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Yaz mevsimini geride 
bırakmaya başladığımız bu 
günlerde kurumların bütçe 
ve planlama çalışmalarına 
odaklandığını ve yaz aylarının 
durağanlığından çıkıp öncelikli 
projelerine hız kazandırdığını 
görüyoruz. 

Araştırmalar güsteriyor 
ki, kurumsal değerleri, bu 
değerlerle harmanlanan bir 
işyeri kültürünü ve bu kültürü 
destekleyen davranışları 
tanımlayıp her seviyede yaşatan 
kurumlar, işveren marka 
algısını geliştirme, çalışan 
bağlılığını ve performansını 
arttırma, süreç iyileştirme ve 
karlılık açısından daha başarılı 
oluyorlar. Biz de bu sayımızda, 
yönetmesi zor olan bu konuyla 
ilgili kurumlara yaklaşım 
sunmayı amaçladık. 

Yeni mezun işe alımlarının hız 
kazandığı bu aylarda, bu sene 
11.’cisi gerçekleştirdiğimiz 
Yeni Mezun Ücretleri ve Yan 
Haklar Araştırmamızdan özet 
sonuçlarla karşınızdayız. 

İşverenlere ve iş arayanlara 
ücret, yan haklar ve işe alım 
politikaları ile ilgili ışık tutmayı 
hedeflediğimiz araştırma özetini 
keyifle okuyacağınızı umuyoruz. 

Bu sayımızda da, işverenlere 
Sosyal Güvenlik süreçleri ile 
ilgili öne çıkan gelişmeleri ve 
planlama yapılırken dikkat 
edilmesi gereken konuları 
hatırlatmak istiyoruz. Bu 
amaçla, “Genel sağlık sigortası 
nedir?”, “Genel sağlık sigortası 
ne zaman yürürlüğe girdi?”, 
“GSS’den yararlanmak için 
hangi şartlar aranıyor?” gibi 
soruların yanıtlarını içeren “10 
Soruda Genel Sağlık Sigortası” 
yazımızı dikkatle okuyacağınızı 
umuyoruz. Bununla birlikte 
“Gebe ve Doğum Yapan Kadın 
Sigortalının Hakları” yazımız, 
izinler ödenekler, çalışma 
zamanına ilişkin düzenlemeler 
vb. açılardan konuya bütünsel 
bir perspektif sunuyor. Son 
olarak, “Yurtdışı Borçlanması 
Nedir, Kimler Yararlanabilir” 
başlıklı yazımızda borçlanma 

süresi, şartları ve miktarıyla 
ilgili detaylı bilgiler 
bulabilirsiniz.

Kısa kısa bölümümüzde, veri 
toplamaya devam ettiğimiz 
Sosyal İşe Alım Araştırması ile 
ilgili ilk göze çarpan sonuçları 
bulabilirsiniz. Katkılarınız 
ile daha da anlam kazanacak 
araştırma raporunu ücretsiz 
olarak katılımcılarımızla 
paylaşacağımızı hatırlatalım. 
Öte yandan diğer yerel ve 
global araştırmalarımızla ilgili 
tanıcıtı bilgilere de bu bölümden 
ulaşabilirsiniz.

Keyifle okuyacağınızı 
umuyoruz.
Bir sonraki sayımızda görüşmek 
üzere...

PwC İnsan Yönetimi Bültenimiz 
olan (Y)etkin İK’nın Eylül - Ekim - 
Kasım sayısından merhaba.
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PwC İnsan Yönetimi 
Bülteni

M. Bilgütay Yaşar
PwC İnsan Kaynakları Hizmetleri

Şirket Ortağı
Tel: +90 212 326 6094

bilgutay.yasar@tr.pwc.com

Yeni bir 
döneme 

girerken...
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Kısa kısa

Araştırma ile ilgili daha ayrıntılı 
bilgi için tıklayınız...

PwC Sosyal İşe Alım Araştırması’na katılım için 
tıklayınız...

http://hrsanket.ikportal.com/fs.aspx?surveyid=0d73713062c45fa9baca49250b967fd

http://hrsanket.ikportal.com/fs.aspx?surveyid=0d73713062c45fa9baca49250b967fd
http://hrsanket.ikportal.com/fs.aspx?surveyid=0d73713062c45fa9baca49250b967fd

http://hrsanket.ikportal.com/fs.aspx?surveyid=0d73713062c45fa9baca49250b967fd
http://hrsanket.ikportal.com/fs.aspx?surveyid=0d73713062c45fa9baca49250b967fd

http://hrsanket.ikportal.com/fs.aspx?surveyid=0d73713062c45fa9baca49250b967fd
http://hrsanket.ikportal.com/fs.aspx?surveyid=0d73713062c45fa9baca49250b967fd

PwC Türkiye 
Sosyal İşe Alım 
Araştırması 
Devam Ediyor...
Teknoloji ve yazılım dünyasındaki 
ilerlemenin, kurumların İK süreçlerine 
bakış açısında radikal değişiklik yaratma 
potansiyeli taşıdığı günümüzde, işe alım 
süreçlerinin de geleneksel yöntemlerden 
uzaklaşmaya başladığını görüyoruz. 
Devam eden araştırmamız, şimdiden bize 
kurumlaırn yaklaşık %60’ının bu konuda 
stratejik çalışmalar yapmaya başladığı ya da 
başlayacağını gösteriyor. 

İşe alımda sosyal medya kullanımının 
etkinliği, sosyal medya kullanımının işveren 
markasına katkısı, işe alım görüşmelerinin 
elektronikleşmesi gibi konuları 
sorguladığımız araştırmaya katılmak için 
aşağıdaki linke tıklayınız.

Ezgi Roylas
Danışman
PwC İnsan Kaynakları Danışmanlığı
Tel: +90 212 326 6029
ezgi.roylas@tr.pwc.com

PwC bünyesindeki Strategy&’in 
2013 yılında gerçekleştirdiği 
“Dijitalleşmenin Ekonomik 
Büyüme ve İş Hacmi Üzerine 
Etkileri” adlı araştırma, 
teknolojik gelişmenin bir 
megatrend olarak yeniden 
anlam kazandığı ve ivmelendiği 
günümüzde, bazı çarpıcı 
sonuçlarıyla dikkat çekmeye 
devam ediyor.

