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SUNUŞ
Covit-19 gücünü kaybetse de yeni varyantlarıyla savaşa devam ediyor, uygulamalar yumuşatılıyor.
Rusya-Ukrayna savaşı göz göre göre geldi. Ukrayna yalnız bırakıldığını, olması gereken desteği alamadığını düşünüyor.
Ülkemizin 2021 yılını yüzde 11 büyüme ile tamamlamış olması memnuniyet
verici ama bu büyüme istihdamı artırmıyor, alt ve orta kesimler bu büyümeden pay almıyorlar, güven endeksi oldukça düşük. Sürekli hale gelen zamlar
ve yükselen faturalar nedeniyle, iyi bir artış yapılmış olmasına karşın asgari
ücret açlık sınırının altında kaldı. Ücretler hızla satın alma gücünü kaybediyor.
Bu koşullar altında toplu iş sözleşmelerinin bağıtlanması gittikçe güçleşiyor.
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İklim Değişikliği Başkanlığı
Konya’da 21-25 Şubat 2022 tarihlerinde “İklim Şurası” nı gerçekleştirdi. Bize
göre bu Şura hak ettiği ilgiyi görmedi. Kalıcı olması ve farkındalık yaratmak
amacıyla Şura Sonuç Bildirisini” belgeler bölümüne koymak istedik. Ancak
metne ulaşmak mümkün olmadı.
Bütün arzumuz ve dualarımız dergimizin her sayısına daha güzel bir panorama ve açık bir ufuk ile başlamak ama bu sayımıza da gönül açan bir değerlendirme ile başlayamadık.
Dergimizin 22. sayısı oldukça yoğun. Prof. Dr. Ali Seyyar ve Dr. Yunus Köleoğlu’nun “Christian Felber’in Toplum Yararı Ekonomisi (TYE)’nin Temel Esasları ve Uygulama Alanları” isimli makalesi ilk sırada yer alıyor. Prof. Dr. Aysen
Tokol “Dördüncü Sanayi Devrimi, Çalışma Hayatı ve Sendikalar” başlıklı ilgi çekici makalesi ile ikinci sırada. Emine Elif Ayhan “Genç Yoksulluğunun Eşiktelik
Yaklaşımı ile Değerlendirilmesi” başlıklı makalesi ile genç yoksulluğuna dikkat çekiyor. Doç. Dr. Gökçe Cerev ile Arş. Gör. Zahide Peker kamu görevlilerinin
sendikal örgütlenmelerini “Kamu Sektöründe Çalışan Kadın Kamu Görevlilerinin Sendikal Örgütlenmesi Üzerine Bir İnceleme” başlığı altında inceliyor. Av.
Doç. Dr. Sami Narter “Meslek Hastalığında Kusur Tarihinin Belirlenmesi” başlıklı makalesi ile sorunlu bir alana dikkatleri çekip çözüm önerisinde bulunuyor. Son makalede Doç. Dr. Doğa Başar Sarıipek adeta bir özlemimizi seslendiriyor. “Refah ile Kalkınma: Kalkınmacı Refah Devleti ve Sosyal İnovasyon”
Bu sayının söyleşisi Prof. Dr. Yücel Uyanık ile. İlginizi çekeceğini ümit ediyoruz. Son bölümde çalışma yaşamı ile ilgili Anayasa Mahkemesi Kararları yer
alıyor.
KARATAHTA İş Yazıları Aralık 2021 basılı sayısında yer alan “Bireysel ve
Toplu İş Hukuku Uygulamalarından Örneklerle Çalışma Hayatında İletişimin
Önemi” başlıklı makaleye ait sayfa 21’de yer alan tablonun başlığı “Tablo 7. Ülkelerin 1998 Yılı İtibarıyla Mobbinge Uğrayan Çalışan Oranları”, tablonun kay-

nağı “Tınaz, (2006: 15)” olması gerekirken tabloya ait bilgiler sehven hatalı yazılmıştır. Makale yazarlarından ve okuyucularımızdan özür dileriz.
Gelecek sayıda yeniden buluşmak dileğiyle iyi okumalar…
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CHRISTIAN FELBER’İN TOPLUM YARARI
EKONOMİSİ (TYE)’NİN TEMEL ESASLARI
VE UYGULAMA ALANLARI(*)
(**)

Yunus KÖLEOĞLU
Ali SEYYAR

(***)

ÖZ
Küresel çapta ortaya çıkan finansal krizler, artan işsizlik, gelir
dağılımındaki adaletsizlikler, iklim
değişikliği gibi sosyo-ekonomik ve
çevresel sorunlar nedeniyle alternatif ekonomik sistemlere yönelik
arayışlar, kendini her zamankinden daha fazla hissettirmektedir.
Sosyal refah sağlamayan sürekli iktisadi büyüme baskısı yerine
haksız rekabeti ortadan kaldıran
ve ekonomi hayatında da toplum
yararına işbirliğini temin eden yeni
ekonomi modellerin başında son
yıllarda Toplum Yararı Ekonomisi
(TYE) modeli gelmektedir. Bu makalede, teori ve pratik yönleriyle
ayrıntılı bir biçimde TYE’nin kitabını yazan Avusturya doğumlu Christian Felber'in ekonomi modelinin unsurları ve uygulama alanları,
objektif kriterlere göre ele alınacak
ve eleştirel yönleriyle değerlendirilecektir. Öncelikle yöntemsel
olarak birinci bölümde literatür
taramasına dayalı toplum yararı
bağlamında temel kavramlar, ta-

rihsel ve anayasal arka planı da
dikkate alarak açıklığa kavuşturulacaktır. İkinci bölümde ise Felber’in TYE modelinin diğer ekonomi sistemlerinin içindeki konumu,
makro-ekonomik, finansal, sosyal
politika ve mikro (işletmecilik)
boyutuyla irdelenecek ve en nihayetinde modele yönelik eleştirel
görüşlere de yer verilecektir. Sonuç itibariyle TYE modelinde insan
onuru, dayanışma ve çevre sağlığı
bağlamındaki önerilerin, toplum
hayatında olduğu kadar iktisat
dünyasında da her zaman geçerli değerler olduğundan hareketle,
mevcut neo-liberal sistemlerin de
iyileştirilmeye muhtaç olduğu kanaatine varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Toplum
Yararı-Ekonomisi, Toplum Yararı
Matrisi, Toplum Yararı Bilançosu,
Rekabet, İşbirliği, İnsan Onuru.
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CHRISTIAN FELBER’İN TOPLUM YARARI EKONOMİSİ (TYE)’NİN TEMEL ESASLARI VE UYGULAMA ALANLARI
Yunus KÖLEOĞLU / Ali SEYYAR

FUNDAMENTALS AND APPLICATIONS OF CHRISTIAN FELBER'S COMMON GOOD ECONOMY
ABSTRACT
Due to the global financial crises, increasing unemployment,
inequalities in income distribution,
and socio-economic and environmental problems such as climate
change, the search for alternative
economic systems makes itself
felt more than ever. In recent years, the Common Good Economy
(CGE) model is one of the leading
new economic models that eliminates unfair competition and ensures cooperation for the benefit of
society in economic life, instead of
the constant pressure of economic
growth that does not provide social welfare. The aim of this article is
to examine the elements and application areas of the economic model of Austrian-born Christian Felber, who wrote the book on CGE in
detail with its theory and practical
aspects, and will be critically evaluated. First of all, methodologically, in the first part, the basic concepts in the context of community
benefit based on literature review
will be clarified by taking into account the historical and constitutional background. In the second
part, the position of Felber's CGE
model in other economic systems
will be examined in terms of macro-economic, financial, social po-

licy and micro (business) dimensions, and finally, critical views on
the model will be included. As a
result, it has been concluded that
the existing neo-liberal systems
are in need of improvement, considering that the suggestions in the
CGE model in the context of human
dignity, solidarity and environmental health are always valid values in the economic world as well
as in the social life.
Keywords: Common Good
Economy, Common Good Matrix, Common Good Balance Sheet,
Competition, Cooperation, Human
Dignity.
GİRİŞ
Genelde ekonomi ve özelde
ekonomi politikası, günümüz toplumlarında çok önemli bir rol oynamakta ve bilhassa vatandaşların refahı için önemli bir ölçüdür.
Merkezi planlama temelli sosyalist
ekonomisiyle idare edilen devletler
çöktü. Lakin Batı dünyasında hâkim olan neo-liberal ekonomi sistemlerinde de sık sık görülen ekonomik sıkıntılar ve krizler, birçok
vatandaşın yaşam kalitesini ciddi
anlamda düşürmektedir. Mevcut
ekonomik sistemler, sosyal politika tedbirlerine rağmen bu kötü gidişata karşı yeterince mukavemet
gücü gösterememektedir. Ekonomik sorunlardan en fazla etkilenen sosyal kesimlerin başında hemen her zaman gelir düzeyi düşük
olanlarla yoksullar gelmektedir.

KARATAHTA / Is Yazıları Dergisi

Bu nedenle sosyal adaleti sağlayamayan mevcut ekonomik sistemlere karşı reformist veya alternatif
yeni model arayışları devam etmektedir. Türkiye’de pek üzerinde
durulmasa da Batı dünyasında son
yıllarda en fazla gündemde olan
Toplum Yararı-Ekonomisi (TYE)
modeli bu bağlamda en çok tartışılanlar arasındadır.
Toplum yararı kavramı hakkında konuşmak ve fikir yürütmek oldukça kolaydır ancak normatif içeriğini modern toplum ve
sosyal ekonomi bağlamında somut
olarak açıklamak ve hedef ekseninde yol ve yöntem göstermek
epeyce zordur. Tüm ekonomik faaliyetlerin kökeni, temel anlamı ve
amacı, bir topluluğun bütün üyelerinin temel ihtiyaçlarının karşılanmasında aranmalıdır. Temel
ihtiyaçların karşılanması görevi,
istisnasız toplumun tüm üyelerini
kapsadığı için ekonomi, doğal olarak sosyal refah yani toplum yararı
ilke ve amacı ile direkt olarak ilişkilidir.
Bu makalede toplum yararı
kavramını somut olarak bir ekonomi modeline dönüştürme niyetiyle 1972 Avusturya doğumlu
Christian Felber’in 2010 yılında kaleme aldığı “Toplum Yararı-Ekonomisi: Geleceğin Ekonomi Modeli”
(Die Gemeinwohl-Ökonomie. Das
Wirtschaftsmodell der Zukunft)
kitabından yola çıkarak, ekonominin ve bununla birlikte paranın
hangi yöntemlerle halkın iyi bir
yaşamı yani toplum yararı için bir
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hizmet aracı olarak kullanılması
gerektiği ile ilgili önerileri, objektif
ve eleştirel boyutlarıyla ele alınmış
ve değerlendirilmiştir.
Bu doğrultuda makalemizin
Birinci Bölümünde “Toplum Yararı”
kavramı, etimolojik, semantik ve
tarihsel arka planı açısından incelendikten sonra başta Almanya ve
Türkiye olmak üzere anayasal konumu ortaya konulmuştur. İkinci
Bölümde “Toplum Yararı Ekonomisi (TYE)” kavramının ortaya çıkışına dair verilen temel bilgilerden
yola çıkarak, Felber’in bu bağlamdaki görüşleri değerlendirilmiş ve
diğer ekonomi modelleri ile kıyaslanmıştır. Ayrıca TYE modelinin işletme temelli matrisi ve bilançosu,
insan onuru, dayanışma ve adalet
gibi daha önceden belirlenen değişik değerler ekseninde analiz
edilmiş ve bu doğrultuda modelin
işletme, finans ve sosyal politika
boyutu olumlu ve olumsuz yönleriyle irdelenmiştir. Sonuç itibariyle
TYE modeli, bir bütün olarak değerlendirilmiş ve bu modelin Türkiye’de uygulanabilirliği bağlamında öneri mahiyetinde bazı fikirler
geliştirilmiştir.
1. TOPLUM YARARI KAVRAMININ AÇILIMI
Demokratik devletlerin toplum
yararına yönelik olarak görevler
üstlenmeleri ve bu yönde sosyal
politikalar üretmeleri, bugün her
ne kadar doğal olarak algılansa da
toplum yararı kavramının içeriğin-
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den somut ve ilkesel olarak ne anlaşıldığı üzerine tam bir fikir birliği
halen bulunmamaktadır (Krüger,
1964: 763).
Latince kökenli olan (salus
publica, bonum commune, bonum
generalis) ve Batı dünyasına geçmiş olan toplum yararı kavramı İngilizcede “common good”, Fransızcada “bien public” ve Almanca’da
“Gemeinwohl” olarak bilinmektedir. Almancada “Gemeinwohl”
yerine bazen “toplum yararı”, “kamunun ilgisi”, “kamu malı”, “genel
refah” ve “ortak fayda” terimleri de
kullanılmaktadır (Ritter, 1974: 248).
Nitekim “Gemeinwohl” kavramı da
Türkçede genelde “ortak iyi”, “ortak yarar”, “kamu yararı”, “amme
(kamu) menfaati”, “kamu iyiliği”
ve(ya) “halkın refahı” olarak tercüme edilmektedir.
Genel bir tanım olarak toplum
yararı, sosyal nedenlerle bir topluluğun mümkün olduğunca her bir
üyesine bir amaç olarak asgari düzeyde de olsa fayda sağlaması gereken ortak iyiyi ifade etmektedir.
Buna binaen her ne kadar toplum
yararı kavramı ideolojik olarak istismara açık ise de toplumun genel
iyiliğinin desteklenmesi, refahının sağlanması devletin bir görevi
olarak tanımlanmaktadır (Gabler
Wirtschaftslexikon, 2018).
Bu doğrultuda toplum yararının, sadece sınırlı bir şekilde belirli
bir kesimin çıkarına yönelik olması düşünülemez. Bilakis toplum
yararı, toplumun bütün kesimle1

rinin psiko-sosyal, kültürel, çevresel ve ekonomik açıdan ortak
yararına normatif bir yaklaşımla
ele alan ideal bir hedeftir (Isensee,
2014: 22-23).
Türk literatüründe toplum
yararı yerine daha çok kamu yararı kavramı kullanıldığı gözlenmektedir. Kamu, Türk Dil Kurumu
(TDK)’na göre “Bir ülkedeki halkın
bütünü” yani “halk” anlamına gelebileceği gibi “Halk hizmeti gören
devlet organlarının tümü” olarak
da tarif edilmektedir (1). Bu bağlamda kamu yararı, çoğu zaman toplum yararı anlamında kullanıldığı
gibi bir devlet kurumunun halkın
çıkarı için yürüttüğü faaliyetler
olarak da anlaşılmaktadır.
Bu anlamda Akıllıoğlu (1991: 3)
kamu yararı kavramını, bir faaliyete “devlet ya da kamu faaliyeti”
niteliği kazandırmaktadır şeklinde tanımlamakta ve bu faaliyetin
kamu hukukuna uygunluğunun
bir ölçüsü olarak kabul edildiğine
işaret etmektedir. Ne var ki bu izahat dahî kamu hukuku bağlamında ele alınan kamu yararı veya bu
makalede tercih edilen toplum yararı kavramının tam olarak ne anlama geldiğini yine de tam olarak
açıklayamamaktadır. Bir başka
ifadeyle gerek kamu yararı, gerekse toplum yararı kavramı özellikle
sosyo-ekonomik boyutuyla tam
anlamıyla tanımlanmadığı sürece
kavramın içeriği ve yansımaları ya
esnekleştirilmekte, ya da daraltılmaktadır.

Türk Dil Kurumu Sözlükleri, https://sozluk.gov.tr/, (Erişim Tarihi: 29.11.2021)
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Ancak genel kanaate göre toplum yararı için hangi terim kullanılırsa kullanılsın, tüm bu terimlerle
aslında anlatılmak istenen, bireysel (grupsal) çıkardan farklı olarak
onun üstünde ya da dışında olmak
üzere bir ülkede yaşayan bütün
insanların ortak bir yararına, müşterek bir menfaatine yönelik olmasıdır (Kayadelen, Konukman ve
Türkyılmaz, 2015: 64).
1.1. Toplum Yararı Kavramının
Tarihsel Arka Planı
Toplum yararı kavramının arkasındaki fikirlerin tarihi, antik
çağa kadar uzanmakta ve o zamandan beri felsefi ve siyasi söylemin önemli bir parçası olmuştur.
Toplum yararı kavramının semantiği hiçbir zaman açıkça tanımlanmamasına rağmen, ekonomik,
politik ve sosyal eylemlerin gayesi olmanın ötesinde bu eylemlerin
özü ve anlamı olarak kabul görmüştür. Ne var ki toplum yararı
kavramının önemine dair birçok
ortak görüş ortaya konulmuş ise
de bunun nasıl elde edilebileceğine
dair fikir ve yöntemler çoğu zaman
birbirinden ayrışmaktadır.
Diğer taraftan devlet ile ilgili
hemen bütün bilimsel çalışmalarda ve özellikle siyaset felsefesinde toplum yararı kavramı, devlet
doktrinleri içinde önemli bir yere
sahiptir. Devlet teorisyenlerinin
hemen hepsi toplum yararı olgusunu, devlet yönetiminin en
önemli ilkesi olarak değerlendir-
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mektedir. Örneğin Yunan filozof
ve bilge Aristo (MÖ 384 - MÖ 322),
toplum yararını gözeten anayasaları, hukuk ilkesine en uygun olanlar olarak tarif etmiştir (Aristoteles, 1958: 90).
İnsanların mutluluğu, saadeti,
huzuru ve refahı ile ilişkili olan toplum yararı anlayışı, Aristo’nun “İyi
Hayat” (Eudaimonia) kavramına
dayanmaktadır. Aristo’nun liderlik ettiği felsefi etik ilkelerine göre
başarılı bir hayatın en önemli emaresi, içsel mutluluktur. Daha somut bir yaklaşımla içsel mutluluk,
bireysel erdemlerin veya manevi
hasletlerin varlığıdır. (Aristoteles,
1983: 295). Örneğin Aristoteles’e
göre cesaret/cüretkârlık erdemi,
korkaklık ile pervasızlık arasında
bir haslettir. Böylece Aristo, her
sistem ve her haslet için tutarlı ve
dengeli bir ölçü oluşturmuştur. Bu
ölçü, teori olmanın ötesinde insani tutum ve davranışlar için de
geçerli olmaktadır (Flashar, 2013:
78-79).
Aristo’nun dünya görüşünde
siyaset, ahlâk ve ekonomi, birbirinden ayrılamaz unsurlar olarak devlet sorunlarıyla ilgilenen
“pratik felsefe” ön plânda olan bir
olguydu. Etiğin kurucusu olarak
kabul edilen Aristo, ekonomiyi
toplumsal çerçeveden kopuk bir
süreç olmaktan çok hane ve politik olanla sıkı sıkıya ilişkilendirmiştir. Böylece ekonomik amaçlar,
siyasi ve dini değerler tarafından
belirlenmiş ve topluma ihtiyaçla-

6

CHRISTIAN FELBER’İN TOPLUM YARARI EKONOMİSİ (TYE)’NİN TEMEL ESASLARI VE UYGULAMA ALANLARI
Yunus KÖLEOĞLU / Ali SEYYAR

rın doğrudan ve makul bir şekilde
karşılanmasına hizmet etmiştir.
Doğrudan kullanımdan kopuk,
hayatın gereklerini karşılamanın
ötesine geçen ticaret ve mübadele,
Aristo’ya göre servet birikimi bilimi (Chrematistics) alanına girmiş
ve haksız kazanç ile eş tutulmuştur. Bu anlamda Aristo, kendi döneminde de görülen ölçü/denge/
itidal ilkesine değil de daha fazlasına sahip olma hırsına dayanan
ekonomik faaliyetleri eleştirmiştir.
Bunun yerine Aristo, mülkiyetin
ve hanenin akıllı kullanımına ve
doğru yönetimine dayanan ekonomiyi savunmuş ve bu bağlamda
hane halkının temel ihtiyaçlarının
karşılanmasını temel esas olarak
almıştır (Horn, 1996: 29-30).
Bilgi felsefesi, siyaset ve ruhun ölümsüzlüğü konularındaki
yorumlarıyla skolastik dünya görüşüne önemli katkılar sağlamış
olan Dominikan rahip Thomas von
Aquin (1225 - 1274) da ekonomik
meseleleri daha geniş bir etik söylemin içine yerleştirmiştir. Ekonomik faaliyetleri de içeren doğru ve
iyi insan tutum ve davranışlarıyla
ilgilenmiştir. Ona göre iyi bir insan
olabilmek için toplum yararına bir
şeyler yapmak gerekmektedir.
İyilik kavramını da bu bağlamda insanla ilişkilendirerek şöyle
bir açıklama getirmiştir: “Her bir
parçanın iyiliği, her zaman, onun
bütününe uygunluk ilişkisine bağlıdır; ... Her insan, bir burjuva topluluğunun parçası olduğuna göre

toplum yararına karşı hakkaniyetli
davranmayan bir insanın da iyi olması asla mümkün değildir.” Ekonomiyle ilgili olarak Thomas von
Aquin, özellikle adalet kavramıyla
direkt olarak ilgilenmiş ve bu bağlamda faiz yasağı çağrısında bulunmuştur (Thomas von Aquin,
1977: 92).
1.2. Toplum Yararı Kavramının
Anayasalardaki Yeri: Almanya
ve Türkiye Örneği
Hukuki anlamda toplum yararı kavramı, anayasal devletlerde
toplum/kamu yararı değerleriyle
yakında ilgilidir. Bunların başında
sosyal hukuk devletlerinin vazgeçilmezlerinden sayılan insan onuru, özgürlük, yasal güvenlik, barış
ve refah gibi insan hakları gelmektedir (Arnin, 1972: 22).
Her ne kadar birçok demokratik ülkenin anayasasında toplum
yararı kavramı/ilkesi açıkça belirtilmemiş ise de bütün sosyal devletler bu ilke doğrultusunda sosyal
politika konseptleri geliştirmektedir. Bununla birlikte bazı devletlerin anayasalarında bu ilke, açıkça
yer almaktadır. Federal Almanya Cumhuriyetine bağlı bir eyalet
devleti olan “Hür Devlet Bavyera”
(Freistaat Bayern) Anayasası’nın
3. maddesinde yer alan şu cümle,
buna örnek olarak gösterilebilir:
“Bavyera; bir anayasal, kültürel ve
sosyal devlettir. Toplum yararına
hizmet eder.” 151. madde ise toplum yararı ile iktisadi faaliyetler
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arasındaki ilişkiyi şu şekilde açıklamaktadır: “Tüm iktisadi faaliyetler, özellikle herkes için onurlu bir
varoluşun teminatını ve tüm halk
tabakalarının yaşam standardının tedrici olarak artmasını sağlamak için toplum yararına hizmet
eder” (Bavyera Anayasası, 1946).
Bu anayasal hükümden yola çıkarak, toplum yararı hedefinden
gittikçe yükselen hayat standardı
ile birlikte insan onuruna yaraşır
bir yaşam anlaşılmaktadır. Buna
göre başta iktisadi faaliyetler olmak üzere bütün eylem biçimlerinin tek gayesi olmalıdır: O da, toplum üyelerinin bireysel çıkarları
gözetildiği kadar toplum yararına
odaklı bir farkındalık bilinci de geliştirilmelidir.
T.C. Devleti’nin 1982 tarihli
anayasası da Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerini, seçildikleri
bölgeyi veya kendilerini seçenlerinden ziyade bütün milleti temsil
ettiklerini hatırlatmakta (m. 80)
ve göreve başlarken, “toplumun
huzur ve refahı” için ant içmelerini gerekli görmektedir (m. 81). T.C.
Anayasası’nda toplum yararı kavramı, daha geniş bir açılımla ele
alınmakta ve “yarar” kelimesine,
biri gayri maddi (huzur), diğeri de
maddi olmak üzere (refah) iki anlam yüklenmektedir. O halde toplum yararı hedefini, toplumun üyeleri olan bütün bireylerin maddi ve
manevi ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik alınan/alınması gereken tedbirler manzumesi olarak
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tanımlamak mümkündür. Ne var
ki birçok ülkenin anayasasında
olduğu gibi T.C. Anayasası’nda da
toplum yararı hedefine hangi yöntemlerle ulaşılabileceği yönünde
amir hükmünde somut açıklamalar bulunmamaktadır.
Toplum yararı ile mülkiyet
hakkı arasında özellikle kamulaştırma söz konusu olduğunda sıkı
bir bağ vardır. Bütün demokratik hukuk devletlerinde mülkiyet
hakkı ve malın korunması, bireyin
temel hak ve özgürlüklerindendir. Ancak birçok anayasada bu
hakların hangi hallerde kısıtlanabileceği yönünde kesin hükümler
bulunmaktadır. Örneğin T.C. Anayasası’na göre “Herkes, mülkiyet
ve miras haklarına sahiptir. Bu
haklar, ancak kamu yararı amacıyla, kanunla sınırlanabilir. Mülkiyet hakkının kullanılması toplum
yararına aykırı olamaz” (T.C. Anayasası; 1982: m.35).
Bu bağlamda Federal Almanya Cumhuriyeti Anayasası’nda da
mülkiyet ve miras hakkının teminatı, devletçe garanti altına alınmaktadır. İçerik ve sınırlamalar
ancak kanunlarla belirlenmektedir. Ne var ki mülkiyet, sahibine
de sorumluluklar getirmektedir.
Özel mülkiyetin kullanımı aynı zamanda toplum yararına da hizmet
etmelidir. Özel mülkiyetin kamulaştırılmasına sadece toplum yararı için izin verilmektedir. Bunun
yanında kamulaştırma işlemleri,
ancak tazminatın türünü ve kap-
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samını içeren bir kanun ile gerçekleştirilebilmektedir. Tazminat konusu, toplumun ve ilgililerin ortak
çıkarları doğrultusunda adil bir şekilde göz önünde bulundurularak
halledilmektedir. Tazminat miktarı
nedeniyle ihtilaf doğması halinde
olağan mahkemelere başvurmanın hukuk yolu da açık olmaktadır
(Grundgesetz, 1949: m.14).
Görüldüğü üzere Federal Almanya Cumhuriyeti Anayasası’nda (Grundgesetz: Temel Yasa) özel
mülkiyet altındaki taşınmazların toplum yararı amacıyla hangi
şartlar çerçevesinde devletçe bedeli ödenerek, kamu malı haline
getirilmesi ile ilgili daha ayrıntılı
hükümler bulunmaktadır. Bir hak
olarak özel mülkiyetin teminatı,
hem sahibi tarafından bunun toplum yararına kullanılmasını, hem
de yine toplum veya devlet yararına olmak şartıyla bunun devlet
gücüyle ama hak sahibine tazminatın da ödenmesi ile kamulaştırılması anlamına gelmektedir.
T.C. Anayasası’nda mülkiyet ve
miras haklarının kanunla sınırlanabilirliğine dair metinde “toplum
yararı” yerine “kamu yararı” ifadesinin yer alması dikkat çekicidir.
Bu hüküm, kamulaştırma nedeni
olarak daha çok devletin yararına olan gerekçeleri ön planda tuttuğu izlenimi vermektedir. Diğer
taraftan “Mülkiyet hakkının kullanılması toplum yararına aykırı
olamaz.” cümlesinde tıpkı Alman
Anayasası’nda olduğu gibi “kamu

yararı” yerine “toplum yararı”
kavramı tercih edilmiştir. “Mülkiyet hakkının kullanılması toplum
yararına aykırı olamaz.” ifadesi,
Alman Anayasası’nda aynı anlam
çerçevesinde “mülkiyet hakkının
kullanılması, aynı zamanda toplum yararına da olmalıdır” şeklini
almıştır.
2. TOPLUM YARARI KAVRAMININ EKONOMİ BOYUTU:
TYE’NİN DOĞUŞU
Toplum yararı kavramı, ağırlıklı olarak ekonomik, politik ve
sosyal faaliyetlere odaklanmakta ve belli bir topluluğun (örneğin
devlet, sosyal grup) ortak menfaatini esas almaktadır. Ekonomi
bağlamında toplum yararı kavramı
yani TYE’nin kısaca anlamı veya
sloganı şudur: TYE, etik esaslara
dayanan bir ekonomik modeldir.
TYE’nin temel amacı, insanların
sosyal refahını ve çevre sağlığını
korumak ve geliştirmek, bunun
için de iş dünyasını ve ekonomiyi
bu amaç doğrultusunda hareket
etmelerini sağlamaktır (Felber,
2015: 20-21).
Bugün sürekli olarak geliştirilen TYE kavramının/modelinin ilk
teorik düşünceleri, özellikle performansa dayalı temel gelir bağlamındaki öneriler, Joachim Sikora
ve Günther Hoffmann tarafından
2001’de ortaya atılmıştır (Sikora ve
Hoffmann, 2001). Christian Felber,
TYE kavramını Katolik Sosyal Enstitüsü'nün o zamanki müdürü olan
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Joachim Sikora'dan devralmıştır.
1972'de Salzburg'da doğan
Avusturyalı Christian Felber, filoloji ve İspanyolcanın yanında siyaset bilimi, psikoloji ve sosyoloji
okumuştur. Serbest yazar olarak
çalışan Felber, 2008’den beri “teori
ve uygulamada eleştirel küreselleşme” üzerine Viyana İktisat Üniversitesi’nde seminerler vermektedir. 2010’da Felber tarafından
yazılan “Toplum Yararı-Ekonomisi:
Geleceğin Ekonomi Modeli” kitabı,
yayınlanmış ve bir yıl sonra Felber’in öncülüğünde bir grup girişimci tarafından toplum yararı
düşüncesini yaymak amacıyla Viyana’da bir dernek kurulmuştur
(Baumast vd, 2019: 340). Şimdiye
kadar 14 ülkede bu maksatla dernekler kurulmuş ve 500 civarında
işletme Toplum Yararı-Bilançosu
hazırlamıştır. Akademik kurum
düzeyinde İspanya’da Valencia
Üniversitesi bir TYE-Bölümü kurmuş ve Burgenland MYO ise “Uygulamalı TYE” alanında yüksek
lisans programı açmıştır (Felber ve
Kofranek, 2020: 32).
TYE’nin kısa sürede bu kadar çok ilgi görmesinin en etkileyici faktörü, mevcut neo-liberal
ekonomik sisteminin 2008 finans
krizinin zorunlu bir sonucu olarak
görülmesiydi. Buna göre ekonomik
krizin başlıca nedeni, merkezi otoritelerin sağladığı liberal teşviklerin bir yansıması olarak tek taraflı
kâr maksimizasyonu ve haksız rekabetin doğurduğu sosyal adalet-
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sizliktir (Felber, 2015: 21). Mevcut
ekonomi sistemlerinin kusurlarını
Felber şu şekilde sıralamaktadır
(2010: 7): "Ekonomik faaliyetlerin
mevcut biçimi yani kapitalist piyasa ekonomisi, tehlikeli bir kriz ortamı yarattı: Finans delikleri, işsizlik, gelir dağılımı krizi, iklim krizi,
enerji krizi, açlık krizi, tüketici kriz,
anlam krizi, demokrasi krizi..."
Yukarıdaki alıntıdan da anlaşılabileceği gibi Felber’e göre mevcut
neo-liberal sistemlerin ekonomik
performansı, birçok yaşamsal sorunun asıl sebebidir, çünkü daha
fazla kâra sahip olmak için gösterilen aşırı hırs ve piyasadaki rekabet
baskısı, bireylerin ve şirketlerin
tutum ve davranışlarını ahlâk kurallarının dışına itmektedir. Buna
binaen bir kriz, başka bir krize yol
açmakta ve zincirleme olarak sistemsel kriz alanlarının sayısı artmaktadır.
Çünkü kâr ve rekabet peşinde koşmanın sonuçları, gücün
yoğunlaşmasına ve kötüye kullanılmasına, rekabetin ortadan
kalkmasına ve kartelin oluşmasına, sağlıksız fiyat oluşumlarına,
sosyal kutuplaşmalara, korkuya
ve güvensizliğe, temel ihtiyaçların
karşılanmamasına ve açlığa, doğal
çevreninin yıkılışına, değerlerin
kaybolmasına ve demokrasinin
zarar görmesine yol açmaktadır
(Felber 2010: 20-22).
Felber’in TYE’si, kişilerarası ilişkilerde de vazgeçilmez olan
“insani değerlerin” ekonomik
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bağlamda uygulanmasını ve teşvik edilmesini talep etmektedir.
Ekonominin aktörleri, kapitalizm
tarafından dikte edildiği gibi bir
rekabet ortamında kârlarını maksimize etmek yerine bir işbirliği
ortamında ortaklaşa toplum yararı
için çaba göstermelidir. TYE konseptine göre toplum yararı kavramının unsurları, insan onuru,
güven, sosyal dayanışma, ekolojik
sürdürülebilirlik, sosyal adalet ve
demokratik katılım gibi değerlere
dayanmaktadır (Felber, 2010: 2430).
TYE’nin asıl amacı, günümüzün zorlu dış koşullarında bile şirketleri toplum yararı temelinde
hareket edebilmelerini sağlayan
uygulanabilir yeni bir ekonomik
düzen ortaya koymaktır. Bunun
temeli veya aracı, kâr peşinde koşmanın toplum yararı anlayışına ve
başkalarını dışlayan rekabet şartlarının işbirliği ve ortaklık ilkesine
dönüştürülmesidir (Latour, 2012:
103-104). Ekonomi ve işletme dünyasının geleneksel anlayışını TYE
istikametine yönlendirmek, ortak
akıl ve ortak fayda ilkelerini esas
alan teşvike dayanmakta ve kapsam olarak hem bireysel hem de
yapısal nitelik taşımaktadır. Felber, TYE’ye ilişkin ekonomik yaklaşımını üç sütun üzerinde geliştirmiştir:
1.) Ekonomik Hayatta Rekabet Yerine İş Birliği Hâkim Olmalıdır: TYE kavramı, sosyal hayatta
birlikte yaşamanın değerleri ile

ekonominin etik dışı kurallar arasındaki çelişkiye dayanmaktadır.
Günlük yaşamda etik kurallar bize
rehberlik ederken, insanların bir
arada yaşamasında güven, paylaşım ve iş birliği gibi değerler ön
plandayken, ekonomi hayatında bu değerlerin yerine rekabet,
bencillik ve açgözlülüğün olması,
Felber’in (2010:10) kabul etmediği
çarpık bir durumdur. Liberalizmin
ekonomide rekabetin toplum yararına olduğuna dair görüş geçerliliğini yitirmiştir. Bu sebeple iktisadi hayatta da güvene dayanan
işbirliği esas alınmalıdır.
2.) İnsan Onuru Korunmalıdır:
Felber’e göre serbest piyasa ekonomisi, “serbest” olma özelliğini
çoktan yitirmiştir. Çünkü piyasaya
hâkim olan birkaç büyük holding,
Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin (KOBİ) büyümesine engel
olmaktadır. Halbuki âdil bir piyasa
ekonomisinde herkesin onurunun
korunması, özgürlüğün ön koşuludur. Piyasa ekonomisinde güçlülerin aklında sadece kendi çıkarlarına yönelik bir anlayış varsa bu
durumda diğerleri eşit olmaktan
çok sadece birer araçtır. Onun için
şirketler, çalışanların, müşterilerinin ve diğer paydaşlarının onurlarını korumakla yükümlüdür (Felber, 2010: 15).
3.) Finans Gelirleri Bir Amaç
Değil, Bir Araç Haline Gelmelidir:
Toplum yararı, parasal gelirlerle
elde edilmelidir. Kazanılan sermaye, yalnızca toplum yararını artır-
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ma amacına yönelik bir araç olmalıdır. Bu ilkeler doğrultusunda hem
devletin hem de şirketlerin vergi
kanunları ve denetim araçları yeniden yapılandırılmalıdır. Toplum
yararını artırmak için kullanılmayan finans gelirleri, yüksek vergi oranları aracılığıyla toplumun
kullanımına sunulmalıdır. Toplum
yararı için faaliyet gösteren bir işletmenin amacı, bir ürün/hizmetin
satışından elde edilen geliri maksimize etmekten ziyade ürün/hizmetin paydaşlar (temas grupları)
için faydalı olmasını sağlamaktır
(Felber, 2010: 146). İşte TYE’nin bu
yaklaşımı, sermayeyi artırmayı
kendisine gaye edinen kapitalist
sistemden tamamen farklı olduğunun bir göstergesidir. Başka bir
deyişle milli gelirdeki artış, ekonomik büyüme veya iktisadi kalkınma, TYE’nin bir hedefi değildir,
onun amacı toplum yararına olan
bir büyümedir. Bu yaklaşımla zenginlerin daha fazla ek sermayeye sahip olmaları, yani daha fazla
zengin olmaları giderek zorlaşacaktır (Felber, 2010: 62).
2.1. TYE’nin Diğer Ekonomi
Modelleri İçindeki Konumu
Doğal çevreyi hiçe sayan, üstün rekabet ve yüksek kâr peşinde
koşmayı özendiren neo-liberal bir
ekonomik sistem, birçok girişimci
ve şirketin kendi çıkarlarını yerel
ve küresel çalışanların/topluluğun refahından daha değerli görmesiyle sonuçlanmaktadır. Bu-
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nun toplum, ekonomi ve bireyler
üzerine olumsuz etkileri olacağı
mukadderdir (Felber, 2010: 19-23).
Toplum yararı için ekonomi modelinin dünya görüşü ise toplumsal
değerlere dayanmakta ve bu bağlamda TYE’nin felsefi ilkeleri, mevcut kapitalist ve neo-liberal ekonomik sistemlerin maddi unsurları
ile uyuşmamaktadır. TYE’nin etik
ve felsefi ilkeleri, güvene dayanan
sosyal ilişkiler, dürüstlük, takdir,
dayanışma, karşılıklı yardımlaşma,
paylaşım gibi değerleri bayraklaştırırken, serbest piyasa ekonomisi
rekabeti, tek taraflı çıkarı, egoizmi
ve bencilliği esas almaktadır. Buna
binaen TYE’nin asıl amacı, iktisadi
hayatta da kişilerarası ilişkilerin
başarılı bir şekilde devam etmesi
ve ahlaki temellerle uyumlu olan
bu değerlerin yaşatılması için teşvik ve takdir mekanizmalarına
ağırlık vermektir (Felber, 2010: 24).
Şekil 1. TYE ve Diğer İktisadi
Modeller Arasında Bir Kıyaslama

Aslında
kapitalist/liberal
(serbest piyasa ekonomisi), ordo-liberal (sosyal piyasa ekonomisi) veya sosyalist düşünceleri
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savunan bütün bilim insanları,
önemine binaen toplum yararına
atıfta bulunmaktadır. Klasik milli
iktisadın kurucusu Adam Smith
(1723-1790) bile aslında bir ahlak filozofuydu. Smith, her bireyin
kendi çıkarlarına yönelik faaliyetlerinin sadece kendisi için değil,
aynı zamanda toplum için de faydalı olacağına inanmıştı. Mutluluk için çabalamaya yönelik doğal
ama aynı zamanda iyi niyetli insan dürtülerinin, serbest piyasada
özgürce ortaya konulmasına izin
verildiğinde, bunun en nihayetinde
ortak refaha yol açan Tanrı'nın bir
hikmeti olduğunu varsayıyordu.
Smith, insanların ürettikleri mallarını mübadele etme ve karşılıklı
olarak sözleşme yapma ihtiyacı
duymasından doğan iş bölümünün
toplumsal refahın artmasına vesile olacağını düşünmekteydi (Meckenstock 1997: 22-23).
Liberalizmin doğmasına sebep
olan Smith’ten sonra artık insanın,
rasyonel olarak kendi çıkarına göre
hareket eden, faydayı maksimize
eden “homo-economicus” tipinde
bir varlık olduğu ilan edildi ve bu
kavram bir doğa kanunu düzeyine yükseltildi. Homo-economicus,
Latince kökenli bir kavram olup,
"ekonomik insan" anlamına gelmektedir. Buna göre homo-economicus, hür teşebbüsü savunan,
ekonomik menfaatini düşünen,
kendisinin zenginleşmesi ile topluma da katkısı olduğunu düşünen,
faaliyetlerinde menfaat duygusu-

nu ve dolayısıyla şahsî menfaatlerini her şeyin üstünde tutan, en
çok kâr veya faydayı sağlamaya
yönelik en uygun araçları seçmeyi
temel prensip kabul eden, yaptığı
rasyonel tercihlerle tatmin düzeyini maksime etmeye çalışan bir
insan tipidir. Bu insan tipinin perde arkasında klâsik ve neo-klâsik
iktisat ekollerinin düşünceleri yatmaktadır. Buna göre insan davranışlarını yönlendiren temel faktör,
bireysel çıkarlardır. Bu teze göre
insanlar, daima şahsî menfaatlerinin peşinde koşmakta ve bunun
için de rasyonel (akılcı) davranmaktadır. Böyle yapmakla sadece
kendi şahsî menfaatini korumuş
olmamakta aynı zamanda dolaylı
da olsa toplumun sosyal-refahına
da katkıda bulunmaktadır (Seyyar, 2007: 420)
Böylece liberal ekonomi modeli, toplumun bütüncül bakış açısını kaybetmesine sebep olmaya
başlamıştır. İnsanı, bilimsel-fiziksel bir sistem içinde kategorik olarak sınıflandırabilmek amacıyla
insanın özü ve mahiyeti aşırı bir
şekilde basitleştirilmiş ve mekanikleştirme/matematikleştirme
eğilimleri gösteren ekonomi teorilerine uyarlanmıştır (Rolle, 2005:
24). Bu sosyal teoriler doğrultusunda birçok liberal/kapitalist iktisat düşünürleri, iktisat hayatının
etik kurallara gereksinim duymadığını iddia etmiştir. Örneğin Şikago Okulunun kurucusu ve Milton
Friedman’ın hocası olan Frank H.
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Knight (1885-1972), kaleme aldığı bir makalesinde okuyucularına
şu tahrik edici soruyu sormuştur:
“Mademki ekonomi, insanların
davranışlarını açıklamakta ve her
insan da zaten bu doğrultuda sadece kendi ihtiyaçlarını karşılamaya gayret göstermekte, o halde
etik, ekonomide hangi amaca hizmet edebilir ki?” Knight, insan ihtiyaçlarını açıklayamadığı ve aynı
zamanda bilimsel bilgiye dayanmadığı için iktisat biliminde etiğin
de yeri olmadığı sonucuna varmıştır. Knighte’e göre (1922: 456,
472-475) sosyal bilimlerde geçerli
olması gereken etikten ziyade iktisat olmalıdır.
Öğrencisi Milton Friedman
(1912-2006) ise daha da ileri giderek şu iddialarda bulunmuştur:
“Girişimciler, ekonominin ‘yalnızca’ kârla ilgili olmadığını, aynı
zamanda arzu edilen ‘sosyal’ hedefleri teşvik etmekle de ilgili olduğunu beyan ederek, serbest girişimciliği savunduklarına inanır;
ayrıca ekonominin ‘toplumsal bir
vicdana’ dayandığını ve istihdam
oluşturmada sorumluluk sahibi
olduğunu düşünür, ayrımcılığın
ortadan kaldırılması, çevre kirliliğinin önlenmesi ve günümüz reformcularının moda sözlerini ne
olursa olsun bütünüyle ciddiye alır.
Gerçek ise şu ki, bunları…ciddiye
almak, saf ve katıksız bir sosyalizmi vaaz etmiş olmaktan farksızdır.
Bu şekilde konuşan iş insanları,
son birkaç on yılda özgür bir top-
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lumun temellerini baltalayan entelektüel güçlerin cahil kuklalarıdır”
(Friedman, 1970: 32).
Friedman, bunun yerine işletmelerin tek sosyal sorumluluğunun kârlarını artırmaktan ibaret
olduğunu savunmuştur. Bunun
aksini düşünen herkesin sosyalist olduğunu ve buna bağlı olarak
özgür toplumu tehdit ettiğini iddia
etmiştir. Friedman'a göre, örneğin,
"sosyal sorumluluk" kavramının
yanlış kullanıldığını ileri sürmüş
ve bu kavram ekseninde talep edilen gelir düzenlemelerinin özgür
bir toplum ve piyasa için zararlı olduğu savunmuştur. İşletme yöneticileri ise bu anlamda toplumdan
çok sermaye sahiplerine karşı sorumludur. Birçok Alman iktisatçı,
kapitalist/liberal görüşlere karşı
Felber’den çok daha önce tepki
göstermiş ve alternatif modeller
geliştirmiştir.
Örneğin ünlü Alman iktisatçılarından olan Walter Eucken
(1891-1950) öncülüğünde Freiburg
kentinde bir “ekol” olarak kurulmuş olan Ordo-Liberalizm, liberal ekonomiye anayasal bir düzen
kazandırmıştır. “Freiburg Okulu”
tarafından ortaya atılan iktisadî bir
kavram olan Ordo-Liberalizm’in
temel iddiası, özgür bir toplum
düzeninin işlevselliğinin siyasette olduğu gibi ekonomide de bir
anayasal çerçeveye bağlı olması
ile ancak mümkün olabileceği yönündedir. Ekonominin anayasal
çerçevesi, nizam/düzen (Ordnung
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= Ordo) kavramının da ortaya çıkmasına yol açmıştır. Bir düzen
içinde olması gereken liberalizmin
yani Ordoliberalizm’in ilke ve kuralları, âdil rekabeti oluşturmaya
dönüktür. Buna göre ilkesel olarak
Ordo-Liberalizm, rekabet şartlarını sosyal amaçlar doğrultusunda
oluşturmaktadır.
Ordo-Liberalizm'e göre devlet, piyasanın oyun
kurallarını şekillendirmeli, fakat
ekonomi aktörlerinin rekabet ortamındaki girişimlerine müdahale
etmemelidir. Çünkü tarih göstermiştir ki klâsik liberal ekonomi modelinde, üretim araçlarının
mülkiyeti ve sermaye, belirli bir
zaman sonra belirli ellerde toplanmaktadır. Hal böyle olunca kartel
ve tröstler, kamusal denetimin
dışında kaldıkları için, çalışanların
ve tüketicilerin menfaatlerini tehdit edebilmektedir. Ayrıca klâsik
liberal devlet modelinde yardıma
muhtaç kişiler, sosyal sorunlarıyla yalnız bırakıldıkları için devletin
sosyal himayesinden uzak olarak
kendi hâllerine terk edilmektedir.
Ekonominin devlete hiçbir surette
ihtiyaç duymadığını savunan klâsik liberalizm anlayışında devlet
ne iktisadi yaşam için belirli oyun
kuralları koymakta ne de ekonomi
süjelerinin oyun süreçlerine müdahale etmektedir. Eucken’in iktisadi alternatifler dünyasında sosyalizmin plan ekonomisinin karşıtı
olan serbest piyasa ekonomisinden ziyade imtiyazları ve tekel oluşumlarını önleyen ve buna binaen

hukuk devletinin varlığını koruyan
rekabet düzeni odaklı Ordo-Liberalizm’dir (Eucken, 1952: 223).
Liberalizmin bir başka adı olan
serbest piyasa ekonomisinin sosyal piyasa ekonomisine dönüşmesi, II. Dünya Savaşı’ndan sonra
Federal Almanya için siyasi bir
slogan olmanın ötesinde sosyo-ekonomik düzenin vazgeçilmez bir
parçası haline gelmiştir. Görüldüğü
üzere Ordo-liberalizm ile birlikte
Sosyal Piyasa Ekonomisi (Soziale
Marktwirtschaft) modeli gelişmiştir.
Federal Almanya’nın iktisat
bakanı ve daha sonra şansölye
(1963-1966) olan Ludwig Erhard
(1897-1977), II. Dünya Savaşı’ndan
sonra Almanya'nın sosyo-ekonomik düzenini piyasa ekonomisine
uygun bir şekilde geliştirmek için
çok çaba göstermiş ve “Sosyal Piyasa Ekonomisi” modelini bir devlet politikası olarak benimsemiştir.
Ne var ki Erhard’ı “Sosyal Piyasa
Ekonomisi”nin teorisyeni veya fikir babası olarak göstermek, bilimsel açıdan doğru değildir (Pies,
2019: 10).
Almanya'daki sosyal piyasa ekonomisi, “Freiburg Okulu”
olarak adlandırılan Ordo-Liberalizm’in üyeleri tarafından kararlı
bir şekilde başlatılmış ve teorik
olarak şekillendirilmiş olsa da manevî akıl hocası ve öncüsü tartışmasız din sosyoloğu, kültür antropoloğu ve iktisat bilimcisi Alfred
Müller-Armack (1901-1978)’dır.

