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Geçtiğimiz aylar, kurumları 
doğrudan etkileyen olaylarla 
geçti; değişen regülasyonlar, kriz 
ya da istikrarsızlık beklentisi, 
ticari ilişkileri uluslararası 
düzeyde etkileyen politik 
olaylar, asgari ücret artışı ve 
dahası… PwC’nin 19. Küresel 
CEO Araştırması’da hem küresel 
ölçekte hem de Türkiye’de 
CEO’ların büyüme beklentileri 
ve güven düzeylerinin düşüşüne 
dikkat çekiyor. Bu konjonktürde 
kurumlar, her zamankinden 
daha çevik, yaratıcı ve verimli 
hareket etmeyi planlıyor. Dünya 
değişirken, kurumlar için 
başarının tanımı da değişiyor 
ve İK’nın bu süreçte üstleneceği 
sayısız rol var.

Bu sayıda, yakın zamanda 
tamamladığımız 19. Küresel 
CEO Araştırması’nın özetini 
bulabilirsiniz. Veriler bize 
gösteriyor ki İK’nın “büyük 
resmi” toplumsal & demografik 
değişimler bağlamında 
anlamaya, doğru yeteneklerle 

teknoloji ve inovasyonu yaymaya 
ve kurumsal performansı yeniden 
tanımlamaya her zamankinden 
çok ihtiyacı var. Elbette bu 
değişimi yaymak için liderlere 
ihtiyacımız var.  “Dönüşümcü 
Liderlik” başlıklı yazımız, 
kavramın değişen güncel 
tanımına ve organizasyonların 
bu liderleri yetiştirmek için neler 
yapabileceğine odaklanıyor.

Pozitif işyeri kültürü ve çalışan 
davranışları, kurumları başarıya 
götüren kritik faktörlerden 
biri. Bunu sağlamak için iş 
yerinde çalışan çeşitliliğini 
sağlamak ve buna odaklanan 
stratejiler geliştirmek gerekiyor. 
Bu sayımızda, konu ile ilişkili 
3 ayrı perspektiften yazılar 
bulacaksınız. Çeşitlilik –diversity- 
kavramı ve önemi, daha özelde 
de kadınların iş yaşamındaki 
yeri, beklentileri ve Y Kuşağı 
kadını ile ilgili yazılarımızı zevkle 
okuyacağınızı umuyoruz.

Bültenimizin özel 
gündemlerinden birisi de asgari 
ücret değişiminin yarattığı 
etkileri ve kurumların özellikle 
teşviklerden yararlanmak 
için yapabileceklerini ortaya 
koymak. Bununla birlikte, iş 
kanunu ve sosyal güvenlik 
uygulamalarındaki güncel 
değişimleri de bu sayımızda 
bulacaksınız. 

PwC İnsan Kaynakları 
Danışmanlığı olarak büyüyen, 
çeşitlenen ve daha da globalleşen 
ekibimizle tüm bu konularda 
desteğe hazır olduğumuzu da siz 
değerli okurlarımıza hatırlatalım.

(Y)etkinİK’nın sonraki sayılarında 
görüşmek üzere…

PwC İnsan Yönetimi Bültenimiz olan
(Y)etkin İK’nın bahar sayısından merhaba!
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“Asgari Ücret Değişikliğinin 
Ücret Yönetimi ve Bordro 
Parametrelerine Etkileri” 
eğitimimiz başarıyla 
tamamlandı…

PwC’nin geleneksel Küresel CEO 
Araştırması’nın 19.cusu yayınlandı! 
Bu araştırma için, 1.400’den fazla 
CEO ile görüşme yapılmasının yanı 
sıra PwC 25 ülkeden 33 CEO ile yüz 
yüze röportaj gerçekleştirdi. CEO’lar 
büyümenin önünde engel olarak 
gördüğü en büyük ticari tehditlerin 
başında kilit yeteneklerin varlığı 
ve teknolojik değişim hızı konuları 
geliyor…

Araştırmayı indirmek veya sektörel 
bazlı sonuçları elektronik ortamda 
incelemek için:
Derya Akbulut 
PwC Business School:
derya.akbulut@tr.pwc.com

Kısa kısa

PwC’nin geleneksel Küresel CEO 
Araştırması’nın 19.cusu yayınlandı! 
Bu araştırma için, 1.400’den fazla 
CEO ile görüşme yapılmasının yanı 
sıra PwC 25 ülkeden 33 CEO ile yüz 
yüze röportaj gerçekleştirdi. CEO’lar 
büyümenin önünde engel olarak 
gördüğü en büyük ticari tehditlerin 
başında kilit yeteneklerin varlığı 
ve teknolojik değişim hızı konuları 
geliyor…

Araştırmayı indirmek veya sektörel 
bazlı sonuçları elektronik ortamda 
incelemek için tıklayınız.

PwC 19. Küresel CEO 
Araştırması:
Değişen dünyada başarının 
yeni tanımı

Bu yıl 12.cisi 
gerçekleştirdiğimiz İK 
Akademi 2016 Eğitim 
Programı yayınlandı. 
Eğitimimiz, sürdürülebilir 
büyümeyi destekleyen 
tüm İK süreçlerinin 
tasarımına yönelik 
teorik bilgi, grup 
çalışmaları kanalı ile 
PwC araştırmaları 
ve danışmanlık 
literatüründen beslenen 
en iyi uygulama 
örneklerini içeren zengin 
bir içerik sunuyor. 

İnsan Kaynakları (İK) 
alanında çalışmaya 
başlayanlar ve İK ile ilgili 
bilgisini uygulamaya 
ve araştırmalarla 
zenginleştirip 
derinleştirmek isteyen 
her fonksiyondan ve 
seviyeden profesyoneller 
için düzenlenen eğitime 
katılmak veya detaylı 
bilgi almak için bizimle 
iletişime geçebilirsiniz.

Daha detaylı bilgi için: 

İK Akademi 2016 Eğitim Programına 
Katılımlar Başladı! (14 Nisan – 27 Mayıs)
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Derya Akbulut 
PwC Business School:
derya.akbulut@tr.pwc.com

https://www.okul.pwc.com.tr/Egitimlerimiz/IK-AKADEMI/12017/1456
http://www.pwc.com.tr/tr/yayinlar/arastirmalar/ceo-survey.html
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PwC 2016 İK Teknoloji Anketi

Üst yönetim seviyesinde ücret ve 
yan haklar hep zor ulaşılan bir veri 
olagelmiştir. PwC olarak bu sene 
biz de Üst Düzey Yönetici ve Yan 
Haklar Araştırması ile konuya ışık 
tutmayı amaçlıyoruz. Özellikle 
üst düzey yönetim pozisyonlarına 
(Genel Müdür ve doğrudan 
Genel Müdür’a bağlı pozisyonlar) 
odaklandığımız araştırmamızda 
yalnızca kurumların ücret 
paketleri ile ilgili değil, üst 
düzey yöneticilerin baz ücret, 
prim, kısa ya da uzun dönemli 
teşvikler, hisse paylaşım planları 
ile ilgili beklentilerini, risk bakış 
açısını ve motivasyon faktörlerini 
irdeliyoruz. Araştırmamızla ilgili 
bilgi almak için bizimle iletişime 
geçebilirsiniz.

PwC Üst Düzey Yönetici 
Ücret ve Yan Haklar 
Araştırması

Araştırmayla ilgili daha detaylı bilgi için bizimle
iletişime geçebilirsiniz.

Ülker Day
PwC - İnsan Kaynakları Danışmanlığı 

Müdür
Tel: +90 212 326 6966
ulker.day@tr.pwc.com

İK Teknoloji liderlerinin yüzleştiği 
birçok soruna küresel stratejik bir 
anlayış sağlayan PwC 2016 İK Teknoloji 
Anketi yayınlandı. Küresel 650 
firmayı kapsayan bu anket, firmaların 
önemli problemlerini çözerken İK 
Teknolojisinden maksimum avantajı nasıl 
sağladığını göstermektedir.

https://www.pwc.com/hrtechsurvey
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19. PwC Küresel CEO 
Araştırması’ndan…
PwC tarafından bu sene 19.su düzenlenen PwC Küresel CEO Araştırması’nın 
sonuçları yayınlandı. Sonuçları Davos’taki Dünya Ekonomik Forumu 
toplantısında açıklanan araştırmaya, 83 ülkeden 1.409 CEO katıldı. 
Dünyanın gün geçtikçe daha da birbirinden uzak politik sistemler, sosyoekonomik 
modeller, değerler ve inanç sistemlerine doğru gittiği bir ve değişimin sürekli 
ve hızlı bir hale geldiği dünyada CEO’lar zorlu ve belirsiz bir dönemin içindeler. 
Bu alanlardaki endişeler artarken, küresel ekonominin büyümesine ilişkin 
beklentiler de düşüş gösteriyor.

Büyük beklentilere karşılık vermek için teknoloji, inovasyon ve doğru 
yetenekler: Şirketlerin büyük çoğunluğu yeniden tanımlanan strateji 
ve hedeflerle uyumlu teknoloji, inovasyon kabiliyet ve kilit yeteneklerin 
kazanmaya çaba harcıyor. 

Büyük beklentilere karşılık vermek için teknoloji, inovasyon ve doğru 
yetenekler: Şirketlerin büyük çoğunluğu yeniden tanımlanan strateji 
ve hedeflerle uyumlu teknoloji, inovasyon kabiliyet ve kilit yeteneklerin 
kazanmaya çaba harcıyor. 

Üç temel odak noktası 

Büyük beklentileri anlamak: toplumsal beklentiler ve sürdürülebilirlik 
birçok şirketi amaçlarını yeniden tanımlamaya ve toplum üzerindeki 
etkilerini yeniden ele almaya yönlendiriyor.

19. Küresel
CEO Araştırması
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PwC 19. Küresel CEO Araştırması sonuçları bize, hem küresel 
ölçüde hem de Türkiye özelinde, kilit yeteneklerin varlığının ticari 
bir tehdit olduğunu gösteriyor. Bunun için özellikle Türkiye’de 
performans yönetimi, liderlerin yedeklenmesi ve işyeri kültür 
ve davranışları dönüştürmenin en öncelikli araçlar olduğunu 
söylüyor. 

