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ÖZ
Son yıllarda sosyal inovasyon
ile ilgili bilimsel çalışmaların ve
projelerin sayısında bir artış gözlemlenmektedir. Ancak kavramsal
boyutuyla sosyal inovasyon, farklı
uygulama alanlarında kendisini
gösterdiği için pratik önemi nedeniyle tartışmasız bir konu değildir.
Nitekim bugüne kadar sosyal inovasyon ile ilgili genel kabul görmüş
net bir teorik çerçeve oluşturulamamıştır. Bununla birlikte artan
sosyal sorunların karşısında bütçe
sıkıntılarının yaşandığı birçok ülkede sosyal inovasyonların çözüm
odaklı sonuçlarına dair umutlar ve
beklentiler yüksektir. Bu durum,
sosyo-ekonomik, kültürel, teknolojik ve demografik değişimle
ilgili zorlukların yaşandığı alanlarda özellikle önem arz etmektedir.
Bu bağlamda sosyal inovasyon
türlerini literatür analizleri üzerinden alanlarına göre kategorize
etmiş olan Rüede ve Lurtz’un çalışması, sosyal inovasyonun teorik (kavramsal) ve pratik açılımına
yardımcı olmuştur. Bu makalede,

mezkûr çalışmadan yola çıkılarak
sosyal inovasyonlar, toplum yararı ve sosyal değişim gibi yedi farklı
alan ekseninde incelenmiş ve aralarındaki sosyo-ekonomik etkileşimler, nedenleriyle birlikte ortaya konulmuştur. Bu makalenin en
önemli amacı, alanlarına göre karakteristik özelliklerini ve çekirdek unsurlarını belirledikten sonra sosyal ve teknik inovasyonların
birbirleriyle nasıl ilişki halinde olduğunu araştırmak, kavram ve acil
sosyo-ekonomik sorunların çözümü açısından uygulanış biçimleri
hakkında değerlendirmektir.
Anahtar Kelimler: Sosyal İnovasyon, Sosyal Alanlar, Sosyal Sorunlar, Toplum Yararı, Sosyal Değişim, Sosyal Girişimcilik.
THE IMPACT FIELDS OF SOCIAL INNOVATION IN TERMS
OF ITS CHARACTERISTIC FEATURES
ABSTRACT
In recent years, an increase
has been observed in the number
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of scientific studies and projects
related to social innovation. However, with its conceptual dimension, social innovation is not an undisputed issue due to its practical
importance as it manifests itself
in different application areas. As
a matter of fact, until today, a generally accepted and clear theoretical framework for social innovation has not been established.
However, in many countries where
there are budgetary problems in
the face of increasing social problems, hopes and expectations for
the solution-oriented results of
social innovations are high. This
is particularly important in areas
where there are difficulties associated with socio-economic, cultural, technological and demographic
change. In this context, the work
of Rüede and Lurtz, who categorized the types of social innovation
according to their fields through
literature analysis, helped the theoretical (conceptual) and practical
expansion of social innovation. In
this article, starting from the aforementioned study, social innovations are examined in the axis of
seven different fields such as social benefit and social change, and
the socio-economic interactions
between them are revealed together with their reasons. The most
important purpose of this article
is to investigate how social and technical innovations are related to
each other after determining their

characteristics and core elements
according to their fields, and to
evaluate the concept and its application in terms of solving urgent
socio-economic problems.
Keywords: Social Innovation, Social Fields, Social Problems,
Common Good, Social Change, Social Entrepreneurship.
GİRİŞ
Daha çok yeni teknolojiler ekseninde ele alınan inovasyon araştırmaları, yirminci yüzyılın ilk yarısından itibaren sosyal bir boyut
kazanmaya başlamıştır. 1930’lu
yıllardan beri bilinmekte olan sosyal inovasyon kavramı, başlangıçta daha çok teknik inovasyonlar
ile ilişkili olan bir yan unsur olarak
görülmüş ve fonksiyonel önemi
göz ardı edilmiştir. Ancak Avusturyalı iktisatçı ve siyaset bilimci
Joseph Alois Schumpeter (18831950), inovasyonun sosyal alanının
varlığına da işaret ederek sosyal
inovasyon kavramının ortaya çıkması konusunda etkin olmuştur.
Sosyal inovasyon kavramı ile ilgili
her ne kadar deney temelli kapsamlı bir tanım henüz yapılmamış
ise de 1980'lerden bu yana (teknik
inovasyondan da bağımsız bir şekilde) kavramın öz anlamı ve değeri açısından müstakil bilimsel
araştırmalar yapılmaktadır (Ibert,
Christmann, Jessen, ve Walther,
2015: 173).
Değişik kaynak ve alanlardan
elde edilen literatür dikkate alındı-
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ğında, sosyal inovasyon kavramının yeni bir değişim, dönüşüm ve
uygulama süreci açısından hayli
zengin olmasıyla birlikte aynı zamanda bir o kadar parçalı ve halen
tutarlı bir teorik çerçeveden uzak
olduğu ortaya çıkmaktadır. Bunun
bir nedeni de yeni teknolojilerin
hızla geliştiği bir dünyada sosyal
inovasyonların toplumun değişen
sosyal şartları açısından belirli bir
gelişim evresinden sürekli olarak
geçmiş ve halen de geçmekte olduğu gerçeğidir.
Sosyal inovasyon ile ilgili açılımlar, siyasal, sosyolojik, kültürel,
teknolojik ve diğer yeniliklerden
farklı kendine özgü birçok dinamik
özelliğe sahip bir kavramdır. Örneğin teknik inovasyonlardan farklı
olarak birçok karmaşık toplumsal
sorununun çözümüne odaklanan
sosyal inovasyonlar, daha geniş
katılımlı kolektif yaratıcılığın bir
sonucu olarak ortaya çıkmaktadır.
Bunun için de özellikle dinamik bir
sosyal sisteme sahip olan özgürlükçü demokratik toplumlarda genel kabul görmüş ortak bir tanımın
yapılması hayli zor görünmektedir. Bununla beraber her bir tanım,
ağırlıklı olarak belirli bir grup veya
alana yönelik olduğu için sosyal
inovasyon yaklaşımlarını da bu
çerçevede değerlendirmek gerekmektedir.
Bu çalışmanın amacı, içe dönük bakış açısından homojen fakat kendi aralarında heterojen
olan farklı sosyal inovasyon anla-
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yışlarını değişik alanlar açısından
ortaya koymak ve alan odaklı tanımlamalarını yapmaktır. Bunun
için başvurulan metodolojik yaklaşım, uygulama alanları itibariyle
sosyal inovasyon ile ilgili literatürü
sistematik bir incelemeye tâbi tutmak ve mukayeseli bir biçimde incelemekten ibarettir. Bu bağlamda makalemizde Rüede ve Lurtz
(2012) tarafından yapılmış olan
literatür analizleri esas alınmıştır.
Bu doğrultuda sosyal inovasyon
konusu, birinci bölümün alt başlıklarında toplum/kamu yararı ve
sosyal değişim gibi yedi değişik
alan ve bağlamlarıyla ilişkilendirilerek incelenmiş ve aralarındaki
teorik ve pratik etkileşimler, nedenleri ile birlikte belirlenmiştir.
Dolayısıyla makalemizin bir diğer
amacı da karakteristik özelliklerini ve çekirdek unsurlarını tespit
ettikten sonra sosyal inovasyonun
hangi alanlarda ele alındığını, sosyal ve teknik inovasyonların birbirleriyle nasıl ilişki halinde olduğunu araştırıp ortaya koymaktır.
1. SOSYAL İNOVASYONUN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ
AÇISINDAN YEDİ ETKİ ALANI
Değer yaratma odaklı yenilik
anlamında inovasyon ile ilgili araştırmalar, geçmişte ağırlıklı olarak
teknolojik ürün veya hizmetlere
yönelik yapılmıştır. Araştırma faaliyetlerinin odak noktası, genelde ticari veya teknolojik olarak
neyin mümkün olabileceği ve pi-
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yasada sürdürebilirliğini sağlayan
yenilikler üzerindeydi. Son birkaç
yılda inovasyonun sadece teknolojinin ve pazarın belirleyici bir parametresi olmadığı aynı zamanda
toplumsal olarak arzu edilenin ve
ihtiyaç duyulanın da önemli bir etmeni olduğuna farklı bir bakış açısı
meydana gelmiştir.
Bu alanda ilk önce Schumpeter, inovasyonu ekonominin en
önemli belirleyicisi olarak saptamış ve bu bağlamda, teknik inovasyonu “Yaratıcı Yıkım/Tahribat”
terimi ile eş anlamda kullanmıştır.
Buna göre başarılı teknik inovasyonlar, eski üretim sistemlerini, işletme yapılarını ve ürünleri oldukları yerlerinden uzaklaştıracak ve
en sonunda onları yok edecektir.
Schumpeter’in çok erken bir dönemde bile teknik inovasyonları,
ürünlere veya ekonomik süreçlere indirgemeyen detaylı bir sosyal
inovasyon kavramı kullanması
dikkate değerdir (Schumpeter,
1946: 134-136).
Bilimsel araştırmalarda teknik inovasyon üzerine çalışmalar
yapıldığında bundan ne anlaşılması gerektiği konusunda genelde ortak bir anlayış ve mutabakat
sağlanmaktadır. Ancak söz konusu “sosyal inovasyon” olduğunda
bunun tanımını yapmak o kadar
kolay olmadığı gibi çoğu zaman
gerek küresel gerek makro gerekse mikro boyutuyla farklı yansımalarını ortaya koyan açıklamalar
da yapılmaktadır (Rüede ve Lurtz,

2012: 29).
Örneğin sosyal inovasyon,
küresel çapta sürdürülebilir bir
yaşam sağlamak üzere; kültür,
ekonomi, çevre vb. gibi sosyal konulara odaklanan, ulusal bazda ise
toplum üyelerinin problemlerine
yenilikçi çözümler üretme sürecini ifade eden bir kavram olarak
sunulmaktadır. Sosyal politikanın
amaçları ile benzerlik arz eden bu
kavramı diğerlerinden ayıran özelliği, toplum temelli değer üretme,
sosyal problem ve ihtiyaçlara eski
yöntemlere göre daha verimli, sürdürülebilir ve özellikle toplumsal
yenileşme adına farklı ve yeni çözümler ortaya koyabilmesidir (Yavuzaslan, 2017: 229).
Sosyal ve ekonomik çalışmalarda sosyal inovasyon kavramı
hayli sık kullanılmasına karşılık
kavramın gerek makro gerekse
mikro boyutuyla geniş bir alana hitap ettiğinden dolayı daha iyi anlaşılması için her defasında yeniden
tanımlanmaktadır. Örneğin makro
boyutuyla sosyal inovasyon, toplumda çevre, eğitim, ekonomi, sağlık gibi sosyal alanlarda yaşanan
bazı ciddi sorunların giderilmesi
ve yaşam kalitesinin artırılması
anlamında “öğrenme eylemleri,
duyarlılaşma, toplanma ve harekete geçme, toplumsal değişime
yol açan davranışlar geliştirme ve
bu gelişimler için normların ve(ya)
mevcut sosyal modellerin reddedilmesi ve yeni bir sosyal model
benimsenmesi” olarak tanımlan-
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maktadır (Tatar, 2018: 48).
Mikro boyutuyla ise sosyal
inovasyon, daha çok teknoloji, çalışma şartları, esnek çalışma saatleri, üretim veya iş süreçlerinde
görülen aşamalı ilerlemelerin ürün
veya hizmet alanında getirdiği evrimsel yenilikler ve alıcıların satın
alma gücünün yaratılması gibi yeni
yöntemler olarak algılanmaktadır.
Özellikle mikro boyutuyla sürdürülen sosyal inovasyonlar, kamu
kurumları, vakıflar, dernekler ve
kâr amacı gütmeyen şirketlerin
yanında kâr amacı olan şirketler
tarafından da (bazen kamu, özel
sektör ve sivil toplum örgütleri iş
birliği ile) gerçekleştirilmektedir
(Tatar, 2018: 49-51).
Şu bir gerçek ki sosyal inovasyon kavramı üzerine yapılan
bilimsel çalışmalar, Batı dünyasında son yıllarda özellikle sosyoloji,
ekonomi, çalışma ekonomisi, sosyal politika/hizmet ve siyaset bilimi gibi çeşitli disiplinlerde artmıştır. Ne var ki disiplinler arası özel
ilginin bir sonucu olarak sosyal
inovasyon kavramına yüklenen
birbirinden farklı anlamlarda da bir
artış gözlemlenmektedir. Bu gelişme, sosyal inovasyon kavramının
içeriği ve alanı itibariyle zengin bir
boyutuna işaret etmekle birlikte
kavramın alanına göre ortaya çıkan farklı tanımlara bağlı olarak
bir tefrik yapılmadığında net anlaşılabilirlik açısından sorun teşkil
etmiştir. Özellikle kavramın çok
değişik disiplinlerde kullanılması
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halinde belirsizliklerin de devam
etmesi kaçınılmazdır.
Zihinsel karmaşıklığa yol açan
bu sorunu gidermek amacıyla değişik tanımlarla tanımlanan sosyal inovasyon kavramı, Rüede ve
Lurtz (2012) tarafından meta-analitik analiz yöntemiyle incelenmiştir. Daha somut bir ifadeyle
Rüede ve Lurtz, 318 kaynakta yer
alan 268 sosyal inovasyon tanımını yedi kategoriye göre tasnif
etmiş, her kategori için yol gösterici soruya cevaben alan odaklı bir
tanım denemesinde bulunmuştur.
Bu şekilde literatürde egemen olan
değişik tanımlardan yola çıkılarak, sosyal inovasyon kavramının
geniş bir alana hitap ettiği ortaya
koyulmuştur. Böylece alan odaklı
kategoriler tasnifi yöntemiyle sosyal inovasyon kavramının tanımı
yapılabilmiştir. Sosyal inovasyon
kavramının yedi kategorisinin
başlıkları (kaynak sayısı ile birlikte) kısaca şu şekilde belirlenmiştir
(Rüede ve Lurtz, 2012: 7):
• Kategori 1: Toplum/Kamu
yararına yönelik olumlu yaklaşımlarda bulunmak (127).
• Kategori 2: Toplumsal uygulamalarda ve(ya) sosyal yapılarda değişimi sağlamak (53).
• Kategori 3: Bölgesel ve
kentsel kalkınmadaki değişime
katkıda bulunmak (39).
• Kategori 4: İş süreçlerinin
yeniden organizasyonunu sağlamak (28).
• Kategori 5: Teknik icatların
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kültürel anlamının belirlenmesini
ve aktarımını sağlamak (Teknolojik yenilikleri kültürel mana ve
uyum düzeyinde birleştirmek) (11).
• Kategori 6: Sosyal hizmet
alanında değişimi gerçekleştirmek
(8).
• Kategori 7: Dijital dünya
bağlamında teknolojik yeniliklerin
öncüsü olmak (2).
İlerleyen yıllarda bu kategorilerin sayısal dağılımında bazı yer
değiştirmelerin olabileceği göz
önünde bulundurulması gerekmektedir. Örneğin dijital değişimin hızla ilerlediği bir dünyada son
sırada yer alan kategorinin daha
üst basamaklara çıkması ihtimal
dâhilindedir. Ancak hangi kategorinin, hangi sırada yer alacağına
yönelik tahmini öngörülerde bulunmanın ötesinde içerikleri önem
arz etmektedir. Dolayısıyla yedi
kategorinin içeriğini daha iyi anlayabilmek için her bir kategoride
yer alan sosyal inovasyon tanımını, açılımını ve diğer kategorilerle
arasındaki ilişkiyi daha ayrıntılı
olarak alt başlıklarla ortaya koymak gerekmektedir.
1.1. Toplum/Kamu Yararına
Yönelik Yaklaşım Açısından
Sosyal İnovasyonun Birinci
Kategorisi
“Toplum için faydalı bir şeyler yapmak” anlamında bu kategorinin önemli bir iştigal alanı, toplumsal zorlukların ve
meydan okumalarının ele alın-