KARATAHTA / Is Yazıları Dergisi

Sosyal piyasa ekonomisi, Ordo-Liberalizm’in rekabet düzenine
ait iktisadî ilkelerini benimseyerek
piyasa ekonomisine sosyal adalete
dayanan bazı insanî ve toplumsal
değerler kazandırarak, klâsik liberalizm ve sosyalizme alternatif
ekonomik düzenler içinde ortaya
çıkmış bir üçüncü yol olarak da tanımlanabilmektedir.
Piyasa mekanizmalarının sonuçlarının ahlaki ve sosyal yönleriyle kabul edilebilir makul sonuçlar olarak göstermenin liberal
bir yanılgı olduğunu savunan
Müller-Armack, hedefleri bağlamında her ne kadar etik ve sosyal davranışlara saygı gösterse de
piyasa ekonomisinin, tek başına
“etik bir düzen” olduğunun iddia
edilemeyeceğini
vurgulamıştır.
Müller-Armack’a (1976a: 253) göre
aslında teknik yönden etkili olan
piyasa ekonomisi, değerleri kabul eden ama kendi başına sosyal
değerleri ortaya koyamayan ve
koruyamayan bir düzendir. Müller-Armack, bu teşhisinin de ötesine giderek şöyle bir iddiada bulunmuştur: “Piyasa mekanizması,
değerlerin temellerini zenginleştirmekten ve hatta onların yerine
yenilerini koyabilmekten çok, onları yok etme eğilimindedir.” (Müller-Armack, 1976b: 298).
Şu kesin bir gerçek ki Müller-Armack, “sosyal” kelimesini
henüz kullanmadan önce de bir
üst kavram olarak “piyasa ekonomisi” kavramından her türlü
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kamusal sosyo-ekonomik baskılara ve dayatmalara karşı çıkarak,
insanın özgürlüğüne açıkça vurgu
yapmıştır. Piyasa ekonomisi, her
halükârda velev ki sosyalist devletçilik uygulamalarına göre daha
az verimlilik gösterse dahî yine de
özgürlüklerin ve insan haklarının
hatırı için uygulanması gerekmektedir (Müller-Armack, 1947: 65).
Buradan da anlaşılacağı üzere
Müller-Armack, sosyalizmi piyasa
ekonomisini yok eden bir dünya
görüşü olarak görmektedir. Başka
bir açıklamasında Müller-Armack
yine sosyalizmin ana unsurlarından olan üretim araçlarının kamulaştırılması fikrinin sosyal piyasa ekonomisi ile bağdaşmadığını
açıkça dile getirmiştir (Müller-Armack, 1976c: 150).
Klâsik liberalizm (kapitalizm)
ve sosyalizm (komünizm) dışında bir üçüncü yol olarak kabul
görülmesi gereken sosyal piyasa
ekonomisinin (Schlecht, 1991: 215)
diğer ekonomi sistemlerinden en
büyük farkı, hem toplum hem de
piyasa odaklı bir düzene sahip olmasıdır.
Müller-Armack’ın sosyal piyasa ekonomisi kavramında geçen
“sosyal” kelimesini her zaman büyük S harfiyle yazmıştır. Bundaki amaç, “Sosyal” sıfatının bütün
toplumsal sorunların çözümüne
açık bir sistem olduğunun bir göstergesiydi. Bir başka deyişle oluşturduğu sosyal piyasa konsepti,
hiçbir zorluk çıkarmadan, örneğin
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Tablo 1. Değişik Faktörler Açısından Ekonomi Modelleri İçinde
TYE’nin Özellikleri
(Sosyal) Piyasa

Merkezi Planlama

Ekonomisi

(Sosyalizm)

Kâr/Sermaye Artırımı

Kamu yararı

Toplum Yararına İş birliği
ve gelir dağılımı

(Sosyal refah/adalet)
İktisadi kalkınma

Toplumsal
eşitlik/Sosyal
güvenlik

Herkes için sosyal
refah/adalet

Araç

Kâr/Para

İş birliği

Kâr/Para

Plânlama

(Kartel denetimi
eşliğinde) Adem-i
Merkeziyetçi/Bireysel

Merkezi

Adem-i
Merkeziyetçi/Bireysel

İşleyiş

(Gerektiğinde devlet
müdahalesi
ortamında) Piyasa

Plân

Piyasa

Mülkiyet

Sınırsız/Özel

Kamu merkezli

Sınırlı özel/Gerisi toplum
merkezli

Fiyat Oluşumu

(Âdil) rekabet
ortamında piyasa

Merkezi plân

Piyasa

İşletmelerin

Kâr maksimizasyonu
(ve toplum yararına
sosyal sorumluluk)

Plânı
gerçekleştirme

Toplum Yararı

(Müterakki) âdil vergi
sistemi (yeniden gelir
dağılımı)

Yok

Büyük kârların bir kısmının
kamulaştırılmasına
dayanan vergi sistemi

İşletmelerin
Hedefi
Devletin
Toplumsal
Hedefi

Amacı

Vergilendirme

Toplum Yararı-Ekonomisi

Kaynak: Kullanılan kaynaklardan elde edilen bilgilerden yola çıkarak kendi tasnif
modelimiz.

doğal çevrenin korunması hedefini
de içine alacak biçimde konseptine
“ekolojik ve sosyal piyasa ekonomisi” denilmesinden bile memnuniyet duymuştur (Kruip, 2011: 18).
İşte Felber de tam da buradan
hareketle aslında sosyal piyasa
ekonomisini ekolojik değerlerle
zenginleştirmek suretiyle yeni bir

ekonomik model ortaya koymuş
olmaktan çok sosyal piyasa ekonomisini ölçülebilir yeni değerlerle
geliştirmiştir (Bkz. Tablo 1).
2.2. TYE’nin Değerler Ekseninde İşletme Temelli Matrisi
ve Bilançosu
Neo-liberal sisteminin birey-
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ciliği teşvik edici sistemini değiştirmeyi niyetlenen başta Felber
olmak üzere TYE’nin kurucuları,
işletmelerin toplum yararına yönelmelerini sağlamak için hangi
değerlerin özellikle yol gösterici
olacağına yönelik fikir teatisinde
bulunmuştur. Bu ortak düşünce
sürecinde bu değerlerin aslında
hemen hemen bütün demokratik
anayasalarda herhangi bir biçimde
ilkesel olarak yer aldığına dair kanaate varılmıştır. Bu anayasal ilkeler; genelde insan onuru, sosyal dayanışma, ekolojik sürdürülebilirlik,
adalet ve şeffaflık içeren katılımcı
demokrasidir. Bu ilkeler, yaşamın
anlamını unutturan, ekolojik yıkıma neden olan, katılımcı demokratik yapıları zayıflatan, temel insani
ihtiyaçları göz ardı eden ve sosyal
adaletsizliğe yol açan mevcut neo-liberal ekonomik yapının ortadan kalkmasına ve bunun yerine
değerleri ön plânda tutan TYE’nin
oluşumuna yardımcı olmaktadır
(Felber, 2015: 30-31).
TYE kurucuları, değerler üzerine işleyen bir iktisat modelinin
oluşturulmasının, gerek insan/
girişimci gerekse kurumlar/işletmeler açısından olsun kısa sürede
problemsiz ve çatışmasız olarak
gerçekleştirilemeyeceğinin bilincindedir. Ne var ki toplum yararına işleyen sağlıklı bir ekonominin
sürdürebilirliği, gelecek nesiller
için vazgeçilmez bir hedef olduğu
için mezkûr beş değerin amaçları doğrultusunda, işletmelerdeki
insanların bu ortak yarara daya-
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nan yolda ilerlemelerine yardımcı olmalarını sağlayan bir yapısal
enstrüman geliştirilmiştir. Bir
başka deyişle, bir matris şeklinde
yapılandırılmış olan bu enstrüman, bir işletmenin toplum yararına katkısını ölçülebilir kriterler
içeren bir Toplum Yararı Bilançosudur. Değerleri (çıkarları) ortaya koymak ve bunları aktarmak,
aynı zamanda paydaş gruplarıyla
da ilgili olduğundan Felber, etkin
topluluklarda “başarılı ilişkiler”
terimini kullanmaktadır. TYE’de
kişilerarası bağların ve ekolojik
ilişkilerin etkinliğinde iyileşmeler
hedeflendiğinden dolayı performans ve ekonomik başarı, yeni
bir anlam kazanmaktadır (Felber,
2015: 108-109).
TYE’nin oluşturulmasıyla birlikte ekonomideki aktörlerin birbirleriyle kenetlenmesi (İttihat
Ekonomisi) sağlanacak ve böylece
günümüzde her bir aktörün ayrı
telden çaldığı parçalanmış ekonomiye bir alternatif olacaktır. TYE
modeli ekseninde oluşturulan 5
merkezi değer (İnsan Onuru; Dayanışma, Adalet, Ekolojik Sürdürebilirlik, Şeffaflık/Ortak Karar)
için 17 gösterge geliştirilmiştir. Bu
17 göstergenin de 56 alt göstergesi
bulunmaktadır. Her gösterge için 4
seviye elde edilebilmektedir: 1.) İlk
adımlar; 2.) Gelişmiş; 3.) Deneyimli;
4.) Örnek teşkil edecek kadar mükemmel (Felber, 2015: 40). Tüm bu
değerler, göstergeler ve alt göstergeler, nihai olarak tedarikçiler, mal
sahipleri ve finansörler, çalışanlar,
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Tablo 2. İşletme Temelli Toplum Yararı Ekonomisi Matrisi (5.0)Özellikleri
DEĞERLER

DAYANIŞMA VE

EKOLOJİK

ŞEFFAFLIK VE

ADALET

SÜRDÜREBİLİRLİK

ORTAK KARAR

A1: Tedarik
zincirinde insan
onuru

A2: Tedarik
zincirinde
dayanışma ve
adalet

A3: Tedarik zincirinde
ekolojik
sürdürebilirlik

B1: Fon işlerinde
etik tavır

B2: Fon işlerinde
sosyal tavır

B3: Sosyal-ekolojik
yatırımlar ve kaynak
kullanımı

B4: Mülkiyet ve
birlikte karar

C1: İşyerinde
insan onuru

C2: İş
sözleşmelerinin
teminatı

C3: Çalışanların
ekolojik davranışları
için teşvik

C4: İşletme içi birlikte
karar ve şeffaflık

D1: Müşterilerle
etik ilişki

D2: Ortak
girişimcilerle
işbirliği ve
dayanışma

D3: Ürün ve
hizmetlerin kullanımı
ve elden
çıkarılmasında
ekolojik sonuç

E1: Ürünlerin ve
hizmetlerin
anlamı ve sosyal
etkisi

E2: Toplum
yapısına katkı

E3: Ekolojik yan
etkilerinin azaltılması

İNSAN ONURU

PAYDAŞLAR

A: TEDARİKÇİLER

B: MAL SAHİPLERİ VE
FİNANS ORTAKLARI

C: ÇALIŞANLAR

D: MÜŞTERİLER VE
ORTAK GİRİŞİMCİLER
(DİĞER İŞLETMELER)

E: SOSYAL ÇEVRE

A4: Tedarik
zincirinde şeffaflık
ve ortak karar

D4: Müşteri katılımı
ve ürün şeffaflığı

E4: Şeffaflık ve
toplumsal birlikte
karar

Kaynak: https://www.ecogood.org/what-is-ecg/, (Erişim Tarihi: 09.12.2021).

müşteriler/ortak girişimciler ve
sosyal çevre gibi paydaşlarla ilişkilendirilmektedir.
Objektif bir değerlendirme
yapabilmek için temel oluşturan
göstergelere belirli puanlar verilmektedir. Geliştirilen bu son model için her bir göstergeye 50 Puan
verilmektedir. Bir işletme ne kadar
dayanışmacı, sosyal sorumluluk
sahibi, ekolojik olarak sürdürülebilir, demokratik ve şeffaf davranır
ve faaliyet gösterirse, o kadar çok
toplum yararı puanı elde etmektedir.
Bilanço, x ekseninde hedeflenen değerler, y ekseninde bir işletmenin temas grupları (paydaşlar)
gösterilecek şekilde yapılandırılmıştır; Değerler ve paydaşlarının
2

kesiştiği noktada özel göstergeler
geliştirilmiştir. Örneğin “Dayanışma ve Adalet” değeri ile “Çalışanlar” temas grubu değerinin
kesiştiği noktada, işletme içinde
“İş sözleşmelerinin teminatı” (C2)
göstergesi bulunmaktadır (Bkz.
Tablo 2). Kesişen 20 nokta olduğuna göre azami puan 1.000’dir. Bu
anlamda TYE-Matrisi, işletmelerin
toplum yararına ne kadar eğilimli
olduğunu ölçen bir araçtır. İşletmelerin toplum yararına ne kadar
yöneldiğini ölçmede ağırlıklı olarak öz değerlendirme (bilançonun
hazırlanması), emsal değerlendirmesi/raporu (Peer-Evalution) ve
dış denetimler (rapor ve sertifika)
gibi unsurlar söz konusu olmaktadır2 .

https://old.ecogood.org/en/common-good-balance-sheet, (Erişim Tarihi: 13.12.2021.)
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Bu çizginin altında, uluslararası
çalışma standartlarının (ILO) ihlali,
düşmanca devralmalar, patentlerin bloke edilmesi, damping fiyatları gibi olumsuz kriterler tanımlanmıştır. Sıfır çizgisinin üstünde,
bir işletmenin toplum yararına
olan mevcut durumunu belirlemek
için, olumlu kriterler bulunmaktadır. Muhasebe veya denetimden
sonra işletme, kendini -2.950 ile
+1.000 puan arasında değişen bir
ölçekte değerlendirmektedir. Elde
edilen sonuç, bir trafik lambasını
ve bir göstergeler yıldızını andıran
renkli şekillerle gösterilmektedir.
İdeal olarak işletmeden sorumlu bir yönetici ekip, çalışanlarla
birlikte sonuç verilerine dayanarak gelecekte toplum yararı için
bilançolarını iyileştirici stratejiler
geliştirebilme fırsatı yakalayabilecektir. Denetim sürecinin sonunda
işletmeye bir sertifika verilmekte
ve bu da işlemenin web sitesinde
yayınlanmaktadır.
Puanı yüksek olan firmalar,
daha az vergi ve daha düşük gümrük tarifeleri ödemeli, daha ucuz
kredi alabilmeli, kamu ihalelerinde
tercih edilmeli, kamu üniversiteleri
ile araştırma işbirliğinden ve kamu
finansmanından faydalanmalıdır.
Bu, artan maliyetleri karşılamaya
ve toplum yararı için düşük puana sahip işletmelerden daha ucuz
ürün ve hizmetler sunabilmeye
yardımcı olmalıdır (Felber, 2010:
34). Buna ek olarak Felber, imalatçı
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işletmecisinin yüksek toplum yararı puanlarına sahip ürünleri etiketlemeyi önermektedir. Böylece
bilinçli tüketicilerin nezdinde bu
ürünler, tercih nedeni olma şansını
yakalayabilmektedir.
TYE’nin en önemli enstrümanı olan toplum yararı bilançosu,
gönüllü olarak bu işlemleri kabul
eden işletmeler için bir ayna ve pusula işlevi görmektedir. Şirketler,
bu kapsamlı bilanço ile faaliyetlerinin ekolojik, sosyal ve iktisadi
raporunu bir bütünlük içinde ortaya koyabilmektedir. Toplum yararı
matrisi ve bilançosu, işletmeler tarafından gelen eleştiri ve tekliflere
göre düzenli olarak düzeltilmekte ve güncellenmektedir. En son
olarak ortaya çıkan 5.0-Matrisi,
AB tarafından bir Kurumsal Sosyal Sorumluluk (Corporate Social
Responsibility/CSR) - Raporu olarak kabul edilmiştir.
2.3. TYE Modelinin İşletmecilik Çerçevesi
TYE modelinde kapitalist/liberal sistemde temel bir hak olan
özel mülkiyetin sınırlandırılması
öngörülmektedir. Bu bağlamda
özgürlüğün sınırlandırılması, herkese özgürlük tanıyabilmek için
bir ön şarttır.
Ancak liberalizmin de bir temel
ilkesi olan bu hak, ekonomik liberalizme ve kapitalist piyasa ekonomisine de aktarılmamıştır. Buna
bağlı olarak zengin ve fakir ara-
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sındaki gittikçe açılan bu makas,
TYE sayesinde engellenmelidir. Bu
amaçla Felber, aşağıdaki yasal yenilikleri önermektedir (2010: 62):
• Gelir düzeylerdeki âdil olmayan farklılıklar, örneğin yasal asgari ücretin 20 katı ile göreceli olarak sınırlandırılmalıdır.
• Özel servetin miktarı/değeri belirli düzeyin altında olmalıdır.
(Örneğin kişi, 10 milyon AVRO’nun
üzerinde bir sermayeye sahip olmamalıdır).
• Özel mülkiyete ait işletmelerin büyüklüğüne bir sınırlandırma
getirilmelidir. Buna göre özel işletmenin mülkiyeti, tedrici olarak
çalışanların oyları ile personelin
ve toplumun lehine el değiştirmelidir. (Örneğin bir işletmede
250/500/1.000’den fazla insan
çalışıyorsa çalışanların oy hakları yüzde 25 / yüzde 50 / yüzde 75
olmalıdır. 5.000'den fazla personeli olan işletmenin mülkiyet hakkı
tamamen çalışanlara ve topluma
geçmelidir).
• Miras hakkı, örneğin kişi başına nakdi ve gayrimenkul varlıklar, 500 bin AVRO ile sınırlandırılmalıdır. Bu değerini aşan veraset
malları, halk arasında “demokratik
çeyiz” olarak paylaşılmalıdır.
Tüm bu somut rakamlar içeren öneriler, nihai olarak demokratik bir süreçte halk tarafından
belirlenmeli ve onaylanmalıdır. Bu
önerilerin amacı, (maddi) özgürlük
ve eşitlik arasında oluşan sosyal
adaletsizliği ortadan kaldırmaktır.

(Maddi) özgürlük alanında sınırlamalar getirilmedikçe eşitsizliğin
de ortadan kaldırılması mümkün
değildir. “Özgürlük önemlidir ancak daha da önemlisi herkesin
aynı/eşit özgürlük hakkına sahip
olmasıdır. Bu nedenle mülkiyet
hakkı nisbi olarak sınırlı tutulmalıdır” (Felber, 2010: 78).
Eleştirilere karşı Felber, bu
önerilerinin komünizm ile hiçbir
ilgisinin olmadığını ileri sürerek,
bir kişinin bu yeni sistemde asgari
ücretin 20 misline kadar gelir elde
edebileceğine göre yılda net olarak 300 bin AVRO’ya kadar gelir
elde edebileceğini söylemektedir.
Bu gelir ile bir kişi, muhteşem bir
villaya sahip olabilme veya başarılı bir şekilde küçük ve orta ölçekli
bir işletmeyi özgürce yönetebilme
hakkına sahip olabilecektir.
Ancak bir birey, üretime dayanan ekonomik performans olmadan artık yalnızca sermayeden
elde edilen finans (faiz) gelirleriyle
yaşayamaz, büyük şirketler demokratik hükümetlerden siyaseten daha güçlü olamaz ve özel varlıklar da çok az kişilerin ellerinde
artık daha çok yoğunlaşamaz ve
nesiller boyunca aktarılamaz.
TYE’de amaç, artık finansal
kâr olmayacağına göre toplum yararı mantığına uygun olarak para
bir amaç olmaktan çıkmakta ve
sadece bir araç olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle şirketlerin
finansal artı değerlerinin (kârlarının) kullanımı da yasal olarak
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yeniden toplum yararına düzenlenmelidir. Bu düzenlemelerle bir
yandan kapitalizmin fırsat verdiği sonsuz sermaye birikimi önlenmeli, diğer yandan da kârların
“zararlı” alanlarda kullanımının
önüne geçilmelidir. Bu bağlamda
parasal fazlalıkların (kârların) kullanımı, beş alanda faydalı bir şekilde değerlendirilebilir (Felber, 2010:
35-38):
1.) Fazlalıklar, sosyal veya
ekolojik yönden katma değer yaratan yatırımlara dönüştürülebilir.
2.) Gelecekte olası zararlar ve
kayıplar için fazlalıkların belirli bir
kısmı ihtiyat akçesi olarak değerlendirilebilir.
3.) Öz sermayenin artışı veya
kredilerin geri ödenmesi için kullanılabilir.
4.) Fazlalıklar, çalışanlara ve
ortaklara (hissedarlara) yasal üst
gelir sınırına kadar kâr payı olarak
dağıtılabilir.
5.) Fazlalıklar, ortak girişimcilere faizsiz kredi olarak verilebilir.
Felber, fazlalıkların hangi alanda nasıl kullanabileceğine yönelik somut önerilerde bulunurken,
bunların hangi amaçlar için kullanılmaması gerektiği konusunda
da bazı sınırlamalar getirmektedir.
Buna göre fazlalıklar, şirket için
çalışmayan sahiplerine ve ortaklara dağıtılmamalı, diğer şirketlerin devralmaları ve çalışanların
onayı alınmadan şirket birleşmeleri için kullanılmamalı, finansal
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yatırımlara yönlendirilmemeli ve
siyasi partilere bağış olarak gitmemelidir (Felber, 2010: 38-43).
Bu taleplerin temeli, TYE’de
üretim odaklı ekonomik bir performans göstermeden sermayeden hiçbir kâr elde edilemeyeceği
ilkesine dayanmaktadır. Para, bir
üretim aracıdır ancak emek kullanılmadan ve toplum için sosyal
veya ekolojik katma değer yaratmadan bir kâr aracı değildir.
2.4. TYE Modelinin Finansal
Çerçevesi
TYE’de sermayeden faize dayanan kâr elde edilmesi artık
mümkün olmayacağına göre bugün bildiğimiz anlamda finansal
piyasalar da hükmünü kaybedecektir. TYE’de para, artık bir kamu
malı olarak işlev görecektir. Toplum yararına yönelik olarak faaliyet gösterecek olan demokratik
bankalar, bu sermayeyi sadece
yönetmekle sorumludur.
Bu bankalar, sadece bazı temel hizmetler sunacaktır: Örneğin,
tüm mudiler için ücretsiz olarak
cari hesap yönetimi, garantili tasarruflar, özel sektör için ekolojik-sosyal amaçlı krediler (toplum
faydasına ölçülen katkı ne kadar
büyükse, koşullar da o kadar uygun olmalı), devlete düşük maliyetli krediler (sadece enflasyon ve
işlem maliyetleri için ücret talep
edilmeli) ve yabancı para bozdurma. Toplum yararına uygun banka
sisteminde ne kredi ne de tasar-
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ruflar için faiz uygulaması olmayacağından (kredi alanlar, sadece
bankanın masraflarını karşılamak
için bir ücret ödemelidir) ve krediler de sadece tasarruf mevduatı
miktarınca verileceğinden dolayı
bankaların bundan böyle para yaratması söz konusu olmayacaktır.
Bu da enflasyonun gerilmesine ve
hatta yok olmasına yol açacaktır
(Felber 2010: 50-51).
TYE’de hisse senetleri, borsa, döviz piyasaları, vadeli işlem
borsaları ve emtia piyasaları artık
olmayacaktır. Şirket hisseleri sadece bir şirketin çalışanlarına ait
olabileceğinden, hammadde fiyatları demokratik olarak belirlendiğinden, "globo" dünya ticaret para
birimi olarak uygulanacağından ve
döviz kurları "esnek bir şekilde sabitleneceğinden", artık borsalara
ihtiyaç duyulmayacak ve "finansal
kumarhane" tarihe karışacaktır
(Felber 2010: 52).
2.5. TYE Modelinin Sosyal Politika Çerçevesi
İş sağlığı ve güvenliğini sağlamak ve insanları çalışma hayatı
boyunca maruz kaldıkları iş yükü
ve baskısından kurtarmak için
Felber (2010: 48), her on yılda bir
dinleme/tatil yılı (sabbatical izni)
önermektedir. Sosyal politika tarihi açısından bu öneri, o kadar
da yeni sayılamaz. Nitekim Almanya’da sosyal hizmet bilim ve
3

mesleğinin oluşumunda önemli
katkıları olan Alice Salomon (1872–
1948), profesyonel sosyal çalışmacılara her altı yılda bir “sabbatical
izni”nin verilmesini uygun görmüştür. Kelime olarak Almanca’da
Sabbat, İbranice’de Şevat (Şebat=Dinlenme, bırakma), Arapça‘da
Şebat ve Türkçe'deki Şubat (Sebat) ayları, İbrani takvimindeki bu
ayla yaklaşık aynı döneme denk
gelmektedir. Terim olarak “Sebat
Yılı” (Sabbatical), uzun bir tatil/izin
hakkı tanıyan bir çalışma modelidir. ABD kökenli bir kavram olan ve
Tevrat’ta geçen “sabbatical”, ABD
üniversitelerinde akademisyenlerin motivasyonunu artırmak için
verilen, “Gap Year” olarak da ifade
edilen bir araştırma/dinlenme/
yenilenme dönemidir. Akademide,
altı yıl çalıştıktan sonra bir yıllığına
ara verilmesine “sabbatical izni”
denilmektedir (Seyyar ve Köleoğlu, 2021: 157).
1990’lardan beri Avrupa üniversitelerinde de uygulanan bu
çalışma modeline göre 6 yıl çalışan
akademisyenlere 1 yıl ücretli izin
verilmektedir. “Sabbatical izni”
sisteminin, 2017’de YÖK Kanunu
için hazırlanan 11 maddelik teklifte
Türkiye’de de uygulanması düşünülmüştür3 .
Çalışma hayatında da her 10
yılda iş görenlere bir yıllık izin hakkı verilmesi halinde ortalama olarak çalışan işgücünün yüzde 10’u

HaberTürk, (2017), “Sabbatical izni” sistemi, Türkiye’ye de gelecek, https://www.haberturk.com/gundem/ha		
ber/1491915-sabbatical-izni-sistemi-turkiyeye-de-gelecek, (Erişim Tarihi: 01.12.2021).

KARATAHTA / Is Yazıları Dergisi

aktif olarak emek piyasasında bulunmayacağına göre işsizliğin de
aynı oranda düşeceği tahmin edilmektedir. İzne ayrılan iş görenlere,
azalan işsizlikten elde edilen daha
doğrusu ödenmeyen işsizlik ödenekleri, şartsız vatandaşlık geliri
olarak verilmelidir. Bu zaman zarfında iş görenler, bir yıl boyunca
aile, kültür, sanat ve seyahat gibi
faydalı alanlarda zamanlarını kullanabilmektedir. Çalışma gücünde
olmayan dezavantajlı sosyal gruplara, dayanışma fonundan tam gün
çalışanların elde ettikleri asgari
ücret miktarınca vatandaşlık geliri
bağlanmalıdır. Diğer taraftan haftalık çalışma saatleri tedrici olarak 30 saate kadar indirilmelidir.
Böylece çalışanların iş dışı serbest
zamanları artacak ve hobi, bahçe
işleri, spor gibi sosyo-kültürel etkinliklere daha çok vakit ayırılabilecektir (Felber, 2012: 184-185).
2.6. TYE Modeline Eleştirel Bir
Bakış
2004’e kadar Avusturya Sanayiciler Federasyonu'nun eski
şef ekonomisti olan Fürst (2011),
bir gazetede yaptığı konuk yorumunda Felber'in dünya görüşünü
şu sözleriyle eleştirmiştir: “Felber,
bu Biedermeier (burjuva sınıfının
zevk ve sanat anlayışına uyum
gösteren) tarzını, kapitalist piyasa
ekonomisi ile merkezi plan ekonomisi arasında üçüncü bir yolmuş
gibi satışa çıkartmaktadır. Ama
dikkat. Burada iş yapan idealist bir
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romantik erkek yoktur, düpedüz
komünist ruhlu bir devrimci vardır.”
Çünkü “250'den fazla çalışanı
olan tüm şirketler kamulaştırılacak. 250 ile 5.000 çalışanı olan şirketler, kısmen çalışanların mülküne kısmen de kamunun mülküne
devredilecek. 5.000'den fazla çalışanı olan şirketler ise yüzde 100
"kamuya" aktarılacak. Bununla
birlikte, bu tür şirketlerin denetimi, demokratik olarak meşru olan
hükümete değil de muğlak bir ifade olan “demokratik egemen bir
güce” tevdi edilecektir.”
Şirket kârları artık sahiplerine değil de yalnızca çalışanlara
dağıtılacak. Şirketlerin finansal
piyasalara yatırım yapmaları yasaklanacak. Zaten Felber'in ekonomi dünyasında para piyasaları
da lağvedilecektir. Tüm bu yasakçı
düzenlemelerin uygulanabilirliği, polis devletini andıran büyük
bir kontrol aygıtı tarafından takip
edilmeli ve sürekli olarak denetlenmelidir.
Felber'in modeline göre, Avusturya gibi bir ülke sadece AB'den
ve para birliğinden değil aynı zamanda Avrupa Konseyi'nden,
Dünya Ticaret Örgütü'nden de
çıkmak zorunda kalacak ve uluslararası anlaşmaların çoğunu feshetmek zorunda kalacaktır. Bu
durumda finansal sermaye ülkeden alelacele kaçmak zorunda kalacak, şirketler büyük çapta yurtdışına taşınma gereği duyacak ve
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girişimciler yabancı ülkelerde yatırım yapacaktır.
Kamulaştırılan bankalar, para
ve sermaye piyasalarından koparılacağı için birkaç gün içinde
çökmeye mahkûm edilecektir. Sigorta şirketleri ve (bireysel) emeklilik sandıkları (sigortaları) da buna
benzer bir akıbet yaşayacaktır.
Döviz rezervleri sürekli olarak eriyecek, tüm mal ve hizmet ithalatının büyük ölçüde kesilmesi gerekecek ve üretim için yurt dışından
ara mala ihtiyaç duyan fakat bunları ithal edemeyen şirketler batacaktır. Böylece ülke, toplumsal refaha kavuşmak yerine yoksulluğa
ve kaosa itilecektir (Fürst, 2011).
Ağırlıklı olarak ekoloji ve çalışma toplumu bağlamında kapitalist
büyüme eleştirmenlerinden olan
Andreas Exner, Felber’in TYE’sine
daha objektif değerlendirmelerle eleştirmiştir. Ona göre TYE’nin,
piyasa ekonomisi unsurlarını halen taşımaya devam ettiğini, piyasa, ücretli emek, kâr ve bir değer
ölçüsü olarak para gibi kapitalist
niteliklere sahip olduğunu savunmuştur. Ayrıca değerler, Felber’in
iddiasının aksine beşeri ilişkilerin
temeli olmaktan çok bunun sadece bir yansımasıdır. Bu açıdan
bakıldığında kişilerarası ilişkiler
bağlamındaki değerlerin, piyasa
ekonomisini daha insancıl bir yapıya kavuşturmak niyetiyle kullanılması mümkün değildir. İnsanlar, parasal teşviklerle “Pavlovian
köpeği” gibi yeni bir hedef olarak

gösterilen toplum yararı lehine
olabilecek bir davranış değişikliğine gidemez. TYE’ye uygun hareket
eden işletmelere vergi indirimi gibi
kolaylıklar sağlamak, hem kamu
gelirlerini azaltacak hem de diğer
işletmeleri dezavantajlı konuma
getirecektir. Kısacası Felber’in iktisadi modeli piyasa ekonomisi
ile toplum yararı arasındaki farkı
daha da açacaktır (Exner, 2011).
Exner, diğer taraftan TYE-matris ve bilançoların bazı işletmeler
tarafından ilgi görmesinin nedenini, çevre dostu üretim gibi ekolojik
ve etik değerlere bağlı kalmanın
sonucunda devletçe mali teşvik
görme beklentisine bağlamaktadır. Aynı zamanda toplum yararı
için faaliyet gösteren şirketlerin
daha fazla mal satma fırsatı yakalayacağını ve daha fazla kâr elde
edeceğini iddia etmektedir. Bu
konsept, bazı işletmeler için cazip olabilmektedir. Özellikle "puan
matrisi" sayesinde, rekabette nispeten zayıf olan küçük şirketler,
devlet sübvansiyonlarından faydalanmak ümidiyle TYE modelini
benimsemektedir. Demek oluyor
ki TYE-Bilançosu hazırlayan şirketlerin asıl gayesi, piyasada etik
değerleri yaşatmaktan çok yüksek puan toplayarak, hem devletin
sağladığı mali avantajlardan yararlanmak hem de daha çok kâr elde
etmektir. Exner’e (2011) göre TYE,
bir pazarlama konseptinden başka
bir şey değildir
Felber ise bütün bu eleştiri-
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lere karşı TYE modelini savunurken, bunun "ne mevcut ekonomik
modeller içinde ne en iyisi, ne de
tarihin sonu olduğunu” ileri sürmektedir. Ona göre TYE-modeli,
kendini yenilemeye açık, katılımcı
görüşlerden yararlanmasını bilen
bir süreçtir. Gayesi, tarihsel süreçte ortaya çıkan kapitalist piyasa
ekonomisi ve merkezi plan ekonomisi gibi iki aşırı modelden uzaklaşarak geleceğe köprü kurmaktır.
SONUÇ
TYE, ekonomide aktif olan bireylerin motivasyonunun sermayeyi artırmak yerine hem kendilerinin hem de toplumun ortak
çıkarına hizmet eden bir sosyal
piyasa ekonomisi biçimidir. TYE,
gelir yaratma ve dağılımının sosyal sorumlu işletmeler aracılığıyla
tek bir aşamada çalıştığı, ikincil
bir dağılım yöntemi olan sübvansiyonları ve sosyal transfer ödemelerini gereksiz kılan ve dolayısıyla kapitalizme/liberalizme ve
hatta kısmen de olsa sosyal piyasa
ekonomisine karşı geliştirilmiş bir
modeldir.
Felber’in büyük işletmelerin
kârlarını sınırlama taleplerinin yanında faizli banka sistemiyle alakalı radikal önerilere yönelik eleştirileri bir tarafa koyacak olursak
sosyal adaleti, insan onurunu, dayanışma ve iş birliğini ve ekolojik
sürdürülebilirliği ön plana koyan
yaklaşımları, genelde toplumun
ortak değerleri olarak görüldüğü
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için geniş kitleler tarafından ilgi
görmektedir.
Felber'in modelinde en çok
dikkat çeken unsur, makro-ekonomik vizyona yönelik tartışılabilir önerilerin dışında işletmeler için hazırlanmış alternatif bir
muhasebe yöntemi olarak somut
ve uygulanabilir bir Toplum Yararı-Matrisi ve Bilançosudur. Toplum
Yararı- Bilançosu, işletmelerin ilişki içinde oldukları temas grupları
bağlamındaki faaliyetlerini toplum
yararı lehinde ve aleyhinde olan
unsurları, puanlama sistemi ile bir
matris şeklinde yansıtmaktadır.
İşletmeleri Toplum Yararı-Bilançosu üzerinden topluma ve
çevreye karşı sosyal sorumlu olmaya zorunlu kılan bir makro-ekonomik modelin sistem olarak
bir bütünlük içinde uygulanabilirliği, siyasi ve hukuki altyapısı olmadan mümkün değildir. Ne var
ki TYE’nin düşünülmesi ve hayata geçirilmesi, işletme düzeyinde
başlamakta ve sosyal sorumlu
işletmecilerin gönüllü katılımı ile
bugün bile gerçekleştirilmektedir. Nitekim birçok ülkede bugün
1.000’den fazla işletme, Toplum
Yararı-Bilançosuna göre ticari ve
ekonomik faaliyette bulunmakta
ve kendini bu çerçevede muhasebeye çekmektedir.
TYE, mevcut kapitalist/liberal ekonomik sistemlerden şüphe
duyan ve yeterince yararlanamayan, toplum ve çalışma hayatında
güven, dayanışma ve işbirliği gibi
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değerlerin girişimciler tarafından
da benimsenmesini isteyen sosyal
duyarlı işveren ve düşük ücretli iş
görenlere hitap etmektedir. Dolayısıyla mevcut gelir dağılımının
adaletsiz olduğunu düşünen insanlar, TYE’nin gelir ve servet eşitsizliklerinin azaltılmasına yönelik
önerilerini memnuniyetle kabul
edebilir. Mevcut ekonomik sistemlerde fırsat eşitliği bağlamında
çok az yükselme imkânı olanlar,
demokratik süreçlerde yeterince
söz sahibi olmayanlar, toplum yararı için yaşam koşullarını ve hayat
kalitesini iyileştirme vaadinde bulunan Felber’in TYE modelini benimseyebilir.
Nitekim Toplum Yararı-Bilançosunu gönüllü olarak uygulayan işletmelerde çalışan personel,
çalışma ortamından ve ücret politikasından memnun olduğu gözlemlenmektedir. Toplum yararına
çalışan/çalışmak isteyen işletmelere devlet eliyle kamusal destek
ve mali teşvik programları uygulandığında TYE-modeline göre faaliyet gösteren işletmelerin sayısı
artacaktır.
Ne var ki TYE-modelinin bütün işletmeler tarafından kabul
göreceği de şüphelidir. Özellikle
kârı yüksek olan şirketler ile büyük servet ve yüksek gelir sahipleri, mali açıdan dezavantajlı duruma gelecekleri için TYE modelini
reddedecektir. Örneğin 5.000'den
fazla çalışanı olan şirketler, personel tarafından yönetilecek ve fiilen

kamulaştırılacaktır. Muhafazakâr
ve liberal görüşlü politikacılar,
TYE-modelinin bu yönünü savunmaları da mümkün olmayacaktır. Direkt demokrasinin katılımcı
unsurları güçleneceğinden dolayı halk tarafından seçilmiş siyasi
temsilcilerin tek başına ve temsiliyet yetkisi sınırlandırılacaktır.
Ancak ekonomi ve doğal çevre
bağlamında sosyal adalet, iş birliği,
etik ve ekolojik sürdürülebilirliğe
yönelik görüş ve önerilerinin hemen bütün kesimlerin ortak arzusu olduğu için TYE modelinin gelecekte bu alanlara yönelik katkılar
sağlayacağına muhakkak gözüyle
bakılmalıdır. Nitekim Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi, TYE
modelinin Avrupa değerlerine
ve sosyal sorumluluk anlayışına
dayandığı ve iç pazarı ekonomik
yönden daha etik bir konuma getireceği gerekçesiyle hem Avrupa hem de ulusal yasal çerçeveye
entegre edilmesini talep etmiştir.
Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesine göre “TYE, sosyal ekonomi,
döngüsel ekonomi, paylaşım ekonomisi (share economy), fonksiyonel ekonomi, kaynak temelli
ekonomi ve ‘Blue Ecomomy’ gibi
temel değerlere yakın konseptlere
dayanan bütüncül bir yaklaşımdır”
(AB Resmî Gazetesi, 2016, m. 1.1. ve
1.2). AB tarafından TYE’nin Avrupa değerlerini güçlendiren, sosyal birliği pekiştiren ve sorumlu
bir ekonomik sistemi teşvik eden
pratik bir model olarak resmen ilan
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edildiğine göre TYE, bundan böyle
daha çok sayıda sivil toplum kuruluşu, şirket ve üniversite tarafından destekleneceği düşünülmektedir.
Türkiye de TYE modelini, özellikle sosyal inovasyonu, yardımlaşmayı, istihdamı, katılımcılığı ve
çevreyi teşvik eden yönleriyle milli
değerlerine uygun etik ve sosyal
piyasa ekonomisi oluşturmaya
yönelik adımlar atmalıdır. Çünkü
toplumun ortak yararı için çalışmak, sadece sosyal politika tedbir-
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leri oluşturmakla yükümlü hükümetlerin/siyasetçilerin değil aynı
zamanda iktisat teorisyenlerinin
ve iş insanlarının da görevidir.
Herkes toplum yararına yönelik
faaliyet konusunda üzerine düşen
görevi yaptığında bundan sadece
toplum değil iyilikte bulunan kişiler de kendilerini iyi ve huzurlu
hissedecektir. Çünkü başkaları
için iyi niyetle yapılan iyilikler, bireysel ve toplumsal ruh sağlığına
iyi gelen en gizemli ilaçtır.
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DÖRDÜNCÜ SANAYİ DEVRİMİ, ÇALIŞMA
HAYATI VE SENDİKALAR (*)

(**)

Aysen TOKOL

ÖZ
Birinci Sanayi Devrimi’nden
Dördüncü Sanayi Devrimi’ne kadar
tüm sanayi devrimleri ekonomik,
siyasi, sosyo-kültürel, yasal hemen
her alanda köklü dönüşüme neden
olmuş, bu doğrultuda çalışma hayatında da büyük bir dönüşüm yaşanmıştır. Bu dönüşüm çalışanlar
ve sendikalar açısından hem bir fırsat hem de bir tehdit oluşturmuştur.
Dördüncü Sanayi Devrimi’ne geçiş
ile birlikte bu yeni sürecin çalışma
hayatını nasıl etkileyeceği konusu
giderek daha fazla önem kazanmaya ve tartışılmaya başlanmıştır.
Günümüzde henüz Dördüncü Sanayi Devrimi’nin çalışma hayatı üzerine etkileri konusunda fikir birliği
bulunmamakta, bu konuda uluslararası örgütler tarafından ve literetürde birbirinden farklı görüşler
ileri sürülmektedir. Bu makalenin
amacı; öncelikle Dördüncü Sanayi
Devrimi’ni ortaya çıkaran koşulları
ele almak daha sonra bu devrimin
çalışma hayatı üzerine etkilerini in-

celemektir. Makale son olarak sendikalar açısından konuyu ele almaktadır.
Anahtar Kelimeler: Dördüncü
Sanayi Devrimi, Akıllı Fabrika, İstihdam, Platform Çalışma, Adil Geçiş.
FOURTH INDUSTRIAL REVOLUTION, WORKING LIFE AND TRADE UNIONS
ABSTRACT
Since the First Industrial Revolution, all industrial revolutions
caused radical transformations in
economic, political, socio-cultural
and legal fields, as well as working
life. This transformation has created
both an opportunity and a threat for
employees and trade unions. Effects
on working life has become more
important and has been under discussion with the transition to the
Fourth Industrial Revolution. Nowadays there is no clear consensus on
the effects of the Fourth Industrial
Revolution on working life, different
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opinions are put forward in literature
and by international organizations.
The purpose of this article, first of
all, is to deal with the conditions that
caused the Fourth Industrial Revolution, and then, to examine its on
working life. Finally, the article deals
with the issue in terms of trade unions.
Keywords: Fourth Industrial
Revolution, Smart Factory, Employment, Platform Work, Just Transition.
GİRİŞ
Tarihsel süreç içinde tüm sanayi
devrimleri çalışma hayatını etkilemiş ve dönüşüme neden olmuştur.
Dördüncü Sanayi Devrimi de halen
çalışma hayatını etkilemekte, bu etkinin gelecekte giderek artacağı ve
önceki sanayi devrimlerinden çok
daha fazla olacağı düşünülmektedir. Günümüzde Dördüncü Sanayi
Devrimi’nin çalışma hayatı üzerine
etkileri literatürde ve uluslararası
örgütler tarafından farklı boyutları
ile ele alınmakta, bu konuda farklı görüşler ileri sürülmektedir. Bu
makale tüm bu görüşleri belli bir
sistematik içinde üç bölümde ele almaktadır. Bu doğrultuda ilk bölümde
Dördüncü Sanayi Devrimi’nin kısaca
tanımı yapılmakta ve bu devrimi
ortaya çıkaran koşullar üzerinde
durulmaktadır. İkinci bölümde devrimin çalışma hayatı üzerine etkileri
ayrıntılı olarak ele alınmaktadır. Bu
bölümde Dördüncü Sanayi Devrimi
hangi sektörleri ve işkollarını etki-

leyecek?, akıllı üretimin çalışma hayatı üzerine etkileri ne olacak?, hangi meslekler içerik değiştirecek veya
ortadan kalkacak?, hangi yeni meslekler ortaya çıkacak?, ortaya çıkması beklenen yeni meslekler sektörlere ve zamana göre değişecek
mi? işgücünün sahip olması gereken
yeni yetkinlikler neler olacak?, yeni
teknolojilerin istihdam düzeyi üzerine etkisi ne olacak?, ortadan kalkan
işlerin yerine daha fazla yeni iş yaratılabilecek mi?, yeni teknolojilerin
istihdam düzeyi üzerine etkisi kısa
dönemde olumsuz olsa bile bu etki
uzun dönemde olumlu olacak mı?,
yeni teknolojilerle birlikte ülkeler,
bölgeler, çalışan grupları arasında
zaten var olan uçurum daha da artacak mı?, yeni çalışma şekilleri çalışanların statüsünü ve buna bağlı
olarak haklarını etkileyecek mi? gibi
konular farklı görüşler çerçevesinde
incelenmektedir. Üçüncü bölümde
ise; sendikaların Dördüncü Sanayi
Devrimi karşısındaki tutumları, yeni
teknolojilere yönelik olarak üzerinde
yoğunlaştıkları konular, bu konuda
bazı sendikaların gerçekleştikleri
faaliyetler ve bunların başarılı olma
olasılığı ele alınmaktadır.
1. DÖRDÜNCÜ SANAYİ DEVRİMİ
VE DÖRDÜNCÜ SANAYİ DEVRİMİ’Nİ ORTAYA ÇIKARAN KOŞULLAR
Dördüncü Sanayi Devrimi ile ilgili çok sayıda tanım bulunmaktadır.
Ancak genel olarak Dördüncü Sanayi
Devrimi “tüm değer zincirinin dijital-
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leşmesi, gerçek zamanlı veri değişimi ile insanlar, nesneler ve sistemlerin birbirleriyle bağlantı kurması”
olarak tanımlanabilmektedir (Aybas, 2018: 14). Halen Dördüncü Sanayi Devrimi teknolojilerini; ileri dijital
üretim teknolojileri, nanoteknolojiler, bioteknolojiler, yeni materyaller
ile tamamlayıcıları oluşturmaktadır
(UNIDO, 2019: 3).
Dördüncü Sanayi Devrimi aşamasına geçilmesinin temelinde;
başta ABD, Almanya ve Japonya olmak üzere sanayileşmiş ülkelerin
Çin Halk Cumhuriyeti karşısında
rekabet gücünü kaybetmesi yatmaktadır (Tunçbilek ve Özcan, 2020:
266).
Çin Halk Cumhuriyeti 1949 yılında kurulmuş, Mao döneminde
(1949-1976) yüksek düzeyde merkeziyetçiliğe dayanan “Planlı Ekonomi Modeli’ni” uygulamıştır. Mao’nun
ölümünden sonra kısa bir iktidar
mücadelesinin ardından iktidara
Deng Xioaping geçmiş, Deng; Mao
döneminde kabul edilen ilkeleri reddederek, “Çin Tarzı Sosyalist Piyasa
Ekonomisi” için gerekli düzenlemeleri gerçekleştirmiştir. Bu dönemde
Çin’in farklı bölgelerinde farklı ekonomik modeller denenmiş, yabancı
sermaye girişi ve dış ticarete önem
verilmiştir (Dulkadir, 2020: 82-84).
Ülkede gerçekleşen reformlar sonucu Çin, 1978 yılından sonra ucuz
emek ve geniş iç pazarı ile dünyada
doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının en fazla olduğu ülke konumuna gelmiştir. 2000’li yıllara kadar
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daha çok emek yoğun düşük kaliteli
mallar üreterek sanayileşmekte olan
ülkelere rakip olan Çin, daha sonra
sanayi yapısını; sermaye birikimi,
AR-GE yatırımları ve robotlaşma
ile yüksek teknolojiye dayalı mallar
üretecek şekilde dönüştürmüş, orta
ve yüksek teknolojiye dayalı mal
ihracatıyla birçok alanda sanayileşmiş ülkelerin rakibi haline gelmiştir
(Yağmur ve Karakaya, 2018: 162173). Ancak Çin’in bu durumu başta
Almanya olmak üzere sanayileşmiş
ülkeleri endişelendirmiştir. Çin ile
rekabet edebilmek amacıyla emeğin
robotlarla ikâme edilmesi, emeğe
olan bağımlılığın azaltılması böylece
Çin’in sanayileşmiş ülkeler karşısındaki karşılaştırmalı üstünlüğünün
dizginlenmesi zorunlu hale gelmiştir
(Öcal ve Altıntaş, 2018: 2082).
Çin’le rekabet edebilmek amacıyla sanayileşmiş ülkelerin üç ana
unsurda gelişmeleri gerekmektedir.
Bunlar; hız, esneklik ve verimliliktir.
Hız; ürünün pazara geçiş süresinin
kısaltılması; Esneklik; aynı üretim
hatlarının daha esnek, daha farklı,
kişiselleştirilmiş ürünlerin üretiminde kullanılması; Verimlilik; daha
az emek ve girdi ile daha yüksek kâr
elde edilmesi anlamına gelmektedir.
Almanya hem rekabet hem de
nüfusun gittikçe yaşlanması gibi
nedenlerle Dördüncü Sanayi Devrimi’ne öncülük eden ülkelerin başında gelmektedir. 2011 yılında,
“Almanya Eğitim ve Araştırma Bakanlığı”, mevcut konjonktürde ve
öngörülebilen gelecekte ülkenin
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kalkınmasını güçlendirmeye yönelik on ana proje belirlemiştir.‘Almanya Yüksek Teknoloji Stratejisi
2020 Gelecek Projeleri’ adı altında
yayımlanan bu projelerden biri, Almanca ‘Industrie 4.0” olarak adlandırılmış, bu proje ilk olarak Hannover Teknoloji Fuarı’nda 2011 yılında
açıklanmıştır. Daha sonra “Almanya
Ulusal Bilim ve Araştırma Akademisi” önderliğinde “Endüstri 4.0 Strateji
Belgesi” hazırlanmış ve bu belge de
2013 yılında aynı fuarda ilân edilmiştir.
Dördüncü Sanayi Devrimi’ne
geçiş Almanya’da Endüstri 4.0 kavramı ile ifade edilmektedir. Ancak
bu kavramın yerine ABD’de “Dijital
Dönüşüm”, Çin’de “İnternet +”, Japonya’da “Bağlantılı Endüstriler ve
Toplum 5.0”, Birleşik Krallık’ta “4.0
Değişim” (Tokol, 2019: 142), “Hollanda ve Slovakya’da “Akıllı Endüstri”,
İtalya’da “Akıllı Fabrika”, Fransa’da
“Geleceğin Endüstrisi” kavramları
kullanılmaktadır (ETUC, 2016). Ayrıca literatürde farklı kavramların
kullanıldığı görülmektedir (Tokol,
2019: 142).
Bu kavramlardan: dijital dönüşüm kavramı ilk olarak 2011 yılında
“Capgemini Consulting” (Fransa)
ile “MIT Center for Digital Business”
(ABD) tarafından hazırlanan ortak
bir araştırma raporunda kullanılmıştır (MIT Center for Digital Business and Capgemini Consulting,
2011). ABD; dijital dönüşümü sağlamak amacıyla “yeniden sanayileşme” hedefi çerçevesinde imalat

sanayini yeniden canlandırmak için
politika ve özel planlar hazırlamış,
yüksek teknolojiye dayalı imalat sanayinin avantajlarını güçlendirmeyi hedefleyen “Gelişmiş Üretim İçin
Ulusal Stratejik Planı” oluşturmuştur (Ma, Wu, Yan, Huang, Wu, Xiong
ve Zhang, 2018: 1).
İnternet + kavramı ilk olarak
Çin’in 2015 yılında kabul ettiği “Made
in China 2025” Stratejik Planı’nda
kullanılmıştır. Plan; ülkenin yüzüncü kuruluş yıldönümü olan 2049
yılında üretimde inovasyon odaklı,
miktar yerine kaliteyi hedefleyen,
çevre dostu, üretim yapısını optimize etmiş, yüksek vasıflı çalışanlara
sahip bir ekonomik yapıya kavuşarak, dünyanın sanayi güç merkezi
olma hedefini ortaya koymuştur
(Yağmur ve Karakaya, 2018: 164).
Japonya ilk olarak 2016 yılında “Beşinci Bilim ve Teknoloji Temel
Planı’nda” Bağlantılı Endüstriler ve
Toplum 5.0 kavramını kullanmıştır. Japonya bu kavramı 2017 yılında
Hannover Fuarı’nda tüm dünyaya
tanıtmıştır. Bağlantılı Endüstriler ve
Toplum 5.0 kavramı; endüstriler, şirketler, insanlar, makineler, veriler
ve diğer sosyal unsurları birbirine
bağlamayı, yapay zekâ vb. kullanarak yeni katma değer ve ürünler /
hizmetler oluşturmayı, verimliliği
arttırmayı, yaşlanan toplum, işgücü
kıtlığı, çevre ve enerji kısıtlamaları
vb. sosyal sorunları çözmeyi, endüstriyel rekabet gücünü arttırmayı,
insanların yaşamlarının iyileştirilmesini ve ulusal ekonominin sağlıklı
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gelişiminin desteklenmesini öngörmektedir. Bağlantılı endüstrilerin
beş öncelikli alanlarından biri olan
Toplum 5.0; siber alan ve fiziksel alanın (gerçek toplumun) yüksek düzeyde entegre olduğu “süper akıllı
toplumu” ifade etmektedir (Endüstri
4.0 Platformu, t.y; METI, 2017). Ayrıca
Japonya “Yeni Robot Stratejisi” ile robot endüstrisinde devrim yaratmayı,
artan ekonomik ve sosyal sorunlarla
mücadele etmeyi, Japon imalat sanayinin uluslararası alanda rekabet
gücünü arttırmak için akıllı robotlarla, insansız fabrikaların gelişimini
hızlandırmayı amaçlamaktadır (Ma
ve diğerleri, 2018: 1).
Her ülkede farklı kavramlar kullanılsa da Dördüncü Sanayi
Devrimi’nin başta ekonomik, siyasi,
sosyo-kültürel, yasal olmak üzere
her alanda dönüşüme yol açması
beklenmektedir. Ancak bu dönüşüm birçok araştırmacıya göre hem
hız, hem kapsam ve derinlik hem de
sistem özellikleri açısından diğer sanayi devrimlerinden farklılık gösterecektir (Schwab, 2016: 8-9). Günümüzde yeni teknolojilerin kullanımı
ile birlikte çalışma hayatında da dönüşüm başlamış, yaygın görüşe göre
Covid-19 Salgını bu dönüşüm sürecini hızlandırmıştır (World Economic
Forum, 2021).
Aşağıda Dördüncü Sanayi Devrimi teknolojilerinin çalışma hayatı
üzerine etkileri farklı başlıklar altında ele alınmıştır.
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2. DÖRDÜNCÜ SANAYİ DEVRİMİ’NİN ÇALIŞMA HAYATI ÜZERİNE ETKİLERİ
2.1. Sektörler Üzerine Etkisi
Dördüncü Sanayi Devrimi teknolojilerinin tüm sektörleri etkilemesi (istihdam, üretim, vd.) bu
etkinin zaman içinde artması beklenmektedir. Nitekim günümüzde
özellikle sanayileşmiş ülkelerde yeni
teknolojilerin etkileri belirgin şekilde hissedilmeye başlanmıştır. Yeni
teknolojilerden en fazla etkilenen
ve gelecekte de en fazla etkilenecek
olan sektör kuşkusuz sanayi sektörüdür.
Yeni teknolojilerin sanayi sektörüne kısa, orta veya uzun dönemde
etkisi ise; işkollarına ve bu işkollarındaki işletmelerin yeni teknolojileri kullanma düzeyine bağlı olarak
farklılık gösterecektir. Örneğin; Küresel Sanayi İşçileri Federasyonu’na
(IndustriALL) göre; kısa dönemde
bu teknolojilerden ana metal, madencilik, tekstil/ deri/giyim işkolları düşük; halen yoğun şekilde dijitalleşmiş havacılık/uzay, otomotiv,
kimya, malzeme ve ilaç, selüloz/
kâğıt/ kauçuk, gemi inşaat/gemi
söküm işkolları orta; enerji, bilişim,
elektronik ve elektrik ve mekanik
işkolları doğrudan ve en yüksek düzeyde etkilenecektir (IndustriALL,
t.y: 8, 18-24).
Halen ileri dijital üretim teknolojilerinin üretimi ve bunların sanayide kullanımı ile ilgili olarak dünyada
on ülke- ABD, Fransa, Almanya, İs-
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viçre, Birleşik Krallık, Hollanda, Çin,
Tayvan, Japonya, Güney Kore - lider
konumdadır (UNIDO, 2019: 5-8).
Bu ülkelerde ve bu ülkeleri takip
eden diğer ülkelerde her işkolunda
ağırlıklı olarak kullanılan ileri dijital
üretim teknolojileri işkollarına göre
farklılık göstermektedir. Örneğin;
AB28’i kapsayan bir araştırmaya
göre; 2018 yılında, bilişim ve makine
işkollarında bulut bilişim ve 3D yazıcılar diğer işkollarından daha fazla
üretimde kullanılmıştır. Buna karşılık ulaşım ekipmanları işkolunda en
fazla kullanılan yeni teknoloji akıllı
robotlar olmuş, bu işkolunda bulut
bilişim ve 3D yazıcı teknolojilerinin
kullanımı ikinci sıraya düşmüştür.
Ayrıca ileri dijital üretim teknolojileri
sanayi sektörünün bilgi yoğun hizmetler sektörüne bağlılığını da arttırmıştır (UNIDO, 2019: 9, 16).
Dördüncü Sanayi Devrimi teknolojileri halen hizmet sektörünü
de etkilemektedir. Bu doğrultuda
örneğin; yeni teknolojiler bir taraftan hizmet sektörünün kapsamını
genişletmekte diğer taraftan giderek artan sayıda hizmeti dijitalleştirmektedir. Günümüzde ulaşım
platformu Uber, haberleşme ve sosyal medya platformları Facebook
ve Tweeter, konaklama platformu
Airbnb, e-ticaret platformları Alibaba, eBay, Amazon, otel rezervasyon platformu Booking.com sanal
ortamda hizmet sunan şirketlerden
bazılarıdır (Tokol, 2019: 157; Digestry,
2016: 27).
McKinsey’in “Kaybedilen İşler,

Kazanılan İşler Raporu (2017)” na
göre; hizmet sektöründe konaklama
ve yemek hizmetleri, ulaşım, inşaat, perakende ticaret (McKinsey&
Company, 2017a: 5), bankacılık, muhasebe, tercüme, hukuk (Balliester
ve Elsheikhi, 2018: 13), dağıtım, onarım, araç kiralama, yayın, gayrimenkul, çocuk bakımı ve kişisel bakım
(Digestry, 2016: 26) yeni teknolojilerden en fazla etkilenecek hizmet
kolları arasında belirtilmektedir.
Nitekim perakende ticarette fiziksel
mağazalara karşı rekabet avantajına sahip olan eBay, Netflix, Amazon gibi sanal mağazalar giderek
yaygınlaşmakta; tam otomatik self
servis perakende hizmet sektörü
büyümekte, fiziksel mağazalar sanal mağazalarla rekabet edebilmek
için daha fazla otomasyon ve robottan yararlanmaktadırlar (Tokol,
2019: 157). Örneğin; günümüzde süpermarketler robotları satış elemanı olarak çalıştırmaya, Browne gibi
bazı şirketler kasiyersiz mağazalar
oluşturmaya başlamışlardır (OECD,
2019a: 40).
Tarım sektörü özellikle sanayileşmiş ülkelerde Dördüncü Sanayi
Devrimi teknolojilerinden etkilenmektedir. Halen sanayileşmiş ülkelerde bilim adamları nesnelerin interneti kavramını tarımsal süreçlere
uygulamaya, “canlıların interneti”
kavramını geliştirmeye başlamışlardır. (Balliester ve Elsheikhi, 2018:
13). Tarımda yeni teknolojilerin kullanılması ile daha küçük ve sınırlı
alanda daha fazla ürün ve verim elde
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etmek (Özgüner, 2021: 58), insana
daha az gereksinim duyulan tarımsal üretimi gerçekleştirmek amaçlanmaktadır (Balliester ve Elsheikhi,
2018: 13). Bu doğrultuda özellikle son
on yıldan beri tarımda farklı amaçlarla dronların kullanıldığı, farklı
sulama tekniklerinin uygulandığı,
susuz tarım, bitki sağlığı haritasının
çıkarılması gibi yeni uygulamalara
başvurulduğu görülmektedir (Özüner, 2021: 58).
2.2. Üretim Modeli Üzerine Etkisi
Günümüzde ileri dijital üretim
teknolojilerinin donanım (akıllı robotlar, 3D yazıcılar), yazılım (büyük veri, bulut bilişim, yapay zekâ,
makine öğrenme) ve endüstriyel
nesnelerin internetinin üretimde
kullanılması ile “akıllı üretim” gerçekleştirilmeye
çalışılmaktadır.
Akıllı üretimin gerçekleştirileceği
fabrikalar ise “akıllı fabrikalar veya
karanlık fabrikalar” olarak adlandırılmaktadır (UNIDO, 2019: 5). Akıllı
fabrikalar genel olarak; “ileri dijital
üretim teknolojilerini bünyesinde
barındıran, değer zinciri boyunca
birbirleriyle özerk bir şekilde iletişim
kuran, gelişmiş yazılım ve bilgisayar
programlarını bünyesindeki makinelere entegre eden, bilgisayar tarafından yönlendirilen, karmaşık üretim süreçlerini sorunsuz bir şekilde
yöneten ve tüm bunları yaparken
insan ve makinelerle ortak çalışan,
fiziksel süreçleri izleyen ve sanal
kopyasını oluşturan, kendi kendini
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örgütleme mekanizmalarına dayalı,
otonom kararlar alabilen fabrikalar”
olarak tanımlanmaktadır (Çalış Duman ve Akdemir, 2019a: 445).
İlk akıllı fabrika (karanlık fabrika) örnekleri 1980'lerde Japonya'da
ortaya çıkmış, ancak başarısız olmuştur (Akben ve Avşar, 2018: 32).
Daha sonra ileri dijital üretim teknolojileri ile birlikte birçok sanayileşmiş ülkede hammaddenin fabrikaya
girişinden ürünün fabrikadan çıkışına kadar geçen sürede az sayıda
yüksek vasıflı çalışanın olduğu veya
hiç olmadığı akıllı fabrikalar kurulmaya başlanmıştır. Örneğin; Çin’in
Dongguan şehrinde halen hassas
teknolojiler üzerine uzmanlaşmış,
cep telefonu modülleri üreten bir şirketin kurduğu fabrikada tüm işler,
bilgisayarlar tarafından kontrol edilen akıllı robotlar, nümerik kontrollü
işleme makineleri, insansız dağıtım
kamyonları ve otomasyonlu depolama ekipmanları tarafından gerçekleştirilmekte, az sayıda çalışandan
oluşan teknik ekip sadece merkezi
kontrol sistemindeki bilgisayarlar
ve monitörler başında oturarak süreci kontrol etmektedir. Japonya’da
FANUC adını taşıyan şirketler grubuna ait 22 fabrikada da sadece robotlar çalışmakta, bu robotlar robot
üretimini gerçekleştirmektedirler.
Almanya’nın Amberg şehrindeki
Siemens Fabrikası’nda iş süreçlerinin yüzde 75’i makine ve bilgisayar
sistemleri ile yürütülmektedir (Çalış
Duman ve Akdemir, 2019b: 459).
Akıllı fabrikalarda; tüketici-
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nin talebi doğrultusunda daha hızlı,
daha az hatalı, düşük maliyetli, kişiselleştirilmiş, çevre dostu, akıllı
ürünler (akıllı televizyon, akıllı saat,
vd) üretilmekte, çalışma süresi ve
zamanı kavramı ortadan kalkmakta, makineler ve sistemler 7/24 çalışmakta, yüksek vasıflı çalışanların
daha verimli işlerde kullanılması,
maliyetinin düşürülmesi, verimlilik
artışı, rekabet avantajı ve sürdürülebilir çevre sağlanabilmektedir (Akben ve Avşar, 2018: 32; Çalış Duman,
Akdemir, 2019b: 459-460).
2.3.Meslekler Üzerine Etkisi
Dördüncü Sanayi Devrimi teknolojileri ile birlikte tüm sektörlerde
mevcut bazı mesleklerin farklı boyutlarda risk altında kalması (içeriğinin değişmesi veya tamamen
ortadan kalkması) buna karşılık
yeni mesleklerin ortaya çıkması
beklenmektedir (Degryse, 2016: 23;
Hegewisch, Childers ve Hartmann,
2019: 4; IndustriALL, t.y: 5).
Günümüzde mevcut mesleklerin hangilerinin varlığını sürdüreceği ancak içeriğinin değişeceği, hangi
mesleklerin ortadan kalkma riskine
sahip olduğu ve bu riskin boyutu, ortaya çıkacak yeni mesleklerin neler
olacağı konusunda uluslararası örgütler ve araştırmacılar tarafından
farklı tahminler yürütülmektedir.
Örneğin; bazı araştırmacılar; eğitim
düzeyi yüksek, yüksek ücretli, iletişim ve bilişsel yetkinlik gerektiren
mesleklerin ortadan kalkma riskinin düşük buna karşılık eğitim dü-

zeyi düşük, düşük ücretli mesleklerin ortadan kalkma riskinin yüksek
olduğunu belirtmektedirler. Araştırmacılara göre; sosyal zekâ, anlayış ve
iletişim gerektiren sağlık, bakım ve
eğitim işkollarındaki meslekler yeni
teknolojilerden nispeten daha az
etkilenecek meslekler arasında yer
almaktadır (Zervoudi, 2020: 3). Bu
doğrultuda örneğin bir hemşirenin
yaptığı bazı işler otomasyona uğrasa bile hasta ile hemşire arasındaki
ilişki hastanın tedavisinde önemli
olduğundan bu mesleğin içeriğinin değişmesi ancak ortadan kalkmaması söz konusudur (UNCTAD,
2021: 40).Araştırmacıların büyük bir
bölümüne göre; hangi mesleklerin
yüksek risk altında olduğunu belirleyecek temel faktör; mesleğin mavi
yakalı veya beyaz yakalı çalışan tarafından yapılması değil, mesleğin
ne ölçüde rutin görevlerden oluştuğudur (Bozlar, 2018: 64). Bu konuda
en fazla kullanılan yöntem ise; “rutin görev endeksi hesaplamasıdır”.
Rutin görev endeksi hesaplamasına
göre; her mesleğin yerine getirilmesinde gerçekleştirilen farklı görevler
bulunmaktadır. Bu görevler “rutin”
ve “rutin olmayan” görevler olarak
ikiye ayrılmaktadır. Rutin görevler,
açık bir dille kodlanarak makinelere öğretilebilen, makinelerin insan
kontrolü olmadan gerçekleştirebileceği görevlerdir. Buna karşılık
rutin olmayan görevler analitik düşünebilme ve mantık kurabilme,
iletişim ve idari kabiliyetlerin kullanımını gerektiren görevlerdir (Yücel,
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2019: 460). Buna göre; belirli bir fiziki mekâna gereksinim duyan, rutin
görevlerden oluşan iş ve meslekler
yeni teknolojilerle birlikte yüksek
risk altında olan ve ortadan kalkacak olan mesleklerdir. Buna karşılık
başkalarına yardım ve bakım, ikna,
müzakere, sosyal zekâ, güzel sanatlar, özgünlük, el becerisi gibi içeriklere sahip, henüz insana özgü hiçbir
makinanın çözemeyeceği şekilde
duygu, düşünce, insani yaklaşımlar
içeren meslekler varlıklarını koruyacak olan mesleklerdir (Çalış Duman, Akdemir, 2019a: 452). Ancak
bazı araştırmacılar ortadan kalkacak olan meslekler konusunda diğerlerine göre biraz daha karamsar
bir bakış açısına sahiptir. Zira onlara
göre uzun dönemde akıllı robotlar
sadece rutin ve el emeğine dayalı
görevleri değil, artan sayıda alanda
giderek daha karmaşık ve rutin olmayan tüm görevleri de yapabilecek ve istihdam açısından büyük bir
tehdit oluşturacaklardır (Degryse,
2016: 23).
Dünya Ekonomik Forumu (WEF)
İşlerin Geleceği 2018 Raporu’nda işlerin değişen yapısını analiz etmek
üzere tüm sektörlerde yerini koruyan meslekler, önemini kaybedecek meslekler ve yeni mesleklerle
ilgili bir sınıflandırma yapılmış, rutin
temelli ve orta vasıflı beyaz yakalı
mesleklerin giderek daha önemsiz
hale geleceği belirtilmiştir.
Raporda 2022 yılına kadar önemini kaybedecek meslekler arasında; veri giriş uzmanları, muhasebe
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ve bordro uzmanları, sekreterler,
montaj ve fabrika işçileri, müşteri
hizmetleri çalışanları, işletme hizmetleri ve idareciler, muhasebe ve
denetim uzmanları, stok kontrol uzmanları, genel ve operasyon yöneticileri, postacılar, finansal analistler,
banka veznadarları, kasiyerler ve
bilet satıcıları, mekanik ve makine tamircileri, tele pazarlamacılar,
elektronik ve telekomünikasyon
kurulum ve tamircileri, kamyon ve
motorsiklet sürücüleri, satıcılar ve
satın alma acenteleri ve borsa simsarları, kapıdan kapıya satış yapanlar, gazete ve sokak satıcıları,
istatistik, finansman ve sigorta çalışanları ile avukatlar sayılmıştır.
Aynı raporda bu dönemde yeni
gelişecek meslekler arasında; veri
analistleri ve veri bilimi uzmanları,
yazılım geliştirme uzmanları, inovasyon uzmanları, e-ticaret ve sosyal medya uzmanları belirtilmiştir.
Ayrıca satış ve pazarlama profesyonelleri, eğitim ve gelişme, insan ve
kültür, örgütsel gelişim uzmanları,
inovasyon yöneticileri gibi belirgin
şekilde insani becerilerinden yararlanan mesleklerin giderek önem kazanacağı ifade edilmiştir.
Rapora göre; yeni teknolojilerin kullanılması ile birlikte yapay
zekâ ve makine öğrenme uzmanları, büyük veri uzmanları, süreç
otomasyon uzmanları, bilgi güvenliği analistleri, kullanıcı deneyimi
ve insan-makine etkileşimi tasarımcıları, robotik mühendisleri, blok
zinciri uzmanları ve geliştiricileri
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gibi tamamen yeni bazı mesleklere
de talep artacaktır (World Economic
Forum, 2018: 9).
WEF İşlerin Geleceği 2020 Raporu’nda da Tablo 1’de görüldüğü gibi
Raporun kapsadığı 15 işkolu ve 26
ülkede 2025 yılına kadar önem kazanması ve kaybetmesi beklenen 20
meslek belirtilmiş, 2018 Raporu’nda
belirtilen yeni mesleklere yenileri
eklenmiştir.