Yetenek Yönetimi Yine En Sıcak 
Gündemlerden Biri…

Yetenekli çalışanı çekmek, elde tutmak ve bağlılıklarını arttırmak konusunda 
CEO’ların en öncelikli gördüğü stratejik & organizasyonel değişim etkenleri 
neler? (%)

19. Küresel
CEO Araştırması

Geleceği öngörmeye yönelik iş gücü analizlerini kullanmak

Şirket lokasyonu

Etkili global değişim programları

Otomasyon ve teknolojiyle verimliliğe odaklanma 

Çalışanlarımızın sağlığı ve refahı

Etkin ve sosyal sorumluluk sahibi olmalı

Çeşitlilik ve katılım üzerine odaklanmak

Çalışanlarımızın bilgi, beceri gelişimine yatırım yapılması

Çalışanlarımıza sağladığımız ücret, prim ve yan haklar

Ekili performans yönetimi

İş yeri kültürü ve davranışları

Liderlik pozisyonlarının yedeklenmesi 
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Dünya
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Türkiye
İş başarısı finansal 
kârdan daha fazlası ile 
tanımlanacak

Cevap yok

İş başarısı finansal kâr 
ile tanımlanacak

21. yüzyılda ticari başarının finansal kârdan daha 
fazlasıyla tanımlanacağına ne ölçüde katılıyorsunuz?

Araştırmayla ilgili daha detaylı bilgi için bizimle
iletişime geçebilirsiniz.

Pieter Marcel Huys
PwC - İnsan Kaynakları 
Danışmanlığı Direktörü

CEO’lar artık iş başarısını geleneksel finansal ölçülerle 
tanımlamıyor. “Kurum Karnesi” (“Balanced Scorecard”) yaklaşımı 
her ne kadar uzun süredir biliniyor olsa da, pratik uygulama 
yine finansalların ağırlığını gösteriyordu. Türkiye’de de şirket 
başarısının kârdan daha fazlasıyla tanımlanacağını dile getiren 
CEO’ların oranı global sonuçlara göre düşük olmakla beraber 
artıyor. Her durumda, önümüzdeki dönemde organizasyonların 
bu anlamda tanımlı bir rotaya, çevik ve yetenekli ekiplere, bu ekibe 
yön verecek güçlü liderlere ve vizyoner İK yöneticilerine ihtiyacı 
olmaya devam edecek…

Başarının yeni tanımı…

19. Küresel
CEO Araştırması
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Son zamanlarda ticari hayatı ilgilendiren pek çok değişim 
oldu; asgari ücret artışı işverenleri bir ölçüde paniğe sürükledi, 
politik olayların da etkisiyle ekonomik belirsizlik söylemlerinin 
dozu arttı... Gözlemlediğimiz kadarıyla, bu etkenler başta özel 
sektörü, “maliyet kontrolü” ekseninde kararlar almaya, yapı ve 
süreçlerini “verimlilik” bakış açısıyla gözden geçirmeye itiyor. 
IK fonksiyonları ise, bu değişime gösterdiği tepkiyle ya “fark 
yaratıyor” ya da “sınıfta kalıyor”.

Asgari ücretin bütçe tahminlerine göre yüksek oranda artış 
ile asgari ücrete yakın seviyelerden başlayarak üst seviyelere 
doğru azalan bir “domino” etkisiyle ücret seviyelerini 
etkilemesi bekleniyor.

Her ne kadar bu artışın yarattığı ek yükün toplam faaliyet 
giderleri içerisindeki payı sınırlı olsa da*, işverenler bu yükü 
hafifletmek için çaba yoğun çaba sarfediyor.

Asgari ücret artışının herkesçe konuşulduğu fakat resmi 
olarak açıklanmadığı artış öncesi dönemi, değişim yönetimi 
bakış açısıyla “şok” evresi olarak adlandırmak mümkün. 
Ortak duygusu öncelikle “böyle bir değişimin mümkün 
olduğuna inanmıyorum” olan bu aşamada, proaktif 
davranan işverenler oluşacak ek maliyeti tahmin etmek, 
etkilerini öngörmek vb. ön çalışmalar yapmaya başladı. 

Kurumlar asgari ücret artışına genel 
olarak nasıl tepki gösterdi?

D
uy

gu

Zaman

1.Şok

2.Red

3.Pazarlık

6.Kabullenme

5. Anlam Arama

4. Bunalım

Bu duygunun yavaş yavaş yerini “bu artışın yönetilebilir 
olduğuna inanmıyorum”a bıraktığını gözlemledik ki 
bu aşamayı tipik olarak “red” evresi olarak tanımlamak 
mümkün. Bu dönemde, çalışan maliyetleri açısından 
“tasarruf” en öncelikli bakış açısı haline gelmeye başladı 
ve özellikle operasyonel seviyedeki çalışan sayısını 
azaltma yoluna giden kurumlar oldu ki kontrollü şekilde 
yapılmadığında bu durumun görülmeyen etkileri daha 
sonra özellikle çalışan motivasyonu, işveren markası ve 
hukuki açıdan “baş ağrıtabiliyor”.  Bu sürecin ardından 
uygulama aşamasında, kurumlar öncelikli olarak artışın 

etkisini minimize edecek teşvikleri ve diğer hukuki boyutları 
öğreniyor ve uygulamaya başlıyor. Bu aşamayı, değişimi 
içselleştirmenin bir ara adımı olan “pazarlık” ve “uygulama” 
evresi olarak yorumluyoruz. Bununla birlikte stratejik bakan 
kurumlar, rekabet avantajını yitirmemek için başta mavi 
yaka & operasyonel faaliyetler olmak üzere tüm seviyelerde 
baz ücretleri gözden geçiriyor ve bunu yaparken odaklı ücret 
araştırmalarından yararlanıyor.  Baz ücretlerdeki artışın, 
toplam ücret paketi tutarı benzer seviyede kalacak şekilde, 
değişken ödemelerde & yan haklarda yapılan değişimlerle 
dengelenmesi edilmesi hedefleniyor. 

İK’nın Değişimle 
İmtihanı…

*PwC Saratoga kıyaslama veritabanına göre çalışan maliyeti toplam faaliyet giderlerinin ortalama %25’i seviyesinde. Ülke, sektör, kıyaslama 
grubu bazında detaylı veri için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
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Peki gelecekte işverenleri ne bekliyor?

Elbette bahsettiğimiz bu evreleri, lineer bir şekilde ardarda 
gelen ve tüm şirketler için ortak yoğunlukta hissedilen 
zorunlu aşamalar olarak yorumlamıyoruz. Ancak daha 
çok bireylerin değişim karşısında ortaya koyduğu tepkiyi 
modellemeye yarayan bu yaklaşımı, şirket aksiyonlarını 
haritalamak için organizasyonel ölçeğinde genişletmek 
mümkün. 

Peki sırada ne var? Teoriye göre “sessizlik” evresi… 
Kelimeyi ilk anlamıyla aldığımızda “karamsarlık tablosu” 
artabilir ancak bu evrenin tıpkı insan psikolojisinde 
olduğu gibi “onarıcı” bir tarafı olduğunu yadsımamak 
gerekir. Enerjinin “içe döndüğü” bu aşamada kurumların 
maliyet odaklılık ve verimlilik bakış açısını şirketin 
bütününe yayması olası ve bazı kurumlar bu doğrultuda 
tedbirler almaya çoktan başladı bile… bazıları çoktan 
başladı bile… Yalnızca çalışan maliyetlerinin değil, tüm 
iş süreçlerinin gözden geçirilmesi ve yalınlaştırılması, 
iş süreçlerini destekleyen ve kurumu geleceğe taşıyacak 
doğru organizasyonun yapılandırılması, bu organizasyonu 
destekleyen iş tanımları ve yetkinliklerin oluşturulması 
bu adımı tanımlayan temel öğeler. Bahsettiğimiz bu 
çalışmalar, “maliyet odaklılığı” “sürdürülebilir” şekilde 
uygulamak isteyen işverenler için ilk dayanak noktaları… 

“Doğru” sayıda ve nitelikte çalışana sahip olmak için 
işgücü planlama & norm kadro çalışmaları, rekabetçi bir 
şekilde maliyet kontrolü için iş değerleme & kıyaslama 
ve ücret bandı çalışmaları, kriz veya benzer değişimlere 
hazırlık için kilit yeteneklerin belirlenmesi, yedekleme 
& geliştirme çalışmaları pek çok kurum için öncelikli 
yapısal gelişim alanları olarak ortaya çıkıyor. Bu durum 
önümüzdeki dönemde kurumların daa çok verimlilik 
odaklı bu tip çalışmalara önem vereceğini gösteriyor. 
Tabii performans yönetimi de tüm bu süreçlerin “sağlıklı” 
işlemesi için tıpkı kan pompalayan bir “kalp” vazifesi 
görüyor.

Bu “içe bakış ve yenilenme” evresini “anlam yaratma” ve 
sonunda da işverenlerin “geç bile kaldık” diyeceği pozitif 
noktaya hızlıca taşımak için üst yönetime vizyonerlik 
anlamında çok iş düşüyor. “Net strateji”, “tutarlı yaklaşım”, 
“hesap verebilme ve hesap sorabilme”, “güçlü ve açık 
iletişim” ve “çalışan motivasyonunu gözetme” kavramları 
her zamankinden daha çok önem taşıyor. Tabii işverenlerin 
bu dönemde “fırsat bu fırsat” diyerek “organizasyonel 
gelişim” için fırsat yaratmasını sağlamak kritik. Bu noktada 
stratejik olmak isteyen İK’nın değişim karşısında proaktif 
bir tutum sergilemesi şart…
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Konu

Genel Yaklaşım
Kurumlar değişimi -genellikle- bordro ve 
sosyal güvenlik uygulamaları açısından 
tek taraflı ve duyumlara dayalı olarak 
inceler. Kurumun mevzuatla ilgili detaylı 
bilgisi ve kurum içerisindeki ilgili 
paydaşları bu konuda yönlendirme  istek 
& kapasitesi yoktur.

IK, yalnızca “İdari Uzman” rolüne 
yoğunlaşır.

Kurumlar, değişimin iç ve dış etkilerini 
belirlemekle işe başlanır. Asgari ücret artışı 
örneğinde, değişimi ücret yönetimi başta olmak 
tüm İK süreçleri, sosyal güvenlik, bordro, vergi,  
hukuk, regülasyon & teşvik vb. boyutlarıyla 
irdelenir. Risk ve fırsatları tanımlanır. Farklı 
birimleri kapsayan çalışma ekipleri ile 
oluşabilecek ek çalışan maliyetleri ile ilgili ön 
çalışmaları yapılır, iyileştirme önerilerini ve 
aksiyon planları ortaya konulur.

