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2017 yılının ilk yarısını geride bıraktığımız bu dönemde Tür-
kiye ekonomisinin yüzde 5.1 büyüme kaydetmesi son derece 
sevindirici ve cesaret verici bir gelişmedir.  

G20 ülkeleri arasında Çin ve Hindistan’dan sonra, Endonez-
ya ile birlikte üçüncü en yüksek büyüme ile Türkiye, küresel 
ortalamaların üzerinde büyüme kaydetmiştir. Bu olumlu per-
formansa, başta Türkiye’nin bir numaralı ihraç pazarı olan AB 
ülkeleri olmak üzere, küresel arka plandan gelen destek de 
muhakkaktır. 

2016 yılı ülkemiz açısından son derece zor bir yıl oldu,  tüm 
bu olumuz koşullara rağmen, milletimizin milli birlik ve be-
raberlik duygusu ile demokrasisine sahip çıkması gurur ve-
ricidir. Hükümetimiz tarafından ivedilikle sağlanan teşvik ve 
tedbir paketleri ile iç dinamiklerin harekete geçirilmesi, en-
düstrinin önceliklendirilmesi, ekonomimize değer katmıştır. 
Yerinde ve zamanında gelen mali destekle sağlanan bu bü-
yümenin, yalnızca tüketim kaynaklı değil, yatırım, üretim ve 
net ihracat katkılı olması ayrıca dikkat çekicidir.

Türkiye genç nüfusu ile her yıl yeni istihdam yaratmak,  bu-
nun için de büyümek ve üretmek zorunda olan bir ülke. Ha-
yata geçirilen uygulamalar arasında; üretim reform paketinin 
getirdiği yenilikler, geçici vergi indirimleri, üretim ve istihdama 
yönelik teşvikler, sanayiciler arasında oldukça olumlu karşı-
lanmıştır. 

Özellikle Üretim Reform Paketi ile birlikte, sanayi işletmele-
rinden alınan TRT payının kaldırılması, hafta sonu çalışmala-
rı için alınan izinlerin lağvedilmesi, özel endüstri bölgelerinin 
kurulmasına ilişkin düzenlemeler, yapılan yatırımlarda yatı-
rım maliyetlerinin azaltılması ve bunlara yönelik vergi indirimi 
gibi düzenlemeler sanayinin ve sanayicinin üzerindeki yükleri 
önemli ölçüde azaltır niteliktedir. 

Aynı şekilde Kredi Garanti Fonu’nca sağlanan kolay erişilebi-
lir finansman imkânları ile yaklaşık 330 bin firmaya 200 milyar 
doları aşkın kaynak kullandırılması anlamlıdır. Ülke ekonomi-
sinde çok önemli bir yere sahip olan, 1 milyon 736 bin kişiye 
istihdam sağlayan, 50 binin üzerinde fabrikanın faaliyet gös-
terdiği Organize Sanayi Bölgeleri’ne bu fon ile zor bir dönemi 
atlatma imkânı sağlanmıştır. Fonda kalan yaklaşık 50 milyar 
liralık kaynağın ise sadece yatırım ve ihracat koşulu ile verile-
cek olması, ekonomik kalkınmada atılacak adımlar hakkında 
bizlere önemli ipuçları vermektedir. 

2017 yılının ikinci yarısında da bu büyümenin devam edece-
ğine inanıyoruz. 

Özel sektörün, kamu destek ve teşvikleri ile sergilediği bu 
performansını önümüzdeki dönemde de sürdürmesi, ekono-
mimizin yapısal dönüşümünü hızlandıracaktır. 

Bu güçlü seyrin sürdürülebilir kılınması için yatırımlarda ve 
güven ortamında istikrarın devamlılığı ön koşuldur. Bizlerin 
beklentisi ve inancı da bu yöndedir.

Atalay GÜMRAH
Yönetim Kurulu Başkanı
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HABER

Sanayi işletmelerinin, 
her yıl hafta tatillerinde 

çalışabilmek için 
belediyelerden hafta 
sonu çalışma ruhsatı 

alma zorunluluğu 
kalkacak.„

“

Üretim Reform Paketi 
Yasalaştı

Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin 
Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun 
ve KHK’larda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısı, TBMM Genel Ku-
rulunda kabul edilerek yasalaştı.
 
Kanuna göre, sanayi işletmelerinin, her 
yıl hafta tatillerinde çalışabilmek için 
belediyelerden hafta sonu çalışma ruh-
satı alma zorunluluğu kalkacak.

Sanayi Sicili Kanunu’ndaki sanayici ta-
nımı yeniden yapılarak, bilişim teknolo-
jisi ve yazılım üreten işletmeler de bu 
kanun kapsamına alınıyor. Yeni kurulan 
sanayi işletmelerinin takibi ve üretim faa-
liyetine başlamadan önce yükümlülükleri 
konusunda bilgilendirilmesi amacıyla ön 
kayıt sistemi getiriliyor.

Sanayi işletmeleri, Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığında tutulacak sana-
yi siciline kaydedilecek, üretim faaliyeti-
ne başlamadan önce sanayi siciline ön 
kayıt yaptıracak. Kayıt işlemleri, elekt-
ronik ortamda olacak, beyannamelerin 
elden veya posta ile gönderme zorun-
luluğu kaldırılacak.

Sanayi sicilinde kaydı olmadığı tespit 
edilen sanayi işletmelerine, süresinde 
sanayi siciline tescil ettirmeyenler için 
verilen idari para cezası kesilecek.

Sanayi işletmelerinden, faaliyette olup 
olmadığına bakılmaksızın sanayi sicili-
ne kaydolmayıp, düzenlemenin yürür-
lüğe girdiği tarihten itibaren 1 yıl içinde 
sanayi siciline kaydolup sanayi sicil bel-
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gesi alanlar hariç, bu tarihe kadar kay-
dolmayanlar hakkında idari para cezası 
uygulanacak.

İşletmesinde meydana gelen değişiklik-
leri, verilmesi gereken beyannameleri 
ve senelik işletme cetvellerini, düzen-
lemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce 
süresi içinde vermeyenlere idari para 
cezası uygulanmayacak.

Vergilerden Muafiyet

İşletmelerin organize sanayi bölgele-
ri, serbest bölgeler, endüstri bölgeleri, 

teknoloji geliştirme bölgeleri ve sanayi 
sitelerinde yapacakları yatırımlarda ya-
tırım maliyetinin azaltılması amacıyla bu 
bölgelerde bulunan arsaların tahsisine 
ilişkin sözleşme ve taahhütnamelerden 
damga vergisi alınmayacak. Yine bu 
bölgelerde bulunan arsaların tahsisi ne-
deniyle şerhi gerektiren işlemleri, bu arsa 
ve üzerine inşa edilen binaların tahsis 
sözleşmeleri uyarınca tahsis edilenlere 
devir ve tescil işlemleri, bu arsa üzerine 
inşa edilen binaların cins değişikliği iş-
lemleri, harçlardan muaf olacak. 

İşletmelerin bu alanlardaki binaları, em-

lak vergisinden istisna tutulacak. Orga-
nize sanayi bölgeleri, serbest bölgeler, 
endüstri bölgeleri ve sanayi sitelerinde 
yer alan binalara daimi olarak emlak 
vergisi muafiyeti getirildiği için kanunda 
yer alan benzer mahiyetteki geçici mua-
fiyetler kaldırılacak.

Yükseköğretim Kurumlarında Görev 
Alma Yaşı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniver-
sitelerin ihtisaslaşmasına yönelik ça-
lışmalar yapacak ve bu konuda karar 
verecek.

İşletmelerin organize sanayi bölgeleri, serbest bölgeler, endüstri bölgeleri, 
teknoloji geliştirme bölgeleri ve sanayi sitelerinde yapacakları yatırımlarda yatırım 
maliyetinin azaltılması amacıyla bu bölgelerde bulunan arsaların tahsisine ilişkin 

sözleşme ve taahhütnamelerden damga vergisi alınmayacak.„

“
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Yaş haddini dolduracakları tarihten 
önce başvurmuş olup sözleşme tarihi iti-
barıyla öğretim üyesi kadrolarında bulu-
nanlardan yükseköğretim kurumlarınca 
belirlenen bölüm ve programlarda gö-
revlerinde kalmalarında fayda görülen-
ler, yükseköğretim kurumunun teklifi ve 
YÖK’ün onayı ile emeklilik yaş hadlerini 
doldurdukları tarihten itibaren 75 yaşını 
geçmemek üzere emeklilik veya yaşlı-
lık aylığı bağlanıncaya kadar birer yıllık 
sürelerle sözleşmeli olarak çalıştırılabi-
lecek. Sigortalık veya iştirakçilik ilişkisi 
önceki kadro unvanları esas alınmak 
suretiyle devam edecek.

Öğretim üyelerinin tabi olduğu yasak, 
ödev ve sorumluluklar ile disipline ilişkin 
hükümler bu şekilde çalıştırılanlar hak-
kında da uygulanacak. Uygulamaya iliş-
kin usul ve esaslar Maliye Bakanlığının 
uygun görüşü üzerine YÖK tarafından 
belirlenecek.

Organize sanayi bölgelerinde kurulan 
meslek yüksekokullarında öğrenim gö-

ren her bir öğrenci için YÖK bütçesine 
bu amaçla tahsis edilen ödenekten eği-
tim desteği verilecek.

Bilimsel araştırma projelerine ilişkin 
ödeneklerin kullandırılmasında, proje 
kapsamında görevlendirilecek tezli yük-
sek lisans ve doktora programlarındaki 
öğrencilere, Yüksek Öğrenim Öğrenci-
lerine Burs, Kredi Verilmesine İlişkin Ka-
nun hükümlerine tabi olmaksızın belirle-
necek miktarlarda burs verilecek.

Kanunla, akademisyen milletvekillerinin, 
milletvekilliğinin sona ermesinin ardın-
dan üniversitelerde görev yapmaları ha-
linde özlük haklarına ilişkin düzenleme 
de yapıldı.

Nevşehir’de Kapadokya, Ankara’da 
Ostim Teknik ile Ankara Güzel 
Sanatlar Üniversiteleri Kurulacak

TBMM Genel Kurulunda kabul edilen 
Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin 
Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve 
KHK’larda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun’a göre, yükseköğretim kurum-
ları, Ar-Ge ve yenilikçilikle ilgili olarak 
kamu, özel sektör ile işbirliği yapmak, 
üretilen bilgi, yapılan buluşları fikri mül-
kiyet kapsamında koruma altına almak, 
uygulamaya aktarmak üzere sermaye 
şirketi statüsünde teknoloji transfer ofisi 
kurabilecek.

Ofisin kuruluş sermayesi, bilimsel araş-
tırma projesi kaynaklarından veya döner 
sermaye gelirlerinden karşılanabilecek. 
Ofiste, işçi ve yabancı uyruklu personel 
çalıştırılabilecek.

Ofisler ile bunların yürüttükleri faaliyetler 
için Devlet İhale Kanunu hükümleri uy-
gulanmayacak. Devlet üniversitelerinde 
fiilen 6 yıl çalışan öğretim üyelerine, yurt 
içi ve yurt dışında alanıyla ilgili Ar-Ge 
niteliğinde çalışmak üzere 1 yıl süreyle 
ücretli izin verilebilecek. Bu kişiler ikinci 
defa ücretli izin alabilecek ancak bunun 

için iznin sona erdiği tarihten itibaren as-
gari 6 yıl süreyle bir devlet yükseköğre-
tim kurumunda görev yapacak.

Devlet üniversitelerinin uygulama ve 
araştırma merkezlerinde, araştırma 
enstitülerinde sadece Ar-Ge faaliyetle-
rinde bulunmak veya öğretim üyelerinin 
yürüttükleri Ar-Ge kapsamındaki proje-
lere yardımcı olmak üzere doktora ile 
tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve 
veteriner hekimlikte uzmanlık veya sa-
natta yeterlik eğitimi sonrasındaki 7 yıl 
içinde kalmak kaydıyla en fazla 3 yıl sü-
reyle sözleşmeli olarak doktora sonrası 
araştırmacı istihdam edilecek.

Yükseköğretim Kalite Kurulu

Yükseköğretim Kalite Güvencesi Siste-
mi, yükseköğretim kurumlarının eğitim 
öğretim ve araştırma faaliyetleri ile ida-
ri hizmetlerinin iç, dış kalite güvencesi, 
akreditasyon süreçleri, bağımsız dış 
değerlendirme kurumlarının yetkilendi-
rilmesi süreçlerine ilişkin esasları içere-
cek. İdari ve mali özerkliğe sahip, kamu 
tüzel kişiliğini haiz ve özel bütçeli Yük-
seköğretim Kalite Kurulu kurulacak.

Kurul, yükseköğretim kurumlarının eği-
tim öğretim ve araştırma faaliyetleri ile 
idari hizmetlerinin kalite düzeylerine iliş-
kin ulusal ve uluslararası kalite standart-
larına göre değerlendirmeler yapacak, 
iç, dış kalite güvencesi, akreditasyon 
süreçleri ve bağımsız dış değerlendirme 
kurumlarının yetkilendirilmesi süreçleri-
ni yürütecek.

Yükseköğretim Kalite Kurulu, 13 üyeden 
oluşacak. Kurulda, YÖK Genel Kurulun-
ca ve Üniversitelerarası Kurulca seçilen 
3’er, Milli Eğitim Bakanlığı, Mesleki Ye-
terlilik Kurumu, Türk Akreditasyon Kuru-
mu, TÜBİTAK, Türkiye Sağlık Enstitüleri 
Başkanlığı, TOBB ile öğrencileri temsi-
len birer kişi yer alacak.

Yükseköğretim Programları Danışma 

   Sanayi işletmeleri, 
Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığında 
tutulacak sanayi siciline 
kaydedilecek, üretim 
faaliyetine başlamadan 
önce sanayi siciline 
ön kayıt yaptıracak. 
Kayıt işlemleri, elektronik 
ortamda olacak, 
beyannamelerin 
elden veya posta ile 
gönderme zorunluluğu 
kaldırılacak.„

“
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Kurulu, yükseköğretim alanındaki istih-
dam odaklı politikaları oluşturulacak, 
geliştirecek, buna bağlı yeni açılacak 
eğitim programları ve kontenjanların 
planlanmasına yönelik süreçlerde öne-
ride bulunacak.

Meslek Yüksekokulları Koordinasyon 
Kurulu, meslek yüksekokulları ve prog-
ramların açılmasına yönelik standartla-
rın belirlenmesi, mevcut programların 
geliştirilmesi, izlenmesi, mezunların is-
tihdamı ile lisans tamamlama süreçleri-
ne ilişkin görüş ve önerilerde bulunacak.

YÖK, 1 Ocak 2023’e kadar, devlet üni-
versitelerinin fen ve mühendislik bilimleri 
lisans öğrencilerinin, öğrenimlerinin son 
yılında bir yarıyılı özel sektör işletmele-
rinde, teknoparklarda, araştırma altyapı-
larında, Ar-Ge merkezlerinde ya da sa-
nayi kuruluşlarında uygulamalı eğitimle 
tamamlamalarını zorunlu kılmaya, bu 
bölümleri belirli yükseköğretim kurum-
larıyla veya belirli fakülte ya da bölüm 
ve programlarla sınırlı tutmaya yetkili 
olacak. Öğrencilere, uygulamalı eğitim-
leri sırasında asgari ücretin net tutarının 
yüzde 35’i ücret olarak ödenecek.

Yeni Üniversiteler Kuruluyor, 
Üniversite İsimleri Değişiyor

İlke Eğitim ve Sağlık Vakfınca Nevşe-
hir’de Kapadokya Üniversitesi, Ortado-
ğu Sanayi ve Ticaret Merkezi Araştırma 
Geliştirme Eğitim Kalkınma ve Danışma 
Vakfınca Ankara’da Ostim Teknik Üni-
versitesi ile Ankara Güzel Sanatlar Üni-
versitesi kurulacak.

Ayrıca bazı üniversitelerin adları da de-
ğiştirilecek. Yüzüncü Yıl Üniversitesinin 
adı Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Acı-
badem Üniversitesinin adı Acıbadem 
Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, Ömer 
Halisdemir Üniversitesinin adı Niğde 
Ömer Halisdemir Üniversitesi, İstanbul 
Kemerburgaz Üniversitesinin adı Altın-
baş Üniversitesi, Uluslararası Antalya 
Üniversitesinin adı Antalya Bilim Üniver-
sitesi olacak.
 
Bandrol Oranları

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu 
(TRT) Gelirleri Kanunu’nda da değişiklik 
yapılıyor. Bandrolsüz cihaz satışı ya-
panlara kesilen cihaz bedeli tutarındaki 

idari para cezası, bandrol ücretinin iki 
katına düşürülecek, bu cihazları satın 
alanlara kesilen idari para cezaları kal-
dırılacak.

Kanunda belirtilen diğer cihazlar içinde 
yer alan “cep telefonları, bilgisayarlar ve 
tablet bilgisayarlar, taşıtlar, uydu alıcı-
ları ve set üstü medya kutuları” tek tek 
olmak üzere Bakanlar Kurulu kararına 
istinaden yapılan uygulamayı açıklığa 
kavuşturmak üzere bandrol oranları sı-
ralanıyor.

Buna göre, bandrol oranları; cep tele-
fonları için yüzde 6, bilgisayar ve tablet 
bilgisayarlar için yüzde 2, taşıtlarda yer 
alan bandrole tabi cihazların ayrı ayrı 
tevsik edilememesi halinde, imalatta 
taşıtın satış faturasındaki KDV matrahı, 
ithalatta ise gümrük giriş beyanname-
sindeki KDV matrahı üzerinden kara 
taşıtları için yüzde 0,4, diğer taşıtlar için 
yüzde 0,01, video görüntü veya ekranı-
na bağlantı yapılmak üzere tasarlanan 
televizyon alıcıları için yüzde 10, bu ci-
hazların dışında kalan ve görsel, işitsel 
yayınları alabilen her türlü cihazlar için 
yüzde 10 olacak.

Sanayi siciline kayıtlı işletmelerin mali-
yet yüklerinin azaltılması amacıyla üre-
time yönelik elektrik kullanımlarından 
TRT payı alınmayacak.

Mekansal strateji, çevre düzeni ve 
1/25.000 ölçekli nazım imar planlarında, 
OSB, endüstri bölgesi, sanayi sitesi ve 
teknoloji geliştirme bölgesine ilişkin ka-
rarların alınması, değiştirilmesi Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının uygun 
görüşüne tabi olacak.

Oduna dayalı orman ürünü satışlarında; 
satış bedeli üzerinden yüzde 3’e kadar 
alıcılardan tahsil edilen ağaçlandırma 
fonu ile bu satışlardan yüzde 3 tahsil 
edilen orman köylülerini kalkındırma 
fonu paylarını, sıfıra kadar indirmeye 
veya yüzde 3’ü geçmemek üzere belir-
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lemeye Bakanlar Kurulu yetkili olacak.

Mesleki Eğitim Kanunu’ndaki “staj” ta-
nımı değiştirilecek, yükseköğretim ku-
rumlarında verilen her düzeydeki alana 
özgü olarak belirlenen teorik ve uygula-
malı ders staj kapsamında sayılmaya-
cak.

Yükseköğretim kurumlarında staj yapan 
öğrencilere de staj ücreti ödenecek.

Trabzon ve Zonguldak’a Sağlık, 
Endüstri Bölgeleri

Trabzon ve Zonguldak’ta, Bakanlar Ku-
rulu kararıyla kıyı dolgu alanlarda; mev-
cut en iyi teknikleri kullanan endüstri 
bölgesi ile Hususi Hastaneler Kanunu 
kapsamında kalan sağlık tesisleri hariç 
olmak üzere Sağlık Bakanlığının önerisi 
ve Bakanlar Kurulunca alınacak kamu 
yararı kararı doğrultusunda sağlık böl-
geleri kurulabilecek.

Kıyı dolgu alanlarda doldurma veya ku-

rutmayı yapacak ilgili idarenin valiliğe 
iletilen teklifi, valilik görüşüyle birlikte 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gön-
derilecek. Bakanlık, ilgili kuruluşların 
görüşünü de alarak teklifi inceleyecek. 
Uygun bulunması halinde ilgili idare ta-
rafından uygulama imar planı hazırlana-
cak.

Bu yerler için yapılacak planlar hakkın-
da İmar Kanunu hükümleri uygulana-
cak ancak Turizmi Teşvik Kanunu ile 
Endüstri Bölgeleri Kanunu kapsamında 
kalan alanlardaki planlar söz konusu ka-
nunlara göre onaylanacak. Doldurma ve 
kurutma işlemleri yürürlükteki mevzuat 
hükümlerine göre yapılacak. Bu araziler 
devletin hüküm ve tasarrufu altında ola-
cak, özel mülkiyet konusu olamayacak.
 
KOSGEB Aidatları

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliş-
tirme ve Destekleme İdaresi Başkanlı-
ğı (KOSGEB), söz konusu işletmelere 
verilecek destekler için belirlenen usul 

ve esaslar doğrultusunda erken ödeme 
yapacak; destek politikalarının tasarım 
süreçlerinde faydalanılmak ve sunulan 
hizmetlerin hızlı, kaliteli, basitleştirilmiş, 
düşük maliyetli şekilde yerine getirilme-
sini sağlamak üzere kamu kurum ve 
kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerden, 
işletme ve girişimcilere ait bu hususla-
ra ilişkin her türlü bilgi ve veriyi alacak, 
analiz edecek.

KOSGEB hesaplarına yatırılan aidat 
tutarları yıllık safi gelir üzerinden alına-
cak. Ödenen aidat tutarlarının tespitine 
ilişkin kanıtlayıcı belgeler, ilgili kurum ve 
kuruluşlarca KOSGEB’e gönderilecek. 
Kanıtlayıcı belgeleri zamanında gönder-
meyenlere, 10 bin liraya kadar idari para 
cezası uygulanacak.

Özelleştirme kapsam ve programı kap-
samında, yürürlükten kalktığı için birleş-
tirilen kuruluşlarda çalışan ya da istifa, 
emeklilik, iş akdinin feshi ve ölüm gibi 
nedenlerle ayrılanların, işten ayrılmadan 
önce kendisinin ödemediği ancak kuru-
luşların ödediği sendika üyelik aidatları 
ve faizleri bu kişilere rücu edilmeyecek.
 
OSB İle İlgili Düzenlemeler

OSB yer seçimleri kararlarında, komis-
yondaki herhangi bir kurum, kuruluşun 
olumsuz görüş vermesi ve oy birliği 
sağlanamaması durumunda nihai kararı 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve-
recek.

OSB alanı içinde Hazine veya kamu 
kurum ve kuruluşlarına ait arazilerin bu-
lunması halinde bu araziler, yatırımların 
ve istihdamın teşviğine dair kanun kap-
samındaki illerde bedelsiz devredilecek. 
Diğer illerde ise harca esas değerleri 
üzerinden peşin veya taksitle OSB’lere 
satılacak.

Yer seçiminin kesinleşmesinden sonra 
OSB sınırları dışında kalan alanların 
planlanmasını, Çevre ve Şehircilik Ba-



9

kanlığı veya ilgili belediye en geç 1 yıl 
içinde yapacak.

Yer seçimi kesinleştirilen alandaki bü-
yükşehir, il, ilçe, belde belediyeleri, 
TOBB Kanunu’na göre kurulan sanayi 
odası, yoksa ticaret ve sanayi odası, 
o da yoksa ticaret odası, il özel idare-
si veya yatırım izleme ve koordinasyon 
başkanlığı temsilcileri ile alanın hiçbir 
belediye sınırı içinde olmaması halin-
de il belediyesi, ilçe belediyeleri ile bu 
ilçelerdeki odalar valilik uygun görüşüne 
istinaden OSB kuruluşunda yer alabile-
cek.

Tüzel kişilik kazanan OSB’lerden, kuru-
luş tarihinden itibaren 6 ay içinde kamu-
laştırma işlemlerine başlayıp 2 yıl içinde 
uzlaşılamayan tüm parseller için tespit 
ve tescil davası açmayan veya tüm par-
seller için açılan davalar neticesinde be-
deli ödemeyen OSB’lerin tüzel kişilikleri, 
tasfiye süreci başlatılarak resen terkin 
edilebilecek.

TBMM Genel Kurulunda kabul edilen 
Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin 
Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve 

KHK’larda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun’a göre, Organize Sanayi Bölge-
si (OSB) adına kamulaştırma yapacak 
idare, kamulaştırma kanunu uyarınca 
oluşturacağı kıymet, takdir ve uzlaşma 
komisyonlarında organize sanayi böl-
gesinden en az bir üyenin görevlendi-
rilmesini isteyecek. Tanınacak sürede 
görevlendirme yapılmaması halinde il-
gili idare komisyon üyelerinin tamamını 
kendi bünyesinden seçecek.

Organize Sanayi Bölgesinin müteşebbis 
heyetinin yapısında değişikliğe gidiliyor.

Buna göre, müteşebbis heyet, OSB’nin 
kuruluşuna katılan kurum ve kuruluş-
ların karar organlarınca, organlarında 
görevli olanlardan veya mensupları 
arasından tespit edilecek 15 asıl ve 15 
yedek üyeden oluşacak. Müteşebbis 
heyette yer alan üyeler, vali hariç 4 yıl 
için seçilecek ve temsil ettikleri kurum 
ve kuruluşlardaki görevleri sona erdiğin-
de üyelikleri düşecek. 

OSB organlarında görev alanlar vali ha-
riç diğer OSB’lerin organlarında görev 
alamayacak. OSB’lerin su, elektrik ve 

doğalgaz gelirleri haczedilemeyecek ve 
amacı dışında kullanılamayacak. OSB 
vermekle yükümlü olduğu hizmetlerle 
ilgili katılımcılardan bağış alamayacak.

Katılımcılar hakkında mahkemelerce 
verilen ihtiyati tedbir ve iflas erteleme 
kararları, katılımcıların bu madde uya-
rınca OSB’ye olan elektrik, su, doğal-
gaz borçlarının ifası, takibi ve tahsilini 
durdurmayacak, yükümlülüklerin yerine 
getirmesine engel oluşturmayacak.
 
OSB’lere Kredi Verilebilecek

OSB’lere faaliyetleri için gerekli olan ve 
bakanlıkca uygun görülecek projeler için 
kredi verilebilecek, finans kuruluşların-
dan kullanılan krediler için ise kredi faiz 
desteği sağlanabilecek.

OSB’lerde müteşebbislere tahsis edilen 
arsaların tapuları, katılımcı tarafından 
tahsis bedelinin tümüyle ödenmesi veya 
tahsis bedelinden kalan borç için temi-
nat mektubu verilmesi, OSB’nin kesin 
olarak belirleyeceği arsa bedelleriyle ya-
pılacak diğer yatırımlara itirazsız katıla-
cağına ilişkin noter tasdikli taahhütname 
vermesi hallerinde tesisi üretime geçen-
lere geri alım hakkı şerhi konulmadan, 
tesisi üretime geçmeyenlere ise geri 
alım hakkı şerhi konularak verilecek.

Katılımcının yönetmelikte belirlenen sü-

Sanayi siciline kayıtlı 
işletmelerin maliyet 

yüklerinin azaltılması 
amacıyla üretime

yönelik elektrik 
kullanımlarından

TRT payı
alınmayacak.„

“
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reler içinde üretime geçmemesi ve kredi 
sözleşmesinin sona ermesi durumun-
da, tahsis için ödenen tutar toplamının 
tahsis tarihinden sonraki yıllar için ye-
niden değerleme oranlarına göre gün-
cellenmesiyle elde edilen tutarın ilgilinin 
banka hesabına yatırılmasını müteakip, 
parsel OSB adına tescil edilecek.

Bir Katılımcı Üretim Yapabilecek

Hizmet ve destek alanları haricinde 
OSB’lerde yer alan her bir parselde, bir 
katılımcı ya da katılımcının kiracısı üre-
tim yapabilecek. Türk Ticaret Kanunu’n-
da tanımlanan hakim ve bağlı şirketler 
bu hükümden istisna olacak.

OSB’ler, Bakanlıktan izin almak kaydıy-
la ayrı şirket kurma şartı aranmaksızın, 
OSB alanı içerisinde öncelikle kendi ihti-
yacı olmak üzere elektrik üretim tesisleri 
kurma ve işletme hakkına sahip olacak. 
OSB’deki katılımcılar elektrik üretim te-
sisleri kurmak ve işletmek için OSB’den 
izin alacak.

OSB’de yer alan kuruluşlar altyapı ihti-
yaçlarını OSB’nin tesislerinden karşıla-
yacak. OSB’nin izni olmaksızın altyapı 
ihtiyaçları başka yerden karşılanamaya-
cak, münferiden tesis kurulamayacak.

OSB tüzel kişiliği, bu kanunun uygula-
masıyla ilgili işlemlerde her türlü vergi, 
resim ve harçtan muaf olacak.