Araştırmadan ortaya çıkan 
sonuçlar söyle;

• Dijitalleşme ekonomik 
büyüme ve istihdam artışını 
pozitif etkiliyor: 2011 yılında 
dünyada ekonomik çıktılar 
193 milyon dolar arttı ve 
6 milyon yeni istihdam 
oluşturuldu

• Dijitalleşmenin etkisi 
gelişmişlik düzeyine göre 
farklılık göstermekte; gelişmiş 
ülkeler gelişmekte olan 
ülkelere göre ¼ kat daha 
hızlı büyüyor. Öte yandan 
gelişmekte olan ülkelerde 
dijitalleşmeye bağlı istihdam 
artışı gelişmiş olan ülkelere 
göre daha fazla

• Strategy&’in 6 gelişmiş 
ülkede yaptığı araştırma 
gösteriyor ki dijitalleşme her 
ne kadar üretkenlik ve çıktı 
sayısını bütün sektörlerde 
artırsa da, İmalat ve Finansal 
Hizmetler sektörlerinde iş 
kaybına, Perakende ve Hizmet 
sektörlerinde iş kazanımına 
neden oluyor

Dijitalleşmenin farklı sektör 
ve gelişmişlik düzeyine göre 
gösterdiği etki farklı olsa da, 
ekonomik işleyişi, kurumların 
iş yapış tarzını, çalışanlardan 
beklenen nitelikleri etkilediği 
kesin. Bugün mevcut olan 
işlerin bir kısmının gelecekte 
olmayacak olması veya geleceğin 
mesleklerinin bugünden 
temellerinin atılması olgusu, 
İK çalışanları tarafından da 
yakından izlenmesi gereken 
trendler olarak önem kazanıyor. 

Dijitalleşmenin Ekonomi ve 
İstihdama Etkisi Üzerine...

Göznur Ermerak
Danışman

PwC İnsan Kaynakları Danışmanlığı
Tel: +90 212 326 6960

goznur.ermerak@tr.pwc.com

http://www.strategyand.pwc.com/media/file/Digitization-for-economic-growth-and-job-creation.pdf
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Kurumların en çok takip ettiği 
metriklerin arasında olan işgücü devir 
oranı, işsizlik oranlarıyla ters orantılı 
şekilde değişiyor. 

PwC İnsan Kaynakları Danışmanlığı 
olarak 2008’den bu yana düzenli 
olarak gerçekleştirdiğimiz Yeni Mezun 
Ücretleri ve Han Haklar Araştırması 
kanalıyla elde ettiğimiz işgücü devir 
oranları metriği ile TUİK’in “Tarım 
Dışı İşşizlik Oranları” verilerini 
karşılaştırdığımızda, iki parametrenin 
istatistiki olarak güçlü sayılabilecek 
bir ters orantı içerisinde olması dikkat 
çekmektedir. İşgücü devir oranını 
etkileyen pek çok kişisel, kurumsal 
ve dışsal faktör olmakla birlikte, bu 
durum, ekonominin genel olarak iyiye 
gitme beklentisi olduğu durumda iş 
arayışının ve iş fırsatlarının artması 
şeklinde yorumlanabilmektedir.

Bu göstegeyi, İK’nın yetenekleri elde 
tutmak ve proaktif önelmler almak 
için, içsel çalışan uygulamalarına 
olduğu kadar, makroekonomik 
göstergelere ve diğer çevresel 
çevresel faktörlere de odaklanması 
gerekliliğine işaret eden 
göstergelerden biri yalnızca olarak 
yorumluyoruz.

İşgücü Devir 
Oranı İşsizlik 
Oranlarıyla 
ters orantılı…
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İşgücü Devir Oranı Tarım Dışı İşsizlik Oranı

Kaynak: TÜİK, Hane Halkı İşgücü İstatistikleri ve PwC Başlangıç Ücretleri ve Yan 
Haklar Araştırmaları 2008 - 2015

Not: İşgücü devir oranları, beyaz ve mavi yaka çalışanların toplamını göstermekte olup 
gönüllü ayrılmalar ve diğer işten ayrılma sebeplerinin tümünü kapsamaktadır.
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İK Danışmanlığı

Kurum Kültürünü 
Yönet ya da 
Ona Yem Ol!

İstenilen 
davranışlar

Yaşanan davranışlar
Aktarılan davranışlar

Performansın temel 
göstergesi

Sinerji yaratmak

Kurumlar uzun yıllar 
boyunca organizasyonel 
performansı arttırmanın 
tek yolunun yapılara, 
sistemlere, süreçlere ve 
kontrol mekanizmalarına 
yatırım yapmaktan 
geçtiğini düşündü. Oysa 
çalışanların özellikle 
kritik karar anlarında 
sergilediği davranışlar ve bu 
davranışları şekillendiren 
kurum kültürü kurum 
performansı üzerinde son 
derece belirleyici!

Kültürün pek çok tanımı var, 
ancak basitçe “Çalışanların 
kurum içerisinde düşünme, 
davranma, hissetme, karar 
alma ve iş yapma tarzını 
şekillendiren atmosfer...” 
olarak tanımlıyoruz. 
Kurum kültürü ne kadar 
güçlü ise, organizasyonun 
her seviyesinden çalışanı 
birbiriyle, müşterileri, 
tedarikçiler ve diğer 
paydaşlarla etkileşimlerini 
biçimlendirme kabiliyeti de o 
denli artıyor.

Kurum kültürü, çalışan 
davranışlarını şekillendiren her 
türlü mesajda kendini gösteriyor. 
Davranış rutinleri, bu mesajların 
birikimiyle -zaman içerisinde- 
oluşuyor.