IK bu süreçte özel olarak “İdari uzman” rolü 
kadar “stratejik ortak” ve “değişim yöneticisi”  
ve “çalışanların temsilcisi” rollerini de 
sürdürmeyi amaçlar. 

Organizasyon yapısı değişimi ile ilgili 
kararlar genellikle anlık ve kişiye bağlı 
olarak belirlenir. Çalışan sayısı ve norm 
kadro ihtiyaçları gözlem ve/veya genel 
büyüme & küçülme hedefleri 
doğrultusunda belirlenir ve uygulanır.

Eğer bütünsel bir değişim hedefleniyor ise, 
organizasyon yapısı kurum stratejilerini 
destekleyecek şekilde orta & uzun vadeli bakış 
açısıyla tasarlanır. Yapıyı destekleyen iş 
tanımları ve yetkinlikler belirlenir. En uygun 
sayı ve nitelikteki çalışanların tespiti için veri ve 
metriklere dayalı çalışmalar yapılır. 

Eğer bütünsel bir yaklaşım hedefleniyor ise, iş 
değerleme bazlı baz ücret çalışmaları ile, 
maliyeti kontrolü ve optimizasyonu açısından 
fırsat olarak görülebilir. Toplam ücret paketi 
farklılaştırma ve “EVP” (“Employee Value 
Proposition”) yaklaşımları çalışan motivasyonu 
ve maliyet dengesini paralel sağlamaya yönelik 
çalışmalar yapılır. (Mavi yakada ücret 
dışındaki motivasyon faktörleri olan takdir & 
ödüllendirme süreçleri de buna örnek 
gösterilebilir). Rekabet avantajını korumak için 
özellikle değişimi takip eden dönemde odaklı 
gruplarla kıyaslamalar yapmak ve işe alım & 
işten çıkış mülakatlarından nitelikli veri 
toplamak kritiktir. 

Baz ücretler yalnızca kişiye ve kişinin 
niteliklerine bağlı olarak anlaşmaya 
dayalı şekilde belirlenir. Değişim 
sürecinde maliyet indirim odaklı yapılan 
çalışmalarda (prim, yan haklar vb. ek 
ödemelerin yeniden tasarlanması gibi) 
piyasa uygulamaları, kurum içi denge ve 
çalışan beklentileri daha az dikkate 
alınır.

Organizasyonel 
Yapı & İş Gücü 
Planlama

Toplam Ücret 
Paketi Yönetimi

Reaktif Tutum Proaktif Tutum

Araştırmayla ilgili daha detaylı bilgi için bizimle
iletişime geçebilirsiniz.

Emrah Akbalaban
PwC - İnsan Kaynakları Danışmanlığı 

Müdür
Tel: +90 212 326 6965

emrah.akbalaban@tr.pwc.com
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**Harthill Danışmanlık ve PwC’nin 
2015’te birlikte gerçekleştirmiş 
olduğu araştırmaya göre değişim 
süreçlerini yönetebilecek liderlerin 
özellikleri aşağıdaki gibi;

• Durumları farklı açılardan analiz 
etmek, süregelen yöntemler ve 
çözümlerin dışına çıkarak yeni 
fikirler üretebilmek,

• Hem detaycı hem vizyon sahibi 
olabilmek, 

• Yaptıkları işe bağlı fakat gerektiği 
zaman bir adım geri çekilerek 
dışarıdan bakabilmek,

• Liderlik, yetki kullanma gücüdür. 
Bu yetkiyi kullanma şekilleri ise 
organizasyonu ve çalışanlarını 
etkiler. Bu gücü akılcı bir şekilde 
kullanabilmek,

• Konuşma dilini doğru 
kullanabilmek; kısıtlayıcı 
olmamak, demotive etmek değil 
ilham vermek, fikirleri özgür 
kılmak adına kullanabilmek,

• Hassasiyet ve aynı zamanda 
cesaretle yönetebilmek; bir lider 
olarak kimi zaman zor kararlar 
almak ve bu kararların arkasında 
durabilmek.

Dönüşümcü Liderler
PwC’nin 2015 CEO Araştırması 
sonuçlarına göre değişim süreçleri 
tüm sektörleri etkilemeye 
devam edecek. Araştırmaya 
katılan CEO’ların ortak fikri 
ise, hemen hemen her sektörü 
etkileyen bu değişim dalgasında 
organizasyonların ayakta 
kalabilmesi için adaptasyon 
kabiliyetinin şart olduğu. Ancak 
bunu gerçekleştirebilenlerin yalnızca 
%46 oranlarında kaldığı da elden 
edilen veriler arasında.

Araştırmadan çıkan bir diğer 
çarpıcı sonuç ise, CEO’ların büyük 
bir çoğunluğunun daha kapsamlı 
bir değişim sürecinden geçme 
gerekliliği duyduğunu fakat 
bunu pratiğe dökme konusunda 
zorlandıkları yönünde. *David 

Rook eve Bill Torbert’ın Harvard 
Business Review’da 2005 yılında 
yayınlamış olduğu “Liderliğin 
7 Dönüşümü” adlı çalışmada 
CEO’ların %80’i geniş kapsamlı 
veri araştırmaları ve analizlerin 
gerekliliğinden bahsederken bu 
verilerin organizasyonların karar 
alma süreçlerinde yalnızca %0,5 
oranında etkili olduğu görülüyor. 
Bu da bize değişim ihtiyacının 
farkındalığı ile bu ihtiyacı hayata 
geçirmek arasındaki büyük boşluğu 
gösteriyor. Profesör Bill Torbert’ın 
görüşü, aksiyon alacak liderlerin, 
çalıştıkları kurumlar içerisinde 
süregelmiş yönetim sistemleri 
içerisinde sıkışıp kaldıklarını ve 
kurumlarının ihtiyaçlarına karşılık 
veremedikleri yönünde.

46 %
Araştırmaya katılan CEO’ların ortak fikri ise, hemen 
hemen her sektörü etkileyen bu değişim dalgasında 
organizasyonların ayakta kalabilmesi için 
adaptasyon kabiliyetinin şart olduğu. Ancak bunu 
gerçekleştirebilenlerin yalnızca %46 oranlarında 
kaldığı da elden edilen veriler arasında.



www.ikportal.com(Y)etkin İK
www.ikportal.com

12
Nisan-Mayıs-

Haziran
2016

www.pwc.com.tr

İK Danışmanlığı

%8 
10 yılda

10 yılda

Stratejist
Yöneticiler

Bağımsız
Yöneticiler

%3 3 

%7 ’den
23 %’ten

Daha detaylı analizler ve sektörel ücret artış 
oranları için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Naz Uçan
PwC İnsan Kaynakları Danışmanlığı
Danışman
Tel: +90 212 326 6532
naz.ucan@tr.pwc.com

Harthill ve PwC tüm bu özelliklere 
sahip değişimci liderleri aynı zamanda 
stratejistler olarak tanımlamakta ve 
organizasyonların sürdürülebilirliği 
açısından daha çok stratejiste ihtiyaç 
duyulduğunu belirtiyor. 

Yine *** Harthill ve PwC’nin birlikte 
yürüttüğü ve farklı sektörlerden 
6,000 lideri kapsayan araştırma; üst 
düzey yöneticiler arasındaki farklı 
özelliklere sahip liderleri belirlemek 

adına gerçekleştirilmiş ve ortaya çıkan 
sonuç “Stratejist” liderlerin sayıca az 
olduğu yönünde. Araştırma 2005-2015 
yılları arasındaki 10 senelik bir süreci 
kapsıyor. Son on yılda hızla büyüyen 
rekabet ortamında “Stratejist”lerin 
oranının yalnızca %1 oranında artarak 
%7’den %8 e çıktığı saptanıyor. Elde 
edilen başka bir bulguya göre ise; 
“Bağımsız” yöneticilerin artışı %10 
oranında artarak %23 ‘ten %33’e 
çıkması. 

%1
%0

%1
%0

%7
%9

%23
%33

%8
%7

Simyager-Toplumsal düzeyde dönüşümcü

Stratejist-Dönüşümcü Lider

Bağımsız-Girişimci ruhu yüksek ve danışman
gibi çalışmayı seven

Sonuç Odaklı -  Hedef ve aksiyon odağı yüksek

Uzman- Derin iş bilgisi ve bireysel 
nitelikleriyle fark yaratan

Diplomat-Grup normlarına uyan ve yoğun
çatışmalara karşı

%60
%52

****PwC’nin 2015’te yapmış olduğu başka 
bir araştırmaya göre değişim yönetiminin 
başarılı olabilmesi için organizasyonlar 
bu sürece, gerektiğinde danışmanlardan 
yardım alarak fakat kendi içlerinde 
liderlik etmelidirler. Dolayısıyla başarılı 
olmak için kurumlar, “Stratejist”lerin 
parlayabilecekleri ortamlar yaratmalı 
ve bağlılıklarını sağlamaya çalışmalıdır. 
PwC olarak, organizasyonların gerekli 
liderleri yetiştirebilmesinin ve bağlılıklarını 
sağlayabilmesinin 10 temel yolu olduğuna 
inanıyoruz. Bunlar;

• Sorumlulukların dağıtılması; böylelikle 
bireylerin yönetim stratejilerine 
katkıda bulunma oranlarını arttırmak 
ve üretken olmalarına fırsat tanımak

• Veriler konusunda gerçekçi olmak. 
Elde edilen bilgilerin limitli olabileceği 
gerçeğini kabul etmek ve olanı, 
olduğundan daha fazla göstermemek

• Ortak bir kültür oluşturmak ve ortak 
vizyonları paylaşmak

• ”Stratejist”lerin kariyerlerine yatırım 
yapmak, yalnızca eğitici değil 
yönlendirici olmak

• Değişime yönelik işe alımlarda 
bulunmak, standart süreçlerin ve 
testlerin ötesine geçerek vizyon ve 
misyonu doğru ve net ifade edebilmek

• Çatışmaya ve başarısızlığa açık olmak, 
hatta karşıt ortamlar yaratarak pozitif 
değişimlere ortam sağlamak

• Çalışanların hayatlarının daha büyük 
bir kısmında var olarak, aktiviteler 
düzenlemek, iş dışında kalan konulara 
da duyarlı olmak

• Stratejileri ve gelecek planlamalarını 
ortak bir platformda gerçekleştirmek

• Çalışanların düşünmeleri ve öncelik 
sıralamalarını yapmaları için gerekli 
zamanı ve imkânı tanımak

• Bahsi geçen tüm tutumları, 
davranışları ve süreçleri en üst düzey 
de dâhil olmak üzere tüm yöneticilerin 
benimsemesini sağlamak.