OSB katılımcılarının enerji giderlerine 
dair düzenlemeler, serbest piyasa ko-
şullarıyla oluşmuş fiyatlara müdahale 
edilmeksizin, Bakanlar Kurulunca yapı-
lacak. Atık su arıtma tesisi işleten böl-
gelerden, belediyelerce atık su bedeli 
alınmayacak.

Her Türlü Belge ve Bilgileri İbraz 
Edecek

OSB ve Organize Sanayi Bölgesi Üst 
Kuruluşunun (OSBÜK) organlarının üye-

leri ile personeli, Bakanlığın talep etmesi 
halinde her türlü belge, defter, kayıt ve 
bilgileri ibraz edecek, örneklerini noksan-
sız, istenilen süre içerisinde ve gerçeğe 
uygun verecek, para ve para hükmünde-
ki evrakı gösterecek, bunların sayılması 
ve incelenmesine yardımcı olacak, yazılı 
bilgi taleplerini karşılayacak.

OSB ve OSBÜK organ üyeleri ile per-
soneli, kendi kusurlarından ileri gelen 
zararlardan sorumlu olacak. Bu kişiler 
para ve para hükmündeki evrak ve se-
netler ile bilanço, tutanak, rapor, defter 
ve belgeler üzerinde işledikleri suçlar-
dan dolayı devlet memurları gibi ceza-
landırılacak.

Geçici Olarak Görevden 
Uzaklaştırılabilecek

OSB kuruluş protokolü OSB’nin oluşumu-
na katılan kurum veya kuruluşlarca hazır-
lanacak ve Bakanlıkca onaylanacak.

Bakanlık gerekli gördüğü hallerde veya 
şikayet üzerine OSB’lerin ve OSBÜK’ün 
her türlü hesap ve işlemlerini denetle-
meye ve tedbir almaya yetkili olacak.

Görevleriyle ilgili suçlamalardan dolayı 
haklarında soruşturmaya başlanan OSB 
ve OSBÜK organ üyeleri ile personeli, 
tedbiren 3 aya kadar geçici olarak gö-
revden uzaklaştırılabilecek. 

Yargılama sonuçlanıncaya kadar mah-
kemeden görevden uzaklaştırma kararı 
istenebilecek.

Görevden uzaklaştırılan personel, Ba-
kanlık kararıyla veya haklarında kovuş-
turmaya yer olmadığı ile mahkumiyet-
lerine karar verilmediği takdirde, kalan 
görev sürelerini tamamlamak üzere iş-
lerine dönecek.

OSBÜK, OSB’ler arası uygulama birlik-
teliği ve iş birliğini sağlayacak, dayanış-
mayı temin edecek, OSB’lerin sorunla-

rının çözümüne yönelik ilgili kurum ve 
kuruluşlar nezdinde girişimde buluna-
cak ve çalışmalar yapacak, Bakanlık ile 
OSB’ler arasında koordinasyonu sağ-
layacak ve Bakanlıkca verilen görevleri 
yerine getirecek.

Bedelsiz Tahsis Edilebilecek

Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen il ve 
ilçelerdeki OSB’lerde yer alan parseller, 
tamamen veya kısmen bedelsiz tahsis 
edilebilecek.

Bakanlık kredisi kullanan OSB’deki tah-
sis edilmeyen parseller, en az 10 kişi-
lik istihdam öngören yatırımlara girişen 
gerçek veya tüzel kişilere tamamen 
veya kısmen bedelsiz tahsis edilebile-
cek. Bu durumda, tahsis edilen parse-
lin değeri, Bakanlık tarafından OSB’ye 
verilen kredi geri ödemesinden mahsup 
edilecek.

Düzenlemenin yürürlüğe gireceği tarih-
ten önce gerçek ve tüzel kişilere bedelli 
tahsis edilmiş parseller için ödemeler 
durdurulacak ve kalan meblağ Bakan-
lık tarafından OSB’ye verilen kredi geri 
ödemesinden mahsup edilecek.

Bakanlık kredisi kullanmayan ya da kre-
di borcunu ödemiş OSB’lerden de en 
az 10 kişilik istihdam öngören yatırım-
lara girişen gerçek veya tüzel kişilere, 
tamamen veya kısmen bedelsiz parsel 
tahsisi yapılabilecek. Bu durumda tahsis 
edilen parsel bedeli, OSB tüzel kişiliğine 
Bakanlık bütçesine bu amaçla konula-
cak ödenekten ödenecek.

Yatırımcının belirlenen şartlara uyma-
dığının veya mücbir sebepler hariç 
öngörülen sürede yatırımını tamamla-
madığının tespiti halinde parsel tahsisi 
iptal edilecek. Bu durumda, taşınmazın 
üzerindeki tüm yapı ve tesisler sağlam 
ve işler durumda tazminat veya bedel 
ödenmeksizin OSB tüzel kişiliğine inti-
kal edecek.
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Yurt Dışında OSB Kurulabilecek

OSB tüzel kişiliklerinin veya Türkiye’de 
yerleşik şirketlerin yetkili organlarınca 
karar alınması halinde yurt dışında OSB 
kurulmasına, kurulmuşlara ortak olun-
ması ve bu OSB’lerin işletilmesine Ba-
kanlar Kurulunca izin verilebilecek.

OSB’ler, yönetim ve hisse çoğunluğu 
OSB tüzel kişiliğinde olmak ve bu böl-
gelerde faaliyet göstermek şartıyla gay-
rimenkul yatırım ortaklıkları kurabilecek.

Mer’i plana göre yapılaşan sanayi tesis-
lerinin bulunduğu alanlar, düzenlemenin 
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl 
içerisinde yapılan başvuruların valilikçe 
uygun görülmesi halinde OSB olarak 
değerlendirilebilecek. Düzenlemenin 
yürürlüğe girdiği tarihten önce tüzel kişi-
lik kazanan ve hiçbir taşınmaz mülkiyeti 

Temel bilimler 
alanlarında en az 
lisans derecesine 

sahip Ar-Ge personeli 
istihdam eden Teknoloji 

Geliştirme Bölgeleri 
firmalarının, bu 

personelin her birine 
ödedikleri aylık ücretin

o yıl için uygulanan 
asgari ücretin aylık brüt 

tutarı kadarlık kısmı,
iki yıl süreyle Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı bütçesine 

konulacak ödenekten 
karşılanacak.„

“
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edinmemiş OSB’lere, kamulaştırma iş-
lemlerine başlamayan ve uzlaşılamayan 
parseller hakkında tespit ve tescil dava-
sı açmaları için iki yıl süre tanınacak.

Düzenleme yürürlüğe girmeden önce 
OSB olarak seçilen alan içinde kalan 
OSB tarafından katılımcıya devri ger-
çekleştirilen taşınmazların yatırım yapıl-
mayarak boş kaldığının tespit edilmesi 
halinde, taşınmaz malikine yapı ruhsatı-
nı alması ya da OSB’nin uygun gördüğü 
yatırımcıya taşınmazı devretmesi için 
yürürlük tarihinden itibaren bir yıl süre 
tanınacak.

Bu süre içinde taşınmazın OSB’nin 
uygun göreceği bir yatırımcıya devre-
dilmemesi, yapı ruhsatı alınmaması, 
yapı ruhsatı alınmış ise yapı ruhsatı 
tarihinden itibaren iki yıl içinde üretime 
geçilmemesi hallerinde, tahsis için öde-
nen tutar toplamının, tahsis tarihinden 
sonraki yıllar için yeniden değerleme 
oranlarına göre güncellenmesiyle elde 
edilen tutarın ilgilinin banka hesabına 
yatırılmasının ardından OSB adına tes-
cil edilecek.

Bu düzenlemenin yürürlüğe girdiği ta-
rihten önce maliki bulunduğu taşınmazı 
OSB olarak seçilen alan içerisinde ka-

lan ve üzerinde yatırım yapmayarak boş 
halde bulunduran taşınmaz malikine, 
yapı ruhsatını alması ya da OSB’nin uy-
gun gördüğü yatırımcıya taşınmazı dev-
retmesi için yürürlük tarihinden itibaren 
bir yıl süre tanınacak.

Bu süre içinde taşınmazın OSB’nin uy-
gun göreceği bir yatırımcıya devredil-
memesi, yapı ruhsatı alınmaması, yapı 
ruhsatı alınmış ise yapı ruhsatı tarihin-
den itibaren iki yıl içinde üretime geçil-
memesi hallerinde taşınmaz, kamulaş-
tırma yoluyla iktisap edilecek.

Kamulaştırılan Taşınmazlar Yatırıma 
Ayrılacak

Her iki kapsamdaki taşınmazlar ile ka-
mulaştırma yoluyla iktisap edilen ta-
şınmazlar, öncelikli olarak orta yüksek 
ve yüksek teknolojili yatırımlara tahsis 
edilecek. Aynı parsel için birden fazla 
yatırımcının tahsis talebinde bulunması 
durumunda teknoloji yoğunluğu, yatırım 
tutarı ve istihdam oranı yüksek olan ya-
tırıma öncelik tanınacak, eşitlik halinde 
kura yöntemine başvurulacak.

Bakanlık, OSB’nin talep etmesi halinde, 
ortaya çıkacak arsa edinim masrafları-
nın tamamına kadar olan kısmını kredi-

lendirebilecek.

Yürürlük tarihinden önce kredi alacaklısı 
kuruluşun mülkiyetine geçen taşınmaz-
ların iki yıl içerisinde satılamaması veya 
kiraya verilememesi hallerinde, OSB’nin 
başvurusu üzerine ilgili mahkeme tara-
fından belirlenecek bilirkişi marifetiyle 
tespit edilen taşınmaz bedeli, kredi ala-
caklısı kuruluş hesabına yatırılarak ta-
şınmaz OSB adına tescil edilecek.

Doğalgaz dağıtım şirketleri, organize 
sanayi bölgelerinin talebi ve muvafakatı 
ile organize sanayi bölgeleri için şebe-
ke ve bağlantı hattı yatırımları yaparak 
organize sanayi bölgelerinde dağıtım 
faaliyeti gerçekleştirebilecek.

Destek Kapsamına Alınacak

Yükseköğretim kurumlarının matematik, 
fizik, kimya ve biyoloji bölümleri temel 
bilimler mezunları, teknoloji geliştirme 
bölgelerinde destek kapsamına alına-
cak.

Temel bilimler alanlarında en az lisans 
derecesine sahip Ar-Ge personeli istih-
dam eden Teknoloji Geliştirme Bölgele-
ri firmalarının, bu personelin her birine 
ödedikleri aylık ücretin o yıl için uygu-
lanan asgari ücretin aylık brüt tutarı ka-
darlık kısmı, iki yıl süreyle Bilim, Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı bütçesine konu-
lacak ödenekten karşılanacak.

Söz konusu destek, ilgili ayda Teknoloji 
Geliştirme Bölgesi firmasında istihdam 
edilen toplam personel sayısının yüzde 
10’unu geçemeyecek. Bu destek, Tek-
noloji Geliştirme Bölgeleri yönetici şir-
ketlerinde istihdam edilen temel bilimler 
mezunu Ar-Ge personeline de aynen 
uygulanacak.

Kanunla, Teknoloji Geliştirme Bölgele-
rinde uygulanmakta olan kazanç istisna-
sı hükmünü, gayri maddi haklardan elde 
edilen kazançlar açısından uluslararası 
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standartlarla uyumlu hale getirmeye yö-
nelik düzenlemeler yapmak üzere Ba-
kanlar Kuruluna yetki veriliyor. Böylece 
yüksek katma değer üretmeye yönelik 
faaliyetlerin ülkede gerçekleştirilmesinin 
teşvik edilmesine yönelik mevzuat daha 
ayrıntılı olarak düzenlenebilecek.

TBMM Genel Kurulunda kabul edilen 
Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin 
Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve 
KHK’larda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun’a göre, enerji verimliliği konusun-
da AB mevzuatına uyum içeren düzen-
lemeler yapılıyor.

Kanun, AB mevzuatı enerji verimliliği 
kriterlerine uygun olmayan ürünlerin, 
Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazır-
lanması ve Uygulanmasına Dair Kanun 
kapsamında piyasaya arzının yasaklan-
masını ya da bir ürünün piyasadan top-
latılabilmesini içeriyor.

Yapılan kontrol sonucunda ürünün gü-
venli olmadığının tespit edilmesi halinde 
yetkili kuruluş ürünün piyasaya arzının 
yasaklanmasını, arz edilenlerin toplan-
masını, kısmen ya da tamamen bertaraf 
edilmesini, ürünlerin içerdiği risklerle il-
gili bilgilerin duyurulmasını yapacak.

Üretici bu duyuruyu yetersiz görürse 
ülke genelinde dağıtımı yapılan iki ga-
zete ile yayın yapan iki televizyon kana-
lında ilan ederek risk altındaki kişilere 
duyurulmasını sağlayacak.

Kanunla yetkili kuruluş tarafından gü-
vensiz veya teknik düzenlemesine uy-
gun olmayan ürünlerin tüketicilere yöne-
lik etkisi kısa sürede ortadan kaldırılıyor. 
Böylece üreticiler açısından da herhangi 
bir olumsuz etki ve haksız rekabet ko-
şullarının ortaya çıkması engelleniyor.

İdari Para Cezaları 

Piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri 
sonucunda uygunsuz olduğu tespit edi-

len ürünler için 4 bin ile 250 bin lira ara-
sında değişen çeşitli idari para cezaları 
getiriliyor.

Kanunla, orta ve yüksek teknolojili yerli 
ürünlere yüzde 15 oranında fiyat avan-
tajı sağlanarak bu konuda kamu kurum-
larınca yapılacak farklı uygulamaların 
engellenmesi amaçlanıyor. Ayrıca yerli 
yazılım ürünü teklif eden istekliler lehine 
de yüzde 15 oranında fiyat avantajı sağ-
lanması zorunluluğu getiriliyor.

Endüstri Bölgeleri Kurulabilecek

Kanun, Endüstri Bölgeleri Kanunu’nun 
amacını yeniden düzenliyor.

Endüstri bölgelerinin kurulması, yönetim 
ve işletilmesine ilişkin esasları düzenle-
yen kanun, Endüstri Bölgeleri Koordi-
nasyon Kurulunun oluşumunu, endüstri 
bölgelerinin kuruluşunu, ilanını, yatırım 
izni sürecini, teşvik tedbirlerini ve yöne-
tici şirketin görev ve yetkilerini belirleyen 
hükümleri de kapsıyor.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 
kurum ve kuruluşların veya yönetici şir-
ketin başvurusuna istinaden veya resen 
yer seçimi yapmak suretiyle endüstri 
bölgelerinin kurulması önerisinde bulu-
nabilecek.

Bakanlığın önerisi üzerine kurulca be-
lirlenen yerlerde, Bakanlar Kurulunca 
endüstri bölgelerinin kurulmasına izin 
verilebilecek. Endüstri bölgesi ilan edi-
len alanlardaki araziler kamulaştırılarak 
Hazine adına tescil edilecek, Maliye Ba-
kanlığı, endüstri bölgesi olarak kullanıl-
mak üzere Bakanlığa tahsis edecek.

Endüstri bölgelerinde yatırım yapmak 
isteyen yerli ve yabancı gerçek ve tüzel 
kişilerin Bakanlığa başvurusu üzerine 
ön yer tahsisi yapılacak. Ancak altyapı 
ile ilgili giderlerin yönetici şirket tarafın-
dan karşılandığı endüstri bölgelerinde 
yer alacak yatırımcılar, ön yer tahsisi 

için yönetici şirkete başvuracak. Yönet-
melikte düzenlenen esaslar çerçevesin-
de yönetici şirket tarafından belirlenen 
yatırımcılara Bakanlıkca ön yer tahsisi 
yapılacak.

ÇED mevzuatına tabi faaliyetlerden 
“ÇED Olumlu” kararı veya “ÇED Gerekli 
Değildir” kararı verilerek yatırımı kabul 
edilen faaliyetler hakkında gerekli izin, 
onay ve ruhsatlar verilmeden önce baş-
vuruda bulunan yatırımcının, yatırımda 
kullanacağı sabit yatırım tutarının binde 
beşini geçmemek üzere belirlenen oran 
dahilinde yatırdığı tutarı, özel endüstri 
bölgelerindeki yatırımcı ödemeyecek.

Yönetici şirket veya yatırımcı tarafından 
hazırlattırılacak imar planları, altyapı ve 
üstyapı projeleri ve bunlarla ilgili ruhsat 
ve izinler ile iş yeri açma ve çalışma 
ruhsatları Bakanlık onayı ve denetimine 
tabi olacak.

“ÇED Olumlu” kararı veya “ÇED Gerekli 
Değildir” kararı verilen faaliyetler hak-
kında ilgili kurumlarca başkaca hiçbir 
işleme gerek kalmaksızın 15 gün içinde 
gerekli diğer tüm ruhsat, izin ve onaylar 
verilecek.

Atık su arıtma tesisi işleten endüstri böl-
gelerinden belediyelerce atıksu bedeli 
alınmayacak.

Özel Endüstri Bölgeleri

Kanunla, özel endüstri bölgeleri de ku-
ruluyor.

Buna göre, üzerinde kurulu sanayi tesisi 
bulunan, arazi alanı 150 bin metreka-
reden büyük, kurulduğu dönemde ge-
çerli olan imar planları uyarınca gerekli 
izinleri alarak faaliyete geçmiş ve yeni 
yapılacak yatırım yeri için en az 50 bin 
metrekare tevsi imkanı sağlayan alanlar 
veya üzerinde kurulu sanayi tesisi bu-
lunmayan, 200 bin metrekareden büyük 
alanlar, Bakanlar Kurulunca özel en-
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düstri bölgesi olarak ilan edilecek. Özel 
endüstri bölgesi ilan edilecek alanlarda 
gerçekleştirme süresi 5 yılı geçmemek 
üzere belirlenen yeniden değerleme ora-
nına göre güncellenme kaydıyla en az 
400 milyon lira tutarında yeni yatırım ta-
ahhüdünde bulunulması gerekecek.

Başvuru sahibi gerçek veya tüzel kişile-
rin, önerilen alanın en az yüzde 51’inin 
mülkiyetine veya varsa süreleri ile sınırlı 
olmak kaydıyla irtifak hakkına veya kul-
lanma iznine sahip olması, yeni yatırıma 
ilişkin ‘’ÇED Olumlu” kararı veya “ÇED 
Gerekli Değildir” kararının alınmış olma-
sı şartları da aranacak.

Satılabilecek, Kiraya Verilebilecek

Özel endüstri bölgesi olarak ilan edilen 
alan sınırları içerisinde kalan, başvuru 
sahibinin mülkiyetindeki araziler, par-
seller halinde veya işletme binaları da 
yapılmak suretiyle satılabilecek, kiraya 
verilebilecek. Verilen 5 yıllık taahhüt 
süresi içerisinde yatırımın gerçekleşme-
mesi durumunda gecikmenin gerekçe-
leri kurulca değerlendirilecek, gerekirse 
bu süre bir defaya mahsus olmak üzere 
bir yıl uzatılabilecek.

Verilen ek süre içerisinde taahhüdün ger-

çekleşmemesi halinde, özel endüstri böl-
gesinin kaldırılmasına karar verilebilecek.

Yönetici Şirket

Bölgenin yönetimi ve işletmesinden 
sorumlu yönetici şirkete, TOBB’a bağ-
lı odalar, yerel yönetimler, bankalar ve 
finans kurumları, bölgede sınai faaliyet 
yürüten yerli ve yabancı özel hukuk tü-
zel kişileri, konuyla ilgili vakıf, kooperatif 
ve dernekler, ilgili kamu kuruluşları ve 
ihracatçı birlikleri, kurucu ya da sonra-
dan ortak olabilecek. Yabancı özel hu-
kuk tüzel kişileri, yönetici şirkete katıla-
bilecek.

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 
ilan edilen endüstri bölgeleri, en geç bir 
yıl içinde belirlenen hükümlere uygun 
hale getirilecek. Mevcut endüstri bölge-
lerinin işletme müdürlükleri, yönetici şir-
ketin kurulduğu tarihe kadar görevlerini 
sürdürecek.

Kanunla, Bilim Sanayi ve Teknoloji Ba-
kanlığının; organize sanayi bölgeleri, 
endüstri bölgesi, teknoloji geliştirme böl-
gesi, serbest bölge ve sanayi siteleri için 
uygun alanların belirlenmesi, organize 
sanayi bölgelerine ve sanayi sitelerine 
verilen kredi kapsamının genişletilmesi, 
yerleşim alanları içerisinde kalan sanayi 
sitelerinin taşınması konularındaki gö-
revleri yeniden düzenleniyor.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Mü-
dürlüğü; kamu kurum ve kuruluşları, 
özel sektör ya da tüzel kişiler tarafından 
tamamlanan ve devam eden projeler de 
dahil olmak üzere ulaştırma altyapıları-
nın inşaatı ve işletmesinin sağlanması 
amacıyla kamu ve özel sektör iş birliği 
modelleri geliştirerek gerekli gördüğü 
hallerde özel sektör gerçek ve tüzel ki-
şilerle müzakerelerde bulunacak, katkı 
payları belirleyecek, kiralayacak, kiraya 
verecek, işletecek, özel sektörün katılı-
mını sağlayacak. Böylece, limanlar, ba-

rınaklar, kıyı yapıları, hava meydanları, 
sanayi siteleri, fabrikalar, rafineriler, en-
düstriyel tesisler, organize sanayi bölge-
leri, endüstri bölgeleri, teknoloji geliştir-
me bölgeleri, maden ocakları, lojistik köy 
veya üsler, sanayi kuruluşları ve benzeri 
tesislerin demiryolları ile bağlantısı sağ-
lanabilecek.

50’den az çalışanı bulunan ve az tehlike-
li sınıfta yer alan iş yerlerinde; (işe giriş, 
periyodik muayeneler ve tetkikler hariç) 
iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri, işve-
renler veya işveren vekilleri tarafından 
yürütülebilecek. 50’den az çalışanı olan 
ve az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerleri de 
10’dan az çalışanı olan iş yerleri gibi, aile 
hekimleri ve kamu sağlık hizmeti sunu-
cularından hizmet alabilecek, yönetmelik 
çıkarma yetkisine sahip olacak.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun, “iş 
sağlığı ve güvenliği hizmetleri” ile “iş sağ-
lığı ve güvenliği hizmetlerinin desteklen-
mesi” hükümleri, 1 Temmuz 2017 yerine 
1 Temmuz 2020’de yürürlüğe girecek.

Islah komisyonunun belirlediği ıslah 
şartlarını yerine getiren, Bilim Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı tarafından tüzel 
kişilik verilen organize sanayi bölgeleri, 
bulundukları bölgelerdeki işletme hakkı 
devir sözleşmesi süresi sona erene ka-
dar dağıtım lisansı başvurusunda bulu-
namayacak.

Islahtan dönüşen organize sanayi böl-
geleri tarafından tesis edilen, bedelsiz 
olarak veya sembolik bedelle devredilen 
dağıtım tesislerinin mülkiyeti, işletme 
hakkı devir sözleşmesi süresi sonunda 
ilgili organize sanayi bölgesine bedelsiz 
veya sembolik bedelle devredilecek.

Kanunla, Yükseköğretim Kuruluna 5, 
Yükseköğretim Kalite Kuruluna 15, An-
kara Güzel Sanatlar Üniversitesine ise 
570 kadro ihdas edilecek.

Kaynak: https://www.sanayi.gov.tr

     Kanunla, orta ve 
yüksek teknolojili 

yerli ürünlere yüzde 
15 oranında fiyat 

avantajı sağlanarak 
bu konuda kamu 

kurumlarınca yapılacak 
farklı uygulamaların 

engellenmesi 
amaçlanıyor.„

“
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yılın 
ikinci çeyreğine (nisan-haziran) ilişkin 
Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) verile-
rini açıkladı. Buna göre, Türkiye ekono-
misi ikinci çeyrekte yüzde 5,1 büyüme 
kaydetti.

Gayrisafi yurtiçi hasıla ikinci çeyrek ilk 
tahmini; zincirlenmiş hacim endeksi ola-
rak,  2017 yılının ikinci çeyreğinde bir 
önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 
5,1 arttı.

Üretim yöntemiyle gayrisafi yurtiçi hası-

la tahmini, 2017 yılının ikinci çeyreğin-
de cari fiyatlarla yüzde 16,3 artarak 734 
milyar 211 milyon TL oldu.

Gayrisafi yurtiçi hasılayı oluşturan faali-
yetler incelendiğinde; 2017 yılının ikinci 
çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyre-
ğine göre zincirlenmiş hacim değeri 
olarak; tarım sektörü yüzde 4,7, sanayi 
sektörü yüzde 6,3, inşaat sektörü yüzde 
6,8 arttı. Ticaret, ulaştırma, konaklama 
ve yiyecek hizmeti faaliyetlerinin topla-
mından oluşan hizmetler sektörünün 
katma değeri ise yüzde 5,7 arttı.

Takvim etkisinden arındırılmış GSYH 
zincirlenmiş hacim endeksi, 2017 yılı 
ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı 
çeyreğine göre yüzde 6,5 arttı. Mev-
sim ve takvim etkilerinden arındırılmış 
GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir 
önceki çeyreğe göre yüzde 2,1 arttı.   

Yerleşik hanehalklarının ve hanehalkına 
hizmet eden kar amacı olmayan kuru-
luşların(HHKOK) toplam nihai tüketim 
harcamaları, 2017 yılının ikinci çeyre-
ğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine 
göre zincirleme hacim endeksi olarak 
yüzde 3,2 arttı. 

Devletin nihai tüketim harcamaları yüz-
de 4,3 azalırken, gayrisafi sabit serma-
ye oluşumu ise yüzde 9,5 arttı.

Mal ve hizmet ihracatı, 2017 yılının ikinci 
çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreği-
ne göre zincirleme hacim endeksi olarak 
yüzde 10,5, ithalatı ise yüzde 2,3 arttı.

İşgücü ödemeleri, 2017 yılının ikinci 
çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyre-
ğine göre yüzde 10,8, net işletme artığı/
karma gelir yüzde 22,5 arttı. 

İşgücü ödemelerinin cari fiyatlarla gayri-
safi katma değer içerisindeki payı geçen 
yılın aynı döneminde yüzde 38,1 iken 
bu oran 2017 yılının ikinci çeyreğinde 
yüzde 36,2 oldu. Net işletme artığı/kar-
ma gelirin payı ise yüzde 45,5’ten yüzde 
47,8’e yükseldi.

Türkiye Ekonomisi İkinci Çeyrekte
Yüzde 5,1 Büyüdü

Yıl Çeyrek

GSYH Cari

Fiyatlarla

(Milyon TL)

GSYH Cari

Fiyatlarla

(Milyon $)

GSYH 

Değişim Oranı

(%)

GSYH

Zincirlenmiş Hacim 

Endeksi (2009=100)

2015

2016

2017

I(r) 497 687

562 948

631 512

646 500

202 703

211 238

225 103

222 835

563 891

631 233

666 176

747 226

191 396

217 634

225 232

228 482

133,7

148,4

163,2

166,3

140,1

155,7

161,8

173,4

3,6

7,2

5,8

7,5

4,8

4,9

-0,8

4,2

649 538

734 211

175 934

204 809

147,5

163,6

5,2

5,1

(r)II
(r)III
(r)IV

I(r)

(r)II
(r)III
(r)IV

I(r)

II

(r): İlgili çeyreklerde güncelleme yapılmıştır.

Gayrisafi Yurtiçi Hasıla Sonuçları, II. Çeyrek: Nisan - Haziran, 2017
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MAKALE

Mustafa YAVUZ

Gümrük ve 

Ticaret Uzmanı 1. Giriş

Yaklaşık 54 yılı aşkın bir süre uygulan-
mış olan 6762 sayılı mülga Türk Ticaret 
Kanunu1, 01.07.2012 tarihi itibariyle ye-
rini 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanu-
nuna2 (TTK) bırakmıştır. TTK, özellikle 
anonim şirketlerle ilgili olarak birçok ko-
nuda değişiklik ve önemli düzenlemeler 
öngörmekte ve ticari yaşama ilişkin yeni 
kural ve esaslar belirlemektedir. Avrupa 
Birliği müktesebatı, uygulamada karşıla-
şılan sorunlar ve ortaya çıkan ihtiyaçlar 
doğrultusunda anılan Kanunda yeniden 
düzenlenen konulardan biri de anonim 
şirket ortaklarına ve şirket çalışanlarına 
sağlanan haklar ve korumalardır.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığının ve-
rilerine göre3 31 Temmuz 2017 tarihi 
itibariyle hali hazırda kurulu bulunan 

anonim şirket sayısı 113.861’dir. Faali-
yet ve  çalışma alanı ile yapılan işlerin 
büyüklüğü dikkate alındığında, ülke-
mizde toprak, seramik, çimento ve cam 
sanayii sektörlerinde faaliyet gösteren 
şirketlerin büyük çoğunluğu anonim şir-
ket statüsünde kurulmaktadır. Bilindiği 
üzere, hizmet akdine veya iş sözleşme-
sine istinaden çalışan kişileri çalıştıran 
gerçek veya tüzel kişiler ile tüzel kişiliği 
olmayan kurum ve kuruluşlar işveren 
sayılmaktadır. Bu çerçevede, tüzel ki-
şiliği haiz bulunan ve söz konusu sek-
törlerde faaliyet gösteren her şirket aynı 
zamanda sosyal güvenlik ve iş mevzua-
tı kapsamında birer işverendir.4

İşveren konumunda bulunan ve ‘serma-
yesi belirli ve paylara bölünmüş olup, 
borçlarından dolayı yalnız malvarlığıyla 
sorumlu bulunan ticaret şirketi’ olarak 

Ticaret Hukukunda İşveren 
Konumundaki Şirketlerin 
Ortaklarına ve Şirket 
Çalışanlarına Sağlanan 
Haklar ve Korumalar
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tanımlanan anonim şirketleri, esas itiba-
riyle paylar ve dolayısıyla bu payların sa-
hipleri (ortaklar) oluşturmaktadır. Buna 
mukabil, anonim şirketlerde pay, sahibi-
ne çeşitli haklar kazandırır. 