2020 Raporu’na göre; 2025 yılına kadar en fazla önem kazanacak
meslekler işkollarına göre de farklılık gösterecektir. Buna göre; örneğin
otomotiv işkolunda malzeme mühendisleri, tüketim işkolunda e-ticaret ve sosyal medya uzmanları,
enerji işkolunda yenilenebilir enerji
mühendisleri, finans işkolunda finansal teknoloji mühendisleri, sağlık, bakım işkolunda biyologlar ve

Tablo 1. 2025 Yılına Kadar Önem Kazanması ve Kaybetmesi Beklenen 20
Meslek
Önem Kazanması Beklenen Meslekler

Önem Kaybetmesi Beklenen Meslekler

Veri analistleri ve veri bilimi uzmanları

Veri giriş uzmanları

Yapay zekâ ve makine öğrenme uzmanları

Sekreterler

Büyük veri uzmanları

Muhasebe ve bordro uzmanları

Dijital pazarlama ve strateji uzmanları

Muhasebe ve denetim uzmanları

Süreç otomasyon uzmanları

Montaj ve fabrika işçileri

İş geliştirme uzmanları

İşletme hizmetleri ve yöneticiler

Dijital gelişim uzmanları

Müşteri hizmetleri çalışanları

Bilgi güvenliği analistleri

Genel ve operasyon yöneticileri

Yazılım geliştirme uzmanları

Mekanik ve makine tamircileri

Nesnelerin interneti uzmanları

Stok kontrol uzmanları

Proje yöneticileri

Finansal analistler

İşletme hizmetleri ve yönetim müdürü

Postacılar

Veri tabanı ve ağ uzmanları

Satış sorumluları

Robotik mühendisleri

Halkla ilişkiler yöneticileri

Stratejik danışmanlar

Banka veznedarları

Yönetim ve Organizasyon Analistleri

Pazarlamacılar

Finansal teknoloji mühendisleri

Elektronik ve telekomünikasyon kurulum ve bakım uzmanları

Mekanik ve makine tamircileri

İnsan kaynakları uzmanları

Organizasyonel gelişim uzmanları

Eğitim ve geliştirme uzmanları

Risk yönetimi uzmanları

İnşaat işçileri

Kaynak: World Economic Forum, (2020: 30).
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genetik araştırmacıları, maden ve
metal işkolunda uzaktan algılama
bilim insanları önem kazanacaktır.
Buna karşılık 2018 Raporu’nda olduğu gibi 2025 kadar yeni teknolojiler
sonucu veri girişi uzmanları, sekreterler, muhasebe ve bordro uzmanları, denetim uzmanları, montaj ve
fabrika işçileri ile işletme hizmetleri
ve yöneticiler artan biçimde önemini kaybedecektir. Ayrıca Rapor’da
önümüzdeki on yılda, yeni yaratılacak mesleklerin önemli bir bölümünün tamamen yeni mesleklerde
veya içerik ve yetkinlik gereksinimleri açısından önemli dönüşümler
geçirecek mevcut mesleklerde olacağı ifade edilmiştir (World Economic Forum, 2020: 29-30). WEF İşlerin Geleceği 2016 Raporu’na göre;
yeni teknolojilere bağlı olarak günümüzde ilkokula başlayan çocukların
yüzde 65’i henüz var olmayan tamamen yeni iş ve mesleklerde çalışacaklardır (World Economic Forum,
2016: 3)
2.4. İşgücünün Niteliği Üzerine
Etkisi
Dördüncü Sanayi Devrimi teknolojileri karşısında çalışanların
sahip olması gereken yetkinlikler
konusunda çok farklı tahminler yapılmaktadır. Bunun temelinde genel
olarak üç neden yatmaktadır. Buna
göre; ilk olarak hizmet ve sanayi
sektörlerindeki işkolları çalışanların
sahip olması gereken yetkinlikler
açısından birbirinden büyük ölçüde farklılık göstermektedir. İkinci
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olarak; bölgesel farklılıklar tahmin
sonuçları üzerinde büyük bir etkiye
sahiptir. Bu doğrultuda örneğin; Avrupa, ABD, Doğu Asya, Güney Amerika bölgeleri için farklı tahminler
yapılabilmektedir. Üçüncü olarak
çalışanların sahip olması gereken
yetkinlikler teknolojik yeniliğe göre
değişebilmektedir (IndustriALL, t.y:
14).
Ancak çalışanların sahip olması gereken yetkinlikler konusunda
farklı tahminler yapılsa da Dördüncü
Sanayi Devrimi teknolojilerinin çalışanların yetkinliklerini etkilemesi
kaçınılmazdır. Nitekim Uluslararası
Çalışma Örgütü (ILO) bünyesindeki
Çalışma Hayatının Geleceği Küresel
Komisyonu’nun yayımladığı “Daha
Aydınlık Bir Gelecek İçin Çalışmak
(2019)” adını taşıyan rapora göre;
işletmeler yeni teknolojilerin iş ve
meslekler üzerine etkisi nedeniyle yeni teknolojilere uyumlu günümüzden farklı yetkinlikte çalışanlara gereksinim duyacak, günümüzün
yetkinlikleri yeni iş ve mesleklerin
yetkinlikleri ile eşleşmeyecektir.
Ayrıca kazanılan yeni yetkinlikler
de teknolojik gelişmenin hızı nedeniyle kısa bir sürede önemini kaybedecektir (ILO, 2019: 18). Bu nedenle
işletmeler yeni çalışma ortamına
uyum sağlayabilmek için çalışanlardan daha fazla sorumluluk almalarını ve kişisel gelişimlerine daha fazla
önem vermelerini talep edeceklerdir
(Çakır, 2018: 101).
McKinsey’in “İşimizin Geleceği: Dijital Çağda Türkiye’nin Yetenek
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Dönüşümü (2020)” Raporu gelecekte çalışanların sahip olması gereken
yetkinlikleri beş grupta toplamaktadır. Bu yetkinlikler de kendi içinde
alt gruplara ayrılmıştır. Bunlar;
• Fiziksel yetkinlikler: motor ve
kuvvet yetkinlikleri, genel ekipman
tamiri ve mekanik yetkinlikler
• Temel yetkinlikler: temel sözel,
sayısal ve iletişim,
• İleri seviye bilişsel yetkinlikler:
yaratıcılık, karmaşık bilgi yorumlama, proje yönetimi
• Sosyal yetkinlikler: girişimcilik, çevreyle uyum becerileri/empati, ileri seviye iletişim, adapte olabilme/sürekli öğrenme
• Teknolojik yetkinlikler: eleştirel düşünme ve karar alma şeklindedir (McKinsey&Company, 2020:
6).
McKinsey’in “İş Hayatının Geleceği İçin İhtiyaç Duyacağımız Yetkinlikler (2021)” Raporu’na göre; el
emeği ve fiziksel yetkinliklere ihti-

yaç azalacak buna karşılık teknolojik, sosyal ve ileri seviye bilişsel yetkinliklere ihtiyaç artacaktır (World
Economic Forum, 2021).
WEF İşlerin Geleceği 2018 Raporu’nda da 2018 yılında çalışanların
sahip olması gereken on yetkinlik
belirtilmiştir. Tablo 2’de görüldüğü
gibi bu yetkinlikler; analitik düşünme ve yenilikçilik, karmaşık problem
çözme, eleştirel düşünme ve analiz,
yaratıcılık, özgünlük ve girişimcilik,
özenli çalışma ve güvenilirlik, duygusal zekâ, akıl yürütme, problem
çözme, hızlı kavrama, liderlik ve
sosyal etki, koordinasyon ve zaman
yönetimidir. 2022 yılı için ise; bu yetkinliklerin bazılarının sıralamadaki
yeri değiştirilmiş, koordinasyon ve
zaman yönetimi yetkinliğinin yerini süreç analizi ve değerlendirmesi;
özenli çalışma ve güvenirlilik yetkinliğinin yerini teknoloji tasarımı
ve programlama almıştır (World
Economic Forum, 2018: 12).

Tablo 2. Çalışanların Sahip Olması Gereken 10 Yetkinlik (2018/2022)
2018

2022

Analitik düşünme ve yenilikçilik

Analitik düşünme ve yenilikçilik

Karmaşık problem çözme

Aktif öğrenme

Eleştirel düşünme ve analiz

Yaratıcılık, özgünlük ve girişkenlik

Aktif öğrenme

Teknoloji tasarımı ve programlama

Yaratıcılık, özgünlük ve girişimcilik

Eleştirel düşünme ve analiz

Özenli çalışma ve güvenilirlik

Karmaşık problem çözme

Duygusal zekâ

Liderlik ve sosyal etki

Akıl yürütme, problem çözme, hızlı kavrama

Duygusal zekâ

Liderlik ve sosyal etki

Akıl yürütme, problem çözme, hızlı kavrama

Koordinasyon ve zaman yönetimi

Süreç analizi ve değerlendirmesi

Kaynak: World Economic Forum, (2020: 30).
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WEF İşlerin Geleceği 2020 Raporu’nda ise; Tablo 3 ‘de görüldüğü
gibi 2025 yılında en fazla gereksinim duyulacak yetkinliklerin sayısı
on beşe çıkarılmış, bunların bir bölümü 2018 ve 2022 yılında belirtilen
yetkinlikler olmuş ancak bunların
sıralamadaki yerleri değiştirilmiştir. Bu yetkinliklere de dayanıklılık,
stres kontrolü ve esneklik, teknoloji
kullanımı, izleme ve kontrol gibi bazı
yeni yetkinlikler eklenmiştir (World
Economic Forum, 2020: 36).
Tablo 3: 2025 İçin Çalışanların
Sahip olması Gereken Yetkinlikler
1. Analitik düşünme ve yenilikçilik
2. Aktif öğrenme ve öğrenme stratejileri
3. Karmaşık problem çözme
4. Eleştirel düşünme ve analiz
5. Yaratıcılık, özgünlük ve girişimcilik
6. Liderlik ve sosyal etki
7. Teknoloji kullanımı, izleme ve kontrol
8. Teknoloji tasarımı ve programlama
9. Dayanıklılık, stres kontrolü ve esneklik
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jital haberleşme ve bağlı işkolları ile
finansal hizmetler, profesyonel hizmetler işkollarında analitik düşünme ve yenilikçilik; buna karşılık tarım, gıda, sağlık, bakım, imalat, gaz,
ulaşım ve depolama işkollarında aktif öğrenme ve öğrenme stratejileri
çalışanlarda aranan yetkinliklerin
başında gelmektedir (World Economic Forum, 2020: 120-149).
Rapora göre; önümüzdeki beş yıl
içinde işlerinde kalmak isteyen çalışanların temel yetkinliklerini yüzde
40 oranında değiştirmesi, tüm çalışanların yaklaşık yüzde 50’sinin de
yeniden yetkinlik kazanması gerekecektir (World Economic Forum,
2020: 6). Ancak yeniden eğitim yöntemi ile çalışanların yetkinliklerinin
arttırılması kısa dönemde çok kolay
görülmemektedir. Bunun nedeni
yeni teknolojilerin bilim, teknoloji,
mühendislik ve matematik alanlarında çalışan işgücüne ihtiyaç duymasıdır (Savcı, 2018: 43).

10. Akıl yürütme, problem çözme, hızlı kavrama
11. Duygusal zekâ
12. Sorun giderme ve kullanıcı deneyimi
13. Hizmet odaklılık
14. Sistem analizi ve değerlendirme
15. İkna ve müzakere

Kaynak: World Economic Forum, (2020:
36).

Aynı Rapor’da onbeş işkolunda
çalışanların sahip olması gereken
yetkinliklerin analizi yapılmış, yetkinliklerin işkollarının özelliklerine
göre farklılık gösterdiği belirtilmiştir. Buna göre örneğin; otomotiv, di-

2.5. İstihdam Düzeyi Üzerine Etkisi
2.5.1. Farklı Görüşler
Dördüncü Sanayi Devrimi teknolojilerinin istihdam düzeyi üzerine
etkisi konusunda farklı görüşler ileri
sürülmektedir. Bu görüşler iyimser
ve kötümser görüşler olmak üzere
iki başlık altında toplanabilir.
2.5.1.1. İyimser görüşler
İyimser görüşte olanlara göre;
teknolojik gelişmeler; verimliliği,
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kârlılığı, kaliteyi, yeni ürün ve hizmetleri arttıracak, zaman içinde
gerçek ücretler, sermaye birikimi
buna bağlı olarak yatırımlar artacak,
fiyatları düşen mal ve hizmetlere
talep artışı olacaktır. Teknolojik gelişmeler yeni mesleklerin, işlerin ve
işkollarının ortaya çıkmasına neden
olacak bu durum işgücü talebini arttıracaktır (Degryse, 2016: 22; Ecevit
Satı, Oktay Yılmaz, 2020: 57; McKinsey&Company, 2017a: 3).
Bu bakış açısında olanlara göre;
teknolojik gelişmelerle birlikte kısa
dönemde işsizlik ortaya çıkacak
ancak uzun dönemde diğer sanayi
devrimlerinde olduğu gibi ortadan
kalkan ve yeni ortaya çıkan işler
arasındaki denge hem sayısal hem
de özellikle kalite açısından olumlu
olacaktır. Geleneksel olarak, otomasyonun bir sonucu olarak ortaya
çıkan verimlilik artışına bağlı istihdam kaybı, üretim hacimlerindeki artış ile dengelenecektir (Yasım,
2020: 49). İyimserler; yeni teknolojilerin kötümserlerin öngördüğü boyutta işleri ortadan kaldırmayacağını, en sıkıcı, en zor ve en rutin işleri
ortadan kaldırarak, işgücü arzında
büyük bir ayarlamaya yol açacağını,
belirli faaliyetleri ortadan kaldırırken aynı zamanda yeni, karmaşık
becerilere olan talebi arttıracağını
böylece insana yakışır işlerin yaratılacağını ileri sürmektedirler (Szalavetz, 2017: 133).
İyimserlere göre; tarihsel süreçte istihdamda ortaya çıkan değişimler uzun dönemde olumlu olmuştur.

Zira teknolojik gelişmeler yeni işler
yaratan bir dizi dengeleyici güce sahiptir. Buna göre ilk olarak; teknolojik gelişmeler bir işkolunda yok ettiğinden daha fazla iş yaratabilecektir.
Bessen (2017) son iki yüzyılda net iş
kaybı olacağından korkulan tekstil, çelik ve otomotiv de dâhil olmak
üzere birçok işkolunda hızlı teknolojik gelişme ve verimlilik artışı sonucunda güçlü istihdam artışı yaşandığını ifade etmektedir. Bu doğrultuda
günümüzde de örneğin araç çağırma
uygulamaları müşterilerin bu ulaşım
biçimini kullanmalarını daha uygun
ve ucuz hale getirerek pazarı genişletebilecek, işlerin kalitesi açısından
sorun olsa da yaratılan ek talep nedeniyle ortadan kalkan işlerden daha
fazla iş yaratılabilecektir. Nitekim bu
hipotezi destekleyen bazı kanıtlar
ABD’de görülmektedir. İkinci olarak;
yeni teknolojilerin kullanıldığı bir
işkolunda verimliliğin artması ve fiyatların düşmesi işkolları arasındaki
bağlılık nedeniyle diğer işkollarında
iş yaratılabilecektir. Nitekim bu duruma önemli ölçüde ölçek ekonomileri yaratan, daha düşük fiyatlara
yol açan, tüketicilerin diğer sektörlerdeki harcamalarını arttırmalarına
olanak tanıyan ve yeni bir iş modeli
sunan büyük süpermarket zincirleri
örnek oluşturmaktadır. Üçüncü olarak, yeni teknolojiler, alt işkolları için
girdi maliyetleri ve fiyatları düşürerek, bu işkollarında ürün ve istihdam
artışı sağlayabilecektir. Bu duruma
örnek olarak da taşımayı, paketlemeyi, envanter yönetimini kolay-
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laştıran teknolojiden yararlanan
tüketim ve üretim malları tedarikçileri verilmektedir. Bu tedarikçiler
alıcıların ürün başına maliyetlerden
tasarruf etmelerine yardımcı olacak
ve alt şirketlerin kendi fiyatlarını düşürmelerine, ürünlerine olan talebi
arttırmalarına ve daha fazla çalışan
istihdam etmelerine olanak tanıyacaktır. Benzer örnekler ekonominin
her alanında birçok işkolunda görülebilecektir. Ayrıca inovasyon sonucu mevcut mesleklerde (örneğin
sınıf içi ve bilgisayar tabanlı öğrenmeyi harmanlayan yeni öğretmen
modeli) veya yeni mesleklerde yeni
istihdam yaratılabilecektir (OECD,
2019a: 46-47).
2.5.1.2. Kötümser görüşler
Kötümser görüşte olanlara göre;
yeni teknolojiler, istihdam düzeyini
kısa ve uzun dönemde olumsuz etkileyecek, robotlara, yapay zekânın
eklenmesiyle sadece sanayide değil
aynı zamanda hizmet ve tarım sektöründe de işsizlik ortaya çıkacaktır (Ak, 2018: 47). Zira günümüzde
makineler artık sadece bir dizi rutin
fiziksel faaliyeti insanlardan daha
iyi ve ucuza yapmakla kalmamakta
aynı zamanda bilişsel yetkinlikleri
içeren yargılarda bulunma, duyguları algılama hatta araç kullanma
gibi başarılı şekilde otomatik hale
getirilmesinin çok zor olduğu düşünülen birçok görevi yerine getirme
yeteneğine sahip bulunmaktadırlar
(McKinsey&Company, 2017b: 1). Bu
nedenle kötümserler; yeni teknolo-
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jilerin geçmişe göre istihdam düzeyi
üzerinde daha yıkıcı etkilere sahip
olacağını düşünmekte (McKinsey&
Company, 2017a:4) bazıları bunu “istihdamsız büyüme” veya “işsiz gelecek” olarak ifade etmektedir (Digestry, 2016: 23, 47).
Diğer taraftan kötümserlere
göre; yeni teknolojiler tüm sektörleri, işkollarını ve bölgeleri istihdam
açısından aynı düzeyde etkilemeyecektir. Nitekim buna bağlı olarak
yeni işlerin farklı sektörlerde ve bölgelerde yaratılması halinde çalışanlar yeterli yetkinliklere sahip olsalar
bile bu işlere ulaşamayacaklardır.
Diğer taraftan örneğin ilk robot dalgası öncelikle sanayi sektöründe
genellikle rutin, bilişsel olmayan
görevleri yerine getiren çalışanları
etkilemiş, yeni iş fırsatları ise sanayi
sektörü yerine hizmet sektöründe
ortaya çıkmıştır. Bu nedenle mevcut
eğilimler devam ederse, birçok Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü
(OECD) üyesi ülkede zaten yüksek
olan eşitsizlik düzeyinin daha da
artması, bunun da potansiyel tüketimi, verimliliği ve ekonomik büyümeyi olumsuz yönde etkilemesi söz
konusudur (OECD, 2019a: 47).
Ayrıca kötümserlere göre; yeni
teknolojilerin gerektirdiği yetkinlikler kapsamlı eğitim ve mesleki
gelişim gerektirdiğinden; kadınlar,
yaşlılar, göçmenler, azınlıklar, engelliler gibi dezavantajlı grupların
daha fazla iş kaybına uğraması kaçınılmazdır (IndustriALL, t.y.: 15). Konuya kadın istihdamı açısından ba-
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kıldığında; yeni teknolojilerin kadın
istihdamı üzerine etkisi kadınların
yeni teknolojilerden en fazla etkilenen ve etkilenecek sektör, işkolu ve mesleklerde yoğunlaşmaları,
kadınlar arasında standart dışı ve
kayıt dışı çalışmanın yaygın olması,
kadınların bilim, teknoloji, mühendislik, matematik alanlarında yeterince yer almamaları gibi nedenlerle
olumsuz olacaktır (Toprakçı Alp ve
Aksoy, 2021). Nitekim Uluslararası Para Fonu tarafından yapılan bir
araştırmaya göre; incelenen 30 sanayileşmiş ülkede kadınların işlerinin yüzde 11’i, buna karşılık erkeklerin işlerinin yüzde 9’u risk altındadır
(Hegewisch ve diğerleri, 2019: 12).
ILO’nun bir raporuna göre de; Kamboçya ve Vietnam’da tekstil, giyim,
deri işkolunda çalışanların yüzde
80’den fazlası otomasyon nedeniyle
işini kaybetme riski ile karşı karşıyadır. Bu da 9 milyon kadının işini
kaybetmesi anlamına gelmektedir
(Deloitte, t.y.: 13).
Kötümserlere göre; yeni teknolojiler sonucu orta vasıflı işgücü
ortadan kalkacak, bir tarafta düşük
ücretli, düşük vasıflı işgücü diğer tarafta yüksek ücretli, yüksek vasıflı
işgücü kalacak işgücünde büyük
bir kutuplaşma ve eşitsizlik ortaya
çıkacaktır. Ayrıca sermayenin belli ellerde toplanması toplumda gelir
adaletsizliğinin artmasına neden
olacaktır (Digestry, 2016: 22-23, 5051; Voss, Rego, 2019: 64, 85).
Kötümserler; Dördüncü Sanayi Devrimi teknolojilerinin istihdam

düzeyi üzerine etkisinin sanayileşmekte olan ülkelerde sanayileşmiş
ülkelere göre daha fazla olacağını
ileri sürmektedirler. Onlara göre;
sanayileşmekte olan ülkelerin yeni
teknolojilere yönelme olanakları sınırlıdır. Zira bu ülkelerde işletmelerin
büyük çoğunluğu küçük ölçekli, yatırımlar için kaynaklar yetersiz, vasıfsız işgücü sayısı fazladır. Ayrıca bu
ülkelerde yeni teknolojiler kullanılsa
bile işgücünün vasıf düzeyi düşük
olduğundan işsizliğin artması kaçınılmazdır. Diğer taraftan kötümserlere göre; giderek maliyeti düşen
yeni teknolojiler sanayileşmekte
olan ülkelerin düşük ücret üstünlüğünü ortadan kaldıracak bu durum
doğrudan yatırımların sanayileşmiş
ülkelere geri dönmesine neden olacak bu da sanayileşmekte olan ülkelerde işsizliğin artmasına yol açacaktır (Kurt, 2019: 598; Grimshaw,
2020: 446; Balliester ve Elsheikhi,
2018: 11). Ayrıca şirketlerin yatırımlarını ülkelerine geri götürmeseler
bile geri götürme tehditleri bu ülkelerdeki çalışanların doğrudan baskı
altında kalmalarına neden olacak,
çalışanlar üzerinde ücret, çalışma
saatleri, iş sağlığı ve güvenliği baskısı giderek artacaktır (IndustriALL,
t.y.: 11-12).
Diğer taraftan kötümserler; yeni
işlerin yaratılma sürecinin yeteri kadar hızlı olmadığını düşünmektedirler (Balliester ve Elsheikhi, 2018: 8).
Nitekim bu görüşü destekler şekilde
WEF 2020 İşlerin Geleceği Raporu’na
göre; önceki yıllardan farklı olarak
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yeni işlerin oluşturulma süreci giderek yavaşlamakta buna karşılık
mevcut işlerin yok olma süreci hızlanmaktadır (World Economic Forum, 2020: 29, 5).
2.5.2. Farklı Tahminler
Dördüncü Sanayi Devrimi teknolojilerinin istihdam düzeyini hangi boyutta etkileyeceği konusunda
farklı tahminler yapılmaktadır. Tahminlerin farklı olmasında; araştırmacıların işin içeriğini ve meslekleri tanımlama şekli, araştırmada
kullanılan yöntemler, araştırmanın
coğrafi kapsamı gibi birçok faktör
etkili olmaktadır (Tokol, 2019: 157;
UNCTAD, 2021: 40; European Economic and Social Committee, 2018:
8; Vogel, 2017). Nitekim bunun sonucunda bazen aynı ülke için farklı
tahminler yapılabilmektedir. Örneğin; ABD’de yeni teknolojilerin işlerin
geleceği üzerine etkisi konusunda
Frey ve Osborne (2013) tarafından
yapılan bir araştırmada beş-onbeş yıl içinde ülkedeki işlerin yüzde
47’sinin; Arntz, vd (2016) tarafından yapılan bir araştırmada yüzde
9’unun yüksek otomasyon riskine
sahip olduğu belirtilmektedir. Buna
karşılık ABD İşgücü İstatistikleri Bürosu toplam iş sayısının 2016-2026
yılları arasında yüzde 8 oranında artacağını ileri sürmektedir (Hegewisch ve diğerleri, 2019: 1,4).
Dünya Bankası; OECD ülkelerinde işlerin yüzde 57’sinin (Zervoudi,
2020:5) buna karşılık OECD gelecek 10-15 yıl içinde işlerin sadece
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yüzde 14’nün yüksek otomasyon
riski altında olacağını belirtmektedir (OECD,2019a: 24). Ayrıca Dünya
Bankası’na göre; ABD’de işlerin yüzde 47’si, Çin’de yüzde 77’si, Almanya
ile Avusturya’da yüzde 12’si, Güney
Kore ve Estonya’da yüzde 6’sı (Zervoudi, 2020: 5), Tayland ve Hindistanda yüzde 7’si (Brown, 2018: 351)
yüksek otomasyon riski altındadır.
Birleşik Krallık'taki ulusal araştırmalar, işlerin yüzde 25 ilâ yüzde
40'ının yüksek otomasyon riski altında olacağını belirtmektedir (Voss,
Rego, 2019: 54). ILO’ya göre; gelecek
yirmi yıl içinde beş Asya ülkesinde
işlerin yüzde 56’sı yüksek otomasyon riski altındadır (Balliester ve Elsheikhi, 2018: 11, 13).
Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Örgütü (UNIDO) sanayileşmiş
ve sanayileşmekte olan ülkelerde bazı işlerin ortadan kalkacağını,
yeni işlerin ortaya çıkacağını, yeni
ortaya çıkacak işlerin her yıl yüzde
0.3 civarında olacağını belirtmektedir. Ancak UNIDO’ya göre; özellikle
sanayileşmekte olan ülkelerde yan
sanayilerde beklenilmedik dolaylı iş kayıpları söz konusu olacaktır
(Grimshaw, 2020: 482).
McKinsey’in Kaybedilen İşler
Kazanılan İşler 2017 Raporu’na göre;
2030 yılına kadar mevcut işlerin
yüzde 50’si teknik olarak otomasyona uğrayabilecektir. Raporda sunulan farklı senaryolara göre; 2030
yılına kadar küresel düzeyde en az
10 milyon, en fazla 800 milyon çalışanın işini kaybetmesi söz konusu-
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dur. Küresel düzeyde bu çalışanlardan en az 10 milyonu, en fazla 375
milyonu (küresel işgücünün yüzde
14’ü) mesleklerini değiştirecek, yeni
yetkinlikler kazanacak ancak işsiz
kalmayacaklardır. Buna karşılık çalışanların yeni işlere geçişinin yavaş
olması halinde kitle işsizlik artacaktır (McKinsey&Company, 2017a: 1-2).
WEF İşlerin Geleceği 2020 Raporu’na göre ise; 2025 yılına kadar
85 milyon iş ortadan kalkacak buna
karşılık makineler, insanlar ve algoritmalar arasındaki yeni işbölümüne
daha uyumlu 97 milyon yeni iş ortaya çıkacaktır (World Economic Forum, 2020: 29, 5).
2.6. İstihdam Şekilleri Üzerine
Etkisi
Dördüncü Sanayi Devrimi teknolojileri ile birlikte bazı standart dışı
çalışma şekillerinin öneminin artması ve yeni standart dışı çalışma
şekillerinin ortaya çıkması beklenmektedir. Nitekim günümüzde tele
çalışma, hibrit çalışma (çalışma süresinin bir bölümünün işyerinde bir
bölümünün işyeri dışında uzaktan
gerçekleştirilmesi), platform çalışma, geçici yönetim, portföy çalışma
gibi bazı standart dışı çalışma şekillerinin uygulama alanının diğer nedenler yanında yeni teknolojilere de
bağlı olarak giderek genişlediği görülmektedir (Degryse, 2016: 33-34;
Valenduc ve Vendramin, 2016: 29-31;
Tokol, 2021c: 10,13; Tokol, 2021b: 50;
Voss ve Rego, 2019: 54 ).
Standart dışı çalışma şekilleri

halen bir yandan çalışanlar ve işletmeler açısından olumlu etkilere sahipken diğer yandan insana yakışır
iş ve iş kalitesi açısından çeşitli sorunları da beraberinde getirmektedir. Örneğin; Covid-19 Salgını sonrası
salgın öncesine göre daha fazla uygulama alanı bulan tele çalışma; çalışma süresinin artması, iş–yaşam
dengesinin bozulması, artan stres ve
sağlık sorunları, artan gözetim, evden tele çalışmada artan konut maliyetleri, ayrımcılık, sosyal izolasyon,
daha az görünürlük, daha az ücret ve
sosyal hak, eğitime kısıtlı erişim gibi
çalışanlar üzerinde olumsuz etkilere
sahiptir (Tokol, 2021a: 11-16).
Benzer şekilde platform çalışmada platform çalışanlarının istihdam statüsü konusundaki belirsizlik önemli bir sorun alanını
oluşturmakta, uygulamada platform
çalışanlar kendi hesabına çalışan
olarak veya bazı ülkelerde yasalarda
özel olarak belirtilen farklı bir statü ile sınıflandırmaktadırlar. Kendi
hesabına çalışan olarak sınıflandırılmalarına bağlı olarak platform
çalışanlarının iş, sosyal güvenlik, iş
sağlığı ve güvenliği, vergi, sendika
ve toplu pazarlıkla ilgili yasalarda
yer alan düzenlemelerden işçiler gibi
yararlanmaları söz konusu olmamaktadır.
Platform çalışmada çalışanlar
arasında küresel düzeyde yaşanan
rekabet sonucu ücret ve çalışma koşullarında olumsuz yönde bir yarış
ortaya çıkmakta, zaman, mekân ve
işyeri kavramı önemini yitirmek-
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tedir. Buna bağlı olarak çalışanların iş-yaşam dengesi bozulmakta,
stres, tükenmişlik sendromu gibi
psikolojik sorunlar yaşanmaktadır.
Bunların da ötesinde platform çalışanlarının üstlendikleri görev ile
eğitim düzeyleri arasında uyumsuzluk ortaya çıkmakta, yüksek vasıflı
olmalarına rağmen birçok platform
çalışanının düşük vasıflı mikro görev
platformlarına yöneldikleri bu durumun onların vasıf kaybına uğramalarına neden olduğu görülmektedir.
Diğer taraftan platform çalışmanın
merkezinde çalışanların algoritmik yönetimi yer almaktadır (Tokol,
2021b: 55-61). Araştırmalar; algoritmik yönetimin hem çalışanın kontrolünü ve özerkliğini azaltan yoğun
dijital gözetim hem de görev dağılımında belirli çalışan gruplarına karşı yasa dışı önyargıyı ortaya çıkardığını göstermektedir (Grimshaw,
2020: 489). Dijital çalışma platformları müşteri ile çalışanı eşleştirmek
için algoritmalardan yararlanmakta,
algoritmik eşleştirmede genellikle
puanlama, müşteri eleştirileri, görevin çalışanlar tarafından kabul veya
reddedilme oranları, çalışan profilleri gibi göstergeler kullanılmaktadır
(Tokol, 2021b:48). Özellikle konum
temelli ulaşım, gıda gibi platformlarda çalışanlar için kullanılan fotoğraflar ve diğer kişisel veriler çalışanlara karşı açık veya örtülü müşteri
ayrımcılığı riskini de artırmaktadır
(Grimshaw, 2020: 489).
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3. DÖRDÜNCÜ SANAYİ DEVRİMİ
VE SENDİKALAR
Dördüncü Sanayi Devrimi sendikaların geleceği açısından tehdit
oluşturmaktadır. Bu tehdit özellikle;
• Kısa veya uzun dönemde tüm
sektörlerde istihdam düzeyinin yeni
teknolojilerden olumsuz şekilde etkilenmesi,
• Mevcut mesleklerin nitelik değiştirmesi, ortadan kalkması veya
yeni mesleklerin ortaya çıkması,
yeni ortaya çıkan iş veya mesleklerin yüksek vasıf gerektirmesi,
• Orta vasıflı çalışanların yeni
teknolojilerden etkilenme riskinin
diğer vasıf düzeylerine göre daha
fazla olması,
• Platform çalışma, tele çalışma gibi çalışma şekillerinin giderek
önem kazanması,
• Artan bireyselleşme eğilimi
gibi nedenlerle ortaya çıkmaktadır.
Sendikalaşma oranında 1980
sonrası ekonomik, siyasi, sosyo-kültürel, yasal ve sendikal nedenlerle ülkelere göre değişmekle
birlikte belirgin bir azalma ortaya
çıkmıştır. Bu azalmanın yukarıda
belirtilen nedenlerle yakın bir gelecekte daha da artmasından endişe
edilmektedir.
Bu nedenle 2015 yılından itibaren uluslararası, bazı ülkelerde de
ulusal sendikalar Dördüncü Sanayi
Devrimi’nin çalışma hayatı üzerine
olası etkileri ile ilgili çeşitli faaliyetler yürütmeye başlamışlardır. Halen
sendikalar Dördüncü Sanayi Devrimi ile ilgili tüm söylemlerinde özel-
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likle “Adil Geçiş/Adil Dönüşüm (Just
Transition)” kavramına vurgu yapmaktadırlar (Tokol, 2019: 163).
3.1. Adil Geçiş
Gerçekte adil geçiş kavramı sendikalar tarafından ilk olarak 1970’li
yıllarda ABD’de iklim değişikliklerine karşı gündeme getirilmiş ancak
Dördüncü Sanayi Devrimi ile birlikte
daha fazla önem kazanmıştır. Adil
geçiş kısaca “dönüşümün tüm yükünün çalışanlara yansıtılmamasını,
dönüşüm sürecinin adalet temelli
politika ve girişimlerle gerçekleştirilmesini” öngörmektedir (Tokol,
2019: 164). Burada amaç; Dördüncü
Sanayi Devrimi’nin engellenmesi
değil, Dördüncü Sanayi Devrimi’nin
yaratacağı dönüşümün tüm çalışanlar için toplumsal olarak sürdürülebilir ve adil olmasının sağlanmasıdır
(IndustriALL, t.y.: 29).
Adil geçişin temel ilkelerini;
• Dönüşümün sosyal ve istihdam etkilerinin araştırılması ve erken değerlendirilmesi,
• Sosyal diyalog,
• Eğitim ve beceri geliştirme dâhil aktif işgücü piyasası politikaları
ve düzenlemeleri,
• Emekli maaşlarının güvence
altına alınması dâhil sosyal koruma,
• Toplumun yenilenmesi ve ekonomik çeşitlendirme planları,
• Yüksek kaliteli, insana yakışır
işlere yol açan güçlü yatırımlar oluşturmaktadır (Trade union Advisory
Committee to the Organisation for
Economic Cooperation and Development, 2017: 2).

3.2. Sendikaların Yeni Teknolojilere Yönelik Olarak Üzerinde
Yoğunlaştıkları Konular
Günümüzde sendikaların yeni
teknolojilere yönelik olarak özellikle aşağıda belirtilen konular üzerine
yoğunlaştıkları görülmektedir. Bunlar;
• Çalışanların Dördüncü Sanayi
Devrimi’nin fırsat ve tehditleri konusunda farkındalıklarının arttırılması,
• Üye sayısının arttırılması,
• Toplu pazarlık sisteminin daha
etkin kullanımı,
• Sosyal diyaloğa aktif katılım,
• Geleneksel sendikal eylem modellerinin çalışma hayatının yeni
gerçeklerine uyarlanması,
• İşgücü piyasası tarafından talep edilen yetkinlikleri dikkate alan
eğitim programlarının düzenlenmesi veya bu programların düzenlenmesi konusunda işverenlere ve devlete baskı yapılması,
• Sendikalar arasında işbirliği ve
dayanışmanın ulusal ve küresel düzeyde arttırılması,
• Küresel çerçeve anlaşmaların
Dördüncü Sanayi Devrimi’nin fırsat
ve tehditlerini ele alacak şekilde düzenlenmesi,
• Eğitim ve öğretim hakkı, özel
hayatın korunması hakkı gibi konularda ILO ve Birleşmiş Milletler’le
işbirliği yapılması,
• Her alanda yeni teknolojilerin sağladığı iletişim olanaklarından
yararlanılması şeklinde belirtilebilir
(Tokol, 2019: 164; ETUC, 2016; Kahale
Carrillo ve Mababu Mukiur, 2021: 23-
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26; Trade Union Advisory Committee
to the Organisation for Economic
Cooperation and Development, 2017:
2 ).
Aşağıda sendikaların yeni teknolojilere yönelik olarak üzerinde yoğunlaştıkları konulardan üçü
üzerinde durulacaktır.
3.2.1. Üye Sayısının Artırılması
Sendikaların yeni oluşacak işkollarında, mesleklerde, yüksek vasıflı, daha genç, daha çeşitli, coğrafi
olarak dağınık, standart dışı çalışan
işgücünü örgütlemesi gelecekte
varlıklarını sürdürmeleri açısından
büyük önem taşımaktadır (IndustriALL, t.y.: 25-26). Ancak sosyo-kültürel faktörler göz ardı edildiğinde;
halen yüksek vasıflı beyaz yakalıların, gençlerin ve standart dışı çalışanların örgütlenmesi oldukça güçtür. Örneğin sayıları giderek artan
platform çalışanlarının örgütlenmesinde önemli sorunlar bulunmaktadır.
Bu sorunlar arasında;
• Platform çalışanlarının kendi
hesabına çalışan olarak sınıflandırılması, bazı ülkelerde rekabet yasalarının kendi hesabına çalışan
statüsünde kabul edilen platform
çalışanlarının sendikaya üye olmalarını rekabet yasası gereği rekabete
aykırı davranış olarak kabul ederek
yasaklaması,
• Platform çalışmanın kısa süreli
ve görev temelli olması,
• Platform çalışanlarının birbirinden bağımsız, izole, platform
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türüne bağlı olarak farklı coğrafi
alanlarda (küresel veya yerel), birbiri ile rekabet halinde, birden fazla
platformda, yüksek devir hızı ile çalışmaları,
• Platform çalışanlarının heterojen yapıya sahip olmaları (farklı
vasıf ve gelir düzeyi, vd), kendilerini
işçi statüsünde görmemeleri, farklı
nedenlerle sendikaya üye olmaktan
çekinmeleri, platform çalışanlarını
temsil eden sendika dışı örgütlenmelerin ortaya çıkması sayılabilir.
Bu sorunlara yönelik olarak Almanya, Fransa, Birleşik Krallık, İrlanda, İtalya gibi bazı ülkelerde sendikaların;
• Platform çalışanlarının mevcut işçi sendikalarına üye olmalarını
veya kendi sendikalarını kurmalarını sağlama veya bu çalışanlara
yönelik yeni örgütlenme modelleri
oluşturma,
• Platform çalışanlarının statülerinin yanlış sınıflandırılmasına
yönelik davalar açma veya platform
çalışanlarının açtıkları davaları destekleme,
• Mevcut yasalarda platform çalışanlarının sendika üyeliğini engelleyen düzenlemelere karşı gerekli
düzenlemelerin yapılması için ulusal
hükümetlere baskı yapma gibi çeşitli faaliyetler yürüttükleri görülmektedir.
Ancak bu faaliyetler henüz az
sayıda ülkede sınırlı düzeyde kalmaktadır (Tokol, 2021b: 64-65).
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3.2.2. Toplu Pazarlık Sisteminin
Daha Etkin Kullanımı
Sendikalara göre; yeni teknolojilerden en iyi şekilde yararlanmanın
ve üyelerini en iyi şekilde korumanın ilk yolu toplu pazarlık sistemidir.
Bu nedenle sendikalar yeni teknolojilere karşı toplu pazarlık sisteminin
daha etkin şekilde kullanılması gerektiğine inanmaktadırlar. Toplu pazarlık sisteminin daha etkin şekilde
kullanılması için ise; toplu pazarlığın
kapsamının genişletilmesi ve toplu
sözleşmelerin içeriğinin Dördüncü
Sanayi Devrimi teknolojilerinin sorunlarını kapsayacak şekilde düzenlenmesi gerekmektedir (Voss ve
Rego, 2019: 72-73; European Economic and Social Committee, 2018: 12 ).
Ancak toplu pazarlığın kapsamının genişletilmesi konusunda
sendikaların önünde önemli sorunlar bulunmaktadır. Zira ülkelerin
endüstri ilişkileri sisteminin özelliklerine göre değişmekle birlikte sendikalaşma oranında azalmaya bağlı
olarak toplu pazarlığın kapsamı da
giderek daralmaktadır (Avusturya,
Fransa, Belçika gibi bazı ülkelerde
sendikalaşma oranı ile toplu pazarlığın kapsamı arasında doğrudan
bir ilişki söz konusu değildir) (Tokol,
2019: 96, 113). Toplu pazarlığın kapsamının daralmasında diğer nedenler yanında standart dışı çalışanların
sayısındaki artış da önemli rol oynamaktadır (OECD, 2019b: 230, 235).
Örneğin platform çalışanların
toplu pazarlık hakkından yararlanmaları konusunda sendikalaşma-

larında olduğu gibi önemli sorunlar
bulunmaktadır. Bu sorunlar arasında;
• Platform çalışanlarının kendi
hesabına çalışan statüsü ile sınıflandırılması, bazı ülkelerde rekabet
yasasına aykırılık,
• Platformların kendilerini toplu
pazarlıkta işveren tarafı olarak kabul etmemeleri,
• Çalışanların heterojen yapısı,
çalışanların toplu sözleşmenin içeriği ile ilgili taleplerinin birbirlerinden
farklı olması sayılabilir.
Bu nedenlere bağlı olarak sendikaların platform çalışanlarının çalışma koşullarına yönelik toplu iş sözleşmeleri bağıtlamaları veya mevcut
toplu iş sözleşmelerinde bu çalışanlara yönelik özel düzenlemelere yer
vermeleri konusunda henüz fazla bir
gelişme sağlanamamıştır. Halen İtalya, Almanya, Hollanda gibi az sayıda
ülkede bazı işkolu sözleşmelerinde
platform çalışanlarla ile ilgili düzenlemelere yer verildiği görülmektedir.
Danimarka, Birleşik Krallık, Norveç,
İsveç gibi bazı ülkelerde ise; platform
çalışanlarına yönelik işyeri düzeyinde yapılmış az sayıda toplu sözleşme
bulunmaktadır. Ancak bu sözleşmeler de sınırlı sayıda platform çalışanını kapsamakta, sözleşmeler içerik
ve düzenlenen haklar bakımından
çalışanlar açısından yetersiz kalmaktadır (Tokol, 2021b: 63, 66-67 ).
Konu toplu sözleşmelerin içeriği
açısından ele alındığında yeni teknolojilere yönelik olarak;
• Teknolojik nedenlerle işe alma
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ve işten çıkarma ile ilgili kurallar,
• Çalışma süresi ile ilgili kurallar
(çalışma süresinin düzenlenmesinde esneklik, çalışma süresinin azaltılması, iş-yaşam dengesi, bağlantıyı
kesme hakkı),
• Tele çalışma, taşaronlaşma, dış
kaynak kullanımı (platform çalışan,
vd),
• Yeni gözetim modelleri ve
standartları, kişisel verilerin korunması,
• Ücret yapısı,
• Sürekli eğitim (adaptasyon ve
yeni yetkinliklerin kazanılması),
• Uzlaşma, mobilite ve sınıflandırma,
• Yeni teknolojilere yönelik iş
sağlığı ve güvenliği kuralları (robotlarla çalışmanın sorunlarının giderilmesi, tekno-stres),
• Yapay zekâ,
• İşçi temsilcilerinin danışma ve
bilgilendirme haklarının güçlendirilmesi,
• Kapsamlı işçi, işveren ve işyeri
tanımları,
• Cinsiyet, yaş gibi nedenlerle
teknolojik ayrımcılık yapılmaması
gibi konuların toplu sözleşmelerde
yer alması çalışanlar açısından büyük önem taşımaktadır (CCOO, t.y.:
7; ETUC, 2016; Kahale Carrillo ve Mababu Mukiur, 2021: 21; Voss ve Rego,
2019: 77-79).
Halen bazı OECD ülkelerinde
teknolojik nedenlerle işe alma ve
işten çıkarma, çalışma süresi, tele
çalışma, yeni gözetim modelleri ve
standartları, kişisel verilerin ko-
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runması, yapay zekâ, iş sağlığı ve
güvenliği ile ilgili konuların toplu
pazarlık görüşmelerinde ele alındığı
görülmektedir. Örneğin; Fransa'da
bağlantıyı kesme hakkı ile ilgili ilk
düzenleme 2014 yılında yapılan bir
işkolu sözleşmesinde yer almış,
bunu 2016 yılında toptan ticaret işkolunda yapılan işkolu sözleşmesi
izlemiştir. Sigorta, enerji, telekomünikasyon gibi işkollarında bazı büyük şirketlerle yapılan işyeri sözleşmelerinde de bağlantıyı kesme
hakkı ile ilgili düzenlemelere yer
verilmiştir (OECD, 2019b: 232-233).
Fransa’da büyük sendika federasyonları tarafından organize edilen
güçlü kamuoyu baskısı sonucunda
2016 yılında bağlantıyı kesme hakkı
ile ilgili olarak iş yasasında bir düzenleme yapılmıştır (Voss ve Rego,
2019: 80). Almanya’da bağlantıyı
kesme hakkı sigorta ve otomotiv
işkollarında işyeri düzeyinde yapılan sözleşmelerde düzenlenmiş, İspanya’da ise “İspanya İşçi Komiteleri
Sendika Konfederasyonu (CCOO)”,
2017 yılında, konu ile ilgili olarak işveren konfederasyonu ile ulusal düzeyde bir anlaşma yapmıştır (OECD,
2019b: 233).
Teknolojik nedenlerle işten çıkarma ile ilgili olarak da bazı ülkelerde işkolu sözleşmelerinde düzenlemeler yapıldığı görülmektedir. Bu
konuda özellikle işkolu sözleşmesi
ile oluşturulan “İsveç İş Güvenliği
Konseyleri” başarılı bir örnek oluşturmaktadır. İsveç İş Güvenliği Konseyleri uygulaması ile işini kaybeden
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veya kaybedecek olan ve belirli koşulları yerine getiren işkolu sözleşmesi kapsamındaki tüm çalışanlara
(sendikalı olsun olmasın) işsizlik
yardımı yapılmakta, rehberlik hizmeti verilmekte, işyerinin kapanması ve toplu işten çıkarma durumunda bu durumda olan çalışanlara
eğitim ve yeniden beceri kazanma
fırsatlarına erişim sağlanmaktadır
(OECD, 2019b: 233).
Ancak başarılı bazı örneklere
rağmen yeni teknolojilerle ilgili farklı sorun alanları ve bunları çözmeye
yönelik düzenlemelerin henüz sanayileşmiş ülkelerde toplu sözleşmelerin içeriğine dâhil edilemediği görülmektedir (Eurofound, 2021: 18).
3.3.3. Sosyal Diyaloğa Aktif Katılım
Sendikalar açısından Dördüncü
Sanayi Devrimi ile ilgili olarak her
düzeyde özellikle ulusal düzeyde
sosyal diyaloğa aktif katılım büyük
önem taşımaktadır. Ancak genellikle çalışma bakanlıkları tarafından
başlatılan girişimler dışında Dördüncü Sanayi Devrimi’nin şekillendirilmesi sürecine sendikaların katılımı
Avrupa Birliği’ne üye az sayıda ülke
dışında (Lüksemburg, Fransa, İsveç,
Almanya, Avusturya) oldukça sınırlı
düzeyde kalmaktadır (ETUC, 2016).
Örneğin bu ülkelerden Almanya’da,
Almanya Federal Çalışma ve Sosyal
İşler Bakanlığı, 2016 yılında, çok taraflı, “Çalışma 4.0 (Work 4.0)” adı verilen bir danışma süreci başlatmış,
bu sürecin içinde “Alman Sendikalar

Birliği (DGB)” de yer almıştır. Ayrıca DGB Almanya Federal Ekonomik
İşler ve Enerji Bakanlığı tarafından
oluşturulan, “Sanayinin Geleceğine İlişkin Ortaklık’da “Metal İşçileri
Sendikası (IG Metall)”, “Kimya İşçileri Sendikası (IG BCE)”, “İnşaat, Tarım,
Çevre İşçileri Sendikası (IG BAU)” ile
“Gıda İşçileri Sendikası (NGG)” aracılığıyla temsil edilmiştir. IG Metall ayrıca Çalışma Bakanlığı tarafından iki
yıllık bir proje olarak başlatılan “Bilişim Zirvesi” kapsamındaki “Dijital
Çalışma Platformu’nun” eş başkanlığı görevini üstlenmiştir.
Benzer şekilde Avusturya’da
2015 yılında oluşturulan “Endüstri 4.0 Platformu” sosyal tarafları da
içermektedir. Ancak Almanya örneğinden farklı olarak bu ülkede
“Avusturya Sendikalar Birliği’nin
(ÖGB)” üyeleri; çalışma bakanlığı ve
üniversite ile birlikte platformu oluşturan taraflardan birini oluşturmaktadır (European Economic and Social
Committee, 2018: 16-18).
Avrupa Birliği ülkeleri dışında
Singapur’da 2007 yılında oluşturulan
“Singapur Üçlü Forumu” İnsangücü
Bakanlığı, “Ulusal Sendikalar Kongresi” ile “Singapur Ulusal İşverenler
Federasyonu” temsilcilerini biraraya
getirmektedir. Forum; sosyal tarafların Dördüncü Sanayi Devrimi ile
ilgili endişelerini dile getirmelerini,
ekonomik, sosyal ve işgücü piyasası
ile ilgili karmaşık sorunların çözümünde birlikte çalışmalarını amaçlamaktadır (Voss ve Rego, 2019: 83).
Ancak günümüzde Dördüncü
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Sanayi Devrimi’nin şekillenmesinde
sendikaların ulusal düzeyde sosyal
diyalog yoluyla başarılı olma ihtimali oldukça düşük görülmektedir.
Zira ulusal düzeyde sosyal diyalog
sistemi tüm ülkelerde gelişmediği
gibi 1980 sonrası birçok ülkede eski
önemini kaybetmiştir. Özellikle Avrupa Birliği’ne üye ülkelerde 2008
Krizi sosyal diyalog sistemini olumsuz şekilde etkilemiştir (Tokol, 2019:
269, 272).
SONUÇ
Dördüncü Sanayi Devrimi’nin
çalışma hayatını derinden etkileyeceği açıkça görülmektedir. Günümüzde çalışma hayatında ortaya
çıkan ve gelecekte ortaya çıkması
beklenen önemli gelişmeler, bu konudaki farklı görüşler dikkate alınarak aşağıdaki şekilde özetlenebilir:
• Dördüncü Sanayi Devrimi tüm
sektörleri ve işkollarını etkileyecek,
bu etki sektörlere ve işkollarına göre
farklılık gösterecek ancak en fazla
etkilenecek sektör sanayi sektörü
olacaktır.
• Dördüncü Sanayi Devrimi ile
sanayi sektöründe akıllı üretim modeline geçilecek, bu üretim modeli
akıllı fabrikalarda (karanlık fabrikalar) gerçekleştirilecektir. Akıllı fabrikalarda daha az sayıda ve yüksek
vasıflı çalışanlar ile üretim sürdürülecektir.
• Dördüncü Sanayi Devrimi ile
birlikte mevcut mesleklerin bir bölümünün içeriğinin değişmesi, bir
bölümünün ortadan kalkması buna
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karşılık yeni mesleklerin ortaya çıkması söz konusudur. Bu yeni meslekler sektörlere göre farklılık gösterecek, teknolojik gelişmelere bağlı
olarak zaman içinde günümüzde var
olmayan çok sayıda yeni meslek ortaya çıkacaktır.
• Yeni ortaya çıkan sektörlere,
işkollarına ve mesleklere bağlı olarak işgücünün sahip olması gereken
yetkinlikler değişecek bu değişim
sürekli olacaktır. Bu nedenle çalışanların sürekli yeni yetkinlikler
kazanmaları gerekecektir. Ayrıca
işletmeler yeni yetkinliklerin kazanılmasında çalışanlardan daha fazla
sorumluluk almalarını bekleyeceklerdir.
• Yeni teknolojilerin istihdam
düzeyi üzerine etkisi konusunda
araştırmacılar arasında görüş farklılığı bulunmaktadır. İyimser görüşe
sahip bazı araştırmacılara göre yeni
teknolojilerin istihdam düzeyi üzerine etkisi kısa dönemde olumsuz
olsa bile uzun dönemde olumlu olacaktır. Kötümser görüşe sahip bazı
araştırmacılara göre ise; yeni teknolojiler hem kısa hem uzun dönemde
istihdam düzeyini olumsuz şekilde
etkileyecek, yeni teknolojilerle birlikte ülkeler, bölgeler, çalışan grupları arasında zaten var olan uçurum
daha da artacaktır.
• Yeni teknolojiler bazı standart
dışı çalışma şekillerinin öneminin
artmasına, yeni standart dışı çalışma şekillerinin ortaya çıkmasına
neden olacaktır. Nitekim günümüzde tele çalışma, hibrit çalışma, plat-
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form çalışma, geçici yönetim, portföy çalışma gibi bazı standart dışı
çalışma şekillerinin uygulama alanı
genişlemekte, kendi hesabına çalışanların sayısı artmakta, kendi hesabına çalışanların sahip olduğu hak
ve yükümlülükler işçi statüsünde
çalışanlardan farklı olduğundan bu
durum çalışanlar açısından önemli
bir tehdit oluşturmakta, insana yakışır iş kavramından giderek uzaklaşılmaktadır.
• Dördüncü Sanayi Devrimi sendikaları da derinden etkileyecektir.
Bu nedenle 2015 yılından beri hem
uluslararası hem de bazı ülkelerde
ulusal sendikalar varlıklarını ve üyelerini korumak amacıyla Dördüncü
Sanayi Devrimi’nin çalışma hayatı
üzerine olumsuz etkilerine yönelik

çalışmalar yapmaya başlamışlardır. Günümüzde sendikalar temelde
Dördüncü Sanayi Devrimi’ne karşı
bir tutum izlememekte ancak devrimin yaratacağı dönüşümün tüm
çalışanlar için toplumsal olarak sürdürülebilir ve adil olmasını talep etmektedirler. Sendikaların Dördüncü
Sanayi Devrimi’nin çalışma hayatı
üzerine etkileri ile ilgili olarak özellikle belli konular üzerine yoğunlaştıkları görülmektedir. Ancak bu
konularda sendikaların gerçekleştirdikleri faaliyetler henüz az sayıda
ülkede sınırlı düzeyde kalmakta ve
sendikaların önünde önemli sorunlar bulunmaktadır.

