuarda toz ölçümü, tahlili gibi toz de�erlendirmeleri 
konusunda özel e�itim veya kurs görmü� jeolog/jeoloji mühendisi, kimyager veya kimya 
teknisyeni,

Örnekçi: Yeralt� maden i�letmelerinde en az 3 y�l deneyimi olan, toz hesaplar�n� ya-
pabilecek, tozlu ortamdan örnek alma konusunda kurs görmü�, sa�l�kl�, bu i�i yapmaya 
elveri�li i�çi veya teknisyeni,

Tozla Mücadele Komisyonu (TMK): Bu Yönetmelikle ilgili konularda al�nacak karar-
lara esas olmak üzere teknik ve t�bbi aç�dan görü�ler haz�rlamak amac�yla olu�turulan 
komisyonu,

�SGÜM: Çal��ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl��� ��çi Sa�l��� ve �� Güvenli�i Enstitüsü ve 
bu Enstitünün bölge laboratuarlar�n�,

E�ik S�n�r De�er (ESD-TLV): Uzun süre (meslek ya�am� boyunca) ola�an günlük çal��-
ma sürelerinde maruziyete ra�men sa�l�k aç�s�ndan sak�nca yaratmayan ve metre küpte 
(3) miligram (mg) olarak hesaplanan gravimetrik toz yo�unlu�u miktar�n� veya ipliksi 
tozlarda santimetre küpteki (cm3) lif say�s�n�,

Tam Kapal� Sistem: Tozun kayna��ndan emilerek çöktürme ve lüzum halinde 	 ltre 
i�leminden sonra, e�ik s�n�r de�erlerin alt�nda toz bulunduran havay� çal��ma ortam�na 
b�rakan sistemi,

Kuvars: Serbest kristalin (SiO2) bile�imini,

Asbest: Ta� olu�turan minerallerden serpantin veya am	 bol gruplar�na giren lif ya-
p�l� (	 bröz) silikat minerallerden aktinolit, amozit (kahverengi asbest), anto	 lit, kirizotil 
(beyaz asbest), krosidolit (mavi asbest), tromomiü minerallerinden birini veya birkaç�n� 
içeren kar���m�,

MRE: �ngiltere Madencilik Ara�t�rma Kurumunun geli�tirdi�i sürekli toz toplay�c� 
arac�n�,

Tozla Mücadele Birimi

MADDE 9 – Tozla Mücadele Birimi; bir tozla mücadele mühendisi, toz de�erlendirme 
Laboratuar sorumlusu (jeolog/jeoloji mühendisi veya kimyager veya kimya teknisyeni) 
i�yerinin büyüklü�üne göre yeteri kadar örnekçi, örnek alma cihaz� ve al�nan örnekleri 
de�erlendirecek bir laboratuardan ibarettir.
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TÜRK PATENT ENST�TÜSÜ
DANI�MA KURULU

Türk Patent Enstitüsü Dan��ma Kurulu, Enstitünün faaliyetleri çerçe-
vesinde ve Enstitüye yard�mc� olmak amac�yla, Türkiye’nin teknolojik 
geli�imine ve s�nai mülkiyet haklar�n�n etkin biçimde korunmas�na, re-
kabet ortam�n�n yarat�lmas�na ili�kin olarak, Enstitünün çal��ma ilkeleri, 
faaliyet raporu, bütçe ve çal��ma programlar� hakk�nda dü�ünce bildirir 
ve tavsiyelerde bulunur.

Enstitünün Dan��ma Kurulu a�a��daki üyelerden olu�ur:

Adalet, Milli Savunma, D��i�leri, Maliye, Milli E�itim, Sa�l�k, Tar�m 
ve Köyi�leri, Ula�t�rma, Çevre ve Orman, Sanayi ve Ticaret, Kültür ve 
Turizm bakanl�klar�ndan birer üye, Devlet Planlama Te�kilat� Müste�ar-
l���, Hazine Müste�arl���, D�� Ticaret Müste�arl���, Gümrük Müste�arl���, 
Türkiye Bilimsel ve Teknik Ara�t�rma Kurumundan birer üye, üniversite-
lerden Yüksekö�retim Kurulunca belirlenecek be� üye, Türkiye ��çi Sen-
dikalar� Konfederasyonu (TÜRK-��) ile en fazla üyeye sahip ��veren Sen-
dikalar� Konfederasyonundan birer üye, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, 
Milli Prodüktivite Merkezi, Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geli�tirme ve 
Destekleme �daresi Ba�kanl���, Türkiye Odalar ve Borsalar Birli�i, Türk 
Mühendis ve Mimar Odalar� Birli�i, Türk Tabipleri Birli�i, Türk Veteriner 
Hekimleri Birli�i ve Türk Eczac�lar� Birli�inden birer üye.

Enstitü Yönetim Kurulu ihtiyaca göre Dan��ma Kurulu toplant�lar�na 
uzman ki�ileri ça��rabilir.

Dan��ma Kurulu üyeliklerinin süresi iki y�ld�r. Görev süresi dolan üye-
ler yeniden seçilebilir.

Dan��ma Kurulu y�lda en az bir kez toplan�r. Toplant�lara Sanayi ve 
Ticaret Bakan� veya görevlendirece�i ki�i ba�kanl�k eder.

Dan��ma Kurulu y�lda en az bir kere toplan�r. Toplant�n�n yerini, za-
man�n� Enstitü Yönetim Kurulu belirler ve en az yedi gün önceden üye-
lere duyurur.

Dan��ma Kurulunun sekreterya hizmetlerini Enstitünün Ara�t�rma, 
Planlama ve Koordinasyon Dairesi Ba�kanl��� yürütür.

�lgili Mevzuat:

1) 5000 say�l� Türk Patent Enstitüsü Kurulu� ve Görevleri Hakk�nda 
Kanun Md. 7,8

2) 25.04.2005 tarihli Türk Patent Enstitüsü Dan��ma Kurulunun Çal��-
ma Usul ve Esaslar� Hakk�nda Yönetmelik



221

5000 say�l� Türk Patent Enstitüsü Kurulu� ve Görevleri Hakk�nda 
Kanun

MADDE 7 – Enstitünün Dan��ma Kurulu a�a��daki üyelerden olu�ur:

Adalet, Millî Savunma, D��i�leri, Maliye, Millî E�itim, Sa�l�k, Tar�m ve Köyi�leri, Ula�-
t�rma, Çevre ve Orman, Sanayi ve Ticaret, Kültür ve Turizm bakanl�klar�ndan birer üye, 
Devlet Planlama Te�kilat� Müste�arl���, Hazine Müste�arl���, D�� Ticaret Müste�arl���, 
Gümrük Müste�arl���, Türkiye Bilimsel ve Teknik Ara�t�rma Kurumundan birer üye, üni-
versitelerden Yüksekö�retim Kurulunca belirlenecek be� üye, en fazla üyeye sahip ��çi ve 
��veren Sendikalar� Konfederasyonlar�ndan birer üye, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Millî 
Prodüktivite Merkezi, Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geli�tirme ve Destekleme �daresi Ba�-
kanl���, Türkiye Odalar ve Borsalar Birli�i,Türk Mühendis ve Mimar Odalar� Birli�i, Türk 
Tabipleri Birli�i, Türk Veteriner Hekimleri Birli�i ve Türk Eczac�lar� Birli�inden birer üye.

Yönetim Kurulu ihtiyaca göre Dan��ma Kurulu toplant�lar�na uzman ki�ileri ça��rabilir.

Dan��ma Kurulu üyeliklerinin süresi iki y�ld�r. Görev süresi dolan üyeler yeniden se-
çilebilir.

Dan��ma Kurulunun çal��ma usul ve esaslar� Bakanl�kça haz�rlanacak bir yönetmelikle 
düzenlenir.

Dan��ma Kurulu y�lda en az bir kez toplan�r. Toplant�lara Sanayi ve Ticaret Bakan� 
veya görevlendirece�i ki�i ba�kanl�k eder.

MADDE 8 – Dan��ma Kurulu, Enstitünün faaliyetleri çerçevesinde ve Enstitüye yar-
d�mc� olmak maksad�yla; Türkiye’nin teknolojik geli�imine ve s�naî mülkiyet haklar�n�n 
etkin biçimde korunmas�na, rekabet ortam�n�n yarat�lmas�na ili�kin olarak, Enstitünün 
çal��ma ilkeleri, faaliyet raporu, bütçe ve çal��ma programlar� hakk�nda dü�ünce bildirir 
ve tavsiyelerde bulunur.

25.04.2005 tarihli Türk Patent Enstitüsü Dan��ma Kurulunun Çal��-
ma Usul ve Esaslar� Hakk�nda Yönetmelik:

B�R�NC� BÖLÜM
Amaç, Dayanak ve Tan�mlar

Amaç

MADDE 1 – Bu Yönetmeli�in amac�, Türk Patent Enstitüsü Dan��ma Kurulunun çal��-
ma usul ve esaslar�n� düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – Bu Yönetmelik; 6/11/2003 tarihli ve 5000 say�l� Türk Patent Enstitüsü 
Kurulu� ve Görevleri Hakk�nda Kanunun 7 nci ve 29 uncu maddelerine dayan�larak ha-
z�rlanm��t�r.

Tan�mlar

MADDE 3 – Bu Yönetmelikte geçen;

Enstitü: Türk Patent Enstitüsünü,

Yönetim Kurulu: Türk Patent Enstitüsü Yönetim Kurulunu,

Dan��ma Kurulu: Türk Patent Enstitüsü Dan��ma Kurulunu,

Üye: Türk Patent Enstitüsü Dan��ma Kurulu Üyesini,

ifade eder.



222

�K�NC� BÖLÜM
Genel Hükümler

Dan��ma Kurulunun Olu�umu

MADDE 4 – Enstitünün Dan��ma Kurulu, 5000 say�l� Türk Patent Enstitüsü Kurulu� 
ve Görevleri Hakk�nda Kanunun 7 nci maddesinde belirtilen kurumlar�n görevlendirece-
�i üyelerden olu�ur.

Dan��ma Kurulunun Görevleri

MADDE 5 – Dan��ma Kurulu, Enstitü faaliyetleri çerçevesinde ve Enstitüye yard�mc� 
olmak amac�yla, Türkiye’nin teknolojik geli�imine ve s�nai mülkiyet haklar�n�n etkin bi-
çimde korunmas�na, rekabet ortam�n�n yarat�lmas�na ili�kin olarak, Enstitünün; çal��ma 
ilkeleri, faaliyet raporu ile bütçe ve çal��ma programlar� hakk�nda dü�ünce bildirir ve tav-
siyelerde bulunur.

Dan��ma Kurulu Üyelerinin Görev Süreleri Ve Atanmalar�

MADDE 6 – Dan��ma Kurulu üyelerinin görev süresi; üyeler görevli olduklar� kurum 
ve kurulu�tan ayr�lmad�kça iki y�ld�r. Üyelerin görevlendirilmesi, Enstitünün ba�vurusu 
üzerine kurum ve kurulu�lar�nca yap�l�r.

Görev süresi dolmadan üyelikten ayr�lan üyenin yerine atanan üye, ayr�lan üyenin 
görev süresini tamamlar.

Dan��ma Kurulu Toplant�lar�

MADDE 7 – Dan��ma Kurulu, y�lda en az bir kez toplan�r. Enstitü Yönetim Kurulu ka-
rar� ile tespit edilen toplant� yeri ve zaman�, Enstitü Ba�kanl���nca en az yedi gün önceden 
üyelere duyurulur.

Dan��ma Kurulu salt ço�unlukla toplan�r. Toplant�da salt ço�unluk sa�lanamazsa, Yö-
netim Kurulu, belirleyece�i bir tarihte Dan��ma Kurulunu yeniden toplant�ya ça��r�r. Bu 
toplant�da salt ço�unluk aranmaz.

Kurul Ba�kan� toplant� esnas�nda üyelerin önerilerini görü�e açar ve oylar. Al�nan ka-
rarlar toplant� tutana��nda belirtilir. Toplant� tutana�� Enstitüye verilir.

Dan��ma Kurulunun sekretarya hizmetleri, Ara�t�rma, Planlama ve Koordinasyon Da-
iresi Ba�kanl���nca yürütülür.

Dan��ma Kurulu kararlar� kat�lan üyelerin oy çoklu�u ile al�n�r.

Yönetim Kurulu, ihtiyaca göre Dan��ma Kurulu toplant�lar�na, bildiri sunmak ve 
görü�melere kat�lmak üzere uzman ki�ileri ça��rabilir. Ancak bu ki�iler oylamalara ka-
t�lamaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Mali Hükümler

Giderler

MADDE 8 – Dan��ma Kurulu üyelerinin toplant�lara kat�lmalar� için gereken seyahat 
giderleri ve yol gündelikleri kurumlar�nca ödenir.

Dan��ma Kurulu toplant�lar�na ça�r�lan uzmanlar�n yol giderleri ve gündelikleri ile 
toplant� için gereken di�er her türlü giderler Enstitü taraf�ndan kar��lan�r.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 9 – Bu Yönetmelik yay�m� tarihinde yürürlü�e girer.

Yürütme

MADDE 10 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Patent Enstitüsü Ba�kan� yürütür.
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TÜRK�YE - AB KARMA
�ST��ARE KOM�TES�

Türkiye-AB Karma �sti�are Komitesi (K�K), Avrupa Birli�i (AB) ile 
Türkiye’nin örgütlü sivil toplum temsilcilerini bir araya getiren olu�um-
dur. 1995 y�l�ndan bu yana çal��maktad�r.

K�K, ülkemizin AB ile bütünle�mesi sürecinde, Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümeti, Türkiye- AB Ortakl�k Konseyi, Avrupa Parlamentosu ve Avru-
pa Komisyonuna tavsiyelerde bulunmakta; AB ve Türkiye’deki ekonomik 
ve sosyal ç�kar gruplar� aras�nda diyalog ve i�birli�ini geli�tirmektedir.

K�K, y�lda iki kez toplanmaktad�r.

�lgili Mevzuat:

Türkiye- AB Ortakl�k Anla�mas� Md. 27:

1. Akit Tara� ar aras�nda ihracat miktar k�s�tlamalar� ve bütün e� kilitli tedbirler yasak-
lanm��t�r.

Türkiye ve Topluluk, en geç Geçi� Döneminin sonunda aralar�ndaki ihracat k�s�tlamal-
r�n� ve bütün e� etkilki tedbirleri kald�r�rlar.

2. Yukar�daki f�kra hükmünden sapma olarak,Türkiye ve Topluluk Ortakl�k Konse-
yinde dan��madan sonra ekon�milerinin baz� faaliyet dallar�n�n geli�mesini te�vik veya 
temel maddelerle muhtemelen bir k�tl��a kar�� konulmas� için gerekli oldu�u ölçüde,bu 
maddeler ihracat�ndaki mevcut k�saltmalar� muhafaza edebilir veya yeni k�saltmalar ko-
yabilirler.

Bu durumda, ilgili Taraf, di�eri lehine bir yandan istatistik verileri bulunan son üç 
y�ll�k ihrtacat�n ortalamas�n�, öte yandan da gitgide gerçekle�ecek gümrük birli�i içinde 
al��veri�lerin normal geli�mesini göz önünde bulundurarak, bir kontenjan açar.
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TÜRK�YE HALK SA�LI�I E��T�M�
M�LL� KOM�TES� (TUHSEM)

Türk Halk Sa�l��� E�itimi Milli Komitesi, Halk�n sa�l�k e�itimi ko-
nular�n�n, ulusal ve uluslararas� boyutunun k�sa sürede etkili, yayg�n ve 
sürekli olarak ele al�nmas� ve geli�tirilmesi disiplinler ve sektörler aras� 
bir yakla��m� gerektirdi�inden; konu ile ilgili resmi, yar� resmi, özel, sivil 
toplum ve bilimsel uzman ki�i, kurum/ kurulu�lar�, amaçlar� do�rultu-
sunda ortak çal��maya yöneltecek kurumlar aras� ortak i� ve güç birli�i 
olu�turulmas�n� ve geli�tirilmesini sa�lamak için kurulmu�tur.

Komitenin, çal��ma yeri Ankara da UNESCO Türkiye Milli Komisyo-
nu bürosudur.

Sa�l�k Bakanl��� ile Milli E�itim Bakanl���ndan iki�er temsilci, UNES-
CO Türkiye Milli Komisyonu, Milli Savunma Bakanl���, Çal��ma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanl���, Tar�m Bakanl���, Çevre ve Orman Bakanl�-
��, Üniversiteler (T�p Fakültesi ve Hem�irelik Yüksek Okullar�’n�n Halk 
Sa�l��� Anabilim Dal� Ba�kanl�klar�, Sa�l�k E�itim Fakülteleri ve Sosyal 
Hizmetler Yüksek Okulu, Beslenme ve Diyetetik Yüksek Okulu, vb.) 
Sosyal Güvenlik Kurumu, Türkiye ��çi Sendikalar� Konfederasyonu, 
Türkiye ��veren Sendikalar� Konfederasyonu, Türkiye K�z�lay Derne�i, 
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Türkiye Ulusal Verem Sa-
va� Derne�i, Türkiye Ye�ilay Derne�i, Re	 k Saydam H�fz�s�hha Okulu, 
Devlet Planlama Müste�arl���, Diyanet ��leri Ba�kanl���, Diyanet Vakf�, 
Radyo Televizyon Üst Kurulu, TRT Genel Müdürlü�ü, Sa�l�k ve Sosyal 
Yard�m Vakf�, Milli E�itim Sa�l�k E�itim Vakf�n dan birer temsilci ile uz-
man üyeler bulunmaktad�r.

�lgili Mevzuat:

16 Kas�m 1945 tarihinde Londra’da imzalanan ve Türkiye Büyük 
Millet Meclisi’nce 20 May�s 1946 tarih ve 4895 Say�l� Kanunla kabul 
edilen Sözle�me gere�i kurulan, “UNESCO- Birle�mi� Milletler E�itim, 
Bilim ve Kültür Kurumu- Türkiye Milli Komisyonu Yönetmeli�i’nin 
17.maddesi, de�i�iklik yap�lan (j) bendi uyar�nca, 23 Mart 1955 tarihin-
de Ankara’da “ Türkiye Halk Sa�l��� E�itimi Milli Komitesi” kurul-
mu�tur.

MADDE 5 – Kapsam (Komite Üyeleri): Komite, ba�lang�çta; ilgili resmi, sivil toplum 
kurulu�lar� ve olarak belirlenerek “Statü”de yer alan; Sa�l�k Bakanl���, Milli E�itim Ba-
kanl��� ile UNESCO Türkiye Milli Komisyonundan iki�er temsilci, Milli Savunma Bakan-
l���, Tar�m Bakanl���, Çal��ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl���,Tar�m Bakanl���, Çevre ve 
Orman Bakanl���, Üniversite/T�p Fakülteleri Halk Sa�l��� Ana Bilim Dal� Ba�kanl�klar�, 
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SSK, Türk-��, Türkiye K�z�lay Derne�i, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, 
Türkiye Ulusal Verem Sava� Derne�i, Türkiye Ye�ilay Derne�i, Re	 k Saydam H�fz�s�hha 
Okulu’ndan birer temsilciden olu�mu�tur.