Referanslar
*12 Harvard Business Review, David Rooke 
and Bill Torbert ‘Seven Transformations of 
Leadership’ 2005
**Distribution of international leaders and 
managers in organisations, from ***Harthill 
Consulting 2015.
**** Transforming an organisation while 
keeping it ticking along, 2015, PwC
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Y Kuşağı Kadını:
Yeni Bir Yetenek Çağı
Kadın çalışan duyarlılığının artmasıyla 
birlikte şirketler de bu konuya yönelip 
bazı araştırmalar yapmaya başladı. 
Örneğin geçtiğimiz yıl yapılan bir 
araştırmaya göre tüm dünyadaki 
PwC çalışanlarının %50’sini kadınlar 
oluşturmaktadır ve 2016 yılı ile birlikte 
çalışanlarının %80’nin Y kuşağı (1980 
– 1995 arası doğumlular) olması 
beklenmektedir. 

Araştırmaya göre Y kuşağındaki 
kadın çalışanların diğer kuşaklarla 
kıyaslandığında daha eğitimli ve 
işgücüne katılım oranının daha yüksek 
olduğunu gözlemliyoruz. Ayrıca 
Y kuşağı kadın çalışanların daha 
önceki kuşaklarla karşılaştırıldığında 
kendilerine olan güvenleri de ön plana 
çıkıyor.

Araştırmada göze çarpan bir unsura 
göre içinde bulundukları dijital 
çağa rağmen bu kuşağın temsilcileri 
yüzyüze geribildirim almayı tercih 
ediyor. Kadın katılımcıların %49’u 
devamlı ve düzenli aralıklarla 

geribildirim almayı beklerken 
geribildirimin içeriği sorgulandığında 
hem geçmişteki performans hem 
de geleceğe yönelik, gelişim odaklı 
olmasını bekliyor.

Bu kuşağı diğerlerinden ayıran bir 
başka özellik ise iş yaşam dengesi ve 
esneklik konuları ile ilgili görüşleri. 
Araştırma katılımcılarının %97’si 
iş yaşam dengesinin kendileri için 
oldukça önemli olduğunu belirtiyor. 
Bununla birlikte araştırmaya göre 

kariyerine yeni başlayan Y kuşağı 
kadınlarının %58’i iş yaşamının 
ve kişisel hayatının sınırlarının iç 
içe olduğunu fakat bu oranın 9 yıl 
ve üzeri tecrübeye sahip Y kuşağı 
kadınlarında %50’ye düştüğünü 
gösteriyor.

İş yaşam dengesinin önemli 
olduğunu düşünüyorum.
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%70

Araştırmayla ilgili daha detaylı bilgi için bizimle
iletişime geçebilirsiniz.

Ezgi Roylas
Danışman

PwC  İnsan Kaynakları Danışmanlığı
Tel: +90 212 326 6029

ezgi.roylas@tr.pwc.com

Kariyerim 
süresince 
yurtdışında 
çalışma deneyimi 
edinmek isterim.

Araştırmaya göre Y kuşağı 
kadınlarının %71’i, kariyerleri 
süresince yurtdışında çalışma 
deneyimi edinmek istediklerini 
belirtiyor. Bununla birlikte kadın 
katılımcıların %56’sı yurtdışında 
çalışma olasılıklarının erkek 
çalışanlar ile eşit oranda olduklarını 
düşünmektedir erkek katılımcılara 
göre ise bu oran %77’ye kadar 
yükseliyor. Yani kadın çalışanların 
birçoğu çalıştıkları işyerinde

uluslararası görevlendirmelere 
seçilme konusunda erkeklerle 
eşit fırsata sahip olmadıklarını 
düşünüyor. 

PwC’nin yapmış olduğu bu 
araştırma sonuçlarına göre, çalışma 
hayatında Y kuşağı kadınları yeni 
bir yetenek çağını temsil ediyor ve 
bugüne kadar iş hayatının içinde 
bulunan kadınlardan daha farklı 
özellikleriyle ortaya çıkıyor.

www.pwc.com/femalemillennial
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Asgari Ücret Teşviki 
Nasıl Uygulanacak?

1 2Destekten hangi 
işverenler 
faydalanacak?

Destek nasıl 
hesaplanacak?

Destekten herhangi bir şart 
olmaksızın tüm özel sektör 
işverenlerinin faydalanması 
mümkündür.  

Ancak, destekten 
faydalanabilecekleri 
sigortalılar için şart 
bulunmaktadır. İşverenler, 
haklarında uzun vadeli sigorta 
kolları (malüllük, yaşlılık ve 
ölüm) bildirimi yaptıkları 
sigortalılar için destekten 
faydalanabilecekken, sosyal 
güvenlik destek primine tabi 
olarak çalışanlar, çıraklar, İş 
Kur tarafından düzenlenen 
meslek edindirme kurslarına 
katılan kursiyerler için 
destekten faydalanmaları söz 
konusu olmayacaktır.   

Desteğin hesaplanması işyerinin 
2015 yılında veya öncesinde tescilli 
bir işyeri olmasına veya ilk defa 
2016 yılında tescil edilmiş olmasına 
göre farklılıklar içermektedir.

TL

2015 Yılında tescilli olan işyerleri için;

2016 Yılında tescilli olan işyerleri için;

2015 yılının aynı ayında uzun 
vadeli sigorta kollarını içeren belge 
türlerinden bildirilen ve günlük 
sigorta primine esas kazanç tutarı 
85 TL nin altında olan sigortalıların 
toplam prim ödeme gün sayıları 
ile günlük 3,33 TL’nin çarpılması 
suretiyle bulunacak olan tutar, 
yararlanılabilecek azami destek 
tutarı olacaktır.
Örneğin, 2015/Şubat ayında uzun 
vadeli sigorta kollarından SGK’ya 
bildirimi yapılanlardan prime 
esas kazancı 85 TL’nin altında 100 
sigortalı için toplam 3000 gün prim 
gün sayısı bildirildiğini, 2016/
Şubat ayında ise bu işyerinin uzun 
vadeli sigorta kollarından 150 kişi 
çalıştırdığını ve bunların prim gün 

sayıları toplamının da 4500 gün 
olduğunu varsaydığımızda;
Söz konusu işyerinin 2016/Şubat 
ayında yararlanabileceği azami 
destek tutarı 3000 gün X 3,33 
TL=9.990 TL olacaktır.
Destekten yararlanılırken, 
sigortalıların 2016 yılındaki prime 
esas kazançlarının günlük 85 
TL’nin altında veya üstünde olup 
olmamasının herhangi bir önemi 
bulunmamaktadır.
İşyerinin 2015 yılının aynı ayında 
SGK’ya bildirimde bulunmamış 
olması halinde, bu ayı takip eden ilk 
bildirim yapılmış ayın aylık prim ve 
hizmet belgesindeki bildirimler esas 
alınacaktır.

2016 yılında SGK’da tescil edilmiş 
veya edilecek olan işyerlerinde uzun 
vadeli sigorta kollarından toplam 
prim ödeme gün sayıları destek 
hesabında esas alınacaktır. 
Dolayısıyla, 2016 yılında tescil 
edilmiş veya edilecek olan 
işyerlerinde, destek tutarına esas 
prim gün sayısı hesaplanırken 
sigortalıların prime esas günlük 

kazançlarının 85 TL ve altında  olup 
olmadığı üzerinde durulmaksızın, 
prime esas kazanç alt sınırı ve üst 
sınırları arasında bildirilen tüm 
sigortalıların prim ödeme gün 
sayıları hesaplamada esas alınacak 
ve 3,33 TL rakamı ile çarpımı 
suretiyle bulunacak tutar kadar 
destekten yararlanılacaktır.
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3

5

2016 Yılından önce 
tescilli olan işyerleri için 
destekten faydalanma 
şartları

Destek nasıl 
uygulanacak?

1 Ocak 2016 tarihinden önce 
SGK’da tescil edilmiş işyerlerinin 
asgari ücret artışı ile ilgili Hazine 
desteğinden yararlanabilmeleri 
için aşağıdaki şartları taşımaları 
gerekmektedir.

• 2016 yılına ait aylık prim ve 
hizmet belgelerinin yasal 
süresi içinde verilmesi

• 2016 yılı için sigorta 
primine esas kazancın 
eksik bildirilmiş olduğu 
yönünde herhangi bir tespitin 
yapılmamış olması

• Denetim ve kontrolle 
görevli memurlarca 
yapılan soruşturma ve 
incelemelerde 2016 yılı 
için çalıştırdığı kişileri 
sigortalı olarak bildirmediği 
(kayıtdışı istihdam) veya 
bildirilen sigortalının fiilen 
çalıştırılmadığı (sahte 
sigortalılık) yönünde 
herhangi bir tespitin 
yapılmamış olması

• 2016 yılı öncesinde tescil 
edilmiş olan işyerleri için 
uygulanacak olan asgari 
ücret desteğinde işverenlerin 
SGK’ya ödeme vadesi geçmiş 
borcunun olması veya cari 
ay aylık prim ve hizmet 
belgelerinden kaynaklanan 
prim borçlarını süresinde 
ödememiş olmaları, 
destekten yararlanmalarına 
engel oluşturmamaktadır. 

Genel uygulamanın aksine söz 
konusu destekten faydalanmak 
için işverenlerin herhangi bir 
başvuru yapmasına veya kanun 
numarasıyla aylık pirm ve 
hizmet belgesi vermesine gerek 
bulunmamaktadır. Hakedilen 
destek tutarı, takip eden ayın 
primlerinin ödenmesi sırasında 
ödenecek olan tutardan mahsup 
edilerek tahsilat yapılmak 
suretiyle uygulanacaktır. Kurum 
ayrıca e-bildirge sisteminde 
faydalanılan destek tutarının 
görüntülenebilmesi için “6661 
Sayılı Kanun Gereği Asgari Ücret 
Destek Tutarları” menüsünü 
uygulamaya sokmuştur. 