KARATAHTA / Is Yazıları Dergisi

57

KAYNAKÇA
Ak, D. (2018), Endüstri 4. 0’ın Çalışma İlişkileri ve Emek Sürecine Etkileri
Üzerine Bir İnceleme, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antalya.
Akben, İ., Avşar, İ. İ. (2018), “Endüstri 4.0 ve Karanlık Üretim: Genel Bir Bakış”, Türk Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 3 (1) , 26-37.
Alper, A. E., Alper, F. Ö. (2020), “Industry 4.0 Revolution and Its Impacts
on Labor Markets”, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,
29 ( 3), 441-460.
Aybas, M. (2018), “İKY 4.0: Endüstri 4.0’ın İnsan Kaynakları Yönetimine
(İKY) Etkileri”, Özyakışır, D., Aybaş, M. (Ed.), Endüstri 4.0 Üzerine Yazılar, Ankara: Seçkin Yayınevi.
Balliester, T., Elsheikhi, A. (2018), The Future of Work: The Literature Review, Research Department Working Paper N.9, Geneva: ILO.
Bozlar, T. (2018), 4. Sanayi Devrimi ve İşgücü Piyasasına Olası Etkileri, İstihdamda 3İ Dergisi, İŞKUR, (27), 62-67.
Brown, R. .C. (2018), “Robots, New Technology, and Industry 4.0 in Changing Workplaces. Impacts on Labor and Employment Laws”, American University Business Law Review, 7 (3), 349-382.
Çalış Duman, M., Akdemir, B. (2019a), “Akıllı İşletmeler: Yeni Nesil Çalışanlar”, İnönü Üniversitesi 1. Uluslararası İletişim ve Yönetim Bilimleri Kongresi Tam Metin Bildiri Kitabı, Malatya, 444- 455.
Çalış Duman, M., Akdemir, B. (2019b), “Karanlık Fabrikalarda İşizlik Sorunsalı: Kadın Çalışanların Durumu”, İnönü Üniversitesi 1. Uluslararası İletişim ve Yönetim Bilimleri Kongresi Tam Metin Bildiri Kitabı, Malatya, 456-466,
Çakır, N. N. (2018), “Endüstri 4.0 ve Çalışmanın Geleceği”, Electronic Journal of Vocational Colleges, November, 8 (2), 97-105, https://dergipark.org.tr/
tr/download/article-file/598042, (Erişim Tarihi: 20.02.2022).
CCOO, (t.y), Reinforcing Trade Union Participation for a Fair Transition
to Digitalisation, https://www.ccoo.es/ddc9a702d2e77ae7afb3484971ac3f5d000001.pdf, (Erişim Tarihi: 14.02.2021).
Degryse, C. (2016), Digitalisation of Economy and Its Impact on Labour
Markets, Working Paper 2016.02, ETUI.
Deloitte (t.y), United Nations Gobal Compact India. Opportunityor Challenge? Empowering Women and Girls in India for the Fourth Industrial Revolution, https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/in/Documents/
aboutdeloitte/UNGCNI_black_final%20v6%20web%20high%20res.pdf, (Erişim Tarihi: 17.01.2022)
Dulkadir, D. (2020), “Dünya Güç Hiyerarşisinde Dönüşüm ve Çin’in Hege-

58

DÖRDÜNCÜ SANAYİ DEVRİMİ, ÇALIŞMA HAYATI VE SENDİKALAR / Aysen TOKOL

monik Yükselişi”, Necmettin Erbakan Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi
Dergisi, 2 (2), 78-94.
Ecevit Satı, Z. Oktay Yılmaz, B., (2020). “Endüstri 4.0 Ortamında Değişen
İş ve Mesleklerin Türkiye’de Kadın İstihdamına Etkileri”, Strategic Public Management Journal, 6 (11), 54-76.
Eurofound (2021), The Digital Age: Implications of Automation, Digitisation and Platforms for Work and Employment, Challenges and Prospects in the
EU Series, Publications Office of the European Union, Luxembourg.
European Economic and Social Committtee, (2018), Overview of the National Strategies on Work 4.0: A Coherent Analysis of the Role of the Social
Partners, Study.
Endüstri 4.0 Platformu, (t.y), “Endüstri 4.0’dan Toplum 5.0’a”, https://
www.endustri40.com/endustri-4-0dan-toplum-5-0a/, (Erişim Tarihi:
29.01.2022).
ETUC (2016), ETUC Resolution on Digitalisation: "Towards Fair Digital
Work", ttps://www.etuc.org/en/document/etuc-resolution-digitalisation-towards-fair-digital-work, (Erişim Tarihi: 08. 02. 2022).
Grimshaw, D. (2020), “International Organisations and the Future of
Work: How New Technologies and Inequality Shaped the Narratives in 2019”,
Journal of Industrial Relations, 62 (3), 477–507.
Hegewisch, A. Childers, C., Hartmann, H. (2019), Women, Automation, and
the Future of Work, Report, The Institute for Women’s Policy Research.
ILO (2019), Work for Brighter Future, Global Commission on the Future of
Work, Geneva.
IndustriALL (t.y). The Challenge of Industrial 4.0 and The Demand For
New Answers.
Kahale Carrillo, D. T., Mababu Mukiur, R. (2021), Trade Unions in the Digital Age: Country Fıche on Spanish Manufacturing Sector, Agreement,
Ref. n. VS/2019/0280, https://udimundus.udima.es/bitstream/handle/20.500.12226/859/spain.pdf?sequence=1&isAllowed=y, (Erişim Tarihi:
20.02.2022).
Kurt, R. (2019), “Industry 4.0 in Terms of Industrial Relations and Its Impacts on Labour Life”, Procedia Computer Science, (158), 590–601.
Ma, H., Wu, X., Yan, L., Huang, H., Wu, H., Xiong, J., Zhang, J. (2018), “Strategic Plan of Made in China 2025 and Its Implementations”, Ma, Huimin; Wu,
Xiang vd (ed), Analysing the Impacts of Industry 4.0 in Modern Business Environments, IGI Global, 1-23.
McKinsey&Company (2017a), Jobs Lost, Jobs Gained: Workforce Transitions in a Time of Automation, McKinsey Global Institute, https://www.mckinsey.com/~/media/BAB489A30B724BECB5DEDC41E9BB9FAC.ashx (Eri-

KARATAHTA / Is Yazıları Dergisi

59

şim Tarihi: 2. 01. 2022).
McKinsey&Company (2017b), A Future That Works: Automation, Employment and Productivity, Executive Summary, McKinsey Global Institute, https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/featured%20insights/Digital%20Disruption/Harnessing%20automation%20for%20a%20future%20
that%20works/MGI-A-future-that-works-Executive-summary.ashx,
(Erişim Tarihi: 18.01.2022).
McKinsey&Company (2020), İşimizin Geleceği: Dijital Çağda Türkiye’nin
Yetenek Dönüşümü Rapor Özeti, https://www.mckinsey.com/tr/~/media/McKinsey/Locations/Europe%20and%20Middle%20East/Turkey/
Our%20Insights/Future%20of%20Work%20Turkey/Isimizin-Gelecegi-McKinsey-Turkiye-Yonetici-Ozeti-Raporu_Ocak-2020.pdf, (Erişim Tarihi:
02.01.2022).
METI (2017), “Connected Industries” Tokyo Initiative 2017, https://
www.meti.go.jp/english/press/2017/pdf/1002_004b.pdf, (Erişim Tarihi:
09.02.2022).
MIT Center for Digital Business and Capgemini Consulting (2011), Digital
Transformation: A Road Map for Billion Dolars Organisations, https://www.
capgemini.com/wpcontent/uploads/2017/07/Digital_Transformation__A_
Road-Map_for_Billion Dollar_Organizations.pdf, (Erişim Tarihi: 29.01.2022).
OECD (2019a), OECD Employment Outlook 2019: The Future of Work, Paris.
OECD (2019b), Negotiating Our Way Up: Collective Bargaining in a Changing World of Work, Paris.
Öcal, F. M., Altıntaş, K. (2018), “Dördüncü Sanayi Devriminin Emek Piyasaları Üzerindeki Olası Etkilerinin İncelenmesi ve Çözüm Önerileri”, Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 8 (15), 2066-2092.
Özüner, A. (2021), “Bekleyelim, Görelim” Durumu Olmaz, İşte Gelecek,
Görüşler Öngörüler, Beklentiler, Ankara: TAEM Yayınları 68.
Savcı, İ. (2018), “Endüstri 4.0 ve İşgücü Piyasasında Değişim”, İstihdamda
3İ Dergisi, İŞKUR, (27), 40-45.
Schwab, K. (2016), The Fourth Industrial Revolution, World Economic Forum.
Szalavetz, A. (2017), “Industry 4.0 in ‘Factory Economies”, Galgóczi, Béla;
Drahokoupil, J. (Ed.), Condemned to be Left Behind? Can Central and Eastern
Europe Emerge from its Low-Wage Model?, Chapter 5, Brussels: ETUI, 133152.
Tokol, A. (2021a), “Covid-19 Salgını Tele Çalışma İçin Bir Dönüm Noktası
mı?”, Karatahta İş Yazıları Dergisi, 2021 Nisan (19), 1-23.
Tokol, A. (2021b), “Platform Çalışma, Çalışanlar Açısından Yarattığı So-

60

DÖRDÜNCÜ SANAYİ DEVRİMİ, ÇALIŞMA HAYATI VE SENDİKALAR / Aysen TOKOL

runlar ve Sendikalar“, (Ed. H. Sevgi)), 21. Yüzyılda Endüstri İlişkileri: Çalışma
Yaşamının Dönüşümü Aktörleri ve Geleceği, 37-77, İstanbul: NoteBena.
Tokol, A. (2021c),” Yeni Standart Dışı Çalışma Şekilleri”, İş- Güç Dergisi, 23
(1), 1-24.
Tokol, A. (2019), Endüstri İlişkileri ve Yeni Gelişmeler, Bursa: Dora Yayınevi.
Toprakçı Alp, G., Aksoy, B. (2021), “Bilim, Teknoloji ve Kadın: Çalışmanın
Geleceğine Dair Bir Değerlendirme”, Pamukkale Üniversitesi İşletme Araştırmaları Dergisi, 8 (1), 248-264.
Trade Union Advisory Committee to the Organisation for Economic Cooperation and Development (2017), Digitasation and the Digital Economy Trade
Union Key Messages, February.
Tunçbilek, M. M., Özcan, H. A. (2020),”Endüstri 4.0 ve Sendikalar”, International Academic Journal, 4 (1), 248-275.
UNIDO (2019), Industrial Development Report 2020: Industrializing in the
Digital Age, Vienna.
UNCTAD (2021), Technology and Innovation Report 2021: Catching Technological Waves Innovation With Equity, Geneva: UN
Valenduc, G., Vendramin, P. (2016). Work in the Dıgital Economy: Sorting
the Old from the New, Working Paper 2016.03, ETUI.
Vogel, S. (2017), Addressing Digital and Technological Change Through
Social Dialogue, Report, 30 January, https://www.eurofound.europa.eu/
publications/report/2017/eu-member-states/addressing-digital-and-technological-change-through-social-dialogue, (Erişim Tarihi 02.02.2022).
Voss, E., Rego, R. (2019), Digitalization and Public Services: A Labour Perspective, Public Services International, Friedrich Ebert Stiftung.
World Economic Forum (2021), McKinsey: These are the Skills You
will Need for the Future of Work, https://www.weforum.org/agenda/2021/06/defining-the-skills-citizens-will-need-in-the-future-worldof work?utm_source=linkedin&utm_medium=social_scheduler&utm_term=Workforce+and+Employment&utm_content, (Erişim Tarihi: 02.01.2022).
World Economic Forum (2020), The Future of Jobs Report 2020. https://
www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs_2020.pdf, (Erişim Tarihi
17.01.2022).
World Economic Forum (2018), The Future of Jobs Report 2018, https://
www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs_2018.pdf, (Erişim Tarihi:
17.01.2020).
World Economic Forum (2016). The Future of Jobs: Employment, Skills
and Workforce Strategy for the Fourth Industrial Revolution, http://www3.
weforum.org/docs/WEF_FOJ_Executive_Summary_Jobs.pdf, (Erişim Tarihi

KARATAHTA / Is Yazıları Dergisi

61

15.01.2022).
Yağmur, M. H., Karakaya, G. (2018), “Çin Sanayi Sektörünün Yapısal Değişimi: Gelişmekte Olan Ülkeler İçin Dersler”, Maliye ve Finans Yazıları, (110),
161-174.
Yasım, Y. K. (2020), “Endüstri 4.0: Çalışmanın Geleceği”, Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 9 (1), 47-64.
Yücel, G. (2019),”Sanayide Otomasyon ve Kadın Emeği”, Çalışma ve Toplum, (1), 457-478.
Zervoudi, E. K. (2020), “Fourth Industrial Revolution Opportunities Challenges and Proposed Policies”, https://www.intechopen.com/online-first/
fourth-industrial-revolution-opportunities-challenges-and-proposed-policies, (Erişim Tarihi: 15.01.2022).

62

DÖRDÜNCÜ SANAYİ DEVRİMİ, ÇALIŞMA HAYATI VE SENDİKALAR / Aysen TOKOL

GENÇ YOKSULLUĞUNUN EŞİKTELİK
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ÖZ
Bu çalışmada gençlik döneminde görünürlük kazanan yoksulluk
nedenlerinin eşiktelik yaklaşımı ile
birlikte değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Çalışmanın temel kabulü,
gençlerin henüz çocukluk evresinden çıkmaları ve yetişkinlik evresine uyum sağlayamamalarından
dolayı yoksulluk riski ile yüz yüze
gelmeleridir. Bu bağlamda genç
yoksulluğu ile eşiktelik yaklaşımı
arasında ilişki kurulacaktır. Çünkü
eşiktelik yaklaşımı, bireyin mevcut
rolünden koptuğu ve yeni rolünü kabullenemediği bir geçiş evresini ifade etmektedir. Bu çalışma, yoksulluğun gençlere düşen payında, öne
çıkan eşik dönemin etkilerini içerdiğinden önemlidir. Toplumsal refahı
sağlamaya yönelik dönüştürme potansiyeline sahip gençlerin, yoksulluk riskinden uzak tutulması gerekmektedir. Bunun için hükümetler,
genç yoksulluğunun dinamiklerini daha iyi anlamalı ve yoksulluğa
karşı gençleri koruyan politikaların

güçlendirilmesine yönelik adımlar
atmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Yoksulluk,
Genç Yoksulluğu, Eşiktelik Yaklaşımı.
THE EVALUATION OF YOUTH
POVERTY WITH THE LIMINALITY APPROACH
ABSTRACT
This paper aims to evaluate
the causes of poverty that became
visible in the youth period together with the liminality approach.
The basic assumption of the study
is that young people come face to
face with the risk of poverty because they have yet to come out of the
childhood stage and cannot adapt
to the adulthood stage. In this context, a relationship will be established between youth poverty and
the liminality approach. Because
the liminality approach refers to a
transitional stage in which the individual breaks away from his current
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role and cannot accept his new role.
This study is important because it
includes the effects of the prominent liminal period on the share of
poverty for the youth. Young people,
who have the potential to transform
to provide social welfare, should be
kept away from the risk of poverty.
For this, governments should better
understand the dynamics of youth
poverty and take steps to strengthen policies that protect youth against poverty.
Keywords: Poverty, Youth Poverty, the Liminality Approach.
GİRİŞ
Gençlik, çocukluktan yetişkinliğe adım atılan geçiş dönemidir. Bu
dönem birçok birey için çarpıcı bir
şekilde değişen yaşam koşullarıyla
karakterize edilen bir yaşam döngüsüdür. Bu dönemde genel olarak
sosyal bağlamla ilgili toplumsal ve
kişisel sorumluluk duygusunu derinleştirme teması öne çıkar. Ayrıca
gençlik; sağlıklı, bilgili ve başarılı bir
yetişkinliğin temelini oluşturduğundan, kişinin hayatında geçici ama
toplumsal olarak önemli bir dönemi temsil eder. Gençlik döneminde
deneyimlenen ve çeşitli faktörlerin
sebep olduğu karmaşık yapıda kırılganlıklar mevcuttur ve bu kırılganlıklar yoksulluğa neden olmaktadır.
Bu nedenle genç yoksulluğu yalnızca parasal anlamda değil, sosyal
dışlanmayı da göz önünde bulundurarak daha geniş bir anlamda incelenmesi gereken bir olgudur. Çünkü
gençlik döneminde maruz kalınan

yoksulluk, hem bir kaynak sorunu
hem de fırsat eksikliğini temsil etmektedir.
Yetişkinliğe geçiş evresinde;
iş bulmada başarısız olma, yaşam
düzenlemelerindeki değişiklikler,
sorumluluk alamama, birçok alanda tecrübesizlik gibi olayların yoksulluk riskiyle önemli ölçüde ilişkili olduğu söylenebilir. Bu nedenle
gençliğin sosyal ve kültürel zorunlulukları, Van Gennep'in (1960) “Geçiş
Törenleri (Rite of Passage)” konseptinin ikinci aşaması olan “Eşiktelik
yaklaşımı” kullanılarak anlamlandırılabilir. Çünkü eşik dönemler, hayatın içindeki çeşitli sosyal, ekonomik ve fiziksel süreçlerin değişmesi,
bozulması, kesintiye uğraması veya
askıya alınması sonucunda başka
bir döneme geçişi ifade etmektedir.
Buradan yola çıkarak bu çalışmada,
gençlikte görülen yoksulluk çeşitlerinin eşiktelik yaklaşımı ile birlikte
ele alınması amaçlanmıştır. Bu amaç
doğrultusunda literatür taraması
yöntemi kullanılarak öncelikle genç
yoksulluğuna ilişkin kavramsal çerçeve çizilecek, daha sonra eşiktelik
yaklaşımı açıklanacak ve genç yoksulluğu ile eşiktelik yaklaşımı birlikte değerlendirilecektir. Bu bilgiler
ışığında eşik döneminde görülen
yoksulluk dinamiklerinin anlaşılması, gençlerin yoksulluk sınırının
üzerine çıkmalarına yardımcı olacağından, gelecekte yoksulluk yaşama
olasılıklarını azaltabileceğine ilişkin
çıkarımlar yapılmaya çalışılacaktır.

KARATAHTA / Is Yazıları Dergisi
1. GENÇ YOKSULLUĞUNU ANLAMLANDIRMAK
Gençler “artık çocuk olmayan,
ancak yetişkinliğin tüm süreçlerini
henüz tamamlamamış, yetişkinliğe geçiş aşamasındaki yaş grubuna
ait olan kişilerdir” (Aassve, Iacovou
ve Mencarini, 2005a: 1) ve genellikle
gençlik döneminin 15 yaşında başlayıp 25 yaşında sona erdiği kabul
edilebilir1. Çocukluktan yetişkinliğe geçişi ifade eden genç olma hali,
ülkeler düzeyinde birbirinden farklı
yaşlarda gerçekleştiği kabul edilmektedir. Bu yüzden sadece kronolojik bağlamda değerlendirilmemelidir. Yaşa yönelik algılar ülkeden
ülkeye farklılık gösterdiğinden görünüş olarak genç kabul edilen bireyler bu gruba dâhil edilebilir (Aassve ve diğerleri, 2005a: 1). Gençlik
dönemi, normal şartlar altında, insanların fizyolojik olarak en güçlü
olduğu dönem olarak bilinmektedir.
Bu nedenle gençler, ekonomik olarak üretken ancak genellikle pek
çok konuda ebeveynlerine bağlı olan
kişilerdir. Ebeveynlere doğru olan bu
bağlılık, bir anlamda bağımlılık ve
kısıtlanma ilişkisinin kurulmasına
yol açtığından, yoksulluk olgusunu
gençler arasında yaygınlaştırmaktadır. Gençler, ülkenin geleceğinin
sahibi olduğu için aslında en değerli
milli varlıklar olarak görülebilir. Bu
değerli varlıkların yoksulluklarını,
kırılganlıklarını ve karşılaştıkları
riskleri azaltarak bir anlamda getiri
1
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kalitesinin iyileştirilmesi, refah sağlamaya yönelik gerçek bir farklılaşmayı yaratabilir.
Yoksulluk, hem maddiyat hem
de maneviyat içeren, çok boyutlu bir
olgu olduğundan tanımlanması zor
bir kavramdır. Genellikle yoksulluğun bir yoksunluk durumu olarak
tanımlandığı konusunda fikir birliği
olsa da yoksunluğun kavramsallaştırılması ve belirli sınırlarla çizilmiş
bir tanımının yapılması konusunda ortak bir anlaşma sağlanamamıştır. Bu nedenle yoksulluğun, bir
dizi benzerlikle birbirine bağlanan
pek çok anlamı mevcuttur (Spicker,
2007: 230). Bu benzerlikler ekonomik, sosyal, kültürel ve demografik
vb. bağlamlarda farklı konumlara
sahip kesimleri yoksulluk olgusu altında birleştirir. Bu nedenle yoksulluğu; anlamak, tanımlamak, ölçmek
ve mücadele etmek zorlaşmaktadır.
Ulus ötesi kuruluşlar ve ülkeler
yoksulluğu ölçmek için çeşitli göstergeler geliştirmekte ve kullanmaktadır. Ancak farklı göstergelerin
kullanılması farklı sonuçların ortaya
çıkmasına neden olmaktadır. Ayrıca, bu göstergeler genellikle toplumdaki hakim gücün ideolojilerini yansıttığından, yoksulluğu tanımlama
çabası, ampirik bir faaliyetten öte
büyük ölçüde politik bir faaliyet olarak nitelenebilir (Seipel, 2003: 192).
Gençler dünya çapında sürdürülebilir ve barışçıl toplumlar elde etmede
önemli bir roldedir. Gençler; ruh sağ-

Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği gibi uluslararası kuruluşlar, üst ve alt yaş sınırlarına dayalı bir gençlik tanımı
benimsemektedir. Örneğin, Birleşmiş Milletler için gençlik 15-24 yaş arası insanlar olarak tanımlarken, Dünya Sağlık Örgütü ve UNICEF; 10-19 yaş arası için “ergen”, 15-24 yaş arası için “genç”, 10-24 yaş arasındakiler için “gençler
insanlar’’ terimlerini kullanmaktadır (The United Nations, 2021).
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lığı sorunları, kötü eğitimin neden
olduğu sonuçlar, fırsat eşitsizliği,
yüksek işsizlik oranları, iklim değişikliği, göç ve insani krizler, cinsiyet
eşitsizliği ve küresel çatışmalar da
dâhil olmak üzere pek çok yoksulluk sorunuyla karşılaşmaktadır (The
United Nations, 2021: 2).
Az miktarda gelir elde etme veya
hiç gelir elde etmemenin, gençlik
döneminde karşılaşılan bir durum
olduğu söylenebilir. Yaşam döngüsünün bu döneminde, bireyler esas
olarak işgücü piyasasına katılmak
için eğitim alarak veya deneyim kazanarak geleceklerine yatırım yapmakta ve doğal olarak ekonomik
kaynak sıkıntısı çekmektedir (Ayllón, 2015: 651). Mendola, Busetta ve
Aassve (2009), gençlerin yoksulluk
sınırı altında kaldığı dönemleri araştırarak çeşitli Avrupa ülkelerinde
yoksulluğun geçici ve kalıcı yönünü
incelemiştir. Bu araştırmaya göre
İskandinav ülkelerinde gençlerin
yaşadığı yüksek yoksulluk seviyelerine rağmen, sosyal refah devleti
hükümlerinin cömertliği sayesinde
yoksulluk riskinin geçici olduğunu
bulmuşlardır.
Gençlerin refahına yönelik çalışmalar halen sınırlı fayda sağlamaktadır ve güvencesizlik önlenebilmiş
değildir. Bununla birlikte gençler
arasında hâlâ yüksek yoksulluk
oranlarına rastlanılmaktadır. Ülkelerde yeterli başlangıç sermayesinin olmamasının yanı sıra, gençlerin
çevrelerindeki önyargı kalkanları
kırmalarına yardımcı olacak, onlara
artık çocuk olmadıklarını hatırlata-

cak ve fırsatları değerlendirmelerine olanak sağlayacak programlar
da oldukça yetersizdir. Günümüzde
birçok genç, çeşitli fırsatları değerlendirmeye cesaret edemeden, hedefini devlet garantili ücretli işlerde çalışmaya çevirerek bu sisteme
girmek için uzun yıllar beklemek
zorunda kalmaktadır (Buheji ve Ahmed, 2017: 2405). Bu durum ise onların bir türlü yetişkinlik evresine
geçememesine ve becerilerinin atıl
kalmasına neden olarak hem gençlerin hem de toplumun yoksulluk
düzeyini artırmaktadır.
Aileden ayrılıp konut özgürlüğü
elde etmek, bir partnerle yaşamak
ve işsizlik gençlerin yoksullaşması
üzerinde etkili olan kilit olaylardır.
Bu nedenle genç yoksulluğunun geçiş dönemlerinden bağımsız bir şekilde ele alınamayacağı açıktır. Bu
başlık altında genç yoksulluğu ile
ilişkili olan faktörlere yer verilmiştir.
1.1. Aileden Ayrılmak veya Aile
Desteğinin Olmaması
Ebeveyn evinden ayrılmak, çocukluktan yetişkinliğe geçişte bir
dönüm noktası olarak kabul edilir.
Bu adımın arkasındaki nedenler;
maddi olarak bağımsız olmak, okumak, çalışmak, bir partnerle birlikte
yaşamak, evlenmek ve çocuk sahibi
olmak vb. arasında değişmektedir
(Eurostat, 2021). Bu nedenle genç
yoksulluğu ile ilişkili faktörlerden
birinin ebeveyn evinden ayrılmak
olduğu söylenebilir. Neredeyse tüm
ülkelerde, aileden ve evden uzakta
yaşamak, önemli ölçüde fazladan bir
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yoksulluk riski taşır. Çünkü konut
kalitesi açısından zenginleştirici ve
iyi barınma koşullarına sahip ebeveyn evi, yaşam kalitesini arttırır.
Ayrıca destekleyici rolünden dolayı
aile, yoksulluğa karşı koruyucu bir
ağ görevi yürütmektedir (Mendola
ve diğerleri, 2009: 855).
Aassve, Davia, Iacovou ve Mazzuco (2005b), Avrupa Topluluğu
Hane Halkı Paneli [European Community Household Panel (ECHP)]’nden elde ettikleri verileri kullanarak,
tüm ülkelerde gençlerin yoksulluğa
düşme riskinin evden ayrılma olayıyla önemli ölçüde ilişkili olduğunu
gösteren sonuçlara ulaşmışlardır.
Bu çalışmaya göre evden ayrılmanın
yoksulluk üzerindeki en güçlü etkisi
İskandinav ülkelerinde hissedilirken, en zayıf etki Akdeniz ülkelerinde hissedilmektedir. Bölgeler arası
bu etki farklılıkları için gençlerin
evden ayrılma nedenlerinin ülkeler
arası değişikliklerden kaynaklandığı
söylenebilir. Çünkü Akdeniz ülkelerinde gençler genellikle bir partnerle birlikte yaşamak için evden
ayrılırken, İskandinav ülkelerinde
gençlerin özgürleşmek için evden
ayrılması yaygındır. Böylece evden
ayrılmanın, yoksulluğa düşme riski
üzerinde nedensel bir etkiye sahip
olduğuna ilişkin bir sonuca varılmıştır.
Gençler yalnızca evden ayrıldıkları için yoksulluk riski ile karşı
karşıya kalmazlar. Ebeveyn evi, konut kalitesi açısından kötü barınma
koşullarına sahip olabilir. Düşük gelirli ebeveynler, çocuklarını destek-
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lemek için sınırlı olanaklara sahip
olabileceğinden, gençler yoksulluktan kurtulmak amacıyla evden ayrılmayı tercih edebilir (Berg, Kalmijn
ve Leopold, 2018: 876). Çünkü yoksulluk içinde yaşayan ebeveynler,
eğitim eksikliği, çocukluk dönemlerinin olumsuz şartlarda geçmesi ve
zayıf fiziksel ve/veya zihinsel sağlık
düzeyi gibi kendi güçlükleriyle baş
etmek zorundadır. Bu nedenle çocuklarına iyi bir yaşam imkanı sunmakta zorlanacaklardır (Treanor,
2012).
1.2. Evlilik, Birlikte Yaşama ve
Çocuk Sahibi Olma
Gençlerin yoksullukla olan ilişkisini etkileyen diğer bir faktör birisi
ile birlikte yaşama durumudur. Bu
durum gençleri yoksulluktan koruma eğilimi olarak düşünülebilir
fakat çocuk sahibi olmak genellikle
yoksulluk riskini arttırır. Örneğin
Birleşik Krallık'ta evlenmenin ya da
birisi ile birlikte yaşamanın yüzde 10
puan kadar yoksulluk riskini azalttığı, ancak her bir çocuğun yoksulluk
riskini yüzde 10 oranında arttırdığı
tespit edilmiştir. Çoğu ülkede evliliğin ve biriyle birlikte yaşamanın
yoksulluk riskinden koruyucu etkisinin zaman aldığı söylenebilir. Bunun nedeni ise yeni bir partner ile ev
kurmanın maliyetleridir (Iacovou ve
Aassve, 2007).
Yoksulluk, gençlerin evlenmelerini destekleyen faktörlerden biridir. Yoksulluğun şiddetli olduğu bazı
toplumlarda, özellikle genç bir kızın
ekonomik bir yük olarak kabul edil-
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mesi oldukça yaygındır ve çok daha
yaşlı bir erkekle evlendirilmesi, ailenin hayatta kalma stratejisi olarak
kabul edilmektedir. Ayrıca boşanma veya terk edilme olgularının da
yoksulluğu tetiklediği söylenebilir.
Özellikle bağımlı çocukların sorumluluğunu annelik içgüdüsü gereği
üstlenen bir kadının yoksulluk riski, diğerlerine göre daha fazladır. Bu
durumda genç yaşta evlendiği için
eğitim düzeyi düşük ve gelir getirici
becerilerini geliştirememiş kişilerin
yoksulluğu daha şiddetli ve kalıcı
olabilir (Unicef, 2001: 6-12).
1.3. Genç İşsizliği
Genç işsizlik oranlarının yüksek
olması, ekonomik bir zayıflıktan ziyade yoksulluğa da neden olur. Genç
işsizliğinin yüksek olduğu veya hızla
arttığı ülkelerde, genç nüfus artışı ve
zayıf ekonomik performansın birleşimi endişe vericidir. Çünkü ekonomisi diğerlerine göre zayıf olan ülkelerde sosyal, politik ve ekonomik
zorluklar ortaya çıkmaktadır. Genç
işsizliğinin yüksek olduğu ve ekonomik bakımdan zayıf olan ülkelerin bu kombinasyonu; ekonomik
istikrarsızlığa, şiddete, toplumsal
huzursuzluğa ve ulusal güvenliğe
yönelik tehdide yol açmaktadır (Mayer, Moorti, ve McCallum, 2019: 5).
Ekonomik etkiler, toplumdaki farklı
grupların yaşam standardını belirlemede kritik öneme sahiptir. Yaşam boyunca bir nesilden diğerine
aktarılan bu etkiler önemli olsa bile
zamanla değişim geçirdikleri de yadsınamaz bir gerçektir. Bu nedenle

gençler, ekonomik etkileri kendi ailelerinden farklı şekillerde deneyimleyebilmektedir (Bynner ve Parsons,
2002: 289-290).
En yoksul ondalık dilimlerdeki
çalışma çağındaki nüfusun işgücünde olma oranlarının düşük eğilimli
olmasından da anlaşılabileceği gibi
yoksulluk ve işsizlik yakından ilişkilidir (Altman, Mokomane ve Wright,
2014: 348). Bu nedenle yoksulluktan
kaçınma yollarından birinin istihdama katılma olduğu söylenebilir.
Ancak gençlerin, henüz eğitim aşamasından yeni çıktıkları için çalışma
bakımından tecrübe eksikliklerinin
olduğu öne sürülerek işgücü piyasasından dışlandıkları sık sık gündeme
gelmektedir. İşgücü piyasa yapısının
talep ve arz tarafları vardır. Talep tarafı, işler için beşeri sermayeye gereksinim duyulmasıyla oluşur. Arz
tarafı ise beşeri sermayeden, bir anlamda beşeri sermayenin eğitim ve
deneyiminden oluşur. Eğitim ve deneyim, üretim kapasitesinin belirleyicilerindendir. Gençler, eğitimlerini
daha yeni tamamlamış ancak henüz işgücü piyasasına giriş yapma
eğiliminde olduklarından nispeten
tecrübesizdirler. Dolayısıyla tecrübe gerektiren yüksek vasıflı işlerde
daha az tercih edilme eğilimindedirler. Bu bakımdan düşük vasıflı işlerin mevcudiyeti gençler için önemli
olsa bile gençler yine de düşük vasıflı işler için rekabette dezavantajlı
konumda olabilirler. Çünkü tecrübe
sadece karmaşık ve deneyim gerektiren yüksek vasıflı işlerde veya
teknik ustalık isteyen görevlerle
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sınırlı değildir ve herhangi bir işin
gerektirdiği günlük sorumlulukları düzenli olarak yerine getirmeyi
sağlayan temel becerileri de kapsar. Temel beceriler de tecrübeye
bağlı olduğundan, gençler yalnızca
yüksek vasıflı işlerde değil, düşük
vasıflı işlerde de diğerlerine göre
daha talihsiz konumdadır (Tåhlin
ve Westerman, 2020: 51). Ek olarak
istihdamda olmanın, en azından bir
dereceye kadar, gençleri yoksulluktan uzak tutmada rol oynadığı kabul
edilebilir. Çünkü birçok genç de hala
eğitim dönemindedir. Bu durumda
genç yoksulluğu ile mücadele etmek
için kullanılacak gençleri istihdam
etme fikri, yoksulluk riskini düşürmek için uygun olmayacaktır (Iacovou ve Aassve, 2007).
2. EŞİKTELİK YAKLAŞIMI
Eşiktelik, insanların herhangi bir rolden ayrılmasından, başka
bir rolle birleşmesine geçiş halinin
yansıma aşaması olarak açıklanabilecek yaklaşımdır. Eşikte olmak,
herhangi bir kişinin sosyal yaşamında karşılaştığı bir geçişi işaretlemek için Arnold Van Gennep'in
törenlerini kullanma düşüncesini
kurumsallaştırdığı 1909 yılında yayınlanan “Geçiş Törenleri [Rites of
Passage]” adlı kitabıyla gündeme
gelmiştir. Çoğu insan, çocukluktan
yetişkinliğe, hamilelikten doğuma,
bekârlıktan evliliğe vb. geçiş törenleri fikrine aşinadır. Van Gennep, her
dönemin bitme veya o dönemdeki
rolden ayrılma eğiliminde olduğunu
ve akabinde törensel olarak yeni bir
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statünün benimsendiği yeni bir dönemle birleşme töreniyle sona erdiğini iddia etmektedir (Stenner, 2017:
14). Daha ayrıntılı bir ifade ile Van
Gennep tarafından ortaya atılan geçiş törenleri; mekân, durum, sosyal
statü ve yaş değişikliğine eşlik eden
dönemler olarak karakterize edilir.
İnsanların ergenlik, evlilik, emeklilik, ebeveynlik, ölüm gibi yaşam
boyunca karşılaştığı dönemsel değişiklikleri vurgular. Geçiş törenlerinin, kişinin bir konumdan diğerine
geçişini işaret eden bir döngü ritüeli
olduğu söylenebilir. Bu hareket hayatının her alanında kendini gösterir. Ayrıca geçiş törenleri sosyal, politik, ekonomik, dini, ve eğitim dâhil
olmak üzere hayatın tüm alanlarında kendine gösterebilir. Van Gennep,
insanların dönemsel değişimleri için
üç aşama tanımlamıştır. Bunlar (Van
Gennep, 1960):
• Kişinin statülerinden ve benliklerinden ayrıldıkları dönem,
• Kişinin henüz kendince ve toplumca kabul edilmediği eşik dönemi,
• Kişinin yeni konumuyla asimilasyonudur.
Geçiş törenleri için bu üç aşama:
ayrılma, eşik ve bütünleşme olarak
daha kısa bir şekilde ifade edilebilir.
Birinci aşama, kişinin sosyal konumundan ayrıldığı dönemdir. İkinci
aşama ise kişinin eski ve yeni konumu arasında kaldığı eşik dönemidir.
Son aşama, bireyin normal yaşamına döndüğü, yeni sosyal konumuyla
bütünleşme aşamasıdır.
Turner (1967), eşikteki kişiyi,
mevcut sosyal konumundan ayrılma
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ve yeni sosyal konumuyla bütünleşme noktalarında oldukları için “ne o
ne bu (betwixt and between)” şeklinde görerek Van Gennep’in ikinci aşamasını genişletmiş ve sosyal
bilimlere eşiktelik yaklaşımı olarak
kazandırmıştır. Kişi bu dönemde,
bildiği her şeyin değişebilir ve sorgulanabilir hale geldiğini fark ederek
bir eşik aşamasına girer. Eşik durumu, kişinin eski alışkanlıklarından
vazgeçip yeni bir hayata kucak açması anlamına gelir. Eşiktelik aşamasında tüm varlıklar bilinmeyen
bir yerde konumlanmıştır, başka bir
ifade ile ne burada ne de oradadırlar. Geçiş aşamasındaki kişi “eşik
aşaması” olarak adlandırılan belirsiz bir durumda olarak algılanabilir
ve bu aşamada sahip olduklarıyla
mülksüzleştirilerek kendi benliğini
reddeder (Teodorescu ve Călin, 2015:
97-98). Eşiktelik yaklaşımında kişi,
bir sosyal statüden diğerine geçiş
yapmaktadır. Örneğin; öğrenciyken
çalışan olmak, çalışanken emekli olmak, bekârken eş olmak, anne veya
baba olmak vb. durumlara geçişte bir eşik dönemi yaşanmaktadır.
Böyle dönemlere dâhil olan kişilerin,
“artık eskisi gibi olmadığı” ve aynı
zamanda “henüz yenisi gibi olmadığı” anlaşılır. Bu nedenle eşiktelik
dönemi aslında belirsiz bir aşamadır. Eşikteki kişiler “ne burada ne de
oradadır”, onlar yasa, gelenek, görenek, töre vb. tarafından atanan ve
düzenlenen konumların ortasında
ve arasındadır (Wels, Waal, Spiegel
ve Kamsteeg, 2011: 1).
Van Gennep'in eşik süreçlerinin

üçlü yapısı, Joseph Campbell’i etkilemiştir. Campbell 1949 yılında yayımladığı, Kahramanın Sonsuz Yolculuğu (The Hero with a Thousand
Faces)'u kitabında, eşiktelik kavramını bir yolculuğun veya dönüşüm
sürecinin başlangıcı ile bitişi arasındaki geçiş aşamalarına uygulamıştır. Eşiktelik iki durum arasında gidip
gelme süreci veya geçiş bölgesinde
geçirilen zaman olarak ele alınmaktadır. Kitaba göre eşiktelik, aslında
bir dönüşüm yolculuğudur.
3. GENÇ YOKSULLUĞUNUN
EŞİKTELİK YAKLAŞIMI BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ
Gençlik yoğun bir fizyolojik, psikolojik, sosyal ve ekonomik değişim
sürecinden geçen bireylerin yavaş
yavaş yetişkin olarak hem kendisi
hem de toplum tarafından tanınmaya başladıkları çocukluktan yetişkinliğe geçiş aşamasıdır. Gençlik bir
yaş ile sınırlandırılmaktan öte hayatın önemli bir dönemidir. Bu nedenle gençlik dönemi; okuldan ayrılma,
istihdama katılma, evlilik yapabilme
ve oy verme gibi çeşitli statülerinin
kazanılmasıyla, yetişkinliğe doğru uzanan bir süreç olarak kabul
edilebilir. Pek çok araştırma, onlu
yaşlarının sonları ve yirmili yaşların başlarındaki gençlerin genellikle
kendilerini yetişkin olarak görmediklerini ileri sürmektedir. Bu yarı-özerk gençlik döneminde, gençlerin yetişkin rollerini denediği ancak
onlara tam olarak bağlanmadığı görüldüğünden, bu dönemin özel bir
yaşam aşaması olarak görülmesi
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gerektiği söylenebilir (Fussell, 2006:
1-4; The World Bank, 2006: 28). Turner (1974: 232), gençlik dönemini, ne
çocuk ne de yetişkin olmak anlamına gelen “eşikte bir aşama” olarak
adlandırır. Bu bakımdan gençlik dönemi için “tamamlanamama” ifadesi
kullanılabilir. Çünkü gençlik evresi,
çocukluğu karakterize eden masumiyet ve başkalarına bağımlılık ile
yetişkin yaşamının özgürlüğü ve
aynı zamanda sorumlulukları arasındadır.
Eşiktelik dönemi, kişinin içsel
benlik duygusunu ve bir sosyal sistem içinde kabul gören yerini önemli ölçüde etkilediğinden (Noble ve
Walker, 1997: 31) bir anlamda kişiler
için kimliğin yeniden inşası olarak
anlaşılabilir. Eşik aşaması olarak
gençlik, ergenliğe atfedilen niteliklerin ötesinde ve yetişkinliğe atfedilen sorumlulukların gerisinde bir
anlam kazanmaktadır. Ancak bireyin gençlik dönemi, kendini gerçekleştirme çabasının bitmeyen süreci
haline gelirse, yetişkinlik artık nihai
bir varış noktası olma statüsünü koruyamayacaktır. Bu durum gençlik
döneminden çok “uzamış ergenlik
veya gecikmiş yetişkinlik” ile adlandırılacak ve Van Gennep’in nosyonu
ile çelişkili bir hal alacaktır. Çünkü
modernlikle ortaya çıkan yetişkinlik
olgusu sınır tanımamaktadır. Oysa
eşiktelik yaklaşımına göre geride bırakılan ve henüz ulaşılmamış iki durum vardır ve sınırları açıkça bellidir.
Böylece modern toplumdaki gençlerin mevcut sosyal bağlamlardaki uygulamaları, yetişkinliklerini sınırsız
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hale getirir (Blatterer, 2010: 70-71).
Modern toplum; geleneksel yaşam kalıplarının, normların ve kimliklerin temelden erozyona uğramasıyla karakterize edilir. Bir yandan
bu durum, geçmişteki sınırlamalardan ve geleneklerden kopma ile
çok sayıda yaşam tarzı ve kimliği
geliştirmek için daha fazla özgürlük sunan, benzeri görülmemiş bir
çeşitlilik ve esneklik için olanaklar
yaratmaktadır. Modern toplumda
gençler, şahit oldukları olayları kendi koşullarıyla deneyimleme hakkı
elde etmektedir. Bu da yetişkin olma
evresindeki bireyi, yerel topluluk tarafından açık bir şekilde tanımlanan
yeni bir kimliğe girmeye hazırlayan
geleneksel bir geçiş aşaması yerine,
kendini keşfetme ve inşa etme görevi ile karşı karşıya bırakmaktadır.
Bu yüzden eşikteki dönem boyunca
gençler, güvensizlik ve varoluşsal
kaygılara da sahip olabilecektir. Bu
durum, gençlik ve yetişkinlik dönemini tanımlayan sınırları daha belirsiz hale getirecektir (Lövheim, 2005:
1-2). Sınırların belirsiz olması ise
toplumsal ve kişisel kabullenememe duygusunu derinleştireceğinden
yoksulluk olgusunun kendini yenilemesine hatta geliştirmesine olanak sağlayacaktır.
Gençler, karar verme süreçlerinde de oldukça az rol almaktadır.
Başka bir ifade ile gençler sistematik
olarak, önemli karar alma alanlarından dışlanmaktadır. Bu nedenle politika oluşturma sürecinde gençlerin düşüncelerine pek rastlanılmaz.
Özellikle düşük gelirli ülkelerdeki
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nüfusun 2/3'sinin 25 yaş altında olduğu göz önüne alınırsa, toplumdaki
hemen hemen her çeşit yoksulluğun
azaltılması için bir gençlik perspektifi ayrı bir önem arz etmektedir. Bu
nedenle karar verme süreçlerine
gençler dâhil edilmez ve görüşleri
dikkate alınmaz ise yoksullukla mücadele için alınacak tedbirlerin yetersiz kalacağı ve kalkınma hedeflerine ulaşılamayacağı açıktır (LSU,
2009: 8).
SONUÇ
Eşiktelik yaklaşımı; çelişkili duyguları, belirsiz kimliği ve hem
kişisel hem de toplumsal kabullenememe durumunu içerir. Bu durumun yetişkinliğe geçiş evresindeki
gençler için olumsuz etkilere sahiptir. Çünkü doğumdan ergenliğe kadar olan dönem, sorumlulukların
ve beklentilerin daha az önemli ve
yaşam tecrübesinin az olduğu dönemdir. Bu durumda, ergenlikten
çıkıp yetişkinliğe adım atan birinin
pek çok konuda zorlanacağı açıktır.
Bu nedenle gençlerin yetişkinliğe
geçiş dönemi eşiktelik yaklaşımı ile
ele alınabilir ve eşik dönemlerinde
yaşadıkları sorunların pek çoğu çok
boyutlu yoksulluk olgusuna atfedilebilir.
Modern toplumda görülen “uzamış ergenlik ve gecikmiş yetişkinlik” gibi özel ikilemler, gençlerin yetişkinliğe geçiş alanlarının inşasını
eskiye göre daha çok zorlaştırmaktadır. Bu durum gençleri, pek çok konuda sürekli bir arada kalma haliyle
sınırlandırmakta, hayata atılmaları önünde engel teşkil etmektedir.
Toplumsal yapı içindeki kurumların

ve konumların belirsiz bir hale gelmesi ve gençlik döneminde bu belirsizliklerin deneyimlenmesi, büyük
bir güven ve tutarlılık ihtiyacına yol
açacaktır. Böylece gençlik dönemi;
gelecekten korkma, güvensiz bir ortamda bulunma, dışlanma gibi yoksulluk riskleri ile karşılaşılması daha
muhtemel bir eşik aşaması olarak
kabul edilebilir. Gençler sadece çocukluktan çıkan ve yetişkinliğe geçiş evresinde olan bir grup şeklinde
algılanarak değil, aynı zamanda karar sürecinin; başlatıcıları, katılımcıları ve vericileri olduğu kabul edilerek, eşikte oldukları bu dönemin ağır
şartları hafifletilebilir. Hafifleyen bu
ağır şartların, gençlik dönemindeki
yoksulluğun azaltılması ve olumsuz
etkilerinin giderilmesinde önemli rol
oynayacağı söylenebilir.
Van Gennep’in geçiş ritüelleri
tamamlandıktan sonra, tüm bireyler sembolik olarak yeniden doğarlar. Yetişkin olduklarında topluma
fayda sağlayacak bireylerin gençlik döneminden geçtiği veya yetişkinliğe geçişte bir eşik dönemi
yaşadığı unutulmamalıdır. Bunun
için gerek yapım gerek uygulama
aşamasındaki toplumu ilgilendiren
tüm politikalarda gençler de sürece
dâhil edilmelidir. Gençlerin toplumu iyileştirecek bir kaynak olarak
tanınması temel öncelik olmalıdır.
Gençlere yönelik programlar ile sosyal güç seviyelerinde bir değişim
oluşturabilir ve gençlik ile dış dünya
arasında sürdürülebilir bir bağlantı
kurulabilir. Gençlerin sosyo-ekonomik refahı, her hükümet için bir lüks
değil, bir zorunluluk olarak kabul
edilmelidir.
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ÖZ
Tarihin her döneminde kadınlar
ekonomik faaliyetlerde yer almışlardır. Kadın emeğinin ekonomik
faaliyetlerde bulunmasının dönüm
noktası Sanayi Devrimi’dir. Sanayi
Devrimi sonrası kadınlar emeklerini bir ücret karşılığı sunarak işgücü
piyasalarında yer almaya başlamışlardır. Kadınların emeklerini sunduğu önemli sektörlerden biri de kamu
sektörüdür. Kamu çalışma ilişkilerinin kendine özgü yapısı kadın emeği
açısından önemlidir. Kamu çalışma
ilişkilerinin önemli aktörlerinden
birisi olan kamu görevlileri sendikaları için kadın kamu görevlileri, büyük bir gücü temsil etmektedir. Bu
çalışmanın amacı, kamu görevlileri
sendikalarında kadın kamu görevlilerinin genel görünümünü sendikal
istatistikler bağlamında incelemektir. Çalışma, kamu çalışma ilişkilerinde kadın görevlilerinin nicel yapısının kamu görevlileri sendikaları
tarafından hangi düzeyde kullanı-

labildiğinin tespiti açısından önemlidir. Çalışmada öncelikle literatür
taraması yapılmış, sonra istatiksel
veriler karşılıklı olarak analiz edilerek yorumlanmıştır. Çalışmanın sonucunda, kadın kamu görevlilerinin
sendikalara katılımlarının ve aktif
olarak sendikal faaliyetlerde bulunabilmelerinin sağlanması için tavsiyelerde bulunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Kamu Sektörü, Kamu Görevlisi, Kadın, Sendika.
A REVIEW ON THE UNIONISATION OF WORKING WOMEN IN
THE PUBLIC SECTOR
ABSTRACT
Women have been involved
in economic activities throughout
history. The Industrial Revolution
marked a watershed moment in women’s labour to engage in economic
activities. Following the Industrial
Revolution, women have begun to
take part in the labour market by
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exchanging their labour for a wage.
The public sector is among the major
sectors in which women offer their
labour. The unique structure of public labour relations is also important
for women’s labour. Women public servants represent a significant
power source for public servants’
unions as one of the important actors in public labour relations. This
study aims to examine the general
outlook of women public servants in
public servants’ unions in the context of trade union statistics. This
study is noteworthy in determining
to what extent of the quantitative
structure of women employees in
public labour relations can be used
by public servants’ unions. The research began with a literature review,
followed by a reciprocal analysis and
interpretation of statistical data. As a
result of the study, suggestions were
made to ensure that women public
servants take part in unions and actively engage in union activities.
Keywords: Public Sector, Public
Servant, Women, Union.
GİRİŞ
Tarihsel süreçte insanlığın gelişmesi ve ilerlemesi toplumsal yaşantıyı derinden etkilemiştir. Özellikle
avcı-toplayıcı toplum yapısından tarım toplumuna geçişle birlikte yerleşik düzenin şekillenmesi toplumun
siyasal, sosyal ve ekonomik alanlarında önemli değişimleri meydana
getirmiştir. Bu değişim, kadının toplumsal statüsünün dönüşümüne yol