Bu hakların tümüne pay sahipliği (ortak-
lık) hakları denir.5 Söz konusu haklar, 
ortaklık ile elde edilmekte olup, ayrıca 
kanunlar ve esas sözleşme hükümleri ile 
tanınmakta ve korunmaktadır.  

TTK’da şirket ortaklarına sağlanan hak-
ların yanında, bu şirketlerin çalışanlarına 
da bazı haklar ve korumlar öngörülmüş-
tür. “Çalışanlar” ibaresi ile, şirketin işçi-
leri dâhil  sıfatları ne olursa olsun - tüm 
çalışanları anlatılmaktadır. Şirketteki en 
üst seviyedeki yöneticilerden en alt se-
viyedeki personele (işçiye) kadar herkes 
çalışan kavramı içerisinde yer alır.

İşte bu çalışmada TTK’da, işveren sıfatı-
nı haiz anonim şirketlerin ortakları ile bu 
şirketlerin çalışanlarına (işçilerine) sağ-
lanan haklar ve korumalar ayrı başlıklar 
halinde detaylı ve açıklayıcı bir şekilde 
ele alınmış ve değerlendirilmiştir.

2. İşveren Konumundaki Anonim 
Şirketlerin Ortaklarına Sağlanan 
Haklar

TTK’da anonim şirket ortaklarına tanı-
nan haklar; mali haklar, kişisel haklar ve 
dava açma hakları olmak üzere üç grup-
ta incelenebilir.

2.1. Mali Haklar6

Anonim şirket ortaklarının sahip olduğu 
mali hakları; kar payı alma, tasfiye pa-
yına iştirak, bedelsiz pay edinme, yeni 
paylardan rüçhan (önalım), hazırlık dö-
nemi faizi alma ve tesislerden yararlan-
ma hakkı olarak sıralayabiliriz. Söz ko-
nusu haklar, aşağıda ayrıntılı olarak ele 
irdelenmiştir.

2.1.1 Kar Payı (Temettü) Alma Hakkı

Her anonim şirket ortağı, kanun ve esas 
sözleşme hükümlerine göre ortaklara 
dağıtılması kararlaştırılmış net dönem 
kârına, payı oranında katılma hakkını ha-
izdir. Esas sözleşmede aksine bir hüküm 
yoksa kâr payı, ortağın sermaye payı için 

şirkete yaptığı ödemelerle orantılı olarak 
hesap edilir. Bunun yanında kâr payı, 
ancak net dönem kârından ve serbest 
yedek akçelerden dağıtılabilir (TTK md. 
507-509). Bu hakkın kısıtlanması (bazı 
paylara imtiyaz tanınması, karın dağıtıl-
mamasına karar verilmesi gibi) mümkün 
ise de, özüne dokunulamaz.

Karın dağıtımına karar verme yetkisi 
münhasıran genel kurula aittir. Genel 
kurulun kar payının dağıtılmasına ilişkin 
kararı, yenilik doğurucu bir karar olup, 
genel kurul kararından itibaren ortakla-
rın ve diğer ilgililerin alacak hakkı doğar. 
Kar payının, paydan ayrı olarak devri ve 
haczi mümkündür. Ayrıca, şirketin kar 
payını ödemede temerrüde düşmesi ha-
linde ortakların faiz isteme hakkı vardır. 
Kar payı muaccel olduktan sonra beş yıl 
içinde şirketten istenmemesi halinde za-
manaşımına uğrar.

2.1.2. Tasfiye Payına İştirak Hakkı 

Tasfiye payı, tasfiye aşamasındaki ano-
nim şirketin borçları ödendikten sonra 
kalan bakiyenin ortaklar arasında bölün-
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mesi sonucunda ortaklara düşen paydır. 
Anonim şirketin sona ermesi halinde her 
ortağın, esas sözleşmede sona eren şir-
ketin mal varlığının kullanılmasına ilişkin 
başka bir hüküm bulunmadığı takdirde, 
tasfiye sonucunda kalan tutara payı 
oranında katılma hakkı vardır (TTK md. 
507/I). Öncelikle tasfiye halinde bulunan 
şirketin borçları ödenir ve ortaklara pay 
bedelleri geri verilir. Bundan sonra kalan 
varlık, esas sözleşmede aksi kararlaştı-
rılmamışsa, ortaklar arasında ödedikleri 
sermayeler ve imtiyaz hakları oranında 
dağıtılır. Tasfiye payında imtiyazın varlı-
ğı halinde esas sözleşmedeki düzenle-
me uygulanır. Esas sözleşme ve genel 
kurul kararında aksine hüküm bulunma-
dıkça dağıtım para olarak yapılır. Tasfi-
ye payı da kar payı gibi devir ve haciz 
edilebilir.

2.1.3. Bedelsiz Pay Edinme Hakkı

Esas sözleşme veya genel kurul kararıyla 
ayrılmış ve belirli bir amaca özgülenme-
miş yedek akçeler ile kanuni yedek ak-
çelerin serbestçe kullanılabilen kısımları 

ve mevzuatın bilançoya konulmasına ve 
sermayeye eklenmesine izin verdiği fon-
lar, sermayeye dönüştürülerek sermaye 
iç kaynaklardan artırılabilir. Bu şekilde 
oluşan yeni payları ortaklar, paylarının 
sermayeye oranına göre bedelsiz iktisap 
eder. Ortaklar, bu paylar için bir bedel 
ödemez. Söz konusu hak, anonim şirke-
tin mal varlığından doğrudan yararlanma 
olanağı veren bir servet hakkıdır. Bedelsiz 
paylar üzerindeki hak kaldırılamaz ve sı-
nırlandırılamaz; bu haktan vazgeçilemez. 
Bu şekilde ortağın paylarının, toplam pay-
lara oranı korunmuş olmaktadır. 

2.1.4. Yeni Paylarda Rüçhan (Önalım) 
Hakkı 

Her ortak, yeni çıkarılan payları, mev-
cut paylarının sermayeye oranına göre, 
alma hakkını haizdir (TTK md. 461/I). 
Düzenlemenin amacı, ortakların sahip 
olduğu payların sermaye artırımı sonucu 
değerinin aşınmasını önlemek7 ve orta-
ğın sermaye artırımından önceki etkinlik 
durumunun sermaye artırımından sonra 
da aynı kalmasını sağlamaktır. Genel 

kurulun, sermayenin artırımına ilişkin ka-
rarı ile ortağın rüçhan hakkı, ancak haklı 
sebepler bulunduğu takdirde ve en az 
esas sermayenin %60’ının olumlu oyu 
ile sınırlandırılabilir veya kaldırılabilir. 
Özellikle, halka arz, işletmelerin, işletme 
kısımlarının, iştiraklerin devralınması ve 
işçilerin şirkete katılmaları haklı sebep 
kabul olunur. Rüçhan hakkının sınırlan-
dırılması ve kaldırılmasıyla, hiç kimse 
haklı görülmeyecek şekilde, yararlandırı-
lamaz veya kayba uğratılamaz. Yönetim 
kurulu, rüçhan hakkının sınırlandırılma-
sının veya kaldırılmasının gerekçelerini; 
yeni payların primli ve primsiz çıkarılma-
sının sebeplerini; primin nasıl hesaplan-
dığını bir rapor ile açıklar. Bu rapor ayrı-
ca ticaret siciline tescil ve ilan edilir.

Öte yandan, yönetim kurulu yeni pay 
alma hakkının kullanılabilmesinin esas-
larını bir karar ile belirler ve bu kararda 
ortaklara en az 15 gün süre verir. Karar, 
ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret 
Sicili Gazetesinde ilan olunur. Ayrıca şir-
ket, internet sitesi kurmakla yükümlü ise 
internet sitesine konulur. Bu süre içinde 
yeni pay alma hakkının kullanılmaması 
durumunda ortağın mezkûr hakkı düşer. 
Yeri gelmişken belirtelim ki, rüçhan hakkı 
devredilebilir.

2.1.5. Hazırlık Dönemi Faizi Alma 
Hakkı

Faaliyete geçmesi uzun zaman alacak 
bir anonim şirketin ortak bulmasındaki 
zorluk dikkate alınarak TTK’nın 509/I. 
maddesindeki “Sermaye için faiz ödene-
mez.” hükmü şirkete katılımı özendirmek 
amacıyla aynı Kanunun 510. madde-
sinde yumuşatılmıştır.8 Bu hükme göre; 
işletmenin tam bir şekilde faaliyete baş-
lamasına kadar geçecek hazırlık dönemi 
için ortaklara, Türkiye Muhasebe Stan-
dartlarına uygun olmak koşuluyla, özel-
likli varlık niteliğindeki yatırımların ma-
liyetine yüklenmek üzere, belirli bir faiz 
ödenmesi esas sözleşmede öngörülebi-
lir ve bu dönemle sınırlı olmak üzere faiz 
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ödemelerinin en geç ne zamana kadar 
süreceği belirtilir. Dolayısıyla, anonim 
şirket ortaklarına şirket sözleşmesinde 
öngörülmesi kaydıyla hazırlık dönemi 
faizinin ödenebilmesi mümkündür. Bu-
nun dışında ayrıca, işletme yeni paylar 
çıkarılarak genişletilecek olursa, serma-
yenin artırılmasına dair olan kararda, 
yeni ortaklara, özellikli varlık niteliğindeki 
yatırımların maliyetine yüklenmek üzere, 
belirli bir süreyle en geç yeni yatırımın 
işletmeye alındığı güne kadar faiz öden-
mesi kabul edilebilir (TTK md. 510/II).

2.1.6. Tesislerden Yararlanma Hakkı 

Tesislerden yararlanma hak, TTK’da ön-
görülmemiş olsa da, bazı anonim şirket-
lerin niteliğinden kaynaklanan ve esas 
sözleşme ile tanınan bir haktır. Bu hak-
kın dermeyanı için şirketin kullanılmaya 
müsait tesislerinin bulunması gerekir. 
Örneğin, plaj, spor tesisi veya kaplıca iş-
letmeciliği yapan anonim şirket kendi or-
taklarına tesislerinden yararlanma veya 
yararlanmada öncelik hakkı verebilir. Bu 
hak esas sözleşme ile tanınmadıkça şir-
ketçe bir zorunluluk oluşturmaz.9

2.2. Kişisel (Şahsi) Haklar
2.2.1. Genel Kurul Toplantılarına 
Katılma Hakkı10

Genel kurula katılma hakkı, ortakların 
şirket üzerinde etkili olmasına imkan ve-
ren ve paylarından doğan haklarını kul-
lanmasını sağlayan en önemli haklardan 
biridir. Bu hak; aynı zamanda ortaklara 
görüşmelere katılma, genel kurulda ko-
nuşma, soru sorma, teklifte bulunma, 
görüş açıklama, alınan kararlara muha-
lefet etme, oy kullanma, seçme-seçilme, 
genel kurul kararları aleyhine iptal davası 
açma gibi haklar sağlar. Dolayısıyla, or-
takların genel kurula katılma hakkı vaz-
geçilmez ve bertaraf edilmez niteliktedir. 

Ortak, paylarından doğan haklarını kul-
lanmak için, genel kurula kendisi katıla-
bileceği gibi, ortak olan veya olmayan 

bir kişiyi de temsilcisi olarak genel kurula 
yollayabilir. Temsilcinin ortak olmasını 
öngören esas sözleşme hükmü geçer-
sizdir. Senede bağlanmamış paylardan, 
nama yazılı pay senetlerinden ve ilmü-
haberlerden doğan ortaklık hakları, pay 
defterinde kayıtlı bulunan ortak veya 
ortakça yazılı olarak yetkilendirilmiş kişi 
tarafından kullanılır. Öte yandan, bir or-
tak genel kurul toplantısında oy kullan-
ma hakkından yoksun olsa bile, genel 
kurul toplantısına katılabilir. Bununla 
birlikte, ortağın genel kurul toplantısına 
katılma hakkını kötüye kullanması (ge-
nel kurulun huzurunu bozması, taşkınlık 
yapması, rahatsız edici ve tehditkâr dav-
ranışlarda bulunması gibi) durumunda 
toplantı başkanlığınca yapılan uyarıya 
rağmen söz konusu davranışın devamı 
halinde ortağın genel kuruldan çıkarıla-
bileceği doktrinde  kabul edilmektedir.11

2.2.2. Oy Kullanma Hakkı

Oy kullanma hakkı, vazgeçilemez nite-
likteki ortaklık haklarındandır. Ortaklar, 
oy haklarını genel kurulda, paylarının 
toplam itibarî değeriyle orantılı olarak 
kullanır. Bilindiği üzere, TTK ile birlikte 
genel kurul toplantıları elektronik ortam-
da da yapılabilmektedir. Zira anonim 
şirketlerde genel kurullara elektronik or-
tamda katılma, öneride bulunma, görüş 
açıklama ve oy verme, fizikî katılmanın 
ve oy vermenin bütün hukuki sonuçlarını 
doğurmaktadır. Diğer taraftan, her ortak 
sadece bir paya sahip olsa da en az bir 
oy hakkını haizdir (oysuz ortak olmaz 
ilkesi). Ancak, birden fazla paya sahip 
olanlara tanınacak oy sayısı esas söz-
leşmeyle sınırlandırılabilir. Buna karşın, 
şirketin finansal durumunun düzeltilmesi 
sırasında payların itibarî değerleri indiril-
mişse payların indiriminden önceki itibarî 
değeri üzerinden tanınan oy hakkı koru-
nabilir (TTK md. 434). 

Son olarak belirtelim ki, ortak oy hak-
kından vazgeçemeyeceği gibi, bu hakkı 
kullanmaya da zorlanamaz. Bir önceki 

bölümde açıklandığı üzere, her ortak ken-
disini genel kurulda ortak olan veya olma-
yan bir kişi aracılığıyla temsil ettirebilir.

2.2.3. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı

Bilgi alma ve inceleme hakkı, esas söz-
leşmeyle ve şirket organlarından birinin 
kararıyla kaldırılamaz ve sınırlandırıla-
maz. Dolayısıyla bahsi geçen haklar, 
vazgeçilmez nitelikte müktesep bir ortak-
lık hakkıdır.

Bu çerçevede; anonim şirketin finansal 
tablolarının, yönetim kurulunun yıllık faa-
liyet raporunun, bağımsız denetime tabi 
şirketlerde denetleme raporlarının ve yö-
netim kurulunun kâr dağıtım önerisinin, 
genel kurul toplantısından en az 15 gün 
önce, şirketin merkez ve şubelerinde 
ortakların incelemesine hazır bulundu-
rulması ve bunlardan finansal tabloların 
bir yıl süre ile merkezde ve şubelerde 
ortakların bilgi edinmelerine açık tutul-
ması zorunludur. Ayrıca her ortak, gideri 
şirkete ait olmak üzere gelir tablosuyla 
bilançonun bir suretini isteyebilir.

Genel kurulun açık izni veya yönetim 
kurulunun bu hususta kararı olması 
kaydıyla ortaklar, sorularını ilgilendiren 
kısımları için şirketin ticari defterleriyle 
yazışmalarını inceleyebilir. İzin alındığı 
takdirde inceleme bir uzman aracılığıy-
la da yapılabilir. Bunun yanında ortak-
lar genel kurulda, yönetim kurulundan 
şirketin işleri, şirket bağımsız denetime 
tabi ise denetçilerden denetimin yapılma 
şekli ve sonuçları hakkında bilgi isteye-
bilir. Ancak, verilecek bilgilerin, hesap 
verme ve dürüstlük ilkeleri bakımından 
özenli ve gerçeğe uygun olması gerekir. 
Bilgi verilmesi ise sadece istenilen bilgi 
verildiği takdirde şirket sırlarının açıkla-
nacağı veya korunması gereken diğer 
şirket menfaatlerinin tehlikeye girebile-
ceği gerekçesi ile reddedilebilir. Bununla 
birlikte, bilgi alma veya inceleme istemle-
ri cevapsız bırakılan, haksız olarak red-
dedilen, ertelenen ve TTK’nın ilgili hük-
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müne göre bilgi alamayan anonim şirket 
ortağı, reddi izleyen 10 gün içinde, diğer 
hallerde de makul bir süre içerisinde şir-
ketin merkezinin bulunduğu asliye ticaret 
mahkemesine başvurabilir. Mahkemenin 
kararı ise kesindir (TTK md. 437).

2.2.4. Özel Denetim İsteme Hakkı

Her ortak, ortaklık haklarının kullanılabil-
mesi için gerekli olduğu takdirde ve bilgi 
alma veya inceleme hakkı daha önce 
kullanılmışsa, belirli olayların özel bir de-
netimle açıklığa kavuşturulmasını, gün-
demde yer almasa bile genel kuruldan 
isteyebilir. Genel kurul istemi onaylarsa, 
şirket veya her bir ortak otuz gün için-
de, şirket merkezinin bulunduğu yerdeki 
asliye ticaret mahkemesinden bir özel 
denetçi atanmasını isteyebilir. Genel ku-
rulun özel denetim istemini reddetmesi 
halinde, sermayenin en az onda birini 
oluşturan ortaklar veya paylarının itibari 
değeri toplamı en az bir milyon TL olan 
ortaklar üç ay içinde şirket merkezinin 
bulunduğu yer asliye ticaret mahkeme-
sinden özel denetçi atamasını isteyebilir. 
Dilekçe sahiplerinin, kurucuların veya 
şirket organlarının, kanunu veya şirket 
sözleşmesini ihlal ederek, şirketi veya 
ortakları zarara uğrattıklarını, ikna edici 
bir şekilde ortaya koymaları halinde özel 
denetçi atanır (YTTK md. 438-444).  

Özel denetçi, incelemenin sonucu hak-
kında, şirketin sırlarını da koruyarak, 
mahkemeye ayrıntılı bir rapor sunar. 
Mahkeme, raporu şirkete tebliğ eder ve 
şirketin, raporun açıklanmasının şirket 
sırlarını veya şirketin korunmaya de-
ğer diğer menfaatlerini zarara uğratıp 
uğratmayacağına ve bu sebeple istem 
sahiplerine sunulmamasına ilişkin istemi 
hakkında karar verir. Mahkeme, şirket ve 
istem sahiplerine, açıklanan rapor hak-
kında, değerlendirmeleri bildirmek ve ek 
soru sormak imkânını tanır. Diğer taraf-
tan yönetim kurulu, raporu ve buna ilişkin 
değerlendirmeleri, ilk genel kurula sunar. 
Her ortak, genel kurul toplantısını izleyen 

bir yıllık süre içinde şirketten raporun ve 
yönetim kurulunun görüşünün bir sureti-
nin verilmesini isteyebilir.

2.2.5. Eşit İşlemi İsteme Hakkı

TTK, ETTK’da düzenlenmeyen ancak 
doktrinde ve yargı kararlarında kabul 
edilen evrensel nitelikteki “eşit işlem” 
ilkesini, anonim şirketler için kanuni bir 
üst kural haline getirmiştir.  Bu çerçeve-
de mezkûr Kanunun 357. maddesinde, 
“Pay sahipleri eşit şartlarda eşit işleme 
tabi tutulur.” hükmüne yer verilmiştir. Bu 
düzenleme, bir taraftan yönetim kurulu 
üyelerinin öznel ve keyfi karar ve uygu-
lamalarına kanuni bir barikat çekmekte, 
diğer taraftan da esas sözleşmelerindeki 
hükümlerin adil ve menfaatler dengesine 
uygun bir şekilde yorumlanmasını sağ-
lamaktadır. Yönetim kurulu üyeleri ve 
şirket yöneticileri; iş, işlem ve kararlarını 
oluştururken bu ilkeyi göz önünde bulun-
durmakla yükümlüdür. 

2.3. Dava Açma Hakları

TTK’da anonim şirket ortaklarına tanınan 
dava açma hakları aşağıda açıklanmıştır.

2.3.1. Genel Kurul Kararları Aleyhine 
İptal veya Butlan Davası Açma Hakkı

Anonim şirket ortakları, kanun veya 
esas sözleşme hükümlerine ve özellikle 
dürüstlük kuralına aykırı olan genel ku-
rul kararları aleyhine, karar tarihinden 
itibaren üç ay içinde, şirket merkezinin 
bulunduğu yerdeki asliye ticaret mah-
kemesinde iptal davası açma hakkına 
sahiptir (TTK md. 445). Dava açmak is-
teyen ortakların toplantıda hazır bulunup 
da karara olumsuz oy vermesi ve bu mu-
halefetini tutanağa geçirtmesi; toplantıda 
hazır bulunsun veya bulunmasın, olum-
suz oy kullanmış olsun ya da olmasın, 
çağrının usulüne göre yapılmadığını, 
gündemin gereği gibi ilan edilmediğini, 
genel kurula katılma yetkisi bulunmayan 
kişilerin veya temsilcilerinin toplantıya 

katılıp oy kullandıklarını, genel kurula 
katılmasına ve oy kullanmasına haksız 
olarak izin verilmediğini ve bu aykırılık-
ların genel kurul kararının alınmasında 
etkili olduğunu ileri sürmesi gerekmekte-
dir. Ortak, hem dava açtığı sırada hem 
de dava süresince ortaklık sıfatını taşı-
yor olmalıdır. Aksi takdirde dava ehliyet 
yönünden reddedilecektir.

Ayrıca TTK’da genel kurulun, özellikle; 
ortağın, genel kurula katılma, asgari oy, 
dava ve kanundan kaynaklanan vazge-
çilemez nitelikteki haklarını sınırlandıran 
veya ortadan kaldıran, ortağın bilgi alma, 
inceleme ve denetleme haklarını, kanu-
nen izin verilen ölçü dışında sınırlandı-
ran, anonim şirketin temel yapısını bozan 
veya sermayenin korunması hükümle-
rine aykırı olan kararlarının batıl olduğu 
belirtilmiştir (TTK md. 447). Butlanın tes-
piti davası, ortaklar da dâhil olmak üzere 
menfaati bulunan herkes tarafından belli 
bir süreye bağlı olmaksızın açılabilir.

2.3.2. Şirketin Feshi İçin Mahkemeye 
Başvurma Hakkı

Haklı sebeplerin varlığında, sermayenin 
en az onda birini ve halka açık şirket-
lerde yirmide birini temsil eden payların 
sahipleri, şirketin merkezinin bulunduğu 
yerdeki asliye ticaret mahkemesinden 
şirketin feshine karar verilmesini isteye-
bilme hakkına sahiptir. Mahkeme, fesih 
yerine, davacı ortaklara, paylarının karar 
tarihine en yakın tarihteki gerçek değer-
lerinin ödenip davacı ortakların şirketten 
çıkarılmalarına veya duruma uygun dü-
şen ve kabul edilebilir diğer bir çözüme 
karar verebilir (TTK md. 531).

Bunun dışında, uzun süreden beri şirke-
tin kanunen gerekli olan organlarından 
biri mevcut değilse veya genel kurul 
toplanamıyorsa, şirket alacaklıları veya 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı yanında 
her bir ortak da şirketin feshini, şirket 
merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ti-
caret mahkemesinden isteyebilir. Mah-
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keme, yönetim kurulunu da dinleyerek 
şirketin durumunu kanuna uygun hâle 
getirmesi için bir süre belirler. Bu süre 
içinde durum düzeltilmezse, mahkeme 
şirketin feshine karar verir. Bunun yanın-
da, dava açıldığında mahkeme, taraflar-
dan birinin istemi üzerine gerekli önlem-
leri alabilir (TTK md. 530).

2.3.3. Şirket Kurucuları, Yönetim 
Kurulu Üyeleri, Yöneticileri ve 
Tasfiye Memurları Hakkında Hukuki 
Sorumluluk Davası Açma Hakkı

Anonim şirket ortakların, kanundan ve 
esas sözleşmeden doğan yükümlülük-
lerini kusurlarıyla ihlal eden ve bundan 
dolayı zarara sebep olan şirket kurucu-
ları, yönetim kurulu üyeleri, yöneticileri 
ve tasfiye memurları hakkında şirket 
merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ti-
caret mahkemesinde hukuki sorumluluk 
davası açabilir (TTK md. 553). Ortaklar 
tazminatın ancak şirkete ödenmesini is-
teyebilir. Ortağın açtığı davayı hukuki ve 
maddi sebepler haklı gösterdiği takdirde 
mahkeme, dava giderleriyle avukatlık 
ücretini, bu giderler davalıya yükletile-
mediği hallerde, davacı ortakla şirket 
arasında hakkaniyete göre paylaştırır. 

2.3.4. Şirket Kuruluşunda Kanun 
Hükümlerine Aykırı Hareket Edilmesi 
Nedeniyle Şirketin Feshinin İsteme 
Hakkı

TTK’nın 353/I. maddesinde, anonim 
şirketin butlanına veya yokluğuna karar 
verilemeyeceği, ancak şirketin kurulma-
sında kanun hükümlerine aykırı hareket 
edilmek suretiyle, alacaklıların, ortakla-
rın veya kamunun menfaatleri önemli bir 
şekilde tehlikeye düşürülmüş veya ihlal 
edilmiş olursa, yönetim kurulunun, Güm-
rük ve Ticaret Bakanlığının, ilgili alacak-
lının veya ortağın istemi üzerine şirketin 
merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ti-
caret mahkemesince şirketin feshine ka-
rar verileceği hükme bağlanmıştır. Söz 
konusu fesih davasının, anonim şirketin 

tescil ve ilanından itibaren üç aylık hak 
düşürücü süre içinde açılması şarttır. 
Mahkeme davanın açıldığı tarihte gerekli 
önlemleri almaya yetkilidir.

3. Şirket Çalışanlarına Sağlanan 
Haklar ve Korumalar

TTK’da şirket çalışanlarına sağlanan hak-
lar ve korumalar ile hedeflenen amaçlar; 
‘birleşme, bölünme ve tür değiştirme gibi 
yapı değişikliği işlemlerinde çalışanların 
mevcut haklarının korunması ve devra-
lan veya tür değiştiren şirkette önceden 
olduğu gibi işlerine devam etmesi’, ‘işçi-
lerin belli ihtiyaçlarını karşılamak, vefatları 
halinde yakınlarına destek olmak ve çalış-
mayı özendirmek amacıyla çalışanlar ve 
işçiler için yedek akçe oluşturulması’ ve 
‘işçilerin şirkete katılmalarının sağlanma-
sı’ şeklinde sıralanabilir. Bahsi geçen Ka-
nunun şirket çalışanlarına sağladığı hak-
lar ve korumalar aşağıda ele alınmıştır.

3.1. Birleşme, Bölünme ve Tür 
Değiştirme İşlemlerinde Çalışanların 
Korunması

TTK’da ticaret şirketleri için birleşme, bö-
lünme ve tür değiştirme olmak üzere üç 
çeşit yapısal değişiklik öngörülmüştür. 
Yapı değişikliği kapsamında hakları ko-
runan gruplardan biri de şirket çalışanla-
rıdır. Anılan Kanunda (md. 178) sadece 
bölünme işlemlerinde işçilerin haklarının 
korunmasına ilişkin usul ve esaslara yer 
verilmiş, ancak aynı Kanunun 158/IV. ve 
190. maddelerinde yapılan atıf dolayı-
sıyla bahsi geçen hükmün birleşme ve 
tür değiştirme işlemlerinde de uygulan-
ması öngörülmüştür. Bu bağlamda 178. 
madde hükmü, hem birleşme hem de 
bölünme ve tür değiştirme işlemlerinde 
uygulanacaktır. TTK’nın 178. maddesi, 
işyerinin veya bunun bir bölümünün dev-
ri halinde işçilerin durumunu ve haklarını 
düzenleyen 4857 sayılı İş Kanununun12 
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6. maddesine nazaran daha özel bir hü-
kümdür. Ayrıca ticaret şirketlerinin sade-
ce birleşme, bölünme ve tür değiştirme 
işlemleri için geçerli olan TTK’nın 178 
maddesi, işçi lehine olmak üzere yeni 
haklar ve hükümler ihtiva etmektedir.