Kültürü “Soft” bir konseptten ziyade, 
performansın “Somut” bir bileşeni olarak 
tanımlamak...
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Davranışı Değiştirerek 
Kültürü Değiştirmek…

Kültür kavramının “soyut” doğası 
gereği, genellikle çok detaylı şekilde 
tanımlanan kurum değerlerinin & 
yetkinliklerin dahi “içselleştirilmesi” 
aşamasında pek çok kurumun zorluk 
çektiğini görüyoruz.

Genellikle yönetimin beklediği 
davranışlar, dokümanlarda, 
eğitimlerde veya rol model 
konumundaki liderlerin 
dışavurumlarında aktarılan 
davranışlarla 1-1 örtüşmüyor, günlük 
iş yaşantısında gözlemlediğimiz 
davranışlar da bu bahsettiğimiz 2 
boyuttan farklı bir şekilde tezahür 
edebiliyor.

PwC kültür ve davranış değişimi 
yaklaşımı “Moments that Matter”, 
analitik ve odaklı bakış açısıyla 
sistematik bir davranış değişikliği 
yaklaşımı ortaya koyuyor.

Kalkış noktası şu; madem ki kurum 
kültürü, özellikle kurum için kritik 
anlarda çalışanların iş yapış tarzında 
ve kararlarında “tezahür” ediyor, 
o nedenle öncelikle bu anları 
tespit etmek ve üst yönetimden 
başlayan bir değişim dalgası 
yaratmak gerekiyor.

Organizasyonel Davranışın
Temel Prensipleri

Davranış performansın temel göstergesidir1

Davranış ölçülebilirdir2

Bazı davranış kalıplarının etkisi tahmin ettiğimizden daha fazladır3

Davranışlar uyumlandırıldığında en güçlüdür4

Pozitif davranışlar sinerji yaratır5

Davranış her zaman rasyonel değildir6

Davranışı değiştirmek zordur7



(Y)etkin İK
www.ikportal.com

7
Eylül-Ekim-Kasım

2015

www.pwc.com.tr /PwCTurkeyHRSwww.ikportal.com

İK Danışmanlığı

6 adımlık yaklaşımın ana 
boyutları şunlar;

Vizyonu ve Stratejiyi 
Netleştirmek: Güçlü, net ve 
çalışanlarca kolay anlaşılabilir şekilde 
kurum vizyonunu tanımlayın. 

Değer ve Davranışları 
Uyumlandırmak: Vizyonu 
destekleyen değerleri, kültürel 
yapıtaşlarını ve davranışları 
tanımlayın. Tanımladığınız 
davranışların organizasyonun ruhunu, 
departmanların, takımların veya 
bireylerin iş yapış şeklini yansıttığına 
emin olun, jenerik modelleri 
sorgulayın. Davranışsal yetkinlikleri 
net, açık ve anlaşılabilir kılmaya özen 
gösterin.

Liderlik Davranışlarını 
Pekiştirmek: Liderlerin vizyon ve 
değerlerin yaşatılması ile ilgili ne gibi 
sorumlulukları olduğunu tanımlayın. 
Mevcut yetkinliklerini ölçün ve onları 
geliştirin. Ödüllendirmeyi atlamayın.

Değerleri ve davranışları somut 
alışkanlıklara ve yaşantılara 
dönüştürmek: Yetkinliklerin 
dokümante edilmesi ve panolara 
asılması içselleştirilmesi için yeterli 
değil. Çalışanların yetkinliklerini 
sergilediği, karar aldığı ve sergilenen 
tutumların iş sonuçlarını doğrudan 
etkilediği kritik konuları (Moment 
That Matters) belirleyin (Örn. pazar 
analizi, stratejik planın oluşturulması, 
müşteri ile ilk kontakt, satış anı, aylık 
üretim planlama toplantıları vb.) ve 
bu anlarda ne tip davranış kalıplarına 
ihtiyacınız olduğunu tanımlayın. 
Olumlu örnekleri ortaya çıkarın ve 
değişim elçilerinden yararlanın.

Çalışan gelişimini hedeflemek: 
Gelişim aktivitelerini odaklı 
şekilde planlayın ve doğrudan 
sorunu hedef alın. 2 haftada 1 saat 
başka bir departmanı tanıyacağı 
kısa vadeli görevlendirmeler 
(Pitstop), on-boarding, mentorluk 
gibi organizasyonel sosyalleşme 
(organisational socialization) 
süreçlerine önem verin. Tüm bu 
süreçlerde, hedef kültürü yansıtan 
hikayeler, ritüeller, semboller ve dili iyi 
kurgulayın.

Performans değerlendirme 
ve ödüllendirme süreçlerini 
güçlendirmek: Davranışı ölçün, 
örnek davranışı görünür kılın ve anlık 
olarak ödüllendirin. Takım ödüllerine 
de odaklanın.

Vizyonu ve
stratejiyi

netleştirmek 

Değer ve
davranışları

uyumlandırmak 

Liderlik
davranışlarını

pekiştirmek 

Değerleri ve
davranışları

somut
alışkanlıklara 
ve yaşantılara
dönüştürmek

 

Çalışan
gelişimini

hedeflemek 

Performans
değerlendirme

ve ödüllendirme
süreçlerini

güçlendirmek
 

Ölçme ve
süreç

iyileştirme
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Emrah Akbalaban
Müdür

PwC İnsan Kaynakları Danışmanlığı
Tel: +90 212 326 65 41 

emrah.akbalaban@tr.pwc.com

Pozitif Kurum Kültürü’nün

4 Temel İşareti
Peki kurum kültürünüz doğru davranışların 
ortaya çıkmasına destek veriyor mu? Aşağıdaki 
4 kritik konuda, hangi göstergeye daha yakın 
olduğunuzu analiz ederek şirketiniz ya da 
kendi ekibiniz için küçük bir öz değerlendirme 
yapabilirsiniz. 

Yine de sonuç ne olursa olsun, pozitif kurum 
kültürü için atılacak adımların öncelik sırasına 
konulması ve değişim programının planlı bir 
şekilde yürütülmesi başarı olasığını arttırıyor.