açmıştır. İnsanlık tarihinin her döneminde ekonomik faaliyetlerde yer
alan kadın, tarım toplumu sonrasındaki yapıda ve sanayi toplumu sürecinde emek piyasalarının önemli bir
parçası durumuna gelmiştir. Kadın
emeğinin önemi bu dönemden sonra
giderek artmıştır.
Kadının çalışma hayatında emeğini arz ederek karşılığında gelir elde
etmesi Sanayi Devrimi süreci ve
sonrasında hızlı bir şekilde gelişmiştir. Ancak bunun yansıması olarak
kadının aile içinde üstlendiği işlere
ve rollere ek olarak emek piyasasındaki işleri ve rolleri eklenmiş,
bu durum üzerlerindeki iş yükünü
artırmıştır. Kadının emek piyasalarında ücret karşılığı yer almasıyla
birlikte hâlihazırda yaşamda karşılaştığı sorunlara çalışma hayatıyla
ilgili sorunlar dâhil olmuştur. Sanayi Devrimi sürecinde kötü çalışma
koşulları, düşük ücret düzeyleri ve
güvencesizlik kadın emeğinin etkilendiği önemli sorunlar olmuştur.
Sanayi Devrimi sonrası işçi sınıfının
ortaya çıkmasıyla birlikte kötü çalışma koşullarının meydana getirdiği olumsuz etkileri ortadan kaldırmak için sendikalar hızlı bir şekilde
toplumsal alanlarda yer almaya
başlamıştır. Sendikaların üzerinde
durduğu önemli konular arasında,
kadın emeğinin karşılaştığı olumsuz
durumların ortadan kaldırılması da
yer almıştır.
Sendikalar işçi sınıfının haklarını ve çıkarlarını koruyarak geliştirmek için ortaya çıkan örgütlerdir.
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Çalışma koşullarında ve toplumsal
alanlarda zaman içinde meydana
gelen değişimlerle birlikte işverenler ve diğer çalışanlar da sendikal
örgütlenme eğiliminde bulunmuşlardır. İşvereni devlet olan ve kamu
çalışma ilişkilerinin temel öğesi konumunda bulunan kamu görevlileri,
tarihsel süreçte sendikal örgütlenme ihtiyacında bulunmuşlar ve bu
yönde çaba göstermişlerdir. Kamu
görevlilerinin sendikal örgütlenmesi işçi sınıfına göre daha geç ve
farklı koşullarda meydana gelmiştir.
Kamu çalışma ilişkilerinin kendine
özgü yapısı, kamu görevlileri sendikalarının gelişmesinde en büyük etkenlerden birisi olmuştur.
Kadın emeğinin kamu sektörü
içindeki yeri ve rolü, kamu görevlileri
sendikaları açısından da kadın kamu
görevlilerinin önemini artırmıştır.
Kadının emek piyasalarında yaşadığı sorunların çatısı altında gelişen
kadın ve kamu çalışma ilişkileri arasındaki bağ, kadın kamu görevlilerinin sendikal örgütlenmesini önemli
bir konuma getirmiştir. Bu çalışma
da kadın emeği ekseninde kadınların sendikal örgütlenme çabalarını
kamu görevlisi kadın çalışanlar bağlamında Türkiye özelinde incelenmiş
ve yorumlanmıştır.
1. KADIN VE EMEK
İnsanlık tarihinin her döneminde kadın, ekonomik faaliyetlerin
doğrudan içerisinde yer almıştır. Kadın, aile içi ve grup içi görevleri yerine
getiren faaliyetleri gerçekleştirirken
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tarım toplumu döneminde yerleşik
düzene geçilmesiyle birlikte kadının
emeğindeki dönüşüm de başlamıştır. Bu dönemde kadınlar da erkekler
gibi üretimde çiftçi, çırak vb. rolleri üstlenmiş (Küçük, 2015: 3), kadın
emeği sadece ev ve grup içi rollerle
sınırlı kalmaktan çıkarak ekonominin içinde daha aktif yer almaya
başlamıştır (Koç, 2003). Sanayi Devrimi dönemi ise kadının ekonomik
faaliyetlerde bir ücret karşılığında
yer alması açısından dönüm noktası
olmuştur (Bozkaya, 2013: 72).
Sanayi Devrimi sadece üretim
modellerini ve araçlarını geliştirip
değiştirmemiş, aynı zamanda büyük
bir toplumsal dönüşümü gerçekleştirmiştir. Sanayi Devrimi sonrasında
artan kitlesel üretim, emeğe olan ihtiyacı artırmıştır. Bu dönem toplumsal yapıda meydana gelen değişimle
birlikte tarım toplumunun köylü ve
köle sınıfları, işçi sınıfına dönüşmeye
başlamış; artan emek talebi ise sınırlı emek arzı nedeniyle karşılanamamıştır. Bu durum kadın emeğine
duyulan ihtiyacı artırırken kadının
emek piyasalarındaki yeni rollerinin
başlangıcı olmuştur. Kadının toplumsal durumunun emek piyasasına yansıması sonucu, kadın ucuz işgücü olarak görülmeye başlanmıştır
(Yılmaz ve Zoğal, 2015: 8; Çitçi, 1982:
17). Sanayi Devrimi sonucu kitlesel
üretimin hız kazanması, kadınların
fabrikalarda işçi olarak yer almasına
yol açmıştır. Kadınların ekonomik
faaliyetlerde bulunması aile içi çalışma ve tarımda çalışmadan, ucuz ve
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niteliksiz işgücü olarak fabrikalarda
çalışmaya doğru bir değişim göstermiştir. Bu dönemde özellikle nitelik
gerektirmeyen işler kadın emeğinin
çalışma alanını oluşturmuştur (Yılmaz, Bozkurt ve İzci, 2008: 91).
Kadın emeğinin kitlesel üretimde kullanılması sadece düşük
ücret ile sınırlı kalmamış, başta ağır
ve sağlıksız çalışma koşulları olmak
üzere birçok sorunu daha ortaya
çıkarmıştır (Kocacık ve Gökkaya,
2015: 197). Kadınların fabrikalarda
çalışmaya başlaması aile içi rollerini
de etkilemiştir. Çocuk bakımı başta olmak üzere kadının aile içinde
sunduğu emek ile fabrikalardaki
üretimde sunduğu emek birbirini
etkileyen iki önemli konu olmuştur.
İşverenler ile kadın çalışanlar arasında çalışma ilişkilerinde ortaya
çıkan sorunlar da öncelikli olarak
bu eksende gelişmiştir (Çolak ve
Kılıç, 2001: 32). Meydana gelen ilgili
durumun gelişmesinde, geçmişten
gelen cinsiyetçi iş bölümünün özellikle Sanayi Devrimi ve sonrasındaki dönemde emek piyasalarına
yansıması bulunmaktadır. Cinsiyet
temelli iş bölümünde işlerin, ‘kadın işi’ ve ‘erkek işi’ olarak ayrılması, kadınların bakım faaliyetlerini
(çocuk, yaşlı, hasta, engelli bakımı
gibi) ve ev içindeki işleri yapma yükümlülüğünü ortaya çıkarmıştır. Bu
bağlamda erkeğin yükümlülüğü ise,
ailenin geçimini ve güvenliğini sağlama olarak şekillenmiştir. Erkeğin
yükümlülüklerinin toplumsal alanda daha değerli ve önemli görülmesi

kadının ev içinde sunduğu emeğin
değersizleşmesine yol açmıştır. Bu
durum, kadının emeğini aile dışı piyasalarda sunmaya başlamasıyla da
devam etmiş ve kadın emeği ucuz
emek olarak şekillenmiştir (Koray,
1993: 27).
Sanayi Devrimi’ni izleyen yıllarda artan kitlesel üretim ve ticaretin
uluslararası alana yayılması, üretimdeki maliyetleri üzerinde durulan
önemli bir durum haline getirmiştir.
Üretim maliyetlerinin düşürülmesinde üretim faktörleri içinde önemli
bir yeri olan emek öne çıkan bir araç
olmuştur. Emeğin çalışma koşulları,
çalışma biçimleri ve ücret düzeyleri maliyetleri azaltma noktasında
etkin rol oynamış, işverenler çalışanların hak ve çıkarlarını göz ardı
etmişlerdir (Işıklı, 2005). Bu genel
durum işverenlerin kadın emeğine
yönelimini de artırmıştır (Özçatal,
2011). Bir diğer ifadeyle işverenlerin
kâr maksimize etme kaygısı, kadın
emeğine olan talebi artırmıştır.
Günümüzde kadınların emek
piyasalarındaki durumunu, toplumun sahip olduğu kültürel değerler,
kadınların toplum içindeki konumu ve emeğin üretim içindeki yeri
belirlemektedir (Koç, 2003). Kadın
emeğinin sadece üretimde işçi olarak değil aynı zamanda kamu sektöründe de varlık göstermesi zaman
içerisinde giderek yaygınlaşan bir
durum olmuştur. Kadınlar özellikle
kamu sektöründe hızlı bir şekilde
yer alarak kamu çalışma ilişkilerinin
önemli bir parçası haline gelmişler-
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dir. Kadınların kamu görevlisi olarak
çalışma hayatında yer almaları, kadın emeğinin yeniden şekillenmesi
açısından oldukça önemli bir gelişme olarak ortaya çıkmıştır.
Türkiye açısından değerlendirildiğinde kadının emek piyasalarındaki genel durumu dünyadaki gelişmeler ekseninde meydana gelmiştir.
Kadınlar açısından tarımda ücretsiz
aile işçiliği, tarım işçiliği, hizmet sektörü ve küçük işletmelerde üretimde
bulunmak önemli çalışma alanları
olarak gelişmiştir (Öztürk ve Dedeoğlu, 2010: 12). Günümüzde kamu
sektörü de kadın emeğinin yer aldığı
önemli bir sektör olarak görünümünü korumaktadır. Kamu görevlisi
olabilmenin gerekli şartları, yüksek
eğitim düzeyine sahip ve nitelikli
kadın emeğinin kamu sektörü içinde
istihdam edilmesine yol açmıştır. Bu
anlamda kamu sektörü çalışma ilişkileri, kadın emeği açısından daha
olumlu çalışma koşullarının ortaya
çıktığı bir alan olarak varlığını sürdürmektedir.
2. SENDİKAL ÖRGÜTLENMEDE
KADIN
Sendikalar, çalışanların hak
ve çıkarlarını koruyup geliştirmek,
sosyal ve kültürel sorunlara çözüm
aramak için kurulmuş örgütler olarak tanımlanmaktadır. Sendikalar,
Sanayi Devrimi sonrası dönemin
olumsuz çalışma koşulları nedeniyle işçi sınıfı tarafından kurulmuş;
ilerleyen dönemlerde işverenler ve
diğer çalışanlar tarafından da tercih
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edilerek önemli sivil toplum örgütü
yapısına dönüşmüşlerdir. Sendikaların ortaya çıkmasında geçmişte
kalfaların, çırakların ve ustaların bir
araya geldiği yardımlaşma sandıkları veya derneklerin etkisi büyük
olmuştur (Koç, 1998: 2).
Sendikalar günümüz toplumlarının vazgeçilmez demokratik
örgütleridir. Çalışanların ve işverenlerin hak ile çıkarları üzerine
odaklanan sendikalar, toplumda
ortaya çıkan cinsiyet temelli ayrımcılığı ve bu durumun çalışma hayatına yansımasını da sorgulayan örgüt
şekline dönüşmüşlerdir. Sendikal
örgütlenmeler geçmişten günümüze gelişme göstermiş olmalarına
rağmen tarihin her sürecinde erkek
egemen bir örgüt yapısı sergilemişlerdir (Çiçek ve Yiğit, 2016: 1387).
Sendikaların genel yapısı örgütlü oldukları ülkenin işgücü piyasasının,
toplumsal yapısının ve siyasi durumunun kendisine özgü özelliklerinden etkilenerek şekillenmektedir
(Phelan, 2007: 11).
Kadın emeği açısından ise, sendikaların önemi büyüktür. Kadınlar
tarihsel süreçte iktisadi faaliyetler
içinde yer almalarına rağmen özellikle Sanayi Devrimi’nin devamında
ücret karşılığı çalışmalarıyla birlikte
kendilerini çıkar çatışmasının içinde bulmuşlardır (Yenihan ve Cerev,
2016: 152). Sendikal örgütlenmenin
ilk dönemlerinde çoğunlukla ücret
artışı ve çalışma koşullarını iyileştirmeye yönelik -çalışma ilişkileri açısından daha temel niteliklere sahip-

80

KAMU SEKTÖRÜNDE ÇALIŞAN KADIN KAMU GÖREVLİLERİNİN SENDİKAL ÖRGÜTLENMESİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
Zahide PEKER / Gökçe CEREV

izlenen politikalar, zamanla örgüt
içi demokrasi ve toplumsal alanda
sendikal gücün kazanılmasına doğru yönelmiştir. Tarihsel açıdan sendikaların yürüttüğü ilk faaliyetler,
kadın emeğini dolaylı olarak etkilemiştir. II. Dünya Savaşı’nı takip eden
dönemde sendikalar, kadın emeğini artan oranda merkeze alarak ve
kadınların hem endüstri ilişkileri
açısından hem de günlük hayat pratiklerinde karşılaştıkları sorunlara
yönelik çözümler üreterek kadın
emeğinin örgütlenmesine doğrudan
katkı sağlamıştır.
Bu anlamda 90’lı yıllar özellikle
hem özel sektör ve kamu sektöründeki kadın emeği, hem de bu sektörlerdeki sendikal katılım açısından
önem taşımaktadır. Zira 1980’li yıllar
ile büyük hız kazanan küreselleşme süreci, neo-liberal ekonominin
baskın olmaya başlaması, teknolojik
gelişmeler, eğitim düzeyindeki artış,
işgücünün feminizasyonu gibi pek
çok neden çalışma hayatının görünümünü değiştirmiştir. 90’lı yıllar
küresel ölçekte daha fazla sayıda
kadının hem istihdama hem de sendikal mücadeleye dâhil olduğu bir
zaman dilimine karşılık gelmektedir. Özellikle öğretmenlik, hemşirelik gibi meslekler ile bu mesleklere
mensup kamu sektöründe sendika
üyesi kadınların sayısında önemli
bir artış görülmüştür. Bu doğrultuda
sendikalaşma, daha yüksek eğitimli
ve ücrete sahip kadınlar arasında da
yaygınlaşmıştır (Braunsstein, Shaw
ve Dennis 1994: 1-3).

Günümüz sendikaları açısından
bakıldığında da üye sayısını artırmak önemli bir hedef haline gelmiştir. Sendika üyesi olmak, üye ve
sendika açısından karşılıklı çıkar
paylaşımını da meydana getirmektedir. Bu durumdan kadın çalışanlar
da faydalanmakta ve sendikalara
üye olarak daha fazla ücret elde edebilmek, eşit değerde işe eşit ücret
sağlayabilmek, iş hukuku alanında pozitif kazanımlarda bulunmak
ve kapsamlı sosyal politikalar elde
etmeyi amaçlamaktadırlar (Smith,
2006: 40).
Kadınların işgücüne daha fazla katılması ve kıdem kazanması,
sendikalaşmanın avantajlarını da
arttırmaktadır. Bahsedildiği gibi,
sendikaların yalnızca ücret artışı ve
ücret eşitliği sağlamanın dışında da
faydaları bulunduğu unutulmamalıdır (Braunsstein ve diğerleri, 1994: 2).
Bu anlamda sendikaların üyelerine
sağladığı maddi imkânlara ek olarak, maddi olmayan faydalar, kadınlar açısından dikkate değer bir yer
tutmaktadır. Kadınların sendikalara
katılımı, seslerini duyurmalarına,
kendilerini
gerçekleştirmelerine,
talep ve isteklerini toplu pazarlıklar
aracılığıyla ifade edebilmelerine imkân vermektedir (Beken, 2015: 160).
Sendikalaşmanın üyelerine sağlayacağı faydalar ve haklar bakımından, azınlık ve/veya dezavantajlı sayılabilecek (azınlık, göçmen, engelli
vb.) bireylerin sendikalı olmadıkları
takdirde dezavantajlı kategorisinde
yer almayan diğer çalışanlarla aynı
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haklara ve uygulamalara erişebilme
olasılıkları düşmektedir (Braunsstein ve diğerleri, 1994: 2). Buradan
hareketle, kamu sendikacılığına yönelik ABD, Birleşik Krallık, Kanada
ve Yeni Zelanda’da yapılan çeşitli çalışmalar, maddi gelişmelerin yanında eşit işlem görme, sosyal koruma,
iş sağlığı ve güvenliği, iş güvencesi,
örgütlenme, toplu iş sözleşmesi ve
grev hakkı gibi diğer pek çok sosyal
hakkın da işlerlik kazanmasında ve
taleplerin karşılanmasında kamu
sendikalarının temel aktör olduğunu
göstermektedir (Figart, 1987; Moreno, 2011; Ross, 2013; Jones, 2015; Patrick, 2018; Rosenfeld ve Denice, 2019;
Kerrissey ve Meyers, 2021).
Kadın çalışanlar sendikaya üye
olarak kazanımlarda bulunmayı hedefleseler de istatiksel olarak sendikalara katılımlarının erkek çalışanlara göre daha düşük düzeyde olduğu
ortaya çıkmaktadır (ILO, 2020). Bu
durum aynı zamanda kadın çalışanların sendikalarda yönetimsel ve
organizasyonel olarak faaliyetlere
daha az katılım göstermesine neden olmaktadır. Kadın çalışanların
erkeklere göre sendikal örgütlenme
içinde daha az yer almalarında özellikle kadın istihdamının daha düşük
düzeyde olması, sendikal ilginin erkeklere oranla daha az düzeyde seyretmesi, hane içi ile kamusal alandaki rollerin uyumlaştırılma zorluğu ve
toplumun genel ataerkil yapısı etkili
olmaktadır. Kadın istihdamının genel olarak tarım işçiliği, aile işçiliği,
kayıt dışı çalışma gibi sendikal ör-
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gütlenmenin düşük olduğu sektörlerde yoğunlaşması sendikal örgütlenme içinde yer almalarının önünde
önemli bir engel teşkil etmektedir
(Blau ve Ferber, 1992). Kadınların
sendikal katılımdaki görünürlüğünün düşük seyretmesi, kadınların
çalışma hayatına ilişkin sorunlarının
ve taleplerinin de görünürlüğünü
olumsuz etkilemektedir.
Kadın çalışanların sendikal örgütlenmesinin önünde büyük bir
sorun olan işgücünde yeterli düzeyde yer bulamamalarının temelinde
toplumun genel yapısından kaynaklı
durumlar vardır. Toplumların genel
yapısında cinsiyet temelli iş bölümü
çalışma hayatına da yansımış ve erkek istihdam oranları kadın istihdamının üzerinde veriler sergilemiştir.
Kadınlar zaman içinde birçok hak
elde etmiş olmalarına rağmen günümüzde özellikle siyasi ve ekonomik
otoritenin erkek egemenliği altında bulunması nedeniyle geri planda
kalmaya zorlanmışlardır (Yirmibeşoğlu, 2012: 335). Ülkelerin istihdam yapısı, ücretli kadın çalışanların
sayısı, kadınların çalıştıkları işlerin
ve işyerlerinin sendikaya elverişli
olup-olmadığı, ülkedeki cinsiyetler-arası eşitliği gözetici politika ve
uygulamaların varlığı, kadınların
sendikalara katılımın etkenleri arasında yer almaktadır (Toksöz, 2002:
440). Toplumsal yapıdaki ataerkil
görünüm hem yönetimsel hem de
sendikal örgütlenmelere yansımış,
erkek egemen cinsiyet temelli eşitsizlikler ortaya çıkmıştır (Franzway,
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2000: 259). Sendikalara katılımın
kadınlar açısından hem maddi hem
de manevi bir yarar sağladığı tespit
edilmiştir, ancak asıl önemli konu
sendikalarda kadınların neden düşük oranlarla temsil edildiğidir (Beken, 2015: 172).
2.1. Kamu Görevlilerinin Sendikal Örgütlenmesinde Kadın
Emeği
Günümüzde kadın emeğinin yer
aldığı önemli bir sektörlerden biri de
kamu sektörüdür. İşvereni devlet
olan kamu sektöründe çalışanların hak ve çıkarları diğer sektörlere
göre farklı bir yapıda gelişme göstermiştir. Kamu sektörünün kendine özgü yapısı kamu çalışma ilişkilerine yansımış, devletle özdeşlesen
kamu görevlileri ve kamu görevlileri
sendikaları da bu durumdan etkilenmiştir. Kamu görevlileri sendikacılığı ancak 20. Yüzyılın başında kurulabilmiş ve ilgili sektörde işveren
statüsünde olan devletin sergilediği
katı tutum, kamu görevlilerinin sendikalaşmasını uzun bir müddet engellemiştir. Uluslararası düzlemde,
kamu görevlilerinin sendikal örgütlenme hakkı ile bu hakkın sınırları
ve içeriği ülkeler arasında farklılık
göstermektedir (Tokol, 2017: 31-32).
Kamu görevlilerinin çalışma koşulları, topluma sundukları kamusal
hizmetlerin niteliği açısından belirleyici olmaktadır. Dolayısıyla, sosyo-ekonomik pek çok kazanımı da
beraberinde getiren sendikal örgüt1

lenme, kamu görevlileri ve toplum
açısından ayrı bir değere sahiptir.
Kamu görevlileri sendikalarının amacı; “Kamu görevlilerinin ortak ekonomik, sosyal ve mesleki
hak ve menfaatlerinin korunması
ve geliştirilmesidir.” şeklinde ifade
edilmiştir (4688 sayılı Kanun Md.1).
Türkiye’de kamu görevlilerinin sendikal haklarına yönelik en son yasal
düzenleme 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme
Kanunudur. Kamu görevlileri ülke
genelinde kanunda yapılan düzenleme çerçevesinde sendikal örgütlenme faaliyetlerini on bir farklı hizmet
kolunda gerçekleştirmektedir.
Türkiye açısından kamu sektörü, istihdamın öncü olduğu bir konumdadır. Kamunun geniş istihdam
olanakları işgücünün değerlendirilmesi açısından her zaman önemli
olmuştur. Cumhurbaşkanlığı Strateji
ve Bütçe Başkanlığı verilerine göre
Türkiye’de 2020 yılında kamu istihdamı 4.791.571 kişi, 2021 yılında ise
4.877.270 kişi olarak gerçekleşmiştir.
2020 yılında kamu istihdamında yer
alan kamu görevlilerinden 2.970.210
kişi, 2021 yılında ise 3.003.603 kişi
kadrolu personel statüsünde görevlerini yerine getirmektedir1. Bu
veriler kamu istihdamının önemini
ortaya koymaktadır.
Uluslararası Çalışma Örgütü’nün
araştırmalarına göre, kamu sektörünün işvereni konumunda olan
devlet, küresel düzeyde diğer ülkelerde de en yüksek istihdam yaratan

https://www.sbb.gov.tr/kamu-istihdami/, (Erişim Tarihi: 10.03.2022).
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aktör niteliği taşımaktadır. Kamu
sektörü kadınlar açısından değerlendirildiğinde, daha iyi eğitimli bir
işgücüne gereksinim duyan yüksek
vasıflı işlerin varlığı sebebiyle daha
yüksek gelir düzeyi, sosyal koruma
ile iş ve gelir güvencesi gibi imkânlar
mevcuttur. Buna ek olarak kadınlar,
sendikal örgütlenme bağlamında
kamu sektöründe özel sektöre kıyasla daha iyi temsil edilmektedir
(ILO, 2012; ILO, 2020: 61).
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Türkiye’de kamu görevlilerinin
sendikal örgütlenmesi özellikle son
yirmi yılda hız kazanarak gelişme
göstermiştir. Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren her dönemin ortaya
çıkardığı şartlara göre örgütlenme
mücadelesi içinde olan kamu görevlileri çoğu zaman bu mücadelelerinde zorluklarla karşılaşmışlardır.
Tablo 1’de kamu görevlilerinin sendikal örgütlenmesinin sayısal görünü Çalışma Bakanlığı verilerine göre

Tablo 1. Kamu Görevlilerinin Sendikal Örgütlenmesinin Genel Durumu
(2011-2021 Dönemi)
Yıl

Kamu Görevlisi
Sayısı

2

Sendika Üyesi

Sendikalaşma

Kamu Görevlisi

Sendika Sayısı

Oranı

Sayısı

(%)

2011

1.874.543

1.195.102

63,75

101

2015

2.354.314

1.679.028

71.32

150

2020

2.633.931

1.723.623

66,44

216

2021

2.658.555

1.718.984

64,66

224

Kaynak: Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB),
Çalışma Hayatı İstatistikleri.
seçilmiş yıllar itibariyle son on yıllık
dönemi verilmiştir. Kamu görevlileri
2011 yılında 101 farklı sendika çatısı
altında sendikal örgütlenme faaliyetlerinde bulunurken sendikalaşma oranı yüzde 63,75 olarak gerçekleşmiştir. İlerleyen dönemde 2015 yılı
itibariyle sendikalaşma oranı yüzde
71,32’ye, sendika sayısı ise 150’ye
yükselmiştir. 2011-2015 yılları ara2

sında kamu görevlilerinin kurduğu
sendika sayısında yaklaşık yüzde 50
düzeyinde artış meydana gelirken
sendikalı kamu görevlisi sayısı yüzde 11,87 artmıştır. Bu dönemde kamu
görevlilerinin sendikal örgütlenmesi sayısal yönüyle önemli düzeyde
gelişme göstermiştir. 2020 yılında
kamu görevlilerinin sendikalaşma
oranı yüzde 64,66’ya gerilerken,

4688 sayılı Kanun’un 15’inci maddesinde yer alan kamu görevlileri hariç.
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sendika sayısı artarak 216’ya ulaşmıştır. Bu dönemde kamu görevlileri
sendikalarının üye sayılarının azalmasına rağmen sendika sayısının
artması, sendikal mücadelenin parçalı bir yapı göstermesine neden olmuştur. İlgili dönemde dikkat çeken
bir diğer önemli konu ise, sendikalı
kamu görevlilerinin yaklaşık yüzde
95’inin üç konfederasyonun çatısı
altında [Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur- Sen), Türkiye
Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (Türk Kamu-Sen), Kamu
Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK)] sendikal örgütlenme
eğilimi içinde bulunduklarıdır. 2021
yılında ise kamu görevlilerinin sendikal örgütlenmesindeki gerileme
devam etmiş, sendikalaşma oranı
yüzde 64,66 düzeyine inmiştir. 2021
yılında kamu görevlileri sendikal örgütlenmeyi 13 farklı konfederasyona bağlı ve bağımsız sendikalardan
oluşan 224 sendika çatısı altında
meydana getirmiştir. 2021 yılı Temmuz ayı istatistiğine göre işçi sendikalarının genel durumu ise toplam
15.027.910 işçiden 2.123.685’i sendika üyesi şeklinde meydana gelirken
işçilerin sendikalaşma oranı yüzde
14,13 düzeyinde gerçekleşmiştir3.
Hem kamu görevlilerinin hem de
işçilerin sendikal örgütlenmesinde
ortaya çıkan olumsuz durumlar her
iki kesiminde de sendikal örgütlenme düzeyine etki ederken, kamu
görevlilerinin sendikal örgütlenmesi
işçilere göre daha iyi bir sayısal gö3

rünüm sergilemiştir.
Kamu görevlilerinin sendikal
örgütlenmede bulunduğu on bir
hizmet kolunda yer alan kamu görevlisi ve sendikalı kamu görevlisi
sayısı 2020 yılı verileri üzerinden
Tablo 2’de ayrıntılı olarak verilmiştir. Tablo 2 verilerine göre sendika
üyesi olabilecek kamu görevlilerinin
yüzde 46,41’i kadın kamu görevlisi
(1.222.499 kişi), yüzde 53,59’u erkek
kamu görevlisidir (1.411.423 kişi).
Sendika üyesi olabilecek kamu görevlilerinin yaklaşık yarıya yakını
kadın kamu görevlilerinden oluşmaktadır. Hizmet kolları bağlamında bakıldığında Eğitim, Öğretim ve
Bilim Hizmetleri ve Sağlık ve Sosyal
Hizmetler hizmet kollarındaki kadın
kamu görevlisi sayısı erkek kamu
görevlisinden fazladır. Bir diğer deyişle, bu hizmet kollarında nicel üstünlük kadın kamu görevlilerindedir.
Kadın kamu görevlilerinin istihdam
düzeyi 634.694 kişi ile Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri hizmet kolunda en yüksek düzeydedir. Ulaştırma Hizmetleri hizmet kolunda ise
kadın görevlileri 3.744 kişi ile en düşük düzeyde istihdam edilmektedir.
Kamu sektöründe istihdam da yer
alan sendika üyesi olabilecek kadın
kamu görevlilerinin yüzde 81,53’ü
Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri
ile Sağlık, Sosyal Hizmetler hizmet
kolunda yer almaktadır. Kadın kamu
görevlilerinin büyük kısmı bu iki
hizmet kolunda çalışmaktadır.

4688 sayılı Kanun’un 15’inci maddesinde yer alan kamu görevlileri hariç.
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Tablo 2. Kamu Görevlilerinin Hizmet Kollarına ve Cinsiyete Göre Sendikal
Örgütlenmesinin Genel Görünümü (2020 Yılı)
No

Hizmet Kolu

Kamu Görevlisi Sayısı

Sendikalı Kamu Görevlisi Sayısı

Erkek

%

Kadın

%

Erkek

%

Kadın

%

1

Büro, Bankacılık ve
Sig. Hiz.

176.185

61,06

112.354

38,94

108.428

68,37

50.169

31,63

2

Eğitim. Öğretim ve
Bilim Hiz.

592.868

48,30

634.694

51,70

431.684

54,93

354.131

45,07

3

Sağlık ve Sosyal
Hizmetler

261.831

41,97

362.087

58,03

164.006

42,46

222.232

57,54

4

Yerel Yönetim
Hizmetleri

96.609

78,87

25.887

21,13

89.548

79,20

23.511

20,80

5

Basın Yayın ve
İletişim Hiz.

21.182

65,32

11.244

37,68

16.540

69,14

7.383

30,86

6

Kültür ve Sanat
Hizmetleri

11.909

62,20

7.236

37,80

8.250

68,00

3.883

32,00

7

Bayındırlı İnşaat ve
Köy Hiz.

33.225

71,11

13.498

28,89

22.323

76,80

6.745

23,20

8

Ulaştırma Hiz.

24.912

86,93

3.744

13,07

17.607

92,42

1.444

7,58

9

Tarım ve Ormancılık
Hiz.

60.093

74,78

20.266

25,22

47.010

79,18

12.362

20,82

10

Enerji Sanayi ve
Madencilik Hiz.

27.447

74,74

9.276

25,26

19.583

80,74

4.670

19,26

11

Diyanet ve Vakıf Hiz.

105.171

82,56

22.213

17,44

94.470

84,26

17,644

15,74

1.411.423

53,59

1.222.499

46,41

1.019.449

59,15

704.174

40,85

Toplam

Kaynak: ÇSGB, Çalışma Hayatı İstatistikleri.
Tablo 2’deki verilere göre sendika üyesi olabilecek kamu görevlileri
içinde sendikalaşma oranı, erkek
kamu görevlilerinde yüzde 59,15 düzeyinde, kadın kamu görevlilerinde
ise yüzde 40,85 düzeyinde gerçekleşmiştir. Sendikalı kadın kamu görevlisi sayısı 704.174 kişidir. Kadın
kamu görevlileri en yüksek düzeyde yüzde 57,54 ile Sağlık ve Sosyal
Hizmetler hizmet kolunda sendikal
örgütlenme gerçekleştirirken, en

düşük yüzde 7,58 ile Ulaştırma Hizmetleri hizmet kolunda gerçekleşmektedir. Kadın kamu görevlilerinin
sendikal örgütlenme düzeyi, Sağlık
ve Sosyal Hizmetler hizmet kolunda erkek kamu görevlilerine göre
daha yüksek düzeyde gerçekleşirken diğer hizmet kollarında daha
düşük düzeyde meydana gelmiştir.
Verilerde özellikle kadın kamu görevlilerinin sayısal olarak daha yüksek olduğu Eğitim, Öğretim ve Bilim
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Hizmetleri hizmet kolunda erkek
kamu görevlilerine göre daha düşük
düzeyde örgütlenmesi dikkat çeken
bir durum olmuştur. Genel olarak
öğretmenlerin örgütlenmiş olduğu
Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri
hizmet kolunda kadın kamu görevlileri hem nitelik hem de niceliksel
olarak daha yüksek düzeyde örgütlenme potansiyeline sahiptir.
Tablo 3’te kamu görevlileri ve
işçi sendikalarının cinsiyete göre
sendikalaşma oranları Çalışma Bakanlığı verilerine göre seçilmiş yıllar
itibariyle verilmiştir. Tablo 3 verilerine göre kamu görevlilerinin sendikal
örgütlenme düzeyi işçi sendikalarına göre daha yüksek düzeyde meydana gelmiştir. İşçi sendikalarının
örgütlenmesinin önemli bir kısmının kamu sektörü içinde yer alan işçi
statüsündeki çalışanlar olduğu da
göz önünde bulundurulduğunda, bu
durumdan özellikle kamu sektörünün başta iş güvencesi olmak üzere
farklı dinamiklerinin etkili olduğu
ifade edilebilir.

Tablo 3 verilerine göre kamu görevlileri sendikalarında kadın kamu
görevlilerinin sendikal örgütlenme
düzeyi, işçi sendikalarındaki kadın
çalışanlara göre daha yüksek düzeyde gerçekleşmiştir. Kadın kamu
görevlilerinin genel olarak Eğitim,
Öğretim ve Bilim Hizmetleri ile Sağlık ve Sosyal Hizmetler gibi nitelikli
işgücünün bulunduğu hizmet kollarında sendikalaşması, kamu sektöründe iş güvencesinin diğer sektörlere göre daha yüksek düzeyde
olması gibi etkenler bu durumun
meydana gelmesinde etkili olmuştur. Genel olarak değerlendirildiğinde ise kadın kamu görevlilerinin büyük kısmının sendikal örgütlenme
içerisinde yer almadığı sonucuna
ulaşılmaktadır. Her ne kadar kamu
sendikalarında işçi sendikalarına
göre daha yüksek düzeyde örgütlenme sayıları gözlense de kamu
sektörü içindeki istihdam verilerinin
sendikal örgütlenme düzeyine daha
yüksek düzeyde yansıması gerekmektedir.

Tablo 3. Kamu Görevlileri ve İşçi Sendikalarının Cinsiyete Göre Sendikal
Örgütlenmesinin Genel Görünümü
Yıl

Kamu Görevlileri Sendikaları

İşçi Sendikaları

Sendikalaşma Oranları (%)

Sendikalaşma Oranları (%)

Erkek

Kadın

Genel

Erkek

Kadın

Genel

2015

43,67

27,65

71,32

12,10

7,04

11,21

2019

59,69

40,31

66,79

15,15

9,10

13,74

2020

59,15

40,85

66,44

15,66

9,66

13,62

Kaynak: ÇSGB, Çalışma Hayatı İstatistikleri.
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SONUÇ
Sanayi Devrimi, kadın emeğinin
ekonomik faaliyetlerde bulunmasının dönüm noktasıdır. Sanayi Devrimi sonrasında kadın emeği ücret
karşılığı sunulmaya başlanmış fakat
bu dönemden sonra özellikle işverenler tarafından büyük bir sömürü
ile karşılaşmıştır. Sanayi Devrimi
dönemi sonrasında çalışanların hak
ve çıkarlarını koruyup geliştirmek
için oluşturulan sendikalar kadın
emeğinin maruz kaldığı olumsuz
durumların ortadan kaldırılması için
büyük bir mücadeleye girmişlerdir.
Günümüzde sendikaların bu mücadelesi geçmişe göre kısmi olarak
başarılı olsa da hala istenilen düzeye
ulaşmamıştır.
Kadın emeğinin yer aldığı
önemli bir sektör de kamu sektörüdür. Kamu sektörünün genel esaslarını belirleyen kamu çalışma ilişkileri, kendine özgü kuralları olan
ve devletin işveren olarak yer aldığı
önemli bir alanı ifade etmektedir.
Kamu çalışma ilişkilerinin önemli bir
aktörü olan kamu görevlileri sendikalarının önemi günümüzde gittikçe
artmaktadır. Türkiye’de kamu görevlilerinin sendikal örgütlenme çabası son yirmi yılda hız kazanmış ve
geçmişe göre önemli bir düzeye gelmiştir. Kamu sektöründe istihdam
açısından önemli bir yere sahip olan
kadın kamu görevlileri, kamu sendikalarının örgütlenmesi açısından
da önemlidir. Kadın kamu görevlileri hem nitelik hem de nicelik olarak kamu görevlileri sendikalarının
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önemli bir gücü konumundadır.
Genel olarak değerlendirildiğinde kadın kamu görevlilerinin sendikal örgütlenmede yeterli düzeyde
yer almadıkları sayısal verilerle de
tespit edilebilmektedir. Özellikle
kadın istihdam düzeyinin erkek istihdam düzeyinden yüksek olduğu
hizmet kollarında dahi kadınların
sendikal örgütlenme düzeyi erkeklere kıyasla geride kalmaktadır. Bu
durum, çalışanların eğitim ve vasıf
düzeyi ve iş güvencesi gibi kamu
sektörünün temel özellikleri göz
önünde bulundurulduğunda üzerinde durulması ve geliştirilmesi gereken bir konudur. Sendikalar toplumsal barışa kolektif çözümler sunan,
sürdürülebilir bir çalışma barışının
sağlanması için önemli kurumlardır. Bu bağlamda kamu görevlileri
sendikalarının kadın kamu görevlilerinin sendikal örgütlenmesini artıracak faaliyetlerde bulunması kamu
sendikalarının gelecekte daha güçlü
bir yapıya sahip olması için önemlidir. Bunun gerçekleşmesi için kamu
görevlileri sendikalarının, kadın
kamu görevlilerinin sendikalara neden yeterli düzeyde üye olmadığı yönünde araştırmalar yapması, sorun
tespitinde bulunması ve bu sorunları
ortadan kaldıracak politikalar ve uygulamalar üretmesi gerekir.
İşgücünün ve sendikaların üyelerinin ezici bir çoğunlukla tek cinsiyetten oluşması, emek piyasalarının
kurumsal bir nitelik kazanmadığı ve
yasal çerçevesinin insan hakları olgusuyla şekillenmediği dönemlere
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aittir veya bir diğer ifadeyle geçmişte kalmıştır. Günümüz şartlarında
sendikalar ve özellikle de kadın üye
potansiyeline fazlasıyla sahip olan
kamu görevlileri sendikaları gelecekte de güçlü bir şekilde varlık gösterebilmek adına kadın emeğinin
örgütlenmesine daha da fazla ağırlık vermelidir. Gözlenen eğilimler
ışığında gelecekte sendikalar kadın

emeği ile daha güçlü olacaktır ve
bunun sağlanması günümüz sendikalarının izleyeceği politikalar ile
gerçekleşecektir. Zira hem ulusal
hem de küresel düzeyde toplumsal
açıdan bir gelişim sağlanabilmesi,
ancak ve ancak tüm bireylerin katılımı ile gerçekleştirebilecek bir durumdur.
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ÖZ
İş kazası ya da meslek hastalığından kaynaklanan tazminat davalarında; gerçek zarar hesabı ve
işletilecek faizin başlangıç zamanı
bakımından, kusurun (akdi kusur
veya haksız fiilin) ortaya çıktığı tarihin esas alınması gerekmektedir.
Yargıtay, meslek hastalıklarında
haksız fiil tarihini çalışanda oluşan
meslekte sürekli iş göremezlik oranının raporla belirlendiği tarih olarak kabul etmektedir. Danıştay ise
meslek hastalığından doğan zararın
tazmini için idareye başvuru tarihini
esas almaktadır.
Kanaatimizce bu kabuller hatalıdır. Çünkü, zararın doğmaya başladığı tarih rapor tarihi değildir. Rapor
tarihi sadece iş göremezlik oranının
belirlendiği tarihtir. Zarar bundan
çok önce doğmuştur. Örneğin, meslek hastalıkları iş sağlığı ve güvenliği önlemleri alınmadığından veya
önlemler gereği gibi alınmadığından
(yetersizliğinden) kaynaklanmaktadır. Yani, işverenin akdi kusurundan kaynaklanmaktadır. İşverenin

kusuru iş göremezlik oranının belirlendiği tarihte değil çalışmanın gerçekleştirildiği sırada, yani çok daha
öncesinde mevcuttur. Bu durumda,
işverenin kusuruyla meslek hastalığının oluşmaya başladığı tarih işyerine ilişkin teknik bilirkişi raporlarına dayalı olarak hekim raporuyla belirlenmeli ve yapılacak gerçek zarar
hesaplamaları ile faiz başlangıcında
bu tarih esas alınmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Meslek Hastalığı, Akdi Kusur, Haksız Fiil, Meslek
Hastalığında Akdi Kusur, Meslek
Hastalığında Akdi Kusur Başlangıç
Zamanı.
THE PROBLEM OF DETERMINING THE DATE OF TORT IN OCCUPATIONAL DISEASE
ABSTRACT
In compensation cases arising
from work accident or occupational
disease; In terms of the actual loss
calculation and the starting time of
the interest to be charged, the date
on which the fault (contractual fault
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or tortious act) occurred should be
taken as a basis. The Court of Cassation accepts the date of wrongful
act in occupational diseases as the
date on which the rate of permanent
incapacity for work in the profession is determined by the report. The
Council of State, on the other hand,
takes the date of application to the
administration as a basis for compensation.
In our opinion, these assumptions are wrong. Because the date on
which the damage begins to arise
is not the date of the report. The report date is only the date on which
the rate of incapacity is determined.
The damage was born long before
that. For example, occupational diseases result from not taking occupational health and safety precautions or not taking the necessary
precautions (insufficiency). That is,
it is due to the employer’s contractual fault. The fault of the employer
does not exist at the time the disability rate is determined, but at the
time the work is carried out, that is,
much earlier. In this case, the date
on which the occupational disease
started to occur due to the fault of
the employer should be determined
by the doctor’s report based on the
technical expert reports regarding
the workplace, and this date should
be taken as the basis for the calculations to be made and the beginning
of the interest.
Keywords: Occupational Diseases, Contractual Fault, Tort, Contra-

ctual Fault in Occupational Disease,
Contractual Fault Starting Time in
Occupational Disease.
GİRİŞ
Mesleki bir faaliyetin yürütülmesi veya bazı işlerde sürekli çalışma, çalışan kişide, yapılan işlerle
doğrudan ilişkili hastalıklara sebep
olabilir. Bu tür durumlar sosyal güvenlik sistemlerinin iş kazalarında
olduğu gibi meslek hastalıklarını da sosyal bir risk olarak kabul
etmesinin en önemli nedenleri
arasındadır (Güzel, Okur ve Caniklioğlu, 2012: 417). Bahsi geçen riskleri en aza indirmek bakımından iş
sağlığı ve güvenliği önlemleri alınması gündeme gelmiştir. İş sağlığı
ve güvenliği önlemlerini alma yükümlülüğü işveren üzerinde olup
çalışanların da bu önlemlere uyması gerekir.
Hukuk sistemimize göre çalışanın meslek hastalığına yakalanması halinde işverenin sorumluluğu sözleşmeye aykırılıktan kaynaklanmakta olup zararların tazmininde haksız fiil sorumluluğuna
ilişkin hükümler kıyas yoluyla uygulanır. Bu bağlamda işverenin iş
sağlığı ve güvenliği önlemlerini almaması veya gereği gibi almaması
akdi kusurluluk yani sözleşmeye
aykırılık teşkil etmektedir. Yargıtay ise kararlarında meslek hastalıklarında zararın doğmasına neden olan haksız fiilden bahsetmektedir. Akdi kusur da kabul edilse
haksız fiil de kabul edilse meslek
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hastalıklarındaki uygulama hatalı
olup özellikle meslek hastalığına
yakalanmış olan çalışanın aleyhine
işlemektedir. Bu bakımdan meslek hastalıklarında özellik arz eden
akdi kusurun veya Yargıtay’ın kabul ettiği şekliyle haksız fiilin başlangıcı sorununu ele almak gerekmiştir.
Bu çalışmanın amacı; meslek
hastalıklarında akde aykırılığın ve
dolayısıyla akdi kusurun başlangıcının ve yine temerrüdün ne zaman
gerçekleştiği konusunu tartışmaktır. Bu amaçla, meslek hastalıkları
ile ilgili kavramlar ve unsurlar açısından kıyaslamalar yapılarak ve
yine mevzuattaki düzenlemeler
ile uygulamadaki mevcut durumu
karşılaştırmak suretiyle sonuca
varılmaya çalışılmıştır.
Çalışma dört ana kısımdan
meydana gelmektedir. Birinci kısımda, genel olarak meslek hastalığı kavramı ve unsurları ile meslek
hastalığının Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Mahkeme tarafından
tespiti konuları açıklanmış; ikinci
kısımda sözleşmeye aykırılık ve
akdi kusur kavramları, unsurları
ve akdi kusurun ortaya çıkmasının
etkileri ile neden haksız fiil yerine
akdi kusur (sözleşmeye aykırılık)
kavramını kullandığımız açıklanmış; üçüncü ve dördüncü kısımda
iş kazaları ve meslek hastalıklarında adli ve idari yargıda akdi kusurun başlangıcının kabul yöntemleri
ile adli ve idari yargı açısından iki
adet örnek olay verilmiş; son kı-
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sımda ise meslek hastalıklarında
akdi kusurun başlangıcının ne zaman olması gerektiği üzerine tartışmalar yapılmış ve bir kısım öneriler getirilmiştir.
1. MESLEK HASTALIĞI KAVRAMI, UNSURLARI VE TESPİTİ
1.1. Meslek Hastalığı Kavramı
Sağlık, sadece hastalık ya da
sakatlığın olmaması değil, fiziksel, ruhsal ve sosyal olarak tam bir
iyilik hali içerisinde olmaktır (Şimşek, t.y.: 9). Sağlıklı olunduğunda
bu durum pek fazla hissedilmez,
hissedilen durum hastalıktır. İnsan
vücudu, hasta olmak üzerine değil,
sağlıklı olmak üzerine tasarlanmıştır. Aklın ve vücudun kötü kullanılması sonucu vücudun dengesi
bozulmaktadır (Önerci, 2013: 7).
Dolayısıyla hastalık, insan organizmasının çeşitli nedenlerden ruhsal,
bedensel ve sosyal dengesinin bozulmasıdır (Öztürk ve Öztaş, 2012:
293-300).
Meslek hastalığı ise sanayileşme dönemi sonrasında ortaya
çıkmış bir kavramdır. Sanayileşme
sürecinde bazı hastalıkların ortaya
çıkmasında işçilerin çalışma ortamı, yaptıkları iş ve bu işlerde kullanılan bazımaddelerle temas ya da
bu maddelere maruz kalmanın çok
önemli bir rol oynadığı belirlenmiştir. Bir başka anlatımla ortaya çıkan
hastalık ile yapılan iş ve iş ortamı
arasında bir illiyet bağının bulunduğu ve ortaya çıkan bu hastalık-
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lara meslek hastalığı adı verilmiştir
(Arıcı, 2015: 317).
İşle ilgili hastalıklar sayısal
olarak toplumdaki genel hastalıklardan sonra çalışanlarda en çok
görülen hastalıklardır. Aslında,
meslek hastalıkları toplumda en az
görülmesi gereken hastalıklardır.
Çünkü, bu hastalıklar, zararlı bir
etken ile bundan etkilenen insan
bedeni arasında, yapılan işe özgü
bir etki ve tepki ilişkisinin ortaya
konulabildiği hastalık grubudur
(Şimşek, t.y.: 9).
Öğretide; meslek hastalığı,
• İşçinin işverenin emir ve talimatı altında çalışmakta iken işin
niteliğine veya yürütme koşullarına göre tekrarlanması nedeniyle
maruz kaldığı bedeni veya ruhi arızadır (Güzel ve diğerleri, 2012: 417).
• Meslekle ilişkili etkenlerin
doğurduğu ve etkenlerin sürmesi
halinde zaman geçtikçe ilerleyen,
bu nedenle belirli meslekler ve çalışma alanlarında bulunan insanlarda aktif toplam nüfusa oranla
daha çok görülen hastalıklardır,
(Velicangil ve Velicangil, 1987: 117)
biçiminde tanımlanmaktadır.
Hukuk sistemimizde ise meslek hastalığının farklı kanunlarda
tanımları bulunmaktadır.
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 3. maddede; meslek
hastalığı, “mesleki risklere maruziyet sonucu ortaya çıkan hastalığı
ifade eder” biçiminde tanımlanmıştır.
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve

Genel Sağlık Sigortası Kanunu 14/1.
maddede; “Meslek hastalığı, sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin
niteliğinden dolayı tekrarlanan bir
sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya
sürekli hastalık, bedensel veya
ruhsal engellilik halleridir.” şeklinde düzenlenerek ayrıntılı bir tanım
yapılmıştır.
Mülga 2926 sayılı Tarımda
Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu 3/h
maddesine göre, “Meslek Hastalığı:
Sigortalının yürüttüğü tarımsal faaliyetlerin niteliğine göre tekrarlanan bir sebeple veya tarımsal faaliyetin yürütüm şartları yüzünden
uğradığı geçici veya sürekli hastalık, sakatlık veya ruhi arıza hallerini, … ifade eder.” (Narter, 2015: 22).
Bu tanımlardan anlaşıldığına
göre, belirli bir meslekte veya çalışma alanında sık görülen ve aynı
koşullar altında deneysel olarak
da meydana getirilebilen bir hastalığın meslek hastalığı olarak kabul
edilmesi gerekir (Velicangil ve Velicangil, 1987: 117).
Yukarıda belirtilen Kanunlarda yapılan tanımlar incelendiğinde,
meslek hastalığını oluşturan unsurların bir kısmının, iş kazasının
unsurlarına benzer; bir kısmının
ise farklı ve tamamen kendisine
özgü olduğu görülmektedir (Tozan,
2011: 77).
En kapsamlı tanımın yer aldığı
5510 sayılı Kanuna göre, bir hastalığın meslek hastalığı olarak kabul
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edilebilmesi için çalışanın SGK’ya
bildirilmiş olması, hastalığın yürütülen işten kaynaklanması, çalışanın bedeni veya ruhi bir zarara
uğraması, hastalığın Çalışma Gücü
ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı
Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliğinde yer alan listede bulunması
ve bu yönetmelikte belirtilen süre
içinde ortaya çıkması, hastalığın
hekim raporu ile belirlenmesi ve
bu unsurların hepsinin birden gerçekleşmesi gerekir (Olgaç ve Bulut,
2013: 71).
1.2. Meslek Hastalığının Unsurları
Mevzuatımızda yer alan tanımlardan hareket edildiğinde
meslek hastalığının fiziki, tıbbi ve
hukuki unsurlar içerdiği görülmektedir.
Meslek hastalığı; mesleki olarak olumsuz koşullara maruz kalmaktan kaynaklanma, çalışılan işten kaynaklanma, işin niteliğinden
dolayı tekrarlanan sebeplerden
kaynaklanma veya işin yürütüm
şartlarından kaynaklanma gibi fiziksel, çevresel ve sosyal unsurları;
geçici veya sürekli hastalığın ortaya çıkması, bedensel veya ruhsal
engellilik hallerinin ortaya çıkması
gibi fiziki ve tıbbi unsurları ve sigortalılığın tescil edilmesi gibi hukuki bir unsuru da içermektedir.
Bu unsurlara göre, örneğin
kömür madenlerinde çalışanların
tutuldukları, silikoz ve pnömokonyoz hastalıkları ile tütün işletme-
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lerinde çalışanların yakalandıkları
tabakoz gibi hastalıklar işin niteliği
nedeniyle tekrarlanan sebeplerle
meydana gelen meslek hastalıklarındandır. Yine, sıtma savaş işlerinde çalışanların, bataklıkların
kurutulması işinde çalıştıkları sırada yakalandıkları sıtma hastalığı,
hayvanlarla ilgili işte çalışanların
yakalandıkları şarbon hastalığı,
işin yürütüm şartları nedeniyle
ortaya çıkan meslek hastalıklarındandır (Bilgili, 2008: 491).
Meslek hastalığı ile iş kazası
bu yönleri nedeniyle birbirinden
ayrılmaktadır. Meslek hastalığı
tamamıyla mesleki nitelikte olup
belirli bir meslek mensubu olmanın sonucudur (Çenberci, 1985: 123;
akt. Bilgili, 2008: 491). Buna karşılık
icra edilen meslekle hiç ilgisi olmasa bile bir kaza iş kazası sayılabilmektedir.
5510 sayılı Kanuna göre iş kazası ve meslek hastalığı sigortasından sağlanacak yardımlardan
yararlanma koşulları aynı zamanda meslek hastalığının unsurlarını
oluşturmaktadır.
1.2.1 Meslek Hastalığına Tutulan Kişi Tescil Edilmiş Sigortalı
Olması
5510 sayılı Kanunu’nun 14/1.
maddesinde; “Meslek hastalığı,
sigortalının çalıştığı veya yaptığı
işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm
şartları yüzünden uğradığı geçici
veya sürekli hastalık, bedensel
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veya ruhsal engellilik halleridir.”
denilmiştir. Bu maddede açıkça
sigortalıdan bahsedildiği için SGK
açısından meslek hastalığı, sadece
Kurumca tescil edilmiş sigortalı niteliğini taşıyanlar için söz konusu
olabilir.
Tescil edilmiş sigortalı niteliğini taşımayanlar bir meslek hastalığına yakalansalar bile ortaya çıkan
hastalık SGK bakımından meslek
hastalığı kabul edilmemektedir
(Aslanköylü, 2003: 220). Dolayısıyla meslek hastalığına tutulan
kişi sigortalı olarak tescil edilmiş
ise, Sosyal Güvenlik Kurumu’nca
iş kazası ve meslek hastalığı sigortasından sağlanan yardımlardan
yararlanabilmekte aksi takdirde
yararlanamamaktadır.
1.2.2. Meslek Hastalığına Tutulan İşçinin Bedeni veya Ruhi
Yönden Engelli Hale Gelmesi
5510 sayılı Kanuna göre meslek hastalığının ikinci unsuru sigortalının geçici veya sürekli hastalığının ortaya çıkması, bedenen
ve/veya ruhen bir zarara uğraması
sayılmaktadır.
Meslek hastalığının kişide
bedeni ve/veya ruhi bir engellilik
oluşturması meslek hastalığının
bir unsuru ve yardımlardan yararlanmak için koşul olarak belirtilmiştir. Fakat, kanunda her ne
kadar ölümden bahsedilmemişse
de meslek hastalığı sonucu ölüm
meydana gelmişse, bu durumda
ölenin yakınları meslek hastalı-