Söz konusu maddenin birinci fıkrasında 
“Tam veya kısmi bölünmede (birleşme 
ve tür değiştirmede de), işçilerle yapılan 
hizmet sözleşmeleri, işçi itiraz etmediği 
takdirde, devir gününe kadar bu söz-
leşmeden doğan bütün hak ve borçlar-
la devralana geçer.” denilmektedir. Bu 
halde, birleşme, bölünme ve tür değiş-
tirme ile birlikte hizmet sözleşmelerin-
den doğan tüm borç ve alacaklar, yapı 
değişikliğinin ticaret siciline tescil edildiği 
tarih itibariyle devralan veya dönüşen 
şirkete kendiliğinden ve kanun gereği 
geçmektedir. “Hak ve borçlar” ibaresi, 
hem çalışanlar (işçiler) hem de işveren 
konumundaki şirketin hak ve borçlarına 
işaret etmektedir. Ancak devralan veya 
dönüşen şirketin (işverenin) iş ilişkilerini 
devralmaktan kaçınma hakkı yoktur.

TTK’da kural olarak iş ilişkilerinin yapı 
değişikliği ile birlikte kendiliğinden geç-
mesi öngörülmüş ise de yapı değişikli-
ğinden etkilenen işçilere, iş ilişkilerinin 
devralan veya dönüşülen şirkete geçi-
şine itiraz hakkı tanınmıştır. İşçi itiraz 
etmediği takdirde hizmet sözleşmeleri 
devralan veya dönüşülen şirkete geçe-
cektir. Bununla birlikte, işçi itiraz ederse, 
hizmet sözleşmesi kanuni işten çıkarma 
süresinin sonunda sona erer; dönüşülen 
şirket ve işçi o tarihe kadar sözleşmeyi 
yerine getirmekle yükümlüdür (TTK md. 
158/IV, 178/II, 190). Kanun koyucu, söz 
konusu itiraz hakkını işçiye tanımakla 
birlikte işverene tanımamıştır. Öte yan-
dan, işçi alacaklarından, birleşmeden, 
bölünmeden ve tür değiştirmeden önceki 
işveren ile değişiklik sonrası işveren mü-
teselsilen sorumludur (TTK md. 178/III). 
Sorumluluk kapsamında bulunan ala-
caklar ise “işçinin yapı değişikliğinden ev-
vel muaccel olmuş alacakları” ile “hizmet 

sözleşmesinin normal olarak sona ere-
ceği veya işçinin itirazı sebebiyle sona 
erdiği tarihe kadar geçen sürede muac-
cel olacak alacakları”dır. Bu halde, yapı 
değişikliği kapsamında yapı değişikliğine 
giden şirket, yapı değişikliğinin tescil edil-
diği tarihten önceki muaccel alacakları ile 
hizmet sözleşmesinin sona ereceği tari-
he kadar muaccel olacak alacaklarından 
müteselsilen sorumlu tutulmuştur. 

Bu arada, benzeri (işçi alacaklarından) 
sorumluluk yapı değişikliğine giden şirke-
tin ortakları hakkında da öngörülmüştür 
(TTK md. 178/VI). Diğer taraftan işçiler, 
muaccel olan ve itiraz etmeleri durumun-
da hizmet sözleşmesinin devam ettiği 
süre içerisinde muaccel olacak alacak-
larının teminat altına alınmasını isteye-
bilirler (TTK md. 158/IV, 178/V, 190). İş-
çiler bu talebini, yapı değişikliğine giden 
şirkete yöneltir. Ayrıca işveren, hizmet 
sözleşmesinden doğan hakları üçüncü 
bir kişiye devredemez. 

Son olarak belirtelim ki, birleşme ve 
bölünme işlemlerinde, birleşmeye ve 
bölünmeye katılan şirketlerin yönetim 
organları tarafından ayrı ayrı veya bir-
likte hazırlanan birleşme/bölünme rapo-
runda, söz konusu yapı değişikliğinin, 
birleşmeye/bölünmeye katılan şirketlerin 
işçileri üzerindeki etkileri ile mümkünse 
bir sosyal planın içeriğine yer verilmesi 
zorunludur (TTK md.147/II-i, 169/II-g). 
Bu planda birleşmenin/bölünmenin işçi-
ler üzerindeki olumsuz etkileri gösterilir 
ve bu etkileri kaldıran ya da olabildiğince 
hafifleten önlemlere yer verilir. Tür değiş-
tirmede ise böyle bir işlemin yapılması 
gerekmemektedir.

3.2. Çalışanlar ve İşçiler Yararına 
Yardım Akçesi Oluşturulması13

Anonim şirketlerle ilgili olarak TTK’nın 
522/I. maddesinde, esas sözleşmede 
şirketin çalışanları ve işçileri için yardım 
kuruluşları kurulması veya bunların sür-
dürülebilmesi amacıyla veya bu amacı 

taşıyan kamu tüzel kişilerine verilmek 
üzere yedek akçe ayrılabileceği öngörül-
müştür. Bu düzenlemenin genel amacı, 
şirket çalışanları ve işçiler için emeklilik, 
ilaç ve tedavi yardımları, dinlenme yeri 
sağlanması, sınırlı oranda avans veril-
mesi, öğrenim bursu sağlanması gibi 
ihtiyaçları karşılamak14 ve vefatları ha-
linde yakınlarına destek olmak; şirketler 
açısından ise genel itibariyle çalışmayı 
özendirmek, ayrıca işgücü verimliliğini 
ve karı arttırmak şeklinde ifade edilebilir. 
Anılan Kanunun 610. maddesinde yapı-
lan atıf dolayısıyla söz konusu hüküm li-
mited şirketler için de geçerlidir. Bununla 
birlikte, bahsi geçen yedek akçenin Ka-
nunda belirtilen amaçlar dışında kullanıl-
ması yasaktır. 

Şirket çalışanları ve işçileri lehine yardım 
akçesi ayrılabilmesinin öncelikli şartı, 
buna izin veren bir hükmün esas söz-
leşmede bulunmasıdır. Yardım akçesi 
ayrılmasına izin veren hüküm, şirketin 
kuruluşu aşamasında esas sözleşmeye 
konabileceği gibi, daha sonradan esas 
sözleşmede değişiklik yapılarak da tesis 
edilebilir. Kural olarak esas sözleşmede 
böyle bir hüküm yoksa şirket çalışanla-
rı ve işçileri için yedek akçe ayrılama-
yacaktır. Durum böyle olmakla birlikte, 
Kanunun bir sonraki maddesinin (523) 
üçüncü fıkrasında bu uygulamaya kısmi 
bir istisna getirilmiştir. Bahsi geçen fık-
rada; “esas sözleşmede hüküm bulun-
masa bile, genel kurulun, şirketin işçileri 
için yardım sandıkları ve diğer yardım 
örgütleri kurulması veya bunların sürdü-
rülebilmesi amacıyla veya diğer yardım 
ve hayır amaçlarına hizmet etmek üze-
re, bilanço karından yedek akçe ayıra-
bileceği” ifade edilmiştir İşte tam da bu 
noktada, esas sözleşmede yardım akçe-
si ayrılmasına izin veren hüküm bulun-
masa bile, genel kurul şirketin işçileri için 
yedek akçe ayırabilir.

Peki, esas sözleşmede hüküm olması 
halinde, genel kurulun yardım akçesi 
ayırması zorunlu mudur? Esas sözleş-
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mede çalışanlar ve işçiler lehine yedek 
akçe ayrılacağına ilişkin bir hüküm bu-
lunsa bile şirketin bu amaçla yedek akçe 
ayırması zorunlu değildir. Bu hususta 
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu15 bir kara-
rında; esas sözleşmede işçilere kar payı 
dağıtılması düzenlenmiş ve uygulama 
da bu şekilde süregelmiş olsa bile, işçi-
lere esas sözleşme hilafına kar payı da-
ğıtılmamasında, hatta esas sözleşmenin 
ilgili hükmünün genel kurul tarafından 
işçiler aleyhine değiştirilmesinde kanu-
na aykırı bir yön bulunmadığını, davacı 
işçinin genel kurulca alınan kararlara bir 
diyeceğinin olamayacağını, ortak olma-
dığı için kazanılmış hak iddiasında da 
bulunamayacağını belirtmiştir.

Öte yandan TTK, şirket çalışanları ve 
işçileri lehine ayrılan yedek akçelerin na-
sıl kullanılacağını da düzenlemiştir. Bu 
kapsamda, Kanunun 522/II. maddesin-
de, “Yardım amacına özgülenen yedek 
akçelerin ve diğer malların şirketten ay-
rılması suretiyle bir vakıf veya kooperatif 
kurulması zorunludur. Vakıf senedinde, 
vakıf malvarlığının şirkete karşı bir ala-
caktan ibaret olacağı da öngörülebilir.” 
hükmüne yer verilmiştir. Yapılan dü-
zenleme çerçevesinde yardım akçeleri 
ile sadece vakıf16 ve kooperatif kurula-
bilecek, bunların dışında başka tüzel 
kişilikler, örneğin dernek veya şirket ku-
rulamayacaktır. Diğer taraftan, TTK’nın 
522/III. maddesi, çalışanlar ve işçiler için 
ayrılan yedek akçeden başka, bunlardan 
aidat alınmasına da imkân sağlamakta-
dır. Mezkûr maddede ayrıca, iş ilişkisinin 
sonunda, vakıf senedine göre yapılan 
ayrımdan yararlanamadıkları takdirde 
çalışanlara ve işçilere hiç değilse öde-
dikleri tutarların, ödeme tarihinden itiba-
ren kanuni faiziyle birlikte geri verilmesi 
öngörülmüştür. 

Yeri gelmişken ifade edelim ki, şirketlerde 
kanuni ve esas sözleşmede öngörülen 
isteğe bağlı yedek akçeler ayrılmadıkça 
ortaklara kar payı dağıtımı yapılamaz 
(TTK md. 523/I, 610). Dolayısıyla, genel 
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kurulun ortaklara kar dağıtımı yapılması 
kararı alabilmesi için öncelikle çalışanlar 
ve işçiler lehine ayrılacak yardım akçele-
ri de dâhil olmak üzere kanuni ve isteğe 
bağlı yedek akçelerin ayrılması gerek-
mektedir. Bu durumda, yardım akçeleri 
kar payından öncelikli olmaktadır. Ancak 
halka açık şirketlerde durum farklıdır. 
6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu-
nun17 19/II. maddesinde, halka açık şir-
ketler tarafından ortak dışındaki kişilere 
kârdan pay dağıtılabilmesi için esas söz-
leşmede hüküm bulunmasının şart oldu-
ğu belirtildikten sonra kanunen ayrılması 
gereken yedek akçeler ve esas sözleş-
mede ortaklar için belirlenen kâr payı 
ayrılmadıkça (…) yönetim kurulu üyele-
rine ve ortaklık çalışanlarına kârdan pay 
dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, 
belirlenen kâr payı ödenmedikçe bu kişi-
lere kârdan pay dağıtılamayacağı ifade 
edilmiştir.

3.3. Şarta Bağlı Sermaye Artırımında 
Şirket Çalışanlarına Yeni Payları 
Edinmek Hakkının Tanınması

TTK’da anonim şirketler için üç tür ser-
maye artırımı öngörülmüş olup, bunlar-
dan biri de şarta bağlı sermaye artırımı-
dır. Şarta bağlı sermaye artırımı (ŞBSA) 
Türk hukukunda ilk defa TTK ile birlikte 
düzenlenmiştir.  ŞBSA, yeni çıkarılacak 
tahvillerin ve benzeri borçlanma araçları-
nın alacaklılarının şirketin ortaklarına dö-
nüşmelerini amaçlayan bu yolla şirkete 
sermaye sağlayan, finansmana yardımcı 
olan ve çalışanlar (işçiler) için pay senedi 
çıkarılmasına olanak veren bir sermaye 
artırımı yöntemidir. Bu yöntem, muay-
yen sermaye sisteminin bir istisnasıdır. 
ŞBSA usulünde sermaye, uzun sayılabi-
lecek bir süre içinde, değiştirme ve alım 
hakları sahipleri tarafından kullanıldıkça, 
damla damla artar. Başka bir deyişle, 
sermayeyi, üçüncü kişilerin kendilerine 
tanınan alım ve değiştirme haklarını kul-
lanmaları artırır. Her hak kullanımında 
arttığı için sermaye değişkendir. Bu tür 
artırımda, genel kurul kararı sermayeyi 

artırmamakta, esas sözleşmede, kanun-
da sayılmış kişilere (çalışanlar gibi) de-
ğiştirme veya alım haklarını kullanmak 
yolu ile yeni payları edinmek hakkı sağ-
lamak suretiyle, sermayenin şarta bağlı 
artırılmasına karar vermektedir.18

 
TTK’da değiştirme ve alım haklarını 
kullanarak şirketin pay senedini iktisap 
edebilme olanağı sınırlı sayı olarak be-
lirli kişilere tanınmıştır. Bunlardan biri de 
şirket çalışanlarıdır. Düzenlemenin ama-
cı, çalışanların şirkete katılmalarını sağ-
lamaktır. Bu sayede, sermaye ve emek 
arasındaki sorunların üstesinden gelin-
mesi ve işveren ile çalışanlar arasındaki 
ilişkilerin daha uyumlu hale getirilmesi 
amaçlanmıştır.19 Bu hakkı kullanacak ça-
lışan çevresi, esas sözleşmede gösteri-
lebilir. Ancak en uygun olanı genel kurul 
kararında çalışanlar kapsamına kimlerin 
dâhil olduğunun açıkça belirlenmesidir. 
Bu çevreye, şirket çalışanlarının tamamı 
dâhil edilebileceği gibi şirketin faaliyet ko-
nusuna göre sadece belli bir çalışan ke-
simine yönetim kurulunun tespit edeceği 
belirli bir plan dâhilinde çıkarılan yeni pay 
senetlerini alma hakkı verilebilir.20

Öte taraftan, esas sözleşmede ve izah-
namede saklı tutulmuş olmadıkça, ken-
dilerine nama yazılı payları iktisap etme 
hakkı tanınmış bulunan değiştirme veya 
alım hakkını haiz çalışanlar, bu tür pay-
ların devirlerinin sınırlandırılmış olduğu 
gerekçesiyle, söz konusu hakları kullan-
maktan engellenemez (TTK md. 467/I).

3.4. Sermayenin Taahhüt Yoluyla 
Artırımında İşçilerin Şirkete 
Katılmaları ve Buna Bağlı Olarak 
Ortakların Rüçhan Hakkının 
Sınırlandırılması

Anonim şirketlerde sermayenin taahhüt 
yoluyla artırımında her ortak, yeni çıka-
rılan payları, mevcut paylarının serma-
yeye oranına göre alma hakkını haizdir 
(TTK md. 461/I). Ancak söz konusu 
hükmün ikinci fıkrasında, genel kuru-

lun, sermayenin artırımına ilişkin kararı 
ile ortağın rüçhan hakkını, ancak haklı 
sebepler bulunduğu takdirde sınırlandırı-
labileceği veya kaldırılabileceği öngörül-
müştür. Aynı fıkrada ayrıca nelerin haklı 
sebep olabileceği örnek olarak sayılmış 
ve bunlardan biri de “işçilerin şirkete 
katılmaları” olarak gösterilmiştir. Bu du-
rumda, yeni çıkartılacak payların işçilere 
sunulması, sermaye artırımında rüçhan 
hakkının sınırlandırılması için haklı se-
bep olarak kabul edilmiştir.

O halde, anonim şirkette çalışanların, 
şirketin sermayesi arttırılarak şirkete or-
tak yapılmaları halinde, ortakların rüçhan 
hakkının sınırlanması veya kaldırılması 
gerekmektedir. İşçi kavramı sadece ser-
maye arttıran anonim şirketteki işçileri 
kapsamaz. Eğer bu anonim şirketin iş-
tirakleri varsa ve ana şirket/yavru şirket 
durumu mevcutsa, bu şirketlerin işçileri 
de sermaye artırımı ile anonim şirkete 
ortak yapılabilir.21

4. Sonuç 

6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunun-
da, anonim şirketlerin organları, yüküm-
lülükleri ve sona ermelerinin düzenlen-
mesinden ayrı olarak, şirket ortakları ile 
mezkûr şirketlerin çalışanlarını koruyucu 
ve bunlara yeni haklar sağlayıcı hüküm-
lere de yer verilmiştir. 

Anonim şirket ortaklarına TTK’da tanı-
nan hakları üç kategoride değerlendir-
mek mümkündür. Bunlar; mali haklar, 
kişisel haklar ve dava açma haklarıdır. 
Mali haklar, kar payı alma hakkı, tasfiye 
payına iştirak hakkı, bedelsiz pay edin-
me hakkı, yeni paylarda rüçhan hakkı, 
hazırlık dönemi faizi alma hakkı ve tesis-
lerden yararlanma hakkı; kişisel haklar, 
genel kurul toplantılarına katılma hakkı, 
oy kullanma hakkı, bilgi alma ve ince-
leme hakkı, özel denetim isteme hakkı, 
eşit işlemi isteme hakkı; dava açma hak-
ları ise genel kurul kararları aleyhine ip-
tal ve butlan davası açma hakkı, şirketin 
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feshi için mahkemeye başvurma hakkı, 
şirket kurucuları, yönetim kurulu üyeleri, 
yöneticiler ve tasfiye memurları hakkında 
sorumluluk davası açma hakkı ve şirket 
kuruluşunda kanun hükümlerine aykırı 
hareket edilmesi nedeniyle şirketin fes-
hinin isteme hakkı şeklinde sıralanabilir. 

TTK’da şirket çalışanlarına sağlanan 
haklar ve korumalar ise; birleşme, bö-
lünme ve tür değiştirme işlemlerinde ça-
lışanların korunması, çalışanlar ve işçiler 
yararına yardım akçesi oluşturulması, 
şarta bağlı sermaye artırımında şirket 
çalışanlarına yeni payları edinmek hak-
kının tanınması ve sermayenin taahhüt 
yoluyla artırımında işçilerin şirkete katıl-
malarının sağlanmasıdır.

Bu çerçevede;

TTK’da öngörülen hakların ortaklar tara-
fından etkin bir şekilde kullanılabilmesi, 
yukarıda açıklanan haklara ilişkin gerekli 
ve yeterli bilgiye sahip olunmasına bağ-
lı olup, bu bağlamda, sonradan mağdur 
olmamak ve sıkıntılarla karşılaşmamak 
için anılan Kanunda yer alan ortaklık 
haklarının her bir anonim şirket ortağı 
tarafından bütün yönleriyle bilinmesi ve 
gereği gibi uygulanması,

Şirket çalışanlarının, özellikle yapı de-
ğişikliği işlemlerinden dolayı mağduriyet 
yaşamamaları ve mevcut işlerini koru-
yabilmeleri, ayrıca Kanunda öngörülen 
haklarını gereği gibi kullanabilmeleri ba-
kımından, TTK’da kendilerine sağlanan 
hakları ve korumaları bilmeleri, en azın-
dan bunlardan haberdar olmaları,

menfaatlerine olacaktır.  
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MAKALE

Boray UĞRAŞ

Beykent Üniversitesi, 

Sosyal Güvenlik Denetmeni

Hizmet Akdiyle Çalışanlarda 
Sosyal Sigorta Primi ve 
Emeklilik İşlemleri Yönüyle 
Fiili Hizmet Süresi Zammı 
Uygulaması

İnceleme Planı: I. Giriş II. Fiili Hiz-
met Süresi Zammı Kavramı ve Yasal 
Düzenleme III. Kapsamdaki İşyerleri, 
İşler ve Sigortalılar IV. Sosyal Sigorta 
Primleri Bakımından Fiili Hizmet Süre-
si Zammı V. Emeklilik İşlemleri Bakı-
mından Fiili Hizmet Süresi Zammı VI. 
Özellik Arz Eden Durumlar VII. Ortak 
Hükümler VIII. Sonuç IX. Kaynakça. 

I.Giriş

Sosyal sigortacılık uygulamasında si-
gorta kolları tüm dünya ülkelerinde kısa 
ve uzun vadeli sigorta kolları olarak dü-
zenlenmiştir. Kısa vadeli sigorta kolları 

iş kazası, meslek hastalığı, hastalık, 
analık olarak bilinirken uzun vadeli si-
gortalı kolları malullük, yaşlılık ve ölüm 
olarak tanımlanmaktadır. Ülkemizde de 
sosyal sigorta tekniğinde bu yapılanma 
halen mevcuttur ve devam etmektedir. 

Çalışma yaşamında sigortalılardan ba-
zıları çalışma şartları bakımından son 
derece düzgün koşullarda çalışırken 
bazıları ise ağır ve yıpratıcı koşullar-
da çalışır. Gündelik dilde kamuoyun-
da “yıpranma süresi” olarak bilinen bu 
kavram, ilk defa 01/10/1977 tarihinde 
2098 sayılı kanunla 506 sayılı kanuna 
ekleme yapılarak yerini almış, 3395 



27

sayılı kanunla 01/09/1987 tarihinde 
uygulamanın kapsamı genişletilmiştir. 
Sadece kanunda sayılan hallerle sınır-
lı olmak üzere sigortalılara fiili hizmet 
süresi tanınması işlemin istisnai nitelik 
taşıdığını, genel uygulama olmadığını 
göstermektedir.     

01/10/2008 tarihinden önce farklı kanun-
larda dağınık halde uygulama yapılırken 
norm ve standart birliğini sağlamak için 
fiili hizmet süresi zammı 5510 sayılı 
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Si-
gortası Kanunu’nun 40 ıncı maddesinde 
sistematik hale getirilmiş, kanun koyucu 
tarafından detaylı olarak düzenlenmiş 
ve zaman içinde kapsamı genişletilmiş-
tir. Kanun koyucu 5510 sayılı kanunun 
40 ıncı maddesiyle niteliği itibariyle işin 
yürütüm şartları bakımından ağır ve yıp-
ratıcı işlerde çalışan sigortalılar için iş-
verenlere ek prim yükü getirmiş, bu tür 
sigortalılar için fiili hizmet süresi zammı 
adı altında 60, 90 ve 180 gün olmak 
üzere varsayımsal sigortalılık süreleri 
üretmiştir. Böylelikle bir yandan çalışma 
koşulları diğerlerine göre ağır ve yıp-
ratıcı olan işlerde çalışan sigortalıların 
daha erken emekli olmalarına imkan 
tanınmış, öte yandan bu tür sigortalıla-
rın daha yüksek emekli aylığı almaları 
sağlanmıştır.  

Bu çalışmamızda, 5510 sayılı yasanın 
40 ıncı maddesinde belirlenen fiili hiz-
met süresi zammı uygulamasını hem 
sosyal sigorta primleri hem de emek-
lilik işlemleri yönüyle incelemeye çalı-
şacağız. İncelememiz sırasında her bir 
işkolu için spesifik açıklamalar yaparak 
uygulamanın zaman içinde geçirdiği de-
ğişikliklere yer vereceğiz. Çalışmanın 
kapsamını genişletmemek bakımından 
sadece işverenin emir ve talimatlarına 
bağlı olarak hizmet akdine tabi çalışan 
(4/a) sigortalılar, işverenler ve işler in-
celemeye dahil edilmiş, başka bir çalış-
manın konusu olan itibari hizmet süresi 
kavramı incelenmemiş, (4/c) kamu gö-
revinde çalışan sigortalılara özellik arz 

eden durumlarda yer verilmiştir.  

Anahtar Sözcükler: Fiili Hizmet Süresi 
Zammı, Ağır ve Yıpratıcı İşler, Varsa-
yımsal Sigortalılık Süresi, Yaşlılık Aylığı.
 
II. Fiili Hizmet Süresi Zammı Kavramı 
ve Yasal Düzenleme

Sosyal güvenlik reformunun 01/10/2008 
tarihinde hayata geçmesiyle birlikte 506 
sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun 
m.60/E fıkrası ile ek 5 ve ek 6 ncı mad-
deleri, 5434 sayılı Emekli Sandığı Ka-
nunu’nun “fiili hizmet müddeti zammı” 
konusunu düzenleyen 32 nci maddesi 
norm ve standart birliğini sağlamak adı-
na yürürlükten kaldırılarak fiili hizmet 
süresi zammı kavramı içinde 5510 sayılı 
kanunun 40 ıncı maddesinde uygulama-
ya konulmuştur. Kanun koyucu özelliği 
itibariyle ağır ve yıpratıcı işlerde çalışan 
sigortalılar için işverenlere ek prim yükü 
getirmiş, buna karşılık bu tür sigortalılar 
için diğerlerine göre daha avantajlı şart-
larda emekli olmalarını sağlamak için 
varsayımsal sigortalılık süresi1 öngör-
müştür. 

İşverenin işyerindeki çalışma koşullarını 
iyileştirmesi, iş sağlığı ve güvenliği yatı-
rımları yaparak işin yürütüm şartlarında 
önemli bir gelişme ve konfor sağlaması, 
teknolojik gelişimle işin ağır ve yıpratı-
cı olmaktan çıkması kanunda sayılan 
işyeri ve işlerde çalışan sigortalılar için 
fiili hizmet süresi zammı uygulamasını 
sona erdirmektedir. 

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel 
Sağlık Sigortası Kanunu’nun 40 ıncı 
maddesine göre kanunda sayılan iş-
yerleri ve işlerde çalışan sigortalılara 
(4/a hizmet akdine tabi çalışanlar-4/c 
kamu görevlerinde çalışanlar) çalışma 
sürelerinin her 360 günü için tabloda 
gösterilen prim ödeme gün sayıları fiili 
hizmet süresi zammı olarak eklenmek-
tedir. Kanunda belirtilen işyerleri ve işle-
rin genel olarak 4/a ve 4/c bendine tabi 

sigortalıları hedeflediği, 4/b bendine tabi 
kendi nam ve hesabına çalışan Bağ-Kur 
sigortalılarını ise dışladığı görülmekte-
dir. Böylelikle kanun koyucu tarafından 
kendi nam ve hesabına çalışanların fi-
ili hizmet süresi zammı uygulamasının 
kapsamına alınmadığını saptamış olu-
yoruz.

Sigortalıların fiili hizmet süresi zammı 
uygulamasından yararlanması için ka-
nunda belirtilen işyeri ve işlerde fiilen 
çalışmış, ayrıca bu tür ağır ve yıpratıcı 
işlerin risklerine maruz kalmış olması 
koşulunun birlikte gerçekleşmesi ge-
rekir. Kanunda sayılan işyerinde çalış-
makla birlikte işin riskine maruz kalma-
yan veya çalıştığı işin risklerine maruz 
kalmasına rağmen kanunda sayılmayan 
işlerde çalışan sigortalılar fiili hizmet sü-
resi zammı uygulamasından yararlana-
mazlar. (SGK Genelgesi 2009/79 sayfa 
4). 5510 sayılı kanunun 40 ıncı madde-
sinin 13 ve 14 nolu sütununda sayılan 
Türk Silahlı Kuvvetlerinde çalışanlar, 
polislik mesleğinde ve MİT çalışanları 
için işin riskine maruz kalma ve fiilen sa-
yılan işleri yapma şartı aranmamaktadır. 
Bu kişilerin belirtilen kadroda bulunma-
ları gerekli ve yeterlidir.

Kanun koyucu özelliği 
itibariyle ağır ve yıpratıcı 

işlerde çalışan sigortalılar 
için işverenlere ek prim 

yükü getirmiş, buna 
karşılık bu tür sigortalılar 

için diğerlerine göre daha 
avantajlı şartlarda emekli 
olmalarını sağlamak için 

varsayımsal sigortalılık 
süresi öngörmüştür.„

“
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III. Kapsamdaki İşyerleri, İşler ve 
Sigortalılar

A-1) Kurşun ve Arsenik İşleri

Kurşun üretilen galenit, serüzit, anglezit 
gibi cevherlerin çıkarılmasına ilişkin ma-
den ocağı işlerinde çalışanlar, kurşunlu 
madenlerden ya da içinde kurşun bu-
lunan kül, maden köpüğü, kurşun, fırın 
kurumu, üstübeç artığı ve benzeri mad-
delerden kurşun üretimi için yapılan iza-
be işlerinde çalışanlar, antimuan, kalay, 
bronz ve benzeri maddelerle yapılan 
kurşun alaşımı işlerinde çalışanlar için 
kanunda öngörülen fiili hizmet süresi 
zammı 60 gündür. Buna karşın kurşun 
izabe fırınlarının teksif (yoğunlaştırma) 
odalarında biriken kuru tozları kaldırma 
işlerinde çalışanlar için öngörülen süre 
90 gündür.

Burada ilave etmek gerekir ki, Fiili Hiz-
met Süresi Zammı Uygulamasının Usul 
ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 6/3 
üncü fıkrasına göre kurşun ve arsenik 

işlerinde çalışanların fiili hizmet süresin-
den yararlanması bu işyerlerinde seri ve 
sürekli üretim yapılması ve bir grup iş-
çinin birlikte çalışması şartlarının birlikte 
gerçekleşmesi koşuluna bağlanmıştır. 
Seri ve sürekli üretim yapılmasına rağ-
men bir grup işçinin birlikte çalışmaması 
durumunda fiili hizmet süresi uygulama-
sından yararlanılamamaktadır.