TL4 2016 Yılında tescil 
edilmiş/edilecek 
olan işyerleri için 
faydalanma şartları

SGK’da 2016 yılında tescil 
edilmiş/edilecek işyerlerinin 
asgari ücret artışı ile 
ilgili Hazine desteğinden 
yararlanabilmeleri için 
aşağıdaki şartları taşımaları 
gerekmektedir.
• 2016 yılına ait aylık prim ve 

hizmet belgelerinin yasal 
süresi içinde verilmesi

• 2016 yılına ait cari ayda 
tahakkuk edecek primlerin 
yasal süresinde ödenmesi,

• SGK’ya ödeme 
vadesi geçmiş borcun 
bulunmaması, 

• 2016 yılı için sigorta 
primine esas kazancın 
eksik bildirilmiş olduğu 
yönünde herhangi bir 
tespitin yapılmamış olması

• 2016 yılı için çalıştırdığı 
kişileri sigortalı olarak 
bildirmediği (kayıtdışı 
istihdam) veya bildirilen 
sigortalının fiilen 
çalıştırılmadığı (sahte 
sigortalılık) yönünde bir 
tespitin yapılmamış olması

Araştırmayla ilgili daha detaylı bilgi için bizimle
iletişime geçebilirsiniz.

Erkan Çetin
PwC  Sosyal Güvenlik Hizmetleri

Müdür
Tel: +90 212 326 6965

erkan.cetin@tr.pwc.com
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İş Hukuku

Analık Hali İzni ve 
Part-Time Çalışma
6663 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun 10.02.2016 tarih ve 29620 sayılı Resmi 
Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. 
Kanun,  Gelir Vergisi Kanununda, İş 
Kanununda, İşsizlik Sigortası Kanununda, 

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 
Kanununda değişiklikler yapıyor.
Kanun ile yapılan İş Hukuku değişiklikleri 4857 
sayılı İş Kanununun 13 ve 74 maddeleri ile 
İşsizlik Sigortası Kanununda yapıldı.

Analık hali izninde neler 
değişiyor?

Bilindiği üzere 4857 Sayılı İş 
Kanununun 74.maddesinde düzenlenen 
bir analık izni bulunuyor. Doğumdan 
önce 8 hafta ve doğumdan sonra 8 
hafta olmak üzere toplam 16 haftalık 
izin, doğum yapan kadın çalışanlar 
tarafından kullanılmaktadır.

Yapılan değişiklikle annenin doğum 
sırasında veya doğum sonrasında 
ölümü halinde kalan izinlerin babaya 
kullandırılması düzenlenmektedir.
Yine yapılan değişiklikle 3 yaşını 
doldurmamış çocuğu evlat edinen 
eşlerden birine ya da evlat edinene,  
çocuğun aileye fiilen tesliminden 
itibaren 8 hafta olarak annelik hali izni 
kullandırılacaktır.

6 aylık ücretsiz izin hakkında 
neler değişiyor?

İş Kanununda yer alan ve analık 
izninden sonra çalışanın talebi üzerine 
kullandırılan 6 aylık ücretsiz izin aynen 
devam etmektedir. Bu izinle ilgili 
yapılan değişiklik  6 aylık ücretsiz iznin 
evlat edinme halinde eşlerden birine 
ya da evlat edinene kullandırılacak 
olmasıdır. 
Alternatif olarak çalışana doğumdan 
sonra analık hali izninin bitimini 
takiben (16 haftalık)  çocuğun hayatta 
olması kaydı ile kadın işçi ve 3 yaşını 

doldurmamış çocuğu evlat edinen kadın 
veya erkek işçilere istekleri halinde 
1.doğumda 60 gün 2. Doğumda 120 gün 
sonraki doğumlarda 180 gün haftalık 
çalışma süresinin yarısı kadar ücretsiz 
izin verilecektir.  Bu ücretsiz izin 
döneminde işsizlik sigortasından yarım 
çalışma ödeneği ödenecektir.
Çoğul doğum varsa bu sürelere 30 gün 
eklenecek, doğan çocuk engelli ise süre 
360 gün olarak uygulanacaktır.

Bu ücretsiz izin süresince süt iznine 
ilişkin hükümler uygulanmayacaktır.

6663 
Sayılı Gelir 

Vergisi 
Kanunu
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6663 Sayılı Kanun ile getirilen 
part-time çalışma hakkı nedir?

Kanun ile getirilen diğer bir değişiklik ise İş 
Kanununun 13.maddesinde yapılmıştır.
Buna göre 74.maddede sayılan izinlerin 
bitiminden sonra (analık izni, 6 aylık 
ücretsiz izin ya da doğum sayısına bağlanan 
ücretsiz izin) mecburi ilköğretim çağının 
başladığı tarihi takip eden aybaşına kadar 
ebeveynlerden biri kısmi süreli çalışma 
talebinde bulunabilecektir. Bu talep işveren 
tarafından karşılanacak ve geçerli fesih 
nedeni sayılmayacaktır.
Kısmi süreli çalışma talebinde bulunulması 
iş sözleşmesinin feshi açısından geçerli 
sebep sayılmadığından, bu gerekçe ile iş 

sözleşmesi feshedilen çalışan işe iade davası 
açması halinde işe iade edilecektir. 
Ebeveynlerden biri çalışmıyorsa kısmi süreli 
çalışma hakkından faydalanılamayacaktır.
Kısmi süreli çalışma hakkından faydalanan 
işçi tam zamanlı olarak çalışmaya 
başladığında yerine bir işçi alınmışsa eğer 
bu işçinin iş sözleşmesi kendiliğinden 
sona erecektir. Bu düzenlemeyi halen 
Mecliste bulunan ve özel istihdam büroları 
aracılığı ile ödünç iş ilişkisini düzenleyen  
Kanun tasarısı ile birlikte düşünmek 
doğru olacaktır. İşveren kısmi süreli 
çalışan ebeveynin yerine ödünç iş ilişkisi 
kurabilecektir.
Yine 3 yaşını doldurmamış çocuğu 
evlat edinen işçi de kısmi süreli çalışma 
hakkından  faydalanacaktır.

İzinlerden hangi sıra ile 
faydalanılacaktır?

İşçi, toplam 16 haftalık annelik hali izninin 
8 haftasını doğumdan önce, 8 haftasını 
doğumdan sonra kullanacaktır. 

Doğum sırasında ya da sonrasında annenin 
ölümü halinde kalan annelik hali izinleri 
baba tarafından kullanılacaktır. 

Eğer 3 yaşını doldurmamış çocuk evlat 
edinilmişse çocuğun fiilen aileye teslim 
edilmesinden itibaren çocuğu evlat edinen 
işçi ya da eşlerden biri 8 haftalık annelik 
hali izni kullanacaktır.

Doğum ya da evlat edinme sonrasında 
annelik hali izninin bitiminden 
sonra çalışanın önünde iki seçenek 
bulunmaktadır. Ya 6 ay ücretsiz izin 
kullanacak ya da mevzuatımıza yeni 
giren doğum sayısına bağlı ücretsiz izin 
hakkından faydalanacaktır.

a) 6 aylık ücretsiz izin seçeneğini 
değerlendirmesi halinde ücretsiz izne 
çıkacak ve daha sonra izin dönüşü işe 
başlayacak. 

İşe başladığında eğer part-time çalışma 
hakkından faydalanmak istiyorsa başvuruda 
bulunarak bu sefer işyerinde çocuğu 
mecburi ilköğretim çağının başladığı tarihi 
takip eden ay başına kadar part-time 
çalışabilecektir.

b) Ücretsiz izin seçeneği yerine yarım 
çalışmayı tercih ederse bu durumda kaçıncı 
doğumunu gerçekleştirdiğine bağlı olarak 
60 gün 120 gün veya 180 gün süreyle 
haftalık çalışma süresinin yarısı kadar 
ücretsiz izin kullanabilecektir.

Yarım çalışma tamamlandığında işbaşı 
yapacak ve eğer part-time çalışma 
hakkından faydalanmak istiyorsa 
başvuruda bulunarak bu sefer işyerinde 
mecburi ilköğretim çağının başladığı tarihi 
takip eden ay başına kadar part-time 
çalışabilecektir.

Analık izni,
6 aylık ücretsiz 

izin ya da 
doğum sayısına 

bağlanan 
ücretsiz izin
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Yarım çalışma ödeneği nedir?

74.maddede yapılan değişiklik ile 
getirilen haftalık çalışma süresinin 
yarısı kadar işçiye verilen ve doğum 
sayısına bağlanan ücretsiz izin süresince 
yarım çalışma ödeneği ödenebilmesi 
için İşsizlik Sigortası Kanununda bir 

düzenleme yapılmıştır.
Düzenlemeye göre ebeveynlere ücretsiz 
izinde bulundukları sürelerde haftalık 
çalışma süresinin yarısı kadar yarım 
çalışma ödeneği verilecektir.

Ödeneğin günlük miktarı günlük asgari 
ücretin brüt tutarı kadar olacaktır.

6663 sayılı 
Kanunun

20.Maddesi
Araştırmayla ilgili daha detaylı bilgi için bizimle

iletişime geçebilirsiniz.

Rıza Eroğlu
PwC - İş Hukuku Hizmetleri

Kıdemli Müdür
Tel: +90 212 326 6461

riza.eroglu@tr.pwc.com

Şartları ise;

6663 sayılı Kanunun 20.maddesinden İşsizlik Sigortası Fonundan Sosyal Güvenlik 
Kurumu’na doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma ödeneği için kaynak 
aktarılacağı ve ödemenin Sosyal Güvenlik Kurumunca yapılacağı anlaşılmaktadır. 
Ancak doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma belgesinin ne olduğu ve ne 
şekilde sağlanacağı konusunda bir açıklama yer almamaktadır.

Henüz netlik kazanmayan bazı hususlar ile ilgili ikincil mevzuatın oluşturulması 
beklenmektedir.

 

01 
 

03 
 

02 
Doğum ya da 
evlat edinme 
tarihinden önceki 
son 3 yılda en az 
600 gün işsizlik 
sigortası primi 
bildirilmiş olması,

İş Yasasının 
63.maddesinde 
belirtilen çalışma 
süresinin yarısı 
kadar fiilen 
çalışması,

Analık hali izninin 
bittiği tarihten 
itibaren 30 gün 
içinde Kurum’a 
doğum ve evlat 
edinme sonrası 
yarım çalışma 
belgesi ile başvuruda 
bulunulması 
gerekmektedir.
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İş-Kur İşbaşı Eğitim Programı 
ararlanıyor Mu?İşbaşı Eğitim Programı nedir? 