ğı sigortasından yararlanacaktır
(Uşan, 2009: 180).
1.2.3. Sigortalının Yaptığı İş veya
İşyeri Koşulları ile Meslek Hastalığı Arasında Uygun Nedensellik Bağının Bulunması
Herhangi bir meslek hastalığından bahsedebilmek için, görülen iş ile ortaya çıkan zarar arasında
uygun nedensellik bağı (neden-sonuç ilişkisi) bulunmalıdır. Bir başka
anlatımla, meslek hastalığı ve bunun sonucu olarak sakatlık veya
ölüm olayı, sigortalının çalıştığı iş
sebebiyle ortaya çıkmalıdır (Uşan,
2009: 180). Dikkat edilirse, meslek
hastalığı için Kanunun öngördüğü nedenlerin ikisi de sigortalının
yaptığı iş ve çalıştığı işyeriyle ilgilidir. Bu yönüyle meslek hastalığı, iş
kazasından farklı olarak, tümüyle
mesleki özellikler taşır. Yani, iş kazasının yapılan işle ilgili bulunması zorunlu olmadığı halde, meslek
hastalığının sigortalının yaptığı
işin sonucu olarak ortaya çıkması
gerekir. Meslek hastalığında zararı
doğuran nedenler tümüyle dış etkenlerden kaynaklanır. İş kazasından farklı olarak dıştan gelen bu
etken, çoğunlukla bünyeye yavaş
yavaş tesir eder; zaman içinde tekrarlanarak, hastalık, sakatlık veya
ruhsal bir engellilik meydana getirir (Güzel ve diğerleri, 2012: 419).
Yargıtay’a göre de meslek
hastalığı nedeniyle açılan tazminat
davasının kabul edilebilmesi için,
hastalığın kişinin yapmış olduğu
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mesleki faaliyetten kaynaklanması, ortaya çıkan zarar ile yapılan iş
arasında uygun nedensellik bağı
bulunması gerekir.(1) Nedensellik
bağı bulunmadığı takdirde, hastalık meslek hastalığı sayılamayacak
ve iş kazası ve meslek hastalığı sigortası yardımlarından yararlanılamayacaktır.
1.2.4. Meslek Hastalığının Yönetmelikteki Listede Yer Alması
Dünyada bir hastalığın meslek
hastalığı olup olmadığını belirleme
konusunda iki sistem uygulanmaktadır. Bunlardan ilki hastalığın
mesleki yani yapılan iş ile bağlantılı olduğunun hastalığa tutulan
kişi tarafından ispatlanması usulü, ikincisi ise liste usulüdür. Liste
usulünde hastalığın meslek hastalıkları listesinde yer alan hastalık olduğunun belirlenmiş olması
yeterlidir. Meslek hastalıkları listesinde yer almayan bir hastalığın
ise yapılan işten kaynaklandığının
çalışan kişi tarafından ispatlanması gerekir (Tuncay ve Ekmekçi,
2011: 298-299).
Hangi hastalıkların meslekten
ileri gelebileceği ve bunların işten
ayrıldıktan sonra en geç ne kadar
zaman içinde ortaya çıkabileceği liste yöntemi ile belirlenmiştir
(Şakar, 2011: 222). Bizim de katıl-

dığımız görüşe (Tuncay ve diğerleri, 2011:299) göre, mevzuatımızda hangi hastalıkların meslekten
kaynaklandığı konusunda sınırlı
liste sistemine gidilmemiş daha
esnek olan karma bir sistem benimsenmiştir.
Meslek hastalıkları listesi Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma
Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri
Yönetmeliğinde (Tuncay ve Ekmekçi, 2011: 299). (2) (ÇGKY) yer almıştır. ÇGKY m. 17/1’de şöyle denilmektedir. “Hangi hastalıkların
meslek hastalığı sayılacağı ve bu
hastalıkların, işten fiilen ayrıldıktan en geç ne kadar zaman sonra
meydana çıkması halinde sigortalının mesleğinden ileri geldiğinin
kabul edileceği meslek hastalıkları listesine göre (Ek-2) tespit ve
tayin edilir.”(3)
Bu durumda çalışanda Yönetmelikte yer alan bir hastalık tespit
edildiği takdirde, bu hastalığın yapılan işin niteliğinden veya yürütüm şartlarından kaynaklandığı
kabul edilmiş olacak ve artık kişiden o hastalığın meslek hastalığı
olduğunu ispat etmesi istenmeyecektir. Örneğin, maden kömürü
işinde çalışan kişinin yakalandığı
hastalığın silikoz hastalığı olduğu
anlaşılacak olursa, artık hastalığın
meslek hastalığı olarak nitelendi-

Yar. 21.HD, 14.04.2014, E. 2014/456, K. 2014/7736, Özel arşiv.
Bu Yönetmelik 01/09/2013 tarihinde yürürlüğe girmiştir. T.C. Resmi Gazete (27021, 11.10.2008).
3
Meslek hastalıklarının tespitine ilişkin 02.01.2009 tarih ve 2008-113 sayılı genelge yürürlüğe konulmuştur.
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rilmesi zorunluluğu vardır. Başka
bir anlatımla, Yönetmelikte sayılan
bir hastalığın tespit edilmesi halinde artık sigortalıdan hastalığın
kaynağının yapılan işin nitelik ve
yürütüm şartlarından kaynaklandığını ispat etmesi istenmeyecektir. Çünkü, hastalığın bir meslek
hastalığı olduğu karine olarak kabul edilecektir (Tuncay ve Ekmekçi, 2011: 299).
1.2.5. Meslek Hastalığının Yönetmelikte Belirtilen Sürede
Ortaya Çıkması
ÇGKY 4/n maddesine göre;
sigortalının meslek hastalığına
sebep olan işinden fiilen ayrıldığı
tarih ile meslek hastalığının meydana çıktığı tarih arasında geçen
en uzun süreye yükümlülük süresi
(sessiz dönem) denir. Yükümlülük
süresi, her meslek hastalığına göre
farklılık gösterir. Yönetmeliğe ekli
meslek hastalıkları listesine göre,
yükümlülük süreleri 2 gün ila 10 yıl
arasında değişmektedir. Örneğin,
silikoz hastalığı için yükümlülük
süresi 10 yıl olarak belirlenmiştir.
ÇGKY’nde her meslek hastalığı
bakımından farklı yükümlülük süreleri getirilmesinde işyeri koşulları ile çeşitli meslek hastalıklarının
nitelikleri göz önünde bulundurulmuştur (Çenberci, 1977: 202; akt.
Aslanköylü, 2003: 222).
Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği (SSİY) 36/2. maddesine
göre de “sigortalının, meslek hastalığı sebebiyle, Kanunda belirtilen

yardımlardan
yararlanabilmesi
için çalıştığı işten ayrıldıktan sonra eski işinden fiilen ayrılması ile
hastalığın meydana çıkması arasında, Yönetmelikte belirtilen süreden daha uzun bir sürenin geçmemiş olması şarttır.”
1.3. MESLEK
TESPİTİ

HASTALIĞININ

1.3.1. Meslek Hastalığının Sosyal
Güvenlik Kurumunca Tespiti
1.3.1.1. Meslek hastalığının kurum sağlık kurulunca tespiti
Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu Yönetmeliği 3. maddeye
göre;
Kurum Sağlık Kurulu; Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmeti
sunucularının sağlık kurullarınca
düzenlenecek raporlardaki teşhis
ve bu teşhise dayanak teşkil eden
belgeleri incelemek suretiyle, çalışma gücü kaybı ve meslekte kazanma gücü kaybı oranlarını, erken yaşlanma halini, vazifelerini
yapamayacak şekilde meslekte
kazanma gücü kaybını ve malullük derecelerini belirlemeye yetkili
hekimlerden ve/veya diş hekimlerinden oluşan kuruldur.
Sağlık kurulu raporu ise Kurumca yetkilendirilmiş sağlık hizmeti sunucularının sağlık kurullarınca düzenlenen sağlık kurulu
raporlarını, ifade etmektedir.
5510 sayılı Kanun 14/2. maddesine göre;
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“Sigortalının çalıştığı işten dolayı meslek hastalığına tutulduğunun;
a) Kurumca yetkilendirilen
sağlık hizmet sunucuları 4 tarafından usulüne uygun olarak düzenlenen sağlık kurulu raporu ve dayanağı tıbbi belgelerin incelenmesi,
b) Kurumca gerekli görüldüğü
hallerde, işyerindeki çalışma şartlarını ve buna bağlı tıbbi sonuçlarını ortaya koyan denetim raporları
ve gerekli diğer belgelerin incelenmesi, sonucu Kurum Sağlık Kurulu
tarafından tespit edilmesi zorunludur.”
Bu duruma göre, çalışanın
yakalandığı bir hastalığın meslek
hastalığı olup olmadığı, iki aşamalı
tıbbi prosedürün tamamlanmasından sonra belirlenebilecektir.
Birinci aşamada, sigortalının
çalıştığı işten dolayı meslek hastalığına tutulduğunun ilgili sağlık
hizmet sunucuları tarafından usulüne uygun olarak düzenlenen sağlık kurulu raporu ve dayanağı tıbbi
belgeler ile tespiti gerekir.
İkinci aşamada ise, sağlık kurulu raporunun ve dayanağı tıbbi
belgelerin Kurum Sağlık Kurulu
tarafından tespit edilmesi gerekir. Ayrıca, Kurumca gerekli görülen hallerde, işyerindeki çalışma
şartlarını ve buna bağlı tıbbî sonuçlarını ortaya koyan denetim
raporları ve gerekli diğer belgeler
4

101

Kurum Sağlık Kurulu tarafından
incelenerek bir hastalığın meslek
hastalığı olup olmadığına karar
verilebilecektir (Güzel ve diğerleri,
2012: 424).
Kurum Sağlık Kurulu’nun bu
kararlarına karşı, Sosyal Sigortalar
Yüksek Sağlık Kurulu’na itiraz edilmesi mümkündür.
1.3.1.2. Meslek hastalığının Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulunca tespiti
1.3.1.2.1. Hastalığın meslek hastalıkları listesinde yer almaması
Uygulamada çalışanın tutulduğu bir hastalık ÇGKY meslek
hastalıkları listesinde yer almadığı
için Kurum Sağlık Kurulu tarafından meslek hastalığı sayılmayabilir. Böyle bir durumda ilgili sigortalı
veya hak sahipleri Sosyal Sigorta
Yüksek Sağlık Kuruluna itiraz edebilir. Bu tür bir itiraz üzerine kurul
hastalığın meslek hastalığı sayılıp
sayılmayacağına karar verecektir.
Çünkü, meslek hastalıkları listesinde yer almayan bir hastalığın
meslek hastalığı sayılıp sayılmayacağı hususu 5510 sayılı Kanunun 14. maddesinin son cümlesine
göre, “yönetmelikte belirlenmiş
hastalıklar dışında herhangi bir
hastalığın meslek hastalığı sayılıp
sayılmaması hususunda çıkabile-

ÇGYK 5/2 gereğince, sigortalıların meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücü kaybı oranları tespitinde esas
alınacak sağlık kurulu raporlarını düzenlemeye, Sağlık Bakanlığı meslek hastalıkları hastaneleri ile eğitim ve araştırma hastaneleri ve Devlet üniversitesi hastaneleri yetkilidir.
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cek uyuşmazlıklar, Sosyal Sigorta
Yüksek Sağlık Kurulunca karara
bağlanır.” 5
Yani bir uyuşmazlığın ortaya
çıkması halinde, söz konusu uyuşmazlığın çözümü, ilk aşamada Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kuruluna
ait olacaktır.
Ancak bu durumda hastalığın
meslek hastalığı olduğunu ispat
yükü çalışan üzerinde olacaktır.
Bu husustaki teşhisin laboratuvar
deneyleriyle de doğrulanması gerekecektir. Yüksek Sağlık Kurulunun bu kararına karşı ise Yargıtay
İçtihadı Birleştirme Kararında da6
kabul edildiği üzere çalışan veya
hak sahipleri iş mahkemesinde
meslek hastalığının tespiti davası
açabilecektir.
1.3.1.2.2. Meslek hastalığının
yükümlülük süresinden sonra
ortaya çıkması
Sosyal Sigorta Sağlık İşlemleri Tüzüğü (SİT) 64/3. maddeye
göre; “Kanunla sağlanan yardımlardan yararlanabilmek için sigortalının meslek hastalığına sebep
olan işinden fiilen ayrıldığı tarih ile
meslek hastalığının meydana çıktığı tarih arasında geçecek azami
süreye yükümlülük süresi denir.”
Çağdaş sosyal güvenlik hukukunun ilkelerine göre de bilimsel
açıdan, yükümlülük süresinden
sonra ortaya çıkan meslek hastalı-

ğı ile işyerindeki çalışma arasındaki nedensellik bağı hekim raporu
ile kesin olarak belirlenmiş ise Kurum’un, sigortalıya karşı sorumlu
tutulması hakkaniyet icabıdır (Aslanköylü, 2003: 222).
5510 sayılı Kanun’da böyle
bir düzenlemeye gidilmiştir. 14/2.
maddeye göre, “Meslek hastalığı,
işten ayrıldıktan sonra meydana
çıkmış ve sigortalı olarak çalıştığı
iştenkaynaklanmış ise, sigortalının
bu Kanunla sağlanan haklardan
yararlanabilmesi için, eski işinden
fiilen ayrılmasıyla hastalığın meydana çıkması arasında bu hastalık
için Kurum tarafından çıkarılacak
yönetmelikte belirtilen süreden
daha uzun bir zamanın geçmemiş olması şarttır. Bu durumdaki
kişiler, gerekli belgelerle Kuruma
müracaat edebilirler. Herhangi bir
meslek hastalığının klinik ve laboratuvar bulgularıyla belirlendiği
ve meslek hastalığınayol açan etkenin işyerindeki inceleme sonunda tespit edildiği hallerde, meslek
hastalıkları listesindeki yükümlülük süresi aşılmış olsa bile, söz
konusu hastalık Kurumun veya
ilgilinin başvurusu üzerine Sosyal
Sigorta Yüksek Sağlık Kurulunun
onayı ile meslek hastalığı sayılabilir.”
5510 sayılı Kanun’daki esaslar
iki farklı yönetmelikte de yer almıştır. Bunlardan;

Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulunun, görev, yetki, çalışma usul ve esasları ile kurul üyelerinin hak ve yükümlülükleri 02.07.2013 tarihli 28695 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulunun Görev,
Yetki, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte düzenlenmiştir .
6
Yar. İBK, 28.6.1976, E. 1976/6, K. 1976/4.
5
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ÇGKY 17/2. maddesine göre,
“Herhangi bir meslek hastalığının
klinik ve laboratuvar bulgularıyla
kesinleştiği ve meslek hastalığına
yol açan etkenin, işyeri incelenmesiyle kanıtlandığı hâllerde, meslek
hastalıkları listesindeki yükümlülük süresi aşılmış olsa bile, söz
konusu hastalık, Sosyal Sigorta
Yüksek Sağlık Kurulunun kararı ile
meslek hastalığı sayılabilir.”
SSİY 36/3. maddeye göre de,
“Kurumca çıkarılacak yönetmelikle belirlenmiş meslek hastalıkları listesindeki yükümlülük
süresi aşılmış olduğu için talepleri
kabul edilmeyen sigortalıların yazılı başvuruları üzerine söz konusu
hastalığın meslek hastalığı sayılıp
sayılmayacağı hususuna, meslek
hastalığının klinik ve laboratuvar
bulguları ile belgelenmesi ve meslek hastalığına yol açan etkenin
Kurum denetim ve kontrol ile görevli memurları veya iş müfettişlerince işyerinde yapılacak inceleme
sonucunda hazırlanacak rapora
istinaden Sosyal Sigorta Yüksek
Sağlık Kurulunca karar verilir.”
Yukarıdaki hükümler birlikte
değerlendirildiğinde şöyle bir sonuca ulaşılmaktadır. Yükümlülük
süresi geçmiş olsa bile hastalığın
hekim raporlarıyla kesinleştiği ve
çalışılan iş veya işyeri koşullarından meydana geldiği ispatlandığı
durumlarda Sosyal Sigorta Yüksek
Sağlık Kurulu bu hastalığın meslek
7
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hastalığı olduğuna karar verebilir. Örneğin, pnömokonyoz meslek
hastalığında yükümlülük süresi7
10 yıldır. Sigortalı pnömokonyoz
hastalığına neden olan işyerinden
ayrıldıktan itibaren 10 yıl içerisinde
bu hastalık ortaya çıkmış ise sigortalıya her türlü sosyal sigorta yardımı yapılır. İşveren hem sigortalıya hem de Kurum’a karşı sorumlu
olur. Ancak bu meslek hastalığı
(pnömokonyoz), sigortalının hastalığa neden olan işyerinden ayrıldıktan ve bu ayrılık 10 yılı geçtikten
sonra ortaya çıkmışsa Kurumun
veya ilgilinin başvurusu üzerine
Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulunun onayı ile meslek hastalığı
sayılabilir.
1.3.1.2.3. Meslek hastalığının
maruz kalma süresinin indirilmesiyle kabul edilmesi
SİT 66/1. maddeye göre; “Pnömokonyozun meslek hastalığı
sayılabilmesi için, sigortalının, havasında pnömokonyoz yapacak
yoğunluk ve nitelikte toz bulunan
yeraltı veya yerüstü işyerlerinde
toplam olarak en az üç yıl çalışmış
olması şarttır.” Bu süreye maruz
kalma süresi denilmekte olup kişinin tozlu ortamda en az çalışma
süresidir.
Anlaşılacağı üzere, bir çalışana pnömokonyoz meslek hastalığı
tanısı konulmuşsa bu kişinin hastalık yapacak yoğunluk ve nitelikte

Sosyal Sigorta Sağlık İşlemleri Tüzüğü C grubu Pnömokonyozlar ve diğer mesleki solunum sistemi hastalıkları listesinde belirtilen yükümlülük süresidir.
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toz bulunan işyerinde en az üç yıl
çalışmış olduğu kabul edilmektedir.
Yine 66/2. maddede aynen
şöyle denilmektedir; “Ancak, havasında yüksek yoğunlukta ve
pnömokonyoz yapacak nitelikte
toz bulunan yeraltı ve yerüstü işyerlerinde meydana gelmiş, klinik
veya radyolojik bulgular ve laboratuvar muayeneleriyle süratli seyrettiği ve ağırlığı saptanmış
olgularda Sosyal Sigorta Yüksek
Sağlık Kurulunun onayı sağlanmak
koşuluyla 3 yıllık süre indirilebilir.”
Bu hükme göre ise, örneğin iki yıl
çalışmış olmasına rağmen çalışana pnömokonyoz meslek hastalığı
tanısı konulursa bu kişinin sosyal
sigorta yardımlarından yararlanabilmesi için Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulunun kararı gerekecektir. Sosyal Sigorta Yüksek
Sağlık Kurulu iki yıl çalışmasına
rağmen pnömokonyoz hastalığını meslek hastalığı olarak kabul
edebilecektir. Bu görev SİT 43/B3. madde ile Sosyal Sigorta Yüksek
Sağlık Kurulu’na verilmiştir.
Benzer hükümler ÇGKY 20/1.
maddede yer almaktadır.
Görüleceği üzere, bir kişinin
hastalığının pnömokonyoz meslek
hastalığı sayılabilmesi için kişinin en az üç yıl tozlu ortamda çalıştırılmış olması gerektiği SİT ve
ÇGKY ile hüküm altına alınmıştır.
Bu çalışmanın konusu bakımından
önem arzeden bu durum ileride ayrıntılı olarak ele alınacaktır.

1.3.1.3. Meslek hastalığının kurum veya Bakanlık iş müfettişlerince soruşturulması
Meslek hastalığının soruşturulmasına ilişkin usul ve esaslar
5510 sayılı Kanunun 14. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre,
çalışan veya işveren tarafından yapılan meslek hastalığı ile ilgili bildirimler üzerine gerekli soruşturmalar, Kurumun denetim ve kontrol ile
yetkilendirilen memurları tarafından veya Bakanlık iş müfettişleri
vasıtasıyla yaptırılabilir.
Hangi hallerin meslek hastalığı sayılacağı, iş kazası ve meslek
hastalığı bildirgesinin şekli ve içeriği, verilme usulü ile bu maddenin
uygulanmasına ilişkin diğer usul
ve esaslar, Kurum tarafından çıkarılacak yönetmelikte düzenleneceği de 14. maddede belirtilmiştir. SGK’nın bu yönetmeliğe uygun
olarak soruşturma yapması gerekmektedir.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı İş sağlığı ve güvenliğini
sağlayacak tedbirlerin uygulanmasını izlemek, konusunda görevlendirilmiştir. Bakanlık bünyesinde ise; iş sağlığı ve güvenliği ile iş
kazaları ve meslek hastalıklarının
önlenmesi konularında inceleme
ve araştırma çalışmalarını planlamak, programlamak ve uygulanmasını sağlamak görevi İş Sağlığı
ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’ne
verilmiştir.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Yönet-
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meliği’nin 8’inci maddesi birçok
denetleme görevi yanında İş Teftiş
Kurulunu meslek hastalığı soruşturmalarında da görevlendirmiştir.
İş müfettişleri, meslek hastalığını soruşturma ve denetim ile ilgili
gerekli gördükleri kimseleri bulundukları veya uygun gördükleri
yerde dinlemek, bilgi ve ifadelerine
başvurmak üzere çağırmaya da
yetkilidir.
5510 sayılı Kanun açıkça meslek hastalığı soruşturmalarının
Kurum dışında iş müfettişlerince
de yapılabileceği hükmüne yer verildiğinden, iş müfettişlerininrapor
ve tutanaklarında gerekli bilgilerin
yer alması durumunda, Kurumca
ayrı bir incelemeye gerek duyulmayacaktır.8
1.3.2. Meslek Hastalığının Mahkeme Tarafından Tespiti
Kurum Sağlık Kurulunca sigortalıdaki hastalığın mesleki olmadığına karar verilmişse sigortalı
itirazen SS. Yüksek Sağlık Kuruluna başvurabileceği gibi yetkili İş
Mahkemesinde Kurum ve işveren
aleyhine tespit davası açarak tutulduğu hastalığın yönetmeliğe
ekli meslek hastalıkları listesinde
bulunmayan mesleki bir hastalık
olduğunu ispat edebilir (Güneren,
2011: 505). Açılacak bu tür davala8
9
10
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rın amacı, sigortalı veya hak sahiplerine iş kazası ve meslek hastalığı
sigorta kolundan gelir bağlanmasını sağlamaktır.9
5510 sayılı Kanun 14/son maddesine göre, meslek hastalıkları
listesinde yer almayan bir hastalığın meslek hastalığı olduğunu iddia
eden sigortalı veya hak sahiplerinin istemleri Kurumca reddedilmiş ise, bu konudaki uyuşmazlık
Yüksek Sağlık Kurulunca karara
bağlanır.
Bu hükme göre, Sosyal Sigortalar Yüksek Sağlık Kuruluna başvurulmadan, doğrudan mahkemede dava açılmış ise, mahkemenin
Kurulun kararına kadar davayı
ertelemesi, Kurul kararını bekletici mesele sayması ve dolayısıyla sigortalıya Kurula başvurması
için süre tanıması uygun olacaktır
(Çenberci, t.y.: 127; akt. Güzel ve diğerleri, 2012: 338).
Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık
Kurulu kararına ilgililer tarafından
itiraz halinde, mahkemenin, karara esas olmak üzere Adli Tıp Kurumundan veya Tıp Fakültelerinin
sağlık kurullarından rapor istemesine hukuki bir engel yoktur.10
Kural olarak Sosyal Sigorta
Yüksek Sağlık Kurulunca verilen
karar Sosyal Güvenlik Kurumunu
bağlayıcı nitelikte ise de diğer ilgili-

SSK Başkanlığı Sigorta İşleri Genel Müdürlüğü’nün 02.02.2006 tarih ve74530 sayılı Genel Yazısı, Akt: Bilgili, Ö., s. 490
Yar. 21HD, 30.04.2006, 5.03.2009, 2008/3784 1178, 8336-7261 (Aktaran: Güneren, 2011: 475).
“öncelikle Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu’ndan rapor alınması, anılan kurul tarafından verilen raporun davacı
Kurum açısından bağlayıcı olmasına karşın, davalı işverenin bu rapora da itiraz hakkı bulunduğundan, itirazı halinde, Adli Tıp Kurumu veya tıp fakültelerinin konuya ilişkin anabilim dalı uzmanlarından oluşturulan kurullardan
rapor alınmak suretiyle, … sigortalının meslekte kazanma güç kaybı oranının kesin biçimde belirlenmesi gerekir.”
Yar. 10.HD, 21.02.2013, E. 2011/17462, K. 2013/2847, Özel arşiv.
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ler yönünden bir bağlayıcılığı olmadığından inceleme Adli Tıp Kurumu
ve gerekirse sonrasında Adli Tıp
Kurumu Genel Kurulu11 aracılığıyla
yaptırılmalıdır.12
1.3.3. Meslekte Kazanma Gücü
Azalma (Maluliyet) Oranının
Hesaplanması ve Mevzuat
Öğreti ve uygulamada sürekli iş göremezlik anlamında olmak
üzere maluliyet, meslekte kazanma gücünün azalması, çalışma
gücü kaybı, güç kaybı gibi terimler
kullanılmaktadır.
Fakat, gerek önceki (506 sayılı
Kanun) gerek yeni sosyal güvenlik
mevzuatımız (5510 sayılı Kanun),
malullük sigortasından yararlanabilmeyi sağlayan sürekli iş göremezlik hallerini tanımlarken iki
farklı kavram kullanmıştır. Bunlar
çalışma gücü kaybı ve meslekte kazanma gücü kaybı kavramları olup
ikisi arasındaki fark ise, sürekli iş
göremezliğe sebep olan olayın niteliğinden kaynaklanmaktadır. İş
kazası ve meslek hastalığından doğan rahatsızlıkların iş göremezlik
sayılabilmesi, meslekte kazanma
gücünde belli oranda kayıp yaratmasına bağlıdır. Ancak rahatsızlığın
iş kazası ve meslek hastalığı dışında bir nedenden oluştuğu hallerde
malul kabul edilebilmek, çalışma

gücünde ortaya çıkan belli düzeydeki kayba dayandırılmıştır. Emekli
Sandığı Kanunu’nda ise bu kavramlar yerine memurun (iştirakçinin)
görevini yapamıyor olması maluliyet için yeterli görülmüştür (Akın,
2007: 164).
Yukarıda belirtilen duruma
göre sosyal sigorta mevzuatımızda
sigortalıların malul sayılabilmesi
için varlığı aranan sakatlık türleri
üç başlık altında toplanabilir. Bunlar çalışma gücü kaybına dayalı
maluliyet, meslekte kazanma gücü
kaybına bağlanan maluliyet ve görevini yapamayacak duruma girme
sebebiyle oluşan maluliyettir (Akın,
2007:164).
Bedensel bütünlüğün ihlali sonucu, zarar gören çalışanın meslekte kazanma gücünü hangi oranda kaybettiği; zararın ve tazminatın
hesaplanmasında en önemli unsurlardan biridir.
Yargıtay, hükmedilecek tazminatın miktarı bakımından; “… sigortalıya bağlanacak gelir ve hükmedilecek tazminatın miktarını doğrudan etkilemesi nedeniyle, işçideki
meslekte güç kayıp oranının kesin
olarak belirlenmesi gerekir.” demiştir.13
Kişinin ne oranda sürekli iş göremezliğe uğradığı, özür veya sakatlığın niteliği ve zarar görenin mes-

01.01.2018 tarihi itibari ile Genel Kurul kaldırılmış, yerine Üst kurullar kurulmuştur
“Kural olarak Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulunca verilen karar Sosyal Güvenlik Kurumunu bağlayıcı nitelikte
ise de diğer ilgililer yönünden bir bağlayıcılığı olmadığından inceleme Adli Tıp Kurumu giderek Adli Tıp Kurumu
Genel Kurulu aracılığıyla yaptırılmalıdır. Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulunun 28.06.1976 günlü ve
1976/6-4 sayılı kararı da bu yöndedir.” Yar. 21.HD, 27.05.2013, E. 2012/5013, K. 2013/10818; Yar. 10.HD, 08.09.2014, E.
2014/11781, K. 2014/16693.
13
Yar. 21.HD, 04.06.2013, E. 2013/2205, K. 2013/11785, Özel arşiv.
11

12

KARATAHTA / Is Yazıları Dergisi
leki durumu göz önünde tutularak,
Çalışma Gücü ve Meslekle Kazanma
Gücü Kaybı Oranı Tespiti İşlemleri
Yönetmeliği’nde gösterilen cetvellere göre yüzde (%) olarak SGK tarafından belirlenir (Güneren, 2011:505).
“Haksız fiil sonucu çalışma gücü
kaybının olduğu iddiası ve buna yönelik bir talebin bulunması halinde,
zararın kapsamının belirlenmesi
açısından maluliyetin varlığı ve oranının usulüne uygun şekilde belirlenmesi gerekmektedir. Söz konusu
belirlemenin ise Adli Tıp Kurumu İhtisas Dairesi veya Üniversite Hastanelerinin Adli Tıp Anabilim Dalı bölümleri gibi kuruluşlarının çalışma
gücü kaybı olduğu iddia edilen kişide
bulunan şikâyetler dikkate alınarak
oluşturulacak uzman doktor heyetinden;
Kaza tarihi 11.10.2008 tarihinden önce ise Sosyal Sigorta Sağlık
İşlemleri Tüzüğü,
11.10.2008 tarihi ile 01.09.2013
tarihleri arasında Çalışma Gücü ve
Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği,
01.09.2013-01.06.2015 tarihleri
arası Maluliyet Tespiti İşlemleri Yönetmeliği,
01.06.2015- 20.02.2019 tarihleri
arası Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık
Kurul Raporları Hakkında Yönetmelik,
20.02.2019 tarihinden sonra
Erişkinler İçin Engellilik Değerlen14
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dirmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri dikkate alınarak yapılması
gerekmektedir.”14
3/8/2013 tarihli ve 28727 sayılı
Resmî Gazetede yayımlanan “Maluliyet Tespiti İşlemleri Yönetmeliği”
de 28.09.2021 tarih ve 31612 sayılı
Resmî Gazetede yayınlanan “Maluliyet ve Çalışma Gücü Kaybı Tespiti İşlemleri Yönetmeliği” ile yürürlükten
kaldırılmıştır.
Görüleceği üzere bu konuda
oldukça fazla tüzük ve yönetmelik
bulunmaktadır. Bu alandaki düzenlemelerin uyumlaştırılarak tek bir
metin içerisinde yer alması faydalı
olacaktır.
2.
SÖZLEŞMEDEN
DOĞAN
(AKDİ) SORUMLULUK VE SÖZLEŞMEYE AYKIRILIĞIN ORTAYA
ÇIKMASI
2.1. İş Sözleşmesi, İşçiyi Gözetme Borcu ve Meslek Hastalığında Sorumluluğun Niteliği ile
Şartları
2.1.1. İş Sözleşmesi ve İşçiyi Gözetme Borcu
İşveren ile çalışan bir ücret karşılığı bir iş görme konusunda anlaştıklarında iş sözleşmesi ortaya
çıkar. Taraflar arasında bir anlaşma
olmadan ücret karşılığı çalışılmaya
başlanması ile de iş akdi kendiliğinden kurulmuş olmaktadır. Bu durum

Yar. 4.HD, 08.07.2021, 2021/3676 E., 2021/4369 K., Özel arşiv.
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Türk Borçlar Kanunu (TBK) 394/2.
maddede şöyle ifade edilmiştir. “Bir
kimse, durumun gereklerine göre
ancak ücret karşılığında yapılabilecek bir işi belli bir zaman için görür
ve bu iş de işveren tarafından kabul
edilirse, aralarında hizmet sözleşmesi kurulmuş sayılır.”
5510 sayılı Kanun’un 7. maddesine göre; “Sigorta hak ve yükümlülükleri 4. maddenin birinci fıkrasının
(a) bendi kapsamında sigortalı sayılanlar için çalışmaya, mesleki eğitime veya staja başladıkları tarihten,
… itibaren başlar.” denilmektedir.
Bu hüküm tüm bilimsel çevrelerde
(Şakar, 2011: 138; Arıcı, 2015:273; Güzel ve diğerleri, 2012:113; Tuncay ve
diğerleri, 2011:119; Bilgili, 2008: 39; Olgaç ve Bulut, 2013: 25, Uşan, 2009: 69;
Güneren, 2011: 344) ve yargı kararlarında15 “fiilen çalışmaya başlanması
ile sigortalılık kazanılır.” şeklinde
değerlendirilmektedir. Yani fiilen
çalışan kişi sigortalı niteliği kazanır.
İş sözleşmesi İş Kanunu’nda
hizmet sözleşmesi ise Türk Borçlar
Kanunu’nda yer almıştır. İki sözleşme de taraflara karşılıklı olarak
borçlar yükler. Farklı Kanunlarda
yer almasına rağmen her iki sözleşme türü de işverene iş sağlığı ve güvenliği önlemleri alınması yükümlülüğü getirir.
Çalışanın sadakat borcunun
karşılığı olarak işverenin işçiyi gözetme borcu konulmuştur. Bu borç
iş akdinin niteliğinden ve kamu hu15

HGK, 21.03.2012, E. 2012/10-15, K. 2012/228, Özel arşiv.

kuku kuralı niteliği taşıyan iş sağlığı
ve güvenliğine ilişkin hükümlerden
kaynaklanmaktadır. Yani, işçiyi gözetme borcu hem Kanundan hem de
hizmet sözleşmesinden doğmaktadır. İşverenin gözetme borcu, işçinin gördüğü iş dolayısıyla maruz
kalabileceği zararlara karşı gereken
önlemleri almak ve çıkarlarına zarar
verecek davranışlardan kaçınmak
şeklindeki yükümlülüklerden oluşan geniş kapsamlı bir borçtur (Süzek, 2013: 399).
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun (İSGK) 4. maddesi
gereğince “İşveren, çalışanların işle
ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlüdür.” Ayrıca Türk Borçlar
Kanunu’nun 417. maddesinin 2. fıkrası gereğince “İşveren, işyerinde iş
sağlığı ve güvenliğinin sağlanması
için gerekli her türlü önlemi almak,
araç ve gereçleri noksansız bulundurmak; işçiler de iş sağlığı ve güvenliği konusunda alınan her türlü
önleme uymakla yükümlüdür.”
TBK’nın 417. maddesinde düzenlenen işverenin sorumluluğunun sınırları, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 4. maddesine göre belirlenir. Dolayısıyla işveren, iş sağlığı
ve iş güvenliği konusunda gerekenleri
eksiksiz yapma ve hatta teknolojinin
gerektirdiği en üst düzeyde önlem
alma borcu altındadır (Akın, 2001: 88;
Süzek, 2013:411-412).
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2.1.2. Meslek Hastalığında Sözleşme (Akdi) Sorumluluğu ile
Haksız Fiil Sorumluluğunun
Yarışması Hali
İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini almayan işveren iş sözleşmesinden doğan işçiyi gözetme borcunu yerine getirmemiş olacağından
sözleşmeye aykırı davranmış sayılacaktır. Bu nedenle bu konuda işverenin sorumluluğu öncelikle bir akdi
sorumluluktur. TBK 417/3. maddede
“İşverenin, Kanuna ve sözleşmeye
aykırı davranışı nedeniyle işçinin
ölümü, vücut bütünlüğünün zedelenmesi veya kişilik haklarının ihlaline bağlı zararların tazmini, sözleşmeye aykırılıktan doğan sorumluluk
hükümlerine tâbidir.” denilmektedir.
Görüleceği üzere maddede bu konu
açıkça akdi sorumluluk olarak düzenlenmiştir.
Ayrıca, işverenin iş sağlığı ve
güvenliği önlemlerini almaması
nedeniyle ortaya çıkacak iş kazası
veya meslek hastalığından kaynaklanan zararların tazmin edilmesi için
açılacak tazminat davası haksız fiil
sorumluluğuna da dayandırılabilir.
(TBK m. 49 vd.) Çünkü işverenin bu
davranışı iş sağlığı ve güvenliğine
ilişkin emredici davranış kurallarının ihlal edilmesi anlamına gelmektedir. Bu nedenle söz konusu kuralların ihlali aynı zamanda bir haksız
fiil oluşturur (Süzek, 2013: 422; Akın,
2001: 94; Oğuzman ve Öz, 2014:445).
Bahsedilen nedenlerle, işçilerin
meslek hastalığı tazminatı taleplerinde akdi sorumluluk ile haksız fiil
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sorumluluğundan doğan dava haklarının yarıştığı kabul edilmektedir (Süzek, 2013: 422; Akın, 2001: 95;
Oğuzman ve Öz, 2014: 445).
Meslek hastalığından dolayı zarar gören kişi zararın tazmini
için isterse sözleşme sorumluluğuna isterse haksız fiil sorumluluğu
hükümlerine dayanabilir (Süzek,
2013:422). Fakat kısmen akdi sorumluluğa kısmen haksız fiil sorumluluğuna dayanılamaz. Hangi
sorumluluğa dayanıldıysa uyuşmazlıkta o sorumluluk türünün tüm
hükümleri uygulanır (Oğuzman ve
Öz, 2014: 445).
Meslek hastalığı nedeniyle zarar
gören işçinin akdi sorumluluğa ilişkin
hükümlere başvurması kural olarak
kendisi için daha faydalıdır. Çünkü,
işçi haksız fiil hükümlerine dayandığı takdirde işverenin kusurunu ispat etmek zorunda kalacaktır. Buna
karşılık, akdi sorumlulukta TBK 112.
maddesi gereğince kusursuzluğunu
ispat yükü işverene ait olacaktır (Süzek, 2013:422; Akın, 2001: 95).
Akdi sorumluluk ile sözleşme
sorumluluğu arasında önemli bir
fark da zamanaşımı konusundadır.
Zarar gören işçi davasını akdi sorumluluk esasına dayandırdığı takdirde, açacağı dava TBK 146. maddesi gereğince on yıllık zamanaşımı
süresine tâbi olacaktır. Hâlbuki TBK
72. maddedeki haksız fiil zamanaşımında olağan zamanaşımı süresi iki
yıldır.
Bu nedenlerle, akdi sorumluluk
hükümlerine dayanmaktan açık bir
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feragat olmadıkça, davanın mahkeme tarafından akde aykırılığa
dayanan bir tazminat davası sayılması menfaatler durumuna ve işçinin korunması esasına daha uygun
düşecektir (Süzek, 2013: 422; Akın,
2001: 94). Bu yaklaşıma uygun hüküm, Türk Borçlar Kanunu’nda düzenlenmiştir. Sebeplerin yarışması
başlığını taşıyan 60. maddeye göre;
“Bir kişinin sorumluluğu birden çok
sebebe dayandırılabiliyorsa hâkim
zarar gören aksini istemiş olmadıkça
veya Kanunda aksi ön görülmedikçe,
zarar görene en iyi giderim imkânı
sağlayan sorumluluk sebebine göre
karar verir.”
Kanaatimizce, Yargıtay’ın da
açık bir feragat olmadıkça sorumluluğun akdi sorumluluk olduğunu kabul etmesi ve haksız fiil yerine akdi
kusur kavramını kullanması daha
yerinde olacaktır.
2.2. Sözleşmeden Doğan Borçların İhlali
Sözleşmeden doğan yükümlülüklerin ihlâli borcun ifa edilmemesi (Ademi İfa) olarak da nitelendirilmekte olup çeşitli türlere ayrılır.
Bunlar, borcun hiç ifa edilmemesi
(kusurlu ifa imkânsızlığı), gereği gibi
ifa etmeme, temerrüt ve bağımsız
yapmama yükümlülüklerinin ihlâlidir (Eren, 2012: 1036; Tandoğan, 2010:
395-399).
TBK m. 113/2 ve 3’te bağımsız
yapmama borçlarının ihlali ayrı bir
ihlâl türü olarak düzenlenmiştir.
Aslında bu da gereği gibi ifa etme-

menin bir türü olarak görülebilir.
Yine, borçlunun alacaklıya ifadan
önce borcu yerine getirmeyeceğini
beyan etmesi halinde ifadan, açıkça kaçınma olacağından temerrüt
hükümleri uygulanmalıdır. (Eren,
2012:1051; Tandoğan, 2010:395-399).
Bu nedenlerle aşağıda borcun hiç ifa
edilmemesi ve gereği gibi ifa etmeme hallerini inceleyeceğiz.
2.2.1. Borcun Hiç İfa Edilmemesi
Borcun hiç ifa edilmemesi, her
şeyden önce borçlunun borcunu çeşitli sebeplerle yerine getirmemesi
şeklinde kendini gösterir. Bunun gibi
akde göre yapılması (verilmesi veya
yapılmaması) gereken edanın yerine tamamen başka bir edada bulunduğu takdirde borç hiç ifa edilmemiş
sayılır (İnan ve Yücel, 2014: 466).
Yine, borcun hiç ifa edilmemesi, sözleşmenin geçerli olarak kurulmasından sonra borçlunun kusurlu bir
davranışı yüzünden edimin, sürekli
ve kesin olarak yerine getirilmesinin
(ifasının) mümkün olmaması halini
ifade eder. Borçlunun alacaklıya ifadan önce borcu yerine getirmeyeceğini beyan etmesi hali de buraya
dâhil edilebilir (Von Tuhr, 1983: 560;
Eren, 2012: 1036; Tandoğan, 2010:
395-396; Oğuzman ve Öz, 2014: 456;
Ayan, 2015: 229).
Borçlunun kusuru ile sözleşmeye aykırı davranışı açık ve net olarak
ortaya konulması anlamına gelmektedir. İşverenin iş sağlığı ve güvenliği
önlemlerini hiç almaması durumu
işçi ile işveren arasındaki sözleşme-
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de işveren tarafından borcun hiç ifa
edilmemesi olup işverenin tam kusurlu olduğu haldir.
2.2.2. Borcun Gereği Gibi İfa
Edilmemesi (Kötü İfa)
Borçlu, borcunu yerine getirmiş
olmakla beraber, yapılan ifa gereği
gibi değilse, yani kararlaştırılan yer
ve zamanda, miktar ve niteliğine uygun bir şekilde yerine getirilmediği
takdirde, borçlunun edimi gereği gibi
ifa etmemesi yani kötü ifa söz konusu olur (Akıntürk ve Ateş Karaman
2011: 124; Eren 2012: 1037; Von Tuhr
1983: 563). Borçlu, borcunu ifa ederken, yasadan, sözleşmeden veya iyi
niyet kurallarından (TMK m. 2) doğan yükümlülüklerine aykırı davranmışsa borç gereği gibi ifa edilmemiştir (Reisoğlu, 2011: 346). İşverenin
iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini
tam olarak almaması durumu borcun gereği gibi ifa edilmemesi veya
kötü ifa edilmesi halidir. İşveren bu
kusurundan da sorumlu olacaktır.
2.3. Sözleşmeden Doğan Sorumluluğun Şartları
Sözleşmeden doğan (akdi) sorumluluğun dört adet şartı bulunmaktadır. Bunlar; borçlunun borca
aykırı davranması yani sözleşmenin
ihlâli, bir zararın doğmuş olması, ihlâl fiili ile zarar arasında uygun illiyet
bağı olması ve sözleşmenin kusurlu
olarak ihlal edilmesidir.
2.3.1. Borca Aykırı Bir Davranış
(Sözleşmenin İhlali) Olmalıdır
Sözleşmeden doğan sorumlu-
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luğun söz konusu olması için, önce
taraflar arasında hukukî işlemden
doğan bir borç ilişkisinin mevcut
olması gerekir. Borca aykırılık; borcu yerine getirmeme, borcu ifa etmemedir. Borçlu borçlanmış olduğu
edimi hiç veya gereği gibi yerine getirmez ya da vaktinde ifada bulunmazsa, borca aykırı davranmış, sözleşme ilişkisini ihlâl elmiş olur. Borca
aykırılığa, sözleşmeye aykırılık veya
sözleşmenin ihlâli adı da verilmektedir. Sözleşmeden doğan sorumlulukta borca aykırılık, haksız fiillerdeki hukuka aykırılığa tekabül eder.
Hukuk düzeninin, kişilerin mal
veya şahıs varlığını korumaya yönelmiş, yazılı veya yazılı olmayan
kurallarına aykırı fiiller hukuka aykırı fiillerdir. Fiilin haksız sayılması
yönünden, o kuralın bir özel hukuk
veya kamu hukuku kuralı oluşu arasında bir fark yoktur. Bir hakkın ihlal
edilmesiyle birlikte hukuka aykırılık
da kendiliğinden gerçekleşmiş olur
(Tandoğan 2010: 17-21; Tunçomağ,
1972: 272). Hakkın kötüye kullanılması yoluyla zarar verme durumunda da bir haksız fiilin varlığı kabul
edilmektedir (Reisoğlu, 2011: 163).
Hukuka aykırılık geniş anlamda
ahlâka aykırılık hallerini de kapsamaktadır (Kılıçoğlu, 2011: 267).
Sözleşme dışı kusur sorumluluğunda olduğu gibi sözleşmeden
doğan sorumlulukta da sözleşmeyi
ihlâl eden fiilin, borçlunun veya eylemlerinden sorumlu olduğu kişilerin bir davranışı olması gerekir. Bu
davranış, olumlu bir davranış yani bir
yapma fiili (eylem) olabileceği gibi,
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pasif (olumsuz) bir davranış yani bir
yapmama fiili de olabilir (Eren, 2012:
1051-1052).
İşçi ve işveren arasında bulunan iş sözleşmesi nedeniyle işveren
iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini
alma borcu altındadır. Önlemleri almama şeklinde bir davranış ile işveren borca aykırı davranmış olur yani
sözleşmeyi ihlal etmiş olur. Burada
işverenin yapma borcuna karşılık
olumsuz bir fiili yani bir yapmama
eylemi vardır. TBK m. 113/1’ye göre,
“yapma borcu borçlu tarafından ifa
edilmediği takdirde alacaklının …
her türlü giderim isteme hakkı saklıdır” Bu nedenle işveren iş sağlığı ve
güvenliği önlemlerini almadığı anda
borca aykırı bir davranışta bulunmuş olur. Yani işveren sözleşmeyi
ihlal etmiş olacak ve bu andan itibaren sorumluğu doğacaktır.
2.3.2. Bir Zarar Doğmuş Olmalıdır
Sözleşmenin ihlâlinden, alacaklı aleyhine bir zarar doğmalıdır.
Sözleşmenin ihlâli sonunda alacaklının hukukça korunan değerlerinde iradesi dışında meydana gelen
azalmaya sözleşmeden doğan zarar
denir. Sözleşmenin ihlâlinden doğan
zarar burada da maddî zarar ve manevî zarar olmak üzere ikiye ayrılır.
TBK 49. maddede zarardan
bahsetmiş fakat bu kavramı tanımlamamıştır. Zararın tanımı, öğreti ve
yargıya bırakılmıştır. Öğreti ve uygulamada zarar kavramı, geniş ve
dar olmak üzere iki anlamda kulla-

nılır. Dar anlamdaki zarar yalnızca
maddi zararı kapsar. Geniş anlamdaki zarar ise maddi zararın yanında manevi zararı da içerir. Manevi
zarar daha çok kişinin duyduğu acı
ve elemi anlatır, hâlbuki maddi zarar
kişinin malvarlığında gerçek olarak
meydana gelen bir azalmayı ifade
eder. Bu nedenle çoğunlukla zarar
denilince akla dar anlamda zarar
yani maddi zarar gelmektedir (Tandoğan 2010: 63; Antalya, 2013: 449;
Eren, 2012: 521).
Maddi zarar bir kişinin mal varlığında iradesi dışında meydana gelen eksilmedir. Maddî zararın, fiilî
zarar ve yoksun kalınan kâr olmak
üzere iki yönü vardır. Maddi zararın
üç unsuru bulunmakta olup bunlar,
malvarlığı, malvarlığındaki azalma
ve azalmanın zarar görenin iradesi
dışında meydana gelmesidir. Kişinin şahıs varlığında iradesi dışında
meydana gelen eksilme ise manevi
zarardır. Manevi zarar da şahıs varlığının zarar görenin iradesi dışında
eksilmiş olması, şahsiyet haklarına
tecavüz edilmiş olması ve yapılan
tecavüzün haksız olması gibi üç unsurdan oluşur (Antalya, 2013: 449;
Eren, 2012: 520; Kılıçoğlu, 2011: 283).
Sözleşmeden doğan sorumlulukta zarar, haksız fiillerdeki zarara
tekabül eder.
İşverenin iş sözleşmesinden
kaynaklanan iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alma borcunu hiç ifa
etmemesi veya gereği gibi ifa etmemesi nedeniyle iş kazası veya meslek hastalığı meydana gelmesi ha-
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linde işçinin bir zararı doğar. Dolayısıyla bu zarar işverenin karşılaması
gereken bir zarardır.
2.3.3. Sözleşmenin İhlali ile Zarar Arasında Nedensellik (İlliyet) Bağı Olmalıdır
Gerçekleşen zarar ile sorumluluğu doğuran olay veya davranış
arasındaki sebep-sonuç ilişkisine,
genel anlamda, nedensellik bağı denilmektedir. Başka bir deyişle o fiil
olmasaydı, o zararın meydana gelmeyeceği kesin bir şekilde söylenebilmekte ise zarar ile fiil arasında
nedensellik bağı var demektir (Feyzioğlu, 1976: 504).
Borcun hiç ifa edilmemesi veya
gereği gibi ifa edilmemesi nedeniyle sözleşmenin ihlâli ile gerçekleşen
zarar arasında uygun illiyet bağı
bulunmalıdır. Böylece sözleşmenin
ihlâli, olayların olağan akışına, genel hayat tecrübelerine göre somut
olayda gerçekleşen türden bir zararı
meydana getirmeye niteliği itibariyle
elverişli olmalıdır. Haksız fiil sorumluluğunda olduğu gibi, sözleşme sorumluluğunda da uygun illiyet bağı,
borçlunun sorumluluğunun kurucu
unsurlarından birini oluşturur. Uygun illiyet bağı dolaylı zarar, dolaysız
zarar ayırımını kaldırdığı için, buna
aykırı davranışın uygun sonucu olan
her zarar doğrudan doğruya zarar
olup borçlu tarafından tazmin edilmesi gerekir (Eren, 2012:1059). Zarardan sorumlu tutulabilecek fiilin
belirlenmesinde hayat tecrübelerine
ve olayların akışına göre en uygun
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olanı araştırılmalıdır. Zarardan en
uygun olan sebep sorumlu tutulmalıdır. Zarara sebep olan birden fazla
fiil varsa, bunlar arasında en uygun
olanıyla nedensellik bağı kurulmalı
ve sorumlu buna göre belirlenmelidir (Kılıçoğlu, 2011:283).
İşçinin iş kazası veya meslek
hastalığından doğan zararı işverenin
iş sözleşmesinden kaynaklanan iş
sağlığı ve güvenliği önlemlerini alma
borcunu hiç ifa etmemesi veya gereği gibi ifa etmemesi nedeniyle meydana gelmesi halinde uygun illiyet
bağı mevut demektir.
2.3.4. Sözleşme Kusurlu Olarak
İhlal Edilmelidir
2.3.4.1. Sözleşmeye aykırılıkta
genel kuralın kusur sorumluluğu olması
Öğreti ve uygulamaya göre,
hukuk düzeninin kınadığı, hoş görmediği davranış şekline kusur denir
(Kaneti, 1980: 40; Eren, 1988: 569).
Kusur öncelikle hukuka aykırı bir
davranışın bulunduğu anlamına gelir. Bu nedenle, kusurlu olan bir davranış daima hukuka aykırı bir davranış, hukuka aykırı bir fiildir (Eren,
1988: 569).
Sözleşmeden doğan sorumlulukta da sorumluluk sebebi ilke olarak kusurdur. O nedenle sözleşmeden doğan sorumlulukta da zarara,
kural olarak borçlu katlanır. Nitekim
TBK m. 112. maddeye göre, “Borç hiç
veya gereği gibi ifa edilmezse borçlu, kendisine hiçbir kusurun yük-
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lenemeyeceğini ispat etmedikçe,
alacaklının bundan doğan zararını
gidermekle yükümlüdür.” Bu maddeden çıkan sonuç, sözleşmeden
doğan sorumluluğun ilke olarak kusur sorumluluğu olduğudur.
Ayrıca TBK m. 114/1’e göre,
“borçlu, genel olarak her türlü kusurdan sorumludur” hükmü de genel kuralın kusur sorumluluğu olduğunu açıklayan diğer bir maddedir
(Eren, 2012: 1059; Tandoğan, 2010:
421).
İşverenin iş kazasından doğan
sorumluluğunun temelinde kusur
esasına dayalı sorumluluk bulunmaktadır. Zira Türk-İsviçre borçlar
hukuku sisteminde esas olan kusur esasına dayalı sorumluluktur.
Dolayısıyla kusursuz sorumluluğun uygulanabilmesi için Kanunda
açıkça öngörülmesi gerekmektedir.
TBK’nın 417. maddesi, ve İSGK’nın
4. maddesinde ise, sorumluluk türü
düzenlenmemiş, sadece işverenin
yükümlülükleri
düzenlenmiştir.
Uzun yıllar tehlike esasına dayalı
kusursuz sorumluluk görüşünü benimseyen Yargıtay da 2006 yılından
itibaren bu görüşünden dönmüş ve
işverenin meydana gelen iş kazasından doğan sorumluluğunun kusur
esasına dayalı olduğunu kabul etmiştir (Süzek, 2013:417). Yargıtay’ın
iş kazası ve meslek hastalığından doğan sorumluluğu işçiyi gözetme borcuna aykırılıktan doğduğu için kusur
sorumluluğuna dayandırdığı karar16
17

lardan birine göre; “… işverenin iş kazasından doğan hukuki sorumluluğu
işçiyi gözetme borcuna aykırılıktan
kaynaklanan kusura dayalı sorumluluktur.”16
Haksız fiilin kabulüne ilişkin bir
Yargıtay kararına göre de; “…iş kazası sonucu sürekli iş göremezlik
nedeniyle açılan davalarda faizin
zararın meydana geldiği olay tarihinden itibaren yürütüleceği, haksız
eylemle birlikte zarar veren bakımından temerrüde düşüldüğünün
kabulünün gerektiği dairemizin ve
giderek Yargıtay’ın yerleşmiş uygulamalarındandır…”17 Görüleceği
üzere bu konuda Yargıtay kullandığı kavramlar bakımından kusura
dayalı sorumluluğu haksız fiil anlamında kullanmaktadır. Zaten kusur
sorumluluğu öğreti ve uygulamada
aynı zamanda haksız fiil sorumluluğu olarak da adlandırılmaktadır
(Antalya, 2013: 449; İnan ve Yücel,
2014: 377; Ayan, 2015:229).
Kanaatimizce, Yargıtay’ın iş
kazaları ve meslek hastalıklarının
tazmininde haksız fiili kabul etmesi bunun hem haksız fiillere ilişkin
hükümlerin sözleşmeye aykırılıkta
da uygulanacak olmasından hem de
akdi kusur ile haksız fiil kavramlarının birbiriyle bağlantısı ve yakınlığından olduğudur.
Özetle, Yargıtay’ın haksız fiil olarak nitelendirdiği olayın meydana
gelmesine yönelik davranış aslında
akdi kusurdur. Çünkü, işçiyi gözetme

Yar. 21.HD, 28.04.2014, E. 2014/2422, K. 2014/9153, Özel arşiv
Yar. 21.HD, 21.05.2013, E. 2013/5744, K: 2013/10414, Özel arşiv.