2) Cam Fabrikası ve Atölye İşleri

Cam yapımında kullanılan ilkel madde-
leri toz haline getirme, eleme, karıştırma 
ve kurutma işlerinde çalışanlar (bu işleri 
yapmak üzere tam kapalı odalar içinde 
otomatik makineli tesisat veya çalışma 
ortamındaki tozları sağlık için tehlike 
oluşturmayacak düzeye indiren hava-
landırma tesisatı bulunmadığı takdirde 
yararlanacaklardır), eritme işlerinde 
çalışanlar (otomatik besleme fırınlarıy-
la çalışılmadığı takdirde yararlanırlar), 
ateşçilik işlerinde çalışanlar, üfleme iş-
lerinde çalışanlar (tamamen otomatik 
makinelerle yapılmadığı takdirde yarar-

lanırlar), basınçla yapılan cam işlerinde 
çalışanlar (cam tazyiki işleri), ayna camı 
sanatında potalı cam dökümü işlerin-
de çalışanlar (potalar kalıp masasına 
mekanik araçlarla taşınmadığı takdirde 
yararlanırlar), camı fırın başından alma 
işlerinde çalışanlar, yayma fırınlarında 
düzeltme işlerinde çalışanlar, traş işle-
rinde çalışanlar, asitle hak ve cilâlama 
işlerinde çalışanlar, basınçlı havayla 
kum püskürten cihazlarla yapılan işlerde 
çalışanlar (çalışma ortamındaki tozları 
sağlık için tehlike oluşturmayacak düze-
ye indiren havalandırma tesisatı bulun-
madığı takdirde yararlanırlar), pota ve 
taş odalarında görülen işlerde çalışanlar 
60 günlük fiili hizmet süresi zammına 
hak kazanmaktadırlar. 

3) Civa Üretimi İşleri

Civa izabe fırınlarında görülen işlerde 
çalışan sigortalılar ile elementer civa 
bulunan ocaklarda görülen işlerde ça-
lışanlar 90 günlük fiili hizmet süresine 
hak kazanmaktadırlar.
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4) Çimento Üretimi İşleri

İlkel maddeleri kırma, ufalama, ezme, 
eleme ve karıştırma işlerinde çalışanlar, 
otomatik fırınlarda pişirme işlerinde çalı-
şanlar, klinkeri öğütme, eleme, torba ve 
fıçılara koyma işlerinde çalışanlar (oto-
matik olarak tozun etrafa yayılmasını 
önleyici bir düzenleme yapılmadığı tak-
dirde yararlanılır) 60 günlük fiili hizmet 
süresi zammına hak kazanmaktadırlar.

5) Kok Fabrikaları ile Termik Santral 
İşleri

Ateşçilik, ocak temizliği, jeneratör, dol-
durma, termik santrallerde boşaltma 
işlerinde çalışanlar, kimyasal arıtma iş-
lerinde çalışanlar, gazın geçtiği cihaz ve 
boruların onarılması ve temizlenmesi iş-
lerinde çalışanlar, kok fabrikalarında kö-
mür ve ocak işlerinde çalışanlar, elektrik 
enerji üretim santrallerinin kazan daire-
sindeki ateşçilik, kül ve kömürlerin taşın-
ması işlerinde çalışanlar, termik santral-
lerle her çeşit buhar kazanlarının kazan 
dairesindeki ateşçilik, kül ve kömürlerin 
taşınması işlerinde çalışanlar yine 60 
günlük ilave prim ödeme gün sayısına 
hak kazanmaktadırlar.

6) Alüminyum Üretimi İşleri 

Alüminyum oksit üretimi işlerinde çalı-
şanlar, alüminyum bronzu hazırlama iş-
lerinde çalışanlar ile alüminyum madeni 
üretimi işlerinde çalışanlar da 60 günlük 
ilave fiili hizmet süresine hak kazanmak-
tadırlar. 

7) Demir ve Çelik Üretimi İşleri

Demir izabe fabrikalarında cevherin de-
mire çevrilmesi işleriyle boru fabrikaları-
nın fırın ve döküm dairelerinde yapılan 
işlerinde çalışanlar, çelikhanelerin çelik 
yapılan fırınlarıyla bunların  teferruat ve 
eklentilerinden olan ikinci derecedeki 
fırınlarda ve konvertörlerde yapılan iş-
lerinde çalışanlar, sıvı haldeki demir ve 

çeliğin tesisat ve teçhizatla veya meka-
nik olarak taşınmasına yönelik işlerde 
çalışanlar, sıcak veya sıvı haldeki cü-
rufun taşınması ve işlenmesi işlerinde 
çalışanlar, haddehanelerde (soğuk de-
mirle çalışılan haddehanelerde çalışan-
lar istisna tutulmuştur), fırınlarda, hadde 
serilerinde, haddehaneyi kızgın veya 
sıvı çelik yahut demirle besleyen tesisat 
ve araçlarla görülen işlerle kızgın halde 
olan yarı mamul parçaların kesilmesi 
ve hazırlanması işlerinde çalışanlar 90 
günlük fiili hizmet süresi zammı uygula-
masına hak kazanmaktadırlar.

8) Döküm Fabrikalarında Yapılan 
İşler 

Döküm kalıp ve maçalarının yapılması 
ve döküme hazır duruma getirilmesi iş-
lerinde çalışanlar, döküm şarjının hazır-
lanması ve her çeşit maden eritme (iza-
be) fırınlarının döküme hazır duruma 
getirilmesi işlerinde çalışanlar, maden 
eritme ve dökme işlerinde çalışanlar ise 
60 günlük fiili hizmet süresi zammı uy-
gulamasına tabi tutulurlar.

9) Asit Üretimi İşleri 

Asit için hammaddelerin hazırlanma-
sı işlerinde çalışanlar, asidin yapılma 
safhalarındaki işlerde çalışanlar, baca 
gazlarından asit elde edilmesi işlerinde 
çalışanlar ise 90 günlük fiili hizmet sü-
resinden yararlanırlar. Hemen belirtelim 
ki, Fiili Hizmet Süresi Zammı Uygulama-
sının Usul ve Esasları Hakkında Yönet-
meliğin 6/3 üncü maddesine göre asit 
üretimi işlerinde çalışanların fiili hizmet 
süresinden yararlanması bu işyerlerinde 
seri ve sürekli üretim yapılmasına ve bir 
grup işçinin birlikte çalışması koşulunun 
birlikte gerçekleşmesiyle mümkündür. 

10) Yer Altı İşleri

Maden ocakları, kanalizasyon ve tünel 
yapımı gibi yer altında yapılan işlerde 
çalışanlar çalışma sürelerinin her 360 

günü için 180 günlük fiili hizmet süre-
sinden yararlanmaktadırlar. Uygulama-
da sayısal olarak fiili hizmet süresinden 
en çok yararlanan sigortalı türüne bu 
tür işlerde rastlanmaktadır. En yüksek 
fiili hizmet süresi yer altı maden işleri 
ile tünel ve kanalizasyon yapımı işleri-
ne tanınmış olmakla birlikte elementer 
civa bulunduğu tespit edilen civa maden 
ocaklarında çalışanlar fiili hizmet süre-
sinden yararlanamazlar.  

11) Radyoaktif ve Radyoiyonizan 
Maddelerle Yapılan İşler

Doğal ve yapay radyoaktif, radyoiyoni-
zan maddeler veya bütün diğer korpüs-
küler emanasyon kaynakları ile yapılan 
işlerde çalışanlara kanunda 90 günlük 
fiili hizmet süresi zammı tanınmıştır. 
01/10/2008 tarihinden önce uygulama-
da olan bu düzenleme 5510 sayılı ka-
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nunun 40 ıncı maddesine de eklenmiş 
ve radyasyonla çalışan sigortalılar fiili 
hizmet süresi zammı uygulamasına tabi 
tutulmuşlardır. Buna göre, radyoaktif, 
radyoiyonizan maddeler veya bütün di-
ğer korpüsküler emanasyon kaynakları 
ile yapılan işlerde çalışanların haftada 
en çok 35 saat çalıştırılmaları, pazar 
ve pazardan başka bir günün öğleden 
sonrası olmak üzere haftada 5,5 gün 
çalıştırılmaları, gece boyunca çalışma-
larına izin verilmemesi, yıllık izinlerine 
ilave olarak yılda en az 30 gün “şua izni” 
kullanmaları ve bu tür işlerde çalıştıkları 
sürece fiili hizmet süresi zammı uygula-
masından yararlanmaları gerektiği lite-
ratürde belirtilmektedir.2

12) Su Altında ve Su Altında Basınçlı 
Hava ile Çalışılan İşler

Su altında basınçlı hava içinde çalışma-
yı gerektiren işlerden 20-35 metreye ka-

dar derinlik veya 2-3,5 kg/cm2 basınçlı 
işlerde çalışanlara 60 günlük fiili hizmet 
süresi zammı tanınmışken su altında 
basınçlı hava içinde çalışmayı gerekti-
ren işlerden 35-40 (40 hariç) m. derinlik 
veya 3,5-4 (3,5 hariç) kg/cm2 basınçta 
yapılan işlerde çalışanlar ile dalgıçlık 
işinde çalışanlar 90 günlük fiili hizmet 
süresi zammı uygulamasından yarar-
lanmaktadır.

13) Basın ve Gazetecilik İşleri

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun 
uygulandığı dönemde basın ve gaze-
tecilik mesleğinde çalışanlar için yürür-
lükte olan fiili hizmet süresi uygulaması 
01/10/2008 tarihinden itibaren sona erdi-
rilmiştir. Ancak kamuoyundan gelen yo-
ğun tepkiler üzerine bu kez 6385 sayılı 
kanunun 15 inci maddesiyle Basın Kartı 
sahibi olmak suretiyle basın mesleğinde 
fiilen çalışanlar ile TRT haber hizmetlerin-
de fiilen çalışanlara yeniden 90 günlük fii-
li hizmet süresi zammı tanınmıştır. Ancak 
5510 sayılı kanunun geçici 48 inci mad-
desi uyarınca 01/10/2008 ila 01/02/2013 
tarihleri arasında fiilen basın mesleğinde 
çalışanlar SGK’nın ilgili ünitesine başvu-
rarak kendilerine tanınan yasal süre içe-
risinde prim farklarını kendileri ödemek 
suretiyle değerlendireceklerdir. 

14) İtfaiye ve Yangın Söndürme İşleri

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun 
60, ek 5 ve ek 6 ncı maddelerinde bu-
lunmayan itfaiye erlerinin fiili hizmet sü-
resi zammı 5510 sayılı Kanunun 40 ıncı 
maddesine eklenmiş ve 01/10/2008 tari-
hinden itibaren itfaiye ve yangın söndür-
me işlerinde çalışan sigortalılar çalışma 
sürelerinin her 360 günü için 60 günlük 
fiili hizmet süresi zammı imkanına ka-
vuşturulmuştur. 

B-Kapsamdaki Sigortalıların 
Belirlenmesi

2009/79 sayılı SGK genelgesinde fiili 

hizmet süresi zammından yararlanacak 
çalışanlar uzun vadeli sigorta kollarına 
tabi olarak kanunda gösterilen işyerleri 
ile işlerde fiilen çalışanlardır. Kanunun 
aradığı ilk koşul sigortalı olmaktır. Kayıt-
dışı çalışmalar fiili hizmet süresi zammı 
kapsamında değerlendirilemez. Buna 
karşın kısa vadeli sigortaya tabi olanlar 
(iş kazası-meslek hastalığı, hastalık, 
analık) ile yaşlılık aylığı bağlandıktan 
sonra sosyal güvenlik destek primine 
tabi olarak çalışanlar fiili hizmet süresi 
zammından yararlanamaz. 06/08/2003 
tarihinden itibaren ülke genelinde tüm 
sigorta kollarına tabi tutulmaya başla-
nan yabancı uyruklu çalışanların 5510 
sayılı kanunun 40 ıncı maddesindeki fiili 
hizmet süresi zammından yararlanma-
sını dışlayıcı bir hüküm mevzuatımızda 
bulunmamaktadır. Böylelikle koşulları 
taşıyan tüm sigortalıların varsayımsal 
ilave sürelerden faydalanmasına imkan 
tanınmıştır. 

Fiili hizmet süresi uygulamasından fay-
dalanabilmenin diğer koşulu sigortalının 
çalıştığı işin kanundaki işkolu ve işyer-
leri içinde tanımlanmasıdır. Sigortalı 
çalıştığı işin ağır ve yıpratıcı koşulları-
na maruz kalsa dahi kanunda sayılan 
işler arasında bulunmuyorsa fiili hizmet 
süresi uygulamasından yararlanamaya-
caktır.  
  
Fiili Hizmet Süresi Zammı Uygulaması-
nın Usul ve Esasları Hakkında Yönet-
meliğin m.5/5 fıkrası gereğince kontrol, 
denetim ve idareciliğin gerektirdiği göz-
lem ve benzeri amaçlarla kısa süreli ça-
lışmalar, bu işlerin fiilen yapılmayıp da 
işin yönetim görevinin yerine getirilmesi 
fiili hizmet süresine hak kazandırmaz. 
Ana prensip işi bizzat yapan kişinin ila-
ve süreye tabi kılınmasıdır. Tablodaki 
sayılan işleri yapmakla birlikte işin oto-
masyonla yapılması, ileri teknolojile-
rin kullanılması, iş sağlığı ve güvenliği 
tedbirlerinin alınması gibi nedenlerle 
riskin ve zararlı faktörlerin etkisinin or-
tadan kalktığı durumlarda sigortalılar fiili 
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hizmet süresi zammı uygulamasından 
yararlandırılmamaktadır. Önceki kanun-
larda bulunmayan objektif kriterin öngö-
rülmesi yerindedir. 

IV. Sosyal Sigorta Primleri 
Bakımından Fiili Hizmet Süresi 
Zammı

Fiili hizmet süresi zammı uygulamasına 
hak kazanan sigortalılar için eklenecek 
prim ödeme gün sayısına göre işve-
renlerin ödeyeceği prim oranları 4/a si-
gortalıları açısından farklılaşmaktadır. 
2009/79 sayılı SGK genelgesi ve FHSZ 
Yönetmeliği’nin 7/1 inci fıkrası uyarınca;

a) 60 gün ilave fiili hizmet süresine hak 
kazanan sigortalı için % 9 sigortalı, % 
12’si işveren hissesi olmak üzere top-
lam % 21
b) 90 gün ilave fiili hizmet süresine hak 
kazanan sigortalı için % 9 sigortalı, % 
12.5’i işveren hissesi olmak üzere top-
lam % 21,5
c) 180 gün ilave fiili hizmet süresine hak 
kazanan sigortalı için % 9 sigortalı, % 
14’ü işveren hissesi olmak üzere toplam 
% 23 oranında prim tahsil edilmektedir. 
Ayın bazı günlerinde fiili hizmet süresine 

tabi işlerde bazı günlerinde ise kapsam 
dışındaki işlerde çalışan sigortalı için iki 
farklı prim belgesi düzenlenmesi ve her 
iki belgedeki prim ödeme gün sayısının 
30’u geçmemesi gerekmektedir.

Örnek 1: Cam fabrikasında çalışan si-
gortalı (R), 2016/Mayıs ayının tama-
mında çalıştığı ve ücret almaya hak 
kazandığı varsayıldığında Mayıs ayın-
da 110 saat çalışmış, bu çalışmanın 
günlük çalışma saatine bölünmesiyle 
(110/7,5=14,66 tama iblağ edildiğinde 
=15 günlük süre (32 nolu belge türü) 
cam üretim işlerinde, kalan 15 gününde 
fabrikanın nakliye işlerinde (01 nolu bel-
ge türü) çalışması sonucu iki farklı prim 
belgesi düzenlenerek eksik gün nedeni 
olarak “diğer nedenler” işaretlenmelidir.

5510 sayılı kanunun prim oranlarını dü-
zenleyen 81/1-b fıkrasına göre hizmet 
akdine tabi olarak çalışan 4/a sigortalıla-
rın 40 ıncı maddeye göre 60 fiilî hizmet 
gün sayısı eklenecek işlerde 1 puan, 90 
fiilî hizmet gün sayısı eklenecek işler-
de 1,5 puan, 180 fiilî hizmet gün sayısı 
eklenecek işlerde ise 3 puan eklenmek 
suretiyle toplam prim miktarı bulunur ve 
aradaki prim farkının tümünü işveren 

ödemektedir. Bu düzenleme işverenin 
kümülatif prim yükünü artırıcı görünse 
de esasen 2008 yılından sonra uygula-
maya konulan istihdam teşvikleri vasıta-
sıyla işverenin prim yükünün azaltıldığı 
görülecektir. Sigortalıların fiili hizmet 
süresi bulunduktan sonra ilgili aydaki 
günlük prime esas kazanç tutarı ile prim 
ödeme gün sayısının çarpımı yapılarak 
uzun vadeli sigorta kolu prim karşılığı 
bulunmaktadır. (FHSZY m.7/2).

Burada ilave etmek gerekirse, 
01/10/2008 tarihinde basın mesleğinde 
çalışanların fiili hizmet süresine tabi ça-
lışmaları 01/02/2013 tarihinde 6385 sa-
yılı kanunla yeniden tanınmış ve bu iki 
tarih arasındaki fark primlerin (aynı işko-
lunda ve işyerinde fiilen çalışmak koşu-
luyla) sigortalının kendisince ödenmesi 
uygun görülmüştür. Sosyal sigortacılık 
uygulamasında bir veya birkaç işvere-
nin emir ve talimatlarına bağlı olarak ça-
lışan bir kimsenin sigorta primini kendi-
sinin ödemesi örneğine ender rastlanan 
bir durumdur. Oysa Anayasanın 60 ıncı 
maddesine göre temel bir insan hakkı 
olan sosyal güvenlik hakkına göre çalı-
şana ait fark primin (yasada tanımlanan 
işkolunda ve işyerinde fiilen çalışmak 
koşuluyla) işverence ödenmesi adilane 
bir çözüm olmalıydı. 

Tahakkuk eden fiili hizmet süreleri 4, 5, 
6, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ve 37 
nolu belge türü ile ayın geri kalan gün-
lerindeki normal işlerde kazanılan prim 
ödeme gün sayıları ise 01 nolu belge 
türü ile SGK’ya bildirilmektedir. 

V. Emeklilik İşlemleri Bakımından 
Fiili Hizmet Süresi Zammı

Fiili hizmet sürelerinin değerlendirilme-
sinde sigortalının her 360 günlük çalış-
ma süresi için 5510 sayılı kanunun 40 
ıncı maddesindeki işkolu ve işyerlerin-
deki çalışma için belirlenen ilave süreler 
toplam prim ödeme gün sayısına dahil 
edilmekte, 360 günden eksik kalan sü-
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reler için orantılı olarak süreler hesap-
lanmaktadır. (FHSZY.m.9/I).

01/10/2008 tarihinde yenilenen sosyal 
güvenlik sisteminde fiili hizmet sürele-
rine hak kazanan sigortalılara yaşlılık 
aylığı bağlanması aşamasında diğerle-
rine nazaran avantajlı koşullarda emekli 
olma imkanı getirilmiştir. Bir başka anla-
tımla varsayımsal sigortalılık süresi olan 
fiili hizmet süresiyle sigortalıya sadece 
yaşlılık aylığı bağlanmakta, malullük ve 
ölüm sigortasından bağlanan aylıklarda 
fiili hizmet süreleri hesaplamaya dahil 
edilmemektedir. Ancak, 01/10/2008 ila 
01/02/2013 tarihleri arasında 6385 sayılı 
kanunun 40 ıncı maddesi kapsamındaki 
işyeri ve işkolunda çalışan sigortalıların 
19/01/2013 tarihinden önce emeklilik 
başvurusunda bulunup ölen sigortalıla-
rın aylık bağlanmış hak sahipleri de ya-
rarlanır. (FHSZY.geçici m.3/7). 

Sigortalının aynı işkolunda ve işyerinde 
birden fazla fiili hizmet süresi zammı 
kapsamında çalışması durumunda en 
yüksek süreli olan fiili hizmet süresi uy-

gulanmaktadır. Farklı fiili hizmet sürele-
rine tabi işyerlerinde çalışılması halinde 
ise toplam prim ödeme gün sayısına ila-
ve edilecek süre her bir işyeri için farklı 
belirlenir (2009/79 SGK genelgesi).

Örnek 2: Cam fabrikasında 1000 gün, 
demir-çelik fabrikasında 1200 gün ve 
maden ocağında 1400 gün çalışması 
olan sigortalı (R)’nin ;

Sigortalı (R)’nin toplam FHSZ 1170 gün 
olarak emeklilik aşamasında dikkate alı-
nacaktır. 

Yaşlılık aylığı bağlanması aşamasında 
5510 sayılı kanunun 40 ıncı maddesin-
de sayılan işlerde ve işkolunda çalışan 
sigortalılar için en fazla 5 yıllık fiili hizmet 
süresi toplam prim ödeme gün sayısına 
ilave edilir. Bu süre TSK, Emniyet ve 
MİT personeli için 8 yılı aşamamaktadır. 
Yer altı maden ocakları (elementer civa 

bulunan ocaklar hariç), tünel ve kanali-
zasyon yapımı gibi yer altı işlerinde en 
az 1800 gün çalışması olan sigortalılar 
için fiili hizmet süresi eklenmesinde süre 
sınırı bulunmamaktadır.  

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlı-
ğı’nca tespit edilen maden işyerlerinin 
yeraltı işlerinde sürekli veya münave-
beli (yardımlaşmalı) olarak 01/10/2008 
tarihinden sonra çalışmaya başlayan 
sigortalılara 55 yaş yerine 50 yaş, 20 
yıl sigortalılık süresi ve 7200 gün prim 
ödeme gün sayısı üzerinden yaşlılık ay-
lığı bağlanmaktadır. Madenlerin yer altı 
işlerinde çalışan sigortalıların her 360 
günlük çalışma süresine karşılık 180 
gün ilave edilecek, yer altı işlerinde en 
az 1800 günü bulunan sigortalıların fiili 
hizmet süreleri yaş hadlerinden indirile-
rek daha erken emekli olmaları sağlana-
caktır. (2014/29 sayılı SGK genelgesi).  
01/10/2008 tarihinden önce madenle-
rin yeraltı ve yeraltı münavebeli işlerin-
de çalışan sigortalıların bu tür işlerdeki 
çalışmalarının en az 1800 gün olması 
durumunda bu çalışmanın ¼’ü toplam 

Cam fabrikası             FHS = 1000X60/360=  170 gün

Demir-çelik fabrikası FHS = 1200x90/360=   300 gün

Maden İşletmesi         FHS = 1400x180/360= 700 gün
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prim gün sayısına ilave edilecek, ancak 
ilave süre kadar yaştan herhangi bir in-
dirim yapılmayacaktır. (5510 sk.geçici 
m.9/V)

Toplam olarak 3 yılı geçmemek üzere fi-
ili hizmet sürelerinin yarısı 5510 kanun-
da belirlenen emeklilik yaş hadlerinden 
indirilir. Ancak yaş haddi indiriminden 
yararlanabilmek için ölüm ve maluliyet 
sigortası hariç olmak üzere madenlerin 
yer altı işleri dışındaki işkolu/işyerlerin-
de toplam 3600 gün çalışma şartı gerek-
li ve yeterlidir. 

Fiili Hizmet Zammı Süresi Yönetme-
liğinde 2016 yılında sigortalılık süresi 
içinde yer alan bazı süreler için deği-
şikliğe gidilmiştir. (RG-29783). Buna 
göre, dışarıdan atanan ve milletvekille-
ri hariç olmak üzere, fiili hizmet süresi 
zammı kapsamında olan işyerlerinde 
çalışan sigortalıların çalışılan ayın bazı 
günlerinde kapsam dışı işlerde geçen 
süreleri ile kapsamda olan işlerde fiilen 
çalışmayarak risklerine maruz kalma-
dıkları 17/3/1981 tarihli ve 2429 sayılı 
Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hak-
kında Kanunda belirtilen tatil günleri ve 
yıllık izin, ücretsiz izin, ücretli izin, sıhhi 
izin ve eğitim kurs süreleri 5510 sayılı 
Kanunun 40 ıncı maddesi kapsamın-
da değerlendirilmeyecektir. TSK, MİT 
ve Emniyet personelinin ücretsiz izin 
süreleri dışındaki diğer süreleri 40 ıncı 
madde kapsamında değerlendirilmekte 
bu kişilerin kadroda istihdam edilmeleri 
yeterli olmaktadır.(FHSZY.m.9/7) Fiilen 
çalışılmayan sürelerin fiili hizmet süre-
sine katılmaması eşitlik ve hakkaniyet 
gereğidir. 

Elementer civa bulunan maden ocakları 
hariç olmak üzere madenlerin yer altı iş-
leri ile kanalizasyon ve tünel yapımı işle-
rinde çalışanların 11/09/2014 tarihinden 
itibaren fiili hizmet süresi zammından 
yararlandırılacakları dönem içerisinde 
kalan; yıllık ücretli izin, sıhhi izin, hafta 
tatili, ulusal bayram ve genel tatil gün-

leri ile eğitim, kurs, iş öncesi ve sonrası 
hazırlık sürelerinde fiilen çalışma ve söz 
konusu işlerin risklerine maruz kalma 
şartı aranmayacaktır. (FHSZY.m.9/8) 
Niteliği gereği çok tehlikeli olan bu tür 
işlerde ise kanun koyucunun belirlediği 
sürelerde fiili hizmet süresinden yarar-
lanma olumlu bir ayrımdır. Eşit durumda 
bulunmayanlar için farklı normlar getir-
mek eşitlik ilkesini zedelemeyecektir. 

5510 sayılı kanunun 40/I inci maddesi-
ne 6552 sayılı yapılandırma kanunu ile 
eklenen ek ibarede tablonun (10) numa-
ralı sırasında belirtilen (maden işyerleri) 
sigortalıların, fiili hizmet süresi zammın-
dan yararlandırılacakları dönem içinde 
kalan; yıllık ücretli izin, sıhhi izin, hafta 
tatili, ulusal bayram ve genel tatil gün-
leri ile eğitim, kurs, iş öncesi ve sonrası 
hazırlık sürelerinde fiilen çalışma ve söz 
konusu işlerin risklerine maruz kalma 
şartı aranmayacaktır. Bir başka deyişle, 
maden çalışanları kurs, eğitim, genel 
tatil gibi zamanlarda fiilen çalışmasalar 
bile fiili hizmet süresi uygulamasından 
yararlanacaklardır.

506 sayılı kanun döneminde fiili hizmet 
veya itibari hizmet süresine tabi çalışan 
sigortalılardan olup 5510 sayılı kanunun 
40 ıncı maddesinde sayılmayan işlerde 
çalışan sigortalının 01/10/2008 tarihi 
öncesi çalışmalarının değerlendirilme-
sinde 3600 gün bulunması koşulu aran-
mamaktadır.  

VI. Özellik Arz Eden Durumlar

a) 506 sayılı kanun döneminde fiili hiz-
met süresi kapsamında çalışması bu-
lunup 01/10/2008 tarihinden sonra da 
5510 sayılı kanunun 40 ıncı maddesin-
deki tabloda belirtilen çalışmaları devam 
eden sigortalıların 506 sayılı kanuna 
tabi sigortalılık sürelerinin gerek 1800 
gün gerekse 3600 gün hesaplamasında 
dikkate alınmadığı ve bu nedenle 2008 
sonrası dönem için yaş haddi indirimin-
den yararlanmamaları nedeniyle yakın-

malara neden olduğu görülmüştür. SGK 
Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü’nün 
10/11/2015 tarih ve 5654390 sayılı ya-
zısı ile konuya açıklık getirilmiştir. Aynı 
işyerinden 01/10/2008 tarihinden önce 
ve sonra çalışması bulunup çalışmala-
rı devamlılık gösteren ve bu çalışmaları 
5510 sayılı kanunun 40 ıncı maddesin-
deki tabloda sayılan sigortalıların fiili 
hizmet süresi zammı kapsamında ça-
lıştığını gösterir belgelerini sunması ile 
emeklilikte hesaplamaya dahil edilmek-
tedir. 

Buna karşın, 01/10/2008 öncesi ve son-

Fiili hizmet süresi 
uygulamasının işverenler 

üzerine prim yükü 
getirdiği literatürde 

tartışılmaktadır. Ancak 
5510 sayılı kanunla 

pek çok teşvik ve 
indirim uygulamasının 

hayata geçmesiyle 
işverenlerin prim ödeme 

gücü iyileştirilmiştir. 
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sayılan işler çevre ve 
insan sağlığına zararlı 

etkileri olan işlerdir. 
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süresi uygulamasıyla 
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avantaj sağlanmaya 

çalışılmaktadır.„
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rası çalışmaları devamlılık arz etmeyen 
sigortalılarda her zaman düzenlenebilir 
nitelikte olmayan belge ile kanıtlanma-
sı halinde değerlendirmeye alınacaktır. 
İlaveten işyeri dosyalarının işkolu kodu 
ile işyerinin tehlike sınıf ve derecesine 
bakılarak karar verilebilmesi esnekliği 
tanınmıştır. Bu tür işverenlerden ek prim 
belgesi istenmeyecek, fark prim talep 
edilmeyecektir. 