Kaynak: The Critical Few: Components of a Truly Effective Culture, Forget the monolithic 
change management programs and focus on the elements of your culture that drive performance, 
Strategy&’s “strategy + business”, sayı 74, sonbahar 2014.

Kritik Soru Olumsuz Gösterge Olumlu Gösterge

Mevcut kurum 
kültürünüz çalışanların 
içindeki potansiyelin 
açığa çıkmasına 
yardımcı oluyor mu?

Kurum kültünün belirli 
bir tanımı yok veya 
oldukça heterojen, 
kişilerin vizyonu 
sahiplenme derecesi 
düşük ve çalışanlar 
genelde daha bireysel 
ve kendi çıkarlarına 
odaklı 

Kurum kültürü vizyonu 
tamamlıyor, çalışanlar 
bunu sahiplenmiş 
durumda, birbirlerine 
gönüllü yardım etme 
eğiliminde ve amaca 
/ işe duygusal bağlılık 
yüksek

Çalışanlarınız çeşitli 
konularda karar 
almak için ne kadar 
yönlendirmeye ihtiyaç 
duyuyor?

En basit konularda 
dahi yazılı ya da sözlü 
yönlendirmelere 
(prosedür, mail vb.) 
ihtiyaç duyuluyor ve 
inisiyatif alma istekliliği 
az

Çalışanlar yetki 
alanındaki konularla 
ilgili inisiyatif almaya 
istekli ve formal onay 
ve yönlendirmelere 
yalnızca gerektiği 
zamanda başvuruluyor

İdealize ettiğiniz 
olumlu davranış 
kalıpları her koşulda 
tekrarlanıyor mu?

Olumlu davranışlar 
rastlantısal olarak 
ortaya çıkıyor veya 
benzer vakalarda 
tekrarlanmayabiliyor

Olumlu davranışlar 
alışkanlık biçime 
dönmüş durumda ve 
benzer -iyi ya da kötü- 
vakalarda tekrarlanıyor

Kriz anlarında 
çalışanların genel 
davranışları nasıl 
değişiyor? 

İşbirlikçi, özverili ve 
enerjik davranışlar 
yalnızca kriz anlarında 
ortaya çıkıyor

İşbirlikçi, özverili ve 
enerjik davranışlar 
yalnızca kriz anlarında 
değil günlük iş rutini 
içerisinde de kendisini 
ortaya koyuyor
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Y Kuşağı Oranı Artıyor!
Y kuşağı çalışanlarının iş dünyasındaki yeri her geçen 
gün artıyor. 2010 senesinde tüm sektörlerdeki yeni nesil 
çalışan oranı henüz %29 oranlarında iken, günümüzde 
bu oranın %56 lara çıktığını görmekteyiz. Y kusağının 
artış trendi baz alındığında bu oranın 2020 senelerinde 
%80 oranlarında olması beklenmekte. 

İK Danışmanlığı

Yeni Mezun 
Başlangıç Ücretleri 

ve Yan Haklar 
Araştırmasından...

PwC İnsan Kaynakları 
Danışmanlığı olarak 
ilkini 2003 senesinde 
yayınladığımız Yeni Mezun 
Ücretleri ve Yan Haklar 
raporumuzun 11.’sini 
tamamladık. İşverenlere ve 
iş arayanlara yeni mezun 
ücretleri, yan haklar ve işe 
alım politikaları ile ilgili 
ışık tutmayı hedeflediğimiz 
araştırma özetini keyifle 
okuyacağınızı umuyoruz. 
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İK Danışmanlığı

Yeni Mezun İşe 
Alımında Kurumların 
Adaylardan 
Beklentileri 
Değişiyor...

Kurum başına düşen ortalama yeni 
mezun alımına baktığımızda en çok 
Satış, Bilgi Teknolojileri, Müşteri 
Hizmetleri / Çağrı Merkezi ve 
Üretim / İmalat fonksiyonlarında 
gerçekleşiyor. 

Kurumların yeni mezun alımlarında 
en önde kriteri yabancı dil bilgisi, 
mezun olunan okul, bölüm ve 
yapılan stajlar.

Son yıllardaki artış ve azalış trendine 
baktığımızda ise mezun olunan 
okul kriterinin geçmiş senelere göre 
daha önemli bulunduğunu görüyoruz. 
Mezun olunan bölüm, referanslar, 
mesleki sertifikalar, mezuniyet 
not ortalaması, seyahat engeli 
olmaması kriterleri ise geçtiğimiz 
senelere göre önemini yitirmiş 
görünüyor.

Bir diğer çarpıcı konu ise işe alım 
yaparken kullanılan stratejilerdeki 
değişimler… Önceki yıllara kıyasla 
kişilik envanteri, yabancı dil 
testleri, genel yetenek testleri 
gibi araçların kullanımının arttığını 
görüyoruz. 

Tüm bu göstergeler bize, şirketlerin 
teknik bilgi kadar, yeni mezun adayların 
kişilik özelliklerini, şirketin kültürel 
yapısına uygunluğunu ve kısacası 
potansiyelini değerlendirdiğini 
gösteriyor.

Yabancı Dil Bilgisi

Mezun Olunan Okullar

Mezun Olunan Bölüm

Yapılan Stajlar

Referanslar

Sosyal Aktivite ve Çalışmalar

Tez ve Projeler

Mesleki Sertifikalar

Mezuniyet Not Ortalaması

Seyahat Engeli Olmaması

Diğer

%0 %10 %20 %30 %40 %50 %60 %70 %80 %90 %100

2015

2014

2013

Birebir Görüşme

2015

2014

2013

%100%80%60%40%20%0

Kişilik Envanterleri

Yabancı Dil Testleri

Genel Yetenek Testleri

Panel Görüşme

Grup Görüşmesi

Mesleki Bilgi Testleri

Teknik Bilgi Ölçen Testler

Değerlendirme Merkezi

Diğer
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İK Danışmanlığı

Son 8 Yılın Ücret 
Trendleri...