ması, sosyo-ekonomik sorunların çözümüne yönelik stratejilerin
geliştirilmesi ve toplumun özellikle dezavantajlı sosyal gruplarına mensup üyelerinin daha iyi
duruma gelmelerini sağlamaya
yöneliktir. Sosyal inovasyon türleri arasında en çok yaygın olan bu
normatif kategoriyi anlayabilmek
için belki de ilk etapta yöneltilebilecek en uygun soru şu olsa gerek: “Daha iyi ve daha müreffeh bir
toplumun inşası için hangi inovasyonlara ihtiyaç vardır?". Bu soruya
cevap verecek “sosyal inovasyon”
kavramının tanımı şu şekilde olabilir: Sosyal inovasyon, “toplumsal
bir soruna mevcut çözümlerden
daha etkili, verimli, sürdürülebilir
veya daha âdil olan ve bireylerden
çok toplum için katma değer yaratan yeni bir çözüm önerisidir”
(Phills, Deiglmeier ve Miller, 2008:
36). Bu bağlamda örnek olarak
mikro-kredi uygulamaları gösterilmektedir. Toplumun sosyal refahını yükseltmek isteyen başta
devlet yetkilileri (sosyal politika
uygulayıcıları) olmak üzere tüm
sosyal aktörler, böyle bir sosyal
inovasyonun öncüsü ve yürütücüsü olabilmektedir.
Kişilerin sadece kendi dünyalarına yönelik iyilikte bulunmanın
ötesinde kendi dünyalarının dışındaki dünyaya yani sosyal çevreye
de iyilikte bulunmaya yönelik bütün girişimler, bir sosyal inovasyondur. Yani buradaki amaç, sosyal inovasyon aracılığıyla kişisel
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yarar sağlamak yerine daha çok
toplum/kamu yararına yönelik
kolektif eyleme geçmektir. Bu anlamda toplum/kamu yararı, birey
veya grup temelli çıkarların üstünde ya da dışında olmak üzere toplumda yer alan bütün üyelerinin
müşterek bir faydasını ön plânda
tutan sosyal dayanışma içerikli bir
kavramdır (Kayadelen, Konukman
ve Türkyılmaz, 2015: 64).
Sosyal inovasyondaki “sosyal” kelimesinin ne anlama geldiği ve neye dayandığına dair farklı
görüşler ortaya konulmaktadır.
Bununla birlikte inovasyon bağlamındaki “sosyal” kelimesi, ağırlıklı
olarak süreç ve sonuç açısından
ele alınmaktadır (OECD, 2010). Bu
anlamda sosyal refahın yükseltilmesi ve hayat kalitesinin iyileştirilmesi, hem bireysel mikro düzeyde (örneğin iş sağlığı ve güvenliği
açısından daha nitelikli işler) hem
de makro düzeyde (örneğin daha
fazla siyasi istikrar veya düşük
enflasyon) ilişkili olabilmektedir
(Pol ve Ville, 2009: 878-881). Ayrıca, genelde temel ihtiyaçlar (örneğin yeterli gıdanın temini, daha
iyi sağlık hizmetleri) veya belirli
değerler (örneğin eşitlik ve adalet)
ile ilgili olan yüksek hayat kalitesinin işlevselleştirilmesine yönelik farklı teorik yaklaşımlar da bu
bağlamda ortaya atılmaktadır.
Toplum/kamu yararına yönelik yaklaşım açısından sosyal
inovasyonun açılımının siyasi
daha doğrusu sosyal-politik oldu-
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ğu yönündeki görüşler de ağırlık
kazanmaktadır. Siyasi bağlamda
sosyal inovasyon, aynı zamanda
devletlerin inovasyon politikaları
anlamına gelmektedir. İnovasyon
politikaları ise inovasyon anlayışını, süreç içinde kamusal bilim
ve teknoloji desteğinin yanında
sosyal, organizasyonel ve diğer
yenilikleri de içine alacak bir şekilde genişletmiştir (BMWT/BMB,
2002: 16-17). Siyasi (sosyal-politik)
bağlamda sosyal inovasyon, yukarından aşağıya doğru (Top-Down)
bir yaklaşım sergilediği için sosyal-reform özelliğine sahip (genelde kamu eliyle yürütülen) yenilikçi
bir girişimdir.
Almanya başta olmak üzere
birçok Avrupa ülkesi, inovasyon
politikaları kapsamında ekonomik büyümenin sürdürebilirliğini
ve refah devletine uzun vadede
finansman açısından katkı sağlaması amacıyla işletmelerin hemen
her çeşit yeni teknolojik yatırımlarına teknik ve lojistik destek vermektedir. İnovasyon politikalarının destek programlarında ağırlıklı
ve öncelikli olarak yeni teknolojiler
ve ürünler ve buna bağlı olarak
üretim süreçleri ve örgütsel biçimler yer almaktadır. Siyasi bağlamda sosyal inovasyon projeleri,
sosyal politikaların bir aracı olarak
değerlendirilmektedir. Bu anlamda sosyal inovasyonlar, örneğin
işletmelerin insan kaynakları alanında yatırım yapmak suretiyle
sosyal yönetişim süreçlerine ge-
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çiş için bir sosyal politika aracıdır
(Howaldt ve Schwarz, 2010: 39-42).
Sosyal piyasa ekonomisini
benimseyen demokratik ülkeler,
sosyal refah politikalarını sadece
kamunun tekelinde uygulamamakta aynı zamanda STK’lar (kooperatifler, sendikalar vb.) aracılığıyla mikro-kredi veya diğer
sosyal sorumluluk projeleri gibi
sosyal girişimcilik faaliyetlerine de
olanak tanımaktadır. Böylece sosyal politika amaçlı sosyal inovasyonlar, sivil toplumun güçlendirilmesine ve demokratik değerlerin
toplumsal boyutuyla pekiştirilmesine de katkıda bulunmaktadır.
Görüldüğü üzere sosyal poli-

tika bağlamında sosyal inovasyon
kavramı, sadece farklı motiflerle
değil aynı zamanda farklı eylem
biçimleri, sivil toplum temsilcilerinin de yer aldığı (ortak) aktörler,
değişik yöntem ve iş birlikleriyle de ilişkilidir. Özellikle belirli bir
alanda (yerel veya sistemik düzeyde) spesifik bir sosyal sorunu
(dar bakış) çözmeye ya da bütün
bir toplumu içine alan bir ihtiyacı
(geniş bakış) karşılamaya dönük
sosyal inovasyon projeleri, sosyal
politika amaçlarına katkı sağlaması özelliği de taşıdığı için birçok
Avrupa devleti tarafından da desteklenmektedir (Tablo 1).

Tablo 1: Sosyal Politika Bağlamında Dar (sosyal ve yerel) ve Geniş Anlamda (bütün toplumu içine alan ve sistemik) Sosyal İnovasyon Projeleri
Dar Anlamda Sosyal İnovasyon

Geniş Anlamda Sosyal İnovasyon

(Social Innovation)

(Societal Innovation)

Yoksulluğun azaltılması, Sosyal İçerme
(Entegrasyon), göç gibi sosyal politika
zorluklarının çözümüne yönelik projeler,

Kentleşme, ulaşım dönüşümü, İnovasyon
sistemi, araştırma gibi karmaşık toplumsal,
dönüştürücü zorlukların çözümüne yönelik

özellikle yerel düzeyde.

projeler.

Tetikleyici İhtiyaç

Sivil toplumdan kaynaklanan sosyal ihtiyaç
(bottom-up)

Toplumun bütün kesimlerinden sosyal veya
teknolojik ihtiyaç (bottom-up veya top-down)

Eylem düzeyi

Yerel düzey

Yerel ve sistemik düzey

Sektör

Öncelikli olarak sivil toplum içinden bir
kuruluş veya onunla iş birliği

Bütün sektörlere yönelik

Yöntem

Muhataplar arası katılımcılık, Çeşitlilik

Şeffaflık, Çeviklik, Çeşitlilik, Sektörler Arası

Aktörler

Muhataplar, yerel sosyal girişimciler

Sosyal işletmeler, Tek başına kişiler, İşletme
içinden gelen girişimci personel (Intrapreneur)

Örnek sosyal proje

Ayrımcılığa karşı proje

Corona-Hackathon (Korona İle Mücadelede
Hack-Günü)

Hedef ve Konu

Kaynak: Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit, 2020: 7.
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1.2. Toplumsal Uygulamalarda
ve(ya) Sosyal Yapılarda Değişim Açısından Sosyal İnovasyonun İkinci Kategorisi
İkinci sırada yer alan bu kategorinin ana karakteristik özelliği,
sosyal pratiklerdeki değişimdir.
Buradaki temel amaç, sosyal inovasyon konusunu sosyal değişim
kavramı arasındaki ilişkiye vurgu
yapmak suretiyle sosyolojik teorinin arka plânını ortaya koymaktır.
Gerçi sosyolojide sosyal değişim
kavramı üzerine ortak bir tanım
henüz yapılamamıştır. Ne var ki
Amerikan sosyolog William Ogburn, “Social Change” (1923) kitabında ilk kez sosyal değişim kavramını bilim dünyasına kazandırmış
ve sosyal inovasyon kavramıyla
birlikte değerlendirmiştir (Howaldt, Kesselring, Kopp, ve Schwarz,
2014: 11).
Bu çerçevede sosyal inovasyonun toplumda ortaya çıkma nedeni
veya buna gerek duyulması, “kültürel gecikme” (cultural lag) ile
izah edilmektedir. Bu “kültürel gecikme”, örneğin gayri maddi kültürel öğelere (toplumsal davranış
kalıplarına) göre daha hızla gelişen
maddi içerikli kültürel öğeler (teknik ilerleme) arasındaki boşluktan
veya dengesizlikten kaynaklanmaktadır. Sosyal inovasyon ise
meydana gelen bu uyumsuzluğu
veya dengesizliği azaltabilmekte
veya ortadan kaldırabilmektedir
(Bethmann, 2014: 17). Dolayısıyla
teknik inovasyonların artmasının
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ve yayılmasının bir sonucu olarak
sosyal inovasyonlara ihtiyaç duyulabilmektedir.
Birçok sosyolog, Ogburn’un
sosyal değişim kavramına yüklediği anlamından yola çıkarak,
sosyal değişimi toplumsal yapı ve
düzenin değiştirilmesi şeklinde
tanımlamıştır (Zapf, 1994: 11). İktisadi, sosyo-kültürel ve ideolojik
yönleriyle toplumsal yapı, kurumlar, eylem ilişkileri, iş bölümü ve
güç bağlantıları gibi unsurlardan/
alanlardan oluşmaktadır (Kleining,
1991: 194). Dolayısıyla kapsamlı bir
sosyal değişimden bahsedilmek
için mezkûr alanlarda bariz bir şekilde bir değişim ve dönüşümün
olması gerekmektedir (Gillwald,
200: 7).
Toplumsal bağlamda inovasyonlar, sosyal uygulamaların
bilinçli olarak yeniden yapılandırılmasına yönelik yenilikçi hareketler olarak tanımlanmaktadır
(Howaldt ve Schwarz, 2010: 54). Bu
doğrultuda ilk akla gelen unsurlar
şunlardır: Davranıştaki değişiklikler, değerlerdeki değişiklikler, enformel girişimler, grup oluşturmalar, örgütlenme biçimleri ve yeni
tüketim kalıpları ve alışkanlıkları
(bölüşmek, ortak kiralamak, değiş
tokuşta bulunmak Do-It-Yourself/Kendin İçin Kendin Yap vb.)
(Howaldt ve Schwarz, 2010: 95; Besio, 2013: 74).
Bütün bu yeni davranışsal
oluşum ve uygulamaların gayesi, toplumsal boyutuyla artı değer
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oluşturmakla ilgili olduğu için sosyal refah düşüncesiyle de ilişkilidir.
Yeni toplumsal ihtiyaçların ortaya
çıkmasına bağlı olarak sivil girişimcilerin bilinçli olarak bir araya
gelmesiyle, tabandan bir grupsal
hareketlilik söz konusu olmaktadır. Bu gruplar, kendi aralarında
yaratıcı yeni çözüm stratejilerini
hayata geçirmeye yönelik sosyal
inovasyon temelli projeler geliştirmektedir.
Çoğu zaman katılımcı, hayırsever, insani ve normatif bir karaktere sahip olan toplumsal yenilik bağlamındaki sosyal inovasyon,
genelde sembolik ve kültürel içerikli sosyal yapıların inovasyonu olarak açıklanmaktadır. Güçlü
sosyal ilişkiler sayesinde meydana
gelen toplumsal temelli sosyal inovasyonun, bu özellikleri nedeniyle
taklit edilmesi veya kopyalanması kolay olması ve kâr elde etmeyi
esas almaması hasebiyle daha çok
“kamu malı” karakterini taşımaktadır (Besio, 2013: 74-77).
Zapf (1994: 15), sosyal değişimin iki farklı düzeyde/şekilde
gerçekleştiğini iddia etmektedir.
Birinci şekilde gerçekleşen sosyal
değişim, genelde bireysel bir hamle ile başlamakta ve süreç içinde
aktörlerin sayısı artmakta ve kolektif bir harekete dönüşmektedir.
İkinci şekli ise “makro-sosyolojik”
teoriye dayanmaktadır. Buna göre
kolektif hareket, sosyal değişim
sürecinde kendi içinde değişik
konu ve alanlara göre ihtisaslaş-