İş-Kur tarafından işsizliğin azaltılmasına 
yönelik olarak yürütülen aktif işgücü piyasası 
programlarından birisi olan İşbaşı Eğitim 
Programı, İş-Kur’a kayıtlı işsizlerin, yine 

İş-Kur’a kayıtlı  işyerlerinde sahip oldukları 
mesleki bilgilerini uygulama yaparak 
pekiştirmelerini, iş ve üretim süreçlerini 
bizzat görerek öğrenmelerini amaçlayan bir işi 
işbaşında öğrenmeyi sağlayan programdır.

İşbaşı Eğitim Programı ile ne 
amaçlanmaktadır?

İşbaşı eğitim programı ile bir 
yandan iş arayan, ancak iş tecrübesi 
olmadığı için iş bulamayan kişiler 
için iş tecrübesi kazandırılması 
amaçlanırken, bir yandan da 
işverenlere ihtiyaç duydukları 
işgücünü kendileri yetiştirerek, 
doğru işçi bulma olanağı sağlanması 
amaçlanmaktadır.

İşverenler İşbaşı Eğitim Programına nasıl 
başvurabilirler?

İşbaşı Eğitim Programından yararlanmak isteyen 
işverenler, İş-Kur tarafından kendilerine tahsis edilecek 
iş ve meslek danışmanları veya görevlendirilecek 
personel aracılığı ile ya da doğrudan İş-Kur İl 
Müdürlüklerine/Hizmet Merkezlerine giderek 
başvuruda bulunabilmektedirler.

İşbaşı Eğitim Programına kimler katılabilir?

İşbaşı Eğitim Programına katılmak isteyenlerin;
• 15 yaşını doldurmuş olması,
• İş-Kur’a kayıtlı olması,
• İşsiz olması yeterli olmaktadır.

Ön lisans dahil üniversite öğrencisi olanlar da programa 
katılabilmektedir.

İşbaşı eğitim programlarından;
• SSK (4/a) statüsünde en az 2 

çalışanı bulunan,
• İş-Kur’a kayıtlı olan işverenler
yararlanabilmektedir.

İşbaşı Eğitim Programından 
hangi işverenler yararlanabilir?
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 İşbaşı Eğitim Programına 
katılacak kişiler nasıl 
belirlenmektedir?

İşverenler, programa katılacak 
kişileri (kursiyerleri) doğrudan 
kendileri seçebilecekleri gibi, İş-

Kur’dan katılımcı talebinde bulunup, 
kendilerinin belirlemiş oldukları 
özel şartları taşıyan kişiler arasından 
kendilerine yönlendirilecek 
adaylardan istediklerini seçerek 
de işbaşı eğitim programı 
düzenleyebilmektedir.

İşbaşı Eğitim Programının 
süresi ne kadardır?

İşbaşı Eğitim Programı en 
fazla 160 fiili gün olarak 
düzenlenebilmektedir.
Program günde en az 5 saat, en 
fazla 8 saat olmak üzere ve haftada            

6 günü ve 45 saati aşmamak 
kaydıyla planlanabilmektedir.
Ayrıca, İş-Kur tarafından uygun 
görülmesi halinde vardiyalı olarak 
çalışılan işyerlerinde normal 
mesai saatleri dışında da program 
düzenlenebilmektedir.

Programın işverene faydaları 
nelerdir?

• İşbaşı eğitim programlarının 
işverenlere aşağıdaki şekilde 
fayda sağlamaktadır,

• İstihdam etmek istedikleri 
kişi işbaşında görme, mesleki 
deneyim ve becerilerinin gelişip 

gelişmediğini gözlemlemek 
suretiyle doğru işçiyi şeçme 
imkanına sahip olmak,

• İşçi arama maliyetlerinden 
kurtulmak,

• Program süresince herhangi 
bir yükümlülüğün olmaması 
nedeniyle işgücü maliyet 
avantajından yararlanmak.

Programın kursiyerlere faydaları nelerdir?  
İşbaşı eğitim programları kursiyerlere aşağıdaki şekilde 
fayda sağlamaktadır.

• Eğitim aldıkları meslekte veya başka bir alanda mesleki 
deneyim ve beceri kazanmak,

• Üniversite öğrencilerinin (burs veya öğrenim 
kredileri kesilmeksizin) zorunlu stajlarını bu program 

aracılığıyla yaparak, iş arama sürecindeki deneyim 
eksikliklerini gidermek,

• Günlük 50 TL, aylık 1.300 TL net gelir eldemek,
• İş kazası ve meslek hastalığı sigortası ile genel 

sağlık sigortası primlerinin kurs süresince İş-Kur 
tarafından ödenmesi suretiyle sosyal sigorta ve sağlık 
güvencesinden yararlanmak.

İş ve Sosyal Güvenlik
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İşbaşi Eğitim Programına katılan kursiyerlerin istihdam edilmesi durumda işverenlere nasıl bir 
teşvik sağlanmaktadır?

a)Sigorta primi teşviki

31 Aralık 2016 tarihine kadar başlayan işbaşı 
eğitim programını tamamlayanların, programın 
tamamlanmasından itibaren işe alınması halinde 
aşağıda belirtilen sürelerle asgari ücret üzerinden 
hesaplanacak olan sigorta primi işveren hissesinin 
tamamı İşsizlik Fonu tarafından karşılanmaktadır.

 b)Vergi teşviki

İşbaşı eğitimine katılan kişilere İş-Kur tarafından 
yapılan ödemeler dışında, programı yürüten 
işverenler tarafından yapılan ve her bir katılımcı 
itibariyle aylık brüt asgari ücretin yarısını 
geçmeyen fiili ödemeler, Gelir Vergisi Kanunu’nun 
40 ıncı maddesi uyarınca safi kazancın 
tespitinde vergi matrahından gider olarak 
indirilebilmektedir.

İş yerinin Faaliyette 
Bulunduğu Sektör

İmalat sanayi sektöründe
Diğer sektörlerde

42 ay
30 ay

Teşvik 
Süresi

Araştırmayla ilgili daha detaylı bilgi için bizimle
iletişime geçebilirsiniz.

Celal Özcan
PwC - İş ve Sosyal Güvenlik Hizmetleri

Direktör
Tel: +90 212 326 6721

celal.ozcan@tr.pwc.com
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Kurumların Çeşitlilik ve dahil 
etme stratejilerini teşvik 
ederek aşağıda belirtilen 
faydaları sağladığı konusuna 
katılan CEO ‘ların yüzdeleri

Yeteneği çekme

Şirket 
performansını 
arttırma

Marka ve 
kurum itibarını 
güçlendirme

Yenilik geliştirme

İşbirliği yapma

Müşteri 
memnuniyetini 
arttırma

Gelişen müşteri 
ihtiyaçlarına 
hizmet etme

Teknolojiden 
rekabet 
avantajı 
sağlama

Yeni sektörler ve 
coğrafyalarda 
rekabet etme

%90

%85

%83

%78

%78

%77

%75

%63

%55

Kadınlar Daha Fazla 
Küresel Görev Talep 
Ediyorlar
PwC her yıl CEO birçok ülkeden 
CEO’larla görüşerek bir küresel 
CEO araştırması yapıyor ve bunu 
Davos toplantılarında anlatıyor. 
Araştırma CEO’ların çeşitli konularda 
beklentilerini, görüşlerini açıklıyor. 
2011 yılında yapılan bu araştırmada 
CEO’ların sadece %12’si kadın 
yeteneklerin şirketlerde tutulmasının 
önemli konularından biri olduğunu 
belirtmişlerdi. Ayrıca sadece %11’i 
daha fazla kadın yetenekleri elde 
tutmak için gelecekle ilgili planlama 
yaptıklarını belirtmişlerdi.

2015 yılı için yapılan araştıramaya 
baktığımızda bu görüntünün 
tamamen değiştiğini görüyoruz. 2015 
araştırmasında CEO’ların %64’ü 
yetenek havuzlarını büyütmek ve 
elde tutmak için insan kaynaklarında 
çeşitlilik stratejilerini uygulamaya 
koyduklarını, CEO’ların %13’ü ise 
önümüzdeki 12 aylık dönemde bunu 
yapacaklarını belirtiyorlar. Bu oranlar 
artık çeşitlilik stratejisinin CEO’ların 
büyük çogunluğunun en önemli 
gündem maddesi olduğunu açıklıkla 
ortaya koyuyor. Çeşitlilik politikaları 
elbette sadece kadınlar üzerine kurulu 
bir strateji değil ancak merkezinde 
kadınlar var.
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Peki, neden CEO’lar için çeşitlilik 
politikaları bu kadar önemli? Bu 
politikalardan ne gibi faydalar 
bekliyorlar? Bu sorunun cevabı 
yine 2015 PwC Küresel CEO 
Araştırması’nda veriliyor. CEO’lar 
çeşitlilik ve dahil etme stratejilerinin 
avantajlarını şöyle sıralıyor;

• CEO’ların %90’ına göre kurumlar 
çeşitlilik stratejileri ile yeteneği 
çekme konusunda fayda sağlıyor

• CEO’ların %85’i çeşitliliğin şirket 
performansına pozitif etki ettiğini 
belirtiyor.

• CEO’ların %83’ü çeşitlilik ve 
dahil etme stratejilerinin marka 
ve kurum imajını güçlendirdiğini 
dile getiriyor.

Şirketlerin küresel görevlendirme 
politikaları, geleceğin liderlerinin 
yetiştirilmesinde, şirketlerin yeni 
yerlere ve yeni kültürlere açılmasında 
buğün çok kritik bir rol üstleniyor. 
Maalesef lider havuzunda olduğu gibi 
küresel görevlendirmede de kadın 
çalışanlar arzulanan seviyede temsil 
edilmiyorlar. 

PwC’nin Mart 2016 tarihli “Modern 
mobility: Moving women with 
purpose“ adlı çalışmasında kadın 
çalışanların %71’i kendi ülkesi 
dışında küresel görevlerde çalışmak 
istemesine rağmen, bugün ancak 
%20’si bu fırsatı elde edebiliyor. 
Kadınların %84’ü yurt dışında 
çalışmanın kariyerlerinde çok önemli 
olduğunu düşünüyor. Bu oran Banka 
ve Sermaye Piyasası sektöründe 
%91’e, endüstriyel üretim sektöründe 
%91’e, petrol sektöründe %89’a kadar 
çıkıyor.