KARATAHTA / Is Yazıları Dergisi
borcuna aykırılık sözleşmeye aykırılığı ifade etmektedir.
2.3.4.2. Sözleşmeye aykırılıkta
kusursuz sorumluluğun istisna
olması
TBK m. 112’de borçlunun ilke
olarak kusur sorumluluğu düzenlenmiştir. Bununla birlikte. Kanunda
bazı hallerde istisnai de olsa, borçlunun meydana gelen zararı, sebep
sorumluluğu hükümlerine göre tazmin yükümlülüğü de öngörülmüştür. Böylece borçlu kusurlu olmasa
da sebep ilkesine göre meydana
gelen zarardan kusursuz sorumlu
olmaktadır (Eren, 1988: 1065). 6098
sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 71.
maddesiyle getirilen tehlike sorumluluğu, işverenin iş kazası ve meslek
hastalığından doğan sorumluluğu
bakımından uygulanabilecek bir
hükümdür. TBK 71. maddeye göre
önemli ölçüde tehlike arz eden bir
işletmenin faaliyetinden zarar doğduğu takdirde, bu zarardan işveren
kusursuz sorumlu olacaktır.
3. AKDİ KUSUR KAVRAMI VE
AKDİ KUSURUN (SÖZLEŞMEYE
AYKIRILIĞIN) ORTAYA ÇIKMASININ ETKİLERİ
3.1.Akdi KusurKavramıveTürleri
3. 1. 1. Akdi Kusur Kavramı
TBK m. 112, sorumluluğun doğması için kusur şartını öngörmüş
olmakla birlikte, bunun tanımını
yapmış değildir. Sözleşmeden doğan
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sorumlulukta da kusur, borçlunun
mensup olduğu sosyal ve meslekî
çevrede yaşayan standart ve normal
borçlu tipinin davranışından sapan,
hukuk düzeninin kınadığı, onaylamadığı bir davranış biçimi; daha açık
bir deyişle davranış biçiminin bir
niteliğidir. Bu anlamda akdi kusur,
borçlunun örnek borçlu tipine oranla
özen eksikliği, davranış yanlışlığıdır. Benzer işlerde benzer kişiler tarafından gösterilmesi gerekli özeni
göstermeyen borçlu ilke olarak kusurludur (Eren, 1988: 1060). Akdi kusur, borçlunun önlenmesi mümkün,
akde aykırı bir hareketi olarak da
tanımlanmaktadır (Tandoğan, 2010:
416).
Gösterilmesi gerekli özenin
derecesi hakkında iki kriter vardır.
Bunlardan birincisi, borçlunun kendi işlerinde göstermeyi âdet edindiği
özen kriteridir. İkincisi ise, makul ve
dürüst bir borçlunun benzer işlerde
göstereceği özen kriteridir. Birinci halde gösterilecek özen derecesi,
sübjektif, özel ve somut bir kritere
göre belirleneceği için, bu halde kusur sübjektif bir nitelik taşır. İkinci
halde ise özen derecesi, objektif, genel ve soyut bir niteliğe bürünür. Bu
takdirde de objektif (objektifleştirilmiş) kusur söz konusu olur. Objektif anlayışta kusur, somut olaydaki
borçlu bir tarafa bırakılıp, soyut bir
borçlu tipi esas alındığı için sübjektif nitelikten sıyrılarak objektif ve
normatif bir nitelik kazanmaktadır
(Eren, 1988: 1060).
İş sağlığı ve güvenliği önlem-
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lerinin alınmasında gerekli dikkat
ve özenin gösterilip gösterilmediğinin belirlenmesinde, işverenin kişisel bilgi, nitelik ve özellikleri değil,
aynı durumdaki dikkatli, makul ve
sorumluluk duygusu taşıyan bir işverenin davranış tarzı göz önünde
tutulur. İşverenin kişisel nitelik ve
durumundaki eksiklikler nedeniyle kınanması mümkün olmasa bile,
ölçüt olarak alınan makul, dikkatli
ve sorumluluk duygusu taşıyan bir
işverenin aynı durumda göstereceği davranışı gösterememesi halinde
sorumlu tutulması gerekir. Nitekim
Yargıtay’a göre de “15 yaşındaki bir
kimseyi ağır ve tehlikeli işte çalıştırmak bizatihi kusur durumunu oluşturur.”18 Görüleceği üzere burada
Yargıtay küçük yaştaki işçinin ağır
işte çalıştırılmaya başlandığı anda
kusurun oluştuğunu kabul etmiştir.
Bize göre de iş sağlığı ve güvenliği önlemleri alınmadan veya gereği gibi alınmadan işçi çalıştırılmaya
başlandığı anda akdi kusur oluşur.
Fakat, ne yazık ki aşağıda da açıklanacağı üzere Yargıtay bu görüşünü
meslek hastalıklarında uygulamamaktadır.
3.1.2. Akdi Kusurun Türleri
Sözleşmeden doğan sorumlulukta da kusur kast ve ihmal olmak
üzere ikiye ayrılır. Buna göre borçlu
sözleşmeden doğan yükümlülükleri
ya kasten ya da ihmal yoluyla ihlâl
eder.
Borçlunun sözleşmeden doğan
18

Yar. 10HD, 1981/648 E, 1981/1270 K, Süzek, s. 419

yükümlülüklerini bilerek, isteyerek
ihlal etmesine kast denir. Buna akdi
kast da denilebilir. Borçlunun sözleşmeye aykırı sonucu, sözleşmenin
ihlâlini tasarlatıp istemesi halinde
doğrudan kast; böyle bir sonucu
doğmadan doğruya istememekle
birlikte onu göze alması halinde ise
dolaylı kast söz konusu olur (Eren,
1988: 1061).
Borçlunun, sözleşmenin ihlâlini istememekle birlikte, bunu Önlemek için kendisiyle aynı meslek
çevresinde bulunan kişilerden aynı
şartlar altında göstermesi istenilen
dikkat ve özeni göstermemesi akdi
ihmali oluşturur (Eren, 1988:1061).
İhmal veya tedbirsizlikle zararlı sonucun doğumuna sebep olan kimse
de kusurludur. Onun için de ortaya
çıkan zararı tazmin etmek zorundadır (Feyzioğlu, 1976: 479).
TBK 114/1’e göre, işveren sadece kast veya ağır kusurundan değil
her türlü kusurundan sorumludur.
İşveren iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alma konusunda hafif kusurundan dahi sorumlu tutulur. İşverenin kusurunun ağırlığı ise TBK
51’e göre tazminat miktarının belirlenmesi konusunda önem taşır.
3.2. Akdi Kusurun (Sözleşmeye
Aykırılığın) Ortaya Çıkmasının
Etkileri
İş kazası veya meslek hastalığından doğan zararların tazminine
esas olmak üzere öncelikle sözleşmeye aykırılık nedeniyle ortaya çı-
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kan sorumluluk ile haksız fiil sorumluluğunun birbiriyle ilişkisini kısaca
incelemek gerekecektir.
TBK’nın 417. maddesinin 2. ve
3. fıkrasında işverenin, işyerinde iş
sağlığı ve güvenliğinin sağlanması
için gerekli her türlü önlemi almakla
yükümlü olduğu belirtildikten sonra işverenin, Kanuna ve sözleşmeye
aykırı davranışı nedeniyle işçinin
ölümü, vücut bütünlüğünün zedelenmesi veya kişilik haklarının ihlaline bağlı zararların tazmini, sözleşmeye aykırılıktan doğan sorumluluk
hükümlerine tâbidir, denilmektedir.
İşçi ile işveren arasında bir iş sözleşmesi bulunduğundan işverenin
iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini
almaması nedeniyle zarara uğrayan
işçi karşısındaki sorumluluğu sözleşmeye (borca) aykırılıktır. İşveren
böyle bir halde işçiyi gözetme borcuna aykırı hareket etmektedir.
TBK’nın 114/2. maddesinde ise
“Haksız fiil sorumluluğuna ilişkin
hükümler, kıyas yoluyla sözleşmeye aykırılık hâllerine de uygulanır.”
hükmü öngörülmüştür. Bu hüküm,
işyerinde ortaya çıkabilecek iş kazası veya meslek hastalığının sebebi
olarak iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alınmamasının haksız fiil olarak da nitelendirilebileceğinin yasal
dayanağını teşkil etmektedir. Yargıtay da verdiği kararlarda iş kazaları
ve meslek hastalıklarında zararın
doğmasına neden olan iş sağlığı ve
güvenliği önlemlerinin alınmamasını haksız fiil olarak kabul etmektedir. Hatta kararlarında sözleşmeye
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aykırılıktan pek bahsetmemekte
bunun yerine haksız fiilden bahsetmektedir. Biz ise asıl hukuki niteliği belirtmesi ve konuya daha etkili
vurgu yapması bakımından akdi
kusur kavramını kullanmaktayız.
Makalemizde de bu nedenle yer yer
nitelik farkı da olsa akdi kusur yanında Yargıtay’ın kullandığı haksız
fiil kavramını parantez içerisinde
kullandık.
Yine TBK’nın 117/2. maddesinde
“… haksız fiilde fiilin işlendiği ... tarihte borçlu temerrüde düşmüş olur.”
şeklinde hüküm yer almıştır.
Tüm bu hükümler birlikte değerlendirildiğinde, sözleşmeye aykırılıktan kaynaklanan tazminat alacaklarında, temerrüdün, akdi kusurun veya haksız fiilinin işlendiği tarihte oluşacağı ortaya çıkmaktadır.
Bu durumda, iş kazası veya meslek
hastalığından doğan tazminat davalarında, temerrüdün gerçekleştiği
tarihin, akdi kusurun meydana geldiği (iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alınmadığı veya eksik alındığı)
tarih olarak kabul edilmesi gerekir.
Uygulamada akdi kusur sonucu
ortaya çıkan zararın tazmini nedeniyle tazminat davaları açılmaktadır.
Özellikle iş kazası veya meslek hastalığından kaynaklanan zararların
tazmini davalarında; akdi kusurun
meydana geldiği tarih önem kazanmaktadır. Çünkü, bu tazminat davalarında gerçek zarar hesabı, faiz
hesaplaması gibi durumlar akdi kusurun ortaya çıkışına bağlıdır.
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4. MESLEK HASTALIKLARINDA
AKDİ KUSURUN BAŞLANGICI
4.1. Adli Yargıda Meslek Hastalıkları Bakımından Akdi Kusurun Başlangıcını Kabul Yöntemi

4.1.1. Gerçek Zarar Hesabının
Yapılmasında Başlangıç
Uygulamada iş kazaları veya
meslek hastalıklarından kaynaklanan tazminat davalarında zarar hesabı yapılırken maluliyetin varlığı ve
oranının belirlenmesi gerekmektedir. Çünkü hem maluliyet oranı hem
de maluliyetin kesin olarak raporla tespit edildiği tarih gerçek zarar
hesabı yapılırken kullanılan veriler
olarak kabul edilmektedir. Yargıtay
4. Hukuk Dairesi bir kararında “…
başvuru sahibi vekili, müvekkilinin
meydana gelen kazada yaralandığını ve malul kaldığını açıklayıp iş
göremezlik tazminatı talebinde bulunmuştur. Haksız fiil sonucu çalışma gücü kaybının olduğu iddiası ve
buna yönelik bir talebin bulunması
halinde, zararın kapsamının belirlenmesi açısından maluliyetin varlığı ve oranının usulüne uygun şekilde belirlenmesi gerekmektedir”
demiştir.19
Hukuk Genel Kurulunun konuya ilişkin bir kararında ise, “… buna
göre, bedensel ve ruhsal arızalar
nedeniyle sigortalıya ya da hak sahiplerine sosyal sigorta yardımlarının yapılabilmesi ve bu yardım19
20

ların kusurlu işveren veya üçüncü
kişilerden tahsil edilebilecek peşin
sermaye değerinin belirlenebilmesi
için sigortalıya bağlanacak gelir ve
hükmedilecek tazminatın miktarını
doğrudan etkilemesi nedeniyle, işçide oluşan meslekte güç kayıp oranının ve bu oranın ne zaman meydana
geldiğinin hiçbir kuşku ve duraksamaya yer vermeksizin kesin olarak
saptanması gerekmektedir.” demiştir.20
4.1.2. Faizin İşlemeye Başlaması
İş kazalarından kaynaklanan
tazminat alacaklarında, temerrüdün, haksız fiilinin işlendiği tarihte
oluşacağı kabul edilmektedir. Haksız fiilin ve dolayısıyla temerrüdün
gerçekleştiği tarih olarak, iş kazasının meydana geldiği tarih kabul
edilmektedir. Bir başka deyişle iş
kazasından kaynaklanan zararların tazmini davalarında faizin başlangıcı olay tarihi olacaktır (Narter
2021;1059-1061). Bu konudaki bir
Yargıtay kararına göre; “…iş kazası
sonucu sürekli iş göremezlik nedeniyle açılan davalarda faizin zararın
meydana geldiği olay tarihinden itibaren yürütüleceği, haksız eylemle
birlikte zarar veren bakımından temerrüde düşüldüğünün kabulünün
gerektiği dairemizin ve giderek Yargıtay’ın yerleşmiş uygulamalarındandır. Hâl böyle olunca da davanın
niteliğine göre haksız eylemin meydana geldiği tarihten itibaren faize

Yar. 4.HD, 08/07/2021, E. 2021/3676., K. 2021/4369, Özel arşiv.
HGK, 27.06.2018, E. 2015/1372, K. 2018/1284, Özel arşiv.
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karar verilmesi gerekir…”21 Yine bir
başka Yargıtay kararına göre; “…
tazminat hukuku ilkeleri gereğince,
haksız eylemden kaynaklanan davalarda, istek bulunması durumunda, hükmedilecek tazminatlara olay
gününden itibaren faiz yürütülmesi
gerekir.”22
Meslek hastalığından doğan zararların tazmininde ise farklı bir durum ortaya çıkmaktadır. Yargıtay’ın
bir kararına göre, işveren aleyhine
meslek hastalığı nedeniyle açılacak
tazminat davasında, faiz başlangıcı,
sigortalıda oluşan meslekte sürekli iş
göremezlik oranının hiçbir duraksamaya yer vermeyecek şekilde raporla
belirlendiği tarih olacaktır. Bu konudaki bir Yargıtay kararına göre, “Davacı dava dilekçesinde hüküm altına
alınacak tazminata meslek hastalığına yakalanma tarihinden itibaren
yasal faiz işletilmesi talebinde bulunmuştur. Öte yandan meslek hastalığı nedeniyle açılan tazminat davalarında faizin meslek hastalığının
tespit edildiği tarihten itibaren yürütüleceği, meslek hastalığının tespit
edildiği tarih itibarıyla haksız eylemin gerçekleştiğinin giderek zarara yol açan bakımından temerrüde
düşüldüğünün kabulünün gerektiği,
Dairemizin ve giderek Yargıtay’ın
yerleşmiş uygulamalarındandır. Hal

böyle olunca da davanın niteliğine
göre, hüküm altına alınan tazminata, meslek hastalığının tespit tarihinden itibaren faize karar verilmek
gerekirken, dava tarihinden itibaren
faize karar verilmesi de usul ve yasaya aykırı olmuştur.”23
Benzer başka bir Yargıtay kararına göre, “… meslek hastalığı sonucu sürekli iş göremezlik nedeniyle açılan davalarda faizin zararın
meydana geldiği meslek hastalığının
tespit tarihinden itibaren yürütüleceği, meslek hastalığının tespiti ile
zarar veren bakımından temerrüte
düşüldüğünün kabulünün gerektiği dairemizin ve giderek Yargıtay’ın
yerleşmiş uygulamalarındandır.”24
Yine, Yargıtay’ın bir kararına
göre, olay tarihi ile zararın doğduğu
tarih farklı ise, diğer bir anlatımla, zarar olaydan sonraki bir zamanda ortaya çıkmışsa, faize zararın doğduğu tarihten itibaren geçerli olacak şekilde
hükmedilir.25
4.1.3. Zamanaşımı Süresinin İşlemeye Başlaması Konusundaki
Gelişme
İş kazaları veya meslek hastalıklarından kaynaklanan tazminat
davalarında zamanaşımının başlangıç tarihi meslek hastalığının raporla
tespit edildiği tarih olarak alınacağı

Yar. 21.HD, 21.05.2013, E. 2013/5744, K. 2013/10414, Özel arşiv.
Yar. 4.HD, 20.01.2014, E. 2013/3635, K. 2014/603, Özel arşiv.
23
Yar. 21.HD, 11.02.2014, E. 2013/16514, K. 2014/1855, Özel arşiv.
24
Yar. 21.HD,01.03.2016, E. 2016/2721, K. 2016/3194, Özel arşiv.
25
Yar. 3.HD, 15.02.1999, E. 1999/936, K. 1999/4377 (akt. Yılmaz, 2010: 408).
21
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kabul edilmekteydi.26 Biz ise bu kabulün hatalı olduğunu ve bedensel
zararlarda zamanaşımının işlemeye
başlaması için (zararın ve tazminat
sorumlusunun öğrenilmesi yeterli
olmadığı) kalıcı sakatlık derecesinin
kesin olarak tespit edilmiş ve bunun
parasal değerinin öğrenilmiş olması gerektiğini iddia etmiştik (Narter,
2015: 33-34). Zararın öğrenilmesi
için zararın para ile ölçülebilir şekilde belirlenmesi gerektiği yönünde
bugüne kadar savunduğumuz ve
yukarıda ayrıntılı olarak açıkladığımız düşünceye uygun olarak Yargıtay Hukuk Genel Kurulu bir karar
vermiştir. Hukuk Genel Kurulunun
kararı özet olarak, “Zararın tam olarak öğrenilebilmesi için zararın para
ile ölçülebilir şekilde belirlenmesi
gerekir. Zamanaşımı zararın para ile
ölçülebilir şekilde öğrenilmesinden
sonra işlemeye başlar.” şeklindedir. 27
4.2. İdari Yargıda Meslek Hastalıkları Bakımından Akdi Kusurun Başlangıcını Kabul Yöntemi
İdareye karşı açılan iş kazası
veya meslek hastalığından doğan
tam yargı davalarında idare mahkemeleri akdi kusur tarihini hiç dikkate almadan karar vermektedirler.
İdari yargıda göz önüne alınan kriter olarak idareye yapılan başvuru
tarihi ön plana çıkmaktadır. Zarar
görenlere ödenecek tazminatlara

idareye başvurup tazminat talep ettikleri tarihten itibaren faiz ödenmesine karar verilmektedir.
Danıştay 10. Dairesinin bir kararında, “ 2577 sayılı Kanun’un 13.
maddesinde, idari eylemler nedeniyle uğranılan zararın tazmini için
idareye başvuruda bulunulmasının,
dava ön şartı olarak öngörülmesi ve
zararın idare tarafından en erken bu
tarihte sulhen ödenebilecek olması
nedeniyle yargı yerince hükmedilecek tazminat miktarına, ön karar
için idareye yapılan başvuru tarihi,
adli yargıda dava açılması halinde
adli yargıda dava açıldığı tarih itibarıyla yasal faiz uygulanması, Danıştay’ın yerleşik içtihatlarıyla kabul
edilmiştir. 2577 sayılı Kanunda, tam
yargı davalarında, dava dilekçesindeki miktarın artırımına olanak
tanıyan düzenleme uyarınca, davanın kabul edilmesi halinde artırılan
tazminat miktarı yönünden faizin,
idarenin temerrüde düştüğü tarih
olan miktar artırımına ilişkin dilekçenin idareye tebliğ edildiği tarihten
itibaren uygulanması gerekir.”28 denilmektedir.
Yine başka bir kararında Danıştay tarafından şöyle denilmektedir;
“…Maddi ve manevi zararın giderilmesi için takdiren hükmedilecek
miktara, idareye başvuru tarihinden
itibaren 3095 sayılı Kanuni Faiz ve
Temerrüt Faizine İlişkin Kanun uya-

“Meslek hastalıklarında zaman aşımının meslek hastalığının tespit tarihinden başlayacağı açıktır. Bu duruma göre
meslek hastalığının tespit tarihi dikkate alındığında 14.11.2015 ek dava tarihinde yasanın öngördüğü 10 yıllık sürenin geçtiği açıktır.” Yar. 21HD, 01.03.2016, E. 2016/2721,K. 2016/3194, Özel arşiv.
27
HGK, 16.03.2016, E. 2014/4-896, K. 2016/332, Özel arşiv.
28
Dan. 10.D, 16.02.2021, E. 2019/10269, K. 2021/530, Özel arşiv.
26
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rınca faiz yürütülmesi gerekmekte
olup mahkeme tarafından, manevi tazminat hakkında hüküm tesis
edilirken saptanan tutara idareye
başvuru tarihinden itibaren faiz uygulanması gerekirken dava açma
tarihinden itibaren faiz uygulanmasında isabet görülmemiştir.”29
4.3. Akdi Kusurun Ortaya Çıkışına İlişkin İki Örnek Olay
Uygulamada karşılaşılan biri
adli yargıda diğeri idari yargıda olmak üzere iki örnek olay ile konu
daha iyi anlaşılacaktır.
4.3.1. Adli Yargıdaki Bir Olayda
Çalışan Kişinin Adı HG Olarak
Kısaltılacaktır.
HG bir işyerinde 2003 yılı mart
ayında kaynakçı olarak işe başlamıştır. İşyerinde sağlıklı bir çalışma
ortamı ve yeterli havalandırma sistemi olmadığı için çalışırken yaptığı
kaynak dumanından etkilenmeye
başlamıştır.
2009 yılından itibaren yavaş
yavaş göğüs ağrıları ortaya çıkmaya
başlamıştır.
2012 yılında göğüs ağrıları artmaya başlamış ve bu defa durumu
ciddi görünce hastaneye başvurmuştur. Hastanede bu durumu tetkik edilmeye başlanmış ve tetkikler
sonucunda hastalığının Pnömokonyoz olduğu kendisine söylenmiştir.
03.12.2013 tarihli sağlık raporunda pnömokonyoz (Kaynakçı Akciğeri) şeklinde tanı konulmuştur.
26

Dan. 10D, 11.4.2012, E. 2008/2240, K. 2012/1406, Özel arşiv.
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Yine bu raporda hastalığın mesleki
nitelikte olduğu oybirliği ile kabul
edilmiştir.
Bu arada tedavi için defalarca
hastanede yatmıştır. Raporla tanı
konulmasından çok önce vücudu
etkilenmiş ve hastalık oluşmaya
başlamıştır.
Bu kişinin açtığı davanın ilerleyen aşamalarında Adli Tıp İhtisas
Kurulu ise 23.01.2017 tarihinde pnömokonyoz meslek hastalığı nedeniyle meslekte kazanma gücü kaybı
oranının yüzde 31,2 olduğunu kesin
olarak belirlemiştir.
Burada dikkat edilmesi gereken konu Yargıtay’ın kararlarına
göre, yapılacak tüm hesaplamalar
23.01.2017 tarihi esas alınarak yapılacaktır. Hâlbuki hastalık çok daha
önce ortaya çıkmış olup akdi kusur
(haksız fiil) ise hastalıktan da çok
daha önce mevcuttur.
4.3.2. İdari Yargıdaki Bir Olayda
Çalışan Kişinin Adı ÖB Olarak
Kısaltılacaktır.
ÖB 19.03.2004-04.07.2007 tarihleri arasında bir Devlet Üniversitesinde Nükleer Tıp ABD Radyoloji
teknikeri olarak çalışmıştır.
Daha sonra 04.07.2007 tarihinde bir Devlet Hastanesi’ne atanmış
ve hastanede yine radyoloji teknikeri olarak çalışmaya devam etmiştir.
2010 yılında rahatsızlıkları
başlamış ve hastaneler süreci başlamıştır. Kendisinin troid kanseri
olabileceğinden şüphelenildiği söy-
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lenmiştir. 05.07.2010 tarihindeki ilk
rapor verilmiş. Daha sonra tedaviler
devam etmiş fakat iyileşme sağlanamayınca 16.03.2015 tarihinde ameliyat olmuş ve troid ve lenf
benzleri tamamen alınmıştır. Ameliyat sonrası kontrol ve tedavileri halen devam etmektedir.
SGK’nın 23.06.2017 tarihli raporuyla hastalığın yapmış olduğu işin
sebep ve tesiriyle meydana geldiğine karar verilmiştir.
Daha sonra açılan tam yargı
davası devam ederken Adli Tıp Kurumu 22.05.2019 tarihinde meslek
hastalığı nedeniyle meslekte kazanma gücü kaybı oranının yüzde 46,2
olduğunu kesin olarak belirlemiştir.
Burada dikkat edilmesi gereken
konu idari yargıdaki önceki kararlarına göre, yapılacak hesaplamalar
idareye başvuru tarihi esas alınarak
yapılacaktır. Hâlbuki hastalık çok
daha önce ortaya çıkmış olup akdi
kusur (haksız fiil) ise hastalıktan da
çok daha önce mevcuttur.
ÖB çalıştığı işyerlerindeki tedbirsizlikler sonucu yapmış olduğu
mesleği nedeniyle tiroid kanserine
yakalanmıştır. Çalıştığı idareye ait
her iki hastanede de yetersiz iş sağlığı ve güvenliği önlemleri nedeniyle
hastalık oluşmuştur.

30

5. MESLEK HASTALIKLARINDA AKDİ KUSURUN NE ZAMAN
OLMASI GEREKTİĞİ ÜZERİNE
TARTIŞMA VE ÖNERİLER
Uygulamada meslek hastalığının ortaya çıktığı hallerde akdi
kusurun (haksız fiilin) gerçekleştiği zaman konusunda hatalı uygulamalar yapılmaktadır. Şöyle ki; iş
kazası veya meslek hastalığından
kaynaklanan tazminat davalarında;
gerçek zarar hesabı, faiz başlangıcıyla hesaplanması gibi durumlarda
yukarıda ayrıntılı olarak açıklandığı
üzere akdi kusurun meydana geldiği tarihin esas alınması gerekmektedir. Ancak, bu açıdan iş kazası ile
meslek hastalığı arasında önemli bir
fark bulunmaktadır.
İş kazası bir anda ortaya çıktığı
için haksız fiilin zamanı kesin olarak belirli kabul edilmektedir. Yani,
iş kazasında haksız fiilin meydana
geldiği tarih iş kazasının olduğu gün
olarak kabul edilmektedir.30 Meslek
hastalığı ise aniden ortaya çıkmayıp
yavaş yavaş geliştiği için akdi kusurun (haksız fiilin) gerçekleştiği tarih kesin olarak belirli değildir. Yani,
meslek hastalığının doğası gereği
kaza tarihi diye bir durum söz konusu olamaz. Yargıtay, meslek hastalıklarında haksız fiil tarihini işçide
oluşan meslekte sürekli iş göremezlik oranının duraksamaya yer vermeyecek biçimde raporla saptandığı tarih olarak kabul etmektedir.

Davaya konu olay bir iş kazası ise haksız fiil tarihi olarak açık ve net olarak belirli olan kaza tarihi değerlendirmeye
esas alınmaktadır. Bu durum bile tartışılması gereken bir konu olmasına rağmen çok fazla zarara yol açmadığından ihmal edilebilmektedir. Kanaatimizce iş kazasının oluşmasında İSG önlemleri eksikliği varsa o önlemlerin
alınmadığı çalışma başlangıcının haksız fiil başlangıcı olarak kabul edilmesi gerekir.
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Kanaatimizce Yargıtay’ın bu kabulü
hatalıdır. Akdi kusurun başlangıç
tarihi hem iş kazaları hem de meslek hastalıkları için ayrıntılı olarak
araştırılmalı ve akdi kusurun hangi
tarihte başladığı duraksamaya yer
vermeyecek şekilde kesin olarak
tespit edilmelidir.
Meslek hastalığı, yukarıda ayrıntılı olarak açıklandığı üzere kişinin çalıştığı işin niteliğinden dolayı
tekrarlanan bir sebeple veya işin
yürütüm koşulları yüzünden uğradığı hastalıktır. Meslek hastalığı,
kısa sureli maruz kalmalar sonucu
değil de tekrarlanan sebeplerden
oluşmaktadır. Meslek hastalığı genellikle aylar-yıllar boyu tekrarlanan kötü çalışma koşullarına maruz
kalma sonucu oluşur. Örneğin, bir
veya birkaç kez tozlu ortama veya
maden ocağına girmekle toz hastalığı olan pnömokonyoz meydana
gelmez. Pnömokonyoz çoğunlukla
yoğun tozlu işlerde çok uzun süre
çalışanlarda görülür. Bu hastalığın
oluşabilmesi için en az 3 yıllık maruz
kalma süresinin geçmesi gerektiği
Sosyal Sigorta Sağlık İşlemleri Tüzüğü 66/1. maddede ve Çalışma Gücü
ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı
Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği
20/1. maddede yer almaktadır. Bu
maddelere göre, “Pnömokonyozun
meslek hastalığı sayılabilmesi için,
sigortalının, havasında pnömokonyoz yapacak yoğunluk ve nitelikte
toz bulunan yeraltı veya yerüstü işyerlerinde toplam olarak en az üç yıl
çalışmış olması şarttır.”
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Görüleceği üzere, bir kişinin
hastalığının pnömokonyoz meslek
hastalığı sayılabilmesi için o kişinin
en az üç yıl tozlu ortamda çalıştırılmış olması gerektiği mevzuatımızda
kabul edilmiştir. Bu hükümlerde çalışmanın, hastalık yapacak yoğunluk ve nitelikte toz bulunan işyerlerinde yapılmasından bahsedilmektedir.
Meslek hastalıkları iş sağlığı ve
güvenliği önlemlerinin alınmaması
veya gereği gibi alınmaması nedeniyle ortaya çıkmaktadır. Yani bu
önlemleri almadan işçi çalıştıran işveren işçi çalıştırmaya başladığı andan itibaren akdi kusur davranışını
başlatmış olmaktadır. Bu akdi kusur
davranışı uygun olmayan ortamda
işçiyi çalıştırdığı sürece devam etmektedir. Akdi kusur davranışının
devam etmesi ile çalışan kişide bu
süreçte hastalık yavaş yavaş oluşmaktadır. Eğer işveren iş sağlığı ve
güvenliği önlemlerini alarak sağlıklı
bir çalışma ortamı sağlasa akdi kusur oluşmayacak dolayısıyla meslek
hastalığı da oluşmayacaktır.
Ayrıca, işçinin hastalığı hissedip
hekime başvurmasından ilk tanının konulmasına kadar bile oldukça
uzun bir süre geçmektedir. Bahsi
geçen süreçte her bir işlem aylar
bazen yıllar almaktadır. Yukarıda
bahsedilen örnekte 2003 yılında işe
başlayan HG’nin 2009 yılında göğüs
ağrıları başlamış fakat önemli bir
hastalığı olduğunu düşünmediğinden hemen hastaneye gitmemiştir.
Göğüs ağrıları artınca hastaneye
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başvurmuştur. Tetkikler sonucunda
kendisine Pnömokonyoz hastalığı
olduğu söylenmiştir. Kesin tanı ise
03.12.2013 tarihinde konulabilmiştir.
Adli Tıp İhtisas Kurulu ise 23.01.2017
tarihinde pnömokonyoz meslek
hastalığı nedeniyle meslekte kazanma gücü kaybı oranının yüzde 31,2
olduğunu kesin olarak belirlemiştir.
Hastalığın kendini belli etmesi
ile meslekte kazanma gücü kaybı
oranının kesin olarak belirlenmesi arasında yaklaşık 8 yıl geçmiştir.
Hâlbuki tanı konulduğu belirtilen rapordan bile çok önce vücut etkilenmiş ve hastalık oluşmaya başlamıştır. Kaldı ki Yargıtay’ın haksız fiilin
başlangıcı olarak kabul ettiği meslekte kazanma gücü kaybı oranının
hiçbir duraksamaya yer vermeyecek
şekilde raporla belirlendiği tarih artık
hastalığın zirve yaptığı nokta bile olabilir.
Tedrici bir şekilde meydana gelen meslek hastalığında gerçek zararın başlangıcı olarak kabul edilecek tarihin, kişinin akdi kusur (haksız fiil) ve dolayısıyla zarar meydana
geldikten sonra üzerinden tekrar
zaman geçerek hekime başvurmasıyla konulan tanı tarihi kabul edilmesi mantığa ve hukuka aykırı olacaktır. Çünkü zarar çok daha önceki
bir tarihte meydana gelmiştir. Ayrıca
zarar gören kişi, olaydan çok sonra
dava açmış, dava uzun sürmüş, karar geç verilmiş olabilir. Zaten uygulamada çok büyük bir çoğunlukla dava bile açıldıktan sonra adli tıp
kurumundan sürekli işgöremezlik

oranına ilişkin rapor alınmaktadır.
Açılan davanın ilerleyen aşamalarında alınan böyle bir rapor tarihi
akdi kusur (haksız fiil) başlangıç tarihi olamaz.
Bazen meslek hastalığına yakalanmış işçi o işten ayrılmış olabilmektedir. Böyle bir kişi için dahi
Adli Tıp Kurumu’nun son rapor tarihinin esas alınması mantığa aykırı
olmaktadır. Yargıtay’ın bu kabulü
zarar görmüş işçinin zararını daha
da arttırmaktadır. Örneğin, gerçek
maddi zarar hesabı yapılırken son
rapor tarihi haksız fiil tarihi olarak
kabul edildiğinde işçinin yaşı ilerlemiş ve yaşam cetvellerine göre bakiye ömrü azalmış olmaktadır. Dolayısıyla aktif kazanç dönemi kısalmakta ve gerçek maddi zararı buna
bağlı olarak düşük çıkmaktadır. Yani
zarar görmüş işçinin gerçek zararı
eksik hesaplanmaktadır.
Yine tazminata işletilecek faiz
de haksız fiil tarihi olarak kabul edilen meslekte kazanma gücü kaybı
oranının hiçbir duraksamaya yer
vermeyecek şekilde raporla belirlendiği tarihten itibaren başlatıldığı için
zarar gören işçinin hak kaybı artmaya devam etmektedir. Aslında son
rapor tarihi akdi kusur (haksız fiil)
tarihi değil akdi kusur (haksız fiil)
sonucu ortaya çıkan hastalığın kişide oluşturduğu maluliyetin oranının
belirlendiği tarihtir. Yani akdi kusur
(haksız fiil) ve dolayısıyla zarar çok
daha öncesinde ortaya çıkmıştır.
Aslında yukarıdaki örnekte
akdi kusur (haksız fiil) HG’nin iş sağ-
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lığı ve güvenliği önlemleri alınmadan
mevzuata aykırı olarak çok tozlu bir
ortamda çalıştırıldığı zaman başlamıştır. Çünkü, her gün sağlıksız ve
tozlu ortamda çalışan bu kişi yavaş
yavaş hastalanmaktadır. Bu durumu kendisi fark etmeyebilir fakat
işveren bilinçli olmalı ve mevzuatın
kendisine yüklediği iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini zamanında almalıdır. Bu önlemlerin alınmaması
halinde akdi kusur (haksız fiil) başlangıcı olarak bu zamanın alınması
hem hukuka hem hakkaniyete uygun olacaktır. Bunun için akdi kusur
(haksız fiil) başlangıç tarihinin duraksamaya yer vermeyecek şekilde kesin olarak bilirkişi raporlarıyla
tespit edilmelidir. Çeşitli sebeplerle
bu tespit yapılamayacak olursa en
azından Sosyal Sigorta Sağlık İşlemleri Tüzüğü ve Çalışma Gücü ve
Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliklerinde
belirtilen hastalığın oluşabilmesi için
geçmesi gereken en az maruz kalma süresinin başlangıcı akdi kusur
(haksız fiil) tarihi olarak kabul edilmelidir. Örneğin, yukarıdaki örnekte olduğu gibi Pnömokonyoz tanısı
konulan bir hastalık için hastalığın
ortaya çıkışından 3 yıl öncesi akdi
kusur (haksız fiil) tarihi olarak kabul edilmelidir. Tüzükte her meslek
hastalığı için maruz kalma süresinin
de belirlenmesi gerekecektir.
İdari Yargı ile ilgili olarak verilen
örnekte ÖB 2004 yılında Devlet kurumunda çalışmaya başlamış 2010
yılında troid kanseri teşhisi konul-
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muş ve tedaviler ile iyileşme sağlanamayınca 2015 yılında ameliyat
edilmiş ve troid ve lenf benzleri tamamen alınmıştır. Yani 2004 ile 2010
yılları arasında yetersiz iş sağlığı ve
güvenliği önlemleri nedeniyle hastalık oluşmuştur. SGK’nın 23.06.2017
tarihli raporuyla meslek hastalığı
olduğuna karar verilmiştir. Adli Tıp
Kurumu 22.05.2019 tarihinde meslekte kazanma gücü kaybı oranının
yüzde 46,2 olduğunu kesin olarak
belirlemiştir.
İdareye zararın tazmini için başvuru 26.12.2017 tarihinde yapılmıştır.
İdare mahkemesi idarenin hizmet kusuruna dayanarak tazminat
ödenmesine karar vermiştir. Peki,
burada hizmet kusuru idareye başvuru tarihinde mi gerçekleşmiştir.
Hayır, hizmet kusuru idarenin iş
sağlığı ve güvenliği önlemlerini almadan ÖB’yi çalıştırmaya başladığı
andan itibaren mevcuttur ve hastalık ortaya çıkana kadar hatta aynı
işte çalıştırılması nedeniyle ameliyat yapılma zamanına kadar devam
etmiştir. Kısaca hizmet kusurunun
başlangıcı ile idareye başvuru arasında yaklaşık 15 yıl geçmiştir. Hizmet kusurunu işleyen idaredir fakat
zarara katlanması istenen mağdur
olan çalışandır. Burada hem hukuka
hem de hakkaniyete aykırı bir durum ortaya çıkmaktadır.
İdare mahkemelerinin idareye
başvuru kriterini yeniden yorumlamaları gerektiği kanaatindeyim.
Şöyle ki, işe başlamak üzere idareye başvurunun burada değerlen-
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dirilmesi gerekir. İdarenin işveren
olarak işçiyi gözetme borcu bu kişiyi çalıştırmaya başladığı an ortaya çıkmıştır. İşçiyi gözetme borcu
kapsamında iş sağlığı ve güvenliği
önemlerini almak zorunluluğu da bu
anda başlamıştır. Almadığı veya gereği gibi almadığı iş sağlığı ve güvenliği önlemleri nedeniyle sorumluluğu
da bu tarihte başlamalıdır. Dolayısıyla gerçek zarar hesabı yapılırken
de tazminata faiz uygulanırken de
akdi kusur (haksız fiil) tarihinin esas
alınması gerekir. Akdi kusur (haksız
fiil) tarihi ise iş sağlığı ve güvenliği önlemleri alınmadan veya gereği
gibi alınmadan kişinin çalıştırıldığı
zamandır.
Hem adli yargı hem idari yargı açısından akdi kusur (haksız fiil)
başlangıcı kabul edilen durumlar
açısından şöyle bir soru sorulması faydalı olacaktır; çalışmayan bir
kişi meslek hastalığına yakalanabilir mi? Yukarıdaki örneklerdeki
pnömokonyoz hastası olan işçi veya
troid kanseri olan radyoloji teknikeri hiç çalışmadan, günlük hayatta böyle bir hastalığa yakalanabilir
mi? Tabii ki hayır. Meslek hastalığına yakalanan kişi mutlaka çalıştığı
için mesleki risklere maruz kalmış
ve hastalığa yakalanmıştır. Üstelik
bu mesleki risklere uzunca bir süre
maruz kalmıştır. Mesleki risklere ilk
maruz kaldığı zaman akdi kusurun
başlangıç zamanıdır.
SONUÇ
Uygulamada iş kazası veya

meslek hastalığından doğan zararların tazminine esas olmak üzere
temerrüdün, haksız fiilinin işlendiği
tarihte oluşacağı kabul edilmektedir.
Bu durum zarar görenler açısından
zararlarının artmasına yol açmaktadır. Zarar verene ise avantajlar sağlamaktadır.
Yasama organının ve İçtihat
makamı olarak Yargıtay’ın zarar gören çalışanların daha az zarar görmeleri yönünde alınabilecek tedbirlere katkı açısından sorumlulukları
olduğu kanaatindeyim.
İdare herhangi bir düzenleme
yapmasa dahi Yargıtay meslek hastalıklarındaki hatalı uygulamanın
önüne geçerek yeni ve hakkaniyete
uygun uygulama yönünde kararlar
verebilir.
Hakkaniyete aykırı bu durumların düzeltilebilmesi açısından yukarıda ayrıntıları açıklandığı üzere
somut önerilerimiz şunlardır;
• Öncelikle 6331 sayılı Kanuna iş
kazaları ve meslek hastalıklarından
doğan zararların tazmini bakımından işverenin gerekli iş sağlığı ve
güvenliği önlemlerini almamasının
akdi kusur oluşturacağı açıkça yazılmalıdır.
Bunun yapılması işverenler için
önlemlerin alınması bakımından
uyarıcı olacaktır.
• Çalışma Gücü ve Meslekte
Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit
İşlemleri Yönetmeliğinde her türlü meslek hastalığı için hastalığın
oluşabilmesi için geçmesi gereken
en az maruz kalma süresinin belir-
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lenerek yazılması gerekir. Çünkü,
pnömokonyoz dışında meslek hastalıklarının maruz kalma süresi belirtilmemiştir.
Mevzuatta bu yönde düzenlemeler yapılması hak kayıplarını
önemli derecede önleyecektir.
• Ayrıca, akdi sorumluluk hükümlerine dayanmaktan açık bir feragat olmadıkça, davanın mahkeme
tarafından akde aykırılığa dayanan
bir tazminat davası sayılması işçinin
korunması esasına uygun düşecektir. Buna ilişkin hüküm, Türk Borçlar
Kanunu’nda düzenlenmiştir. Sebeplerin yarışması başlığını taşıyan 60.
maddeye göre; “Bir kişinin sorumluluğu birden çok sebebe dayandırılabiliyorsa hâkim zarar gören aksini
istemiş olmadıkça veya Kanunda
aksi ön görülmedikçe, zarar görene
en iyi giderim imkanı sağlayan sorumluluk sebebine göre karar verir.”
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Bu duruma göre, Yargıtay’ın da açık
bir feragat olmadıkça sorumluluğun
akdi sorumluluk olduğunu kabul etmesi ve haksız fiil yerine akdi kusur
kavramını kullanması daha uygun
olacaktır.
• Bahsettiğimiz düzenlemelere
yön vermek bakımından yukarıda
ayrıntılı olarak açıklanan meslek
hastalığından kaynaklanan tazminat davalarında Yargıtay ve Danıştay
akdi kusur (haksız fiil) tarihi konusundaki yerleşik kararlarını tekrar
gözden geçirmelidir. Yeni kararlarında akdi kusur tarihinin her somut
olayda ayrıntılı olarak araştırılması
gerektiği ve iş sağlığı ve güvenliği
önlemleri alınmadan çalıştırma başlamış ise bu çalıştırmanın başladığı
tarihi akdi kusur ve dolayısıyla temerrüt tarihi olarak kabul etmesi
uygun olacaktır.
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ÖZ
Refah devleti, toplumların kalkınmışlık seviyelerinin önemli göstergelerinden biridir. Ekonomik
temellerin sağlam olduğu, demokratik değerlerin yerleşik ve güçlü
olduğu, sosyal vatandaşlık haklarının korunduğu ve insanların yaşam
kalitesinin yüksek olduğu toplumlar genellikle refah devleti olarak
adlandırılır. Bu yoruma göre, refah
devleti gelişmişliğin bir aşaması ve
sonucudur. Ancak bu modernist
kalkınmacı bakışın aksine, refah
devletini kalkınmanın bir sonucu
olarak değil, sebebi olarak görmek
de mümkündür. Kalkınmacı refah
devleti olarak somutlaşan bu model,
sosyal sektörlere yapılacak yatırımlar öncesinde belli bir kalkınmışlık
düzeyini beklemek gerekmediğine,
tam aksine kalkınmanın bu yatırımlar sayesinde gerçekleşeceğine
dayanmaktadır. Kalkınmacı refah
devletinin, kalkınma politikalarında
önemli bir alternatif teşkil ettiğini
savunan bu çalışma, sosyal politikaların ve ekonomi politikalarının

birbirine koşut ve birbirini destekler
biçimde tasarlanması ve uygulanması gerektiği iddiasından hareket
etmektedir. Sosyal inovasyon uygulamaları ise bu süreci kolaylaştıran
araçsal bir işlev üstlenebilmektedir.
Bu şekilde daha sağlam temellere
dayanan sosyal politikalar sayesinde kalkınma ve refah devletine dönüşme sürecinin daha hızlı ve kolay
olacağı kesindir.
Anahtar Kelimeler: Refah Devleti, Kalkınmacı Refah Devleti, Sosyal İnovasyon.
DEVELOPMENT THROUGH WELFARE: DEVELOPMENTAL WELFARE STATE AND SOCIAL INNOVATION
ABSTRACT
Welfare state is one of the important indicators of the development level of societies. Societies
where economic foundations are
solid, democratic values are well
established, social citizenship rights are protected and quality of life is
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high are generally called welfare states. According to this interpretation,
welfare state is a stage and result
of development. However, contrary
to this modernist developmentalist
view, it is possible to see the welfare
state as the cause of development,
not as a result. This model, embodied as a developmental welfare
state, is based on the fact that it is
not necessary to wait for a certain
level of economic capability before
the investments to be made in the
social sectors; on the contrary, the
development will be realized thanks
to these investments. This study,
which argues that the developmental welfare state constitutes an important alternative in development
policies, is based on the claim that
social policies and economic policies should be designed and implemented in parallel and in a way that
supports each other. Social innovation practices, on the other hand, can
assume an instrumental function
that facilitates this process. In this
way, it is certain that the process of
transformation into a development
and welfare state will be faster and
easier for societies thanks to social
policies based on more solid foundations.
Keywords: Welfare State, Developmental Welfare State, Social Innovation.

1

GİRİŞ
Akademik ve siyasi tartışmalarda kalkınma kavramı genellikle
toplumların sosyoekonomik değişim süreçlerini açıklamak, karşılaştırmak ve yönetmek için kullanılan
bir kavram olarak anlaşılmakta ve
belli bir ekonomik, sosyal ve siyasi
gelişmişlik düzeyine erişmiş toplumları nitelendirmek için kullanılmaktadır. Bu bakış açısına göre,
refah devleti haline gelebilmek için
öncelikle ekonomik büyüme hedeflerinin gerçekleştirilmesi, sosyal
sektörlere sonrasında yatırım yapılması gereklidir.
Ancak günümüzün değişen ve
gittikçe güçleşen ekonomik, sosyal, siyasi ve hatta kültürel koşulları
bireylerin sosyoekonomik hayata
eşit vatandaşlar olarak katılımlarını, yani sosyal içermenin kapsamını
temelden sarsmıştır. Örneğin, yeni
çalışma biçimleri, yeni ihtiyaç türleri, yeni sosyal riskler,1 yeni gelir kazanma biçimleri oluşmuş ve yaşam
tarzlarının da hızla değişmesiyle
ihtiyaçlar hiyerarşisindeki öncelik
sıralaması bir değişim göstermiştir.
Bu süreçte refah açısından standart
dışı birey gruplarında ve ihtiyaçlarda
da bir artış olmuş ve sosyoekonomik
katılım özellikle bazı birey grupları
için daha güç hale gelmiştir. Sosyal
ve ekonomik üretken alan dışında
kalan bu grupların ülkelerin kalkın-

Yeni sosyal riskler konusunda ayrıntılı bir değerlendirme için bkz. Sarıipek, D. B., Yeni Sosyal Riskler ve Yeni Refah
Düzeni, Karatahta İş Yazıları Dergisi, Ağustos 2018/11, 69-86.
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ma politikaları açısından atıl ve faydasız gruplar olmalarından hareketle, kalkınmacı refah devleti anlayışı
bu grupların yeniden sisteme kazandırılarak bir taraftan sosyal içermelerinin sağlanmasını, diğer taraftan da kalkınma sürecindeki aktif
fayda sağlayıcılar olarak yeniden
değerli hale getirilmelerini hedeflemektedir. Bu yeni anlayış çerçevesinde refah sadece bir sosyal vatandaşlık hakkı olarak görülmemekte,
kalkınmanın anahtarlarından biri
olarak değer kazanmaktadır. Doğrudan ifade etmek gerekirse, refah
artık toplumsal zenginleşmenin ve
kalkınmışlığın bir neticesi değil, tam
tersine kalkınmanın temel bir aracı
haline gelmiştir.
Bu arka plan ışığında, kalkınmacı refah devletinin bir taraftan
sağlık, eğitim, barınma, bakım, ulaşım, istihdam hizmetleri gibi geleneksel refah hizmetlerini, bir taraftan çocuk ve aile gelir destekleri,
asgari emeklilik aylığı düzenlemeleri, asgari gelir güvenceleri gibi gelir
desteklerini, diğer taraftan da sosyal
içerme, coğrafi alan bazlı stratejiler,
belli gruplar veya topluluklar için
özel düzenlemeler, yeni sosyal risklere ve ihtiyaçlara yönelik yeni bir
farkındalık ve sosyal inovasyon uygulamaları gibi daha fazla etkileşim
gerektiren politikaları kapsayan üç
ayaklı yeni bir yapı olduğu belirtilebilir.
Bu çalışma, kalkınmacı refah
devletinin hem toplumların dengeli ve kararlı kalkınma sürecinde
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hem de refah devletinin uzunca bir
süredir yaşamakta olduğu finansal
krizin aşılmasında yeni bir anlayış
olabileceği varsayımına dayanmaktadır. Bu amaçla, çalışmada öncelikle mevcut durum tartışılmış ve
sonrasında kalkınmacı refah devletinin tarihsel ve teorik temelleri
açıklanmıştır. Çalışmanın son bölümünde ise kalkınmacı refah devleti modelini hayata geçirmede etkili
bir yöntem olarak değerlendirilen
sosyal inovasyon uygulamaları tartışılmıştır. Sonuç kısmında öncelikle bu modele yöneltilen eleştiriler
ortaya konularak, kalkınmacı refah
devleti modelinin uygulanmasından
elde edilebilecek toplumsal faydalar
özetlenmiştir.
1. GELENEKSEL NEOLİBERAL
KALKINMA POLİTİKASI VE
ELEŞTİRİSİ
Neoliberal küreselleşmenin zaman zaman yaşadığı krizler, alternatif kalkınma politikaları arayışlarına yol açmıştır. Bu kapsamda gerçekleşen temel tartışmalardan biri,
başarılı bir ekonomik kalkınmanın
gittikçe yükselen bir sosyal koruma
düzeyi ile nasıl bir arada gerçekleştirilebileceğidir. 1980’li yıllardan bu
yana, kalkınma politikası alanı büyük oranda neoliberal politika reçeteleri ile yönetilmiştir. Bu reçeteler
de kamu sektörüyle piyasa etkileşimini arttıran yeni yönetişim tekniklerine veya doğrudan kamu sektörü
kurum ve kuruluşlarının özelleştirilmesine odaklanmıştır. Bunların
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dışındaki diğer neoliberal politikalar
devletin ekonomi üzerindeki müdahalesinin azaltılmasını, finans piyasalarının kuralsızlaştırılmasını,
doğrudan yabancı yatırımların arttırılmasına yönelik düzenlemeleri
ve Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) çatısı
altında çok taraflı ticaretin serbestleştirilmesi çabalarını içermektedir. Aynı zamanda, başarılı politika
üretme süreçlerinin daha önceleri
kamu sektörü tarafından yürütülen
hizmetlerin özel sektöre aktarılması, karar alım süreçlerinin adem-i
merkezi bir hal alması ve iyi yönetişim ilkelerinin güçlendirilmesi gibi
unsurlara dayanması gerektiği her
fırsatta vurgulanmaya başlamıştır
(UNRISD, 2010: 257-58).
Özellikle son 40 yıl içinde bu
politikalar, başta Uluslararası Para
Fonu (IMF) ve Dünya Bankası (DB)
olmak üzere uluslararası finans kuruluşları tarafından ilkesel olarak
desteklenmiş ve yaygınlaştırılmıştır. Genellikle liberal veya kalıntı
refah modelleri olarak adlandırılan
gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki liberal sosyal politika uygulama yaklaşımları sınırlı devlet müdahalesi, piyasanın güçlendirilmesi
ve uzun vadede büyümenin gittikçe
daha çok vatandaş tarafından paylaşılması ve bu sayede yoksulların
korunmasının sağlanması süreçlerine dayanmıştır.
Ne var ki bu neoliberal varsayımlar şiddetli eleştirilerle karşılaşmıştır. DB tarafından iddia edilen ve
diğer birçok kurum tarafından da

Dünya Bankası ile ters düşmemek
için neredeyse hiç eleştirilmeden
kabul edilen bir iddia, 1990’lı yıllarda
piyasa tabanlı politikalar sayesinde mutlak yoksulluk düzeylerinde
kayda değer gerilemelerin yaşanmış
olduğudur. Bu iddia, hatalı hesaplama yöntemlerine ve yoksulluğu
meydana getiren olguların yanlış
kavramsallaştırılmasına dayandığı
gerekçesiyle geniş kesimler tarafından eleştirilmiştir (Kiely, 2007: 420).
Üstelik doğru kabul edilseler bile DB
verileri yoksulluktaki azalmanın büyük ölçüde Çin’deki ve daha düşük
oranda da Hindistan’daki ekonomik
büyümeden kaynaklandığını göstermektedir. Dolayısıyla, bu iki ülkenin denklemden çıkarılması halinde,
1990’lı yıllardan bu yana yoksulluk
oranlarında somut bir gerileme olmadığı söylenebilir (Parsons, 2008).
Bu nedenle, IMF ve DB dışındaki alternatif kalkınma teorisyenleri
devletin ve kurumlarının kalkınma
sürecindeki öneminin altını çizmektedir. Buna göre, devlet sanayi ve
bilgi temelli bir kalkınma için liderlik
etmelidir. Çünkü piyasaların ayakta
kalabilmeleri için gereken koşullar
piyasanın kendisi tarafından sağlanamaz. Ayrıca, bu tür bir ekonomik
geçiş süreci daha geniş ve güçlü bir
devlet anlayışı ile mümkün görünmektedir. Söz konusu kalkınmacı
devlet yaklaşımının en temel özelliklerinden biri, geçiş sürecinin toplumsal maliyetleriyle baş edebilmesi
için topluma sosyal koruma sağlamak ve bu sayede kamusal düzenin