maktadır. Bu teoriye göre sosyal
değişimin gerçekleşebilmesi için
eyleme geçen gönüllü aktörlerin
ortak motivasyonunun yüksek
olması gerekmektedir. Plân dâhilinde eyleme geçen aktörlerin
dayanışma içinde hareket ettikleri esas alınarak, sosyal değişimin
birlikte öğrenme, ortak faydalanama (toplum/kamu yararı) ve
motivasyon teorileri kapsamında
değerlendirilmesi gerekmektedir.
Buna bağlı olarak sosyal değişim,
sosyal sistemin ve içerdiği normatif kültürün değişimi anlamına
da gelmektedir. Dolayısıyla süreç
içinde toplumda değişim gerçekleştiğinde, aile, ekonomi, hukuk,
eğitim, ahlâk, din, serbest zaman
gibi değişik sosyal kurum ve yapılar da değişime uğramaktadır
(Zapf, 1994: 14).
Sosyal değişim ile sosyal inovasyon arasındaki ilişkisel çerçeveyi daha iyi anlayabilmek için
Sosyal Uygulama Teorisi’nin (Social Practice Theory) analitik yaklaşımlarını esas almakta fayda vardır. Bu teoriye göre bizzat sosyal
eylem, sosyal inovasyon ve sosyal
değişimin temel özelliği veya çekirdek kategorisidir (Howaldt ve
diğerleri, 2014: 12). Sosyal Uygulama Teorisi, sosyal inovasyonun
yalnızca teknik ilerlemeye bağlı
olmayan sosyal uygulamaların bir
ifadesi olduğu varsayımına dayanmaktadır. Nitekim bilgisayar ve
akıllı telefonun icatlarının yanında
farklı teknik inovasyonların ortaya
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çıkmasına vesile olan bazı sosyal
yenilikler sağlık ve sosyal sistemlerde de görülmektedir. Sosyal
Uygulama Teorisi, gözlemlerinde
aktörlerin sosyal uygulamalarını
merkezine yerleştirerek, süreçlerin ve değişimin dinamiklerini belirlemeye çalışmaktadır (Howaldt
ve diğerleri, 2014: 12). Bu doğrultuda üç eylem düzeyi belirlenmektedir: (1) mikro düzeyde sosyal eylem,
(2) orta düzeyde gruplar, kurumlar
ve organizasyonlar ve (3) makro
düzeyde bir bütün olarak toplum
(Zapf, 1994: 15).
Sosyal inovasyon da genelde
yenilikçi ruha sahip olan kişilerin girişimleriyle başlayan ve süreç içinde toplumda veya belli bir
alanda meydana gelen müspet
bir sosyal değişimdir. Buna göre
sosyal değişimin ana nedeni, kişisel süreçlerle bağlantılı sosyal
inovasyonlardır. Sosyal inovasyon
ile sosyal değişim, eş anlamlı kavramlar olmamakla birlikte sosyal inovasyon, çoğu zaman sosyal
değişimin bir parçası veya bir ön
koşulu olabilmektedir (Aderhold,
2010: 212). Sosyal inovasyonlar,
sosyal dönüşüm ve değişim süreçlerinin bir alt kümesini temsil
etmekte ve gelişme sürecini etkileyen sosyal ihtiyaçlar için yeni
çözüm stratejileri ortaya koymaktadır (Zapf, 1994: 32).
Sosyolojik anlamda sosyal
değişim, toplumsal yönleriyle ya
(kendiliğinden) olumlu (menfi) ya
da (beklenilenin aksine) olumsuz
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(müspet) sonuçlar da doğurabilmektedir. Menfî sosyal değişim,
değişik alanlarda toplumların veya
belirli bir toplumsal bir kesimin
sosyo-ekonomik
bozulmasına,
çözülmesine, sosyal gerilemesine ve dejenerasyonuna sebebiyet
vermektedir. Sosyal değişim, toplumları daha fazla sosyal dayanışmaya ve bütünleşmeye, daha yüksek bir sosyo-ekonomik refaha
yönlendirebiliyorsa kısacası hayat
kalitesini artırabiliyorsa müspet
olarak değerlendirilmektedir. Böyle bir sosyal değişim, aşağı seviyelerden daha üst seviyelere doğru
akan sosyo-ekonomik ve kültürel
aşamalar silsilesi bağlamında sosyal adaleti de temin eden bir sosyal
ilerleme veya gelişmedir (Seyyar,
2007: 854-855).
Toplumsal yapılarda (tedrici
de olsa) müspet sosyal değişimler
amaçlayan sosyal inovasyonun
ikinci kategorisinin esasını anlayabilmek için şöyle bir yol gösterici sorununun sorulması elzem
olsa gerek: “İnsanlar arası iletişim ve etkileşimdeki değişiklikler
hakkında ne söylenebilir?” (Rüede ve Lurtz, 2012: 9). Buna örnek
bir cevap teşkil etmesi için şöyle
bir sosyolojik tanım yapılabilir: Bir
sosyal inovasyon, belli aktörler tarafından belirli eylem alanlarında
sosyal pratikleri yeniden gözden
geçirmek maksadıyla bilinçli ve
hedef odaklı olarak sosyal yapılarda gerçekleştirilen olumlu değişimdir. Gayesi, sorunları veya
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ihtiyaçları yerleşik uygulamalara
göre mümkün olandan daha iyi bir
şekilde çözmek veya karşılamaktır (Howaldt ve Schwartz, 2010: 89)
Bu durumda “sosyal” kavramı, diğer insanlarla ilgili bir eylem
olarak anlaşılmaktadır (Aderhold,
2010). İfade edildiği üzere William F.
Ogburn, genelde sosyolojide temsil
edilen bu kategorinin ilk temsilcisi olarak bilinmektedir (Rammert,
2010: 21-22). Bu kategoriye göre
sosyal inovasyon kapsamına örneğin tarım toplumundan kentsel
topluma geçiş süreci (Lewis, 1954),
resmi nikâha dayanmayan ama
aileye benzeyen birlikte yaşama
modelleri (evlenmemiş topluluk)
(Gillwald, 2000) veya para ve mülkiyet haklarının geçerlilik kazanması (Dobrescu, 2009) gibi sosyal
ilişki ve kurumlardaki değişimler
girmektedir.
Sosyal ve teknolojik inovasyon
arasındaki ilişki genelde iki yönlüdür, yani karşılıklı olarak birbirine bağımlı olarak oluşabilmekte ve gelişebilmektedir (Gerber,
2006). Bununla birlikte Nathanson
ve Morlock'un (1980) bir hastane örneğini kullanarak (doğuma hazırlık kurslarının, ultrason
ölçümlerinden bağımsız olarak
başlatılması) gösterdikleri gibi elbette birbirlerinden bağımsız olarak da meydana gelebilmektedir.
Toplumsal bağlamda sosyal inovasyon, kamu/toplum yararı düşüncesine dayandığı için (genelde

STK’lar eliyle yürütülen) aşağıdan
yukarıya doğru (Bottom-Up) hareketlerdir.
1.3. Bölgesel ve Kentsel Kalkınmada Değişim Açısından
Sosyal İnovasyonun Üçüncü
Kategorisi
Bu sosyal inovasyon anlayışı,
2001 ve 2004 arasında Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilen SINGOCOM (Social Innovation,
Governance and Community Building) projesi çerçevesinde geliştirilmiştir (European Comission,
2005). Bu kategoriye uygun olarak
şöyle bir soru ortaya atılabilmektedir: “İnsanî çıkarları ticarî çıkarların önüne koyarak, bölgesel ve
kentsel kalkınmayı topluluk düzeyinde nasıl şekillendirebiliriz?”
Aşağıdaki tanım veya açıklama, bu
soruya cevap mahiyetindedir:
Sosyal inovasyon, temel ihtiyaçların karşılanması ve sosyal
ilişkilerin yetkilendirme yoluyla
dönüştürülmesi ile ilgilidir. Burada
söz konusu olan, sosyal inovasyonu benimseyen ve savunan sosyal hareketler içinde yer alan veya
onları temsil eden fakat genelde
ihmal edilmiş veya hayat kalitesi
düşük olan, hiçbir güçleri olmadığı için hakları ellerinden alınmış
veya otoriter yapıların baskılarına
maruz kalmış olan kişi ve kuruluşlardır (Moulaert, 2010: 10). Sosyal inovasyon ile ilgili açıklayıcı bu
kategorik yaklaşım, üç farklı bakış
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açısıyla ele alınabilmektedir:
1.) İnsan ihtiyaçlarının tatmin
edici bir şekilde karşılanması (içerik ile ilgili bir görüş).
2.) Siyasal denetim ve koordinasyon için sosyal ilişkiler ve düzenlemeler bağlamında toplumsal
değişim (süreç ile ilgili bir görüş).
3.) Sosyo-politik eylem olanaklarının iyileştirilmesi (yetkilendirme ile ilgili bir görüş).
Sosyal inovasyonun temel
amacı, burada genel anlamda toplumun üyelerini, özelde ise bilhassa marjinal sosyal grupları, toplum
hayatına eşit bireyler olarak katılımını sağlamaktır. Sosyal dayanışma ve yardımlaşma gibi değerlere
dayanan bu yaklaşım, açıkça neo-liberalizme, deregülasyon (devletin karar alanını daraltan düzenlemelerin azaltılması veya
kaldırılması) yapılara ve özelleştirmeye karşı bir konsept olarak
görülmektedir. Bu nedenle, toplum/kamu yararı amacına yönelik
olan bu yaklaşım, öncelikli olarak
ekonomik aktörler tarafından şekillendirilen kentsel gelişim projelerine ve uygulamalarına karşı bir
tavır niteliği taşımaktadır (Moulaert, Martinelli, Swyngedouw ve
González, 2005: 1969-1990). Aşağıdan yukarıya doğru inisiyatifler
(Andersen, Larsen ve Iver, 2009:
274-286), kamu hukukuna/menfaatine yönelik bilinçlendirme eylemleri (Klein, 2009: 3-12) ve göçmenlerin sosyal hayata entegre
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olmalarını sağlayan sosyal projeler
bu kategorinin tipik örnekleridir.
1.4. İş Süreçlerinin Yeniden
Organizasyonunu Sağlamak
Açısından Sosyal İnovasyonun
Dördüncü Kategorisi
İşin organizasyonunda değişiklik başlığının ana teması işin ve
iş süreçlerinin nasıl organize edileceği ile yakından ilgilidir. Bu kategori için belki de en uygun soru
şu olabilir: “Teknolojik yenilikleri
görmezden gelirsek, organizasyonlardaki inovasyonlar hakkında başka ne söyleyebiliriz?” Bu
sorunun yanıtı, aynı zamanda bu
kategorinin tanımını da ortaya
koymaktadır. Hollanda menşeli
tanıma göre sosyal inovasyon, organizasyonel inovasyondan daha
geniş kapsamlı bir kavramdır. Sosyal inovasyon, dinamik yönetim;
esnek organizasyon; daha akıllı
çalışma; beceri, yetenek ve yetkinlikleri geliştirme, organizasyonlar arasında ağ oluşturma gibi
unsurlardan oluşmaktadır. Bunun
ötesinde sosyal inovasyon, işveren-işgören ilişkisinin ve kurumsal insan kaynaklarının modernleştirilmesini ihtiva etmektedir
(Pot ve Vaas, 2008: 468).
Bu sosyal inovasyon kategorisine somut olarak giren örneklerin başında işgörenlerin işletmenin karar mekanizmasına değişik
derecelerde demokratik katılımı
(sosyal yönetişim), otonom çalış-
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ma grupları veya mobil çalışma1
gibi sosyal projeler/uygulamalar
gelmektedir. Bu gibi sosyal projelerden/uygulamalardan hem işverenler (iş verimliliğin artması) hem
de işgörenler (çalışma kalitesinin/
ortamının iyileştirilmesi ve yönetişim olanakları) yararlanmaktadır (Pot, 2011: 404-415; Martens,
2010: 271-390).
Bazı araştırmacılar, iş süreçlerinin yeniden organizasyonunu sağlamak açısından sosyal
inovasyon kavramını, iktisadi
bağlamda (inovasyonun iktisadi anlamı) ele almaktadır. Mesela
Schneidewind ve Scheck (2013:
230), iktisadi bağlam çerçevesindeki sosyal inovasyonları, yeni
çalışma ve organizasyon biçimleri
olarak değerlendirmektedir. Buna
göre işletme içinde yeniden şekillendirilen organizasyon yapıları,
yeni ücret sistemleri, yeni çalışma
biçimleri ve alanları, endüstriyel
demokrasi kapsamında işletme
içi yeni sosyal yönetişim biçimleri sayesinde çalışanlar için farklı
katılımcı olanakları, inovasyonun
ekonomik boyutunu gösteren örneklerdir (Zapf, 1994: 30-31). Kurumsal sosyal sorumluluk alanına
giren yönetim/yönetişim inovasyonları da ekonomik bağlamında
sosyal inovasyonlar olarak değer-