Yönetim Kurulu Ba�kan� da bu kapsam dahilinde Komitenin daimi üyesidir.

�lgi alanlar� gere�i sonradan üye olarak hizmet kapsam�na kat�lan kurulu�lar; DPT., 
Diyanet ��leri Ba�kanl���, Diyanet Vakf�, TRT Genel Müdürlü�ü, GATA, Hacettepe Üni-
versitesi Sosyal Hizmetler Yüksek Okulu, A.Ü.Sa�l�k E�itim Fakültesi, Sa�l�k Vakf�, Milli 
E�itim Sa�l�k E�itim Vakf�(MESEV)’den birer temsilcinin kat�l�m� ile çal��ma çerçevesini 
geni�letmi�tir. Komitenin tam üye listesi ek 1’de verilmi�tir.

Sa�l�k e�itimi ile ilgili olarak üyelik için yeni öneriler veya uzman ki�i, kurum ve kuru-
lu�lar taraf�ndan yap�lan ba�vurular, Genel kurulca de�erlendirilerek, uygun bulunmas� 
halinde üyeli�e kabul edilir ve Komisyonun onay�na sunularak üyeli�e al�n�r.

Komiteye uygulamalarda ve mali destek sa�lamak üzere 1964 y�l�nda kurulmu� “Tür-
kiye Milli Halk Sa�l��� E�itimine Yard�m Derne�i” (TMHSEYD)
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TÜRK�YE �� KURUMU
GENEL KURUL VE YÖNET�M KURULU

Türkiye �� Kurumu (��KUR), istihdam�n korunmas�na, geli�tirilmesi-
ne, yayg�nla�t�r�lmas�na ve i�sizli�in önlenmesi faaliyetlerine yard�mc� 
olmak ve i�sizlik sigortas� hizmetlerini yürütmek amac� ile özel hukuk 
hükümlerine tabi, tüzel ki�ili�i haiz idari ve mali bak�mdan özerk olarak 
kurulmu� bir kamu kurulu�udur.

Türkiye �� Kurumu Çal��ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl���n�n ilgili ku-
rulu�udur.

Kurumun Genel Kurul’u Bakan�n veya görevlendirece�i ki�inin ba�-
kanl���nda;

a) Adalet, Milli Savunma, �çi�leri, D��i�leri, Maliye, Milli E�itim, Ba-
y�nd�rl�k ve �skan, Sa�l�k, Ula�t�rma, Tar�m ve Köyi�leri, Çal��ma 
ve Sosyal Güvenlik, Sanayi ve Ticaret, Enerji ve Tabii Kaynaklar, 
Kültür ve Turizm, Çevre ve Orman bakanl�klar� ile Avrupa Birli�i 
Genel Sekreterli�i, Hazine, D�� Ticaret, Devlet Planlama Te�kilat� 
Müste�arl�klar�, Devlet Personel, Özelle�tirme �daresi, Devlet �sta-
tistik Enstitüsü, Güneydo�u Anadolu Projesi (GAP), Bölge Kalk�n-
ma �daresi, Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geli�tirme ve Destekleme 
�daresi, Özürlüler �daresi ba�kanl�klar�, Milli Prodüktivite Merkezi, 
Kad�n�n Statüsü ve Sorunlar� Genel Müdürlü�ü, Sosyal Hizmetler 
ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlü�ü, Sosyal Yard�mla�-
ma ve Dayan��may� Te�vik Fonu, Sosyal Güvenlik Kurumdan i�ti-
rak edecek Genel Müdür düzeyinde birer,

b) Üye say�lar� itibariyle en fazla üyeye sahip ilk üç s�radaki i�çi konfe-
derasyonlar�nca üye say�lar� oranlar� dikkate al�narak belirlenecek 
on yedi, üye say�s� itibariyle en fazla üyeye sahip i�veren konfede-
rasyonunca belirlenecek on, Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret 
Odalar� ve Ticaret Borsalar� Birli�inden be�, Türkiye Esnaf ve Sa-
natkarlar� Konfederasyonundan üç, Türkiye Sakatlar konfederasyo-
nundan her özür grubunu temsilen birer olmak üzere toplam dört, 
Türkiye Ziraat Odalar� Birli�inden iki, Yüksekö�retim Kurulunca 
belirlenecek dört ö�retim üyesi, Kurumda temsil yetkisine sahip 
kamu görevlileri sendikas�nca belirlenecek bir,

 temsilciden olu�ur.

Genel Kurul temsilcileri iki y�l 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 y�lda bir Kas�m ay� içinde Bakan�n ça�r�s� üzerine ola�an 
toplant�s�n� yapar. Bakan, gerekli görmesi halinde Genel Kurulu ola�a-
nüstü toplant�ya ça��rabilir.

Genel Kurulun görevleri �unlard�r:

a) Devletin ekonomik ve sosyal politikalar�na uyumlu ulusal istihdam 
politikas�n�n olu�turulmas�na yard�mc� olmak, uygulanan politika-
lardaki dönem içindeki geli�meleri de�erlendirmek,

b) �stihdam�n korunmas�na, geli�mesine, yayg�nla�t�r�lmas�na ve i�-
sizli�in önlenmesi faaliyetlerine yard�mc� olmak ve önerilerde bu-
lunmak.

c) Kurumun dönem faaliyet raporunu görü�mek, kurumun hizmetle-
rini iyile�tirici önerilerde bulunmak.

Genel kurul görü�melerinin sonuçlar� raporla tespit edilir, bu rapor 
Bakanl��a en geç iki ay içinde verilir.

Genel kurul kararlar� Kurum ve di�er ilgili kurum ve kurulu�lar�n po-
litika olu�turma ve uygulamalar�nda öncelikle dikkate al�n�r.

Yönetim Kurulu, kurumun en yüksek yönetim, karar, yetki ve sorum-
lulu�a sahip organ�d�r. Genel Müdürün ba�kanl���nda, Çal��ma ve Sos-
yal Güvenlik Bakan�n�n ve Hazine Müste�arl���n�n ba�l� oldu�u Bakan�n 
önerisi üzerine mü�terek kararla atanan birer temsilci ile Türkiye ��çi Sen-
dikalar� Konfederasyonu (TÜRK-��), i�veren konfederasyonu ve Esnaf 
Sanatkarlar Konfederasyonunca belirlenen birer üyeden olmak üzere alt� 
üyeden olu�ur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç y�ld�r.

Yönetim Kurulu üyelerinin, Devlet memurlu�una atanabilme �artlar�-
n� ta��malar� ve siyasi parti organlar�nda görevli bulunmamalar�, ayr�ca 
atama ile gelecek üyelerin 	 nans konusunda yeterli deneyime sahip ol-
malar�, hukuk, iktisat, maliye, 	 nans, i�letme, kamu yönetimi, sosyal po-
litika veya i� hukuku dallar�nda en az lisans düzeyinde ö�renim yapm�� 
olmalar� zorunludur.

Yönetim Kurulu, Ba�kan�n daveti üzerine en az haftada bir defa üye 
tam say�s�n�n salt ço�unlu�u ile toplan�r.

Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri �unlard�r:

a) Genel Müdürlükçe haz�rlanan Kurumun bütçe tekli	  ile bütçe-
nin bölümleri aras�nda ödenek aktar�lmas� ve ek ödenek al�nmas� 
önerilerini de�erlendirerek Bakanl��a sunmak, bütçe bölümlerinin 
maddeleri aras�nda ödenek aktarmalar�n� yapmak, bilançoyu ve fa-
aliyet raporunu inceleyip onaylamak,
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b) Kurumca haz�rlanan yasa, yasa hükmünde kararname, tüzük ve 
yönetmelik taslaklar�n� inceleyerek Bakanl��a sunmak.

c) Kurumun faaliyet alan�na ili�kin dönem faaliyet raporlar�n� Genel 
Kurulun bilgisine sunmak.

d) �l istihdam kurullar�n�n raporlar�n� inceleyip de�erlendirmek ve 
Genel Müdürlü�e önerilerde bulunmak.

e) Özel istihdam bürolar�n�n faaliyetlerine izin vermek, faaliyetlerinin 
izlenmesine ili�kin raporlar� de�erlendirmek, iznin yenilenmesi ile 
verilen izinlerin iptali konular�nda karar vermek.

f) Kurumun yurt içinde ve uluslararas� düzeyde kurum ve kurulu�-
lara verece�i e�itim ve dan��manl�k hizmetleri bedelleri ile i�veren-
lere verilen Kurum hizmetlerinin hangilerinden ne kadar masraf 
kar��l��� al�naca��na karar vermek.

g) Kurumun merkez ve ta�ra te�kilat� birimlerinin kurulmas� ve gerek-
li görülen de�i�ikliklerin yap�lmas� hususlar�nda ilgili makamlara 
önerilerde bulunmak; Genel Müdürün önerisi üzerine, özel yasalar-
da yer alan hükümler sakl� kalmak kayd�yla Kurumun 1-4 dereceli 
kadrolar�na atamalar yapmak ve Kurum ad�na imza yetkisi verile-
cek personeli belirlemek.

h) Kurumun personelinin e�itimi amac�yla düzenlenen y�ll�k e�itim 
programlar�n� onaylamak.

i) Kurum ad�na her türlü hizmet sat�n al�nmas�, ta��n�r ve ta��nmaz 
mal edinilmesi, bunlar�n idaresi, in�aat yapt�r�lmas�, sat�lmas�, taka-
s� ve trampas� veya kuruma ait binalar�n hizmet binas�, e�itim tesi-
si, kre� ve benzeri hizmetlere tahsisi hakk�ndaki önerileri inceleyip 
karara ba�lamak.

j) Kurum ta��nmaz mallar�n�n, bakanl�klar ile ilgili kurulu�lara rayiç 
veya emsal de�er üzerinden kiraya verilmesi, bakanl�klar ile ba�l� ve 
ilgili kurulu�lar aras�nda kar��l�kl� olarak ta��nmazlara ihtiyaç duyul-
mas� halinde, rayiç bedellerin e�it olmas� veya aradaki bedel fark�n�n 
yüzde 10’u geçmemesi durumunda, bedelsiz olarak kar��l�kl� kulla-
n�m hakk� verilmesi ile ilgili önerileri inceleyip karara ba�lamak.

k) Her y�l Maliye Bakanl���nca belirlenen yeniden de�erleme oran�n-
da miktar� art�r�lmak üzere bedeli yüz milyar liradan fazla olan söz-
le�meler ve yap�lacak i�ler hakk�nda karar vermek.

l) Kovu�turulmas�nda Kurum için yarar görülmeyen dava ve icra ko-
vu�turmalar�n�n aç�lmamas�, henüz dava ve icra kovu�turulmas� ha-
line gelmemi� olan uyu�mazl�klar�n uzla�ma yoluyla çözümlenmesi 
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ve bunlara ait paralar�n terkini önerilerini, Kurum için yarar görül-
meyen hallerde dava ve icra kovu�turmalar�ndan vazgeçilmesi, ka-
nun yollar�na ba�vurulmamas�, bunlara ait para ve mallar�n terkini, 
Kurum leh ve aleyhine aç�lm�� dava ve icra kovu�turmalar�n�n uz-
la�ma yoluyla çözümü hakk�ndaki önerileri karara ba�lamak.

m) Fon kaynaklar�n� piyasa �artlar�nda de�erlendirmek.

n) Fon gelir ve giderlerinin üçer ayl�k dönemler itibariyle denetletti-
rilmesini ve denetim raporlar�n�n kamuoyuna aç�klanmas�n� sa�la-
mak.

o) Fona ili�kin aktüeryal projeksiyonlar� yapt�rmak.

p) Günlük fon hareketlerinin izlenmesini, kay�tlar�n�n tutulmas�n� ve 
genel kabul görmü� muhasebe standartlar�na uygun olarak muha-
sebele�tirilmesini sa�lamak.

r) Yönetim Kurulu Ba�kan ve üyelerine huzur hakk� ödenmesi

�lgili Mevzuat:

1) 3146 say�l� Çal��ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl���n�n Te�kilat ve Gö-
revleri Hakk�nda Kanun Md. 30

2) 4904 say�l� Türkiye �� Kurumu Kanunu Md. 5, 6

3146 say�l� Çal��ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl���n�n Te�kilat ve Gö-
revleri Hakk�nda Kanun Md. 30:

(De�i�ik : 24/8/2000 - KHK - 618/25 md.; �ptal: Ana.Mah.nin 31/10/2000 tarih ve 
E.:2000/62, K.:2000/35 say�l� Karar� ile; De�i�ik:16/7/2003-4947/24 md.)

Çal��ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl���n�n ba�l� kurulu�lar� �unlard�r:

1) Sosyal Güvenlik Kurumu Ba�kanl���.

2) Çal��ma ve Sosyal Güvenlik E�itim ve Ara�t�rma Merkezi.

3) Ere�li Kömür-Havzas� Amele Birli�i Biriktirme ve Yard�mla�ma Sand���

4904 say�l� Türkiye �� Kurumu Kanunu

MADDE 5 – Genel Kurul, Bakan�n veya görevlendirece�i ki�inin ba�kanl���nda;

a) Adalet, Milli Savunma, �çi�leri, D��i�leri, Maliye, Milli E�itim, Bay�nd�rl�k ve �s-
kan, Sa�l�k, Ula�t�rma, Tar�m ve Köyi�leri, Çal��ma ve Sosyal Güvenlik, Sanayi 
ve Ticaret, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Kültür ve Turizm, Çevre ve Orman bakan-
l�klar� ile Avrupa Birli�i Genel Sekreterli�i, Hazine, D�� Ticaret, Devlet Planlama 
Te�kilat� müste�arl�klar�, Devlet Personel, Özelle�tirme �daresi, Devlet �statistik 
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Enstitüsü, GAP Bölge Kalk�nma �daresi, Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geli�tirme 
ve Destekleme �daresi, Özürlüler �daresi ba�kanl�klar�, Milli Prodüktivite Merke-
zi, Kad�n�n Statüsü ve Sorunlar� Genel Müdürlü�ü, Sosyal Hizmetler ve Çocuk 
Esirgeme Kurumu Genel Müdürlü�ü, Sosyal Yard�mla�ma ve Dayan��may� Te�-
vik Fonu, Sosyal Sigortalar Kurumu, Ba�-Kur ve Kurumdan i�tirak edecek Genel 
Müdür düzeyinde birer,

b) Üye say�lar� itibariyle en fazla üyeye sahip ilk üç s�radaki i�çi konfederasyonlar�n-
ca üye say�lar� oranlar� dikkate al�narak belirlenecek on yedi, üye say�s� itibariyle 
en fazla üyeye sahip i�veren konfederasyonunca belirlenecek on, Türkiye Ticaret, 
Sanayi, Deniz Ticaret Odalar� ve Ticaret Borsalar� Birli�inden be�, Türkiye Esnaf ve 
Sanatkarlar� Konfederasyonundan üç, Türkiye Sakatlar Konfederasyonundan her 
özür grubunu temsilen birer olmak üzere toplam dört, Türkiye Ziraat Odalar� Bir-
li�inden iki, Yüksekö�retim Kurulunca belirlenecek dört ö�retim üyesi, Kurumda 
temsil yetkisine sahip kamu görevlileri sendikas�nca belirlenecek bir,

 Temsilciden olu�ur.

Genel Kurul temsilcileri iki y�l süre ile görev yaparlar. Herhangi bir nedenle bu görev-
leri sona erenlerin yerlerine kalan süreyi tamamlamak üzere Genel Kurula temsilci veren 
birimlerce yeni temsilci görevlendirilir. Genel Kurul iki y�lda bir Kas�m ay� içinde Bakan�n 
ça�r�s� üzerine ola�an toplant�s�n� yapar. Bakan, gerekli görmesi halinde Genel Kurulu 
ola�anüstü toplant�ya ça��rabilir.

Genel Kurulun görevleri �unlard�r:

a) Devletin ekonomik ve sosyal politikalar�na uyumlu ulusal istihdam politikas�n�n 
olu�turulmas�na yard�mc� olmak, uygulanan politikalardaki dönem içindeki geli�-
meleri de�erlendirmek.

b) �stihdam�n korunmas�na, geli�tirilmesine, yayg�nla�t�r�lmas�na ve i�sizli�in önlen-
mesi faaliyetlerine yard�mc� olmak ve önerilerde bulunmak.

c) Kurumun dönem faaliyet raporunu görü�mek, Kurumun hizmetlerini iyile�tirici 
önerilerde bulunmak.

Genel Kurul görü�melerinin sonuçlar� raporla tespit edilir, bu rapor Bakanl��a en geç 
iki ay içinde verilir.

Genel Kurul kararlar� Kurum ve di�er ilgili kurum ve kurulu�lar�n politika olu�turma 
ve uygulamalar�nda öncelikle dikkate al�n�r.

MADDE 6 – Yönetim Kurulu, Kurumun en yüksek yönetim, karar, yetki ve sorumlu-
lu�a sahip organ�d�r. Genel Müdürün ba�kanl���nda, Çal��ma ve Sosyal Güvenlik Baka-
n�n�n ve Hazine Müste�arl���n�n ba�l� oldu�u Bakan�n önerisi üzerine mü�terek kararla 
atanan birer temsilci ile en çok üyeye sahip i�çi konfederasyonu, i�veren konfederasyonu 
ve Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonunca belirlenen birer üyeden olmak üzere alt� üye-
den olu�ur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç y�ld�r. Yönetim Kurulu üyelerinin, 
Devlet memurlu�una atanabilme �artlar�n� ta��malar� ve siyasi parti organlar�nda görevli 
bulunmamalar�, ayr�ca atama ile gelecek üyelerin 	 nans konusunda yeterli deneyime sa-
hip olmalar�, hukuk, iktisat, maliye, 	 nans, i�letme, kamu yönetimi, sosyal politika veya i� 
hukuku dallar�nda en az lisans düzeyinde ö�renim yapm�� olmalar� zorunludur.