KARATAHTA / Is Yazıları Dergisi
bozulmasını da önlemektir. Bu temel
özellik, “çift yönlü hareket” olarak da
adlandırılmaktadır ve esas olarak,
ekonomik ve toplumsal ilerlemenin
bir arada gerçekleştirilmesi çabalarına dayanmaktadır (Polanyi, 2016).
2. KALKINMACI REFAH MODELİNİN KÖKENİ
Kalkınmacı sosyal refah modeli refah yazınında sosyal kalkınma
yaklaşımı olarak da bilinmektedir.
Esas olarak 1940’lı yıllarda Batı Afrika’da doğmuştur. Bu dönemde İngiltere bu bölgedeki kolonilerine yönelik yatırımlarını arttırmış ve altyapıyı desteklemiştir. İngiltere’nin
bu çabaları milliyetçi akımlar tarafından da desteklenmiştir. Bu kalkınma programı bağlamında, tedavi
edici sosyal kalkınma programlarına nispeten daha düşük bir öncelik
verilmiştir. Asıl olarak şehirlerdeki
çocuk suçlulara, dilencilere ve en
muhtaç durumda olanlara barınma
ve koruma sunan bu tedavi edici
sosyal hizmet programları genellikle kıt kaynakları üretken olmayan
alanlara harcadığı için eleştirilmiştir
(Livingston, 1969; Midgley, 1981). Kolonilerdeki refah programlarının yöneticileri bu eleştiriler karşısında tedavi edici yaklaşımın ötesine geçecek ve ekonomik kalkınmaya pozitif
etkilerde bulunacak yeni sosyal müdahale yöntemleri arayışına girmiştir. Bu kapsamda hayata geçirilen
en önemli yeniliklerden biri kitlesel
okuryazarlık kampanyasıdır. Kitlesel okuryazarlık sadece dar anlam-
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da okuma eğitimlerini içermemiş,
aynı zamanda özellikle kırsal bölgelerdeki yoksul bireylerin yaşama
standartlarını geliştirmeyi amaçlayan bir dizi faaliyeti de kapsamıştır.
Bu bağlamda, küçük ölçekli tarım ve
yerli hayvan yetiştiriciliği eğitimleri, çeşitli zanaat ve kırsal üretim
teknolojilerinin geliştirilmesi, yollar,
köprüler, sulama sistemleri gibi altyapı unsurlarının inşası, küçük ölçekli aile işletmelerinin kurulması,
temiz su ve sanitasyon sistemlerinin
geliştirilmesi, sağlık merkezlerinin,
okulların ve diğer toplum merkezlerinin inşa edilmesi gibi faaliyetleri
içermiştir (Omolewa, 2008; Holford,
1988).
Bu yaygın faaliyet ağı sayesinde kitlesel okuryazarlık hareketi
geleneksel tedavi edici politikalardan çok daha fazla kişiye ulaşmış
ve refah kurumlarının kısıtlı kalıntı
müdahalelerinin ötesine geçmiştir.
Ayrıca, bu yeni ve çok daha kapsamlı
yaklaşım kıt kaynakların üretken
olmayan alanlara harcanması yerine, ekonomik kalkınma hedefi çerçevesinde bireylerin refah seviyelerinin yükselmesini hedeflemiş ve
bu sayede, sosyal refaha ilişkin yeni
bir yaklaşım olarak kabul edilmiştir.
Zaman içinde Londra’daki İngiliz Koloni Bürosu tarafından kavramsal bir
değişikliğe gidilmiş ve kitlesel okuryazarlık yerine, topluluk kalkınması
ifadesi kullanılmaya başlamıştır. Bu
yeni ifadenin, bireyden çok toplumu
ya da belli bir bölgedeki toplulukları
daha net işaret ettiği iddia edilmiştir.
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1954 yılına gelindiğinde ise dönemin
İngiliz hükümeti geleneksel sosyal
refah ve topluluk kalkınması ifadelerinin bir kombinasyonu olarak
sosyal kalkınma ifadesini resmi olarak kabul etmiştir. Bu en son ve yeni
kavram, her iki unsurun da kolonilerdeki ekonomik kalkınma düzeyini geliştirmeye yönelik daha geniş
çabaların bir sonucu olarak değerlendirilmiştir (Holford, 1988).
İngiltere’nin sosyal kalkınma
kavramının ortaya çıkışındaki katkısı kesin olmakla birlikte, bu kavram asıl olarak Birleşmiş Milletler
(BM) ve diğer uluslararası kurumlar
aracılığıyla yaygınlaşmıştır. Nitekim
BM, sosyal kalkınma kavramını sosyal refaha yönelik geniş kapsamlı bir
yaklaşım geliştirmeye yönelik kendi
çabalarını nitelemek üzere İngiltere’den ödünç almıştır. Bu kapsamda,
sosyal refahın ekonomik kalkınma
ile uyumlu hale getirilmesini sağlamak üzere BM üyesi olan Üçüncü
Dünya ülkelerinin sosyal politikalarını desteklerken, sosyal kalkınma
yaklaşımını benimsemelerini teşvik
etmiştir (Kotschnig, 1968).
BM’nin sosyal kalkınma kavramsallaştırmasının özünde ekonomik büyüme politikalarının sosyal
refah politikalarıyla güçlü şekilde
entegre edilmesi gerektiği fikri yatmaktadır. Dolayısıyla, bu yeni durum aslında sosyal ve ekonomi politikaları arasındaki klasik ayrılığa
somut bir itiraz teşkil etmektedir.
Aynı zamanda, BM’nin o dönemlerdeki yayınlarında ve raporlarında da

sıkça vurgulandığı gibi, bu yönelim
bir taraftan merkezi kalkınma teşkilatlarının sosyal planlamayı yeniden
yorumlayarak ekonomik meselelere ilişkin geleneksel yaklaşımlarının ötesine geçmelerine yönelik bir
çağrı anlamına da gelmiştir. Bu kapsamda, merkezi planlama ve karar
alma teşkilatlarının sosyal kalkınma hedeflerini gerçekleştirmekten
sorumlu birimler içermesi ve sağlık,
eğitim, barınma, topluluk kalkınması ve sosyal hizmet programları ile
meşgul olacak sosyal sektör planlarını daha etkili bir şekilde koordine etmesi önerilmiştir. Bu tür sosyal
sektör faaliyetlerinin ulusal kalkınma planlarıyla çok daha etkin bir
biçimde entegre edilmesi gerektiği
de savunulmuştur (United Nations,
1971a).
Bu kapsamda BM bünyesinde
oluşturulmuş bulunan uzmanlar
komisyonu, o dönemlerde hala egemenliğini koruyan ekonomik büyümenin herkes için daha yüksek
yaşam standartlarını kendiliğinden
sağlayacağı şeklindeki varsayımı da
şiddetle eleştirmiştir. Bu yaklaşım,
normalde yüksek ekonomik büyüme oranlarının kitleler üzerinde
istihdam ve gelir artışı yoluyla bir
pozitif dışsallık etkisi yaratacağına inanan birçok kalkınma teşkilatı
tarafından benimsenmiştir (United
Nations, 1971a). Dolayısıyla yeni dönemin temel ilkesi, ekonomik büyümenin mutlaka tüm bireylere yayılması olmuştur.
Bu amaçla, “bütünleşik sosyo-
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ekonomik kalkınma planlaması”
anlayışını benimsemek suretiyle
kalkınma teşkilatlarının insanların
refahını arttırmak üzere çok daha
aktif müdahalelerde bulunmaları
gerektiği çağrıları artmıştır. BM’nin
bu konunun üzerinde ısrarla durması sonucunda sosyal planlama
1960’ların sonu ile 1970’lerin başlarında gelişmekte olan ülkelerde
hızla yaygınlaşmıştır. Bu kapsamda,
merkezi planlama teşkilatları çok
daha fazla sayıda sosyal planlamacı
istihdam etmiş ve ulusal kalkınma
planları sosyal programlara ve hedeflere çok daha fazla önem vermiştir. (Midgley, 1981).
Ancak bu süreç de uzun sürmemiş ve sosyal planlamanın aşırı
devletçi ve yukarıdan aşağıya doğru yaklaşımı yerel toplulukların çıkarlarını ihmal ettiği ve yereldeki
bireyleri kalkınma sürecine yeterince dâhil etmediği gibi gerekçelerle
yoğun eleştirilerle karşılaşmıştır.
Dolayısıyla BM’nin devletin finanse
ettiği sosyal planlama süreçlerine
yönelik aşırı vurgusu ve ilgisi giderek daha çok eleştirilmiştir. BM ise
bu eleştirilere cevap olarak topluluk
kalkınması anlayışını desteklemeye başlamış ve 1970’li yıllar boyunca
topluluk kalkınması fikirleri “halkın
veya toplulukların katılımı” öne çıkarılarak birçok BM raporunda yeniden düzenlenmiştir. (United Nations, 1971b; 1975). Birleşmiş Milletler
Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF)
ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) gibi
uluslararası örgütler de toplum te-
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melli kalkınma stratejilere öncelik
vermeye başlamıştır (Unicef, 1982;
WHO, 1982). Toplum katılımı taraftarları yereldeki bireylerin birbirinden bağımsız ve tekil çabalarının
bile hükümetin tasarladığı ve finanse ettiği topluluk programlarından daha tercih edilir olduğunu ileri
sürmüştür. Bunlara göre, hükümet
programları yereldeki vatandaşları pasifleştirmekte ve kendi meselelerini halletme yeteneklerini de
köreltmektedir. Bu anti-devletçi
yaklaşım sivil toplum kuruluşları
tarafından da yaygın kabul görmüş
ve günümüzdeki sosyal inovasyon
uygulamaları için sağlam bir temel
oluşturmuştur.
Geniş katılımlı sosyal kalkınma anlayışına başka küresel örgütlerden de destek gelmiştir. Nitekim
1970’li yıllarda DB, sosyal kalkınma
konusuyla yakından ilgilenmiş ve
bu dönemde yayınladığı birçok politika belgesinde sosyal programları
ekonomik büyümeyle entegre etmeyi hedefleyen bir yaklaşım sergilemiştir. (World Bank, 1975). Benzer
şekilde, ILO da üye ülkelere işsizlik
ve eksik istihdam sorunlarıyla mücadele etmek için sosyal kalkınma
yaklaşımını benimsemeleri çağrısı
yapmıştır (ILO, t.y.).
3. MESELENİN TERSTEN OKUNUŞU; REFAH SAĞLAYARAK
BÜYÜME
Sosyal kalkınma modelinin tüm
gelişmekte olan ülkelerde kurumsallaştığını ileri sürmek mümkün
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değildir. Aslında birçok kalkınmakta olan ülke kalkınmacı yaklaşımı
uygulamada başarısız olmakta ve
dolayısıyla sosyal politikalar kalıntı,
etkisiz, dar kapsamlı ve esas olarak
şehir merkezleri üzerine yoğunlaşmış olarak uygulanmaktadır.
Ancak yine de zaman içinde
sosyal kalkınma yaklaşımını güncelleme ve yeniden tanımlama girişimlerinin de olumlu etkisiyle, birçok gelişmekte olan ülkenin sosyal
politikaların uygulanmasındaki en
uygun model olarak görerek, sosyal
kalkınma modeline yöneldiği söylenebilir.
Adından da açıkça anlaşılacağı
üzere kalkınmacı yaklaşımın temel
özelliği, kalkınmaya verdiği önemdir. Büyüme, değişim ve ilerleme gibi
dinamik ve olumlu süreçleri desteklediği için kalkınmacı olarak adlandırılmaktadır. Filantropi, sosyal hizmet ve sosyal idare gibi diğer sosyal
refahı arttırma yaklaşımlarının aksine, sosyal kalkınma sosyal müdahaleleri maksatlı olarak kalkınmayla ilişkilendirmektedir. Bu da sosyal
ve ekonomik politikaların çok daha
geniş bir kalkınmacı süreç dahilinde
entegrasyonunu gerektirmektedir.
Sosyal kalkınma ekonomik kalkınma olmadan gerçekleşemez ve ekonomik kalkınma da toplumun tamamının sosyal refahında iyileşmelere
yol açmıyorsa anlamsızdır.
Kalkınmacı yaklaşımın, sosyal
politikalarla ekonomik büyümeyi uyumlaştırmak için başvurduğu
yollardan biri, ekonomik ve sosyal
politikaların entegre edilebileceği

resmi örgütsel düzenlemeler oluşturulmasıdır. Bu bağlamda, ekonomik büyümeden sorumlu örgütlerin
sosyal hizmet programlarından sorumlu birimlerle süregelen bağlantılarının olması gerekir (Kwon, 2007).
Kalkınmacı yaklaşım, aynı zamanda ekonomik kalkınmanın bireylerin refah düzeyleri üzerine
doğrudan ve pozitif bir etkisinin
olmasını da sağlamaya çalışır. Sosyal kalkınma taraftarları ekonomik
büyüme gerçekleştiren, ancak bu
büyümenin nüfusun tamamının refahında gözle görülür iyileştirmelere
yol açmadığı toplum modeline karşıdır. Ekonomik ve sosyal refah arasındaki bu ayrışma çarpık kalkınma
olarak isimlendirilmekte ve günümüzde birçok ülkede görülmektedir.
Dolayısıyla kalkınmacı model taraftarları bu sorunun farkında olan
ekonomi politikalarının benimsenmesini önermektedir. Bu kapsamda,
nüfusun geneli için yeni işler ve iş
kurma alanları yaratan politikalara öncelik verilmesi gerekir. Benzer
şekilde, bireylerin kalkınma süreçlerine katılımını mümkün kılan ve
temel sosyal ihtiyaçları karşılayan
sosyal hizmet programları uygulamak üzere kaynakları etkin biçimde
yeniden dağıtan programlar hayati
öneme sahiptir (Midgley, 1999).
Kalkınmacı yaklaşımın şüphesiz en önemli özelliği, ekonomik büyümeye doğrudan katkı sunan sosyal hizmet programlarının tasarlanmasıdır. Her ne kadar ekonomik kalkınmaya doğrudan katkı sunmayan
tedavi edici sosyal hizmet program-
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larına her zaman bir miktar ihtiyaç
bulunsa da kalkınmacı model taraftarları ekonomik büyümeyi destekleyen programları önermektedir.
Bu açık hedef, düşük gelirli ve özel
ihtiyaç sahibi guruplar arasında beşeri sermayenin desteklenmesine,
geniş bir sosyal sermaye ağı oluşturulmasına ve üretken istihdam ve iş
kurma alanlarına yönelik fırsatların
arttırılmasına ilişkin politikaların
benimsenmesiyle daha da geliştirilebilir. Eğitime, çocukların dengeli
ve yeterli beslenmesine, sağlık hizmetlerine, mesleki ve beceri eğitimlerine, barınma desteklerine ve diğer
temel sosyal koruma alanlarına yapılacak yatırımlar beşeri ve sosyal
sermaye stokunun güçlenmesini
sağlayacaktır. Bu da ister istemez
yatırımlardaki bir artış ve dolayısıyla ekonomik kalkınmaya da açık
bir katkı olarak geri dönecektir. Bu
kapsamda, birçok gelişmekte olan
ülkenin başvurduğu yollardan biri
düşük gelir gruplarının ve özel ihtiyaç sahibi grupların refah düzeyini
yükseltmek için mikro ölçekli işyerlerinin desteklenmesidir (Kwon,
2007). Ayrıca, sosyal ve ekonomik
altyapıyı aynı anda destekleyen ve
üretken yerel kooperatif oluşumlarının kurulmasını kolaylaştıran toplum tabanlı projeler de benzer şekilde etkili olabilir. Bu sayede doğrudan
gelir artışları ve yaşam standardında
somut iyileşmeler daha kolay sağlanabilmektedir.
Öte yandan, kalkınmacı refah devletinde devletin doğrudan
sorumluluk üstlendiği temel refah
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alanları toplumun tüm bireylerine
açık ve erişilebilir olmalı, bu hizmetler yüksek bir standartta sunulmalı
ve herkes için tek tip olmak yerine
bir taraftan eşit, bir taraftan da farklı
bireysel koşullara uygun tasarlanmış olmalıdır. Bu refah hizmetleri eğitim ve sağlık erişimi gibi son
derece bilindik ve klasik sektörler
olabileceği gibi çocuk, engelli, yaşlı
bakımı ve yetişkin eğitimi gibi sosyal içermeci ve nispeten daha yeni
sosyal koruma alanları da olabilir.
Buradaki kilit nokta, bu hizmetlere
erişimin bir taraftan herkes için eşit
ve adil olması, diğer taraftan da farklı grupların benzer hizmet kalitesine
ulaşması için kademelendirilebilir
ve özel koşullara göre ayarlanabilir
olmasıdır. Doğrudan ifade edilecek
olursa, sonuçlarda bir katılık, ancak
uygulamada bir esneklik içermesi
gerekmektedir.
Bu nedenle, kalkınmacı refah
devleti aslında refah ve sosyal koruma sağlayıcı aktörler olan devlet
(merkezi ve yerel düzey), piyasa,
sivil toplum örgütleri ve aile (bireyler arası dayanışma ve yardımlaşma ağları) arasında yeni bir işbirliği
ve birbirini tamamlayıcılık ilişkisi
kurulmasını içermektedir. Bu yeni
anlayışın en somut çıktısı giderek
yaygınlaşan sosyal inovasyon uygulamalarıdır. Nitekim daha önceleri
sosyal koruma ihtiyaçlarını formel
sistem dışından sağlayan “geleneksel olmayan ihtiyaç grupları”,
kalkınmacı refah devleti anlayışı ile
asli refah sağlayıcılarının sorumluluk alanına dahil olmuşlardır. Çünkü
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artık sosyal korumanın dağıtımında
bir taraftan eşitlik ve adalet ilkesinden ödün vermeyen, ancak bireysel
ve grupsal farklılıkları da gözeten
bir anlayış ön plana çıkmaktadır. Bu
esnek sosyal koruma alanlarının en
somut örnekleri düşük gelirli ve özel
ihtiyaç sahibi bireylerin barınma
hizmetlerine erişimi, özel ihtiyaç sahibi çocukların eğitimi, dezavantajlı
bölgelerdeki çocukların okul performanslarının arttırılması, engelli bireylerin sosyal içermesi, dezavantajlı
bölgelerde bireylerin istihdam edilebilme kapasitelerinin arttırılması
olarak göze çarpmaktadır (Sarıipek,
Cerev ve Yenihan, 2021). Kısacası, kalkınmacı refah devleti yardım
ve hizmetlerde katı bir eşitlik ilkesi yerine, sosyal adalet ilkesi gereği
gerekli olduğunda pozitif ayrımcılık
yapabilecek kadar esnek bir refah
modelidir.
4. KALKINMACI REFAH DEVLETİ VE SOSYAL İNOVASYON UYGULAMALARI
Her ne kadar adına refah devleti denilse de aslında hiçbir toplumda
devlet, refahın tek kaynağı değildir.
Örneğin piyasa, bir toplumdaki insanların büyük kısmı için temel refah kaynağı olabilir. Nitekim insanlar geçimlerini ya doğrudan ya da
ailelerinden bir başkası aracılığıyla
piyasa üzerinden sağlamaktadır.
Dolayısıyla, piyasa devlet kurumlarıyla birlikte refahın resmi (formel)
sağlayıcısıdır. Ancak refahın aile (bireyler arası dayanışma ve yardımlaşma ağları) ve sivil toplum gibi en-

formel kaynaklardan sağlanması da
mümkündür. Dolayısıyla, formel ve
enformel refah kaynakları arasında
sistematik bir iş birliği ve koordinasyon içinde bir denge ve uyum sağlayabilen refah toplumları, en başarılı
refah devletleri haline gelir ve vatandaşlarına daha iyi sosyal koruma
sağlar (Sarıipek, 2017).
Bununla birlikte, dünyadaki
ekonomik, sosyal, politik ve hatta
kültürel ilişkiler son yıllarda önemli ölçüde değişmiştir ve bu değişim
bireylerin mevcut refah seviyelerini
sürdürme kapasitelerini tehdit etmektedir. Refah ekonomileri artık
artan yoksulluk oranları, değişen
aile normları, bekar ebeveynlik, doğurganlık oranlarındaki düşüş ve
yetersiz istihdam koşulları gibi bir
dizi demografik ve toplumsal zorlukla karşı karşıyadır. Çalışan yoksul
sayısındaki artış ve kamu hizmetlerine yönelik bütçe kısıtlamaları,
piyasaların ve devlet kurumlarının
yetersizliğini açıkça göstermektedir.
Buna bir de enformel ağların hiçbir
zaman refahın asli sağlayıcıları olarak düşünülemeyecek olması eklendiğinde, gelişmiş refah toplumları
mevcut standartları koruyabilmek
için yeni arayışlar içine girmiştir. Bu
kapsamda, vatandaşların yeni refah
ihtiyaçlarını karşılamak için alınan
en yaygın önlemlerden biri, piyasaların kapasitesinin genişletilmesi ve
devlete doğrudan refah sağlayıcısı olmaktan ziyade bir koordinatör
rolü atfedilmesidir. Başka bir deyişle
devlet, refahın sağlanmasında öncü
rolü daha az yerine getirmekte, an-
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cak özel şirketler, sivil toplum kuruluşları ve hatta aile arasında yeni bir
işbölümü tarzının koordinasyonunu
üstlenmektedir. Bu, devlet ve diğer
refah sağlayıcılar arasında bir hiyerarşiden çok, yeni bir ortaklık türüdür. Sosyal inovasyon, kalkınmacı
refah devleti anlayışıyla birlikte ve
hatta onun bir uzantısı olarak, bu
arayış çerçevesinde gündeme gelen
ve güçlenen alternatif uygulamalardan biridir.
Toplumlardaki sosyoekonomik
sorunların çözümüne yönelik sosyal politika müdahaleleri yapmada
yeni bir yol olarak sosyal inovasyon,
refah karmasının aktörleri arasında
yeni bir rol ve sorumluluk paylaşımını mümkün kılarak refah devletinin yeniden yapılandırılmasında
etkili ve alternatif bir yoldur. Sağladığı faydalar göz önüne alındığında,
sosyal inovasyon refah sunumunda
daha aktif bir toplum ve vatandaş
düzenine zemin hazırlayarak, refah
karmasının yeniden tasarlanmasında en iyi alternatiflerden biri olarak
görülebilir. Bu nedenle önde gelen
sosyal politika analizlerinin birçoğunda kendine sağlam bir yer bulmaktadır.
Sosyoekonomik risklere karşı
yapılan sosyal politika müdahalelerine ilişkin yeni bir yaklaşım olarak sosyal inovasyon, etkin şekilde
karşılanamayan sosyal ihtiyaçları
ve demografik dezavantajları gidermeye çalışmanın yanı sıra, bütçe
kısıtlamalarının üstesinden gelme
girişimlerine de önemli katkılar sunar. Kâr amacı güden ve gütmeyen
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kurumları bir araya getirerek daha
etkin bir sivil toplum hareketi oluşumunun önünü açar ve vatandaşların
refah ve sosyal koruma ihtiyaçlarını
karşılamada yeni bir sosyal müdahale yolu tesis eder. Başka bir deyişle, sosyal inovasyon devlet ve diğer
sağlayıcılar arasındaki klasik işbölümü yollarının ötesine geçerek, bir
tutum değişikliği ve vatandaşların
aktif katılımını sağlar ve dolayısıyla,
refahın sunulmasında en uygun maliyetli çözümlerden birini sunar. Bu
yüzden, sosyal inovasyon değişen
sosyal taleplere daha etkin bir şekilde yanıt vermek için ve kalkınmacı
refah devletinin “sonuçlarda eşitlikçi ve katı, yöntemlerde ise esnek
olmak” şeklinde özetlenebilecek temel anlayışına uygun bir yöntemdir.
Bu üstünlükleriyle sosyal inovasyon, birçok gelişmiş refah toplumunda değişen sosyal taleplerin
ve risklerin hem tanımlanmasında
hem de çözümünde giderek daha
fazla öncü rol üstlenmiştir. Sosyal
inovasyon yoluyla daha önce hak
temelli sosyal politika ilkeleri kapsamında devlet tarafından sağlanan
birçok refah hizmetinde piyasanın
mevcut rolünü arttırmak, piyasaların “mümkün olan en fazla karı elde
etmek” şeklindeki geleneksel hedefinin yanına, sosyal içerme, sosyal adalet ve sosyal kalkınma gibi
toplumsal hedeflerin de eklenmesi
anlamına gelmektedir. Bu da sosyal
politikanın ve refah devletinin “piyasanın insancıl zaaflarını dizginlemek” biçimindeki başlangıç hedefiyle uyumlu bir uygulamadır.
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SONUÇ
Her ne kadar yeterli bir teorik
ve tarihsel zemine sahip gibi görünse de kalkınmacı refah devleti anlayışı hala tartışmalıdır ve bazı temel
varsayımlarına yönelik ciddi eleştiriler yöneltilmiştir. Modernizasyon
teorisinden türetilen ilk eleştiri, örneğin Asya refah rejimleriyle Batı
refah rejimleri arasındaki benzerliklere işaret etmektedir. Buna göre,
farklı ekonomik yapıdan, kültürden
ve coğrafyadan gelmelerine rağmen, bu ülkelerde refah devletine
yönelik rejim dönüşümü ancak milli
gelirleri belli bir seviyeye ulaştığında
ve uluslararası politikaların ulusal
kararlara daha fazla nüfuz etmesi
sonucunda gerçekleşmiştir (Kwon,
2007; Walker, Druckman ve Jackson,
2021).
İkinci tehdit doğrudan doğruya
kalkınmacı devlet kavramına yöneliktir. Modelin kökenine inen bu
eleştiriye göre, kalkınmacı devlet
olgusunun günümüzde geçerliliğini
koruyup korumadığı konusu tartışmalıdır. Daha açık bir ifadeyle, neoliberal politikaların iyiden iyiye güçlendiği günümüzde devletlerin daha
önceki tüm piyasayı düzenleyen emredici rollerinden sıyrılarak ve çok
daha sınırlı bir rol üstlenerek, karar
alım süreçlerinde arabulucu rolüne
geçtiği ileri sürülmektedir (Walker,
Druckman ve Jackson, 2021). Dolayısıyla bu iddiaya göre, kalkınmacı
modelin öngördüğü merkezi ve tek
güç durumundaki ulus devlet gücünü yitirmiş ve üstünlük diğer refah
sağlayıcı aktörlere geçmiştir.

Özellikle ikinci eleştiri kapsamında düşünüldüğünde, kalkınmacı
refah modeli temel ilkelerinde mevcut koşullara göre belli güncellemeler yapması şartıyla, refah devleti
krizini aşmada yeni bir açılım sağlayabilecek gibi görünmektedir. Doğrudan ifade etmek gerekirse, bünyesine sosyal inovasyon gibi çok taraflı ve katılımcı uygulamaları dâhil
ederek, bir taraftan “refah yatırımları ile kalkınma” şeklinde özetlenebilecek temel hedefini uygulayabilecek, diğer taraftan da refah devleti
kriziyle etkili mücadelenin önünü
açabilecektir. Nitekim küresel ekonomide dönem dönem meydana
gelen ekonomik krizler, piyasaları
rahatlatıcı tedbirlerin artmasına yol
açarak, piyasa güçlerinin daha fazla
otonomi kazanmasına yol açmıştır.
Buna küresel kamuoyunun ve sivil
toplum farkındalığın artmış olması
da eklenince, refahın devlet dışındaki iki temel aktörünün günümüzde
oldukça güç kazanmış olduğu anlaşılmaktadır. Tüm refah aktörlerinin
bu denli güç kazandığı bir ortamda
geniş tabanlı ve katılımcı karar alım
ve uygulama süreçlerini savunan
sosyal inovasyon uygulamaları refah devletleri için ilkelerini hayata
geçirmede etkili bir araç haline gelmiştir. Dolayısıyla, kalkınmacı refah
devletleri sosyal koruma işlevlerini
yerine getirmede sosyal inovasyon
yaklaşımını bünyelerine etkili bir
şekilde dâhil edebildikleri ölçüde başarılı olacaklardır.
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n Türkiye’de ciddi bir işsizlik sorunu yanında, mevcut istihdam edilen işçilerin yaklaşık yüzde 14’ünün sendikalı
olduğunu görüyoruz. Bu oran içerisinde ise özel sektör işçisi
yalnızca yüzde 7 civarında. Daha önce kısaca ifade ettiğim
sebeplerle bu kadar düşük sendikalı işçi sayısı sendikal
kültürün yaygınlaşması açısından yeterli olmayacağı gibi
sendikal temsilin de önünde ciddi bir engel oluşturmaktadır. Kaldı ki çalışma hayatına dâhil olan işgücü içerisinde
sendikalaşma eğilimi daha zayıf olan grupların yer alması
sendikalaşma faaliyetlerinde ön plana çıkarılması gereken
bir zorunluluktur.
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Sizce bugün Türk Endüstri
İlişkileri Sisteminin birinci sıraya
koyacağınız sorunu nedir?
Aslında çok fazla faktörün etkili
olduğu endüstri ilişkileri sisteminin
iklimine ait birkaç hususun ortaya
konması daha doğru bir yaklaşım
olacak kanaatindeyim. Aslında yıllardır üzerinde çok yazılan konuşulan ve değerlendirilen gelişmeleri

meye başlayan teknolojik gelişmeler
ve yayılımı yapısal sorunları daha da
ağırlaştırmıştır. Devlet tarafından
uygulanan yapısal uyum politikaları, sermayenin küresel alanda dolaşımının önündeki engellerin kaldırılması, üretimin küresel işbölümü
ile gerçekleştirilmesi, yerli firmaların küresel sermaye eline geçmesi,
üretim ölçeğinin yerel düzeyde kü-

burada tekrar etmenin faydası yok.
Ancak, özellikle birkaç noktayı vurgulamak ta gerekiyor. Son çeyrek
yüzyılda yaşanan gelişmeler ülkemizi de derinden etkilemektedir.
Neoliberal politikalar yanında, sanayi devriminden bu yana merkezinde
insanın yer aldığı bir üretim ve bölüşüm sistemini temelden değiştir-

çülmesi ve enformel ilişki yapılarının güçlenmesi, sektörel gelişmeler
ve teknoloji ile beraber mavi yakalı
işgücünün giderek beyaz yakalılaşması, işgücünün yapısının değişmesi, standart dışı istihdam biçimlerinin yaygınlaşması, taşeronlaşma,
belirli süreli iş sözleşmelerinin ön
plana çıkması, insan kaynakları
yaklaşımının etki alanının geniş-

n

KARATAHTA / Is Yazıları Dergisi
lemesi vb. birçok faktör endüstri
ilişkileri sisteminin işgücünü temsil
eden kurumsal tarafı sendikaları derinden etkilemiştir. Aslında en
önemli sorun bu sistemin temel kurumsal aktörü sendikaların olumsuz etkilenmesine neden olmuştur.
Türkiye’de ciddi bir işsizlik sorunu
yanında, mevcut istihdam edilen
işçilerin yaklaşık yüzde 14’ünün
sendikalı olduğunu görüyoruz. Bu
oran içerisinde ise özel sektör işçisi yalnızca yüzde 7 civarında. Daha
önce kısaca ifade ettiğim sebeplerle
bu kadar düşük sendikalı işçi sayısı sendikal kültürün yaygınlaşması açısından yeterli olmayacağı gibi
sendikal temsilin de önünde ciddi bir
engel oluşturmaktadır. Kaldı ki çalışma hayatına dâhil olan işgücü içerisinde sendikalaşma eğilimi daha
zayıf olan grupların yer alması sendikalaşma faaliyetlerinde ön plana
çıkarılması gereken bir zorunluluktur. Her şeyin küreselleştiği ancak
sendikaların temel fonksiyonları
açısından yerel düzeyde tabiri caiz-
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se esir kaldığı bir sistemde ayrıyeten
sendikaların, sendika özgürlüğü ve
çokluğu ilkesinin ekonomik, sosyal
ve ideolojik nedenlerle rekabete girmeleri, bu rekabetin kutuplaşmaya
sebep olarak üyeler ve potansiyel
üyeler üzerinde olumsuz bir etki yaratmasıdır. Bunlara ilave olarak 6356
sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun 43. maddesinde
düzenlenen işçi sendikalarına verilen yetki itirazı özellikle sendikal
rekabet alanında toplu iş sözleşmesi sürecinin sağlıklı yürütülmesine
engel olabilmektedir. Özetle Türk
Endüstri İlişkileri sisteminin birinci
derecede sorunu olarak sendikalaşma ve sendikal faaliyetler önündeki
engelleri ifade edilebilir.

n Hızla ilerleyen enflasyon
karşısında İşçi- ücret- işveren (işletme-firma) dengesini değerlendirir misiniz?
Tüm dünyada 2 yıldan fazla
süre devam Covid-19 Pandemisinin yarattığı sorunlar ve bu süreç-
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te ülkelerde uygulanan politikalar
neticesinde enflasyonist etki tüm
dünyada hissedilmeye başlamıştır.
Doğal olarak fiyatlar genel seviyesi
sürekli bir artış trendine girmiş, bu
durum üretim maliyetlerinde de artışı beraberinde getirmiştir. Sonuç
olarak hem üretici hem de tüketici
açısından enflasyonist baskı ciddi biçimde hissedilir hale gelmiştir.
Enflasyonun çok dinamik bir özelliğe sahip olması birçok değişkenden
etkilenmesi; ücretlerin enflasyona
hızlı biçimde adapte olmaması sorunun karmaşık bir duruma gelmesine
neden olmaktadır.
Türkiye açısından bu durum
kendisini daha ağır biçimde hissettirmeye başlamıştır. Özellikle son 6
ayda bir taraftan Türk Lirasının hızlı
değer kaybı diğer taraftan bilhassa enerji ve hammadde tedarikinin
büyük ölçüde dışarıya bağlı olması
üretici fiyatlarının da hızla artmasına neden olmuştur. Üretim maliyetlerindeki hızlı artış tüketici fiyatlarına yansımakta sonuç olarak hem
üretim hem tüketim alanları ciddi
bir baskı altına girmektedir. Özellikle üretim maliyetleri içerisinde
görülen ücretler, bağımlı çalışanlar
açısından hayatlarını idame etti-

recekleri bir kaynaktır. Devlet açısından ise işgücünün milli gelirden
aldıkları pay ve iktisadi durumlarını
gösteren bir unsurdur. Yani enflasyon tüm aktörler üzerinde ciddi bir
etki yaratmaktadır. İşverenler açısından üretim maliyetlerinde artış
ve mevcut kâr marjlarını korumak
amacı ön planda iken ücretliler açısından reel alım güçlerinin zayıflaması buna karşın alım güçlerini
koruma amacı öne çıkmaktadır. Bu
ortam aynı zamanda karar verme
süreçlerini zorlaştırmakta, belirsizliğin yarattığı gerginlik çalışma barışını da tehdit etmektedir. Özellikle
zorunlu tüketim kalemlerinin enflasyonist baskının kendini en çok
hissettiren sınıfta yer alması başta;
yüzde 50’sinden fazlasının asgari
ücret ve bu ücret seviyesine yakın
bir gelirle geçinmek durumunda
olan çalışanlar başta olmak üzere
bağımlı çalışanları savunmasız duruma düşürmektedir. Sonuç olarak
toplu pazarlık süreçleri, asgari ücret
tespit çalışmaları ve kamu kesiminde reel alım güçlerinin korunmasına
yönelik talepler artacaktır. Bu dönem ücret- fiyat sarmalına neden
olacak bir iklim oluşturmaktadır.
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Son bir yıl içinde belirlediğiniz doktora tezleri başlıkları nelerdir?
• Teknoloji-Vasıf İlişkisi Bağlamında Emek Sürecinde Yaşanan
Dönüşüm Hekimlere İlişkin Bir Saha
Çalışması
• Bankacılık Sektöründe Emek
Süreçlerinde Dönüşüm
• Özel Nitelikli Kişisel Veri Bağlamında E-Sendika Üyeliği ve Yetki
Tespit Otomasyon Sistemi
• Teknolojik İşsizlik Bağlamında
Temel Gelir Tartışmaları ve Türkiye
• Çalışma İlişkilerinde Dijital Dönüşüm: GİG Çalışma İlişkisi İçinde
Sosyal Koruma Sorunları
• Sosyo-Ekonomik Etkileriyle
Yaşlanma ve Aktif Yaşlanma Politikaları
• Refah Devletinin Dönüşümü
Bağlamında Sivil Toplum Kuruluşlarının Yoksullukla Mücadeledeki
Rolü: Gıda Bankacılığı Uygulaması
• Stratejik İnsan Kaynakları
Yönetimi ve İçsel İşgücü Piyasaları
Bağlamında Yetenek Yönetimi
• Türkiye'de Servet Oluşumu ve
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Dağılımı Politikalarının Toplumsal
Refah ile İlişkisi: Cumhuriyet Sonrası
Tarihsel Perspektiften İnceleme

n Arabuluculuk çalışmalarınız
nasıl gidiyor?
2021 yılı özellikle toplu iş sözleşmelerinin yoğun olduğu bir dönemdi. Arabuluculuk esas olarak tarafların sizden ne bekledikleri ile ilgili
bir süreç. Gerek pazarlık masasında
yer alan taraflar arasında iletişimin
devam ettirilmesi gerekse farklı bir
bakış açısı getirerek tıkanma noktasına gelen konuları çözümleyecek
alanları yaratabilme yeteneklerini
geliştiren bir saha diyebilirim. Taraflar arasındaki diyaloğun kesintisiz devamını sağlamak, kendi özerk
alanlarını kullanmak suretiyle çalışma barışının kesintiye uğramaksızın
anlaşmanın sağlanmasına katkıda
bulunmak hiç şüphesiz başarı hissini güçlendirmekte. Benim resmi
arabuluculuk toplantıları sırasında
çok sık kullandığım bir cümle var,
“iki tarafın da memnuniyetsizlik seviyesinin en az olduğu sözleşme iyi
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bir sözleşmedir”. Bu dönem de benim açımdan yorucu ancak keyifli
çalışmalar yaptığım bir süreç diye
düşünüyorum.

n Bize unutamadığınız bir anınızı anlatır mısınız?
Burada rahmetli hocam Prof.
Dr. Kamil Turan’ı anmak istiyorum.
Hem lisans öğrencisi hem de asistanı olarak bizlere sağlamış olduğu
katkıları asla unutamam. 2000’li yılların ortalarında yardımcı doçent olduğum dönemde Çalışma Ekonomisi

ve Endüstri İlişkileri kongresinde
iken hocamızın bir kalp krizi geçirdiği ve ameliyata alındığı haberini
aldık. Ankara’ya dönerek yatmakta
olduğu hastaneye ziyaretine gittim.
Haliyle bitkin bir durumda gözlerini açıp beni gördüğünde ilk cümlesi
“Yücel doçentliği ne yaptın?” oldu. O
anda hiç beklemediğim bir soru ve
devamında yine teşvik edici sözleri hiçbir zaman aklımdan çıkmadı.
Kendisini ve bu alana katkı sağlamış
hayatta olmayan hocalarımızı saygı
ve rahmetle anıyorum.
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ETİK KURALLAR
KARATAHTA İş Yazıları Dergisi, “Üniversitelerarası Kurul Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi” ile Yayın Etiği Komitesi (Committe on Publication Ethics -COPE)’nin “COPE Dergi Editörleri için Etik Davranışlar ve En
İyi Uygulamalar Kılavuzu” ve “COPE Dergi Editörleri için En İyi Uygulamalar
Kılavuzu” kapsamında etik ilkeler ve kurallara bağlı olarak TÜBİTAK/ULAKBİM (TRDİZİN) Standartları esas alınarak yayımlanmaktadır.
Üniversitelerarası Kurul Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesinde
ifade edilen bilimsel araştırma ve yayın etiğine aykırı eylemler aşağıda belirtilmiştir.
Yazar(lar)ın belirtilen araştırma ve yayın etiğine aykırı eylemlerde bulunmaması ve etik kurallara uyması beklenmektedir.
Bilimsel araştırma ve yayın etiğine aykırı eylemler şunlardır:
 İntihal: Başkalarının özgün fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermek
 Sahtecilik: Bilimsel araştırmalarda gerçekte var olmayan veya tahrif
edilmiş verileri kullanmak,
 Çarpıtma: Araştırma kayıtları veya elde edilen verileri tahrif etmek,
araştırmada kullanılmayan cihaz veya materyalleri kullanılmış gibi göstermek, destek alınan kişi ve kuruluşların çıkarları doğrultusunda araştırma sonuçlarını tahrif etmek veya şekillendirmek,
 Tekrar yayım: Mükerrer yayınlarını akademik atama ve yükselmelerde
ayrı yayınlar olarak sunmak,
 Dilimleme: Bir araştırmanın sonuçlarını, araştırmanın bütünlüğünü bozacak şekilde ve uygun olmayan biçimde parçalara ayırıp birden fazla sayıda yayımlayarak bu yayınları akademik atama ve yükselmelerde ayrı
yayınlar olarak sunmak,
 Haksız yazarlık: Aktif katkısı olmayan kişileri yazarlar arasına dâhil etmek veya olan kişileri dâhil etmemek, yazar sıralamasını gerekçesiz ve
uygun olmayan bir biçimde değiştirmek, aktif katkısı olanların isimlerini
sonraki baskılarda eserden çıkartmak, aktif katkısı olmadığı hâlde nüfu-
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zunu kullanarak ismini yazarlar arasına dâhil ettirmek.
Diğer etik ihlal türleri şunlardır:

 Destek alınarak yürütülen araştırmalar sonucu yapılan yayınlarda destek veren kişi, kurum veya kuruluşlar ile bunların katkılarını belirtmemek.
 Henüz sunulmamış veya savunularak kabul edilmemiş tez veya çalışmaları, sahibinin izni olmadan kaynak olarak kullanmak.
 Yayınlarında hasta haklarına riayet etmemek.
 İnsanlarla ilgili biyomedikal araştırmalarda veya diğer klinik
araştırmalarda ilgili mevzuat hükümlerine aykırı davranmak.
 İncelemek üzere görevlendirildiği bir eserde yer alan bilgileri eser
sahibinin açık izni olmaksızın yayımlanmadan önce başkalarıyla paylaşmak.
 Bilimsel araştırma için sağlanan veya ayrılan kaynakları, mekânları, imkânları ve cihazları amaç dışı kullanmak.
 Bilimsel bir çalışma kapsamında yapılan anket ve tutum araştırmalarında katılımcıların açık rızasını almadan ya da araştırma bir kurumda
yapılacaksa ayrıca kurumun iznini almadan elde edilen verileri yayımlamak.
 Araştırma ve deneylerde; hayvanlara ve ekolojik dengeye zarar vermek,
çalışmalara başlamadan önce alınması gereken izinleri yetkili birimlerden yazılı olarak almamak, mevzuatın veya Türkiye’nin taraf olduğu
uluslararası sözleşmelerin ilgili araştırma ve deneylere dair hükümlerine
aykırı çalışmalarda bulunmak.
 Araştırmacılar veya yetkililerce, yapılan bilimsel araştırma ile ilgili olarak muhtemel zararlı uygulamalar konusunda ilgilileri bilgilendirme ve
uyarma yükümlülüğüne uymamak.
 Bilimsel çalışmalarda, diğer kişi ve kurumlardan temin edilen veri ve bilgileri, izin verildiği ölçüde ve şekilde kullanmamak, bu bilgilerin gizliliğine riayet etmemek ve korunmasını sağlamamak.
Okuyucu, KARATAHTA İş Yazıları Dergisi’nde yayınlanan bir makalede
önemli bir hata ya da yanlışlık fark ettiğinde ya da editoryal içerik ile ilgili
herhangi bir şikayeti (intihal, yinelenen makaleler vb.) olduğu zaman dergikaratahta@turkmetal.org.tr adresine mail atarak şikayette bulunabilir.
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YAYIN İLKELERİ VE YAZIM KURALLARI
 KARATAHTA İş Yazıları Dergisi, dört ayda bir (yılda üç kez Nisan-Ağustos-Aralık) yayımlanan ulusal hakemli bir dergidir.
 Dergide yayımlanan yazıların her türlü sorumluluğu yazar(lar)ına aittir.
Dergide yer alan yazılar kaynak gösterilmeden kullanılamaz. Dergide
yayımlanan yazıların yayın hakkı Türk Metal Sendikası’na aittir.
 Dergide yayımlanabilecek yazılar (makale, karar incelemeleri ve çeviri),
çalışma hayatına ilişkin düzenlemeler, iş hukuku ve sosyal güvenlik hukuku alanını içeren yazılardır. Yazıların dili Türkçe’dir.
 Dergiye gönderilecek yazılar, başka bir yerde yayımlanmamış ya da yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.
 Dergiye gönderilen yazıların yazım bakımından son denetimlerinin yapılmış olduğu ve basılmaya hazır olarak gönderildiği kabul edilir.
 Dergiye gönderilen yazılar, ilk olarak şekil ve içerik yönünden Yayın Kurulu’nca ön incelemeye tabi tutulmaktadır. Şekil şartlarına veya dergi
içeriğine uymayan yazılar ön inceleme sonrasında Yayın Kurulu’nca
yazara iade edilir.
 Dergiye gönderilen yazıların değerlendirme süresi için tarih verilmez.
 Yayın Kurulu’nca şekil ve içerik bakımından uygun görülen yazılar, bilimsel inceleme/denklik okuması için en az iki hakeme gönderilir. Hakemlerden gelen raporlar doğrultusunda yazının yayımlanmasına, rapor
çerçevesinde yazardan düzeltme istenmesine veya yazının yayımlanmamasına karar verilir. Tamamlanmamış veya düzeltilmiş yazı Yayın
Kurulu’nca tekrar hakeme gönderilebilir. Hakem değerlendirme süreci
gizli olup, hakem formları dergi arşivinde saklanır.
 En az iki hakemin olumlu görüşü ile dergide yayımlanmasına karar verilen yazılara telif ücreti ödenir.
 Dergiye gönderilen yazıların, hakemlik sürecine alınacağı garantisi verilmez.
 Dergiye gönderilen yazıların yayımlanması konusunda son karar Yayın
Kurulu’na aittir.
 Hakem denetiminden geçmeyen ve telif ücreti ödenmeyecek davet ya-
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zıları, Yayın Kurulu değerlendirmesi sonucuna göre dergide yer alır.

 Dergide yayımlanmasına karar verilen hakemli yazılar ve davet yazıları
alfabetik olarak dergi içeriğinde yer alır.
 Dergiye gönderilecek yazılar,
dergikaratahta@turkmetal.org.tr elektronik posta adresine
ya da derginin,
TÜRK METAL SENDİKASI
Araştırma ve Eğitim Merkezi
Beştepe Mah. 4. Sok. No: 3 Söğütözü-Yenimahalle / ANKARA
adresine iki nüsha halinde gönderilmelidir.
 Dergiye gönderilecek yazılar, yazar(ların) ismi, kurumu ve açık adresi,
“ORCID iD” bilgisi ile telefon numarası ve e-posta adresinin bulunduğu
üst kapak sayfası ile gönderilmelidir.
 Dergiye gönderilecek yazılarda Türkçe ve İngilizce başlık ile “ÖZ” ve
“ABSTRACT” mutlaka bulunmalıdır. Öz ve Abstract bölümlerinin toplamı
400 kelimeyi geçmemelidir. Yazıdaki konuyu tanımlayan “Anahtar Kelimeler” ve “Keywords” 3-6 kelime arasında olmalıdır.
 Dergiye gönderilen yazılarda “GİRİŞ” ve “SONUÇ” bölümü bulunmalıdır.
 Dergiye gönderilecek yazılar, A4 boyutlarındaki kâğıda üst, alt, sağ ve
sol boşlukları 2,5 cm; 12 punto Times New Roman yazı karakteri, iki yana
yaslı, satır sonu tirelemesiz ve 1,5 satır aralığında hazırlanmalıdır. Yazı
içindeki dipnotlar: sayfa altında, 10 punto Times New Roman yazı karakteri, iki yana yaslı, satır sonu tirelemesiz ve 1 satır aralığında olmalıdır.
 Dergiye gönderilecek yazıların: şekil, grafik ve tabloları, derginin belirttiği formata uygun ve A4 kâğıt boyutunu aşmayacak şekilde düzenlenmiş
olmalıdır. Yazılardaki şekil, grafik ve tablolar metin içinde, başlık ve sıra
numarası ile yer almalıdır. Şekil, grafik ve tabloların altındaki notlar bu
materyalleri ana metne bakmaksızın anlaşılabilir hale getirme amacını
taşımalıdır. Konu hakkında ek bilgi içeren dipnot, şekil, grafik ve tablolar
olabildiğince atıf yapılan sayfada veya hemen devamında yer almalıdır.
 Dergiye gönderilecek yazılar, açıkça tanımlanmış ve numaralandırılmış bölüm ve alt bölümlere ayrılmalıdır. Alt bölümler 1.1. (1.1.1, 1.1.2, ...),
1.2, vb. şeklinde numaralandırılmalıdır. ÖZ, ABSTRACT, GİRİŞ ve SONUÇ
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numaralandırılmış bölümlere dâhil edilmemelidir.
1. BÖLÜM BAŞLIKLARININ TAMAMI BÜYÜK HARFLERLE YAZILMALIDIR
1.1. İkinci Alt Seviye Başlıklarda Yer Alan Kelimelerin Sadece İlk Harfleri
Büyük Yazılmalıdır
1.1.1. Üçüncü Alt Seviye Başlıklarda Yer Alan Kelimelerin Sadece İlk Harfleri Büyük Yazılmalıdır
1.1.1.1. Dördüncü alt seviye başlıklarda sadece ilk kelimenin ilk harfi büyük yazılmalıdır
 Metin içinde yer alması uygun görülmeyen açıklamalar için sayfa altı
dipnot yöntemi kullanılmalıdır. Dipnotlar içinde yapılacak atıflarda da
aşağıdaki yöntem uygulanmalıdır.
 Yazıda yararlanılan ve gönderme yapılan kaynaklar, American Psychological Association (APA) referanslama sistemine uygun gösterilmelidir.
 Buna göre; Kitap ve makalelere metin içindeki atıflarda yazarın soyadı ve
yayın tarihi (ve gerekliyse sayfa bilgisi) eklenmelidir.:
Tek yazarlı kitaplara atıfta bulunurken
•

Yazarın adı cümle içinde geçiyorsa,
Dominelli’ye (2002: 66) göre….

•

Yazarın adı cümle içinde geçmiyorsa,
… (Şahin, 2010: 67).
şeklinde yazılmalıdır.
Metinde iki yazarlı kitaplara atıfta bulunurken:

•

Yazarın adı cümle içinde geçiyorsa,
Carr ve Chen’e (2004: 9) göre…

•

Yazarın adı cümle içinde geçmiyorsa,
… (Carr ve Chen, 2004: 9).
şeklinde yazılmalıdır.
Metinde üç veya daha fazla yazarlı kitaplara atıfta bulunurken:

•

Yazarların adı cümle içinde geçiyorsa ilk atıfta,
Kernis, Cornell, Sun, Berry, Harlow, ve Bach’a (1993: 1120) göre…
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Takip eden atıflarda,
Kernis ve diğerlerine (1993: 1130) göre…
•

Yazarların adı cümle içinde geçmiyorsa ilk atıf,
… (Kernis, Cornell, Sun, Berry, Harlow ve Bach, 1993: 1120).
Takip eden atıflar,
…(Kernis ve diğerleri, 1993: 1130).
şeklinde yazılmalıdır.

•

Aynı yazarın farklı tarihli eserlerine atıflar,
… (Benjamin, 1992: 87; 2001: 84).
şeklinde yazılmalıdır.

•

Aynı yazar tarafından aynı yıl içinde yapılmış farklı çalışmalara yapılan atıflar a, b, c harfleri ve virgül ile birbirinden ayrılarak
…(Doğan ve Şencan, 2007a, 2007b).
(Glenn ve Johnson, 1964a: 90)
(Glenn ve Johnson, 1964b: 90)
şeklinde yazılmalıdır.

•

Yazarı olmayan çalışmalara yapılan atıflar,
(Eserin Adı –Uzun İse Eserin İlk İki Kelimesi- Yıl: Sayfa No)
(College Cost Book, 1983: 54)
şeklinde yazılmalıdır.

•

Tarihi olmayan çalışmalara yapılan atıflar ‘t.y.’ (tarih yok) kısaltmasıyla gösterilir ,
(İnan, t.y.: 11).
şeklinde yazılmalıdır.

 Yazar olarak bir grup/tüzel kişi (dernekler, şirketler, devlet kurumları
ve diğer çalışma grupları gibi) yayınlarına metin içindeki atıflarda kurum
adı ve yayın tarihi (gerekliyse sayfa bilgisi eklenmelidir.
•
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Atıf cümle içinde geçiyorsa ilk atıfta,
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK, 2013)…
Takip eden atıflarda:
TÜBİTAK (2013)…

•

Atıf cümle sonunda yapılıyorsa,
…(TÜBİTAK, 2013).

 Cümle sonunda birden fazla kaynağa atıfta bulunuluyorsa, bu kaynaklar
parantez içinde alfabetik sıra ile verilmeli ve atıflar noktalı virgülle ayrılmalıdır.
(Altar, 2006: 74; Cangal, 2005: 42; Say, 1997: 98; Sun, 2006: 56; Zeren, 2003:
22;).
 Kaynaklar yazının sonunda ayrı bir sayfada “KAYNAKÇA” başlığı altında
verilmelidir.
 Kaynakça listesinde bütün yazarların isimleri soyadına göre alfabetik
yer almalıdır. Bir yazarın birden çok çalışması kaynakçada yer alacaksa
yayın tarihine göre eskiden yeniye doğru bir sıralama yapılmalıdır. Aynı
yılda yapılan çalışmalar için a, b, c ibareleri kullanılmalıdır ve bunlar metin içinde yapılan atıflarda da aynı olmalıdır.
•

Kaynakça’da kitaplar: Yazar Soyadı, Adının Baş Harfleri. (Yıl), Başlık,
Baskı, Basıldığı Yer: Basımevinin İsmi. ile gösterilmelidir.
Başar, E. (2010), Demografiye Giriş, Ankara: Gazi Kitabevi.
Makal, A., Toksöz, G. (2015), Geçmişten Günümüze Türkiye’de Kadın
Emeği, Ankara: İmge Kitabevi.
Glenn, W. H., Johnson, D. A. (1964a), Calculating Devices, London: John
Murray.
Glenn, W. H., Johnson, D. A. (1964b), Graphs. London: Murray.

•

Kaynakça’da makaleler: Yazarın Soyadı, Adının Baş Harfleri. (Yıl),
Makalenin Başlığı, Derginin İsmi, Cilt Numarası (Sayı), İlk ve Son Sayfa Numaraları ile gösterilmelidir.
Tiryaki, D., Tatar, M. (2000), Sağlık Sigortası: Teori ve Uygulama, Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 11 (1), 103-132.
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•

Kaynakça’da kitap bölümü: Yazarın Soyadı, Adının baş harfleri. (Yıl),
Bölümün Başlığı, (Ed. Editörün Adının Baş Harfleri. Soyadı), Kitabın
Adı, İlk ve Son Sayfa Numaraları, Şehir: Yayınevi ile gösterilmelidir.
Erkmen, T. (2012). Örgüt Kültürü: Fonksiyonları, Öğeleri, İşletme Yönetimi ve Liderlikteki Önemi. (Ed. M. Zencirkıran.), Örgüt Sosyolojisi,
233–263, Bursa: Dora Basım Yayın.
Watson, J.(1998), Engineering Education in Japan After the Iwakura
Mission, (Eds. I. Nish), The Iwakura Mission in America and Europe: A
New Assessment, 108-112, Surrey: Japan Library.

•

Kaynakça’da editörlü kitap: Yazarın Soyadı, Adının Baş Harfleri. (Ed.)
(Yıl), Kitabın Adı, İlk ve Son Sayfa Numaraları, Şehir: Yayınevi ile gösterilmelidir.
Ören, T., Üney, T. ve Çölkesen, R. (Ed.). (2006), Türkiye Bilişim Ansiklopedisi, İstanbul: Papatya Yayıncılık.

•

Kaynakça’da bir grup/tüzel kişi (dernekler, şirketler, devlet kurumları ve diğer çalışma grupları gibi) çalışmalarında: Grup/Tüzel Kişi
Adı (Yıl), Çalışmanın Adı, İlk ve Son Sayfa Numaraları, Şehir ile gösterilmelidir.
SGK (2012), Avrupa Birliğinde Sosyal Güvenlik, Ankara. Şeklinde
gösterilir.

•

Kaynakça’da internetten alınan dokümanlar: Yazarın Soyadı, Adının
Baş Harfleri. (Yıl),: Doküman Başlığı, http://www. .. ile başlayan internet adresi, (Erişim Tarihi: Gün/Ay/Yıl) ile gösterilmelidir.
Guyot, K., Sawhill, I. V. (2020), Telecommuting will Likely Continue
Long After the Pandemic, https://www.brookings.edu/blog/upfront/2020/04/06/telecommuting-will-likely-continue-long-after-the-pandemic/, (Erişim Tarihi: 15.01.2021).
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KARATAHTA İş Yazıları Dergisi
KİŞİSEL VERİ İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ
1. Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği
Değerli ve kıymetli okuyucularımız, Türk Metal Sendikası olarak sizler için
çıkarmış olduğumuz “KARATAHTA İş Yazıları Dergisi” ile birlikte sizlere kaliteli ve güvenilir hizmet sağlamak için çalışmaktayız. Çalışmalarımızı yaparken kişisel verilerin korunmasının kişilerin temel hakkı olduğuna inanarak,
verilerinizin güvenliğini en üst seviyeye çıkartma konusunda hassasiyetle
yaklaşmaktayız. “6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” uyarınca,
kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Türk Metal Sendikası “Türk Metal”
tarafından, özet olarak aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.
Türk Metal’in, 6698 sayılı Kanun uyarınca;
İrtibat Kişisi: Özge YAŞAR Telefon: +90 0312 292 64 00
2. Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği
Kişisel verileriniz, kişisel verilerinizi bizlere açıklamanıza konu olan ve
aşağıda sıralanan amaçlarla; 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dâhilinde işlenebilecektir Kişisel verileriniz;
ücretsiz olarak verilen dergimizden faydalandırmak ve gerekli işlemler, dergi
ve içerik faaliyetlerin gerçekleştirilmesi adına ve ayrıca derginin ilgili kişilere
ulaştırılabilmesi adına gerekli çalışmalar için işlenmektedir.
3. Kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği
Kişisel verileriniz; dergi kapsamında yer alan içeriklerin oluşturulması
amacıyla; içerik yazarlarına ve ilgili kurum ve kişilere, dergi basım ve yayın işlemleri amacıyla; ilgili basım ve yayım kurumlarına, dergi sürekliliğini
sağlamak amacıyla; ilgili ajans ve iş ortaklarına, derginin adrese ulaştırılması amacıyla; kargo ve kurye iş ortaklarına, dergi içerik ve çalışmalarının
analiz ve reklamcılık faaliyetlerinin yürütülmesi maksadıyla ilgili birim ve iş
ortaklarına ve ayrıca Türk Metal adına yürütülen faaliyet, iş ve işlemler için,
iş ortaklarına, üyelerine, iştiraklerine, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve
özel kişilere, 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri
işleme şartları ve amaçları çerçevesinde belirtilen amaçlarla sınırlı olarak
aktarılabilecektir.
4. Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi
Kişisel verileriniz Türk Metal tarafından, farklı kanallar ve farklı hukuki
sebeplere dayanarak; Türk Metal sendikal faaliyetlerinin uygulanması ve
yürütülmesi amacıyla, KARATAHTA İş Yazıları Dergisi içerik oluşturulması,
basım ve yayımı ile iletilmesi amacıyla toplanmaktadır. Bu süreçte toplanan
kişisel verileriniz; Türk Metal kişisel veri politikaları çerçevesinde yer alan
amaçlar doğrultusunda, sendikal faaliyetlerin yürütülmesi ve dergi faaliyet-
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lerinin yürütülmesi için fiziki, yazılı, sözlü ve elektronik ortamda toplanmaktadır. Bu hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kanun’un
5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaç ve kapsamda
sözlü, yazılı fiziki veya elektronik olarak toplanabilir.
5. İlgili kişinin 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 11. maddesinde sayılan hakları
İlgili kişi olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, Türk Metal’in Beştepe
Mah. 4. Sok. No: 3 Söğütözü – Yenimahalle / ANKARA adresine Noter aracılığıyla veya birebir başvurunuz ile iletmeniz durumunda Türk Metal talebin
niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak
sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde,
Türk Metal tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.
Bu kapsamda ilgili kişi olarak;
 Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp
kullanılmadığını öğrenme,
 Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri
bilme,
 Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve
bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere
bildirilmesini isteme,
 İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz
edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,
haklarına sahip olduğunuzu hatırlatmak isteriz.
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