lendirilmektedir (Besio, 2013: 7884). Kısacası, iktisadi bağlamda
sosyal inovasyon, işletmecilik ile
ilgili sistem, yönetim/yönetişim,
organizasyon, üretim ve(ya) iş süreçlerinin optimal hale getirilmesine yönelik hamlelerdir.
İktisadi açıdan (sürdürebilir)
inovasyonlar, aynı zamanda sosyal
girişimcilik (social entrepreneurship) kapsamına giren inovasyonlar
olarak da ele alınmaktadır. Mikro
boyutuyla dar bir anlam taşıyan
sosyal girişimcilik, sosyal ve iş/
organizasyon çıkarlarının birleştiği kâr temelli bir harekettir. İki
yaklaşımı birbirinden ayıran en
önemli unsur, kârın olup olmadığıdır. Sosyal girişimciliğin önerdiği yüzeysel çözümler, sistemin
spesifik bir unsurunun işleyişini
değiştirmeye yönelik iken sosyal
inovasyon, daha çok sorunların
köklerine kadar inerek sistemsel
ve toplumsal değişiklik meydana getiren kapsamlı yeniliklerdir.
Sosyal girişimciler, örgütler veya
örgütler arası inovasyonlarıyla her
ne kadar sosyal ve(ya) çevresel
yarar sağlasa da elde ettikleri gelirlerini yine örgütsel misyonları
için kullanmaktadır. Dolayısıyla
sosyal girişimcilik yoluyla toplumsal sorunlara yeni ve kapsamlı
bir çözüm getirilemediği için onu

1
İşverene ait işyerinin dışında da işlerini takip eden çalışanlar, mobil çalışma türünde bir iş yapmaktadır. Modern dünyada mobil çalışma, dijital çalışma ile de sıkı irtibatlıdır ancak bu karşılıklı ilişki, mutlak değildir. Çünkü tarihsel boyutuyla geçmişte de çok yaygın olan özellikle geleneksel işler (inşaat, seyyar satıcılık vb.) içeren
mobil çalışma, yeni bir çalışma biçimi değildir. Günümüzde yaygın olan birkaç mobil çalışma biçimini şu şekilde sıralanabilir: Evi ofis olarak kullanarak çalışma; Müşterinin veya işin olduğu yerde çalışma (inşaat, evde bakım hizmetleri, teknik servis, dağıtım ve danışma); İş seyahatlerinde çalışma (iş toplantısı, fuar veya kongre);
Yolculuk esnasında yani trende veya uçakta çalışma (Klein, Menez, Oestreicher, Pfeiffer ve Suphan, 2015: 49).

KARATAHTA / Is Yazıları Dergisi

daha geniş bir kavram olan sosyal
inovasyonun bir alt kümesi olarak
değerlendirmek gerekmektedir
(Erkaya, 2021: 24-25).
1.5. Teknik İcatların Kültürel
Anlamının Aktarımını Sağlamak Açısından Sosyal İnovasyonun Beşinci Kategorisi
Bu kategoriye göre teknolojik
bir buluş, başarılı bir inovasyon süreci için yeterli bir ön şarttır. Ancak
bu durum, özellikle sosyo-kültürel
boyutuyla mutlak başarıya götüren bir süreç değildir. Her yeni
teknolojik icat, kültürel bağlamda önemsenerek ele alınmalıdır.
Buna göre bir sosyal inovasyonun
kültürel unsurlara sahip olup olmadığına yönelik akla gelen ilk
soru şudur: Bir teknolojik buluşun
her yönüyle başarılı bir inovasyon
olabilmesi için başka neye ihtiyacı
vardır? Aşağıdaki tanım, buna bir
cevap niteliğindedir:
“Sosyal inovasyon, toplumsal
sisteme yeni anlamların kazandırıldığı ve yerleştirildiği bir süreç
olarak anlaşılmalıdır” (Cova ve
Svanfeldt, 1993: 297-310).
Teknolojik bir buluşun toplumun sosyo-kültürel yapısına
adapte olmasını sağlayan bir süreç, sosyal inovasyon olarak tanımlanmaktadır. Teknolojik buluş, kültürel boyutuyla bir bütün
olarak önemini korumaktadır. Bir
başka ifadeyle bu tür sosyal inovasyonlarda özellikle sembolik ve
iletişimsel yönler ön plânda yer al-
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maktadır (Cavalli, 2007: 958–969).
Teknolojik bir buluşu kültürel bağlama uyarlama anlamında sosyal
inovasyon, söylemsel ve mantıksal
bir süreç olduğu için maddi dünyaya kıyasla sembolik dünyanın
değişimini yansıtan bir yeniliktir
(Wiener, 1984: 93-105).
1.6. Sosyal Hizmet Alanında Değişimi Gerçekleştirmek
Açısından Sosyal İnovasyonun Altıncı Kategorisi
Sosyal politikanın madde ötesi
bir alanı olan sosyal hizmet/çalışma, özellikle toplumsal uyuma yönelik tedbirler bağlamında sosyal
devletin normatif nitelikli önemli
araçlarından biridir. Dolayısıyla sosyal devlet ilke ve anlayışına
dayalı olarak bu kategoriye uygun
şöyle bir soru yöneltilebilir: “Geniş
anlamda sosyal politikanın ve dar
anlamda sosyal hizmetin sosyal
barış/dayanışma/refah gibi hedeflerine daha iyi ulaşabilmek için
profesyonel sosyal hizmet sunumu
nasıl daha iyi bir şekilde geliştirilebilir?” Bu soru ekseninde verilecek
cevap, sosyal hizmet temelli sosyal
inovasyon kavramının tanımını
da kolaylaştırmaktadır. Buna göre
sosyal inovasyon, uygulayıcıları
(sosyal hizmet elemanları) tarafından hazırlanmış programlarla
yürütülen normatif değer yargısına dayanan bir değişim sürecidir
(Maelicke, 1987: 12).
Sosyal çalışma, genelde korumaya muhtaç kişilere sağlık, psi-
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ko-sosyal danışmanlık, hukuk,
finans, gayrimenkul yönetimi,
mesken temini ve eğitim desteği
gibi alanlarda yapılan yardım ve
desteklerdir. Hizmetlerin sonunda kişilerden olumlu bir tutum ve
davranış beklentisi arzu edildiği
için tıpkı kamu/toplum yararı temelli sosyal politikalarda olduğu
gibi sosyal hizmet/çalışmada da
normatif bir amaç gözetilmektedir.
Bu kategoride önemli olan bireyin
özerkliğini güçlendirme, özgürleşme, adalet veya sosyal dayanışma
gibi normatif hedeflere ulaşmaktır.
Bu kategoriye okulda sosyal hizmet, sokak çocuklarının rehabilitasyonu, şiddet gören kadınların
sığınma evlerine yerleştirilmeleri
gibi sosyal hizmet uygulamaları
girmektedir. Sosyal sorunlu kişi
ve ailelere sosyal destek sağlamak
amacıyla yürütülen bu hizmetler,
devlete veya yerel yönetimlere
bağlı sosyal kurumlar, kilise ve(ya)
diğer dini ve sivil toplum örgütleri
tarafından gerçekleştirilmektedir
(Seyyar-Genç, 2010: 666-667).
Sosyal inovasyon, sosyal ilişkileri ve iş birliklerini derinleştirmek ve genişletmek maksadıyla
sosyal hizmetlerle tanışmak ve
sosyal hizmetlere alışılmışın dışında yeni hizmet modelleri ya da
hali hazırda var olan sosyal hizmet
programlarından daha etkili alternatifler kazandırmak anlamına
da gelmektedir. Bu çizgide Yıldırım ve Tuncay (2019: 171), sosyal
hizmet elemanlarının yardıma ve

desteğe muhtaç sosyal gruplarla
çalışırken geçirdiği yeni dönüşümü ve yenilikçi uygulama sürecini
sosyal inovasyon, öncekilerinden
daha etkin, verimli ve sürdürebilir
olduğu düşündüğü ve tercih ettiği
yeni yöntem ve teknikleri ise sosyal girişimcilik başlığı altında değerlendirmektedir. Bu doğrultuda
sosyal girişimciler, davranışsal kalıplar bağlamında sosyal değişimi
sağlamak amacıyla serbest piyasa şartlarının doğurduğu ortamda
sosyal sorunların çözümünde risk
almak, inovatif eğilimler sergilemek, yenilikçi metotlar denemek
veya sürdürebilir sosyal hizmet
modelleri geliştirmek gibi girişimci
riskleri kullanmak zorundadır.
1.7. Dijital Yeniliklerin Öncüsü
Olmak Açısından Sosyal İnovasyonun Yedinci Kategorisi
Sosyal inovasyonun teknik
yeniliklerin bir sonucu olarak ortaya çıkabileceğinin altını çizmiştik. Bazı araştırmacılar, teknik
ilerlemenin ancak sosyal öğrenme
süreçleri ile desteklenmesi halinde
başarılı olabileceğini iddia etmektedir (Gillwald, 2000: 38).
Ancak sosyal inovasyonlar,
teknik yeniliklerin yayılmasının
bir yan ürünü olarak da ortaya
çıkabilmektedir (Zapf, 1994: 33).
Peki, bu iki inovasyon türü arasındaki rol dağılımını toplumsal
bağlamda nasıl izah edebiliriz?
Gillwald (2000:36), toplumsal değişimin sağlanabilmesi için tek-
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nik inovasyonu bir araç ve sosyal
inovasyonu da bir aksiyon biçimi
olarak görmektedir. Araçlar, teknik başarılar ve aksiyonlar, sosyal
eylemler olarak anlaşılmalıdır ve
her ikisi de kültürel evrimin temel
bileşenleri olabilmektedir. Sosyal
inovasyonlar, teknik inovasyonlara bir ön koşul olarak yeni bir sosyal ihtiyacı da formüle edebilmektedir (Tablo 2).
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teknik/dijital inovasyona dayanan
yeni bir otomasyon dalgası anlamına gelmektedir. Bilgi ve iletişim
teknolojilerinin hızla geliştiği bir
dünyada dijitalleşme, günlük hayatta kullanılan elektronik âletlerden elde edilen verilerin dijital formatlara dönüştürülmesi işlemidir.
Dijital verilerin oluşturulmasında
ve kullanılmasındaki amaç, verileri elektronik ortamda kaydetmek

Tablo 2: Sosyal ve Teknik İnovasyon Arasındaki Karşılıklı Etkileşim
Türleri
Etkileşim

Tezahürü/İzahı

Türü
1

Sosyal inovasyon, teknik inovasyon için bir ön koşuldur.

2

Teknik inovasyon, sosyal inovasyon için toplumsal bir ihtiyaç oluşturmaktadır.

3

Teknik inovasyon ve sosyal inovasyon arasında karşılıklı bir ilişki mevcuttur.

4

Sosyo-teknik değişimin bir alt kümesi olarak sosyal inovasyon, kendine özgü bir
içsel değere sahiptir.

Kaynak: Zapf, 1994: 29-33; Gillwald, 2000: 3.

Teknik inovasyonlar, ekonomik kalkınma ve sosyal ilerleme
için halen önemli bir yatırım aracı
olarak değerlendirilmektedir. Bu
durum özellikle dijital içerikli teknik inovasyonlar için de geçerlidir. Dijital ağ bağlantılı bir dünyada teknik inovasyonlar, teknoloji
yoğun sanayi (Endüstri 4.0) ve bu
bağlamda modern üretim sistemlerine sahip olan yenilikçi bir süreci temsil etmektedir. Endüstri 4.0,
ekonominin endüstriyel sektörlerinde daha fazla internet ağına ve

ve bunları uygun bir şekilde işleme
koymaktır. Örneğin elle yazılan
mektupların e-mektuba dönüştürülmesi ve muhatabına internet
üzerinden gönderilmesi, bir dijital
işlemdir. Ancak dijital işlem, veri
dönüşümünden daha öte bir anlam taşımaktadır. Bu anlamda dijital kavramı, bugün daha çok iletişim teknolojisinin hâkim olduğu
üretim ile ilgili süreç ve uygulamalarda kullanılmaktadır (Reker ve
Böhm, 2013: 7-9).
Tüm kategorilerin en sonun-