Yönetim Kurulu, ba�kan�n daveti üzerine en az haftada bir defa üye tam say�s�n�n 
salt ço�unlu�u ile toplan�r. Kararlar ço�unlukla al�n�r. Oylar�n e�itli�i halinde ba�kan�n 
bulundu�u taraf ço�unlu�u sa�lam�� say�l�r. Genel Müdürün bulunmad��� hallerde Ba-
kanl�k temsilcisi Kurula ba�kanl�k eder. Mazeretsiz olarak toplant�ya kat�lmayan üyelerin 
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ücretlerinden, yönetim kurulu yönetmeli�ine göre kesinti yap�l�r. Yönetim Kurulunun 
çal��ma, alt kademelere devredebilece�i yetkiler ile di�er hususlar�n usul ve esaslar� Yö-
netim Kurulunun tekli	  ve Bakan�n onay� ile ç�kar�lacak yönetmelikle belirlenir. Toplan-
t�lara i�tirak eden Yönetim Kurulu Ba�kan� ve mü�terek kararname ile atanan üyelerine 
22.1.1990 tarihli ve 399 say�l� Kanun Hükmünde Kararnamenin 34 üncü maddesine göre 
kamu iktisadi te�ebbüsleri yönetim kurulu ba�kan ve üyelerine ödenen miktarlarda ilave 
ayl�k ücret verilir. Di�er yönetim kurulu üyelerine ise kadrosunun kar��l��� olan ayl�k ve 
di�er malî haklar ödenir. Yolluklar�nda ise 10.2.1954 tarihli ve 6245 say�l� Harc�rah Kanu-
nu hükümleri uygulan�r.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri �unlard�r:

a) Genel Müdürlükçe haz�rlanan Kurumun bütçe tekli	  ile bütçenin bölümleri aras�n-
da ödenek aktar�lmas� ve ek ödenek al�nmas� önerilerini de�erlendirerek Bakanl�-
�a sunmak, bütçe bölümlerinin maddeleri aras�nda ödenek aktarmalar�n� yapmak, 
bilançoyu ve faaliyet raporunu inceleyip onaylamak.

b) Kurumca haz�rlanan kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük ve yönetmelik 
taslaklar�n� inceleyerek Bakanl��a sunmak.

c) Kurumun faaliyet alan�na ili�kin dönem faaliyet raporlar�n� Genel Kurulun bilgisi-
ne sunmak.

d) �l istihdam kurullar�n�n raporlar�n� inceleyip de�erlendirmek ve Genel Müdürlü�e 
önerilerde bulunmak.

e) Özel istihdam bürolar�n�n faaliyetlerine izin vermek, faaliyetlerinin izlenmesine 
ili�kin raporlar� de�erlendirmek, iznin yenilenmesi ile verilen izinlerin iptali ko-
nular�nda karar vermek.

f) Kurumun yurt içinde ve uluslararas� düzeyde kurum ve kurulu�lara verece�i e�i-
tim ve dan��manl�k hizmetleri bedelleri ile i�verenlere verilen Kurum hizmetleri-
nin hangilerinden ne kadar masraf kar��l��� al�naca��na karar vermek.

g) Kurumun merkez ve ta�ra te�kilat� birimlerinin kurulmas� ve gerekli görülen de-
�i�ikliklerin yap�lmas� hususlar�nda ilgili makamlara önerilerde bulunmak; Genel 
Müdürün önerisi üzerine, özel kanunlarda yer alan hükümler sakl� kalmak kay-
d�yla Kurumun 1-4 dereceli kadrolar�na atamalar yapmak ve Kurum ad�na imza 
yetkisi verilecek personeli belirlemek.

h) Kurum personelinin e�itimi amac�yla düzenlenen y�ll�k e�itim programlar�n� 
onaylamak.

i) Kurum ad�na her türlü hizmet sat�n al�nmas�, ta��n�r ve ta��nmaz mal edinilmesi, 
bunlar�n idaresi, in�aat yapt�r�lmas�, sat�lmas�, takas� ve trampas� veya Kuruma ait 
binalar�n hizmet binas�, e�itim tesisi, kre� ve benzeri hizmetlere tahsisi hakk�ndaki 
önerileri inceleyip karara ba�lamak.

j) Kurum ta��nmaz mallar�n�n, bakanl�klar ile ba�l� ve ilgili kurulu�lara rayiç veya 
emsal de�er üzerinden kiraya verilmesi, bakanl�klar ile ba�l� ve ilgili kurulu�lar 
aras�nda kar��l�kl� olarak ta��nmazlara ihtiyaç duyulmas� halinde, rayiç bedellerin 
e�it olmas� veya aradaki bedel fark�n�n % 10’u geçmemesi durumunda, bedelsiz 
olarak kar��l�kl� kullan�m hakk� verilmesi ile ilgili önerileri inceleyip karara ba�la-
mak.

k) Her y�l Maliye Bakanl���nca belirlenen yeniden de�erleme oran�nda miktar� ar-
t�r�lmak üzere bedeli yüz milyar liradan fazla olan sözle�meler ve yap�lacak i�ler 
hakk�nda karar vermek.
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l) Kovu�turulmas�nda Kurum için yarar görülmeyen dava ve icra kovu�turmalar�n�n 
aç�lmamas�, henüz dava ve icra kovu�turmas� haline gelmemi� olan uyu�mazl�kla-
r�n uzla�ma yoluyla çözümlenmesi ve bunlara ait paralar�n terkini önerilerini, Ku-
rum için yarar görülmeyen hallerde dava ve icra kovu�turmalar�ndan vazgeçilme-
si, kanun yollar�na ba�vurulmamas�, bunlara ait para ve mallar�n terkini, Kurum 
leh ve aleyhine aç�lm�� dava ve icra kovu�turmalar�n�n uzla�ma yoluyla çözümü 
hakk�ndaki önerileri karara ba�lamak.

m) Fon kaynaklar�n� piyasa �artlar�nda de�erlendirmek.

n) Fon gelir ve giderlerinin üçer ayl�k dönemler itibariyle denetlettirilmesini ve dene-
tim raporlar�n�n kamuoyuna aç�klanmas�n� sa�lamak.

o) Fona ili�kin aktüeryal projeksiyonlar� yapt�rmak.

p) Günlük fon hareketlerinin izlenmesini, kay�tlar�n�n tutulmas�n� ve genel kabul 
görmü� muhasebe standartlar�na uygun olarak muhasebele�tirilmesini sa�lamak.

r) Genel Müdür ve Yönetim Kurulu üyelerinin ba�kaca önerilerini inceleyip karara 
ba�lamak ve bu Kanunla verilen benzeri görevleri yapmak.
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ULUSAL �� SA�LI�I VE
GÜVENL��� KONSEY�

Ulusal �� Sa�l��� ve Güvenli�i Konseyi, i� sa�l��� ve güvenli�iyle ilgi-
li olarak; ihtiyaç, öncelik, politika ve stratejiler için öneriler geli�tirmek, 
tavsiyelerde bulunmak, tara� ar�n görü� ve dü�üncelerini aç�klamalar�n� 
sa�layacak bir platform olu�turmak amac�yla kurulmu�tur.

Konsey, Sekizinci Be� Y�ll�k Kalk�nma Plan�n�n; i� sa�l��� ve güvenli�i 
önlemlerinin geli�tirilerek i� sa�l��� ve güvenli�ine ili�kin ölçüm, meslek 
hastal�klar�n�n ortaya ç�kart�lmas�, i�yeri hekimli�i, dan��manl�k, e�itim 
hizmetleri, meslek hastal�klar� hastaneleri, denetim vb. hizmetlerin yeni-
den yap�land�r�larak geli�tirilmesini öngören amac�na ula�mak için gerekli 
hukuki ve kurumsal düzenleme olarak i� sa�l��� ve güvenli�i mevzuat�n� 
AB ve ILO normlar�n� dikkate alarak yenilenmesi için çal��acakt�r.

Konsey, ��çi-��veren sendikalar�, ilgili kamu kurumlar�, üniversiteler, 
sivil toplum kurulu�lar� ile ilgili di�er kurum ve kurulu� temsilcilerinden 
olu�maktad�r.
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ÜÇLÜ DANI�MA KURULU

Üçlü Dan��ma Kurulu, çal��ma bar���n�n ve endüstri ili�kilerinin ge-
li�tirilmesinde, çal��ma hayat�yla ilgili mevzuat çal��malar�n�n ve uygu-
lamalar�n�n izlenmesi amac�yla; Hükümet ile i�veren, kamu görevlileri 
ve i�çi sendikalar� konfederasyonlar� aras�nda etkin dan��may� sa�lamak 
üzere olu�turulmu� üçlü temsile dayal� bir dan��ma kuruludur.

Üçlü Dan��ma Kurulu’na Çal��ma ve Sosyal Güvenlik Bakan� (ÇSGB) 
veya müste�ar� ba�kanl�k eder.

En fazla üyeye sahip ilk üç i�çi sendikalar� konfederasyonlar�ndan bi-
rer ve en fazla üyeye sahip i�veren konfederasyonundan üç temsilci ile en 
fazla üyeye sahip ilk üç kamu görevlileri sendikalar� konfederasyonlar�n-
dan birer temsilci Kurul’a kat�l�r.

Ayr�ca gündem konular�na göre ÇSGB, ba�l� ve ilgili kurum birim 
amirlerinin kat�l�m� ile Kurul olu�ur.

Kurul, her y�l Ocak, May�s ve Eylül aylar�nda olmak üzere y�lda üç 
kez toplan�r. Ba�kan�n veya Kurul Üyelerinden üçünün yaz�l� istemiyle 
de toplanabilir.

Toplant� gündemi temsilci veren kurulu�lar�n görü�leri al�nmak sure-
tiyle Ba�kan taraf�ndan belirlenir. Toplant� gündemi ile yer, gün ve saati, 
varsa komisyon raporlar� ve di�er belgeler on be� gün önceden temsilci 
veren kurulu�lara bildirilir.

Kurul, olu�umu ve i�leyi�ine ili�kin usul ve esaslar� belirleyerek görü� 
bildirmek ve raporlar haz�rlamak üzere komisyonlar olu�turabilir.

Kurul çal��malar� ile komisyon raporlar�n�n yay�nlanmas� kurulun iz-
nine ba�l�d�r.

Kurulun büro hizmetleri ÇSGB Çal��ma Genel Müdürlü�ü taraf�ndan 
yürütülür.

Kurulun görevleri �unlard�r:

a) Çal��ma hayat�na ili�kin politikalar�n olu�umuna katk� vermek,

b) Tara� ar aras�nda uzla�ma ve i�birli�ini güçlendirecek çal��malar 
yapmak,

c) Çal��ma hayat�yla ilgili mevzuat çal��malar�n� ve uygulamalar�n� 
izlemek, yeni mevzuat ve yasa de�i�iklikleri ile ilgili hususlarda 
görü� olu�turmak,
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d) Uluslararas� Çal��ma Örgütünün konferans ve faaliyetlerine kat�-
l�mda, tara� ar aras�nda etkin bir dan��ma, bilgilendirme ve ileti�i-
min gerçekle�mesini sa�lamak,

e) “Uluslararas� Çal��ma Normlar� Uygulamas�n�n Geli�tirilmesinde 
Üçlü Dan��ma Hakk�nda 144 say�l� Sözle�me” hükümlerine uygun 
çal��malar yapmak,

f) Ulusal mevzuat�n, Avrupa Birli�i’nin çal��ma hayat�na ili�kin mük-
tesebat�na uyumu için tara� ar aras�nda etkin bir dan��ma, bilgilen-
dirme ve ileti�imin gerçekle�mesini sa�lamak,

g) �htiyaç duyulmas� halinde komisyonlar kurmak, üyelerini belirle-
mek, raporlar� görü�mek,

h) Ulusal ve uluslararas� düzeyde seminer ve toplant�lar düzenlenme-
sini tara� ara önermek, uygun görülecek toplant�lara temsilci gön-
dermek,

i) Çal��ma bar���n�n ve endüstri ili�kilerinin geli�tirilmesi ile ilgili 
alanlarda ara�t�rmalar yap�lmas�n� tara� ara önermek.

�lgili Mevzuat:

1) 4857 say�l� �� Kanunu Md. 114

2) 04.04.2004 tarihli Çal��ma Hayat�na �li�kin Üçlü Dan��ma Kurulu-
nun Çal��ma Usul ve Esaslar� Hakk�nda Yönetmelik

4857 say�l� �� Kanunu
MADDE 114 – Çal��ma bar���n�n ve endüstri ili�kilerinin geli�tirilmesinde, çal��ma 

hayat�yla ilgili mevzuat çal��malar�n�n ve uygulamalar�n�n izlenmesi amac�yla; Hükümet 
ile i�veren, kamu görevlileri ve i�çi sendikalar� konfederasyonlar� aras�nda etkin dan��ma-
y� sa�lamak üzere, üçlü temsile dayal� isti�ari mahiyette bir dan��ma kurulu olu�turulur. 
Kurulun çal��ma usul ve esaslar� ç�kar�lacak bir yönetmelikle düzenlenir.

04.04.2004 tarihli Çal��ma Hayat�na �li�kin Üçlü Dan��ma Kurulu-
nun Çal��ma Usul ve Esaslar� Hakk�nda Yönetmelik

B�R�NC� BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan�mlar

Amaç ve Kapsam

MADDE 1 – Bu Yönetmeli�in amac�, çal��ma bar���n�n ve endüstri ili�kilerinin geli�-
tirilmesi, çal��ma hayat�yla ilgili mevzuat çal��malar�n�n ve uygulamalar�n�n izlenmesi, 
hükümet ile i�veren, kamu görevlileri ve i�çi sendikalar� konfederasyonlar� aras�nda etkin 
bir dan��man�n gerçekle�tirilmesi amac�yla olu�turulan Üçlü Dan��ma Kurulunun te�ek-
külü, görev ve yetkileri, organlar�, toplanmas�, çal��ma usul ve esaslar�n� düzenlemektir.
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Dayanak

MADDE 2 – Bu Yönetmelik, 22/5/2003 tarihli ve 4857 say�l� �� Kanununun 114 üncü 
maddesine dayan�larak haz�rlanm��t�r.

Tan�mlar

MADDE 3 – Bu Yönetmelikte geçen;

a) Kurul: Üçlü Dan��ma Kurulunu,

b) Bakan: Çal��ma ve Sosyal Güvenlik Bakan�n�,

c) Temsilci: Bu Yönetmeli�in 4 üncü maddesine göre Üçlü Dan��ma Kurulunu olu�-
turan Bakanl�k ile kamu görevlileri, i�çi ve i�veren sendikalar� konfederasyonlar� 
temsilcilerini,

d) Ba�kan: Çal��ma ve Sosyal Güvenlik Bakan�n� veya Müste�ar�n�,

e) Komisyon: Kurulun ihtiyaç duyulan konularda çal��ma yapmak üzere olu�turdu-
�u komisyonlar�,

f) Büro: Çal��ma Genel Müdürlü�ü bünyesinde olu�turulacak ve Kurulun tüm hiz-
metlerini yürütecek “Üçlü Dan��ma Kurulu Bürosu” nu,

 ifade eder.

�K�NC� BÖLÜM
Kurulun Te�ekkülü, Görevleri ve Organlar�

Kurulun Te�ekkülü

MADDE 4 – Üçlü Dan��ma Kurulu;

Çal��ma ve Sosyal Güvenlik Bakan� veya Müste�ar� ba�kanl���nda,

a) Gündem konular�na göre Bakanl�k, ba�l� ve ilgili kurumlar�n birim amirlerinden,

b) En fazla üyeye sahip ilk üç i�çi sendikalar� konfederasyonlar�ndan birer ve en fazla 
üyeye sahip i�veren konfederasyonundan üç temsilciden,

c) En fazla üyeye sahip ilk üç kamu görevlileri sendikalar� konfederasyonlar�ndan 
birer temsilciden,

 olu�ur.

��veren, kamu görevlileri ve i�çi sendikalar� konfederasyonlar�ndan kat�lacak temsilci-
lerin üst düzey yönetici olmas� esast�r.

Kurulun Görevleri

MADDE 5 – Kurulun görevleri �unlard�r:

a) Çal��ma hayat�na ili�kin politikalar�n olu�umuna katk� vermek,

b) Tara� ar aras�nda uzla�ma ve i�birli�ini güçlendirecek çal��malar yapmak,

c) Çal��ma hayat�yla ilgili mevzuat çal��malar�n� ve uygulamalar�n� izlemek, yeni 
mevzuat ve yasa de�i�iklikleri ile ilgili hususlarda görü� olu�turmak,

d) Uluslararas� Çal��ma Örgütünün konferans ve faaliyetlerine kat�l�mda, tara� ar 
aras�nda etkin bir dan��ma, bilgilendirme ve ileti�imin gerçekle�mesini sa�lamak,

e) “Uluslararas� Çal��ma Normlar� Uygulamas�n�n Geli�tirilmesinde Üçlü Dan��ma 
Hakk�nda 144 say�l� Sözle�me” hükümlerine uygun çal��malar yapmak,
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f) Ulusal mevzuat�n, Avrupa Birli�i’nin çal��ma hayat�na ili�kin müktesebat�na uyu-
mu için tara� ar aras�nda etkin bir dan��ma, bilgilendirme ve ileti�imin gerçekle�-
mesini sa�lamak,

g) �htiyaç duyulmas� halinde komisyonlar kurmak, üyelerini belirlemek, raporlar� 
görü�mek,

h) Ulusal ve uluslararas� düzeyde seminer ve toplant�lar düzenlenmesini tara� ara 
önermek, uygun görülecek toplant�lara temsilci göndermek,

i) Çal��ma bar���n�n ve endüstri ili�kilerinin geli�tirilmesi ile ilgili alanlarda ara�t�r-
malar yap�lmas�n� tara� ara önermek.

Büro

MADDE 6 – Kurulun büro hizmetleri Çal��ma Genel Müdürlü�ü taraf�ndan yürütülür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kurul Toplant�s�

Kurul Toplant� Zaman�

MADDE 7 – Kurul, her y�l Ocak, May�s ve Eylül aylar�nda olmak üzere y�lda üç kez 
toplan�r.

Ayr�ca, ba�kan�n veya kurul üyelerinden üçünün yaz�l� istemde bulunmas� halinde 
ola�anüstü de toplanabilir.

Toplant� Gündemi

MADDE 8 – Toplant� gündemi temsilci kurulu�lar�n görü�leri al�nmak suretiyle Ba�-
kan taraf�ndan belirlenir.

Toplant� gündemi ile yer, gün ve saati, varsa komisyon raporlar� ve di�er belgeler on-
be� gün önceden temsilci kurulu�lara bildirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çal��ma Komisyonlar�n�n Olu�um ve ��leyi�i

Çal��ma Komisyonlar�

MADDE 9 – Kurul, görev alan�na giren konularda ara�t�rma ve inceleme yapmak, 
görü� bildirmek ve raporlar haz�rlamak üzere komisyonlar olu�turabilir.

Komisyonlar�n olu�umu ile i�leyi�ine ili�kin usul ve esaslar kurul taraf�ndan belirlenir.

BE��NC� BÖLÜM
Çe�itli Hükümler

Yay�nlar

MADDE 10 – Kurul çal��malar� ile komisyon raporlar�n�n yay�nlanmas� kurulun iz-
nine ba�l�d�r.

Kurul ayr�ca ki�ilere ya da kurulu�lara haz�rlatt��� ara�t�rma ve benzeri çal��malar� da 
yay�nlatabilir.

Yürürlük

MADDE 11 – Bu Yönetmelik yay�m� tarihinde yürürlü�e girer.

Yürütme

MADDE 12 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çal��ma ve Sosyal Güvenlik Bakan� yürütür.
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VERG� KONSEY�

Vergi Konseyi, Maliye Bakanl���n�n bir dan��ma organ� olup, Bakan-
l��a vergi politikalar�n�n olu�turulmas� ve uygulanmas� ile ilgili olarak 
görü� bildirmek ve bu konularda ara�t�rma ve çal��malar yapmak üzere 
olu�turulmu�tur.