Son 8 yılın fonksiyon bazlı ücret 
verilerinden çıkan sonuçları 
incelediğimizde, Mimari, ARGE /ÜR-
GE, İthalat & İhracat ve Yönetici Adayı 
(MT) fonksiyonlarında ücretlerin bir 
artış trendi içerisinde olduğunu ve 
aynı zamanda bu seneki en yüksek 
medyan ücret değerine sahip olduğunu 
görüyoruz. Müşteri İlişkileri / Satış 
Sonrası Hizmetler, Müşteri Hizmetleri 
/ Çağrı Merkezi ve İdari İşler 
fonksiyonları ise en düşük medyan 
değere sahip üç fonksiyon olarak öne 
çıktığını ve gecen senenin ücret verileri 
ile paralellik gösterdiğini görüyoruz.

Muhasebe, İthalat/İhracat, AR-
GE / ÜR-GE, Satınalma, Yönetici 
Adayı (MT) gibi ana operasyon ve 
operasyona yardımcı faaliyetlerin 
ücret seviyelerinin geçtiğimiz 8 seneye 
içerisinde diğer fonksiyonlara göre 
daha fazla arttığını görüyoruz. 

Diğer yandan, Müşteri Hizmetleri 
/ Çağrı Merkezi, Mali İşler – 
Finans, Hukuk, Lojistik ve Üretim 
/ İmalat fonksiyonlarında ücretlerin 
diğer fonksiyonlara göre daha az 
arttığını gözlemliyoruz.

Esneklik İmkanları 
Artıyor...

Yan Haklar kapsamında son yılların 
verileri incelediğimizde, yemek, ulaşım 
(genelikle servis), sağlık sigortası gibi 
yan hakların artık hemen hemen tüm 
kurumlar tarafından temel bir yan 
hak olarak sağlandığını görüyoruz. 
Cep telefonu, hayat sigortası, bireysel 
emeklilik sigortası gibi uygulamalar ise 
daha az görülüyor. 

Bunun yanısıra, yavaş yavaş 
yaygınlaşan ve zamanla daha da 
artması beklenen ‘Esnek Yan Haklar’ 
uygulamasına sahip olan kurum 
oranının %14, bir diğer uygulama olan 
‘Evden Çalışma Uygulaması’nın ise 
%17 olarak ortaya çıktığını görüyoruz 
ki bu değerler geçen yıllara göre artmış 
durumda.

Araştırmadan öne çıkan ve sizlerle 
paylaşmak istediğim bir diğer sonuç 
ise, çalışma saatlerindeki düşüş. Son 
3 yılın verilerini incelediğimizde 
45 saatlik çalışma saatlerinde 
önceki senelerin sonuçlarına göre 
düşüş gözlemlenirken 40-44 saat 
arası çalışma saatlerinde artış 
gözlemlenmekte.

Araştırmamıza veri sağlayan tüm katılımcı kurumlara teşekkür ederiz.

Raporu edinmek için bizimle 
iletişime geçebilirsiniz

Çalışma Saatleri 2013 2014 2015

45 saat % 72.5 % 62.5 53%

40 - 44 saat arası % 27.5 % 37.5 46%

Yonca Akkuş
Danışman
PwC İnsan Kaynakları Danışmanlığı
yonca.akkus@tr.pwc.com
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İş ve Sosyal Güvenlik Hizmetleri

Genel sağlık sigortası nedir?

GSS (Genel Sağlık Sigortası), kişilerin sağlıklarının korunması ve sağlık riskleri 
ile karşılaşmaları halinde ise oluşan harcamaların (muayane, tedavi, ilaç, 
tıbbi malzeme vd.) SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) tarafından ödenmesini 
sağlayan ve SGK sorumluluğu altında olan sigortayı ifade etmektedir. 20 nci 
maddesinde açıklanan sandıklara tabi sigortalılar,

Genel sağlık sigortası ne zaman yürürlüğe girdi?

Genel sağlık sigortası eski adıyla SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı kapsamında çalışan 
veya emekli olanlar ile bunların bakmakla yükümlü oldukları kişiler (eş, çocuk, 
anne-baba) için 1/10/2008 tarihinden itibaren, hiçbir sosyal güvencesi olmayan 
kişiler içinse 1/1/2012 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. 

Genel sağlık sigortası zorunluluk esası üzerine kurulmuştur. Bu nedenle, hiçbir 
sosyal güvencesi olmayan kişiler SGK›nın GSS kapsamında sağladığı sağlık 
yardımlarından yararlanmasalar veya yararlanmak istemeseler dahi genel sağlık 
sigortası kapsamında sigortalı olmak ve gelir durumuna göre de primleri Devlet 
veya kendileri tarafından ödenmesi gerekmektedir.

GSS’den yararlanmak için hangi şartlar 
aranıyor?

Genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin, sağlık hizmeti 
sunucusuna başvurduğu tarihten önceki son bir yıl içinde toplam 30 gün genel sağlık 
sigortası prim ödeme gün sayısının olması gerekmektedir. Ancak, Bağ-Kur’lular 
ile gelir testi sonucu prim ödeme yükümlüsü olan kişilerin 60 günden fazla prim ve 
prime ilişkin her türlü borcunun da bulunmaması gerekmektedir. 

Soru 1

Soru 2

Soru 3

10 soruda
Genel Sağlık Sigortası (GSS)

Emeklilerin GSS’den yararlanmak herhangi 
bir işlem yapmaları gerekir mi?

SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında sigortalı olarak çalışanların ve 
bunların emeklilerinin genel sağlık sigortasından yararlanması için herhangi 
bir işlem yapmalarına gerek bulunmamaktadır.

Soru 4

?
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İş ve Sosyal Güvenlik Hizmetleri

Kimler genel sağlık sigortalısının bakmakla 
yükümlü olduğu kişi sayılmakta?