18

KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ AÇISINDAN SOSYAL İNOVASYONUN ETKİ ALANLARI
Yunus KÖLEOĞLU / Ali SEYYAR / Osman SARI

cusu olan sosyal inovasyon türü,
dijital ağ bağlantılı bir dünya sürecinde ortaya çıkmıştır. Bir başlangıç olarak bu kategoriye belki de en uygun soru şu olmalıdır:
“İnsanların sosyal ağlarda dijital
olarak birbirilerine bağlı olduğu
bir dünyada inovasyon için ne gibi
fırsatlar doğabilir?” Bu kategori için yeterince anlamlı ve açık
bir tanım bulunamamıştır. Ancak
sosyal özellikler taşıyan dijital yenilikleri daha iyi anlamamıza yardımcı olan özellikle Shih (2009) ve
Azua (2010) isimli iki araştırmacının çalışmaları burada önem arz
etmektedir. Shih (2009), Facebook
örneğini kullanarak sosyal ağların
bir işletmenin inovasyon sürecine
nasıl entegre edilebileceğini göstermektedir. Shih’in çalışmasında
fikir üretme, prototip oluşturma,
uygulama ve sürekli yinelemeden
meydana gelen geleneksel inovasyon süreci kullanılarak gösterilmektedir. Örnek olarak da Kitle
Kaynak (Crowdsourcing)2 kullanımı, ağ bağlantılı çalışma, geri bildirim seçenekleri ve kullanıcıların

katılım olanakları sıralanmaktadır.
Azua (2010) ise Wiki’ler, Blog’lar,
Bulut Bilişim (Cloud Computing)3
ve sosyal medyanın tanıtılmasının
dışında sosyal ağların inovasyon
sürecine entegre edilmesinin önemini de vurgulamaktadır.
SONUÇ
Yöntemsel bir yaklaşımla bağlı oldukları alanlarına göre sosyal
inovasyon konusu ele alındığında
her ne kadar çok farklı bakış açıları ve anlayışları ortaya çıksa da
belirli bilimsel söylemler etrafında
ortak noktada buluşmak yine de
mümkün olabilmektedir. Kaldı ki
bu farklı bakış açıları ve anlayışlar,
bilimsel gelişim ve çeşitlilik açısından takdir görmelidir. Çünkü görüldüğü üzere, tek bir sosyal inovasyon tanımı olmadığına göre, tek
bir tanım üzerinden de tek taraflı
bir tartışma ve değerlendirmenin
yapılması da verimli olmamaktadır. Buna göre sosyal inovasyon
kavramının kullanımında hangi
bağlamda hangi alanın ve anlamın yansıtıldığı veya yansıtılmak

“Kitle Kaynak” veya “Kalabalık Kaynak” şeklinde Türkçeye tercüme edilen “Crowdsourcing” kavramı, bir
işletmenin kendi personelinden istifade edemediğinde işletme süreçlerinin gerçekleştirilmesine yönelik dış
kaynaklara (kalabalıklara) müracaat etmesidir. Bir başka ifadeyle “bir network üzerinde dağınık halde bulunan bireylerin, açık davet yoluyla, bilgi ve becerilerinin kullanılması ile problemlerin çözümüne yönelik
geliştirilmiş olan, bir nevi web-tabanlı iş modelidir.” Kitle Kaynak kullanımına ait somut uygulamalar şunlar olabilmektedir: Peer-Production (Akran Üretimi); User-Powered Systems (Kullanıcı-Destekli Sistemler);
User-Generated Content (Kullanıcı Tarafından Geliştirilen İçerik); Collaborative Systems (İşbirlikçi Sistemler);
Community Systems (Topluluk Sistemleri); Social Systems (Sosyal Sistemler); Social Search (Sosyal Araştırma); Social Media (Sosyal Medya); Collective Intellegence (Kolektif Zekâ); Wikinomics (Wikipedya Ekonomisi);
Crowd Wisdom (Kalabalık Bilgeliği); Mass Collaboration (Kitlesel İşbirliği) ve Human Computation (İnsan Hesaplaması), (Altunışık, 2017: 976).
2

Bulut Bilişim, “bilgi işlem hizmetlerinin (sunucu, depolama, veri tabanı, ağ, yazılım, analiz ve makine zekâsı
dâhil), İnternet (“Bulut”) üzerinden sağlanarak, daha hızlı inovasyon, esnek kaynaklar ve ekonomik ölçeklendirme sunulması anlamına gelmektedir. Bir başka deyişle Bulut Bilişim, başta bilgisayarlar olmak üzere
diğer cihazlar için istenildiği zaman kullanılabilen ve kullanıcılar arasında paylaşılan bilgisayar kaynakları
sağlayan, internet tabanlı bilişim hizmetlerinin genel adıdır. https://azure.microsoft.com/tr-tr/overview/
what-is-cloud-computing/, (Erişim Tarihi: 11.04.2022).

3
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istendiği önemlidir. Çünkü sosyal
inovasyon kavramı bağlamında
yapılan tanımlar, ülkelere göre
değişiklik arz ettiği gibi uygulama alanına, kullanıldığı sektöre ve
uygulayıcıların bakış açışına göre
farklılık gösterebilmektedir.
Diğer taraftan kategoriler arasında farklı anlamlar olduğu gibi
tek bir kategori içinde bile bazen
birbiriyle çatışan bakış açıları da
olabilmektedir. Özellikle toplumsal değişime yönelik sosyal uygulamaları ön plânda tutan ikinci
kategoride görüldüğü üzere sosyal ve teknolojik inovasyon arasındaki ilişkilerin karmaşıklığı
örnek olarak gösterilebilir. Ayrıca
bir toplumda ekonomi ve siyaset
bağlamında görülen güç faktörleri ve ilişkileri ile ilgili olarak sosyal
inovasyonun nasıl anlaşılması gerektiği konusunda da farklı bakış
açıları ortaya çıkmaktadır. Örneğin bölgesel ve kentsel kalkınma bağlamında sosyal inovasyon
(Kategori: 3) projelerinde iktisadi
ve siyasi seçkinler (müteahhitler,
yatırımcılar, yerel yöneticiler, arsa
sahipleri vb.) arasında bazen çıkar
birliği veya çatışması söz konusu olabilmektedir. Ama her şeye
rağmen sosyal projelere değişik
aktörlerin ortak katılımı sayesinde
refah devletlerinin sosyal politika
harcamaları da o nispette azalmakta ve dolayısıyla sosyal inovasyonlar, refah devletlerinin bir
finansman kaynağı olarak değerlendirilmektedir. Bu açıdan birçok
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Avrupa ülkesi, ortak girişimciliğe dayanan sosyal inovasyonlara
destek vermektedir.
Bu değerlendirmeler göstermektedir ki kapsamlı ve uygun bir
sosyal inovasyon tanımı bulmayı
amaçlayan araştırmaların sonucunda tek ve geçerli bir tanım belirlenememiştir. Ancak bulunan
veya yapılan bir tanımın anlamlılığının, kişinin katılmak istediği
söyleme veya alana bağlı olduğu
da bu vesile ile ortaya çıkmıştır.
Bu aşamadan sonra aslında bütün kategorileri içine alan genel bir
tanımın yapılması mümkündür.
Örneğin tek bir sosyal inovasyon
kavramından yola çıkmak yerine
birden fazla sosyal inovasyonun
olabileceğinin altını çizerek, alanları da dikkate alan geniş açılımlı bir tanım şöyle olabilir: “Sosyal
inovasyonlar, değişik alanlarda
ortak iyilik (kamu/toplum yararı)
adına toplumsal zorlukları ve sorunları gidermek amacıyla değişik
tedbir/yöntemler aracılığıyla genelde sivil girişimciler tarafından
belirli bir zaman diliminde yürütülen yeni uygulamalardır.”
Görüldüğü üzere sosyal inovasyonlar, alan ve bağlam itibariyle farklı şekilde anlaşılabilmekte
ve algılanmaktadır. Bütüncül bir
bakışla sosyal inovasyonun, genel
özellikleri gerek makro boyutuyla kamusal sosyal politika gerek
mikro boyutuyla işletmecilik gerekse toplumsal boyutuyla sosyal değişim alanında etkili olduğu

20

KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ AÇISINDAN SOSYAL İNOVASYONUN ETKİ ALANLARI
Yunus KÖLEOĞLU / Ali SEYYAR / Osman SARI

söylenebilir. Ancak sosyal değişim, sadece toplumsal hareketlerin yani sosyal grupların girişimlerinin ortaya çıkmasıyla meydana
gelmemektedir. Gerek işletmecilik,
gerekse sosyal politika alanında
yürütülen teknik ve sosyal içerikli inovasyonlar da zamanla sosyal
değişime sebebiyet vermektedir.
Sosyal inovasyon kavramını
tek bir tanım ile açıklamak halen mümkün görünmese de farklı
açılımlarına rağmen yine de bazı
benzerlikler ve ortak noktalar
saptamak mümkündür. Bunların
başında (1) Bir süreç olarak sosyal
inovasyon, (2) Davranış değişimleri veya değişen pratikler olarak
sosyal inovasyon ve (3) yeni organizasyon yöntemi olarak sosyal
inovasyon konuları gelmektedir.
(1) Bir süreç olarak sosyal
inovasyon: Sosyal inovasyonlar,
bir süreç olarak anlaşılırsa, burada sorun tespiti/tanımı, çözüm
arayışı/önerisi ve netice itibariyle sosyal etkileri gibi birçok adım
veya aşamanın varlığını da kabul
etmek gerekmektedir. Örneğin Viyana'daki Sosyal İnovasyon Merkezi (Center for Social Innovation),
bir sosyal inovasyonu 4-i süreci
olarak açıklamaktadır. İngilizce
kelimelerin baş harfi olan 4-i, Idea
(Fikir), Intervention (Müdahale),
Implementation (Uygulama) ve
Impact (Etki) kavramlarının karşılığıdır.4 Süreç perspektifi, pazarlar,
hükümetler, yasalar ve hizmetler

aracılığıyla toplumdaki sosyal yeniliklerin meşrulaştırılması ve kurumsallaştırılması sürecinin altını
çizmektedir.
(2) Davranış değişimleri veya
değişen pratikler olarak sosyal
inovasyon: Sosyal inovasyonların
davranış veya uygulamalardaki
değişiklikler olarak anlaşılması isteniyorsa, bu durumda sosyal inovasyonların gerçekten sonuç olarak geniş kapsamlı değişikliklere
yol açması gerekmektedir. Bu değişikler örneğin insan kaynakları
yönetiminde (sosyal yönetişim)
ve değişik aktörlerin kamu yararı
olan sosyal projelere katılımında
görülmektedir.
(3) Organizasyon
yöntemi
olarak sosyal inovasyon: Sosyal
inovasyonlar “bir şeyi organize
etmenin yeni bir yolu” olarak anlaşılması halinde burada ağırlıklı
olarak iş modellerinin yeniliğine,
yeni sosyal yönetişim biçimlerine,
yeni işbirliği yollarına veya farklı
sektörlerden insanların bir araya
getirilmesine işaret edilmektir.
Sonuç itibariyle bir sosyal inovasyondan bahsedebilmek için
onun toplumsal olarak kabul görmesi ve yaygınlaş(tırıl)mış olması
gerekmektedir. Ancak bu yaygınlaş(tır)manın ne kadar kapsamlı
olması gerektiği konusu, genelde
farklı şekillerde tartışılmaktadır.
Örneğin; yerel düzeyde yoksullukla mücadeleye yönelik etkili bir çözüm bulunmuş ve başarılı bir şe-

https://www.zsi.at/object/publication/3574/attach/Social_Innovation_4i-process.pdf, (Erişim Tarihi:
25.04.2022).

4
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kilde uygulanmış ise bu çözümün
mutlak olarak başka yoksul yörelere de aynı etki ile aktarılabilir olduğu anlamına gelmemektedir.
Klâsik inovasyon literatüründe
teknik yenilik önemli bir unsurdur.
Sosyal inovasyon alanında bu yenilik yaklaşımı o kadar önem arz
etmemektedir. Bunun yerine birey
veya gruplardan ziyade toplumun
bütününün lehine olan “sosyal
katma değer yaratma” (social value creation) yönüne ağırlık verilmektedir. Sosyal inovasyon
yaklaşımı için sosyal katma değer
yaratma unsuru o kadar önemli olduğuna göre burada sosyal sıfatından ne anlaşıldığı konusu da önem
arz etmektedir. Sosyal inovasyon
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bağlamında “sosyal” sıfatının genelde iki anlamı vardır: (1) Normatif
anlamda “iyi” olarak anlaşılıp anlaşılmadığına bakılmaksızın insan
ilişkilerindeki yeni etkileşimlerin
oluşumu. (2) Toplumun sosyal refah düzeyinin artırılması ile birlikte genel durumunun iyileştirilmesi, hayat kalitesinin artırılması
ve toplumsal huzurun sağlanması (social wellbeing). Dolayısıyla
makro anlamda sosyal inovasyonlar, tamamlayıcı bir unsur olarak
sivil ve kamusal sosyal politikalara genelde daha az maliyetlerle
katkı sağlayan ve dolaylı da olsa
refah devletlerinin finansmanı için
önemli ve etkili bir araçtır.
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ÖZ
Türkiye’de tarım sektörü, kayıt
dışı çalışmanın en yüksek olduğu
sektördür. Bu durumun en önemli
sebeplerinden birisi tarım çalışanlarının eğitim seviyesinin düşük olmasıdır. Ayrıca çiftçilerin en yoksul
çalışan gruplarından olmaları da bu
duruma sebebiyet veren önemli bir
faktördür. Çiftçilerin tarımdan elde
ettikleri gelir ancak yaşamlarını
sürdürebilecek düzeyde olduğundan
sigortalı olmak ve iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine yatırım yapmak
ikinci planda kalmaktadır.
Bu çalışmada Manisa’daki tarım çalışanlarının sosyal güvenceye
sahip olup olmama durumları ve iş
sağlığı ve güvenliğinin tarım çalışanları tarafından nasıl algılandığı
araştırılmıştır. Manisa’da çiftçilikle uğraşan 18 kişiyle derinlemesine
mülakat gerçekleştirilmiştir.
Çalışma kapsamında katılımcıların Sosyal Güvenlik Kurumu’na