Örnek 3: 506 sayılı kanuna tabi ola-
rak 01/05/1990 tarihinden beri radyo-
iyonizan maddelerle çalışan sigortalı 
(B)’nin çalışmaları SGK’ya ibraz ettiği 
belgelerden anlaşılmıştır. Sigortalının 
01/10/2008 tarihinden sonra 5510 sayılı 
kanunun 40 ıncı maddesi kapsamında 
çalıştığı tespit edildiğinden, sigortalının 
2008/Ekim öncesi ve sonrasındaki çalış-
malarının fiili hizmet süresine tabi olma-
sı nedeniyle 01/05/1990-01/10/2008 sü-
resindeki çalışmaların toplamı 3600 gün 
hesabında dikkate alınarak 01/10/2008 
tarihinden sonra geçen çalışmalar için 
ilave edilen sürenin yarısı yaş haddin-
den indirilmektedir. 

b) Fiili hizmet süresi zammı kapsamında 
bir işyeri sayılmamasına rağmen bazı 
işverenlerin fiili hizmet süresine tabi si-
gortalı bildiriminde bulunduğu, bazıla-
rının ise kapsam içerisinde olduğu hal-
de yanlış belge türü seçerek bildirimde 
bulunduğu görülmektedir. Bu nedenle 
SGK Sigorta Primleri Genel Müdürlü-
ğünce belirlenen belge kodu haricinde 
bildirim yapılamayacağı 18/09/2015 ta-
rih ve 4823468 sayılı genel yazıyla açık-
lığa kavuşturulmuştur.

c) Uygulamada rastlanan durumlardan 
biri işyerlerinin fiili hizmet süresi zammı 
kapsamında olup olmadığının tespiti için 
yapılan itirazlardır. İşyerlerinden gelen 
bu tür itirazların çözümünde Bakanlık İş 
Müfettişleri ya da İş Sağlığı ve Güvenliği 
Genel Müdürlüğü yetkililerince düzenle-
nen denetim raporları esas alınmaktadır. 
SGK tarafından Çalışma Bakanlığına 

iletilen yazılı inceleme taleplerine SGK 
görüşü eklenir. Yapılacak incelemede 
işyerinin Kanunun 40 ıncı maddesinde 
sayılan işyerlerinden biri olup olmadığı, 
sigortalının itiraz konusu işyerinde fiilen 
çalışması bulunup bulunmadığı belirlen-
mektedir. Bu tür incelemelerde Bakan-
lık, SGK ve ilgili kurum ve kuruluşlarının 
ortak çalışması planlanabilir. 5510 sayılı 
kanunun 4/a maddesi kapsamında işçi 
çalıştıran işverenlerin inceleme talep-
leri ilgili Sosyal Güvenlik Merkezine/İl 
Müdürlüğüne yapılır. Sosyal Güvenlik 
Merkezi/İl Müdürlüğü tarafından yapılan 
değerlendirmede işyerinin ve sigortalı-
nın fiili hizmet süresine tabi olması nok-
tasında karar verilememesi durumunda 
bu kez dosya birim görüşü eklenerek 
Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Si-
gortalı Tescil ve Hizmet Daire Başkan-
lığına gönderilir. Buradan gelecek görü-
şe göre işlem yapılır. Sosyal Sigortalar 
Genel Müdürlüğü Sigortalı Tescil ve 
Hizmet Daire Başkanlığı tarafından ka-
rar verilememesi halinde ise Genel Mü-
dürlük görüşü eklenerek konu Çalışma 

ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına iletilir. 
(2009/79 sayılı SGK genelgesi s.5,6). 

VIII. Sonuç

İstisnai karaktere sahip olan fiili hiz-
met süresi zammı uygulamasının 
01/10/2008 sonrasında 5510 sayılı ka-
nunun 40 ıncı maddesiyle kapsamının 
genişlediği gözlenmektedir. Esasen 
istisna olan bir uygulamanın genelleş-
tirilmesi SGK’nın aktüeryal dengelerini 
etkilemesi, pek çok işveren-işçi uyuş-
mazlığına neden olması muhtemeldir. 
Bu nedenle sektör seçiminin doğru ana-
liz edilmesi, ağır, yıpratıcı, zehirleyici ve 
boğucu işlerde çalışan ile çalışmayanın 
ayrılması Anayasanın 10 uncu madde-
sinde kayıtlı eşitlik prensibine uygun 
olacaktır. Nitekim Anayasa Mahkemesi 
fiili hizmet süresi uygulamasında kamu 
görevlilerine imtiyaz tanındığı gerekçe-
siyle 5510 sayılı kanunun 40 ıncı mad-
desini iptal etmiştir.3

5510 sayılı kanunun ilk şeklinde kendi 
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nam ve hesabına çalışan Bağ-Kur si-
gortalılarına bu hak tanınmış iken 5754 
sayılı kanunla yapılan değişikliklerle 4/b 
sigortalısı kapsamdan isabetli olarak 
çıkarılmıştır. 2013 yılı itibariyle tarım 
sektöründeki sosyal güvencesizlik ora-
nı % 80 üzerindedir. İlk bakışta norm 
ve standart birliğini sağlamak bakımın-
dan yararlı gibi görünse de, kayıt için-
de bulunmayan Bağ-Kur sigortalısının 
yıpranma adı altında pek çok dava aç-
ması muhtemeldir. Bu nedenle öncelikle 
4/b sigortalısının prim ödeme gücünün 
yükseltilerek kayıt içine geçmesi, sosyal 
güvenlik şemsiyesine alınması, sonra-
sında analiz yapmak suretiyle fiili hizmet 
süresi uygulamasının hayata geçirilmesi 
uygun düşmektedir.   

Fiili hizmet süresi uygulamasının işve-
renler üzerine prim yükü getirdiği litera-
türde tartışılmaktadır. Ancak 5510 sayılı 
kanunla pek çok teşvik ve indirim uygula-
masının hayata geçmesiyle işverenlerin 
prim ödeme gücü iyileştirilmiştir. 5510 sa-
yılı kanunun 40 ıncı maddesinde sayılan 
işler çevre ve insan sağlığına zararlı et-
kileri olan işlerdir. Bu nedenle fiili hizmet 
süresi uygulamasıyla sigortalılara emek-
lilikte avantaj sağlanmaya çalışılmakta-
dır.  Bununla birlikte gerekli teknoloji ve 
iş sağlığı ve güvenliği yatırımları yaparak 
ağır, yıpratıcı, boğucu, zehirleyici işlerde 
çalışan sigortalıların çalışma koşulların-
da önemli ölçüde iyileşme sağlayan iş-
verenlerin Bakanlıkça tespiti halinde ken-
dilerine tanınan 5 puanlık prim teşvikine 
ilave olarak fiili hizmet sürelerine ait fark 
primlerin Hazine tarafından karşılanma-
sı kanaatimizce makul görünmektedir. 
Böylelikle işverenlerin çevre dostu, insan 
sağlığına faydalı yatırımları gelecekte fiili 
hizmet süresi uygulamasının işyerinde 
tümüyle sona ermesini sağlayabilecektir. 
Fiili hizmet süresi uygulamasında kap-
sama alınacak işyerleri seçiminin dikkatli 
yapılması, eşitlik ilkesine riayet edilme-
si, SGK’nın finansman dengelerinin gö-
zetilmesi önemli bir konudur. 506 sayılı 
Sosyal Sigortalar Kanunu döneminde 

kapsamda olan basın mesleğinde çalı-
şanların 5510 sayılı kanun dışına çıkarı-
lıp, 6385 sayılı kanunla 01/02/2013 tari-
hinden itibaren kapsama dahil edilmesi, 
01/10/2008-01/02/2013 dönemi fark 
primlerin sigortalılarca ödenmesi ye-
rinde bir çözüm olmamıştır. Sosyal hu-
kuk devletinde güçsüz olan sigortalının 
priminin devletçe karşılanması eşitlik, 
hakkaniyet ilkesini güçlendirmektedir. 
Ayrıca işverenin emir ve talimatlarına 
bağlı olarak çalışan sigortalının primini 
kendisinin ödemesi sosyal sigortacılık 
tekniğine tezat teşkil etmektedir. 

Son olarak değinilmesini gerekli gör-
düğümüz nokta, 6385 sayılı kanunla 
yasama organı üyeleri ile dışarıdan ata-
nan bakanların 5510 sayılı kanunun 40 
ıncı maddesinin (18) nolu kısmına ek-
lenmesidir. Bu kanunla yasama organı 
üyeleri ile dışarıdan atanan bakanlara 
90 günlük fiili hizmet süresi zammı ta-
nınmıştır. Bilindiği üzere yasama organı 
üyeleri her yıl 1 Temmuz-30 Eylül ara-
sında tatile çıkmakta, yoğun bütçe gö-
rüşmeleri akabinde 10 günlük kısa ara-
lardan faydalanmaktadırlar. Dışarıdan 
atanan bakanlarla milletvekillerinin her 
türlü sağlık harcaması TBMM bütçesine 
konulan ödenekten karşılanmakta, yur-
tiçi ve yurtdışı seyahatlerinde ödenek 
ve yolluk almakta, ilaveten teknolojinin 
tüm imkanlarından faydalanmaktadır-
lar. Gerçekte yasama organı üyelerinin 
maden işçileri ile kıyaslandığında ağır 
ve yıpratıcı bir işte çalıştıklarını düşün-
mek güçleşmektir. Kanun koyucunun 
böyle bir tercih yapmak yerine özel gü-
venlik çalışanlarına, Bağ-Kur sigortalı-
larına, fiili hizmet süresi hakkından ya-
rarlanmayı sağlaması beklenmektedir. 
Kanımızca kapsamı belirlerken sektör 
seçiminin bilimsel araştırmalara dayalı 
olarak dikkatli yapılması gereksiz ihti-
lafları önleyerek sosyal güvenlik kurum-
larının aktüeryal ve bütçe dengelerini 
olumlu etkileyecektir. Satırlarımıza son 
verirken çalışmanın hazırlanmasında 
değerli katkılarını bizden esirgemeyen 

meslektaşımız Sayın Erol ŞİMŞEK’e 
şükranlarımızı sunuyor, çalışmanın uy-
gulayıcılara, işverenlere ve sigortalılara 
faydalı olmasını temenni ediyoruz.
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Dipnot:

1 Çalıştığı işyeri/işler nedeniyle varsayımsal 

sigortalılık süresi olan fiili hizmet süresi zam-

mına hak kazanan sigortalı sadece yaşlılık 

aylığı bağlanırken bu süreler hesaplamaya 

dahil edilmekte, diğer uzun vadeli sigorta kol-

ları olan malullük ve ölüm sigortalarından ay-

lık/gelir bağlanırken fiili hizmet süresi zammı 

hesaplamaya katılmamaktadır.
2 Terzioğlu ve Koç, 2016, s.252.
3 15/12/2006 tarih ve 2006/111 esas, 

2006/112 karar sayılı AYM kararı.
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Tablo-I Fiili Hizmet Süresine Tabi İşyerleri, Sigortalılar Ve Eklenecek Prim Gün Sayısı
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Deprem Risk Algısı

1999 Kocaeli ve Düzce Depremleri-
nin üzerinden 18 yıl geçti. Depremle-
rin yıldönümleri artık eskiden olduğu 
gibi  anılmıyor. İlk dönemlerde; ulusal 
medyada anma törenlerine yer verilir, 
depremle ilgili açık oturumlar yapılır 
ve yerel ölçekte halkın davet edildiği 
seminerler düzenlenirdi. Son yıllarda, 
özellikle 17 Ağustos ve 12 Kasım tarihli 
haberlere bakıldığında, hayatın devam 
ettiği, gündemin değiştiği ve  -talihsiz 
bir tanımlama da olsa- “depremin unu-
tulduğu” sonucuna ne yazık ki varılabi-
lir. Ama hayat devam etmekte... 

2016 nüfus sayımına göre, Türkiye’nin 
nüfusu 80 milyona ulaşmış durumda. 
0-19 yaş grubundaki nüfus yaklaşık 
25,5 milyon, başka bir deyişle nüfusun 

%32’si. Bu gençler 1999 depremi yaşa-
madı, bilmiyor ve belki de kavrayamı-
yorlar. 1999 yılının çocukları bugün 20-
29 yaş grubunda, sayıları 12,7 milyon 
ve nüfusun %16’sını oluşturuyor. Özet-
le, bugün Türkiye nüfusunun %48’si, ya 
1999 depremlerini yaşamamış ya da o 
yıllarda çocuk olduklarından hatırla-
makta doğal olarak  zorlanıyorlar.  

Öte yandan, 1999 depremleri yalnız 
meydana geldiği bölgelerde değil, tüm 
ülke için toplumsal bir travmaya neden 
olmuştur . Böylesi bir olaya tanıklık 
etmiş kişiler, aynı zamanda deprem 
sonrasındaki yıkımın ve çaresizliğin 
büyüklüğüne de ne yazık ki tanıklık et-
mişlerdir. Belki de bu nedenle, insanlar 
uzun bir süre depreme dair bir şeyleri 
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duymak istemedi. Bu süreçte, depremin 
ne zaman olacağı, depremden nasıl 
korunulacağından çok daha fazla dile 
getirilen bir soruydu. Türkiye’nin ya da 
dünyanın herhangi bir yerinde meydana 
gelen her depremden sonra, bu olayın 
Kuzey Anadolu Fayı’nın İstanbul’un 
güneyinden geçen batı segmentini te-
tikleyip tetiklemeyeceği konuşulur hale 
gelmişti. O dönem toplum deprem konu-
sunda son derece tedirgindi. Bu sıkın-
tılı süreci takıben, 1999 depremlerinin 
ardından yürütülen risk algılama çalış-
maları, toplumun depreme ilişkin korku-
larının ötesinde, riski nasıl algıladıkları 
ve bu risklere karşı nasıl tavır aldıklarını 
gösteren bulguları da sunmaktadır.

Risk algılama, bireylerin öznel değer-
lendirmelerini içermektedir (Paton vd., 
2001). Öznel değerlendirmeyi demogra-
fik (yaş, eğitim, cinsiyet vb.) (Slovic vd., 
1982; Barnett ve Breakwell, 2001), çev-
resel (bilgilenme, güven vd.) (Liu vd., 
1998; Slovic, 1993; Sjöberg, 2001) ve 
kültürel (sosyal yapı, inançlar, alışkan-
lıklar) (Bontempo vd., 1997) faktörler et-
kilemektedir. Risk algılama çalışmaları, 
toplumun, yöneticilerin ve karar verici-
lerin risk algılarını etkileyen temel fak-

törleri derinlemesine incelemektedir. Bu 
şekilde, farklı tehditler karşısında, toplu-
mun risk düzeylerini azaltmak için sahip 
olduğu bakış açısı, hazırlık durumu ve 
katkı saylayacağı faaliyetler hakkında 
bilgi edinmek mümkündür (Carlino vd., 
2008; Perry ve Lindell, 2008). Ayrıca, 
risk algılama yöntemlerine “güven” pa-
rametresinin dahil edilmesiyle, konunun 
kapsamı bireylerin incelenmesinin öte-
sine geçerek yönetimin farklı seviye-
lerinde bulunan yöneticilerin/profesyo-
nellerin algılarını, toplumla paylaştıkları 
bilgilerin niteliğini ve sundukları hizmet-
lerin etkinliğini de inceler hale gelmiştir 
(Slovic vd., 1991, Slovic, 1993; Liu vd., 
1998; Siegrist ve Cvetkovich, 2000; Sjö-
berg, 2001; Viklund, 2003; Horst vd., 
2007). 

İstanbulluların Risk Algısı ve 
Depreme Karşı Aldıkları Önlemler

Toplumsal ve bireysel ölçekte, depreme 
karşı zarar azaltma faaliyetlerinin ama-
cına ulaşabilmesi için, öncelikle deprem 
riskinin nasıl algılandığını çözümleme-
miz gerekmektedir. Bireysel risk algısı-
nın en güçlü değişkenleri bireyin kişisel 
özellikleriyle ilintilidir. Bunlar cinsiyet, 

yaş, eğitim ve aile yapısı şeklinde özet-
lenebilir (Dooley vd., 1992; Turner vd., 
1986; Fişek vd., 2002). Literatürde en 
fazla dile getirilen çıkarım, risk almada 
ya da risklere dair yaklaşımlarda kadın-

  Risk algılama
çalışmaları, toplumun, 

yöneticilerin ve karar 
vericilerin risk algılarını 

etkileyen temel 
faktörleri derinlemesine 

incelemektedir. Bu 
şekilde, farklı tehditler 

karşısında, toplumun risk 
düzeylerini azaltmak için 
sahip olduğu bakış açısı, 
hazırlık durumu ve katkı 

saylayacağı faaliyetler 
hakkında bilgi edinmek 

mümkündür.„

“
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ların erkeklere göre daha temkinli oldu-
ğu yönündedir. Bireylerin eğitim düzeyi-
nin risk algılama ve harekete geçmede 
önemli bir faktör olduğu gözlenmektedir. 
Kaderci yaklaşım, her ne kadar kültürel 
faktörler arasında yer alsa da, eğitim 
düzeyi yükseldikçe etkisi azalmaktadır. 
Öte yandan, hane halkı kompozisyonu 
ailedeki bireylerin risk algısında farklı-
laşma yaratmaktadır. Örneğin, Türkoğlu 
vd. (2008) yılı çalışmalarında, kadınla-
rın ve küçük çocuğu olanların risklere 
karşı daha duyarlı olduğunun altını çiz-
mişlerdir. Kadınlar, riskin algılanması 
ve riskin azaltılması konularında bir çok 
çalışmada öne çıkmaktadır. Yapılan 
araştırmalarda, kadınların risk azaltma 
faaliyetlerine katılımda daha hevesli ol-
dukları (İnelmen, vd, 2004; Tekeli vd., 
2010; Kundak vd., 2010) ve bu faaliyet-
lerin yaygınlaştırılmasında etkin bir rol 
üstlenmeyi istediklerini (Kundak, 2011) 
göstermektedir. Risk algılama ve zarar 

azaltma faaliyetleri çerçevesinde ortaya 
çıkan en ilginç sonuçlardan biri düşük 
eğitim düzeyinde olan bireylerin afetler-
le ilgili daha fazla bilgi sahibi olma istek-
leri ve bu tür faaliyetlere katılım konu-
sunda gösterdikleri hevestir (Kundak vd. 
2010). Bu iki önemli bulgu, bir anlamda, 
risk azaltma konularında toplumun han-
gi kesimine ne türlü bir yaklaşım sergi-
lenmesi gerektiğinin göstergesi olarak 
kabul edilebilir.   

Bireysel özelliklerin yanısıra, bireylerin 
ekonomik düzeylerinin de risk algısı 
üzerinde önemli bir etkisi bulunmak-
tadır. Bireylerin gelir düzeyi ve risk 
azaltmaya yönelik sağlayabilecekleri 
finansman arasında doğru orantı bu-
lunmaktadır (Türkoğlu vd., 2008). Ay-
rıca, gelir düzeyi ve eğitim seviyesi bir 
arada değerlendirildiğinde, bireylerin 
(ve hane halkının) risk algısı ve önlem 
alma konularında hassas oldukları da 

görülmektedir. Tekeli vd. (2010) konut 
sahipliğinin risk azaltma faaliyetlerinde 
bireylerin daha faal olmalarında etki-
li olduğunu belirtmişlerdir. Kundak vd. 
(2010), risk azaltma için finansman 
sağlama oranının hem gelir düzeyi hem 
de konutun değeriyle doğru orantılı ol-
duğunu ortaya koymuşlardır. Bireysel 
ve hane halkı ölçeğindeki değişkenlere 
bağlı olarak farklılaşan risk algısını et-

 Bireyleri harekete 
geçiren temel etken 

doğru bilginin verilmesi
ve konu ile ilgili yetkili

ve sorumlulara 
duyulan güvenin 
sağlanmasıdır.„

“

1999 Depremlerinin ardından, farkındalık ve zarar azaltma-
ya yönelik çeşitli etkinlikler ve eğitimler düzenlendi. 

Boğaziçi Üniversitesi – Kandilli Rasathanesi, AKUT, Afete 
Hazırlık ve Deprem Eğitimi Derneği (AHDER), İstanbul Vali-
liği (İSMEP Projesi kapsamında) ve AFAD tarafından düzen-
lenen bu organizasyonlarda, toplumun farklı kademelerin-
deki bireylere kendi müdahale alanları dahilinde depreme 
karşı hazırlık ve önlem yöntemlerine ilişkin bilgiler verildi.

İSMEP Projesi kapsamında; Bağcılar ve Pendik’te, karar ve-
riciler, teknik personel ve toplum temsilcilerine yönelik veri-
len pilot eğitimlerde, ev kadınlarının konuya ilişkin ilgilerinin 
diğer gruplara göre çok yüksek olduğu, tartışmalara yoğun 
katılım gösterdikleri, arazi çalışmalarında daha aktif olduk-
ları gözlenmiştir. 17 Ağustos depreminin yıldönümlerinde 
kurulan bilgilendirme standlarında, özellikle yapısal olma-
yan risklerin azaltımı konularındaki bilgilendirme materyel-
leri ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi görmüştür. 
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kileyen bir başka unsur ise deprem tec-
rübesidir. Depremin etkilerini doğrudan 
yaşamış olmak (depremzede olmak, 
aile fertlerinin depremde kaybedilmesi 
ya da yaralanması, evin yıkılması ya da 
zarar görmesi gibi), bireylerin sadece 
depreme karşı değil, her türlü afete ve 
kazaya karşı daha hassas olmalarına 
neden olmaktadır (Kundak vd., 2010). 
Buna ilişkin olarak, bireyler ailelerinin 
korunmasını, yapının korunmasından 
daha önemli görerek, daha yüksek ma-
liyetleri üstlenmeye yakın olmaktadırlar 
(Eraybar vd., 2010).

Kent mekanına ilişkin özellikler ve risk 
algısı arasındaki ilişkiyi ortaya koyan az 
sayıda çalışma bulunmaktadır. İstan-
bul’daki risk algılama araştırmalarında 
fay hattına yakın ya da uzak yerleşimler-
de yaşayanların risk algıları arasındaki 
benzerlikler ve farklılıklar incelenmiştir 
(Tekeli vd., 2010; Eraybar vd., 2010). 
Fay hattına yakınlıktan bağımsız olarak, 
kentsel yoğunluk ve yapıların yaşlarının 
dikkate alındığı çalışmalarda, insanlar 
ve yaşadıkları çevre arasındaki ilişkiler-
den yola çıkılarak farklı bulgulara ulaşıl-
maktadır. 

Nüfus yoğunluğu arttıkça kişilerin hem 
riskler hem de güvenlik konularında en-
dişelerinin arttığı gözlenmiştir (Türkoğlu 
vd., 2008). Ayrıca, kentsel risk algısı 
bireysel risk algısından daha yüksektir 
(Tekeli vd., 2010). Başka bir deyişle, 
büyük bir depremin kentte çok büyük 
kayıplara neden olacağı düşünülürken, 
kişiler kendi risk düzeylerini daha düşük 
olarak görmektedir. Kentin daha eski 
alanlarında (çoğunlukla merkez ilçe-
lerinde) ve eski yapılarda yaşayanlar, 
deprem risklerini azaltmak için ciddi ya-
tırımlar yapabileceklerini belirtmişlerdir 
(Kundak vd., 2010). Deprem risk algısı, 
kentin makroformuna yönelik taleple-
ri de farklılaştırmaktadır. İnal-Çekiç ve 
Öney-Yazıcı (2011) araştırmalarında, 
risk algısı yüksek bireylerin yeni yapıl-
mış konutlara yöneldiği sonucunu orta-

ya koymuşlardır. Ayrıca, bu yeni eğilim, 
İstanbul’un kuzey kesimindeki konut ta-
lebini de artırmaktadır. 

Toplumsal ağlardan oluşan sosyal ser-
maye, başta deprem gibi büyük çaplı 
afetler olmak üzere, toplumsal olaylarda 
birarada hareket kabiliyetinin sağlan-
masında önemli bir rol oynamaktadır. 
Bu sistemin oluşturulmasında farklı kat-
manlarda başarılması gereken hedefler 
bütünü, toplumsal ölçekte afetlerle başa 
çıkma düzeyini artırmaktadır. Deprem-
ler üzerinden gidecek olursak, bireyle-
ri harekete geçiren temel etken doğru 
bilginin verilmesi ve konu ile ilgili yetkili 
ve sorumlulara duyulan güvenin sağlan-
masıdır. Kundak vd. (2012) tarafından 
gerçekleştirilen araştırmada, anket ya-
pılanlar kişilerin cevapları sonucunda, 
depreme ilişkin bilgilendirmelerde en 
güvenilir grup akademisyenler (%64) 
olmuştur. 

Yerel ve merkezi yöneticilere güven 
seviyesi %20-%30 aralığındayken, bil-
gi aktarımında aracı bir rol üstlenen 
medyaya güven düzeyi %7 oranındadır. 
Bilgi ve güven konularındaki sorunlar, 
deprem risk azaltma çalışmalarında 
farklı aktörlerin iletişimlerini zora sok-
makta ve birarada hareket etmelerine 
engel olmaktadır. Özellikle, toplum ve 
karar vericiler arasındaki kopuklukların 
giderilmesi, farklı düzeylerde yapılan 
çalışmaların hedeflerine ulaşmasında 
önemlidir (Kundak vd., 2010). İnelmen 
vd. (2004) araştırmalarında, güven ek-
sikliğinin afet ile ilgili konulara halkın 
katılımını olumsuz yönde etkilediği so-
nucuna ulaşmışlardır. Katılımın artma-
sı için ise, STK’ların yerel ve merkezi 
yönetimler tarafından tanınır olması ve 
faaliyetlere dahil edilmesi gerekliliği yine 
bu çalışmada vurgulanmıştır.  STK’lar 
cephesinden bakıldığında ise, deprem 
farkındalığını artırma ve risk azaltma fa-
aliyetlerinde aktif görev almak istedikleri 
görülmektedir (Kundak, 2011). İstanbul 
üzerine yapılmış risk algılama çalışma-

larında ortaya çıkan en çarpıcı sonuç, 
bireylerin risk algısı yüksek olsa bile, 
bunun risk azaltma faaliyetlerine yansı-
mıyor olmasıdır. Risk algısı demografik 
ve sosyo-ekonomik farklardan etkilen-
mektedir ve fakat bu algı eyleme dönü-
şememektir (Fişek vd., 2002; Tekeli vd., 
2010; Eraybar vd., 2010; Kundak vd., 
2012). Bu noktada, yukarıda belirtilen 
bilgiye ulaşmak ve güven parametrele-
rinin ne kadar güçlü olduğu ortaya çık-
maktadır. 

Yukarıda özetlenen ve temel bulguları 
verilen çalışmalar, 1999 depremlerin-
den sonraki 10 yıl içerisinde, belli bir za-
man kesitinde yapılmış olan çalışmalar-
dır. Kundak, Türkoğlu ve İlki’nin 2014 ve 
Kundak’ın 2017 tarihli çalışmaları, 2008 
ve 2013 yıllarında İstanbul’da yürüttük-
leri risk algılama araştırmalarının karşı-
laştırmalı sonuçlarını içermektedir. Bu 
sonuçlar doğrultusunda, deprem risk al-
gısının, toplumun tüm kesimlerinde artış 
gösterdiği ve orta-yüksek sosyo-ekono-
mik kesimde somut önlemlerin alınma 
oranının arttığı görülmektedir. Ayrıca, 
depreme hazırlık anlamında, bireylerin 
yakın çevreleri ve komşularıyla iletişim 
kurmaya başladıkları sonucu ortaya 
çıkmıştır. 2008’de deprem zarar azalt-
maya yönelik hiçbir şey yapmadıklarını 
ifade edenlerin oranı %50 iken, 2013’te 
%37,5’a düşmüştür. Bu değişim, afetle 
mücadele kapasitesi yüksek bir topluma 
ulaşmak için uzun soluklu bir program 
izlenmesi gerektiğinin göstergesidir.  
  