Sigortalı sayılmayan veya isteğe bağlı sigortalı olmayan, kendi sigortalılığı 
nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış olan; 

• Eşi, 

• 18 yaşını, lise ve dengi öğrenim görmesi halinde veya 5/6/1986 tarihli ve 
3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanununda belirtilen aday çıraklık ve çıraklık 
eğitimi ile işletmelerde meslekî eğitim görmesi hâlinde 20 yaşını, Yüksek 
Öğrenim görmesi halinde 25 yaşını doldurmamış ve evli olmayan çocukları 
ile yaşına bakılmaksızın çalışma gücünü en az % 60 oranında yitirdiği 
kurum sağlık kurulu tarafından tespit edilen evli olmayan çocukları, 

• Her türlü kazanç ve irattan elde ettiği gelirler toplamı yürürlükte bulunan 
asgari ücretin net tutarından daha az olan ve diğer çocuklarından sağlık 
yardımı almayan ana ve babası, 

genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi olarak kabul 
edilmekte ve ücretsiz olarak GSS’denn yararlanabilmektedirler.

GSS kapsamında ödenecek olan primler nasıl 
hesaplanıyor?

Genel sağlık sigortası kapsamında tescil edilenlerin gelir testi yaptırmaları 
durumunda, ödeyecekleri prim miktarı, kişinin gelir durumuna göre 
belirlenmektedir. 

Gelir testi sonucu, aile içinde kişi başına düşen gelir tutarının asgari ücretin 
üçte birinden az olması durumunda bu kişiler, primleri devlet tarafından 
karşılanmak suretiyle, asgari ücretin üçte birinden fazla olması durumunda ise, 
tespit edilen gelir düzeyine göre kademeli olarak belirlenmiş olan genel sağlık 
sigortası priminin kişilerin kendileri tarafından ödenmesi gerekmektedir. 

Soru 5

Soru 7

Herhangi bir sosyal güvencesi 
olmayanların ne yapması gerekiyor?

1/1/2012 tarihinden itibaren yürürlüğe giren uygulama kapsamında 
herhangi bir sosyal güvencesi olmayanlar kişiler SGK tarafından 
tarafından re’sen genel sağlık sigortalısı olarak tescil edilmektedir. 
Dolayısıyla, bu kapsama giren kişilerin bir ay içinde gelir testi yapılması 
için ikametlerinin bulunduğu yerdeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma 
vakıflarına (SYDV) başvurmaları gerekmektedir. 

Soru 6
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İş ve Sosyal Güvenlik Hizmetleri

Özel sağlık sigortası bulunanların 
genel sağlık sigortasına prim ödemeleri 
gerekir mi?

1/1/2012 tarihinden itibaren genel sağlık sigortası Kanun gereği 
“zorunlu” olarak uygulandığından, Türkiye’de ikamet eden ve 
herhangi bir sosyal güvencesi olmayan kişilerin, özel sağlık 
sigortaları olsa dahi genel sağlık sigortalısı olmak zorundadırlar.

Emeklilik için prim gününü tamamlamış, 
ancak çalışmadan yaşını bekleyenler ne 
yapması gerekiyor?

Söz konusu kişiler de zorunlu olarak genel sağlık sigortası kapsamına 
alınmış olup, gelir testine başvurmaları halinde gelir testi sonucuna göre 
primleri ya devlet tarafından ödenecek ya da kendileri aile içinde kişi 
başına düşen gelir tutarına göre genel sağlık sigortası primi ödemekle 
yükümlü olacaklardır. Ancak bu kimselerin eş, anne veya babaları ya 
da çocukları üzerinden bakmakla yükümlü olunan kişi olarak Kanunda 
aranan kriterlere göre sağlıktan yararlanma hakkı bulunması halinde bu 
kapsamda sağlık hizmetlerinden yararlanabileceklerdir.

Soru 8

Soru 9

Kısmi süreli ve çağrı üzerine 
çalışanların genel sağlık sigortası ile 
ilgili ne gibi yükümlülükleri var?

4857 sayılı İş Kanununa göre kısmi süreli veya çağrı üzerine 
çalışanların ay içerisinde eksik günlerine ait genel sağlık sigortası 
primlerini 30 güne tamamlamaları, 1/1/2012 tarihinden itibaren 
zorunludur. Bu şekilde çalışanlar, gelir testi yaptırmak suretiyle 
gelir testi sonucuna göre primlerinin devlet veya kendileri tarafından 
ödenmesi koşuluyla sağlık yardımlarından yararlanabilmektedirler.

Soru 10

Celal Özcan
PwC Türkiye Sosyal Güvenlik 

Hizmetleri
Direktör

Tel:+90 212 326 6734
celal.ozcan@tr.pwc.com
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İş Hukuku

Gebe ve doğum 
yapan kadın 
sigortalının 

hakları

İzinler

Doğum 
borçlanması

İş sağlığı ve 
güvenliği 

bakımından 

Doğum İzni, kadın işçilerin 
doğumdan önce sekiz ve doğumdan 
sonra sekiz hafta olmak üzere toplam 
onaltı haftalık sürede, çoğul gebelik 
halinde doğumdan önceki süreye 
iki hafta süre eklenmek suretiyle on 
haftalık sürede çalıştırılmamaları 
esastır. Ancak doktor raporuyla 
belgelenmek kaydıyla, doğumdan 
önceki üç haftaya kadar çalışma 
yapabilir ve kullanmadığı izin süreleri 
doğum sonrasına aktarılır. 

Ücretsiz İzin, isteği halinde 
kadın işçiye, onaltı haftalık sürenin 
tamamlanmasından veya çoğul gebelik 
halinde onsekiz haftalık süreden sonra 
altı aya kadar ücretsiz izin verilir. 

Emzirme (Süt) İzni, kadın işçilere 
bir yaşından küçük çocuklarını 
emzirmeleri için günde toplam 
birbuçuk saat süt izni verilir. Bu 
sürenin hangi saatler arasında ve kaça 
bölünerek kulllanılacağını işçi kendisi 
belirler. Bu süre günlük çalışma 
süresinden sayılır. Bu sürelerin toplu 
olarak kullandırılması uygun değildir. 