kayıtlılık durumları, sigortalı olmamalarının gerekçeleri ve iş sağlığı
güvenliğine ilişkin bilinç düzeyleri
nitel analizle çözümlenmiştir. Araştırma sonucunda Manisa’daki tarım
çalışanlarının eğitim ve gelir seviyelerinin yetersiz olduğu, bunun
sonucu olarak da kayıt dışı çalışma
oranının yüksek olduğu ve iş sağlığı
ve güvenliği bilincinin neredeyse hiç
olmadığı görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Tarım Sektörü, Tarımda Sosyal Güvenlik, Tarımda Kayıt Dışılık, İş Sağlığı ve Güvenliği.
SOCIAL PROTECTION AT AGRICULTURE: MANİSA SAMPLE
ABSTRACT
The agricultural sector has the
highest rate of informal work in
Turkey. One of the most important
reasons for this situation is that the
level of education of agricultural
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workers is low. It is also an important
factor for farmers to be the poorest
working groups. Farmers income
from the agriculture is only sustainable level so that to be insured and
to invest in occupational health and
safety measures remain as a second
plan.
In this study, it has been researched whether agricultural workers
in Manisa have social security or not
and how agricultural health workers
perceive occupational health and
safety. An in-depth interview is carried out with 18 farmers in Manisa.
Within the scope of the study,
the participants' status of registration to the Social Security Institution,
reasons for not being insured and
their level of consciousness about
occupational health are analyzed
by qualitative analysis. As a result of
the research, it has been seen that
the education and income levels of
agricultural workers in Manisa are
inadequate, resulting in a high rate
of informal work and hardly any occupational health and safety awareness.
Keywords: Agricultural Sector,
Social Security in Agriculture, Informal Work in Agriculture, OHS.
GİRİŞ
Türkiye’de tarım sektörü 1980
yılında Gayrisafi Yurtiçi Hasıla’dan
(GSYİH) yüzde 26,1 pay alırken bu
oran 2020 yılında yüzde 6,7 olarak
gerçekleşmiştir (TÜİK, 2020a). Tarımsal istihdamın toplam istihdam

içerisindeki payı da 2000 yılında
yüzde 47,8 iken 2021 yılında bu oran
yüzde 17,2 olarak gerçekleşmiştir (TÜİK, 2021). Tarımda yaşanan
küçülme yönündeki bu dönüşüm
ekonomik ve toplumsal yapıda yaşanan değişimin zorunlu bir sonucudur. Sanayi ve teknolojinin gelişmesi, ulaşım imkanlarının artması,
hizmet sektörünün hızlı büyümesi
kırsal alanlardan kentlere yoğun bir
göç dalgası başlatmıştır. Yaşanan
bu göçle birlikte tarımda özellikle
ücretsiz aile işçisi olarak çalışan kesim, kentin sanayi ve hizmet işçileri
olmuştur.
Tarımda yaşanan bu küçülmeye ilave olarak tarım çalışanlarının
eğitim düzeyinin çok düşük olması
ve tarım arazilerinin miras yoluyla parçalanması tarımda yoksulluk
sorununu daha da derinleştirmiştir.
Tarım çalışanlarının yarıdan fazlasının geliri asgari ücretin altında kalmaktadır. Bu durumun aynı zamanda tarım çalışanlarının prim ödeme
gücünü olumsuz etkilemesi büyük
çoğunluğunun sosyal güvenlik sisteminin koruması altına girememesine neden olmaktadır. Nitekim kayıt dışılığın en yüksek olduğu sektör
tarım sektörüdür.
Gelir yetersizliği ve eğitim seviyesinin düşüklüğü diğer taraftan
tarım çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilinçsiz olmasına ve kişisel koruyucu donanımlara yatırım yapmamalarına neden
olmaktadır. Tarım sektörü kendine
özgü çalışma şartları, kimyasal, fi-
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ziksel, hijyenik, ergonomik ve iklimsel risk kaynakları ve bilinçsiz insan
kaynağıyla pek çok tehlikeyi bünyesinde barındıran bir sektördür. Nitekim İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin
İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği tarım
sektöründe yapılan işlerin büyük
çoğunluğunu tehlikeli sınıfta değerlendirmiştir.
Bu araştırmayla Manisa’da tarım
çalışanlarının sosyal güvenlik sistemine kayıtlılık durumları, kayıtlı olmamalarının gerekçeleri ve iş sağlığı
ve güvenliğine ilişkin bilinç düzeyleri
ortaya konmaya çalışılacaktır. Çalışmanın birinci bölümünde tarımsal
faaliyet kavramı açıklandıktan sonra makro ekonomik göstergelerden
yararlanılarak tarım sektörünün
tüm sektörler içinde gelirden, istihdamdan, ithalat ve ihracattan aldığı
pay irdelenecek, sektördeki kadın ve
çocuk işçiliğine değinilecektir. İkinci
bölümde tarım çalışanlarının sosyal
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güvenliği, geçmişten bugüne yapılan
yasal düzenlemeler, sağlık güvencesi ve gelir güvencesi kapsamında
değerlendirilecektir. Üçüncü bölümde ise Manisa tarım çalışanlarının
kayıt dışı çalışma durumlarını ve iş
sağlığı ve güvenliği bilinç düzeylerini
ortaya koyan nitel araştırma sonuçları tartışılacaktır.
1. TARIMIN TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ YERİ
Son yıllarda tarım sektörünün
Türkiye ekonomisi içerisindeki payı
nispeten azalmış olsa da hâlâ önemini korumaya devam etmektedir.
Özellikle ulaşımda sağlanan önemli
gelişmeler tarımsal ürünlerin kısa
sürede uzak pazarlara ulaşma imkanını ortaya çıkarmış, tarımsal
üretimin daha çok ticari amaçla gerçekleştirildiği bir döneme girilmiştir
(SGK, 2013: 3).

Tablo 1. Yıllar İtibariyle Tarım Sektörünün GSYİH İçindeki Payı (Bin TL, %)
1998

2005

2008

2013

2016

2020

Değer (TL)

8.957.343

62.349.598

74.452.345

121.709.079

161.304.618

277.494.885

Pay (%)

12,5

9,3

7,5

6,7

6,2

6,7

Kaynak: (TÜİK, 2020a).

Türkiye’de 1980 yılında tarım
sektörünün GSYİH’dan aldığı pay
yüzde 26,1 iken, 1990 yılında yüzde
17,5 olarak gerçekleşmiştir (ÇSGB,
2015: 159). Tablo 1’de tarım sektörünün GSYİH içerisindeki payının
1998–2019 yılları arasında gösterdiği
değişime yer verilmiştir. Tablonun

incelenmesinden de anlaşılacağı
üzere tarım sektörünün GSYİH içerisindeki payı, 1998 yılında yüzde 12,5
iken, bu oran 2008 yılında yüzde 7,5,
2020 yılında ise yüzde 6,7 olmuştur
(TÜİK, 2020a). Tarım sektörünün
GSYİH’dan aldığı payın düşmesinin hizmet ve sanayi sektörlerinin
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görece daha hızlı büyümesinden
kaynaklandığı
düşünülmektedir.
Ayrıca 2007 yılında kuraklık nedeniyle tarımda meydana gelen yüzde
7 oranında küçülme, 2007-2012 yılları arasında tarım sektörünün ortalama yıllık büyüme hızının (yüzde
2,1), Türkiye genel büyüme hızının
(yüzde 3,3) altında kalmasına neden
olmuştur (Kalkınma Bakanlığı, 2014:
27).
Tarımın GSYİH içindeki payının
yıllar itibariyle düşüş göstermesi
tarımda çalışanların yoksulluk sorunuyla karşı karşıya kalmalarına
sebep olmaktadır. 2003 yılı itibariyle
Türkiye genelinde kentlerde yoksulluk oranı yaklaşık yüzde 26, kırsal
kesimde ise yaklaşık yüzde 40’tır
(Karadeniz, 2006: 96). 2010 yılında
yoksulluk oranı kentlerde yüzde 16,1,
kırsal kesimde yüzde 39,8 olurken,
2013 yılında yoksulluk oranı kentlerde yüzde 15,3 iken kırsal kesimde
yüzde 37,2 olmuştur. (TÜİK, 2013).
Yıllar itibariyle incelendiğinde

hem kentlerde hem de kırsal kesimde yoksulluk oranının düştüğü görülmekle birlikte, 2003-2013 yılları
arasındaki on yıllık süreçte yaklaşık olarak kentlerde yoksulluk oranı
yüzde 11 azalmışken, kırsal kesimde
sadece yüzde 3 azalmıştır. Bu veriler ışığında, tarımın GSYİH içindeki
payının düşük olmasının bir sonucu
olarak tarımda çalışanların üçte birinden fazlasının yoksulluk sınırının
altında bir gelir elde ettiği ve aradan
geçen yıllara rağmen bu durumda
ciddi bir iyileşmenin olmadığı görülmektedir.
Türkiye’de tarımsal istihdamın
toplam istihdam içindeki payının yıllar itibariyle değişimine bakıldığında
ise tarımın GSYİH içindeki payının
azalmasına paralel olarak tarımsal
istihdamın da azaldığı görülmektedir. 1955’te yüzde 77,4 olan tarımsal
istihdam oranı, 2000 yılında yüzde
47,8’e, 2010 yılında yüzde 25,2’ye ve
2014 yılında da yüzde 21,1’ya düşmüştür (ÇSGB, 2015: 159).

Tablo 2. İstihdamın Sektörel Dağılımı (2021)
Sektör

Çalışan Sayısı

Oran (%)

Tarım

4.948.000

17,2

Sanayi

6.143.000

21,3

İnşaat

1.777.000

6,2

Hizmet

15.928.000

55,3

Toplam

28.796.000

100,0

Kaynak: (TÜİK, 2021).
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Tablo 2 incelendiğinde 2021 yılında tarımsal istihdamın toplam
istihdam içindeki payının yüzde
17,2’ye düştüğü görülmektedir. Buna
karşın hizmet sektörünün payının
yüzde 55,3, sanayi sektörünün payının ise yüzde 21,3 olduğu görülmektedir. Toplam istihdam içerisinde tarımsal istihdamın azalışının
nedenleri arasında, tarımda makinalaşmayla birlikte işgücü talebinin
azalması, sanayi ve hizmet sektörlerinin işgücü talebinin artması ve
miras nedeniyle tarım arazilerinin
parçalanmasıyla hane başına tarım
gelirlerinin düşmesi yer almaktadır
(ÇSGB, 2015: 159).
Toplam ihracat içinde tarım sektörü ihracatının payı 1996 yılında
yüzde 9,4, 2000 yılında yüzde 6,1,
2005 yılında da yüzde 4,7 olarak gerçekleşmiştir. 2020 yılında ise sektörün ihracat payı sadece yüzde 3,5’tir
(TÜİK, 2020b). Tarım ürünleri ihracatının yüzde 90’ı bitkisel ürünlere
dayalı gıda ürünlerinden oluşmaktadır. Toplam tarım ürünleri ihracatının yaklaşık yarısı ise meyve ve
sebze grubuna aittir. Bu grubu tahıl
ve tahıl ürünleri grubu izlemektedir
(Kalkınma Bakanlığı, 2014: 29).

Toplam ithalat içinde sektörün
payı ise 1996 yılında yüzde 5 iken,
2000 yılında yüzde 3,9, 2005 yılında yüzde 2,4 olmuştur. 2020’de ise
sektörün ithalat payı yüzde 4,5’e
yükselmiştir (TÜİK, 2020b). Tarım
ürünleri ithalatının yaklaşık yüzde
40-50’sini tarımsal hammadde ithalatı oluşturmaktadır. Tarımsal hammaddelerin büyük çoğunluğu ise
tekstil sektöründe kullanılan hammaddelerden oluşmaktadır (Kalkınma Bakanlığı, 2014: 29).
Tablo 3’te yer alan veriler genel
olarak değerlendirildiğinde sektörün toplam ithalat ve ihracat içerisinden almış olduğu payın yıllar
itibariyle düşüş eğilimi gösterdiği
görülmektedir. Ancak sektörün ülkenin dış ticaretine gerçek katkısını
görebilmek için yıllar itibariyle sektörün net ihracat rakamlarına bakmak daha doğru bilgi sağlayacaktır.
Sadece 1996 ve 2005 yıllarında net
ihracat fazlası veren sektörün, 2000
yılında 441 milyon, 2008 yılında 2
milyar 250 milyon ve 2020 yılında
3 milyar 877 milyon lira net ihracat
açığı verdiği görülmektedir.
Diğer taraftan et ürünleri, süt
ürünleri ve şeker gibi temel gıda

Tablo 3. Yıllar İtibariyle Toplam İthalat ve İhracat İçinde Tarım Sektörünün Payı
İTHALAT
İHRACAT

1996

2000

2005

2008

2013

2020

Değer

2.167.235

2.124.848

2.825.598

6.433.040

7.792.640

9.834.246

Pay (%)
(1000TL)
Değer

5

3,9

2,4

3,2

2,99

4,5

2.179.084

1.683.598

3.468.315

4.177.041

5.911.500

5.956.937

9,4

6,1

4,7

3,2

3,9

3,5

Pay (%)
(1000TL)