Sonuç

Bireylerin risk algısılarının gelişimine 
yardımcı olmak için güçlü ve yoğun te-
tikleyicilerin kullanımına ihtiyaç vardır. 
Son yıllarda yürütülen tütün mamülle-
ri kullanımına karşıt kampanyalar ya 
da emniyet kemeri kullanımının önemi 
vurgulayan görseller orta-uzun vadede 
toplumun bu risklerle ilgili tutumlarının 
gelişmesine büyük katkı sağlamıştır. 
Benzer şekilde, depreme karşı, birey 
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Deprem sonrası yapılan anıtlar çok güçlü semboller içermektedir. 
İlk resimde, Yalova’daki Deprem anıtı görülüyor. Mermer bloklar 
yıkımı ifade ederken, bu blokların üzerinde yer alan isimler ise 
depremde hayatını kaybeden kişilere ait. Anıt ilk yapıldığında bu 
isimler mermerlere kazınmış durumdaydı. Anıtın açılmasından sonra, 
hayatını kaybedenlerin yakınları bu anıtı ziyaret ederek, kazınmış 
harflerin içini doldurdular. Bugün anıt ziyaret edildiğinde, hala 
içi doldurulmamış isimlerin olduğu görülmektedir. İkinci resimde 
Avcılar’daki deprem anıtı görülmekte. Enkazdan uzanan bir elin, bir 
başka el tarafından tutularak kurtarılmasını sembolize etmektedir. 
Üçüncü resimde Bolu Deprem Anıtı ve dördüncü resimde ise Ceyhan 
Deprem Anıtı bulunmakta. Bu iki anıtta da insanın depreme ve yıkılan 
binalara karşı gösterdiği direnç anlatılmaktadır. 
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ve aile ölçeğinde alınabilecek önlemlere 
ilişkin bilgilerin farklı araçlarla topluma 
sunulması bir yandan risk algısını artırır-
ken, diğer yandan da küçük önlemlerle 
risklerin nasıl azaltılabileceğine dair yol 
gösterici olacaktır. 

Bir diğer kritik nokta ise, bilgilerin veri-
liş şekli ile ilgilidir. Medya ya da benzer 
yaygınlaştırma araçlarında, topluma 
akademik düzeyde (faylanma, jeolojik 
formasyonlar, zemin ivme değerleri, vs.) 
bilgi bombardımanının yapılması, bu 
bilgileri işleyecek temele sahip olmayan 
bireylerin yanlış çıkarımlarda bulunma-
sına neden olabilir. Bilginin içeriği, hedef 
kitle ve bu hedef kitlenin yapabilecekleri 
kapsamında bilgilendirmelerin yapılma-
sı, toplumsal risk algısının eyleme dö-
nüşmesinde yardımcı olacaktır. 

Son olarak, büyük afetler sonrasında 
tasarlanan anıt eserlerin semboliklerine 
ve etkilerine dikkat çekmek yerinde ola-
caktır. Bu eserler, kayıpların anılmasına 
aracı olurken, diğer yandan da afetin et-
kilerine dikkat çeken güçlü uyarıcılardır. 
1999 depremlerinin ardından, yıkımın 
yoğun olarak yaşandığı bir çok bölgede 
deprem anıtları yapılmıştır. Çoğunlukla 
kayıpları anma ve olayı hafızalarda can-
lı tutmak için evrensel olarak tercih edi-
len dikilitaş formunun yanısıra, özgün 
tasarımlar sayesinde depremin etkileri 
son derece öznel/toplumsal bir dille an-
latılmıştır. Sanat ve mekansal tasarımın 
bir arada etkili kullanımı, deprem risk al-
gısının gelişiminde önemli bir araç olma 
potansiyeline sahiptir. 
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Depremden Etkilenmeyecek Binalar
‘’Enerji Esaslı’’ Yöntemlerle Tasarlanacak

BİR KONU

MIT İnşaat Mühendisliği bölümünden 
Prof. Dr. Oral Büyüköztürk ve Boğaziçi 
Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölü-
münden Doç. Dr. Cem Yalçın’ın “Sars-
ma Masası Deneyleri ile Tek Serbestlik 
Dereceli Sistemlerin Enerji Bazlı Yapı-
sal Analizi ”projesi MISTI programı kap-
samında ilerliyor. 

Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi 
Doç. Dr. Cem Yalçın,  “Sarsma Masa-
sı Deneyleri ile Tek Serbestlik Dereceli 
Sistemlerin Enerji Bazlı Yapısal Analizi” 
projesi hakkında şu bilgileri verdi.Yalçın, 
MIT-BÜ ortaklığıyla sürdürülmekte olan 
projenin, depreme dayanıklı yapı tasarı-
mı kapsamında yeni yapılacak yapıların 
daha iyi deprem performansı göster-
mesini sağlayacak doğrultuda, ‘’Enerji 
Esaslı Tasarım’’ yaklaşımını içerdiğini 
belirtti.

Bu çerçevede projenin temellerinin yak-
laşık 10 yıl önce Prof. Dr. Oral Büyüköz-
türk’ün önerisiyle atıldığını ifade eden 
Cem Yalçın, binalarda veri toplama ve 
işleme teknikleri kullanarak ve nitelikli 
deneysel çalışmalar gerçekleştirerek 
bina tasarımlarında yeni bir yöntem olan 
Enerji Esaslı Tasarım (EET) yaklaşımını 
geliştirdiklerini ifade etti.

Depremin süresi ve frekansını da he-
saplamalara katmak suretiyle depreme 
daha dayanıklı binalar tasarlamanın 
mümkün olduğunu ifade eden Yalçın, 
binaların yapısal analizinde bugüne dek 
hiç kullanılmamış olan bu yöntem hak-
kında şu bilgileri verdi;

‘’Şu anda kullanılmakta olan yöntemler, 
statik eşdeğer deprem yükü yöntemin-
den frekans spektrumu yöntemine ve yer 

    Boğaziçi Üniversitesi ve Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) işbirliğinde 
oluşturulan MISTI - Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası Araştırma, Eğitim ve 
Destek Programı ile depreme karşı daha güvenilir binaların tasarlanması için 
enerji esaslı yaklaşım yöntemi geliştirilecek. Limak Vakfı’nın desteklediği projede 
MIT ve Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyeleri ile yüksek lisans ve doktora 
öğrencileri de yer alacak. „

“
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değiştirme esaslı yöntemlerden perfor-
mans esaslı analizlere kadar farklılıklar 
göstermektedir. Ancak, deprem süresi 
ve frekans içeriği bu tip yöntemlerde dik-
kate alınmamaktadır. Enerji esaslı ana-
liz yönteminde yapıya aktarılan deprem 
giriş enerjisi, hareket denge denkleminin 
deprem süresince yapının yer değiş-
tirmesine bağlı olarak kümülatif olarak 
hesaplanmaktadır. Deprem giriş enerjisi; 
elastik, plastik, sönüm ve kinetik enerji 
gibi birtakım bileşenlere ayrışmaktadır. 
Yapı tasarımının temeli olarak yapıdaki 
hasar seviyesinin belirlenmesi, yapıya 
aktarılan enerjinin ne kadarlık kısmının 
tüketildiğinin bir fonksiyonudur. Enerji 
bileşenlerinin ve sismik enerji talep da-
ğılımlarının doğru hesaplanması, enerji 
tabanlı tasarım yöntemleri için vazgeçil-
mezdir. Bu hesaplamalar; yapı sistemi-
nin enerji özelliklerinin doğru olarak be-
lirlenmesi için geliştirilen yönteme ve de 
yapı davranışı parametrelerinin güvenilir 
olarak ölçülmesine ihtiyaç duymaktadır.’’

Söz konusu yaklaşımın başarıyla geliş-
tirilmesi ve uygulanması halinde araştır-
macılar ile uygulamadaki mühendisler 
için yeni ve uygun maliyetli bir çözüm al-
ternatifi sağlanacağının altını çizen Cem 
Yalçın, Enerji Esaslı Tasarım yaklaşımı-
nın hali hazırdaki uygulamalara kıyasla 
sıra dışı olduğunu ancak bu yöntemin 
gelecek 10 yıl içerisinde günlük tasarım 
uygulamalarında görülebileceğini vur-
guladı.

Yalçın, çalışmanın içeriği hakkında şu 
bilgileri verdi: ‘’Biz binaya giren enerjiyi 
buluyoruz, bunu yaparken binanın dina-
mik karakteristiklerini bilmemiz gereki-
yor. Bu bilgiler üzerine binayı tasarlaya-
biliyoruz. Ayrıca tasarım aşamasından 
önce geriye gidip binayı inşa etmeden 
ne gibi özellikler istediğimizi de belirle-
yebiliyoruz. Örneğin, binada deprem es-
nasında hiçbir hasar oluşsun istemeye-
biliriz veya az hasarlı da olabilir, önemli 
olan insan hayatı. Veya, bazı deplas-
man sınırları da belirleyebiliyoruz, bina 

filanca deplasmandan fazla hareket 
etmesin diyebiliyoruz. Neticede, Ener-
ji Esaslı Tasarım yöntemiyle deprem 
enerjisini binanın tüm yapı elemanlarına 
dağıtabiliyoruz ve de elemanların en az 
girdi enerjisi kadar enerji tüketmesi yö-
nünde tasarım yapıyoruz.

En önemli amacımız, binanın girdi ener-
jisini bulmak. İTÜ’de Deprem Mühendis-
liği Laboratuvarı’nda yaptığımız deney-
lerde, sarsma masasında tek serbestli 
kolon üzerinde değişik ağırlıklar koymak 
suretiyle değişik periyotlarda depremin 
enerjisini ölçtük ve elimizdeki verilerle 
kıyasladık. Bu aynı zamanda bu alan-
daki ilk deneysel çalışma oldu. Bugüne 
dek genellikle hep analitik çalışmalar 
yürütülmüş ancak deneysel olarak mu-
kayeseli bir çalışma yapılmamış.’’

Binalarda Kullanılan Malzemelerin 
Sağlamlığı Çok Önemli

Cem Yalçın, İstanbul’da Kentsel Dönü-
şüm kapsamında yapılan yeni binala-
rın, kullanılan malzeme ve standartlar 
açısından geçmişe kıyasla çok daha 
güvenli olduğunu belirterek şu değerlen-
dirmeyi yaptı: ‘’Eski yapılarda malzeme 
kalitesi çok kötüydü, örneğin normal ola-
rak 16 MPa (megapaskal, N/mm2) ba-

sınç dayanımına sahip olması gereken 
betonların ortalama 6-8 MPa seviyele-
rinde olduğunu gördük. Donatılar tama-
mıyla paslanmıştı, kullanılan malzeme 
çok kötüydü. Deniz kumuyla, midye 
kabuklu betonların döküldüğünü sıklık-
la gördük. 1999 depreminden sonra ise 
en azından malzeme açısından büyük 
bir ders alındı. Şu anda bütün yeni ya-
pılarda hazır beton ve nervürlü donatı 
kullanılıyor, kalite kontrolü yapılıyor. 16 
MPa’lık beton dayanımı günümüzde iki 
misline çıktı. Günümüz dünya şartlarına 
uyan, performans bazlı tasarımlar orta-
ya çıktı.

Ancak bizim önerdiğimiz enerji bazlı 
yöntemler daha deterministik ve daha 
akla yatan bir yöntem. Depremin şidde-
tini tarihsel bilgilere dayanaraktan tah-
min edebilsek de ne zaman meydana 
geleceğini elbette bilemiyoruz. Ancak, 
öngörülen depremin şiddetine göre bina 
elemanlarının o enerjiyi tüketip tüket-
mediğini bulabiliyoruz. Şu anda kulla-
nılmakta olan mevcut yöntemlerde ise 
depremin süresi ve frekansı hesap edil-
mediği için bazı durumlarda yanlış yük 
tahminlerinde bulunma riski söz konusu 
olabiliyor. Bu açıdan bizim yöntemimiz 
bina yüklerini daha iyi tahmin edebiliyor 
ve bina elemanlarına daha iyi dağıtıyor.’’



Türkiye İMSAD Başkanı Ferdi Erdoğan: 
“Güvenli yapılar inşa ederek depremi risk 
olmaktan çıkarmalıyız”

Ege Denizi’nde meydana gelen son 
depremlerin, kentsel dönüşümün öne-
mini bir kez daha hatırlattığını belirten 
Türkiye İMSAD (İnşaat Malzemesi Sa-
nayicileri Derneği) Başkanı Ferdi Erdo-
ğan, “Görüyoruz ki depreme hazır olma 
konusunda halen birçok eksiğimiz mev-
cut. Başta kentsel dönüşüm sürecinde-
ki eksikliklerin bir an önce giderilmesi 
gerekmektedir. Ülkemizde 7 milyondan 
fazla riskli konumda yapı mevcut. Her 
ortamda dile getirdiğimiz üzere, yaşanan 
her deprem sonrası felaket senaryoları 
dile getirmek yerine yapısal problemleri 
çözüp, ülkemizin daha güvenli yapılara 
ulaşmasını sağlamalıyız ve depremi bir 
risk olmaktan çıkarmalıyız. Kentsel dö-
nüşüm için kamu tarafından yaratılacak 
75 milyar liralık kaynak konusunun net-
leşmesi ile birlikte, sektörümüz destek-
lenecek ve inşaat çalışmaları hız kaza-

nacaktır” diye konuştu.  

Marmara Denizi En Fazla 7.0-7.5 
Bandında Deprem Üretir

Depremi önceden tahmin etmenin çok 
zor olduğunun altını çizen Ferdi Erdo-
ğan şu bilgileri paylaştı; “İstatistiki veri-
lere göre dünyada bir yıl içerisinde or-
talama 500 bin deprem gerçekleşir. Bu 
depremlerin ancak 100 bine yakınını 
insanlar hissedebilir. Yaklaşık 400 bin 
depremi insanlar hissedemez. Dünya-
da ortalama her yıl, 1 -2 kez 9 şiddetine 
yakın deprem gerçekleşir. Bu depremler 
de daha çok okyanus ülkelerinde mey-
dana gelir. Türkiye’de 9 ya da 8 şidde-
tinde deprem gerçekleşme ihtimali çok 
düşüktür. Marmara Denizi’nin üretebile-
ceği şiddet en fazla 7.0 - 7.5 bandında 
olacaktır. Ege Denizi ise en fazla 6.0 - 

6.5 bandında deprem üretebilir. Bugüne 
kadar olan deprem istatistikleri bu tah-
mini güçlendirmektedir. Ama bu nokta-
da binaların, bu şiddete dayanıp dayan-
maması ayrı bir tartışma konusudur.” 

‘Allah bir daha deprem göstermesin’ 
Demek, Deprem ile İlgili Yapılan 
Herhalde En Yanlış Duadır

Türkiye İMSAD Başkanı Ferdi Erdoğan, 
Türkiye’nin büyük bir bölümünün dep-
rem riski yüksek olan bir ülke olduğuna 
dikkat çekti ve  “‘Allah bir daha deprem 
göstermesin’ demek, deprem ile ilgili ya-
pılan en yanlış duadır. Çünkü depremin 
olmadığı, enerjisini boşaltamamış bir yer 
küre herhalde saatli bir bomba gibi olur. 

Yani depremler kaçınılmazdır ve dep-
remlerin gerçekleşmesi yerkabuğunun 
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kaçınılmaz bir gerçeğidir. Önemli olan 
deprem gerçeğine uyum sağlayabilmek, 
bu gerçekle birlikte yaşayabilmek ve bü-
tün planları buna göre yapmaktır” dedi. 

Mahalleler Değil Binalar Dönüşüyor

Türkiye’de 20-30 yıl sonra tekrar dö-
nüştürülecek yapılar değil, 100 yıllık 
yapılar inşa edilmesi için kullanılan mal-
zemeden uygulama sürecine kadar her 
aşamada kalitenin önemli olduğunu vur-
gulayan Ferdi Erdoğan, şöyle konuştu: 
“Günümüz inşaatları en az 100 yıl için 
yapılmalıdır, kent mimarisi de bu yak-
laşımla şekillenmeli ve sık sık değişik-
liğe gidilmemelidir. Biz 20-30 yıl, yani 
bir otomobil kadar kullanım ömrü olan 
binalarda yaşıyoruz. Hem binaların 
dayanıksızlığı hem de yeni çevre dü-
zenlemelerinden dolayı mevcut yapılar 
yıkılarak yeniden inşa ediliyor. Örneğin 
Kadıköy’de 70’li yıllarda, az katlı, bahçe-
li evler yıkıldı yerine yüksek apartmanlar 
yapıldı. Şimdi aynı binalar bir kez daha 
dönüşüyor. Arada sadece 30-40 yıllık bir 

zaman var ve bu kapsamda çok ciddi bir 
kaynak harcanıyor. Günümüzde, dep-
remle ilişkilendirilmiş konut yapısı halen 
çok yerine oturmuş değil. Kentsel dönü-
şüm çerçevesinde mahalleler değil, sa-
dece binalar dönüşüyor. Dönüşürken de 
servet etkisi ilk sırada yer alıyor. Para 
kazanma algısı çok yüksek. Umuyoruz 
ki, yeni binalar daha kalıcı ve sürdürüle-
bilir bir yaklaşımla inşa edilir. Bu neden-
le her platformda ısrarla dile getirdiğimiz 
üzere, etkin bir piyasa denetimiyle birlik-
te ülkemizde bir Yapı Yasası’nın olması 
şart. Bu yasanın çıkarılması bir sektörü 
değil, tüm ülkeyi kalkındıracak bir hamle 
olacaktır.” 

Su Yalıtımı Olmayan Binalarda 
Büyük Tehlike

Türkiye’nin deprem kuşağında yer al-
dığını ve depremde meydana gelen 
büyük yıkımların en önemli nedeninin 
korozyon olduğunu da hatırlatan Ferdi 
Erdoğan, “Ülkemizde su yalıtımı yapıl-
mamış bina sayısı yüksek ve su yalıtımı 

yapılmamış binalar, korozyon nedeniyle 
büyük tehlike yaratmaktadır” dedi. 

Güvenli Yapılar Eğitim Merkezi ile 
Bilinç Oluşturacağız

Ayrıca Türkiye İMSAD olarak, Tuzla 
Belediyesi ile ‘Güvenli Yapılar Eğitim 
Merkezi’ projesi için işbirliği yaptıklarını 
belirten Ferdi Erdoğan, şunları söyle-
di: “Eğitim Merkezimiz için yer tahsis 
eden Tuzla Belediyesi ile bir protokol 
imzaladık. Türkiye İMSAD olarak, temsil 
ettiğimiz inşaat sektörünün önde gelen 
paydaşlarıyla birlikte bir sosyal sorumlu-
luk projesi olarak planladığımız Güvenli 
Yapılar Eğitim Merkezi tamamlandığı 
zaman bölgenin bu alandaki ilk ve tek 
projesi olacak. En iyi güvenli yapı örnek-
leri ve uygulamalarının sergileneceği 
Eğitim Merkezimizde ayrıca interaktif et-
kinlikler, simülasyonlar, konferanslar ve 
bilgilendirme toplantıları yapılacak. Bu 
merkez ile afetler ve güvenli yapı konu-
sunda kamuoyunda bilinç oluşturmayı 
amaçlıyoruz.”
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YARGITAY
 KARARLARI

T.C.
YARGITAY
22. HUKUK DAİRESİ

Esas No : 2015/3757
Karar No : 2016/10322
Tarih  : 11.04.2016

• FAZLA ÇALIŞMA ULUSAL BAYRAM VE GENEL 
TATİL ÜCRETLERİNİN ÖDENMEMESİ 
(İşçi Feshinin Haklı Sebebe Dayandığı/İşçi Feshinden 
Sonra Düzenlenen Devamsızlık Tutanaklarına İtibar Edi-
lemeyeceği - Kıdem Tazminatı Talebinin Kabulüne Karar 
Verileceği/Fesih İradesi İşçiden Geldiğinden İhbar Tazmi-
natı Talebinin Reddine Karar Verileceği)

• İŞÇİLİK ALACAKLARI DAVASI 
(İşçinin Ödenmeyen Fazla Çalışma Ulusal Bayram ve Ge-
nel Tatil Ücretleri Bulunduğundan İş Akdini Haklı Nedenle 
Feshettiği/İşçi Feshinden Sonra Düzenlenen Devamsız-
lık Tutanaklarına İtibar Edilemeyeceği - Kıdem Tazminatı 
Talebinin Kabulüne Karar Verileceği/Fesih İradesi İşçiden 
Geldiğinden İhbar Tazminatı Talebinin Reddedileceği)

• İŞÇİNİN İŞ AKDİNİ HAKLI NEDENLE FESHİ 
(İşçinin Ücretinin Bir Ay Çalışıldıktan Sonra Ödeneceği/
İşçi Ücretinin Yirmi Gün İçinde Ödenmemesi Durumunda 
İşçinin İş Görme Edimini Yerine Getirmekten Kaçınabi-

leceği - Bunun Toplu Bir Nitelik Kazanması Durumunda 
Dahi Kanun Dışı Grev Sayılamayacağı/İşçinin Haklı Sebe-
be Dayanarak İş Sözleşmesini Feshedebileceği)

• ÜCRETİN ÖDENMEMESİ 
(Aksi Bireysel ya da Toplu İş Sözleşmesinde Kararlaştı-
rılmadığı Sürece İşçinin Ücreti Bir Ay Çalışıldıktan Sonra 
Ödeneceği/İşçi Ücretinin Yirmi Gün İçinde Ödenmemesi 
Durumunda İşçinin İş Görme Edimini Yerine Getirmekten 
Kaçınabileceği - Bunun Toplu Bir Nitelik Kazanması Du-
rumunda Dahi Kanun Dışı Grev Sayılamayacağı/İşçinin 
Haklı Sebebe Dayanarak İş Sözleşmesini Feshetme Hak-
kı Bulunduğu)

• KANUN DIŞI GREV 
(Aksi Bireysel ya da Toplu İş Sözleşmesinde Kararlaştı-
rılmadığı Sürece İşçinin Ücreti Bir Ay Çalışıldıktan Sonra 
Ödeneceği - İşçi Ücretinin Yirmi Gün İçinde Ödenmemesi 
Durumunda İşçinin İş Görme Edimini Yerine Getirmekten 
Kaçınabileceği/Bunun Toplu Bir Nitelik Kazanması Duru-
munda Dahi Kanun Dışı Grev Sayılmaması Gerektiği)
4857/m. 24, 32

ÖZET: Dava, işçilik alacakları davasıdır. 
Taraflar arasında, davacı işçinin iş sözleşmesini haklı se-
beple feshedip feshetmediği konusunda uyuşmazlık bu-
lunmaktadır. 

İşçinin emeğinin karşılığı olan ücret işçi için en önemli 
hak, işveren için en temel borçtur. Ücretin en geç ayda bir 
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ödeneceği kurala bağlanmıştır. Aksi bireysel ya da toplu iş 
sözleşmesinde kararlaştırılmadığı sürece işçinin ücreti bir 
ay çalışıldıktan sonra ödenmelidir. 

İşçi ücretinin yirmi gün içinde ödenmemesi durumunda iş-
çinin iş görme edimini yerine getirmekten kaçınabileceği 
açıkça düzenlenmiş ve bunun toplu bir nitelik kazanması 
durumunda dahi, kanun dışı grev sayılamayacağı kurala 
bağlanmıştır. 

Ücreti ödenmeyen işçinin alacağı konusunda takibe geç-
mesi ya da ücreti ödeninceye kadar iş görme edimini ye-
rine getirmekten kaçınması, iş ilişkisinin devamında bazı 
sorunlara yol açabilir. Bu bakımdan, işverenle bir çekişme 
içine girmek istemeyen işçinin, haklı sebebe dayanarak iş 
sözleşmesini feshetme hakkı da tanınmıştır. 

Ödenmemesi halinde işçiye haklı nedenle fesih hakkı ta-
nınacağı düzenlenen ücret, geniş anlamda ücret olarak 
değerlendirilmelidir. İkramiye primi, yakacak yardımı, giye-
cek yardımı, fazla mesai, hafta tatili, genel tatil gibi alacak-
ların da ödenmemesi işçiye haklı fesih imkanı verir. 

İşverenliğe sunulan fesih bildirimi ile davacının, ödenme-
diğini iddia ettiği işçilik alacaklarını talep ettiği görülmekte-
dir. Hükme esas alınan bilirkişi raporunda, davacının fesih 
tarihi itibariyle ödenmeyen fazla çalışma ve ulusal bayram 
ve genel tatil ücretlerinin bulunduğu tespit edilmiştir. Bu 
bağlamda işçi feshinin, haklı sebebe dayandığı, işçi fes-
hinden sonra düzenlenen devamsızlık tutanaklarına itibar 

edilmemesi gerekir. İşçi feshinin haklı sebebe dayanması 
sebebiyle mahkemece kıdem tazminatı talebinin kabulüne 
karar verilmesi isabetlidir. Ancak, fesih iradesinin işçiden 
geldiği göz önüne alındığında, ihbar tazminatı talebinin 
reddine karar verilmesi gerekir. 

DAVA: Davacı, kıdem, ihbar tazminatı, fazla mesai ile ulu-
sal bayram ve genel tatil ücreti alacaklarının ödetilmesine 
karar verilmesini istemiştir. 

Mahkeme, istemi kısmen hüküm altına almıştır. 
Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edil-
miş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından 
düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, ge-
reği konuşulup düşünüldü: 

KARAR: Davacı İsteminin Özeti: 
Davacı vekili, müvekkilinin işçilik ücretlerini talep ettiği ve 
işyerinde birtakım hususların düzelmesini talep ettiği ihtar-
namesini davalıya göndermesinin akabinde, işçilik ücret-
lerinin ödenmemesi üzerine işi bırakmak zorunda kaldığı-
nı belirterek kıdem ve ihbar tazminatları ile ödenmediğini 
iddia ettiği ulusal bayram ve genel tatil ücretleri ile fazla 
çalışma alacaklarının davalıdan tahsilini istemiştir. 

Davalı Cevabının Özeti: 
Davalı vekili, davacının iş sözleşmesini haklı sebep bu-
lunmadan feshettiğini, davacı ihtarnamesinde belirtilen 
hususların gerçeği yansıtmadığını savunarak davanın 
reddini istemiştir. 
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Mahkeme Kararının Özeti: 
Mahkemece, toplanan delillere ve bilirkişi raporuna daya-
nılarak davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir. 

TEMYİZ:
Kararı davalı vekili temyiz etmiştir. 

GEREKÇE:
1-)Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandı-
ğı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki 
bentlerin kapsamı dışındaki tüm temyiz itirazlarının reddi-
ne karar verilmiştir. 

2-)Taraflar arasında, davacı işçinin iş sözleşmesini hak-
lı sebeple feshedip feshetmediği konusunda uyuşmazlık 
bulunmaktadır. 

İşçinin emeğinin karşılığı olan ücret işçi için en önemli hak, 
işveren için en temel borçtur. 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 
32/4. maddesinde ücretin en geç ayda bir ödeneceği kura-
la bağlanmıştır. Aksi bireysel ya da toplu iş sözleşmesinde 
kararlaştırılmadığı sürece işçinin ücreti bir ay çalışıldıktan 
sonra ödenmelidir. 

4857 Sayılı Kanun’da ve işçi ücretinin yirmi gün içinde 
ödenmemesi durumunda işçinin iş görme edimini yerine 
getirmekten kaçınabileceği açıkça düzenlenmiş ve bunun 
toplu bir nitelik kazanması durumunda dahi, kanun dışı 
grev sayılamayacağı kurala bağlanmıştır. 

Ücreti ödenmeyen işçinin alacağı konusunda takibe geç-
mesi ya da ücreti ödeninceye kadar iş görme edimini ye-
rine getirmekten kaçınması, iş ilişkisinin devamında bazı 
sorunlara yol açabilir. Bu bakımdan, işverenle bir çekişme 
içine girmek istemeyen işçinin, haklı sebebe dayanarak iş 
sözleşmesini feshetme hakkı da tanınmıştır. 

4857 Sayılı Kanun’un 24. maddesinin II-(e) bendinde sözü 
edilen ücret, geniş anlamda ücret olarak değerlendirilmeli-
dir. İkramiye primi, yakacak yardımı, giyecek yardımı, faz-
la mesai, hafta tatili, genel tatil gibi alacakların da ödenme-
mesi işçiye haklı fesih imkanı verir. 

Somut olayda, işverenliğe sunulan 18.4.2012 tarihli fe-
sih bildirimi ile davacının, ödenmediğini iddia ettiği işçilik 
alacaklarını talep ettiği görülmektedir. Hükme esas alınan 
bilirkişi raporunda, davacının fesih tarihi itibariyle ödenme-

yen fazla çalışma ve ulusal bayram ve genel tatil ücretleri-
nin bulunduğu tespit edilmiştir. Bu bağlamda işçi feshinin, 
anılan Kanun’un 24. maddesinin II-(e) bendinde düzenle-
nen haklı sebebe dayandığı, işçi feshinden sonra düzen-
lenen devamsızlık tutanaklarına itibar edilmemesi gerek-
tiği anlaşılmaktadır. İşçi feshinin haklı sebebe dayanması 
sebebiyle mahkemece kıdem tazminatı talebinin kabulüne 
karar verilmesi isabetlidir. Ancak, fesih iradesinin işçiden 
geldiği göz önüne alındığında, ihbar tazminatı talebinin 
reddine karar verilmesi gerekirken kabulüne karar veril-
mesi hatalıdır. 

SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarda yazılı sebepler-
den dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının 
istenmesi halinde ilgiliye iadesine, 11.04.2016 tarihinde 
oybirliğiyle karar verildi.