Muayene İzni, hamilelik süresince 
kadın işçiye periyodik kontroller 
için ücretli izin verilir. Bu maddeyle 
bebeğin ve annenin sağlıklı bir 
hamilelik dönemi geçirmesi 
hedeflenmektedir.

İzinler
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İş Hukuku

Geçici İş Göremezlik Ödeneği, 
kadın sigortalı analığı halinde, 
doğumdan önceki bir yıl içinde en 
az doksan gün kısa vadeli sigorta 
primi bildirilmiş olması şartıyla, 
doğumdan önceki ve sonraki 
sekizer haftalık sürede, çoğul 
gebelik halinde ise doğumdan 
önceki sekiz haftalık süreye 
iki haftalık süre ilâve edilerek 
çalışmadığı her gün için ve erken 
doğum yapması halinde doğumdan 
önce kullanamadığı süreler 
için, yatarak tedavisinde prime 
esas kazancının yarısı, ayaktan 
tedavilerde ise üçte ikisi oranında 
ödenek alabilecektir.

Emzirme Ödeneği, Sigortalı 
kadına veya sigortalı olmayan 
eşinin doğum yapması nedeniyle 
sigortalı erkeğe, her çocuk için 
yaşaması şartıyla ve doğumdan 
önceki bir yıl içinde 120 gün kısa 
vadeli sigorta primi bildirilmiş 
olması şartıyla 112 Lira emzirme 
ödeneği verilir. 

Emzirme ödeneğine hak kazanan 
sigortalılardan sigortalılığı sona 
erenlerin, bu tarihten başlamak 
üzere üçyüz gün içinde çocukları 
doğarsa, sigortalı kadın veya 
eşi analık sigortası haklarından 
yararlanacak sigortalı erkek, 
doğum tarihinden önceki onbeş 
ay içinde en az 120 gün prim 
ödenmiş olması şartıyla emzirme 
ödeneğinden yararlanabilecektir.

Doğum Yardımı, Bu yardımdan 
yararlanabilmek için;

• Anne ve/veya babanın Türk 
Vatandaşı olması veya Türk 
Vatandaşlığından izin almak 
suretiyle çıkmış olması (Mavi 
kart sahipleri)

• Çocuğun canlı doğması

• Talepte bulunulması 

gerekmektedir.Bu şartları 
taşıyanlara; birinci çocuk için 300 
TL, ikinci çocuk için 400 TL ve 
üçüncü ve daha fazla çocuk için 
600 TL yardım yapılacaktır. 

Günlük Çalışma Saatleri, Gebe, 
yeni doğum yapmış ve çocuk emziren 
işçilere fazla çalışma yaptırılamayacağı 
kabul edilmektedir. Bu kapsamdaki 
kadın çalışanların haftalık 45 saatten, 
günlük olarak da 7.5 saatten fazla 
çalıştırılmamaları esastır. 

Gece Çalışma Yasağı, kadın 
çalışanlar, gebe olduklarının sağlık 
raporuyla tespitinden itibaren doğuma 
kadar geçen sürede gece çalışmaya 
zorlanamazlar. Yeni doğum yapmış 
çalışanın doğumu izleyen bir yıl boyunca 
gece çalıştırılması yasaktır. Bu sürenin 
sonunda sağlık ve güvenlik açısından 
sakıncalı olduğunun sağlık raporu ile 
belirlendiği dönem boyunca da gece 
çalıştırılmaması esastır.

Ödenekler

Çalışma zamanı ve süresine ilişkin düzenlemeler
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İş Hukuku

Borçlanma şartları;

• Doğum öncesine ait 
sigortalılığının bulunması 
gerekmektedir,

• En fazla üç doğum için 
borçlanılabilir,

• Her doğumdan sonra en fazla iki 
yıllık süre borçlanılabilir,

• Borçlanma talep edilen 
sürelerde uzun vadeli sigorta 
kolları primi ödenmemiş olması 
gerekmektedir,

• Borçlanılacak sürelerde çocuğun 
yaşamış olması aranmaktadır. 

Bu şartlar çerçevesinde bir 
kadın sigortalı en fazla 2160 gün 
borçlanma yapabilecektir. Bu 
günlerin 2015 yılı ikinci yarısında 
alt sınırdan borçlanılması halinde 
29.341 Lira borçlanma tutarı 
ödenmek zorundadır.

İşveren, gebe veya emziren 
çalışanın sağlık ve güvenliği için 
tehlikeli sayılan kimyasal, fiziksel, 
biyolojik etkenlerin ve çalışma 
süreçlerinin çalışanlar üzerindeki 
etkilerini değerlendirmek ve 
değerlendirme sonucuna göre 
önlemleri almakla yükümlüdür.

Sağlık raporu ile gerekli görüldüğü 
takdirde gebe çalışan, ücretinde 
bir kesinti yapılmaksızın 
sağlığına uygun daha hafif işlerde 
çalıştırılmalıdır. Başka bir işe 
aktarılması da mümkün değilse, 
çalışanın sağlık ve güvenliğinin 
korunması için gereken süreyle 
sınırlı olarak ve isteği halinde 
ücretsiz izinli sayılabilir. Bu 
şekilde kullandırılan izinde geçen 
süre, yıllık ücretli izin hakkının 
hesabında dikkate alınmaz.

Doğum borçlanması

İş sağlığı ve güvenliği bakımından 
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Yurtdışı Borçlanması 
Nedir?

3201 sayılı Kanuna göre 
Türk vatandaşları ile 
doğumla Türk vatandaşı 
olup da çıkma izni almak 
suretiyle Türk vatandaşlığını 
kaybedenlerin on sekiz 
yaşını doldurduktan sonra 
Türk vatandaşı olarak 
yurt dışında geçen ve 
belgelendirilen sigortalılık 
süreleri ve bu süreleri 
arasında veya sonunda 
her birinde bir yıla kadar 
olan işsizlik süreleri ile 
yurt dışında ev kadını 
olarak geçen sürelerini, 
istekleri hâlinde, Türkiye’de 
SGK’ya borçlanma yaparak 
emekliliklerine saydırmaları 
şeklindeki uygulama 
yurtdışı borçlanması olarak 
nitelenmektedir.