Kaynak: (TÜİK, 2020b).
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maddelerinin ithalatında kısıtlama
ve kotaların bulunması tarım ürünleri ithalatının düşük seviyede kalmasını sağlamıştır. 2010 yılında et
ve canlı hayvan ithalatının serbest
bırakılmasıyla birlikte ithalat hızla
artmaya başlamıştır (Kalkınma Bakanlığı, 2014: 29-30).
Bu başlık altında paylaşılan veriler Türkiye’de tarımın GSYİH’den,
istihdamdan ve ihracattan aldığı
payın azaldığını göstermektedir. Bu
dönüşüm gelişmiş ülkelerdekine
benzer bir şekilde özellikle hizmet
sektöründe meydana gelen hızlı büyümenin ve tarım sektöründeki atıl
işgücünün bu sektöre yönelmesinin bir sonucudur. Ancak bu gelişmeler Türkiye’de tarımın önemini
kaybettiğini
göstermemektedir.
Covid-19 salgınının tedarik zincirlerini kırması, tüm dünyada bir ülkenin kendi kendine yetecek tarımsal
ürünleri üretebilmesinin önemini
gözler önüne sermiştir. Bu nedenle
tarım ekonomik göstergeler açısından küçülüyor görünse de eğitim ve
inovasyona ağırlık verilerek verimlilik artışı sağlanmalı, katma değeri
yüksek ve gıda güvenliği açısından
stratejik ürünler üretilmelidir.
2. TÜRKİYE’DE TARIMDA ÇALIŞANLARIN SOSYAL GÜVENLİĞİ
Sosyal güvenliğe ihtiyaç insanlıkla birlikte doğmuş, insanoğlu
çeşitli dönemlerde bu ihtiyacı karşılamanın yollarını bulmaya çalışmıştır. Sosyal güvenlikte geleneksel
dönem olarak adlandırılan Sanayi
Devriminden önceki dönemde sosyal güvenlik gereksinimi aile, tanı-

ma-bilme faktörüne bağlı yardımlaşma, dini sosyal yardımlar ve vakıf
benzeri kuruluşlarca karşılanmaktaydı (Alper, 2010: 5). Özellikle aile
içi dayanışma tarım ekonomisine
geçildikten sonra sanayi devrimine
kadar olan süreçte önemli bir sosyal
güvenlik yöntemi olarak kullanılmıştır. Tarım toplumundaki birlikte
yaşama kültürü, yaşlıların belli bir
yaşa kadar çocuklara, çocukların da
artık çalışamaz hale gelmiş yaşlılara
baktığı, aile fertlerinden birinin kaza
ya da hastalık geçirmesi halinde diğer aile bireylerinin üretim faaliyetlerini sürdürdüğü doğal bir sosyal
güvenlik koruması sağlamaktaydı
(Dilik, 1988: 41).
Modern sosyal güvenlik sistemleri ise devletlerce kurulan ve sisteme kimlerin dahil olacağı ve hangi
haklara sahip olacağının yasalarla
belirlendiği yapılardır. Bu sistemler temel olarak sosyal sigortalar
(primli rejimler) ve kamu sosyal yardımlarından (primsiz rejimler) oluşmaktadır. Ancak dünyada sosyal
güvenlik sistemleri esas olarak tüm
çalışanları zorunlu olarak kapsama alan sosyal sigortalar üzerinde
inşa edilmekte, sosyal yardımlar ve
gönüllük esasına dayalı sosyal güvenlik sistemleri tamamlayıcı sistemler olarak görülmektedir. Sosyal
sigorta sistemi, çalışanların ücretleri
üzerinden zorunlu olarak kesilen
primlerle finansmanına katkıda bulundukları, onları hastalık, analık, iş
kazası, meslek hastalığı ve ölüm gibi
tehlikelere karşı koruma amacı güden bir sistemdir (Koray, 2018: 320).
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2.1. 5510 sayılı Kanun Öncesi
Dönemde Tarımda Çalışanların
Sosyal Güvenliği
Türkiye’de ilk iş kanunu olan
1936 tarihli 3008 sayılı Kanun, sosyal sigortaların kademeli olarak kurulmasını öngörmüş olsa da sosyal
sigortalar ancak 1945 yılından sonra kurulabilmiştir (Ören, 2015: 212).
1945 yılında 4772 sayılı Kanun’la
İş Kazalarıyla Meslek Hastalıkları
ve Analık Sigortaları, 1949’da 5417
sayılı Kanun’la İhtiyarlık Sigortası,
1950’de 5502 sayılı Kanun’la Hastalık ve Analık Sigortası, 1957’de 6900
sayılı Kanun’la Maluliyet, İhtiyarlık
ve Ölüm Sigortaları kurulmuştur.
1945 yılında Sosyal Sigortalar Kurumu kurulmuştur. 1952 yılında 5953
sayılı Basın İş Kanunu ile gazeteciler, 1954 yılında 6379 sayılı Deniz İş
Kanunu ile de gemi adamları sosyal
sigorta kapsamına alınmışlardır.
1949 yılında çıkarılan 5434 sayılı T.C.
Emekli Sandığı Kanunu ile de dağınık haldeki kanun ve sandıklar birleştirilerek memur kesimi de sosyal
sigortaların kapsamına alınmıştır
(Tuncay ve Ekmekçi, 2016: 87-88).
1971 yılında kabul edilen 1479
sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer
Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu’yla da Bağ-Kur
kurulmuş ve kendi adına bağımsız
çalışan esnaflar yaşlılık, malullük ve
ölüm tehlikelerine karşı sigorta kapsamına alınmışlardır. Ayrıca bu kanun köy ve mahalle muhtarları, şirket ortakları ve isteğe bağlı sigortalı
olarak ev hanımlarını da kapsamına
almıştır. 1985 yılında 3235 sayılı Ka-
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nun’la, başlangıçta sadece malullük,
yaşlılık ve ölüm tehlikelerine karşı
koruma sağlayan Bağ-Kur, kademeli olarak hastalık riskini de koruma kapsamına almıştır (Alper ve
Kılkış, 2017: 169).
Tarımda çalışanlar ise, işyerlerinin küçük boyutta ve dağınık olması, kayıt dışılığın yüksek olması,
örgütlenmenin olmaması ve eğitim seviyesinin düşük olması gibi
nedenlerle en son sosyal güvenlik
koruması kapsamına alınan kesim
olmuştur. Bu kesime yönelik düzenlemeler ancak 1983 yılında çıkarılan
iki kanunla gerçekleşmiştir. 1983
tarih ve 2925 sayılı Tarım İşçileri
Sosyal Sigortalar Kanunu ile tarım
kesiminde ücretli ve geçici olarak
çalışanlar, 1983 tarih ve 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına
Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu
ile de tarım kesiminde kendi adına
bağımsız çalışanlar (çiftçiler) sosyal güvenlik kapsamına alınmıştır.
2925 sayılı Kanun 1.1.1984 tarihinden
itibaren tüm yurtta uygulanmaya
başlamışken, 2926 sayılı Kanun ise
1.1.1984 tarihinden itibaren kademeli
olarak 10 yıl içinde tüm yurtta uygulanmak üzere yürürlüğe konmuştur
(Alper, 2016: 18).
Tarım işçileri kendi arasında sürekli ve süreksiz çalışanlar olmak
üzere ikiye ayrılmaktadır. 5510 sayılı Kanun öncesi dönemde tarımda
sürekli çalışanların sosyal güvenliği
506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nda (kamuda süreksiz çalışanları
da kapsama alıyordu), süreksiz çalışanların sosyal güvenliği ise 2925
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sayılı Kanun’da düzenlenmiştir. Tarımda kendi adına bağımsız çalışanların yani çiftçilerin sosyal güvenliği
ise 2926 sayılı Kanun’da düzenlenmiştir.
2.2. 5510 sayılı Kanun Sonrası
Dönemde Tarımda Çalışanların
Sosyal Güvenliği
2925 ve 2926 sayılı Kanunlar
tarımda çalışanların özel durumlarını göz önünde bulundurarak sosyal
güvenlik sistemine dâhil olma şartlarını diğer çalışan gruplarına göre
daha esnek tutmuştur. Ancak bu
durum 2008 yılında yürürlüğe giren
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel
Sağlık Sigortası Kanunu ile ortadan
kaldırılmıştır. 2008 yılından sonra
tarımda ekonomik anlamda önemli
gelişme kat edildiği ve tarımda çalışanların gelir seviyelerinde artış olduğu düşünülerek, tarımda çalışanlara da kademeli olarak diğer sigorta
kollarına tabi çalışanlarla aynı hükümler uygulanmaya başlanmıştır
(Niğde Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü,
2014: 26).
5510 sayılı Kanun’un yürürlüğe
girmesiyle birlikte 2926 sayılı Kanun
tamamen yürürlükten kaldırılmıştır.
Yeni Kanun’da tarımda kendi adına
ve bağımsız çalışanlar Kanun’un 4.
maddesinin 1. fıkrasının (b) bendinde
“tarımsal faaliyette bulunanlar” şeklinde kapsama alınmıştır. Geçmişte
2926 sayılı Kanun’a tabi olanların
sigortalıkları 5510 sayılı Kanun kapsamına alınarak devam ettirilmiştir
(SGK, 2013: 42). “Tarımda kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar-

dan; tarımsal faaliyette bulunan ve
yıllık tarımsal faaliyet gelirlerinden,
bu faaliyete ilişkin masraflar düşüldükten sonra kalan tutarın aylık
ortalamasının, bu Kanunda tanımlanan prime esas günlük kazanç alt
sınırının otuz katından az olduğunu
belgeleyenler ile 65 yaşını dolduranlardan talepte bulunanlar” ise sigortalı olmaktan muaf tutulmuşlardır.
Ancak Kanun’un geçici 16. maddesiyle prime esas günlük kazanç alt
sınırının 2008 yılı için 15 gün olarak
uygulanacağı ve prime esas kazancın otuz katını geçmemek üzere izleyen her yıl için bir puan artırılacağı
hükmü getirilmiştir (5510 sayılı Kanun, madde 6). Bu hükme göre 2018
yılında tarımda kendi adına ve bağımsız çalışanlar 25 gün üzerinden
primlerini ödeyecek, 2018 yılında
yıllık tarımsal faaliyet gelirlerinden,
bu faaliyete ilişkin masraflar düşüldükten sonra kalan tutarın aylık
ortalamasının, bu Kanun’da tanımlanan prime esas günlük kazanç alt
sınırının yirmi beş katından az olduğunu belgeleyenler sigortalı olmaktan muaf olacaktır.
5510 sayılı Kanun yürürlüğe
girmeden önce 2925 sayılı Kanun’a
tabi olarak hizmet akdiyle süreksiz
olarak çalışanların sigortalılıkları
ise Kanun’un yürürlük tarihinden
sonra da devam ettirilecek ancak
Kanun’un yürürlük tarihinden sonra 2925 sayılı Kanun kapsamında
sigortalı tescili yapılmayacaktır. Bu
kapsamda çalışanlar ancak isteğe
bağlı sigortalı olarak tescil edilebileceklerdir. Dolayısıyla 5510 sayılı
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Kanun kamuda çalışanlar hariç tarımda hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışanları sigortalı olarak kabul
etmemiştir. Ancak 13.02.2011 tarihli
6111 sayılı Kanun’un 51. maddesiyle
eklenen 5510 sayılı Kanun Ek Madde
5 ile yapılan değişiklikle tarım veya
orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışanlar da sigortalı
sayılmışlardır. Dolayısıyla 5510 sayılı
Kanun’a ilave edilen Ek Madde 5 ile
tarım veya orman işlerinde hizmet
akdiyle süreksiz çalışanlar da 4-1/a
bendi kapsamında sigortalı sayılmıştır. Eskiden 506 sayılı Kanun’a
tabi olan tarım veya orman işlerinde sürekli olarak çalışanlar ise 5510
sayılı Kanun’la birlikte diğer tüm
bağımlı çalışanlar gibi 4/a sigortalısı
kapsamında sigortalı sayılmışlardır
(Resmi Gazete, 2006; SGK, 2013: 1221).
2925 sayılı Kanun kapsamında
yeni sigortalı tescili yapılmamakla
birlikte bu Kanun kapsamında sigortalı olanların sigortalılıklarının
5510 sayılı Kanun’la da devam edeceği yukarıda belirtilmişti. Bu durumun bir sonucu olarak 2925 sayılı
Kanun’a tabi sigortalılar ayda 15 gün
üzerinden prim ödemeye devam
ederek diğer sigortalılara göre avantajlı konumda bulunmaktadırlar.
Oysa Ek 5’e tabi sigortalıların prim
ödeme gün sayısı tıpkı kendi nam ve
hesabına bağımsız çalışan sigortalılarda olduğu gibi 2008 yılından bu
yana her yıl bir puan artırılarak otuz
güne çıkarılmaktadır.
5510 sayılı Kanun’la sigortalılar
arasında norm ve standart birliği
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sağlamak amacıyla 2023 yılından
itibaren 2925 sayılı Kanun’a tabi
olanlar hariç olmak üzere tarımda
çalışanların tamamı primlerini otuz
gün üzerinden ödeyecektir. Ayrıca
aylık net geliri prime esas günlük
kazancın alt sınırının otuz katından
az olanlar sigortalılıktan muaf olacaktır. İlk bölümde verilen bilgiler
ışığında tarım sektöründe yoksulluk
oranının yüzde 40 seviyelerinde olduğu dikkate alındığında çiftçilerin
elde ettiği gelirin çoğu zaman otuz
günlük primi ödemeye yetmeyeceği söylenebilir. Ayrıca hanehalkı
fertlerinin iktisadi faaliyet kollarına
göre yıllık esas iş gelirine bakıldığında, 2021 yılında tarımda çalışanların
esas iş geliri 32 bin 635 Türk Lirası
olduğundan (TÜİK, 2021b) çiftçiler
sigortalılıktan muaf olabilecektir.
Dolayısıyla mevcut uygulama tarımda sosyal koruma kapsamını
daraltmakta ve kayıt dışı çalışmanın
artmasına neden olmaktadır.
2.3. Tarımda Sağlık Güvencesi
Sorunu
Tarım çalışanları, 5510 sayılı Kanun’un hizmet akdi ile çalışanları,
bağımsız çalışanları ve son olarak
6111 sayılı Kanun’la yapılan değişiklikle tarım veya orman işlerinde
hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışanları genel sağlık sigortası kapsamına alması nedeniyle yasal olarak sağlık güvencesine sahiptirler.
Ancak genel sağlık sigortasına tabi
olarak sağlık hizmeti alabilmek için
sigortalı veya sigortalının bakmakla yükümlü olduğu kişi olma, sağlık
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hizmeti sunucusuna başvurulan
tarihten önceki bir yıl içinde 30 gün
genel sağlık sigortası primi ödemiş
olma ve 60 günden fazla prim ve prime ilişkin borcun bulunmaması gibi
şartların yerine getirilmesi zorunludur (Çallı, 2014: 280-288).
Genel sağlık sigortası ilke olarak
ülkede yaşayan herkesi sağlık güvencesi kapsamına almakla birlikte,
sistemin prime dayalı olması ve katkı payı ödemesi içermesi kişilerin
sağlık hizmetlerine erişimini kısıtlamaktadır (TTB, 2005: 23). Sağlık hizmetlerinin belirli bir oranda ödeme
karşılığında verilmesi bu hizmetlere en çok ihtiyacı olan kesimi dışlamaktadır (Gökbayrak, 2010: 156).
İşsizler, kayıt dışı çalışanlar, prim
borcu bulunan esnaf ve çiftçiler, ücretsiz aile işçileri, mevsimlik işçiler
ve ev hanımları sağlık hizmetlerinden yararlanamamaktadır.
Tarım sektöründe sağlık güvencesizliğinin en önemli sebeplerinden birisi gecikmiş prim borçları
nedeniyle sigortalı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin genel sağlık
sigortasından yararlanamamasıdır.
Nitekim araştırma kapsamında görüştüğümüz katılımcılardan bazıları
doktora gidip gidemedikleri ve sağlık harcamalarını nasıl karşıladıkları
sorusunu şu ifadelerle yanıtlamışlardır:
“Gidiyorum ama primlerimi
ödeyemediğim için paralı bakılıyorum (K.18)”.
“Gidemiyorum. Primleri düzenli
ödeyemediğimiz için gidemiyoruz.
Şu an hastalansam borç alıp gidece-