T.C.
YARGITAY
22. HUKUK DAİRESİ

Esas No : 2014/5370
Karar No : 2014/4574
Tarih  : 03.03.2014

• KANUN DIŞI GREV NEDENİYLE İŞ 
SÖZLEŞMELERİNİN HAKLI NEDENLERLE SONA 
ERDİRİLEBİLECEĞİ

• KANUN DIŞI GREVİN TESPİTİNDE YETKİLİ 
MAHKEME

• KANUN DIŞI GREVİN SOMUT EYLEMLERİ 
BELİRLEYEREK TESPİT EDİLMESİNİN GEREKMESİ

İlgili Kanun/Madde
6356 S. STİSK/58,70,71,79

ÖZET: Kanun dışı grevin sonuçlarını düzenleyen 6356 
sayılı Kanun’un 70. maddesinin birinci fıkrasına göre, iş-
veren, bu durumda, grevin yapılması kararına katılan, gre-
vin yapılmasını teşvik eden, greve katılan veya katılmaya 
ya da devama teşvik eden işçilerin iş sözleşmelerini haklı 
nedenle feshedebilir. Aynı maddenin ikinci fıkrasında da, 
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kanun dışı grev nedeniyle işverenin uğradığı zararların, 
greve karar veren işçi kuruluşunca veya kanun dışı grevin 
herhangi bir işçi kuruluşunca kararlaştırılmaksızın yapıl-
ması durumunda, bu greve katılan işçilerce karşılanacağı 
öngörülmüştür.

6356 sayılı Kanun’un onbirinci bölümünde düzenlenen ka-
nun dışı grevin tespiti davasında yetkili mahkeme ise, aynı 
kanunun 79. maddesine göre, işyeri veya işletme merke-
zinin bağlı olduğu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü’nün 
bulunduğu yer mahkemesidir... Davacılara ait işyerlerinde 
çalışan, davalı sendika üyesi işçiler tespit edilmeli, dava 
dilekçesinde belirtilen deliller eksiksiz olarak toplanılmalı, 
dava konusu eylemler somut olarak belirlenmeli ve bu su-
retle eylemlerin yukarıda ayrıntılı olarak izah edildiği üzere 
kanun dışı grev niteliği taşıyıp taşımadığı duraksamaya 
yer vermeyecek şekilde ortaya konulmalıdır.

DAVA: Davacı, davalı tarafından yapılan grevin kanun 
dışı olduğunun tespitine karar verilmesini istemiştir.

Mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.

Hüküm süresi içinde davalı tarafından temyiz edilmiş ol-
makla, dava dosyası için Tetkik Hakimi G. Yılmaz tarafın-
dan düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, 
gereği konuşulup düşünüldü:

Davacı İsteminin Özeti:
Davacılar vekili, Elazığ, Malatya, Bingöl ve Tunceli illerini 
kapsayan ve 31.12.2010 tarihi itibariyle devir alınan elekt-
rik dağıtım hizmetinin, davacı şirketler Fırat Aksa Elektrik 
Hizmetleri A.Ş., Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş., Fırat Elektrik 
Perakende Satış A.Ş. ve Koni İnşaat San. A.Ş. tarafın-
dan yürütüldüğünü, davalı Enerji-Sen sendikasının temsil 
yetkisi olmamasına ve 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu 
İş Sözleşmesi Kanunu’nun 62. maddesi gereğince enerji 
işkolunda grev yasağı olmasına rağmen 18.09.2013 tari-
hinde kanuni olmayan bir grev kararı aldığını, sendikanın 
kışkırtmış olduğu işçilerin bu greve katıldığını, işyerinde 
büyük maddi ve manevi zararlar oluştuğu gibi bölge hal-
kının da mağdur olduğunu, anılan eylemlerin kanun dışı 
olduğunu, greve katılan işçilere noter kanalıyla derhal iş-
başı yapmaları için ihtarname çekilmesine rağmen kanuni 
olmayan grevin devam ettiğini ileri sürerek davalı sendika 
ve işçilerin fiillerinin kanun dışı grev olduğu hususunun 
tespitine karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı Cevabının Özeti:
Davalı davaya cevap vermemiştir.

Mahkeme Kararının Özeti:
Mahkemece, davanın kabulü ile 18.09.2013 tarihinde 
davacı işyerinde başlayan yapılan grevin 6356 sayılı Ka-
nun’un 62. maddesi gereğince kanun dışı grev olduğunun 
tespitine karar verilmiştir.

TEMYİZ:
Kararı, davalı temyiz etmiştir.

GEREKÇE:
Dava, 6356 sayılı Kanun’un 71. maddesi anlamında ka-
nun dışı grevin tespiti istemine ilişkindir.

6356 sayılı Kanun’un 58. maddesinin üçüncü fıkrasında 
kanun dışı grev, kanuni grev için aranan şartlar gerçekleş-
meden yapılan grev olarak tanımlanmıştır. Tanıma göre 
kanun dışı grevin tespiti için, kanuni grevin şartlarının be-
lirlenmesi gerekmektedir.

Kanuni grev, 6356 sayılı Kanun’un 58. maddesinin ikin-
ci fıkrasında “Toplu iş sözleşmesinin yapılması sırasında 
uyuşmazlık çıkması hâlinde, işçilerin ekonomik ve sosyal 
durumları ile çalışma şartlarını korumak veya geliştirmek 
amacıyla, bu Kanun hükümlerine uygun olarak yapılan 
grev” şeklinde tanımlanmıştır. 

Şu halde, kanuni grev için, öncelikle bir toplu iş sözleşme-
si bağıtlamak amacıyla sendikanın yetki belgesi alması, 
ikinci olarak yetkili sendika ile işyeri/işletme arasında aynı 
kanunun 46 ve devamı maddeleri gereğince toplu iş söz-
leşmesi görüşmeleri yapılması, üçüncü olarak görüşmeler 
sırasındaki uyuşmazlık üzerine arabuluculuk aşamasın-
dan geçilmesi ve buna rağmen uyuşmazlığın giderileme-
mesi sebebiyle bu durumun tutanak altına alınması gerek-
mektedir. İşte bu aşamalar geçtikten sonra ve ayrıca 6356 
sayılı Kanun’un 62. maddesi uyarınca grev yasaklarının 
bulunmaması koşulları gerçekleştiğinde, usulünce alına-
cak grev kararı, kanuni grev olarak tanımlanabilecektir. 

Yukarıda belirtildiği üzere, bu şartları taşımayan grev, ka-
nun dışı grev olarak tanımlanmak gerekmektedir.

Kanun dışı grevin sonuçlarını düzenleyen 6356 sayılı Ka-
nun’un 70. maddesinin birinci fıkrasına göre, işveren, bu 
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durumda, grevin yapılması kararına katılan, grevin yapıl-
masını teşvik eden, greve katılan veya katılmaya ya da 
devama teşvik eden işçilerin iş sözleşmelerini haklı neden-
le feshedebilir. Aynı maddenin ikinci fıkrasında da, kanun 
dışı grev nedeniyle işverenin uğradığı zararların, greve 
karar veren işçi kuruluşunca veya kanun dışı grevin her-
hangi bir işçi kuruluşunca kararlaştırılmaksızın yapılması 
durumunda, bu greve katılan işçilerce karşılanacağı ön-
görülmüştür.

6356 sayılı Kanun’un onbirinci bölümünde düzenlenen ka-
nun dışı grevin tespiti davasında yetkili mahkeme ise, aynı 
kanunun 79. maddesine göre, işyeri veya işletme merke-
zinin bağlı olduğu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü’nün 
bulunduğu yer mahkemesidir.

İnceleme konusu davada, mahkemece, davacı işyerinde 
yapılan grevin kanun dışı olduğunun tespitine karar ve-
rilmiş ise de, yapılan araştırma eksik ve hüküm kurmaya 
yeterli bulunmamaktadır.

Öncelikle, somut olayda yetkili mahkeme duraksamaya 
yer vermeyecek şekilde tespit edilmelidir. Dosya kapsa-
mından, davacılara ait işyerlerinin sayısı anlaşılamamak-
tadır. Mahkemece, davacılara ait hangi işyerlerinde kanun 
dışı grevin tespitinin talep edildiği, davacı şirketlerin tek 
hizmet alım sözleşmesi kapsamında faaliyet gösterip gös-
termediği ve aralarındaki ilişki ile işletme niteliği taşıyıp ta-
şımadığı belirlenmeli ve bu suretle yukarıdaki açıklamalar 
doğrultusunda yetkili mahkeme tespit edilerek sonucuna 
göre karar verilmelidir.

Mahkemece, yetkili olunduğu tespit edildiği takdirde, esa-
sa ilişkin olarak, davacılara ait işyerlerinde çalışan, davalı 
sendika üyesi işçiler tespit edilmeli, dava dilekçesinde be-
lirtilen deliller eksiksiz olarak toplanılmalı, dava konusu ey-
lemler somut olarak belirlenmeli ve bu suretle eylemlerin 
yukarıda ayrıntılı olarak izah edildiği üzere kanun dışı grev 
niteliği taşıyıp taşımadığı duraksamaya yer vermeyecek 
şekilde ortaya konulmalıdır. Anılan hususlar gözetilmek-
sizin, eksik incelemeyle yazılı şekilde hüküm tesisi hatalı 
olup bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebeplerle 
BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halin-
de ilgiliye iadesine, 03.03.2014 tarihinde oybirliğiyle karar 
verildi.

T.C.
YARGITAY
9. HUKUK DAİRESİ

Esas No : 2017/4901
Karar No : 2017/8481
Tarih  : 22.05.2017

• FAZLA MESAİ ÜCRETİ
(Davalı Taraf Zaman Zaman Yapılan Fazla Çalışmalar 
Sebebiyle Davacıya Serbest Zaman Kullandırıldığını 
Savunmuş ve Dayanak Olarak İmzalı İzin Kullanma 
Belgeleri Sunmuş İse de Mahkemece Bu Belgeler 
Dikkate Alınmadan Sonuca Gidildiği/Dosyada Mevcut 
Fazla Çalışma Karşılığı Serbest Zaman Kullanmaya 
Dair İzin Belgeleri Davacıya Gösterilip Diyecekleri Tespit 
Edildikten Sonra Değerlendirmeye Tabi Tutulması 
Gerektiği )

• BANKA KANALI İLE ÖDENEN FAZLA ÇALIŞMA 
ÜCRETİ
(Mahkemece Hükme Esas Alınan Bilirkişi Raporunda 
Fazla Çalışma Alacağı Hesaplanırken Fazla Çalışma 
Tahakkuku İçeren Bordrolar Dikkate Alınmış İse de 
Bordrolar Dışında Banka Kanalı İle Davacı Hesabına 
Fazla Çalışma Ücreti Açıklaması İle Yapılan Ödemelerin 
Alacaktan Mahsubu Gerektiği )
4857/m.41/4

ÖZET: Taraflar arasında fazla çalışma ücretinin hesabı 
konusunda uyuşmazlık vardır.

1- Somut uyuşmazlıkta, davalı taraf, zaman zaman ya-
pılan fazla çalışmalar sebebiyle davacıya serbest zaman 
kullandırıldığını savunmuş ve dayanak olarak imzalı izin 
kullanma belgeleri sunmuş ise de Mahkemece bu belge-
ler dikkate alınmadan sonuca gidilmiştir. Dosyada mevcut 
fazla çalışma karşılığı serbest zaman kullanmaya dair izin 
belgeleri, davacıya gösterilip diyecekleri tespit edildikten 
sonra, bir değerlendirmeye tabi tutulmalıdır.

2- Mahkemece hükme esas alınan bilirkişi raporunda faz-
la çalışma alacağı hesaplanırken fazla çalışma tahakkuku 
içeren bordrolar dikkate alınmış ise de bordrolar dışında 
banka kanalı ile davacı hesabına fazla çalışma ücreti açık-
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laması ile yapılan ödemelerin alacaktan mahsubu gerek-
tiğinin düşünülmemesi de hatalı olup ayrı bir bozma ne-
denidir.

DAVA: Davacı, fazla mesai ücreti alacağının ödetilmesi-
ne karar verilmesini istemiştir. 

Yerel mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiştir. 
Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz 
edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafın-
dan düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelen-
di, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR: Davacı, davalıya ait otel işyerinde sıcak asistanı 
olarak çalışırken fazla çalışma yaptığını ancak karşılığının 
ödenmediğini ileri sürerek fazla çalışma alacağının tahsi-
lini, istemiştir.

Davalı, zamanaşımı def’ini öne sürüp, davacının fazla ça-
lışma yapmadığını savunarak davanın reddini istemiştir.
Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna daya-
nılarak, davacının fazla çalışma yaptığı ancak bir kısım 
dönem dışında karşılığının ödenmediği gerekçesi ile da-
vanın kabulüne, karar verilmiştir.

Kararı davalı taraf temyiz etmiştir.
1- Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı 
kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bent-
lerin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

2- Taraflar arasında fazla çalışma ücretinin hesabı konu-
sunda uyuşmazlık vardır.

4857 Sayılı Kanun’un 41. maddesinin dördüncü fıkrası, 
işçiye isterse ücreti yerine serbest zaman kullanma hakkı 
tanımıştır. Bu süre, fazla çalışma için her saat karşılığı bir 
saat otuz dakika, fazla süreli çalışmada ise bir saat onbeş 
dakika olarak belirlenmiştir. Bu sürelerin de sözleşmelerle 
attırılması mümkündür.

Somut uyuşmazlıkta, davalı taraf, zaman zaman yapılan 
fazla çalışmalar sebebiyle davacıya serbest zaman kul-
landırıldığını savunmuş ve dayanak olarak imzalı izin kul-
lanma belgeleri sunmuş ise de Mahkemece bu belgeler 
dikkate alınmadan sonuca gidilmiştir.

Dosyada mevcut fazla çalışma karşılığı serbest zaman 
kullanmaya dair izin belgeleri, davacıya gösterilip diyecek-
leri tespit edildikten sonra, bir değerlendirmeye tabi tutul-
malıdır. Eksik inceleme ve araştırma ile alacağın hüküm 
altına alınması hatalıdır.

3- Mahkemece hükme esas alınan bilirkişi raporunda faz-
la çalışma alacağı hesaplanırken fazla çalışma tahakkuku 
içeren bordrolar dikkate alınmış ise de bordrolar dışında 
banka kanalı ile davacı hesabına fazla çalışma ücreti açık-
laması ile yapılan ödemelerin alacaktan mahsubu gerek-
tiğinin düşünülmemesi de hatalı olup ayrı bir bozma ne-
denidir.

SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarda yazılı 
sebeplerden dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz 
harcının istenmesi halinde ilgiliye iadesine, 22.05.2017 
tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
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TİSK Mevzuat Komisyonu
Sendikamızda Toplandı

Sendikamızın ev sahipliği yaptığı TİSK Mevzuat Komisyonu 
toplantısı 10 Ağustos 2017 tarihinde İstanbul’da toplandı. 
Komisyonda, Toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde işçi 
sendikalarınca sunulan teklifler konusunda yapılacak çalışmalar 
ve yasa dışı eylemler konusunda yapılabilecek düzenlemeler 
hakkında değerlendirmede bulunuldu.

TİSK Genel Sekreteri Akansel KOÇ toplantının açılışında yaptığı 
konuşmada, 2016 yılında asgari ücretteki yüksek artışın işçi 
sendikalarının fahiş ücret artışı taleplerini beraberinde getirdiğini, 
konunun Genel Sekreterler Koordinasyon Kurulu’nda gündeme 
geldiğini, konuyla ilgili yapılabilecek çalışmaların değerlendirilmesi 
için Mevzuat Komisyonu’nun toplandığını, çıkacak sonuçların 
Yönetim Kurulunda değerlendirileceğini belirtti.

Komisyon Başkanı Ertan İren ise sendikaların gündeme getirdiği 
taleplerin ölçüsüzlüğünün işyerlerinde yarattığı sorunların 
hafifletilmesi konusunda yapılabileceklerin belirlenmesi 
gerektiğini, bu konuda mevzuat çalışması yapılabileceğini söyledi. 

Ayrıca Ekonomik Sosyal Konsey, Üçlü Danışma Kurulu gibi 
sosyal tarafların temsil edildiği platformlarda konunun gündeme 
getirilebileceğini veya her yıl işçi ve işveren konfederasyonlarının 
yapacağı ortak toplantılarda konunun değerlendirilebileceğini 
ifade etti. Toplantı diğer komisyon üyelerinin konu ile ilgili 
görüşlerini paylaşmaları ile devam etti. 
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Tisk Yarışma ve Ödül Duyurusu

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’nun (TİSK) 
Geleneksel “2017 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ödülleri” süreci 
başlatıldı. TİSK’in, kurumsal sosyal sorumluluk (KSS) alanında 
farkındalığı artırmak, şirketleri teşvik etmek amacıyla ilk olarak 
2014’te düzenlediği ve her yıl tekrarlama kararı aldığı “TİSK  
Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ödülleri” 2017 yılında da devam 
ediyor. Katılacak şirketler için son başvuru tarihi 17 Kasım 2017 
Cuma günü saat 17:00 olarak belirlendi. 

Ödül Töreni’nin 2018 yılı Ocak-Şubat döneminde düzenlenmesi 
öngörülüyor. Ödül Programı kapsamında, 2015 yılından itibaren 
verilmeye başlanan GAN TÜRKİYE Özel Ödülü 2017 yılında da 
verilecek.  

Büyük Ödül ve GAN TÜRKİYE Özel Ödülü dahil, her kategoride 
biri büyük ölçekli, diğeri  KOBİ olmak üzere 2’şer şirkete, toplamda 
14 şirkete ödül verilmesi öngörülüyor. 

Ödül Kategorileri

Büyük Ödül
Bu ödül beş kategoride  (GAN TÜRKİYE Özel Ödülü hariç) toplamda en yüksek puanı alan bir büyük şirkete ve bir KOBİ’ye verilecektir.  

Bir toplumsal soruna yönelik yenilikçi bir çözüm içeren etkili bir projenin farklı paydaşlar ile işbirliği içerisinde iyi bir uygulama ile 
yaygınlaşarak sürdürülmesi sürecini gerçekleştiren iki proje yılın TİSK KSS Büyük Ödülü’nü alacaktır.

Etkililik Ödülü
Belirli bir toplumsal soruna ve/veya dezavantajlı gruba yönelik etkili bir çözüm getiren ve olumlu bir sosyal ya da çevresel veya 

ekonomik etkisi olan KSS projeleri bu ödülü alacaktır.

İyi Uygulama Ödülü
Fikir aşamasından başlayarak tüm planlama, uygulama, izleme-değerlendirme ve iletişim süreçlerinde etkin bir proje yönetiminin 

sergilendiği KSS projeleri bu ödülü alacaktır.

Kapsayıcılık Ödülü
Kamu-sivil toplum-özel sektör işbirliği içerisinde uygulanan ve/veya diğer şirketler ile işbirliği içinde gerçekleştirilen; projenin 

yararlanıcısı olan toplum kesimlerini ve/veya şirket çalışanlarını sürece dahil eden KSS projeleri bu ödülü alacaktır.

Sürdürülebilirlik Ödülü
Belirli bir toplumsal sorunu tamamen ya da kısmen ortadan kaldırmaya yönelik kalıcı çözüm içeren; zaman, kaynak ve uygulama 

kapasitesi açısından sürdürülebilir ve/veya yaygınlaştırılabilir KSS projeleri bu ödülü alacaktır.

Yenilikçilik Ödülü
Toplumsal sorunların çözümü amacıyla yenilikçi süreç, ürün, hizmet, uygulamalar ve/veya bilimsel yöntem ve teknolojilerin kullanıldığı 

KSS projeleri bu ödülü alacaktır.

GAN TÜRKİYE Özel Ödülü
Küresel İşbaşında Eğitim Ağı’na (GAN) üye bulunan TİSK tarafından kurulan GAN TÜRKİYE faaliyetleri kapsamında, “işbaşında 

eğitim (çıraklık, beceri eğitimi, stajyerlik)” imkanı sunulması, kaliteli işbaşında eğitim fırsatlarının ve bu konuda bilgi ve bilinç düzeyinin 
artırılması amacıyla şirketler tarafından yürütülen projeler, GAN TÜRKİYE ÖZEL ÖDÜLÜ’nü alacaktır.
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Karbosan’da Büyük Heyecan Başlıyor

Karbosan 50’inci yılına özel düzenlediği firma içi etkinlikleri 
arasına futbol turnuvasını da ekliyor.  Karbosan’ın Sefaköy / 
İstanbul ve Veliköy / Tekirdağ fabrikalarında bulunan departman 
personellerinin olduğu ve toplamda beşer takımlı 3 ayrı gruba 
ayrılan takımların ilk fisktür eşleşmeler için yapılacak kura 
çekimi 22 Eylül, Cuma günü büyük bir heyecanla yapılacak. 

İlk etapta Sefaköy / İstanbul fabrikada 2, Veliköy / Tekirdağ 
fabrikalarda 1 olmak üzere oluşturulan gruplar kendi 
aralarında maç yapacaklar. İlk grup maçları sonrasında grup 
puan sıralamasında ilk sırada yer alan takımlar yarı finale 
yükselecektir. 

Geriye kalan grup takımlarından seçilecek en iyi ikinci takım 

da birincilerle birlikte yarı finale yükselecek ve yarı final kurası 
çekilecektir.

Bir üst turda tek maç üzerinden elemeli olacak şekilde yapılacak 
maçlar sonucunda finale kalan takımlar belirlenecektir. 
Büyük bir heyecan yaratması beklenen final maçı 26 Kasım, 
Pazar günü yapılacak. Birinci takıma birincilik kupası ve 
madalyası, ikinci takıma ise ikincilik kupası ve madalyası ile 
ödüllendirilecektir. 

Ayrıca birinci olan takıma sürpriz hediye verilecektir. Yapılacak 
futbol organizasyonuyla Karbosan’ın 50’nci yılı kutlanırken, 
personel arasındaki dostluğun gelişmesi ve spora teşviki 
amaçlanmaktadır.   

    Karbosan 50’nci yılına özel düzenlediği şirket içi futbol turnuvası başlıyor. 
1 Kasım, Pazar günü oynanacak ilk maçlara 3 grupta toplam 15 takım katılacak.„“

ÜYELERİMİZDEN
HABERLER
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SEREL Seramik Banyo Deneyimine 
Konfor Katıyor

Tüm banyolar için farklı ihtiyaç ve mekânlara yönelik 
fonksiyonel çözümler sunan yeni tasarım SEREL Helios Serisi. 
Ailenin tüm bireylerinin ihtiyaçlarını karşılayan SEREL Helios 
serisi kullanıcısına farklı seçimler sunarak banyosunu ürün 
alternatiflerine kullanışlı hale getirme imkânı sunuyor. 
 
Çanak lavaboya büyüleyici alternatif formlar ekleyen SEREL 
Helios, farklı kullanım senaryoları ile yeni nesil modülerlik 
sunarak yaşam alanlarımızın yaratıcısı olan mimarlara 
maksimum esneklik sağlamaktadır.

SEREL Helios Serisi tek bir konsept ile birden fazla çözümü 
beraberinde getiriyor. Yuvarlak ve kare olmak üzere iki farklı 
hazne formuna sahip olan SEREL Helios Lavabo Seti; tezgâh 
üstü ve gömme lavabo kullanımına imkân sağladığı gibi yarım 
ayak ile birlikte de kullanılabiliyor. Bunların yanında halka açık 
alanlarda (avm, benzin istasyonu vb.) kullanım için her bir 
modül özel tasarlanan etajer yardımı ile birbirine bağlanarak 
sonsuz bir döngü elde edilip, ihtiyacı karşılayacak kadar 

modül eşsiz bir uyum içinde birlikte kullanılabiliyor. Yine özel 
olarak tasarlanmış farklı bir etajer ile 2 farklı modül birbirine 
bağlanarak hem çocukların hem de yetişkinlerin aynı anda 
kullanabileceği modern bir kombinasyon ortaya çıkıyor. 

Lavabo alternatiflerinin yanı sıra doğaya saygılı Serel Helios 
klozet, formu ve fonksiyonu ile banyolardaki uyumun temsilcisi 
haline geliyor. 3lt ve 4,5lt ile fonksiyon sağlayan Helios Klozet 
Seti su tüketimini minimuma indiriyor, Serel Hygiene Plus 
teknolojisinin sağladığı imkânlar ile kir tutmuyor ve kolay 
temizleniyor. Su ve deterjan tüketiminde avantaj sağlıyor. 
Yavaş kapanan klozet kapağı kullanıcısına konfor sağlarken, 
küçük bireyler için de güvenli kullanıma elverişli bir hal alıyor. 

Aynı zamanda yüksek tasarım kalitesi ve lider işçilik seviyesini, 
yaratıcı üstünlük seviyesi ile kaynaştıran SEREL Seramik, 
farklı stil ve kombinasyonları ile göz alıcı ve modern Helios 
Set ile “A Design Award 2016” tasarım yarışmasında “Bronze 
Award” ödülüne layık görüldü.
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Eczacıbaşı VitrA’ya
“Bozüyük’e Değer Katanlar” Ödülü

Üretim merkezini 40 yıl önce Bozüyük’te kuran Eczacıbaşı 
Yapı Ürünleri Grubu’nun şirketleri Eczacıbaşı Yapı Gereçleri 
A.Ş. ve VitrA Karo A.Ş.; Bozüyük Sanayi ve Ticaret Odası’nın 
“Vergi Rekortmenleri ve Bozüyük’e Değer Katanlar” ödülleri 
kapsamında, 4 ödüle layık görüldü. 

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde faaliyet gösteren ve ekonomiye 
katkı sağlayan şirketlerin ödül aldığı tören, 8 Ağustos tarihinde, 
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ve Türkiye Odalar 

ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun 
katılımıyla gerçekleştirildi. 

Ülkemizin en büyük 500 sanayi kuruluşu arasında yer alan 
ve bölgede yüksek bir istihdam sağlayan Eczacıbaşı Yapı 
Gereçleri A.Ş. ile VitrA Karo A.Ş.’nin ödüllerini, seramik 
sağlık gereçleri fabrikasının Direktörü Tuna Tümer ve karo 
fabrikasının Direktörü Ahmet Devecioğlu teslim aldı.
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VitrA’dan 
Dubai Çıkarması

VitrA, dünyanın en önemli gayrimenkul ve mimarlık 
buluşmalarından biri olarak kabul edilen Cityscape Global 
2017’ye yoğun bir programla katıldı. VitrA, 11-13 Eylül 
tarihlerinden düzenlenen fuardaki 24 metrekarelik stantında 
yeni ürünlerini dünyanın dört bir yanından gelen sektör 
profesyonellerine tanıttı. 

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’nin ziyaret ettiği 
stantta, Sebastian Conran’ın VitrA için tasarladığı şık ve özgün 
banyo aksesuarları da sergilendi. Fuar için Dubai’ye gelen 
Conran, banyodaki en yeni trendleri anlattığı sunumuyla, 
mimarlarla buluştu. 

VitrA, fuar kapsamında gerçekleştirilen ödül töreninde de platin 
sponsor olarak yer alarak Dubai’de adından sıkça söz ettirdi.
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Ahşabın Yeni Renkleri

VitrA’nın PRO Nature koleksiyonunda 
yer alan ahşap görünümlü porselen 
karo serileri Pera ve Woodmix, yeni 
renklerle zenginleştirildi.

İstanbul’dan ilham alan Pera serisi, me-
kana yaşanmışlık hissi katıyor. Boyalı 
ahşabın, eskitme ve İznik desenli de-
korlarla zenginleştirildiği ödüllü seri, eski 
İstanbul evlerinin modern yorumunu su-
nuyor. Beyaz ve siyah alternatiflerle ta-

sarlanan Pera serisine eklenen gri renkli 
karolar, mekana ahenk katıyor. 

Son yılların popüler İskandinav Nor-
dik ahşabının başarılı bir yorumu ola-
rak dikkat çeken Woodmix, 30x120 ve 
20x120 cm ebat alternatifleriyle karışık 
olarak döşendiğinde, doğal hissi veren 
zeminler yaratıyor. Bej, moka ve gri 
renkleri bulunan Woodmix’in alternatif-
lerine ise antrasit ve krem eklendi.



63

Dar Mekânları Ferahlatan 
Banyo Çözümü

VitrA, Hideaway ile yıkanma alanlarına yeni bir perspektif getiriyor. Katlanabilen cam 
paneli ve raflı saklama alanıyla, dar banyolar için ferah ve modern bir çözüm sunan 
Hideaway’in reflekte cam ünitesi, ayna olarak da kullanılabiliyor.
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Ayrıcalıklı ve Şık

Matteo Thun’un VitrA için hazırladığı Water Jewels 
koleksiyonunda yer alan küvet, şık tasarımıyla, ayrıcalıklı 
bir banyo deneyimi sunuyor. 90x190 cm ebadındaki Water 
Jewels küvet, oval formlu akrilik yapısı ve suya dayanıklı 
ahşap paneliyle dikkat çekiyor.