Konsey, tarafs�z bir yakla��mla ve objektif esaslara göre görü� ve öne-
rilerini olu�turan bir dan��ma organ�d�r. Uluslararas� geli�meleri ve ülke 
ko�ullar�n� gözetir. Kat�l�mc�l��a ve ortak akla dayanan uzla�may� esas 
al�r. De�i�imi ve yenilikleri önceden fark ederek, sonuç odakl� çal��ma 
kültürünü benimser. Sistemin tüm payda�lar�n�n güvendi�i sayg�n bir 
kurum olmay� hede� er.

Konseyin organlar� Genel Kurul, Konsey Ba�kan� ve �cra Kuruludur.

Genel Kurul, Vergi Konseyi üyelerinden olu�ur. Konseyin onursal Ba�-
kan�, Maliye Bakan�d�r. Konsey Ba�kan� Maliye Bakan� taraf�ndan üç y�l 
görev yapmak üzere seçilir. Do�al üyelerin d���ndaki üyelerin de görev 
süresi üç y�ld�r.

- Bakanl�k Müste�ar� veya görevlendirece�i Müste�ar Yard�mc�s�,

- Gelirler Genel Müdürü veya görevlendirece�i Genel Müdür Yar-
d�mc�s�,

- Konseyin sekreterya hizmetlerini yürüten üyesi do�al üyelerdir.

�kinci grup temsilci üyelerden olu�ur.

- Maliye Bakanl���n� temsilen üç üye,

- Dan��tay, Devlet Planlama Müste�arl���, Hazine Müste�arl���, D�� 
Ticaret Müste�arl���, Bankac�l�k Düzenleme ve Denetleme Kurumu, 
Sermaye Piyasas� Kurulu, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankas�’n� 
temsilen birer üye,

Kamu kesimini olu�turur.

Sivil Toplum grubu ise; kamu kurumu niteli�indeki meslek birlikleri, 
esnaf ve sanatkarlar konfederasyonu, Türkiye ��çi Sendikalar� Konfede-
rasyonu (TÜRK-��) ile i�veren konfederasyonu, dernek, vak�f ve di�er 
sivil toplum kurulu�lar�nca görevlendirilecek birer temsilciden olmak 
üzere on sekiz temsilciden olu�ur.

Ayr�ca Ba�kan�n önerisi üzerine Bakan taraf�ndan ekonomi, maliye ve 
vergi ile ilgili alanlarda kariyere sahip en az dokuzu üniversitelerden ol-
mak üzere seçilmi� onsekiz üye seçilmi� üyeler gurubunu olu�turur.

Bu üç grup birlikte Konseyi (Konsey Genel Kurulunu) olu�turur.
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Genel Kurul her ay Ba�kan�n ça�r�s� ile toplan�r. Ba�kan�n ola�anüstü 
toplant� ça�r�s�nda bulunmas� da mümkündür. Toplant� yeter say�s� üye 
tam say�s�n�n salt ço�unlu�udur.

Genel kurul konsey üyeleri aras�ndan yedi- on ki�i seçerek �cra Kuru-
lunu olu�turur. Konsey Ba�kan� �cra Kurulunun da Ba�kan�d�r. �cra Kuru-
lu Konseyin yürütme organ�d�r. Ayda iki defa toplan�r.

Ayr�ca konseyin çal��malar�n�n sürekli ve düzenli olarak yürütüle-
bilmesi amac�yla konsey bünyesinde Sekreterya olu�turulur. Sekretarya 
hizmetleri Ba�kan taraf�ndan önerilen Bakan taraf�ndan seçilen bir üye 
taraf�ndan yürütülür.

Konsey üyelerine ayda dört toplant�y� geçmemek üzere huzur hakk� 
ödenir.

Konseyin görevleri �unlard�r:

a) Türk vergi sisteminin, vergi idaresinin ve vergi denetim i�levinin 
geli�tirilmesi ile ilgili görü� ve önerilerde bulunmak ve gerekti�in-
de bu öneriler do�rultusunda mevzuatla ilgili çe�itli taslaklar haz�r-
lamak, sistemde aksayan ve uygulama da sorun yaratan konularda 
toplumun çe�itli kesimlerinin beklentilerini de tespit etmek suretiy-
le, çözüm önerileri getirmek ve bunlar� ilgili birimlere aktarmak,

b) Vergi hukuku, vergi politikas� ve vergi teorisine ili�kin ça�da� ve 
uluslararas� geli�melerle ve yarg� kararlar�n� izleyerek bu maddede 
belirlenen amaçlara uygun bir vergi sistemi olu�turulmas� için öne-
rilerde bulunmak, bu amaçla ulusal ve uluslararas� panel ve benzeri 
toplant�lar ve yar��malar düzenlemek, üniversitelerle i�birli�i için-
de ortak projeler geli�tirmek, ilgili kurulu�lar ile i�birli�i yapmak 
suretiyle vergi ara�t�rmalar� ile ilgili organizasyonlar olu�turmak,

c) Bakan, müste�ar veya genel müdür taraf�ndan incelenmesi istenilen 
yasa teklif ve tasar�lar� ile di�er düzenleyici i�lemlere ili�kin çal��-
ma, ara�t�rma ve incelemelerde bulunarak görü� bildirmek,

d) Talep edildi�i takdirde Türkiye Büyük Millet Meclisinin ilgili ko-
misyonlar�nda görü� bildirmek,

e) Yukar�daki hususlarda belirlenen görü� ve önerileriyle ilgili olarak 
yap�lan çal��malar� izlemek, sonuçlar�n� de�erlendirmek, kamuoyu-
nu bilgilendirmek ve gerekti�inde yapt��� çal��malar� yay�mlamak.

�lgili Mevzuat:

1) 178 say�l� Maliye Bakanl���n�n Te�kilat ve Görevleri Hakk�nda Kanun 
Md. 2 

2) 22.03.2005 tarihli Vergi Konseyi Yönetmeli�i
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178 say�l� Maliye Bakanl���n�n Te�kilat ve Görevleri Hakk�nda Kanun:
MADDE 2 – Maliye Bakanl���n�n görevleri �unlard�r:

a) Maliye politikas�n�n haz�rlanmas�na yard�mc� olmak, maliye politikas�n� uygula-
mak,

b) Devletin hukuk dan��manl���n� ve muhakemat hizmetlerini yapmak,

c) Harcama politikalar�n�n geli�tirilmesi ve uygulanmas� ile Devlet bütçesinin haz�r-
lanmas�, uygulanmas�, uygulaman�n takibi ve yönlendirilmesine ili�kin hizmetleri 
yürütmek,

d) Devlet hesaplar�n� tutmak, saymanl�k hizmetlerini yapmak,

e) Gelir politikas�n� geli�tirmek, uygulamak ve devlet gelirlerini tahsil etmek,

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

g) (De�i�ik 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 kurulu�lar�n�n ta��nmaz mallar� konusundaki yönetim esaslar�n� belirle-
mek ve bunlara ili�kin di�er i�lemleri yapmak,

h) Her türlü gelir gider i�lemlerine ait kanun tasar�lar�n� ve di�er mevzuat� haz�rla-
mak veya haz�rlanmas�na kat�lmak,

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� kurulu�lar�n Bakanl�k hizmetlerine ili�kin çal��malar�n� takip etmek, 
bu konulardaki Bakanl�k görü�ünü haz�rlamak, yurtd��� ve yurtiçi faaliyetleri yü-
rütmek,

n) Bakanl���n ilgili kurulu�lar�n�n i�letme ve yat�r�m programlar�n� inceleyerek onay-
lamak ve y�ll�k programlara göre faaliyetlerini takip etmek ve denetlemek,

o) Çe�itli kanunlarla Maliye Bakanl���na verilen görevleri yapmak,

p) Yukar�daki görevlerin uygulanmas�n� takip etmek, de�erlendirmek, incelemek, 
tefti� etmek ve denetlemek.

r) (Ek bent: 13/11/1996 - 4208/17 md.) Karapara aklanmas�n�n önlenmesi konusun-
da gerekli ara�t�rma ve incelemeleri yapmak ve bu konuya ili�kin uygulanacak 
esas ve usulleri belirlemek.

22.03.2005 tarihli Vergi Konseyi Yönetmeli�i
B�R�NC� BÖLÜM

Amaç, Dayanak ve Tan�mlar

Amaç

MADDE 1 – Bu Yönetmeli�in amac�, Bakanl��a vergi politikalar�n�n olu�turulmas� 
ve uygulanmas� ile ilgili olarak görü� bildirmek ve bu konularda ara�t�rma ve çal��malar 
yapmak üzere kurulan Vergi Konseyinin olu�umu, üyelerin seçimi, görevlendirilmesi ve 
görev süreleri ile çal��ma usul ve esaslar�n� düzenlemektir.
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Dayanak

MADDE 2 – Bu Yönetmelik, 178 say�l� Maliye Bakanl���n�n Te�kilat ve Görevleri Hak-
k�nda Kanun Hükmünde Kararnamenin 33/A maddesine dayan�larak haz�rlanm��t�r.

Tan�mlar

MADDE 3 – Bu Yönetmelikte geçen;

Bakanl�k : Maliye Bakanl���n�,

Bakan : Maliye Bakan�n�,

Konsey : Vergi Konseyini,

Ba�kan : Vergi Konseyi Ba�kan�n�,

�cra Kurulu : Vergi Konseyi �cra Kurulunu,

Genel Kurul : Vergi Konseyi Genel Kurulunu,

Üye  : Vergi Konseyi Üyesini,

ifade eder.

�K�NC� BÖLÜM
Konseyin Olu�umu ve Görevleri

�lkeler

MADDE 4 – Konsey, tarafs�z bir yakla��mla ve objektif esaslara göre görü� ve önerile-
rini olu�turan bir dan��ma organ�d�r. Uluslararas� geli�meleri ve ülke ko�ullar�n� gözetir. 
Kat�l�mc�l��a ve ortak akla dayanan uzla�may� esas al�r. De�i�imi ve yenilikleri önceden 
fark ederek, sonuç odakl� çal��ma kültürünü benimser. Sistemin tüm payda�lar�n�n gü-
vendi�i sayg�n bir kurum olmay� hede� er.

Konseyin Olu�umu

MADDE 5 – Konseyin onursal ba�kan�, Maliye Bakan�d�r. Konsey Ba�kan�, Maliye Ba-
kan� taraf�ndan üç y�l süreyle görev yapmak üzere seçilir. Do�al üyeler d���ndaki üyelerin 
görev süresi üç y�ld�r.

Konsey, a�a��da belirtilen üç grubu temsilen 50 üyeden olu�ur:

a) Do�al üyeler: Bakanl�k müste�ar� veya görevlendirece�i müste�ar yard�mc�s�, ge-
lirler genel müdürü veya görevlendirece�i genel müdür yard�mc�s� ile sekreterya 
hizmetlerini yürüten üye.

b) Temsilci üyeler: Kurumlar�nca seçilen ve görevlendirilen ekonomi ve maliye alan-
lar�nda birikim ve deneyim sahibi ki�ilerden olu�mak üzere;

1) Sivil toplum grubu: Kamu kurumu niteli�indeki meslek birlikleri, esnaf ve sa-
natkarlar konfederasyonu, i�çi ve i�veren konfederasyonlar�, dernek, vak�f ve 
di�er sivil toplum kurulu�lar�nca görevlendirilecek birer temsilciden olu�mak 
üzere toplam 18 üye,

2) Kamu kesimi grubu: Maliye Bakanl���n� temsilen üç üye ile Dan��tay, Devlet 
Planlama Te�kilat� Müste�arl���, Hazine Müste�arl���, D�� Ticaret Müste�arl���, 
Gümrük Müste�arl���, Bankac�l�k Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye 
Piyasas� Kurulu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas�n� temsilen birer üye.

c) Seçilmi� üyeler: Ba�kan�n önerisi üzerine Bakan taraf�ndan seçilen; ekonomi, ma-
liye ve vergi ile ilgili alanlarda uzmanl�k ve kariyere sahip (en az 9 üye üniversite-
lerden olmak üzere) toplam 18 üye.
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Vergi konseyi üyesi olarak seçilecek ki�ilerde a�a��daki nitelikler aran�r:

a) Ekonomi, maliye ve vergi hukuku veya politikas� dallar�nda ö�retim üyeli�i yap-
m�� veya yapmakta olmak,

b) Kamu kurum ve kurulu�lar�nda ekonomi, maliye ve vergi konular�yla ilgili olarak 
en az daire ba�kan� düzeyinde görev yapm�� veya yapmakta olmak,

c) Vergi yarg�s� alan�nda üye, tetkik hakimi veya savc� s�fat�yla en az 10 y�l görev 
yapm�� olmak,

d) En az 10 y�ll�k deneyime sahip yeminli mali mü�avir veya avukat s�fat�na sahip 
olmak,

e) Mali i�lerden sorumlu görevlerde birinci derece imza yetkisini haiz olarak en az 10 
y�l çal��m�� olmak,

Temsilci üyeler birden fazla kurum veya kurulu�u temsil edemez. Konsey çal��mala-
r�nda bütün üyeler e�it oya sahiptir. Ba�kan ve üyelere, seçilmelerini müteakip Bakan ve 
Ba�kan imzas� ile foto�ra� � birer kimlik belgesi verilir.

Konseyin Görevleri

MADDE 6 – Konseyin, vergi ve di�er mali yükümlülüklerle ilgili konulardaki ara�t�r-
ma ve çal��malar�n�, toplumun çe�itli kesimleri ve gelir politikalar�n� belirleyen kurumlar-
la payla�mak, uluslararas� geli�melerin �����nda ekonomi ile uyumlu, adil, etkin, hukukun 
üstünlü�üne ve toplumsal uzla�maya dayal� ça�da� bir vergi sisteminin olu�turulmas�na 
katk� yapmak üzere, ba�l�ca görevleri �unlard�r:

a) Türk vergi sisteminin, vergi idaresinin ve vergi denetim i�levinin geli�tirilmesi ile 
ilgili görü� ve önerilerde bulunmak ve gerekti�inde bu öneriler do�rultusunda 
mevzuatla ilgili çe�itli taslaklar haz�rlamak, sistemde aksayan ve uygulamada so-
run yaratan konularda toplumun çe�itli kesimlerinin beklentilerini de tespit etmek 
suretiyle, çözüm önerileri getirmek ve bunlar� ilgili birimlere aktarmak,

b) Vergi hukuku, vergi politikas� ve vergi teorisine ili�kin ça�da� ve uluslararas� geli�-
melerle ve yarg� kararlar�n� izleyerek bu maddede belirlenen amaçlara uygun bir 
vergi sistemi olu�turulmas� için önerilerde bulunmak, bu amaçla ulusal ve ulusla-
raras� panel ve benzeri toplant�lar ve yar��malar düzenlemek, üniversitelerle i�bir-
li�i içinde ortak projeler geli�tirmek, ilgili kurulu�lar ile i�birli�i yapmak suretiyle 
vergi ara�t�rmalar� ile ilgili organizasyonlar olu�turmak, (www.alomaliye.com)

c) Bakan, müste�ar veya genel müdür taraf�ndan incelenmesi istenilen kanun teklif 
ve tasar�lar� ile di�er düzenleyici i�lemlere ili�kin çal��ma, ara�t�rma ve inceleme-
lerde bulunarak görü� bildirmek,

d) Talep edildi�i takdirde Türkiye Büyük Millet Meclisinin ilgili komisyonlar�nda gö-
rü� bildirmek,

e) Yukar�daki hususlarda belirlenen görü� ve önerileriyle ilgili olarak yap�lan çal��-
malar� izlemek, sonuçlar�n� de�erlendirmek, kamuoyunu bilgilendirmek ve gerek-
ti�inde yapt��� çal��malar� yay�nlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Konseyin Organlar� ve Çal��ma Usulü

Konseyin Organlar� ve Görevleri

MADDE 7 – Konseyin organlar� ve görevleri �unlard�r:



244

a) Genel kurul: Genel Kurul, Vergi Konseyi üyelerinden olu�ur. Genel Kurul,

6 nc� maddede belirtilen görevleri do�rultusunda:

1) Y�ll�k i� plan�n� görü�ür ve onaylar,

2) Toplant� gündeminde belirlenen konularda veya haz�rlanan raporlarla ilgili gö-
rü� bildirir,

3) Gündeme al�nmas� gereken konularda önerilerde bulunur.

b) Konsey ba�kan�: Ba�kan, Konseyi yönetir ve temsil eder. Ba�kan�n yetki vermesi 
halinde, di�er üyeler de temsil yetkisini kullan�r. Ba�kan, Konseyin etkin ve verim-
li çal��mas�n� sa�lar ve toplant�lara ba�kanl�k eder. Ba�kan�n görevleri �unlard�r:

1) Konseyi temsil s�fat�yla, gerekti�inde konsey faaliyetleri ile ilgili olarak kamu-
oyunu bilgilendirmek ve gerekli aç�klamalar� yapmak,

2) Konsey çal��malar�n�n gündeme uygun olarak verimli ve düzenli bir �ekilde 
yürütülmesini sa�lamak,

3) Genel Kurul toplant�lar�na ba�kanl�k etmek,

4) Konseyin toplanma gündemi, tarihi ve yerini gerekti�inde üyelerin de görü�ü-
nü alarak tespit etmek ve üyeleri toplant�ya davet etmek,

5) �htiyaç halinde çe�itli konularda çal��ma gruplar� ve komisyonlar� olu�turmak 
ve bunlar�n çal��malar�n� sa�lamak,

6) Konsey genel kurulu gündeminde bulunan konular�n hangi komisyonlarda 
görü�ülece�ini tespit etmek,

7) �cra kuruluna ba�kanl�k etmek,

8) �cra kurulunun ve komisyonlar�n faaliyetlerini izlemek,

9) Konsey ba�kan yard�mc�s�n� tayin etmek.

c) �cra kurulu: �cra kurulu, Konseyin yürütme organ�d�r. Ba�kan taraf�ndan, bir y�l 
süre için konsey amaçlar�n� gerçekle�tirmek, çal��malar�n� yönetmek, koordine et-
mek, Bakanl�k ve di�er kurulu�larla ili�kileri yürütmek, çal��ma programlar� haz�r-
lamak üzere, ihtiyaca göre konsey üyeleri aras�ndan 7 ila 11 ki�ilik bir icra kurulu 
olu�turulur. Konsey ba�kan�, icra kurulunun da ba�kan�d�r. Ba�kan�n yoklu�unda 
icra kuruluna, konsey ba�kan yard�mc�s� ba�kanl�k eder. Ba�kan, icra kurulu üye-
leri aras�nda görev bölümü yapar. Sekreterya hizmetlerini yürüten üye kurulun da 
üyesidir. �cra kurulunun görevleri �unlard�r:

1) Konseyin çal��ma program�n� haz�rlamak ve uygulamaya koymak,

2) Komisyon raporlar�n� incelemek, görü�mek ve gerekti�inde genel kurula sun-
mak,

3) Konsey çal��malar� ve görev konusuyla ilgili olarak Bakanl�k ve di�er kurulu�-
larla ili�kileri yürütmek ve bilgi ak���n� sa�lamak,

4) �cra kurulunun görü� ve önerilerini Ba�kan vas�tas�yla genel kurula sunmak.

d) Sekreterya: Konseyin çal��malar�n�n sürekli ve düzenli olarak yürütülebilmesi 
amac�yla, konsey bünyesinde sekretarya olu�turulur. Sekreterya hizmetleri Ba�kan 
taraf�ndan önerilen ve Bakan taraf�ndan görevlendirilen bir üye taraf�ndan yürü-
tülür. Bu üye, vergi hukuku uygulamalar� alan�nda bilgi, birikim ve tecrübe sahibi 
ki�iler aras�ndan seçilir.
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Sekreterya görevini yürüten üyenin görevleri �unlard�r:

1) Konseyin çal��malar�na esas olacak ön haz�rl�klar� yapmak,

2) Konseyin raportörlük, dosyalama, evrak giri�-ç�k�� i�lemlerini ve ar�iv faaliyet-
lerini yürütmek,

3) Genel kurul ve icra kurulu toplant�lar�n�n organizasyonlar�n� yapmak, konse-
yin toplanma tarihi ile yer ve gündemini konsey ba�kan�n�n onay�yla üyelere 
bildirmek, çal��ma gruplar� ile komisyon üyelerine gerekli ça�r�da bulunmak 
ve bunlar�n çal��malar�yla ilgili gündemlerini takip etmek,

4) Ba�kan ad�na konsey çal��malar�na ait tutanak, rapor ve di�er dokümantas-
yonun düzenlenmesi, üyeler ile ve ilgili kurum ve kurulu�lara gönderilmesini 
veya da��t�m�n�, dosyalanmas�n� ve ar�ivlenmesini sa�lamak,

5) �lgili kurum ve kurulu�larla haberle�meyi sa�lamak,

6) Konseyin görevleri aras�nda say�lan organizasyonlar�, ba�kan�n onay� ve bilgisi 
dahilinde yapmak,

7) �cra kurulu ile çal��ma gruplar� ve komisyonlar�n çal��malar�yla ilgili di�er i�le-
ri yapmak,

8) Ba�kan�n uygun görece�i di�er görevleri yapmak.

e) Çal��ma gruplar� ve komisyonlar: Konsey, kendi üyeleri aras�ndan veya d��ar�dan 
belirleyece�i ki�ilerden olu�mak üzere çal��ma gruplar� ve komisyonlar kurabilir. 
Bunlar, konsey taraf�ndan kendilerine verilecek olan görev kapsam�nda, görü� ve 
önerileri ile gerekti�inde bu öneriler do�rultusunda mevzuat taslaklar� haz�rlar, 
çal��malar� yürütür ve sonuçland�rarak raporlar�n� icra kuruluna sunar. Çal��ma 
gruplar� ve komisyonlara, ba�kan�n belirleyece�i üyeler ba�kanl�k eder. Bu ki�ile-
rin görev süreleri, çal��ma gruplar� ve komisyonlar�n�n çal��ma süresi ile s�n�rl�-
d�r. Bunlar, belirlenen sürede görevlerini tamamlayarak haz�rlayacaklar� raporlar� 
de�erlendirilmek üzere Ba�kana sunarlar. Çal��ma gruplar� ve komisyon üyeleri, 
konular�n�n konseyde görü�üldü�ü toplant�lara ça�r�labilirler. Çal��ma gruplar� ve 
komisyonlar�n çal��malar�nda, oylama yerine ikna etme ve uzla�ma esaslar� geçerli 
olmakla birlikte, bunlar�n ba�kanlar� gerekti�inde oylama yapabilir. Oylama s�ra-
s�nda çal��ma gruplar� ve komisyonda bulunanlar�n salt ço�unlu�uyla karar al�n�r.

Genel Kurulun Çal��ma Usulü

MADDE 8 – Genel kurulun toplant� ve çal��ma usulü a�a��daki gibidir:

a) Genel kurul, Ba�kanca belirlenen ortak bir günde, her ay ola�an toplant�s�n� yapar. 
Genel kurul, ayr�ca Ba�kan�n ça�r�s� üzerine her zaman ola�anüstü toplanabilir. 
Ola�anüstü toplant�lar�n yeri ve tarihleri, üyelere toplant� gününden en az be� gün 
önce bildirilir,

b) Toplant� yeri ve gerekli teçhizat konusundaki ihtiyaçlar Bakanl�kça sa�lan�r. Top-
lant�lar�n gündemi, icra kurulu ile çal��ma grubu ve komisyon ba�kanlar�ndan ge-
len bilgi ve görü�ler de�erlendirilerek, Ba�kan taraf�ndan belirlenir.

c) Toplant� nisab�, üye tam say�s�n�n salt ço�unlu�udur. Üyeler, bütün toplant�lara 
kat�lmakla yükümlüdürler. Ayr�ca, toplant�lara gündeme göre Bakanl�k birimle-
rinden belirlenecek yetkililer de kat�labilir. Genel kurul toplant�lar�na, Ba�kan�n 
veya onay� üzerine sekreteryan�n davetiyle kamu veya özel sektörden misa	 r ki-
�iler de kat�labilir. Misa	 rler görü�ülen gündem konular�yla ilgili olarak görü�le-
rini aç�klayabilirler.
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d) Konsey genel kurulunun kararlar�nda, ortak ak�l ve uzla�ma esast�r. Konsey, 
toplant�ya kat�lan üyelerin salt ço�unlu�uyla karar al�r. Oylar�n e�itli�i halinde 
Ba�kan�n bulundu�u taraf ço�unlu�u sa�lam�� say�l�r. Konsey çal��malar� ve tar-
t��malar�nda ileri sürülen görü�ler, toplant� tutana��yla tespit olunur. Ço�unluk 
görü�üne kat�lmayan üyeler, kendi görü�lerini tutana�a yazd�rabilirler veya talep-
leri halinde, toplant�y� izleyen iki gün içerisinde yaz�l� olarak görü�lerini Ba�kana 
gönderebilirler. Toplant� tutanaklar�n�n birer örne�i, ayr�ca tüm üyelere sekreterya 
taraf�ndan gönderilir. Toplant� tutanaklar� ve raporlar�, Ba�kan�n onay� ile sekreter-
ya taraf�ndan Bakanl��a gönderilir ve gerekli görülenler konseyin web sayfas�nda 
yay�nlan�r. Konsey raporlar�, gerekti�inde üyelerin temsil ettikleri kurum ve kuru-
lu�lara da Ba�kan�n onay�yla sekreterya taraf�ndan gönderilebilir.

�cra Kurulunun Çal��ma Usulü

MADDE 9 – �cra kurulu toplant� ve çal��ma usulü a�a��daki gibidir:

a) �cra kurulu toplant�lar�, ayda iki defa yap�l�r. Ba�kan gerekli gördü�ü hallerde icra 
kurulunu ayr�ca toplant�ya ça��rabilir. �cra kurulunun gündemi, genel kurul gün-
demi esas al�narak belirlenir. Kurul üyelerinden gündeme eklenmesi istenen mad-
deler de, Ba�kan taraf�ndan öncelikleri de�erlendirilerek dahil edilebilir.

b) �cra kurulu toplant� nisab�, üye tam say�s�n�n salt ço�unlu�udur. �cra kurulu, top-
lant�ya kat�lan üyelerin salt ço�unlu�uyla karar al�r. Oylar�n e�itli�i halinde Ba�ka-
n�n bulundu�u taraf ço�unlu�u sa�lam�� say�l�r. Kurul üyeleri bütün toplant�lara 
kat�lmakla yükümlüdürler. Mazeretsiz olarak üst üste üç toplant�ya kat�lmayan 
üyeler, Ba�kan taraf�ndan görev sürelerinin bitimi beklenmeden de�i�tirilebilir.

Çal��ma Grubu ve Komisyonlar�n Çal��ma Usulü

MADDE 10 – Çal��ma grubu ve komisyonlar�n çal��mas�yla ilgili usuller, icra kurulu 
ile çal��ma grubu ve komisyon ba�kanlar� taraf�ndan belirlenir. Bunlar�n çal��malar�yla il-
gili toplant�lar�n sonuçlar� bir tutanakla tespit edilir, bu tutanaklar ve düzenlenen raporlar 
icra kuruluna sunulur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çe�itli ve Son Hükümler

Huzur Hakk� ve Giderler

MADDE 11 – Konsey Ba�kan� ve üyelerine bu görevleri sebebiyle, 178 say�l� Kanun 
Hükmünde Kararnamenin 33/A maddesi hükmü uyar�nca; uhdesinde kamu görevi bu-
lunanlara (2000), bulunmayanlara (3000) gösterge rakam�n�n memur ayl�k katsay�s� ile 
çarp�m� sonucu bulunacak tutarda ve ayda dört toplant�y� geçmemek üzere, her toplant� 
günü için damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tâbi tutulmaks�z�n Bakanl�k bütçe-
sinden huzur hakk� ödenir. Konsey üyelerinden temsilcisi bulunduklar� kurum ve kuru-
lu�larca yol ve konaklama giderleri kar��lanmayanlar�n bu giderleri, Harc�rah Kanunu 
hükümlerine göre Bakanl�k bütçesinden kar��lan�r.

Konseyin çal��malar�yla ilgili personel, araç gereç ve donan�m ile her türlü cari gider-
leri Bakanl�k bütçesinden kar��lan�r.

Ayr�ca, konsey çal��malar� çerçevesinde yap�lacak ulusal ve uluslararas� alandaki et-
kinliklere, icra kurulu karar�yla konseyde temsilcisi bulunan kurum veya kurulu�lardan 
yard�m ve destek al�nabilir.
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Konsey Üyeli�inin Sona Ermesi

MADDE 12 – Vergi konseyi üyeli�i:

a) Do�al üyeliklerde, ba�l� bulunulan makam ve görevlerden ayr�lma ile,

b) Temsilci üyeliklerde, üyenin temsil etti�i kurumdan ayr�lmas� veya temsil edilen 
kurumun üyesini de�i�tirmesi ile,

c) Temsilci veya seçilmi� üyeliklerde:

1) Konsey toplant�lar�na yaz�l� olarak bildirilecek hakl� mazeretler d���nda bir y�l 
içerisinde be� kez veya pe� pe�e üç defa kat�lmama halinde kendili�inden,

2) 213 say�l� Vergi Usul Kanunu, 1567 say�l� Türk Paras�n�n K�ymetini Koruma 
Hakk�nda Kanun, 2499 say�l� Sermaye Piyasas� Kanunu, 4208 say�l� Karapara-
n�n Aklanmas�n�n Önlenmesine Dair Kanun, 4926 say�l� Kaçakç�l�kla Mücadele 
Kanunu hükümlerince ve di�er mali kanunlardan herhangi birine ayk�r� dav-
ran�� dolay�s�yla hapis cezas� ile cezaland�r�lm�� olma veya 657 say�l� Devlet 
Memurlar� Kanununun 48 inci maddesine göre Devlet memuru olmaya engel 
suçlardan biri ile mahkum olma hallerinde kendili�inden (Bu hallerde, dava 
aç�lmas�ndan sonuçlanmas�na kadar konsey üyeli�i, konsey karar� ile ask�ya 
al�nabilir),

 sona erer.

Konsey üyelerinin, hakl� sebeplerin varl��� halinde seçimlerinde izlenen usullerle her 
zaman üyelikleri sona erdirilebilir. Temsilci veya seçilmi� üyeliklerden birinin bo�almas� 
halinde, ayn� usulle seçim yap�l�r.

Temsilci üyelikler, gerek üye ile ilgili gerekse temsil olunan kurum veya kurulu�la ilgi-
li sürenin dolmas�yla da sona erer. Süresi sona eren kurum veya kurulu�un yahut üyenin 
ayn� usulle yeniden belirlenmesi ve/veya seçilmesi mümkündür.

Çal��ma dinami�inin temini ve yeni 	 kirlerin Konseyde temsili amac�yla, her y�l üye 
say�s�n�n en fazla 1/3’üne kadar üye de�i�imi yap�labilir.

Bilgi ve Yard�m �steme

MADDE 13 – Ba�kan, Konsey çal��malar� ile ilgili olarak, gerekti�inde kamu kurum 
ve kurulu�lar�ndan bilgi ve yard�m alabilir. Kamu kurum ve kurulu�lar� bu çerçevede 
talep edilen bilgi ve yard�m� sa�larlar.

Yürürlük

MADDE 14 – Bu Yönetmelik yay�m� tarihinde yürürlü�e girer.

Yürütme

MADDE 15 – Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakan� yürütür.
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YATIRIM ORTAMININ �Y�LE�T�R�LMES�
KOORD�NASYON KURULU

Yat�r�m Ortam�n�n �yile�tirilmesi Koordinasyon Kurulu (YO�KK), Tür-
kiye’ de Yat�r�m Ortam�n�n �yile�tirilmesi Reform Program� kapsam�nda 
Dünya Bankas�n�n deste�i ile 2001 y�l�nda kurulmu�tur.

YO�KK, Türkiye’deki yat�r�mlarla ilgili düzenlemeleri rasyonel hale 
getirmek, yat�r�m ortam�n�n rekabet gücünü art�racak gerekli düzenleme-
leri tespit ederek politika önerileri geli�tirmek, i�letme dönemi de dahil 
olmak üzere yat�r�m�n her safhas�nda ulusal ve uluslar aras� yat�r�mc�la-
r�n kar��la�t��� engellere çözüm üretmek amac�yla çal��maktad�r.

YO�KK, Hazine Müste�arl���n�n ba�l� oldu�u Devlet Bakan�n�n ba�-
kanl���nda Maliye Bakanl���, Sanayi ve Ticaret Bakanl���, Devlet Planlama 
Te�kilat�, Hazine, D�� Ticaret Müste�arlar� ile Teknik Komite Ba�kanlar�, 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birli�i Ba�kan�, Türkiye Sanayici ve ��adamla-
r� Derne�i Ba�kan�, Uluslararas� Yat�r�mc�lar Derne�i Ba�kan� ve Türkiye 
�hracatç�lar Meclisi Ba�kan�ndan olu�maktad�r.

YO�KK bugüne kadar onüç toplant� gerçekle�tirmi�tir. Sekreterya hiz-
metlerini Yabanc� Sermaye Genel Müdürlü�ü yürütmektedir.

YO�KK,

�irket Kurulu�u, �stihdam, Sektörel Lisanslar, Yat�r�m Yeri, Vergi ve 
Te�vikler. Gümrükler ve D�� Ticaret, Fikri ve S�nai Mülkiyet Haklar�, Ya-
t�r�m Promosyon, Do�rudan Yabanc� Yat�r�m Mevzuat�, KOB�, Kurumsal 
Yönetim, AR-GE teknik komitelerini olu�turmu�tur.

�stihdam Komitesi üçlü i�birli�i içinde çal��maktad�r.

�lgili Mevzuat:

11.12.2001 Tarihli Bakanlar Kurulu Karar� ile kabul edilen “Türkiye’de 
Yat�r�m Ortam�n�n �yile�tirilmesi Reform Program�”

TR 0303.08 numaral� ve ‘Türkiye’de Yat�r�m Ortam�n�n �yile�tirilmesine Do�ru: YO�KK 
Reform Süreci Hakk�nda Yorumlar’ ba�l�kl� E�le�tirme Projesi, Avrupa Birli�i-Türkiye 2003 
y�l� Mali ��birli�i Program� kapsam�nda Hazine Müste�arl��� Yabanc� Sermaye Genel Mü-
dürlü�ü ile Alman Ekonomi ve Teknoloji Bakanl��� taraf�ndan ortakla�a yürütülmü�tür.

17 Mart 2005 tarihinde ba�lan�lan proje, 30 Eylül 2006 tarihinde tamamlanm��t�r. Al-
man Ekonomi ve Teknoloji Bakanl��� ve di�er AB ülkelerinden uzmanlar ile yerli uzman-
lar�n ortak bir çal��ma içerisinde yürüttükleri proje, yakla��k 19 ay sürmü� ve projeye AB 
taraf�ndan 1.000.000 Avro 	 nansman sa�lanm��t�r.
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Bilindi�i üzere, Türkiye’de yat�r�mlar�n önündeki idari engellerin kald�r�lmas�, mev-
zuat ve uygulamada gerekli de�i�ikliklerin yap�larak, yat�r�m ortam�n�n yerli ve yabanc� 
yat�r�mc�lar için elveri�li duruma getirilmesi amac�yla, 11.12.2001 tarihli Bakanlar Kurulu 
Prensip Karar� ile ‘Türkiye’de Yat�r�m Ortam�n�n �yile�tirilmesi Reform Program�’ kabul 
edilmi�tir. K�saca YO�KK olarak adland�rd���n�z bu giri�im, kurulu�undan bu güne, kamu 
ve özel sektörün etkin bir i�birli�i içinde çal��t��� kurumsalla�m�� bir olu�umdur.

YO�KK sürecine katk�da bulunmak üzere yürütülen E�le�tirme Projesi, YO�KK Teknik 
Komitelerinin gündemindeki konular�n yan� s�ra, yat�r�m ortam�n� ilgilendiren ilave baz� 
konular�n, yabanc� uzmanlar�n bak�� aç�s�yla de�erlendirilmesine imkan vermesi ve AB 
uygulamalar� hakk�nda bilgi sa�lamas� bak�m�ndan önemli bir fonksiyon üstlenmi�tir.

An�lan proje kapsam�nda, YO�KK bünyesindeki Teknik Komitelerin çal��ma alanlar�-
na paralellik arz eden ve bu alanlara ilave edilen yeni konularla birlikte toplam 16 adet 
bile�en bulunmaktad�r.

Proje kapsam�nda yer alan 16 çal��ma alan� a�a��da listelenmektedir.

• Yat�r�mc� Etki Analizi,

• Vergi ve Te�vikler,

• Gümrükler ve Standartlar,

• Fikri Mülkiyet Haklar�,

• Sektörel Lisanslar,

• �irket Kurulu�u,

• Yabanc� Personel �stihdam�,

• Yat�r�m Yeri Edinimi ve Geli�tirilmesi,

• Do�rudan Yabanc� Yat�r�mlar Mevzuat�,

• KOB�’lerin Promosyonu,

• Maden Kanunu,

• Çevre Koruma Kanunu,

• Yat�r�mc�lar�n Hukuki Olarak Korunmas�,

• Kamu-Özel Sektör Ortakl��� (PPP),

• Bölgesel �� Merkezi Olarak Türkiye ve

• Genel De�erlendirme.