Hangi Süreler 
Borçlanılabilir?
• Yurtdışında geçen sigortalılık 

süreleri, 

• Yurt dışında geçen sigortalılık 
(bulunulan ülke mevzuatına göre 
ikamet süreleri hariç çalışma) 
süreleri arasında veya sonunda her 
birinde bir yıla kadar olan işsizlik 
süreleri, 

• Medeni durumlarına bakılmaksızın 
ev kadını olarak geçen (sigortalılık 
haricindeki) süreleri, 

borçlanılabilmektedir. 

Borçlanma Şartları Nelerdir? 

 Yurtdışı sürelerinin borçlanılabilmesi 
için yurda kesin dönüş şartı söz konusu 
olmadan; 

• Borçlanılacak olan sürede Türk 
vatandaşı olmak

• Borçlanma talep tarihinde Türk 
vatandaşı veya doğumla Türk 
vatandaşı olup da çıkma izni 
almak suretiyle Türk vatandaşlığını 
kaybetmiş olmak, 

• Borçlanma kapsamındaki yurtdışı 
sürelerini belgelendirmek,

• Yurtdışı Borçlanma Talep Dilekçesi 
ile yazılı talepte bulunmak,

 şartları aranmaktadır.

Yurtdışı Borçlanması Nedir? 
Kimler Başvurabilir?
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Kısmi Borçlanma Yapılabilir 
mi?
Yurtdışı sürelerinin tamamı 
borçlanılabileceği gibi Türkiye’de aylık 
bağlanmasına yetecek kısım kadar, 
yani kısmi borçlanma yapılması da 
mümkündür. 

Borçlanma Miktarı Nasıl 
Belirlenmekte? 

Borçlanma miktarı; 5510 sayılı Kanuna 
göre belirlenen prime esas asgari ve 
azamî günlük kazanç (16 yaşından 
büyükler için belirlenen asgari ücret 
ile asgari ücretin 6,5 katı) arasında 
seçilecek günlük kazancın % 32’si ile 
borçlanılacak gün sayısının çarpılması 
suretiyle belirlenmektedir. 

Borçlanma Tutarı=Borçlanılacak 
Gün Sayısı X Seçilen Günlük 
Borçlanma Tutarı formülüne göre 
hesaplanmaktadır. 

2015 yılı Haziran – Aralık dönemi 
için günlük en düşük borçlanma 
tutarı 13,58 TL, en yüksek 88,30 TL 
olup, istenirse bu ikisi arasındaki 
bir rakamdan da borçlanma 
yapılabilmektedir.

Borçlanma Miktarı Ne 
Zamana Kadar Ödenebilir?
Borçlanma başvurularında tahakkuk 
ettirilen prim borcunun tebliğ edildiği 
tarihten itibaren 3 ay içinde ödenmesi 
gerekmektedir. Borcun, belirtilen 
tebliğ tarihinden itibaren 3 ay içinde 
ödenmemesi halinde, borçlanma işlemi 
geçersiz sayılmakta ve yeniden başvuru 
şartı aranmaktadır. 

Yurtdışı Borçlanması 
Yapılarak Sigortalılık 
Başlangıç Tarihi Geriye 
Çekilebilir mi? 
Sosyal Güvenlik Kanunlarına tabi 
hizmetleri olanların, borçlandıkları 
gün sayısı, prim ödeme gün sayıları 
veya hizmetlerine eklenmektedir. 
Sigortalılığın başlangıç tarihinden 
önceki süreler borçlanılmış ise 
sigortalılığın başlangıç tarihi, 
borçlanılan gün sayısı kadar geriye 
götürülmektedir.

Türkiye’de sosyal güvenlik 
kuruluşlarına tabi hizmeti bulunmayan 
istek sahiplerinin sigortalılıklarının 
başlangıç tarihi de, borçlarını tamamen 
ödedikleri tarihten borçlanılan 
gün sayısı kadar geriye götürülmek 
suretiyle tespit edilmektedir.

Sosyal güvenlik sözleşmesi yapılmış 
ülkelerdeki hizmetlerini, 3201 sayılı 
Kanuna göre borçlananların, sözleşme 
yapılan ülkede ilk defa çalışmaya 
başladıkları tarih, ilk işe giriş tarihi 
olarak dikkate alınmamaktadır. 
Ancak sosyal güvenlik sözleşmesinde 
özel hüküm bulunan 18 ülkedeki 
(Almanya, Arnavutluk, Avusturya, 
Azerbaycan, Belçika, Bosna Hersek, 
Çek Cumhuriyeti, Fransa, Gürcistan, 
Hırvatistan, Hollanda, İsviçre, Kanada, 
Kebek, KKTC, Lüksemburg, Makedonya 
ve Slovakya) sigortalılık sürelerini 
borçlananların bu ülkelerdeki ilk işe 
başlama tarihi; Türkiye’de hiç çalışma 
yoksa ya da Türkiye’deki sigortalılığın 
başlangıç tarihinden önce ise, aylığa 
hak kazanılıp kazanılmadığının 
tespitinde Türkiye’de ilk işe giriş tarihi 
olarak kabul edilmektedir.

Yurtdışı Borçlanması ile 
Emekli Aylığına Nasıl Hak 
Kazanılır?
Borçlanmayla malullük, yaşlılık veya 
emekli aylığı bağlanabilmesi için;

• Yurt dışında çalışılmaması ve 
ikamete dayalı sosyal sigorta veya 
sosyal yardım ödeneği alınmaması,

• Borçlanma miktarının tamamen 
ödenmesi,

• Sosyal güvenlik mevzuatı 
hükümlerine göre aylığa hak 
kazanılmış olması,

• Emekli aylığı talebinde 
bulunulması, 

şartları birlikte yerine getirilmelidir.

Burcu Bozkuş
PwC Türkiye Sosyal Güvenlik 

Hizmetleri
Kıdemli Danışman

Tel: +90 212 326 6530
burcu.bozkus@tr.pwc.com
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