Kadınlar küresel görevlerde 
bulunmayı çok istemelerine rağmen 
bugün bu oranın %20’ler gibi 
çok düşük oranlarda kalmasının 
nedenleri nelerdir? Bu konuda yapılan 
çalışmada şu sonuçlar ortaya çıkmış;
Birinci neden olarak şirketlerin 
küresel görevlendirme konusunda 
net bir politikalarının olmaması 
gösteriliyor. Şirketlerin, çalışanlarının 
bu göreve hazır olup olmadıkları, 
istekli olup olmadıkları konusunda 
yeterince farkındalıklarının olmadığı 
anlaşılıyor. Bu kültürel bir engelden 
çok prosedürel bir engel olarak ortaya 
çıkıyor.

Bu konuda kadın rol modellerin 
olmaması, kadınların daha küresel 
görevlendirilmelerinde başka bir 
engel olarak ortaya çıkıyor. Bu 
sorunun kısa sürede aşılması kolay 
gözükmüyor; ancak şirketlerin ortaya 
koyacakları stratejilerle sorunun 
çözümü mümkün.

En önemli bariyerlerden biri ise çocuk 
faktörü olarak ortaya çıkıyor. Hem 
kadınlarda hem de erkeklerde çocuk 
faktörü küresel görevlendirmelerin 
önündeki en önemli engel olarak 
gözüküyor. Bu nedenle hem kadınlar 
hem de erkekler genellikle çocukları 
olmadan önceki dönemlerde küresel 
görevlere talip oluyorlar.

Yapılan çalışma, eşlerin ikisinin 
de çalışıyor olması durumunda, 
kadınların daha fazla özveri 
göstererek kocalarının iş kaybı 
nedeniyle küresel görevlerden 
vazgeçtiklerini gösteriyor. Bu konu, 
kadın – erkek arasındaki ücret 
farklılığının erkek lehine olmasının da 
bir sonucu.

Sonuç olarak bugün kadınlar daha çok 
küresel görevlere talip; ancak mevcut 
resim bunu göstermiyor. Fortune 500 
CEO arasında kadın CEO oranı bugün 
%4,8 gibi çok düşük bir seviyede. 
Küresel düzeyde görev alma ile geleceğin 
liderlerleri arasında doğrusal bir ilişki 
olduğu göz önüne alındığında kadınların 
küresel görevlendirmelerde daha fazla 
yer almaları, gelecekte daha fazla 
kadın CEO anlamına gelmektedir. Bu 
nedenle şirketlerin çeşitlik stratejileri 
ve politikalarının mutlaka küresel 
görevlendirme politikalarıyla da uyumlu 
hale getirilmesi gerekmektedir.

Araştırmayla ilgili daha detaylı bilgi için bizimle
iletişime geçebilirsiniz.

Bilgütay Yaşar
PwC -  İnsan Kaynakları Hizmetleri

Şirket Ortağı
Tel: +90 212 326 6094    

bilgutay.yasar@tr.pwc.com

https://www.pwc.com/gx/en/diversity-inclusion/assets/moving-women-with-purpose.pdf
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Kurumunuzda 
Çeşitlilik Hangi 
Seviyede?
Y kuşağının iş hayatına hızlı girişi İK trendlerini de aynı hızla 
yönlendiriyor. Kurum içi çeşitlilik (Diversity) ve kapsayıcılık (Inclusion) 
kavramları da son zamanlarda öne çıkan ve özellikle işveren markası 
konusuna odaklanmış şirketlerin gündeminde olan konular arasında. 
Bu kavramları bir anda önemli yapan neden ise Y kuşağının çalışmayı 
hedeflediği yerleri belirlerken şirketlerin eşitlik ve adalet politikalarını 
her zamankinden daha çok göz önünde bulundurmaları. Örnek vermek 
gerekirse; Y kuşağı PwC çalışanlarından kadınların %87’si ve erkeklerinse 
%72’si PwC’yi bir işveren olarak seçmelerinde kurum içi çeşitlilik, 
eşitlik ve işgücü kapsayıcılığı politikalarının önemli olduğunu belirtiyor. 
(Kaynak: Talent&Diversity Diagnostic, December 2015) Bunun yanı sıra 
18. Küresel CEO Araştırması’ndan çıkan sonuçlara göre CEO’lar yetenek 
çeşitliliğinin yeni bir rekabetçi yaklaşımı mümkün kıldığını belirtirken; 
kurumlarında çeşitlilik programı bulunan CEO’ların %90’ı da; bunun yeni 
yetenekleri çekme konusunda şirketlerini daha cazip kıldığı konusunda 
hemfikir.

Çeşitlilik için; temel anlamıyla farklı formları, türleri ve fikirleri bir arada 
barındırmak diyebiliriz. Peki, kurum içi çeşitlilik dediğimizde aklımıza 
ne geliyor? İlk anda cinsiyet, yaş, ırk ve din gibi konular düşünülse de, 
buz dağının bir de görünmeyen yüzü var ki kurum içi çeşitliliğin aslında 
düşündüğümüzden çok daha fazlası olduğunu gözler önüne seriyor. 
Kişilerin çalışma şekilleri, geçmiş deneyimleri, yetenekleri, cinsel 
yönelimleri, değerleri ve kişilik özellikleri gibi aslında kısaca benliğini 
yaratan tüm özellikleri çeşitliliğin boyutlarını belirlemekte. (Kaynak: Fftf 
Diversity, Kasım 2014)

Şirketler, kurum içi çeşitliliğe önem verdiklerini düşünseler de çalışanlar 
ve potansiyel yetenekler için durum aynı olmayabiliyor. Bu aşamada 
PwC’nin “Y Kuşağı” (PwC millennials at work) araştırmasına göz 
atmak gerekirse 2011 yılında “Şirketler çeşitlilikten bahsediyor; fakat 
fırsatların gerçekte herkes için eşit olduğunu hissetmiyorum” ifadesine 
“katılıyorum” cevabını verenlerin oranı %54 iken bu oran 2015’te %71’e 
çıkmış durumda. Bu orandaki artışın en büyük nedenlerinden biri cinsiyet 
eşitliği konusunun medyatik olarak ele alınmaya başlaması ve HeForShe 
gibi platformların ortaya çıkması ile bilinç seviyesinin artması olarak 
yorumlanabilir.
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Dil
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Sonuç olarak çeşitlilik hakkında sadece 
konuşmak yetmiyor. Potansiyel yetenekler, 
müşteriler ve mevcut çalışanlar daha gözle 
görülür gelişmeler bekliyor. (Kaynak: 
Talent&Diversity Diagnostic, December 
2015) Tüm bunların yanı sıra; kurum içi 
çeşitlilik konusunda yapılan hamlelerden 
kısa vadede büyük sonuçlar beklememekte 
fayda var. Zira FTSE 100 şirket direktörleri 
arasında kadın/erkek oranının eşitlenmesi 
için bile 70 yıl gibi bir süre öngörülüyor 
(Kaynak: Fftf Diversity, November 
2014). Bu noktada kurumların çeşitlilik 
indekslerini hesaplayabilmeleri ve doğru 
hamleleri sabırla uygulayabilmeleri için 
biraz daha objektif bir bakış açısına ihtiyaç 
doğduğunu söylemek mümkün. 

Araştırmayla ilgili daha detaylı bilgi için bizimle
iletişime geçebilirsiniz.

Merve Karaca
PwC - İnsan Kaynakları Danışmanlığı

merve.karaca@tr.pwc.com

Çeşitlilik 
Değerlendirme

Soru Seti

Workshoplar
& Çalışan 

Görüşmeleri

Birim Yöneticisi
Görüşmeleri

PwC  Diversity 
Diagnosis  

Toolkit®

Çeşitlilik
Metrikleri
& Piyasa 

Karşılaştırmaları

“PwC Diversity Diagnosis 
Toolkit” ile ilgili daha 
detaylı bilgi edinmek ve 
kurumunuza özel analiz 
ve aksiyon planlama 
çalışmaları yapmak 
için bizimle iletişime 
geçebilirsiniz.

http://www.pwc.com/us/en/about-us/diversity/assets/pwc-diversity-and-inclusion.pdf
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Asgari Ücret Artışı 
Hangi Sosyal Güvenlik 
Parametrelerini 
Etkiledi?Aralanıyor mu?
Geçmiş yıl artış oranları dikkate alındığında, 2016 yılı brüt asgari 
ücreti belirlenirken yaklaşık %11 oranında bir artış yapılması 
gerekirken, asgari ücrette yaklaşık %30 artış yapılmış olması işveren 
maliyetini önemli oranda artırmasının yanısıra sosyal güvenlik ve 
bazı parametrelerde de değişikliğe yol açmıştır.

Sgk Priminden İstisna 
Tutulan Ödemelere Etkisi

Kanuna göre sigortalılara yapılan 
bazı ödeme kalemlerinden 
asgari ücretin belli oranındaki 
tutarı sigorta priminden istisna 
tutulmaktadır. 

• Yemek parası, günlük asgari 
ücretin %6’sı oranında ve 
çalışılan gün başına,
• Çocuk zammı/yardımı, iki 
çocuğa kadar ve her bir çocuk 
ayrı ayrı aylık asgari ücretin 
%2’si,
• Aile zammı/yardımı, aylık 
asgari ücretin %10’u
• Özel sağlık sigortası veya 
bireysel emeklilik ödemelerinde 
aylık asgari ücretin %30’u 
prime esas kazançtan istisna 
tutulmaktadır

Ön lisans dahil üniversite 
öğrencisi olanlar da programa 
katılabilmektedir.