Projenin kapsam�n�n çok geni� olmas� nedeniyle proje süresince gerçekle�tirilen çal��-
ma gruplar�na ve çal��taylara dahil olan çok say�da kurum ile birlikte koordinasyon halin-
de çal���lm��t�r. 20’nin üzerinde kamu kurum ve kurulu�undan ilgili uzmanlar�n kat�ld��� 
çal��malara özel sektör kurulu�lar�ndan da TOBB, TÜS�AD, YASED ve T�M temsilcilerin-
den etkin kat�l�m olmu�tur.

Proje kapsam�nda yürütülen çal��malar neticesinde, yabanc� uzmanlar taraf�ndan Ge-
nel De�erlendirme Raporu haz�rlanarak yay�mlanm��t�r.

Genel De�erlendirme Raporunda YO�KK süreci iki aç�dan de�erlendirilmektedir:

• YO�KK sürecinde yap�lan iyile�tirmelerin özel sektör yat�r�mlar� ve özellikle do�-
rudan yabanc� yat�r�mlar�n üzerindeki etkisi ve
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• YO�KK kapsam�nda bugüne kadar ele al�nan konular�n AB uygulamalar�ylauygu-
lamalar�yla kar��la�t�r�lmas�, ba�ar�l� ülke örnekleri ve AB ile OECD ülkelerindeki 
yat�r�m ortam�n�n iyile�tirilmesine ili�kin metodolojiler.

Raporda, YO�KK’in kamu ve özel sektörün etkili bir diyalog, i�birli�i ve koordinasyon 
halinde bir araya geldi�i kurumsalla�m�� bir platform oldu�unun üzerinde durularak, bu 
yap�n�n güçlendirilerek ve geli�tirilerek sürdürülmesi temel öneri olarak benimsenmekte-
dir. Raporda öne ç�kan di�er öneriler a�a��da yer almaktad�r:

• Rapora göre YO�KK; stratejisini, çal��ma yap�s�n�, çal��ma süreçleri ve metodolo-
jileri ile ulusal rekabet edebilirlik alan�ndaki de�erlendirmelerini di�er OECD ve 
AB ülkelerinin çal��malar�n� da göz önünde bulundurmak suretiyle güçlendirmeli 
ve çal��malar�n� takvime ba�layarak bir eylem plan� dahilinde gerçekle�tirmelidir. 
Eylem plan� dahilinde yürütülen çal��malar�n ba�ar�s�, üzerinde uzla�ma sa�lana-
rak belirlenmi� göstergelerle ölçülmelidir.

• Türkiye’nin uluslararas� pazardaki rekabet gücünün artt�r�lmas�n�n tavsiye edil-
di�i Raporda, YO�KK sürecinin, halen YO�KK taraf�ndan izlenemeyen e�itim ve 
becerilerin geli�tirilmesi, i� gücü pazarlama politikalar�, hukuki reformlar, yolsuz-
lukla mücadele, rekabet, bölgesel ve yerel kalk�nma gibi önemli alanlar� da kapsa-
mas� önerilmektedir.

• Kamuoyunun olu�turulmas�n� sa�lamak üzere, YO�KK faaliyetleri düzenli bir �e-
kilde kamuya aç�klanmal�d�r.

• Türkiye’nin ekonomi politikas�na ili�kin planlar� ve YO�KK süreci, rekabet edebi-
lirli�in art�r�lmas� üzerine yo�unla�mal�d�r. Düzenleyici reformlar, Türkiye ekono-
misinin uluslararas� rekabet edebilirli�ini art�rma amac�na odaklanmal� ve YO�KK 
bu amaca yönelik politikalar�n �ekillendirilmesi için bir platform olarak kullan�l-
mal�d�r. Bu çal��malara paralel olarak Türkiye’deki reform süreci, AB Lizbon Stra-
tejisi ile uyumla�t�r�lmal�d�r.

• Kapsaml� bir rekabet edebilirlik ara�t�rmas� çal��mas� sürdürülmelidir. Ulusal reka-
bet ortam�n�, AB ve di�er OECD ülkelerine benzer �ekilde iyile�tirirken, Türkiye’ye 
özgü, daha iyi de�erlendirme metodolojileri ve göstergeleri olu�turulmal�d�r.
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YUNUS EMRE VAKFI DANI�MA KURULU

Yunus Emre Vakf� Türkiye’yi, kültürel miras�n�, Türk dilini, kültürünü 
ve sanat�n� tan�tmak, Türkiye’nin di�er ülkeler ile dostlu�unu geli�tir-
mek, kültürel al��veri�ini art�rmak, bununla ilgili yurt içi ve yurt d���nda-
ki bilgi ve belgeleri dünyan�n istifadesine sunmak, Türk dili, kültürü ve 
sanat� alanlar�nda e�itim almak isteyenlere yurt d���nda hizmet vermek, 
Türkiye’de Yunus Emre Ara�t�rma Enstitüsü ve yurt d���nda Yunus Emre 
Türk Kültür Merkezleri açmak amac�yla kurulmu�tur.

Dan��ma Kurulu, y�lda bir kez toplanarak Vakf�n bir önceki y�l yapt�k-
lar�n� de�erlendirir ve bir sonraki y�l için önerilerde bulunur.

Dan��ma Kurulunun Ba�kan� Kültür ve Turizm Bakanl��� müste�a-
r�d�r.

Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulunun seçilmi� üyeleri, Ba�bakan-
l�k Tan�tma Fonu Genel Sekreteri, Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu 
Genel Müdürü, Bas�n Yay�n ve Enformasyon Genel Müdürü, Diyanet ��-
leri Ba�kanl��� temsilcisi, Dan��ma Kurulunun tabii üyeleridir. Ayr�ca, ��çi 
Sendikalar� Konfederasyonlar�n�n seçece�i birer ki�i, ��veren Sendikalar� 
Konfederasyonunun seçece�i üç ki�i kültür, sanat, Türk dili ve edebiyat� 
alan�nda görev yapan ö�retim üyeleri aras�ndan Vak�f Yönetim Kurulun-
ca seçilecek on ki�i ile Türk dili, kültürü ve sanat� alan�ndaki yazar ve 
dü�ünürler aras�ndan Vak�f Yönetim Kurulunun seçece�i be� ki�i üç y�l 
süre ile Dan��ma Kurulu üyeli�ini yürütür.

Seçimle görevlendirilecek üyeliklerin bo�almas�ndan alt� ay önce Ba-
kanl�k Resmi Gazetede duyuruda bulunur. Seçimi yapacak merciler as�l 
ve ayn� say�da yedek üyeyi yedek s�ralamas�n� da belirterek kararlar�n� 
ilan� takibeden üç ay içerisinde Kültür ve Turizm Bakanl���na bildirir. Ba-
kanl�k onbe� gün içerisinde ilgililere tebligat yapar. Bir ki�i birden fazla 
organda as�l veya yedek üye olamaz. As�l üyeli�in süresinden önce bo-
�almas� durumunda, onbe� gün içerisinde, yedek üyelere be�gün süre 
verilerek göreve ba�lamalar� yedek s�ras�na göre Vak�f Yönetim Kurulu 
Ba�kan�nca bildirilir. Süresinde göreve ba�lamayan yedek üye çekilmi� 
say�l�r ve bir sonrakine tebligat yap�l�r, yedek üyeler as�l üyeden kalan 
süreyi tamamlar. Bu f�kran�n uygulanmas� ile ilgili esas ve usuller Kültür 
ve Turizm Bakanl���nca belirlenir.
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�lgili Mevzuat:

5653 say�l� Yunus Emre Vakf� Kanunu Md. 4:
a) Mütevelli Heyet: Mütevelli Heyet, Vakf�n karar organ�d�r. D��i�leri Bakan�, Maliye 

Bakan�, Milli E�itim Bakan�, Kültür ve Turizm Bakan�, Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birli�i Ba�kan� Mütevelli Heyetin tabii üyeleridir. Ayr�ca, kültür, sanat, Türk dili ve 
edebiyat� alan�nda çal��an profesör ö�retim üyeleri aras�ndan Üniversiteleraras� 
Kurulun seçece�i iki ki�i, e�itim, kültür ve sanat alan�nda kamu yarar�na faaliyet 
gösteren dernek ve vergi mua	 yeti tan�nm�� vak�� ar�n üyeleri aras�ndan Bakan-
lar Kurulunun seçece�i iki ki�i, kültür, sanat ve Türk dili alan�nda çal��malar�y-
la tan�nm�� ki�iler aras�ndan Bakanlar Kurulunun seçece�i iki ki�i, üç y�l süre ile 
Mütevelli Heyet üyeli�ini yürütür. Herhangi bir nedenle toplant�ya kat�lamayan 
Mütevelli Heyet üyesi yerine, ilgili bakanl�k müste�ar� veya heyet üyesini vekâlete 
yetkili temsilci, toplant�lara kat�labilir. D��i�leri Bakan� Mütevelli Heyetin ba�kan�-
d�r. D��i�leri Bakan�n�n bulunmamas� durumunda, Heyete Kültür ve Turizm Baka-
n� ba�kanl�k eder.

b) Yönetim Kurulu: Yönetim Kurulu, Vakf�n icra organ�d�r. Bakanl�k Müste�ar�, D�-
�i�leri Bakanl��� Tan�tma Genel Müdürü, Milli E�itim Bakanl��� D�� �li�kiler Ge-
nel Müdürü, Türk ��birli�i ve Kalk�nma �daresi Ba�kan�, Yunus Emre Enstitüsü 
Ba�kan�, Türkiye Odalar ve Borsalar Birli�i temsilcisi Yönetim Kurulunun tabii 
üyeleridir. Ayr�ca, üniversitelerin Türkçe dil ö�retim merkezleri ba�kanlar� aras�n-
dan Mütevelli Heyetin seçece�i bir ki�i, e�itim, kültür ve sanat alan�nda faaliyette 
bulunan ve Bakanlar Kurulunca kamu yarar�na faaliyet gösterdi�i kabul edilmi� 
dernek veya vergi mua	 yeti tan�nm�� vak�� ar�n üyeleri aras�ndan Mütevelli He-
yetin seçece�i bir ki�i kültür, sanat ve Türk dili alan�nda çal��malar�yla tan�nm�� 
ki�iler aras�ndan Mütevelli Heyetin seçece�i bir ki�i üç y�l süreyle Yönetim Kurulu 
üyeli�ini yürütür. Bakanl�k Müste�ar� Yönetim Kurulunun ba�kan�d�r.

c) Denetleme Kurulu: Bakanl�k, D��i�leri Bakanl��� ve Maliye Bakanl��� taraf�ndan 
görevlendirilecek birer üye ile iktidar ve ana muhalefet partisi taraf�ndan üç y�l 
süreyle seçilecek birer üyeden olu�ur. Maliye Bakanl��� temsilcisi Denetleme Ku-
rulunun ba�kan�d�r.

ç) Dan��ma Kurulu: Vakf�n dan��ma organ� olup, y�lda bir kez toplanarak Vakf�n bir 
önceki y�l yapt�klar�n� de�erlendirir ve bir sonraki y�l için önerilerde bulunur. Ba-
kanl�k Müste�ar�, Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulunun seçilmi� üyeleri, Ba�ba-
kanl�k Tan�tma Fonu Genel Sekreteri, Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Genel 
Müdürü, Bas�n Yay�n ve Enformasyon Genel Müdürü, Diyanet ��leri Ba�kanl��� 
temsilcisi, Dan��ma Kurulunun tabii üyeleridir. Ayr�ca, ��çi Sendikalar� Konfede-
rasyonlar�n�n seçece�i birer ki�i, ��veren Sendikalar� Konfederasyonunun seçece�i 
üç ki�i kültür, sanat, Türk dili ve edebiyat� alan�nda görev yapan ö�retim üyeleri 
aras�ndan Vak�f Yönetim Kurulunca seçilecek on ki�i ile Türk dili, kültürü ve sanat� 
alan�ndaki yazar ve dü�ünürler aras�ndan Vak�f Yönetim Kurulunun seçece�i be� 
ki�i üç y�l süre ile Dan��ma Kurulu üyeli�ini yürütür. Bakanl�k müste�ar� Dan��ma 
Kurulunun ba�kan�d�r.

(2) Birinci f�kra uyar�nca seçimle görevlendirilecek üyeliklerin bo�almas�ndan alt� ay 
önce Bakanl�k Resmî Gazetede duyuruda bulunur. Seçimi yapacak merciler as�l ve 
ayn� say�da yedek üyeyi yedek s�ralamas�n� da belirterek kararlar�n� ilan� takibe-
den üç ay içerisinde Bakanl��a bildirir. Bakanl�k onbe� gün içerisinde ilgililere teb-
ligat yapar. Bir ki�i birden fazla organda as�l veya yedek üye olamaz. As�l üyeli�in 
süresinden önce bo�almas� durumunda, onbe� gün içerisinde, yedek üyelere be� 
gün süre verilerek göreve ba�lamalar� yedek s�ras�na göre Vak�f Yönetim Kurulu 
Ba�kan�nca bildirilir. Süresinde göreve ba�lamayan yedek üye çekilmi� say�l�r ve 
bir sonrakine tebligat yap�l�r, yedek üyeler as�l üyeden kalan süreyi tamamlar. Bu 
f�kran�n uygulanmas� ile ilgili esas ve usûller Bakanl�kça belirlenir.
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YÜKSEK HAKEM KURULU

Yüksek Hakem Kurulu; grev ve lokavt�n yasak oldu�u i�ler ve yerler-
deki uyu�mazl�klarda tara� ardan birisinin, grev oylamas� sonunda i�çi-
lerin grevin uygulanmamas�na karar verdi�i durumda i�çi sendikas�n�n; 
grev ve lokavt�n ertelendi�i hallerde erteleme süresinin sonunda Çal��ma 
ve Sosyal Güvenlik Bakan�n�n; toplu i� sözle�mesi görü�melerinde ç�kan 
uyu�mazl���n her a�amas�nda tara� ar�n anla�arak ba�vurmas� hallerinde 
uyu�mazl��� çözecek karar� vermek ve toplu i� sözle�mesini ba��tlamak 
üzere olu�turulmu� kuruldur. Kurul kararlar� kesin ve toplu i� sözle�mesi 
hükmündedir.

Yüksek Hakem Kurulu Ba�kan� dahil sekiz üyeden olu�ur. Kurulun 
Ba�kan� Yarg�tay�n i� davalar�na bakan dairesinin (9.Daire Ba�kan�) Ba�-
kan�d�r.

Di�er üyeler;

• Çal��ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl��� (ÇSGB) d���nda, i�çi ve i�ve-
ren kurulu�lar� ile hiçbir �ekilde ba�lant�s� olmayan, ekonomi, i�-
letme, sosyal politika veya i� hukuku konular�nda bilgi ve tecrübe 
sahibi olanlar aras�ndan Bakanlar Kurulunca seçilen bir ki�i,

• Üniversitelerin i� hukuku veya ekonomi ö�retim üyeleri aras�ndan 
Yüksek Ö�renim Kurulunca seçilecek bir ki�i,

• ÇSGB Çal��ma Genel Müdürü,

• Türkiye ��çi Sendikalar� Konfederasyonu (TÜRK-��) taraf�ndan se-
çilecek iki ki�i

• ��verenler ad�na en çok i�veren mensubu olan i�veren konfederas-
yonunca, biri kamu i�verenlerinden olmak üzere seçilen iki ki�idir.

Seçimle gelen üyeler iki y�l için seçilirler. Tekrar seçilmelerinde engel 
ve s�n�r yoktur. Her seçim döneminden üç ay önce ÇSGB ilgili makam ve 
kurulu�lardan üyelerini belirlemelerini ister.

Kurula i�çi ve i�verenler taraf�ndan seçilecek üyelerin Türk vatanda��, 
okur-yazar olmas�, medeni ve siyasi haklar� tam olarak kullanma ehli-
yetinden yoksun bulunmamas�, taksirli suçlar hariç, a��r hapis veya alt� 
aydan fazla hapis veyahut affa u�ram�� olsalar bile Devletin �ahsiyetine 
kar�� i�lenen suçlarla zimmet, ihtilas, irtikap, rü�vet, h�rs�zl�k, doland�r�-
c�l�k, sahtecilik, inanc� kötüye kullanma, dolanl� i� as gibi yüz k�zart�c� bir 
	 ilden dolay� hapis cezas�ndan hükümlü bulunmamalar� ve siyasi parti-
lerin organlar�nda görevli olmamalar� gerekmektedir.
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Kurulun yaz��ma ve uzmanl�k hizmetleri, Kurul Ba�kan�na ba�l� Genel 
Sekreterlikçe yürütülür. Genel Sekreter, Kurul Ba�kan�n�n önerisi üzerine 
genel hükümlere göre atan�r. Yüksek Hakem Kurulunun istemi üzerine 
Ba�bakanl�kça yeteri kadar raportör ve uzman atan�r veya ihtiyaca göre 
görevlendirilir. Ancak i�çi ve i�veren sendika ve konfederasyonlar�nda 
çal��makta olanlar raportör ve uzman olarak görevlendirilemezler.

Her toplant� için Kurul Ba�kan� ve Üyelere, her çal��ma günü için uz-
man ve raportörlere tazminat ödenir.

Yüksek Hakem Kurulu ba�vuru dilekçesinin al�nd��� günden ba�la-
yarak alt� i�günü içinde üyelerinin tamam�n�n kat�lmas� ile toplan�r. An-
cak, ba�kan hariç üyelerden ikisinin kat�lmamas� toplant�ya engel olmaz. 
Özürlü veya izinli olan as�l ba�kan veya üyenin yerini ayn� gruptan yedek 
ba�kan veya yedek üyelerden biri al�r.

Yüksek Hakem Kurulu uyu�mazl��� evrak üzerinde inceler. Yeteri ka-
dar ayd�nlat�lmam�� buldu�u yönleri ilgililerden sorarak tamamlar. Ay-
r�ca, görü�lerini ö�renmek istedi�i kimseleri ça��r�p dinler veya bunla-
r�n görü�lerini yaz� ile bildirmelerini ister. Bu kimseler hakk�nda Hukuk 
Usulü Muhakemeleri Yasas�n�n tan�klara ve bilirki�ilere ili�kin hükümleri 
uygulan�r.

Yüksek Hakem Kurulu toplant�ya kat�lanlar�n ço�unlu�u ile karar ve-
rir. Oylar�n e�itli�i halinde ise ba�kan�n bulundu�u taraf ço�unlu�u sa�-
lam�� say�l�r.

�lgili Mevzuat:

1) Anayasa Md. 54

2) 2822 say�l� Toplu �� Sözle�mesi Grev ve Lokavt Kanunu Md. 32, 34, 
36, 52, 53, 54, 55, 56, 57

3) 17.05.1984 tarihli Hakeme ve Resmi Arabulucuya Ba�vurma Tüzü�ü

Anayasa Md. 54:

Toplu i� sözle�mesinin yap�lmas� s�ras�nda, uyu�mazl�k ç�kmas� halinde i�çiler grev 
hakk�na sahiptirler. Bu hakk�n kullan�lmas�n�n ve i�verenin lokavta ba�vurmas�n�n usul 
ve �artlar� ile kapsam ve istisnalar� kanunla düzenlenir.

Grev hakk� ve lokavt iyi niyet kurallar�na ayk�r� tarzda, toplum zarar�na ve milli ser-
veti tahrip edecek �ekilde kullan�lamaz.

Grev esnas�nda greve kat�lan i�çilerin ve sendikan�n kas�tl� veya kusurlu hareketleri 
sonucu, grev uygulanan i�yerinde sebep olduklar� maddi zarardan sendika sorumludur.

Grev ve lokavt�n yasaklanabilece�i veya ertelenebilece�i haller ve i�yerleri kanunla 
düzenlenir.
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Grev ve lokavt�n yasakland��� hallerde veya ertelendi�i durumlarda ertelemenin 
sonunda, uyu�mazl�k Yüksek Hakem Kurulunca çözülür. Uyu�mazl���n her safhas�nda 
tara� arda anla�arak Yüksek Hakem Kuruluna ba�vurabilir. Yüksek Hakem Kurulunun 
kararlar� kesindir ve toplu i� sözle�mesi hükmündedir.

Yüksek Hakem Kurulunun kurulu� ve görevleri kanunla düzenlenir.

Siyasi amaçl� grev ve lokavt, dayan��ma grev ve lokavt�, genel grev ve lokavt, i�yeri 
i�gali, verim dü�ürme ve di�er direni�ler yap�lamaz.

Greve kat�lmayanlar�n i�yerinde çal��malar�, greve kat�lanlar taraf�ndan hiçbir �ekilde 
engellenemez.

2822 say�l� Toplu �� Sözle�mesi Grev ve Lokavt Kanunu

MADDE 32 – Grev ve lokavt�n yasak oldu�u i�ler ile yerlerdeki uyu�mazl�klarda, 
tara� ardan biri 23 üncü maddede belirtilen tutana��n al�nmas�ndan veya geçici grev ve 
lokavt yasa��n�n alt� ay� doldurmas�ndan itibaren alt� i�günü içinde Yüksek Hakem Ku-
ruluna ba�vurabilir.

MADDE 34 – Erteleme kararnamesinin yürürlü�e girmesi üzerine, Çal��ma Bakan� 
bizzat ve resmi arabulucu listesinden seçece�i bir arabulucu yard�m� ile uyu�mazl���n 
çözümü için erteleme süresince her türlü gayreti gösterir.

Erteleme süresi içinde tara� ar aralar�nda anla�arak uyu�mazl��� özel hakeme de inti-
kal ettirebilirler.

Erteleme süresinin sona erdi�i tarihte tara� ar anla�amam�� veya uyu�mazl��� özel ha-
keme de intikal ettirmemi�lerse, Çal��ma Bakan� uyu�mazl���n çözümü için Yüksek Ha-
kem Kuruluna ba�vurur.

MADDE 36 – Grev oylamas�n�n sonucu dört nüsha olarak düzenlenecek bir tutanakta 
belirtilir. Bu tutana��n bir nüshas� i�verene, bir nüshas� greve karar vermi� olan i�çi sendi-
kas�na, bir nüshas� bölge çal��ma müdürlü�üne gönderilir; dördüncü nüshas� da mahallin 
en büyük mülki amirli�inde saklan�r.

Oylamaya itirazlar oylama gününden ba�layarak üç i�günü içinde i� davalar�na bak-
makla görevli mahalli mahkemeye yap�l�r. �tiraz mahkemece üç i�günü içinde kesin ola-
rak karara ba�lan�r.

Grev oylamas� sonucunda i�çiler grevin uygulanmamas�na karar verirlerse ve uyu�-
mazl�kta taraf olan i�çi sendikas�, oylama sonucunun kesinle�mesinden itibaren onbe� 
gün içinde kar�� tara� a anla�maya varamazsa veya Yüksek Hakem Kuruluna ba�vurmaz-
sa, yetki belgesinin hükmü kalmaz.

��letme sözle�mesi yap�lmas�na ili�kin uyu�mazl�kta grev oylamas� talebi i�letmenin 
her bir i�yerinin bulundu�u mahallin en büyük mülki amirli�ine yap�l�r. Grev oylamas� 
isteyen i�çilerin say�s�n�n yeterli orana ula��p ula�mad�klar�n�n tespiti ile grev oylama-
s�n�n kesinle�en sonuçlar� i�letmenin merkezinin bulundu�u mahallin en büyük mülki 
amirli�inde toplan�r ve toplu sonuç orada belirlenir.

MADDE 52 – Grev ve lokavt�n yasak oldu�u i�ler ve yerlerdeki uyu�mazl�klarda ta-
ra� ardan her biri 32nci madde uyar�nca Yüksek Hakem Kuruluna ba�vurabilece�i gibi 
grev ve lokavt�n ertelendi�i hallerde erteleme süresinin sonunda Çal��ma Bakan� da Yük-
sek Hakem Kuruluna ba�vurur.
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MADDE 53 – (De�i�ik f�kra: 27.05.1988 – 3451/8. md.) Yüksek Hakem Kurulu, Yarg�-
tay�n i� davalar�na bakan dairesi ba�kan�n�n ba�kanl���nda,

1. Bakanlar Kurulunca, bakanl�klar bünyesi d���nda, i�çi veya i�veren kurulu�lar� ile 
hiçbir �ekilde ba�lant�s� olmayan ve siyasi parti organlar�nda görevli bulunmayan, 
ekonomi, i�letme, sosyal politika veya i� hukuku konular�nda bilgi ve tecrübe sa-
hibi olanlar aras�ndan seçilecek bir üye,

2. Üniversitelerin i� hukuku veya ekonomi ö�retim üyeleri aras�ndan Yüksekö�retim 
Kurulunca seçilecek bir üye,

3. Çal��ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl��� Çal��ma Genel Müdürü,

4. ��çi konfederasyonlar�ndan, kendisine mensup i�çi say�s� en yüksek olan konfede-
rasyonca seçilecek iki üye,

5. ��verenler ad�na en çok i�veren mensubu olan i�veren konfederasyonunca, biri 
kamu i�verenlerinden olmak üzere seçilecek iki üyeden olu�ur.

Seçimle gelen üyeler, iki y�l için seçilirler, yeniden seçilmeleri caizdir. Seçimle gelen her 
bir üye için ayn� �ekilde iki�er yedek seçilir. Kurul Ba�kanl��� için birinci ve ikinci yedekler 
Yarg�tay Hukuk Daireleri Genel Kurulunca hukuk daireleri ba�kanlar� aras�ndan seçilir. 
Yüksek Hakem Kuruluna kat�lacak üyelerin seçilmesi, her seçim döneminden üç ay önce 
Çal��ma Bakanl���nca ilgili makam ve kurulu�lardan istenir.

Bu maddede söz konusu seçici kurullar üye tamsay�s�n�n salt ço�unlu�u ile toplan�r. 
Birinci toplant�da, toplant� nisab� sa�lanamad��� takdirde, ikinci toplant�da kat�lanlarla 
seçim yap�l�r. Seçilebilmek için haz�r bulunan üyelerin salt ço�unlu�unun oyu �artt�r.

MADDE 54 – Yüksek Hakem Kurulu ba�vuru dilekçesinin al�nd��� günden ba�laya-
rak alt� i�günü içinde üyelerinin tamam�n�n kat�lmas� ile toplan�r. Ancak, ba�kan hariç 
üyelerden ikisinin kat�lmamas� toplant�ya engel olmaz. Özürlü veya izinli olan as�l ba�kan 
veya üyenin yerini ayn� gruptan yedek ba�kan veya yedek üyelerden biri al�r.

Yüksek Hakem Kurulu uyu�mazl��� evrak üzerinde inceler. Yeteri kadar ayd�nlat�lma-
m�� buldu�u yönleri ilgililerden sorarak tamamlar. Ayr�ca. görü�lerini ö�renmek istedi�i 
kimseleri ça��r�p dinler veya bunlar�n görü�lerini yaz� ile bildirmelerini ister. Bu kimseler 
hakk�nda Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun tan�klara ve bilirki�ilere ili�kin hü-
kümleri uygulan�r.

Yüksek Hakem Kurulu toplant�ya kat�lanlar�n ço�unlu�u ile karar verir. Lehte ve 
aleyhte oylar e�it ise ba�kan�n bulundu�u taraf ço�unlu�u sa�lar

MADDE 55 – Yüksek Hakem Kurulu kararlar� kesindir ve toplu i� sözle�mesi hük-
mündedir.

MADDE 56 – Yüksek Hakem Kuruluna i�çi ve i�verenler ad�na seçilecek üyelerde 
aranacak nitelikler �unlard�r:

1. Türk vatanda�� olmak,

2. Okur - yazar olmak,

3. Medeni ve siyasi haklar� tam olarak kullanma ehliyetinden yoksun olmamak.

4. (De�i�ik bent: 23.01.2008–5728 S.K./387.mad) Türk Ceza Kanununun 53 üncü 
maddesinde belirtilen süreler geçmi� olsa bile; kasten i�lenen bir suçtan dolay� bir 
y�l veya daha fazla süreyle hapis cezas�na ya da devletin güvenli�ine kar�� suç-
lar, Anayasal düzene ve bu düzenin i�leyi�ine kar�� suçlar, milli savunmaya kar�� 
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suçlar, devlet s�rlar�na kar�� suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rü�vet, h�rs�zl�k, 
doland�r�c�l�k, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli i� as, ihaleye fesat kar��t�r-
ma, edimin ifas�na fesat kar��t�rma, suçtan kaynaklanan malvarl��� de�erlerini ak-
lama veya kaçakç�l�k suçlar�ndan mahkûmiyetin bulunmamas� ve siyasi partilerin 
organlar�nda görevli olmamak.

MADDE 57 – Yüksek Hakem Kurulunun yaz��ma ve uzmanl�k hizmetlerini yürütmek 
üzere Yüksek Hakem Kurulu Ba�kanl���na ba�l� olarak bir genel sekreterlik kurulur. Ge-
nel sekreter ba�kan�n tekli	  üzerine genel usullere göre atan�r.

Yüksek Hakem Kurulunun istemi üzerine Ba�bakanl�kça yeteri kadar raportör ve uz-
man atan�r ve ihtiyaca göre görevlendirilir. Ancak i�çi veya i�veren sendika ve konfederas-
yonlar�nda çal��makta olanlar raportör ve uzman olarak görevlendirilemezler.

17.05.1984 tarihli Hakeme ve Resmi Arabulucuya Ba�vurma Tüzü�ü:

B�R�NC� BÖLÜM
Kapsam ve Deyimler

Kapsam

MADDE 1 – (De�i�ik madde: 23/03/1989 - 89/13956 K.)

Yüksek Hakem Kurulunun çal��ma usul ve tarz�yla çal��mas�na ve hizmetlerinin yü-
rütülmesine, ba�kan ve üyeleri ile kurulda görevlendirilecek uzman ve raportörlere öde-
necek tazminata, naip, bilirki�i ve tan�klara verilen ücretlere, menfaat uyu�mazl�klar�nda 
özel hakem incelemesinde uygulanacak usul hükümlerine, Resmi Arabuluculuk Te�kilat�-
n�n kurulu� ve i�leyi�ine, resmi arabuluculuk yapabileceklerin listesinin düzenlenmesine, 
resmi arabuluculara ödenecek ücretlerin alt ve üst s�n�rlar�yla resmi arabuluculuk yap�lan 
uyu�mazl�klarda tara� ar�n resmi arabuluculuk hesab�na yat�rmalar� gereken ücretlere, 
ücretlerden gider olarak kesilecek tutarlara ve ücretlerin banka faizlerinin kullan�lmas�na 
ili�kin usul ve esaslar bu Tüzükte gösterilmi�tir.

Deyimler

MADDE 2 – (De�i�ik madde: 23.03.1989 – 89/13956 K.)

Bu Tüzükte;

a) Bakanl�k, Çal��ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl���,

b) Bölge Müdürlü�ü, Çal��ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl��� bölge müdürlü�ü,

c) Kanun, 2822 say�l� Toplu �� Sözle�mesi, Grev ve Lokavt Kanunu,

d) Görevli makam, i�yeri toplu i� sözle�mesi için i�yerinin ba�l� bulundu�u, i�letme 
toplu i� sözle�mesi için i�letme merkezinin bulundu�u bölge müdürlü�ü, birden 
çok bölge müdürlü�ünün yetki alan�na giren i�yerlerini kapsayacak toplu i� söz-
le�mesi için Bakanl�k,

e) Kurul, Yüksek Hakem Kurulu,

f) Te�kilat, Resmi Arabuluculuk Te�kilat�,

g) Arabulucu, resmi arabulucu,

h) Hesap, milli bir bankada aç�lacak olan resmi arabuluculuk hesab�, anlam�nda kul-
lan�lm��t�r.
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�K�NC� BÖLÜM
Yüksek Hakem Kurulunun Çal��ma Usul ve Tarz�yla
Çal��mas�na ve Hizmetlerinin Yürütülmesine �li�kin

Esaslar, Tazminat ve Ücretler

Genel Sekreterlik

MADDE 3 – Kurulun yaz��ma ve uzmanl�k hizmetleri, Kurul Ba�kan�na ba�l� Genel 
Sekreterlikçe yürütülür. Genel Sekreter, Kurul Ba�kan�n�n önerisi üzerine genel hüküm-
lere göre atan�r.

Uzman ve raportörler, Kurul Ba�kan�n�n önerisi üzerine, Ba�bakanl�kça atan�r ya da 
kamu kurum ve kurulu�lar�nda çal��makta olanlar aras�ndan görevlendirilirler.

��çi ve i�veren sendika ve konfederasyonlar�nda çal��makta olanlar, Kurulda uzman 
ve raportör olarak görevlendirilemezler.

Genel Sekreterin Görev ve Sorumlulu�u

MADDE 4 – (De�i�ik f�kra: 23/03/1989 - 89/13956 K.) Genel Sekreter, bu Tüzükte 
verilen görevleri yerine getirir; ba�vurular�n uzman ve raportörlerce süresi içerisinde in-
celenmesini, kararlar�n ve yaz�lar�n tara� ara ve ilgililere geciktirilmeksizin gönderilmesi-
ni sa�lar; personelin devam ve çal��mas�n� izler. Ayr�ca, Kurul Ba�kan�n�n görev vermesi 
halinde uzman ve raportör olarak inceleme yapar.

Genel Sekreter, görevlerinden dolay�, Kurul Ba�kan�na kar�� sorumludur.

�mza Yetkisi

MADDE 5 – Kuruldan tara� ara, ilgili makamlara ve ki�ilere tebli� edilecek ve gönde-
rilecek yaz�lar, Kurul Ba�kan�, yetki vermesi halinde, Genel Sekreterce imzalan�r.

�dari ve Mali ��ler Bürosu

MADDE 6 – Kurulun yaz�, kay�t, dosya, ar�iv, hesap ve di�er büro i�leri, �dari ve Mali 
��ler Bürosunca yürütülür.

Personelin Görev ve Sorumlulu�u

MADDE 7 – Kurulda görevli personel verilen i�leri süresi içinde yerine getirmekle 
yükümlüdür.

Görevliler, Kuruldaki görü�meler ve tara� ar�n durumlar�yla ilgili bilgileri, yetkililer 
d���nda, kimseye aç�klayamazlar. Bu yasaklar, personelin Kuruldaki görevi sona erdikten 
sonra da devam eder.

Ba�vurular Üzerine Yap�lacak ��lem

MADDE 8 – (De�i�ik madde: 23/03/1989 - 89/13956 K.)

Yüksek Hakem Kuruluna yap�lan ba�vurular, Kurul Ba�kan�nca, Ba�kan�n yetki ver-
mesi halinde Genel Sekreterce ön incelemesi yap�lmak üzere uzman ve raportörlere hava-
le edilir. Genel Sekreter yap�lan ba�vurular hakk�nda Kurul Ba�kan�na bilgi verir.

Gündemin Haz�rlanmas�

MADDE 9 – Kurulun gündemi, ba�vuru s�ras�na göre, Genel Sekreterce haz�rlanarak 
toplant�dan önce Kurul Ba�kan�na sunulur.

Kurul, gündemde de�i�iklik yapabilir.

Kurulun Toplanmas� ve Kararlar

MADDE 10 – Kurul Ba�kan�, ba�vurular�n al�nd��� günden ba�layarak alt� i� günü 
içinde Kurulu toplant�ya ça��r�r.
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Kurul, üyelerinin tamam�n�n kat�lmas�yla, Ba�kanca belirlenen gün ve saatte toplan�r. 
Ancak, Ba�kan hariç, üyelerden ikisinin kat�lmamas� toplant�ya engel olmaz. Özürlü ya 
da izinli olan Ba�kan ve üyelerinin yerini, yedek ba�kan ve ayn� gruptan yedek üyelerden 
biri al�r. Kararlar oyçoklu�uyla verilir. Oylar�n e�itli�i halinde, Ba�kan�n bulundu�u taraf 
ço�unlu�u sa�lam�� say�l�r.

Kurul görü�meleri gizli tutulur. Kararlar�n özeti ve az�nl�kta kalanlar, karar defterine 
yaz�l�r ve ba�kan ve üyelerce imzalan�r.

Ön �nceleme

MADDE 11 – Uzman ve raportörler, kendilerine havale edilen ba�vurular�, önce, ehli-
yet, 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, ba�vurunun esastan incelenmesine ka-
rar verilirse, uzman veya raportörlerce, ba�vurunun mevzuata uygun olup olmad���, ay-
r�ca, i�letmenin ve Ülkenin içinde bulundu�u ekonomik durum, geçinme indeksleri, 	 ilen 
ödenmekte olan ücretler, benzeri i�yerlerindeki ücretler, di�er çal��ma ko�ullar� ve gelir 
unsurlar� gibi hususlardan Kurulca gerekli görülenleri içeren ve belirlenen süre içinde 
haz�rlanan rapor, Kurula sunulmak üzere Genel Sekretere verilir.

Karar Verme Süresi

MADDE 13 – Kurul, te�mile ili�kin isti�ari görü� bildirme d���ndaki i�lerde, yapaca�� 
ilk toplant� gününden ba�layarak en geç iki ay içinde kesin karar�n� verir.

Kararlarda Yer Alacak Hususlar

MADDE 14 – Kurul kararlar� ve varsa az�nl�k görü�leri, gerekçeli olarak yaz�l�r. Karar-
larda a�a��daki hususlar yer al�r:

a) Kurul ba�kan�yla üyelerin adlar�, soyadlar� ve imzalar�,

b) Karar�n tarih ve numaras�,

c) Ba�vuruda bulunanlarla ba�vuru nedeni,

d) Uyumazl���n tara� ar�,

e) Uyu�mazl���n ç�kt��� i�yerinin unvan ve adresi, f) Karar�n yürürlük süresi (ba�lan-
g�ç ve biti� tarihi).

Kararlar�n Niteli�i

MADDE 15 – Yüksek Hakem Kurulunun menfaat uyu�mazl�klar�na ili�kin kararlar� 
kesindir ve toplu i� sözle�mesi hükmündedir.