İşsizlik Ödeneğine Etkisi

4447 sayılı İşsizlik Sigortası 
Kanunu’na göre, işsizlik 
ödeneğinin üst sınırı brüt 
asgari ücretin yüzde seksenidir. 
2015 yılı için 1.018 TL olarak 
uygulanmaktayken 2016 
yılı için 1.316 TL olarak 
uygulanmaktadır. Bu durum, 
işsizlik ödeneğinin miktarını 
artırdığından işsiz kalanların 
lehine bir durum oluşmuştur. Bağ-Kur (4-B) 

Sigortalılarının Ödeyeceği 
Primlere Etkisi

Bağ-Kur sigortalıları sigorta 
primlerini, asgari ücret ile asgari 
ücretin 6,5 katı arasında olmak 
kaydıyla kendileri tarafından 
belirlenecek kazanç tutarının 
%34,5’u üzerinden ödemektedir.
Dolayısıyla, özellikle alt sınır 
(asgari ücret) üzerinden 
primlerini ödeyen Bağ-
Kur’luların prim yüklerinde 
yaklaşık %30 artış olmuştur. 

2015 yılı için 
1.018 TL

2016 yılı için 
1.316 TL

TL
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Sigorta Primi Teşviklere 
Etkisi

Güncel olarak uygulanmakta 
olan teşviklerin pek çoğunda 
(engelli prim teşviki, yatırım 
prim teşviki, ilave 6 puanlık 
prim teşviki vd) asgari ücret baz 
alınmaktadır.

Dolayısıyla, işverenlerin 
yararlanacağı sigorta primi 
teşviklerinde asgari ücretin baz 
alındığı durumlarda, işverenlerin 
lehine durum oluşmuştur.

Bireysel Emeklilikte Devlet 
Katkısına Etkisi

İşveren tarafından ödenenler 
hariç katılımcı adına bireysel 
emeklilik hesabına ödenen katkı 
paylarının yüzde yirmibeşine 
karşılık gelen tutar, Devlet 
katkısı olarak katılımcıların 
hesaplarına aktarılmaktadır.
Bir katılımcı için bir takvim 
yılında ödenen ve Devlet katkısı 
tutarının hesaplanmasına esas 
teşkil eden katkı paylarının 
toplamı ilgili takvim yılına ait 
hesaplamaya ilişkin dönemin 
sona erdiği tarihte geçerli 
brüt asgari ücretin hesaplama 
dönemine isabet eden toplam 
tutarını geçemeyeceğinden, buna 
ilişkin alt sınır da yükselmiştir. 
Dolayısıyla, brüt asgari ücreten 
daha fazla BES ödemesi yapan 
katılımcıların yararlanacakları 
Devlet katsının artmasına yol 
açmıştır.

Asgari Geçim İndirimine 
Etkisi

Asgari ücretin etkilediği bir diğer 
konu da çalışanların yararlandığı 
asgari geçim indiriminde artış 
sağlamış olmasıdır.

Buna göre, 2015 yılı için bekar 
bir çalışanın asgari geçim 
indirimi tutarı 90 TL iken, asgari 
ücretteki artış ile birlikte bu tutar 
yaklaşık 123.53 TL olmuş ve % 
37 oranında artmıştır. 

Yabancılar İçin Belirlenecek 
Asgari Ücrete Etkisi

Yabancıların ülkemizdeki 
çalışma izni başvuruları 
değerlendirilirken bazı kriterler 
esas alınmaktadır. Bu kriterler 
arasında çalıştırılmak istenen 
yabancının görev ve yetkinliğine 
göre asgari ücretin belirli 
katlarında ücret ödeneceğinin 
beyan edilmesi istenmektedir. 
Örneğin, üst düzey yönetici, pilot 
gibi görevlerde çalışacaklar için 
en az asgari ücretin altıbuçuk 
katı ücret beyan edilmesi 
öngörülmüşken, satış elemanı, 
pazarlama görevlisi gibi işlerde 
çalışacaklar için birbuçuk 
katı ücret beyan edilmesi 
aranmaktadır. 
Dolayısıyla,  yabancı uyruklu bir 
çalışan için çalışma izni alınmak 
istendiğinde beyan edilecek olan 
ücretler de artış göstermiştir.

Asgari Geçim İndirimine 
Etkisi

Asgari ücretin etkilediği bir diğer 
konu da çalışanların yararlandığı 
asgari geçim indiriminde artış 
sağlamış olmasıdır.
Buna göre, 2015 yılı için bekar 
bir çalışanın asgari geçim 
indirimi tutarı 90 TL iken, asgari 
ücretteki artış ile birlikte bu tutar 
yaklaşık 123.53 TL olmuş ve % 
37 oranında artmıştır. 
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Sgk Hizmet Borçlanma 
Tutarına Etkisi

Mevcut uygulamada, askerlik, 
yurtdışı, doğum gibi yapılacak 
olan borçlanma tutarları günlük 
asgari ücret ile bu tutarın 
6.5 katı arasında seçilecek 
olan prime esas kazancın 
%32’si ile borçlanma gün 
sayısının çarpılması süretiyle 
hesaplanmaktadır. 

Dolayısıyla, asgari ücret artışıyla 
birlikte sigortalıların yapacakları 
hizmet borçlanma tutarları 
yaklaşık %30 artmıştır.

Sgk İsteğe Bağlı Prim 
Ödemelerine Etkisi

İsteğe bağlı prim ödemeleri de en az 
günlük asgari ücret üzerinden beyan 
edilecek tutar üzerinden hesaplanacak 
prim tutarı kadar yapılmaktadır. 

Dolayısıyla asgari ücret artışı 
sonucunda, SGK isteğe bağlı   
sigortalılığına dışardan prim      
        ödeyenlerin prim yükünde   
   yaklaşık %30 artış     
  olmuştur. 
   

Ev hizmetlerinde
10 günden az
çalıştırılanların çalıştırıldıkları 
gün için, çalıştıranlarca prime 
esas günlük kazanç alt sınırının 
%2’si oranında iş kazası ve 
meslek hastalığı sigortası primi 
ödenmesi gerekmektedir. 

Bu kapsamda bildirimi yapılacak 
sigortalıları çalıştıranlar 
tarafından ödenecek primlerde 
%30 oranında bir artış olmuştur. 

Sgk İdari Para Cezalarına Etkisi 

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 
Kanununda belirtilen idari para cezaları asgari 
ücret katlarına endekslenmiştir. 
Kanuna göre, herhangi bir ihlal söz konusu 
olduğunda fiilin işlendiği dönemde geçerli 
olan brüt asgari ücret baz alınarak idari para 
cezası uygulanacağından yıllar itibari ile 
değerlendirildiğinde idari para cezalarında % 
30 oranında artış olmuştur. 

Araştırmayla ilgili daha detaylı bilgi için bizimle
iletişime geçebilirsiniz.

Burcu Bozkuş
PwC - İş ve Sosyal Güvenlik Hizmetleri

Kıdemli Danışman
Tel: +90 212 326 6530

burcu.bozkus@tr.pwc.com

askerlik
yurtdışı

doğum

6,5 katı

Ev
Hizmetlerinde 
10 Günden Az 
Çalıştırılanların 
Primlerine Etkisi
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Şirketimizin Türkiye ofisinde görev yapan yabancıların çalışma ve ikamet izinleri konusunda destek aldığımız 
PwC IAS ekibi; süreçleri ve prosedürleri yakından takip ederek yapmış oldukları doğru yönlendirmeler, sorun 
çıkabilecek noktaları öngörerek zamanında aldıkları aksiyonlar ve konuyla ilgili sahip oldukları teknik bilgi 
birikimleri ile, bize katma değeri yüksek bir servis sunan, birlikte çalışmaktan memnuniyet duyduğumuz 
çözüm ortağımız haline geldi.

Eda Alper-| Human Resources Executive
Allen & Overy Danışmanlık Hizmetleri Avukatlık Ortaklığı

PwC ekibi ile yeni bölge ofisimiz için gelen çok sayıda yabancı çalışanımızın çalışma ve ikamet izinlerinin 
sağlanması konularında birlikte çalıştık. Düzenli takip ve uyarıları, aldıkları projelerdeki titizlikleri ve 
ihtiyacımız olduğu zaman çok kolay ulaşılabilir olmaları ile gerçek bir iş ortaklığı sundular ve işlerinde çok 
yetkin olduklarını kanıtladılar. Bu ekip ile çalışmak aynı zamanda çok dinamik ve keyifliydi. Volvo Group ailesi 
olarak teşekkür ederiz.

Berrak Kurt - HR Vice President 
Volvo Group Turkey

Süreç; doğru ve zamanında yönlendirmeler, hızlı ve pratik çözümler ile sonuç odaklı bir bakış açısı ve güçlü 
iletişim ile çok güzel ve sorunsuz geçti. Ayrıca hizmet alan yöneticilerden de sağlanan hizmet, yönlendirme ve 
yaklaşım ile ilgili çok pozitif geri bildirimler aldık. PwC, Güçlü iletişim ve çözüm odaklı pratik bakış açısı ile 
uzmanlığını yansıttı.

Müge Karabayır – Senior Vice President  - HR / Compensation & Benefits, Performance Management
ING Bank Turkey

Özgül Holding’in kurumsallaşma sürecindeki en önemli adımlarından biri olarak değerlendirdiğimiz 
Organizasyonel Gelişim Projesi’nde PwC ile birlikte çalışarak, şirketimizin İnsan Kaynakları sistemlerine 
altyapı oluşturduk. Şirketimizdeki arkadaşlarımızın belirli aşamalarda katkısının alındığı bu çalışma ile 
birlikte, pozisyonların görev tanımlarının çerçevesi belirlenmiş, birim ve unvan yapımız standardize edilmiştir. 
Bu sürecin başarı ile tamamlanmasında doğru proje yönetimi ve PwC’nin profesyonel bakış açısı etkili rol 
oynamıştır.  

Ömer Faruk Özgül - Chairman of Board 
Özgül Holding

Müşterilerimizden...
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PwC’de amacımız, toplumda güven oluşturmak ve önemli sorunlara çözüm üretmektirr. Biz, denetim, 
danışmanlık ve vergi hizmetleri alanında kaliteli hizmet sunmaya odaklanmış, 157 ülkede 208.000’i 
aşkın çalışanın oluşturduğu bir topluluğuz. Önem verdiğiniz konuları bizimle paylaşmak ve daha fazla 
bilgi almak için www.pwc.com.tr sitesini ziyaret edebilirsiniz.

1981’den bu yana Türkiye’de iş dünyasına hizmet sunan PwC olarak;  İstanbul,  Ankara, Bursa ve 
İzmir’deki 5 ofisimizdeki, yaklaşık 1.500 kişilik profesyonel kadromuz ile müşterilerimizin aradığı 
değeri yaratmak için çalışıyoruz.
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