Tazminat ve Ücretler

MADDE 16 – (De�i�ik madde: 14.05.1996 – 96/8192 K.)

Her toplant� günü için Kurul Ba�kan�na 1100, üyelere 1000, kurulda görevli uzman 
ve raportörlere her çal��ma günü için 700 gösterge say�s�n�n 657 say�l� Devlet Memurlar� 
Kanunu’nun 154 üncü maddesi gere�ince bütçe kanunlar�nda Devlet memurlar� ayl�klar� 
için belirlenen katsay�yla çarp�lmas� sonucunda bulunacak miktarda tazminat ödenir.

Kurulca naip olarak görevlendirilenlere her gün için 500 gösterge say�s�n�n yukar�da 
sözü edilen katsay�yla çarp�lmas� sonucunda bulunacak miktarda ücret ödenir.
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Bilgi ve görü�lerini sözlü ve yaz�l� olarak bildirmeleri istenen bilirki�ilere 500, tan�k-
lara 400 gösterge say�s�n�n birinci f�krada sözü edilen katsay�yla çarp�lmas� sonucunda 
bulunacak miktarda ücret ödenir.

Giderlerin Kar��lanmas�

MADDE 17 – Kurulun giderleri, demirba� ve k�rtasiye gereksinimi, Bakanl�k bütçe-
sinden kar��lan�r.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Menfaat Uyu�mazl�klar�nda Özel Hakem �ncelemesinde

Uygulanacak Usul Hükümleri

Özel Hakeme Ba�vurma

MADDE 18 – Menfaat uyu�mazl�klar�nda, özel hakeme ba�vurma hususunda yaz�l� 
olarak anla�an tara� ar, uyu�mazl�k konular�yla bunlara ili�kin önerilerini, seçtikleri özel 
hakeme bildirirler.

Özel Hakemin Yapaca�� �nceleme

MADDE 19 – (De�i�ik f�kra: 23.03.1989 – 89/13956 K.) Özel hakem, 18 inci maddeye 
göre yap�lan bildirimden itibaren alt� i� günü içinde uyu�mazl��� incelemeye ba�lar ve 
kimli�iyle incelemeye ba�lad��� tarihi belirten bir yaz�y�, tara� arca yap�lan yaz�l� anla�ma-
m�n bir örne�ini de ekleyerek bu süre içinde görevli makama gönderir.

Özel hakem, uyu�mazl���n çözümüyle ilgili olarak tara� ar�n ve ilgili kurum ve kuru-
lu�lar�n bilgisine ba�vurabilir; tara� ardan gerekli gördü�ü belgeleri isteyebilir.

Özel Hakemin Karar Verme Süresi Ve Ücreti

MADDE 20 – (De�i�ik f�kra: 23.03.1989 – 89/13956 K.) Özel hakem, uyu�mazl��� ince-
lemeye ba�lad��� tarihten itibaren otuz gün içinde karar�n� verir ve karar� yaz�l� olarak alt� 
i� günü içinde tara� ara ve görevli makama, al�nd� belgesi kar��l���nda verir ya da iadeli 
taahhütlü olarak gönderir.

Aksi kararla�t�r�lmad�kça, özel hakem ücreti, tara� arca e�it olarak ödenir.

Kurulun Özel Hakemli�inde Tazminat ve Ücretler

MADDE 21 – (De�i�ik madde: 17.02.1997 – 97/9176 - K.)

Tara� ar, özel hakem olarak Yüksek Hakem Kurulu’nu seçtikleri takdirde, 16’�nc� mad-
dede öngörülen tazminat tutar�ndaki özel hakem ücretini tebli�den itibaren üç i�günü için-
de Yüksek Hakem Kurulu Ba�kanl��� ad�na milli bir bankada aç�lacak hesaba yat�r�rlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Resmi Arabuluculuk Te�kilat�n�n

Kurulu� ve ��leyi�iyle Resmi Arabuluculuk
Yapabileceklerin Listesinin Düzenlenmesi

Te�kilat�n Kurulu�u

MADDE 22 – Resmi Arabuluculuk Te�kilat�, Çal��ma Genel Müdürlü�üne ba�l� Res-
mi Arabuluculuk Daire Ba�kanl���yla Seçici Kurul ve resmi arabuluculardan olu�ur.

Resmi Arabuluculuk Daire Ba�kanl���

MADDE 23 – Resmi Arabuluculuk Daire Ba�kanl���, Seçici Kurulun raportörlük hiz-
metlerini, resmi arabuluculara yap�lacak ödemeleri kar��lamak üzere olu�turulacak fona 
ili�kin i�lemleri ve di�er büro hizmetlerini yürütür.
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Resmi Arabulucular Seçici Kurulu

MADDE 24 – Resmi arabuluculuk yapabilecek olanlar, Resmi Arabulucular Seçici Ku-
rulunca belirlenir.

Seçici Kurul, Çal��ma ve Sosyal Güvenlik Bakan�n�n ba�kanl���na;

a) (De�i�ik bent: 23.03.1989 – 89/13956 K.) Müste�ar veya Yard�mc�s�,

b) Çal��ma Genel Müdürü,

c) Üniversitelerin i� hukuku, sosyal politika, endüstri ili�kileri ve iktisat ö�retim üye-
leri aras�ndan Yüksekö�retim Kurulunca seçilen bir üye,

d) En çok üyeye sahip i�çi konfederasyonu yönetim kurulunca seçilen iki üye,

e) (De�i�ik bent: 23/03/1989 - 89/13956 K.) En çok üyeye sahip i�veren konfederas-
yonu yönetim kurulunca biri kamu i�verenlerinden olmak üzere seçilecek iki üye-
den olu�ur.

(De�i�ik f�kra: 23/03/1989 - 89/13956 K.) Seçimle gelen üyelerin görev süreleri üç y�l-
d�r, yeniden seçilebilirler; her bir üye için iki yedek üye seçilir.

(De�i�ik f�kra: 17/02/1997 - 97/9176 K.) Herhangi bir nedenle görevi sona eren üyenin 
yerine seçilen üye kalan süreyi tamamlar.

Bakan�n toplant�ya kat�lmamas� halinde, Seçici Kurula, Müste�ar ba�kanl�k eder. Seçici 
Kurul üyelerinin izinli veya özürlü olmalar� halinde, toplant�ya, yerlerine bakan görevli-
ler ya da yedek üyeler kat�l�r.

Seçici Kurulun Toplanmas� ve Kararlar

MADDE 25 – Seçici Kurul, Bakanl�kça yap�lan ça�r� üzerine toplan�r. Toplant�n�n yer, 
gün ve saati, toplant� tarihinden önce üyelere bildirilir.

Seçici Kurul, Ba�kan d���nda en az be� üyenin kat�lmas�yla toplan�r. Kararlar ço�un-
lukla verilir. Oylar�n e�itli�i halinde, Ba�kan�n bulundu�u taraf ço�unlu�u sa�lam�� say�-
l�r. Kararlar, karar defterine yaz�larak Ba�kan ve üyelerce imzalan�r.

Resmi Arabulucular�n Nitelikleri

MADDE 26 – Resmi arabulucularda a�a��daki nitelikler aran�r:

a) Türk vatanda�� olmak,

b) Medeni ve siyasi haklar� tam olarak kullanma ehliyetine sahip olmak,

c) (De�i�ik bent: 17.02.1997 – 97/9176 K.) 657 say�l� Devlet Memurlar� Kanununun 48 
inci maddesinin A–5 inci f�kras�nda öngörülen genel ko�ullar� ta��mak,

d) Siyasi partilerin organlar�nda görevli olmamak,

e) (De�i�ik bent: 17.02.1997 – 97/9176 K.) Sendika �ubesi, sendika ve konfederasyon-
larda herhangi bir suretle görevli bulunmamak.

f) Kamu kurum ve kurulu�lar�nda görevli bulunmamak (Yüksekö�retim Kanunu 
hükümleri sakl�d�r),

g) (De�i�ik bent: 17.02.1997 – 97/9176 K.) Hukuk, sosyal politika, endüstri ili�kileri, 
iktisat ve i�letme ö�renimi yap�lan en az dört y�ll�k bir yüksekö�retim kurumunu 
bitirmi� ve i�çi-i�veren ili�kileri alan�nda en az be� y�l çal��m�� olmak veya di�er 
yüksekö�retim kurumlar�n� bitirmi� ve kamu kurum ve kurulu�lar�nda en az 10 y�l 
i� hukukuyla ilgili görevlerde çal��m�� olmak.
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Resmi Arabulucular�n Seçimi ve Listenin Düzenlenmesi

MADDE 27 – (De�i�ik madde: 23/03/1989 - 89/13956 K.)

Seçici Kurul, her bölgede görev yapacak resmi arabulucu say�s�n� önceden belirler; bu 
say� ihtiyaca göre de�i�tirilebilir.

(De�i�ik f�kra: 17/02/1997 - 97/9176 K.) Resmi Arabuluculuk Dairesi, bu Tüzük gere-
�ince, arabulucularda aranan niteliklerle Seçici Kurula yap�lacak ba�vurular�n �eklini, son 
ba�vuru tarihini ve seçilecek arabulucu say�s�n� seçim tarihinden en az bir ay önce, Resmi 
Gazete’de ilan eder.

Resmi arabulucular, istekleri de göz önünde bulundurularak bölge müdürlükleri gö-
rev alanlar�ndan en çok iki bölgede görevlendirilir. �htiyaç halinde, en yak�n bölge mü-
dürlü�ü alan� için ba�vuranlardan üçüncü bölge için de görevlendirme yap�labilir. Ancak, 
istek olmayan bölge müdürlükleri için de ba�vurular aras�ndan Seçici Kurulca görevlen-
dirme yap�l�r.

(De�i�ik f�kra: 17/02/1997 - 97/9176 K.) Seçici Kurul, ba�vuranlar�n durumlar�n� ince-
leyerek resmi arabuluculuk yapabilecekleri Aral�k ay� içinde seçer. Resmi arabulucular 31 
Aral�k tarihinde göreve ba�larlar.

Seçici Kurul, ba�vurular�n durumlar�n� inceleyerek resmi arabuluculuk yapabilecek-
leri seçer.

Seçilen resmi arabulucular�n adlar� Resmi Gazete’de ilan edilir. Ayr�ca bölge müdür-
lüklerinin bulundu�u yerlerdeki i� mahkemelerine bildirilir Resmi arabulucular�n görev 
süresi üç y�ld�r; yeniden seçilebilirler. Niteliklerini yitirenlerin resmi arabuluculuk s�fatlar� 
sona erer.

Resmi Arabulucular�n Görevlendirilemeyece�i Uyu�mazl�klar

MADDE 28 – Sendika üyesi veya sendikada görevli olanlar, sendikan�n taraf oldu�u, 
i�veren veya i�verene ait i�yerlerinde görevli bulunanlarla da i�verenin taraf oldu�u uyu�-
mazl�klarda resmi arabuluculuk yapamazlar.

(Ek f�kra: 23/03/1989 - 89/13956 K.) Yukar�daki f�kra hükmüne ayk�r� olarak resmi 
arabulucu seçilenler kendilerine yap�lan tebli�den sonraki üç i� günü içinde görevi iade 
için mahkemeye veya görevli makama ba�vurmak zorundad�r.

BE��NC� BÖLÜM
Resmi Arabuluculara Ödenecek Ücretlerle

Resmi Arabuluculuk �çin Tara	 ar�n Hesaba
Yat�rmalar� Gereken Ücretler

Arabulucu Ücretinin S�n�r� ve Ücretin Saptanmas�

MADDE 29 – ( De�i�ik madde: 23/03/1989 - 89/13956 K.)

Resmi arabulucuya ödenecek ücretin belirlenmesi için, uyu�mazl���n önemi, i�yeri ve 
çal��an i�çi say�s�, uyu�mazl�kla ilgili maddelerin çoklu�u ve çözüm süresi, kapsam� ve 
niteli�i gibi unsurlar gözönünde bulundurularak arabulucuyu görevlendiren mahkeme 
veya görevli makamca;

a) (De�i�ik bent: 17/02/1997 - 97/9176 K.) ��yeri uyu�mazl�klar�nda alt s�n�r 5000, üst 
s�n�r 10.000.

b) (De�i�ik bent: 17/02/1997 - 97/9176 K.) ��letme uyu�mazl�klar�nda alt s�n�r 15.000 
üst s�n�r 20.000.
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c) (De�i�ik bent: 17/02/1997 - 97/9176 K.) Birden fazla bölge müdürlü�ü görev alan� 
içerisine giren i�yerlerini kapsayacak toplu i� sözle�mesi uyu�mazl�klar�nda alt s�-
n�r 20.000, üst s�n�r 25.000, olmak üzere bir gösterge saptan�r.

Ücret, saptanan göstergenin, 657 say�l� Devlet Memurlar� Kanununun 154 üncü mad-
desi gere�ince bütçe kanunlar�nda Devlet memurlar� ayl�klar� için gösterilen katsay�yla 
çarp�m� suretiyle belirlenir.

Resmi Arabulucular�n Bildirilmesi

MADDE 30 – Mahkeme, görevlendirdi�i resmi arabulucuyu ve buna takdir etti�i 
ücreti, i�yerinin ba�l� bulundu�u bölge çal��ma müdürlü�üne ve Bakanl��a, uyu�mazl�k 
konusu toplu i� sözle�mesi birden çok bölge çal��ma müdürlü�ünün yetki alan�na giren 
i�yerlerini kaps�yorsa, yaln�zca Bakanl��a bildirir.

Tara	 ar�n Fona Ödemeleri Gereken Ücretler

MADDE 31 – (De�i�ik madde: 23/03/1989 - 89/13956 K.)

Arabulucunun mahkemece veya görevli makamca görevlendirilmesinden sonra taraf-
lar, Bakanl�kça belli edilecek milli bir bankadaki hesaba yaz�n�n al�nd��� tarihten ba�laya-
rak üç i� günü içinde, bu Tüzü�ün 29 uncu maddesi uyar�nca belirlenmi� olan ücretten 
paylar�na dü�en k�sm�n� yat�rarak makbuzunu Resmi Arabuluculuk Daire Ba�kanl���na 
gönderirler.

Tara� ar�n hesaba yat�rmalar� gereken ücretler için Çal��ma ve Sosyal Güvenlik Bakan-
l���nca düzenlenen belgeler, �cra ve �� as Kanununun 68 inci maddesinde say�lan belgeler 
hükmünde olup, bu ücretlerin takip ve tahsilinde kamu alacaklar�n�n takip ve tahsiline 
ili�kin esaslar uygulan�r.

Görevli makam veya mahkemelerce 29 uncu madde gere�ince belirlenen ücretten % 7 
oran�nda gider pay� kesilir.

Resmi Arabulucu Ücretinin Ödenmesi

MADDE 32 – (De�i�ik madde: 23/03/1989 - 89/13956 K.)

Resmi arabulucunun ücreti, görevinin sona erdi�inin, görevli makamca, Resmi Arabu-
luculuk Daire Ba�kanl���na bildirilmesi üzerine, tara� ar�n hesaba yat�rd�klar� tutardan % 
7 oran�nda gider pay� kesildikten sonra hesaptan ödenir.

Arabulucuya, tara� ara toplant� için yapt��� ça�r�ya kadar anla�maya var�lmas� ve tuta-
na��n kendisine verilmesi halinde, takdir edilen ücreti a�mamak üzere, sadece görevi ne-
deniyle yapt��� belgeye dayal� yol giderleriyle 6245 say�l� Harc�rah Kanununa göre birinci 
derece kadroda en yüksek göstergeli Devlet memuru için öngörülen miktarda gündelik 
ödenir. Arabulucuya ödenen tutarla bunun % 7 si oran�nda gider pay� kesildikten sonra 
kalan miktar tara� ara geri verilir.

Kanunun 69 uncu maddesinde belirtilen hallerde, resmi arabulucuya ücret ödenmez.

Hesab�n Kullan�lmas�

EK MADDE 1 – (Ek madde: 23/03/1989 - 89/13956 K.)

Hesapta biriken gider paylar� ve olu�acak faizler hizmetin verimli yürütülmesi için 
yap�lacak y�ll�k e�itim programlar�n�n gerçekle�mesinde ve hizmetin gerektirdi�i harca-
malarda kullan�l�r.

Gider paylar� ve faiz gelirlerinin yukar�daki esaslar gözönünde bulundurularak kulla-
n�laca�� yerler ve i�ler, Çal��ma Genel Müdürlü�ünün önerisi üzerine Bakanl�k onay�yla 
belirlenir.
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Çal��ma Genel Müdürü, Çal��ma Genel Müdür Yard�mc�s� ve Resmi Arabuluculuk Da-
ire Ba�kan�ndan ikisinin imzas� olmadan hesaptan para çekilemez.

Ödemeler harcama belgeleri kar��l���nda yap�l�r.

Hesab�n defter ve kay�tlar� Resmi Arabuluculuk Daire Ba�kanl���nca tutulur.

ALTINCI BÖLÜM
Son Hükümler

GEÇ�C� MADDE 1 – 7 Aral�k 1983 gününden sonraki çal��malar� için, Kurul Ba�ka-
n�n�n, üyelerin, uzman ve raportörlerin tazminat�yla naip, bilirki�i ve tan�k ücretleri, bu 
Tüzü�ün 16 nc� maddesi hükümlerine göre ödenir.

GEÇ�C� MADDE 2 – (Ek madde: 23/03/1989 - 89/13956 K.)

Bu Tüzü�ün yay�m�ndan önce olu�turulan Seçici Kurul üyelerinden seçimle gelenlerin 
görevleri üç y�l tamamlan�ncaya kadar devam eder.

GEÇ�C� MADDE 3 – (Ek madde: 23/03/1989 - 89/13956 K.)

Bu Tüzü�ün yay�m�ndan önce seçilmi� bulunan resmi arabulucular, görevlerine seçil-
dikleri çal��ma alanlar�nda görev süreleri sonuna kadar devam ederler.

GEÇ�C� MADDE 4 – (Ek madde: 23/03/1989 - 89/13956 K.)

Tüzü�ün yürürlü�e girdi�i tarihten itibaren, arabuluculara yap�lacak ödemelerden, 
görevlendirme tarihine bak�lmaks�z�n 31 inci maddede belirtilen % 7 oran�ndaki gider 
pay� kesilir.

GEÇ�C� MADDE 5 – (Ek madde: 17/02/1997 - 97/9176 K.)

Bu Tüzü�ün yay�m�ndan önce seçilmi� bulunan resmi arabulucular�n görev süreleri, 
seçildikleri görev alanlar�nda, 31/12/1999 tarihine kadar devam eder.

Yürürlük

MADDE 33 – 05/05/1983 günlü 2822 say�l� Toplu �� Sözle�mesi, Grev ve Lokavt Ka-
nununun 59 ve 65 inci maddelerine göre haz�rlanm�� ve Dan��tayca incelenmi� olan bu 
Tüzük hükümleri, Resmi Gazete’de yay�m� gününde yürürlü�e girer.

Yürütme

MADDE 34 – Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.