ğim başka çarem yok (K.9)”.
2.4. Tarımda Gelir Güvencesi Sorunu
Çiftçilerin elde edeceği gelirin
miktarı hasat edecekleri ürünün
miktarı ile doğru orantılıdır. Çünkü
çiftçilerin tek gelir kaynağı yetiştirdikleri ürünlerin satışından elde
edecekleri gelirdir. Tarımsal üretimin doğa koşullarıyla yakından
ilgili olması ise çiftçilerin gelir güvencesizliği sorunuyla karşı karşıya kalmalarına neden olmaktadır.
Kuraklık, sel, don, zamansız yağan
yağmur, fırtına ve yangın gibi doğa
olayları çiftçilerin zarara uğramalarına hatta bir yıl boyunca hiçbir gelir
elde edememelerine neden olabilmektedir. Bu nedenle yukarıda sayılan nedenlerle mahsul alamayan ve
zarara uğrayan çiftçilerin zararlarını
karşılayabilmek amacıyla 2005 yılında 5363 sayılı Tarım Sigortaları
Kanunu yürürlüğe girmiştir (Karadeniz, 2006: 111). Kanun’un amacı;
“üreticilerin bu Kanunda belirtilen
riskler nedeniyle uğrayacağı zararların tazmin edilmesini temin etmek
üzere, tarım sigortaları uygulamasına ilişkin usûl ve esasların belirlenmesidir” (Resmi Gazete, 2005).
Kanun kapsamında oluşturulan
havuzda poliçe tutarının yarısı kadar çiftçilerin ödeyeceği prim ile diğer yarısı kadar devletin ödeyeceği
prim toplanacak, oluşacak hasarlar
bu havuzdan karşılanacaktır. Böylelikle devlet desteğiyle çiftçilere gelir
güvencesi sağlayan tarım sigortası
sistemi kurulmuştur.
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Ancak hemen her konuda olduğu gibi bu konuda da çiftçilerin bilinçsizce davrandığı ve tarım sigortası yaptırmadıkları görülmektedir.
2017 yılında Türkiye genelinde bitkisel ürün yetiştiriciliği ve seracılık
faaliyetlerinde toplam 1.517.531 adet
Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM)
poliçesi düzenlenmiştir (TARSİM,
2018). Türkiye’de tarımsal işletme
sayısının 3,1 milyon adet olduğu göz
önüne alındığında tarım işletmelerinin yarısının ürünlerini sigortalatmadıkları ortaya çıkmaktadır.
Nitekim araştırmaya katılan 18
katılımcıdan 10’u da ürünlerini sigortalatmamıştır. Ancak burada
dikkat çeken bir husus sigorta yaptıran 8 katılımcıdan 5’inin yıllık gelirinin 20.000.-TL ve üzerinde olduğudur. Bu sonuçtan hareketle düşük
gelirli çiftçilerin tarım sigortası yaptıramamaları nedeniyle gelir güvencesizliğiyle karşı karşıya olduklarını
söylemek yanlış olmayacaktır.
Sonuç olarak; 5510 sayılı Kanun’dan önce tarım çalışanları yaptıkları işin niteliğinin diğer işlerden
farklı olması nedeniyle kendilerine
özel olarak düzenlenmiş kanunlarla
sosyal güvenlik kapsamına alınmışlar ve bu kesimin sosyal güvenlik
sistemine dâhil olma şartları daha
esnek tutulmuştur. Ancak bu durum 2008 yılında yürürlüğe giren
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel
Sağlık Sigortası Kanunu’yla ortadan
kaldırılmıştır. Tarım da çalışanlara da kademeli olarak diğer sigorta
kollarına tabi çalışanlarla aynı hükümler uygulanmaya başlanmıştır.

37

Mevcut uygulama tarımda sosyal
koruma kapsamını daraltmakta
ve kayıt dışı istihdamı azaltmanın
önünde önemli bir engel teşkil etmektedir. Tarım çalışanlarına tüm
sigortalılarla aynı hükümlerin uygulanması gelir güvencesizliği nedeniyle yoksulluk sorunu ile karşı
karşıya kalan sektör çalışanlarının
primlerini ödeyememelerine, gecikmiş prim borçları nedeniyle de sağlık
güvencesinden ve genel olarak sosyal korumadan yoksun kalmalarına
neden olmaktadır.
3. TARIMDA SOSYAL KORUMA
ARAŞTIRMASI
Araştırma Manisa’da kendi hesabına bağımsız ve ücretsiz aile işçisi olarak çalışan çiftçilerle gerçekleştirilmiştir. Bu bakımdan tarımda
sürekli veya süreksiz olarak bağımlı
çalışanlar araştırmanın kapsamı
dışında bırakılmıştır. Araştırma temelde üç soruya odaklanmaktadır.
Tarımda çalışanların sosyal güvenlik
durumları nedir? Sosyal güvencesiz
olup olmamalarının gerekçeleri nelerdir? İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin bilinç düzeyleri nedir?
Söz konusu sorulara cevap bulabilmek üzere, Manisa’da tarımda
çalışan 18 kişiyle yarı yapılandırılmış
derinlemesine mülakat yapılmıştır.
Kartopu yöntemi kullanılarak tanıdık vasıtasıyla ilk görüşülen katılımcılar üzerinden diğer katılımcılara
ulaşılmıştır. Manisa’nın tarım kenti
olması ve şehir merkezine yakın
mesafede çok sayıda köyün olması
analiz birimine erişimi kolaylaştır-
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mıştır. Araştırma kapsamında Manisa merkeze bağlı Sancaklıbozköy,
Sancaklıçeşmebaşı, Karaali köyleri
ve Paşaköy beldesinde çiftçilikle uğraşan kişilerle görüşme yapılmıştır.
Görüşmeler ortalama olarak yirmi
dakika sürmüştür.
Araştırmanın temel kısıtı köylerde genç nüfusun Manisa Organize Sanayi Bölgesindeki fabrikalarda
işçi olarak çalışmak için şehre göç
etmiş olmaları nedeniyle görüşmecilerin neredeyse tamamının orta
yaş ve üzerinde olmasıdır. Diğer bir
kısıt ise görüşme yapılan çiftçilerin
tamamının evli olmasıdır. Katılımcıların cinsiyet dağılımı ise eşittir.
Araştırmanın katılımcı profili Tablo
5’te özetlenmiştir.
* Tarım sigortalısı olmamakla
birlikte sanayide bağımlı olarak ça-

lışmalarından dolayı sigortalıdır.
Katılımcı profillerinin toplu olarak görülebildiği Tablo 5’te de görüldüğü gibi, görüşme yapılan katılımcıların 9’u kadın, 9’u erkektir. Yaş
ortalaması 53, ortanca yaş ise 51’dir.
Katılımcıların tamamı evli olup hiç
okula gitmeyen bir kişi haricinde
diğer katılımcıların tamamı ilkokul
mezunudur. Katılımcıların tarımda
çalışma sürelerinin ortanca değeri
ise 34,5 yıldır. Ayrıca kadın katılımcıların tamamının ücretsiz aile işçisi
olarak çalıştığı ve sigortasız olduğu
gözlemlenirken, erkek katılımcıların
tamamının kendi hesabına bağımsız
olarak çalıştığı ve sigortalı oldukları
gözlemlenmiştir.
3.1. Tarımda Kayıt Dışı İstihdam
Türkiye’de faaliyet gösteren
işletmelerin yüzde 99,8’inin kü-

Tablo 5. Araştırmaya Katılan Çiftçilerin Profili
Katılımcı

Yaş

Cinsiyet

Medeni

Eğitim

Hali

Düzeyi

İşteki Durumu

Kıdem

Sigortalılık
Durumu

K1

37

Kadın

Evli

İlkokul

Ücretsiz Aile

17 yıl

Sigortasız

K2

44

Kadın

Evli

İlkokul

Sigortasız

50

Kadın

Evli

İlkokul

Ücretsiz
Aile
İşçisi
Ücretsiz
Aile
İşçisi

33 yıl

K3

32 yıl

Sigortasız

K4

68

Kadın

Evli

İlkokul

57 yıl

Sigortasız

K5

45

Kadın

Evli

İlkokul

34 yıl

Sigortasız

K6

45

Kadın

Evli

İlkokul

28 yıl

Sigortasız

K7

76

Kadın

Evli

Hiç

Ücretsiz
Aile
İşçisi
Ücretsiz
Aile
İşçisi

65 yıl

Sigortasız

K8

41

Kadın

Evli

Sigortasız

52

Kadın

Evli

Ücretsiz
Aile
İşçisi
Ücretsiz Aile
İşçisi

30 yıl

K9

İlkokul
Gitmedi
İlkokul

41 yıl

Sigortasız

K10

46

Erkek

Evli

İlkokul

35 yıl

Sigortalı

K11

44

Erkek

Evli

İlkokul

Kendi
İşçisi Hesabına
Kendi Hesabına

33 yıl

Sigortalı*

K12

85

Erkek

Evli

İlkokul

Kendi Hesabına

70 yıl

Sigortalı

K13

64

Erkek

Evli

İlkokul

Kendi Hesabına

18 yıl

Sigortalı*

K14

58

Erkek

Evli

İlkokul

Kendi Hesabına

47 yıl

Sigortalı

K15

53

Erkek

Evli

İlkokul

Kendi Hesabına

42 yıl

Sigortalı

K16

54

Erkek

Evli

İlkokul

Kendi Hesabına

40 yıl

Sigortalı

K17

52

Erkek

Evli

İlkokul

Kendi Hesabına

41 yıl

Sigortalı

K18

37

Erkek

Evli

İlkokul

Kendi Hesabına

17 yıl

Sigortalı

Ücretsiz Aile
İşçisi
Ücretsiz
Aile
İşçisi

Kaynak: Çalışma kapsamında oluşturulmuştur.
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çük ve orta ölçekteki işletmelerden
oluşması kayıt dışı çalışan sayısını
artıran faktörler arasında yer almaktadır. Ayrıca hızlı nüfus artışı
ve göç, sosyal güvenlik bilincinden
yoksunluk, eğitim seviyesinin düşük olması, işsizlik, yoksulluk, vergi
oranlarının ve sigorta primlerinin
yüksek olması, bürokrasi, kurumlar
arası koordinasyon eksikliği, denetim ve yaptırımların yetersizliği kayıt dışı istihdamın artmasına neden
olan temel faktörlerdir (Niğde Sosyal
Güvenlik İl Müdürlüğü, 2014: 15-18;
Özgür ve Demirbilek, 2016: 915-926).
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tedbirler, çalışanların sigortalılık bilincindeki artış ve denetim sürecinde bilgisayar teknolojilerinin etkin
bir şekilde kullanılmasının bir sonucu olabilir (Kalaycı ve Kalan, 2017: 21).
Tabloda aynı zamanda kayıt dışı
istihdamın sektörel dağılımı da verilmiştir. Sektörel olarak değerlendirildiğinde Türkiye’de kayıt dışı istihdamın en fazla olduğu sektör tarım
sektörüdür. 2002 yılında yaklaşık
yüzde 90,14 olan sektördeki kayıt
dışı istihdam oranı 2020 yılında yüzde 83,46’ya düşmüş olsa da söz konusu düşüş yetersizdir. Sektördeki

Tablo 6. Türkiye’de Yıllar İtibariyle Kayıt Dışı İstihdam Oranları
Tarım

Tarım Dışı

Sanayi

Hizmet

İnşaat

Toplam

2002

90,14

31,74

36,40

29,19

-

52,14

2005

88,22

34,32

38,11

32,27

-

48,17

2010

85,47

29,06

32,68

27,11

-

43,25

2014

82,27

22,32

20,26

21,09

36,61

34,97

2015

81,16

21,23

19,13

20,05

35,58

33,57

2016

82,09

21,72

20,20

20,35

35,76

33,49

2017

83,33

22,10

20,03

20,95

35,80

33,97

2018

82,73

22,28

20,29

21,46

34,39

33,42

2019

86,62

22,96

20,03

22,55

37,74

34,52

2020

83,46

19,30

16,46

18,76

34,72

30,59

Kaynak: (SGK, 2021).

Tablo 6’da Türkiye’de 20022020 yılları arasını kapsayan 18 yıllık sürece ilişkin kayıt dışı istihdam
oranları verilmiştir. Tabloda da açıkça görüldüğü üzere yıllar itibariyle
kayıt dışı istihdam oranında düşüş
görülmektedir. 2002 yılında yüzde
52,14 olan kayıt dışı istihdam oranı 2020 yılında yüzde 30,59 olarak
gerçekleşmiştir. Kayıt dışı istihdam
oranındaki azalma izlenen ekonomik politikalar, yürürlüğe konan

kayıt dışı istihdam oranı hâlâ oldukça yüksek seviyededir.
Tarım sektöründe kayıt dışı istihdam oranının çok yüksek olmasının çeşitli sebepleri bulunmaktadır.
Söz konusu sebepler sektörün özelliklerinden kaynaklanan sebepler
olduğu gibi sektörde çalışan bireylerin demografik, sosyal ve kültürel
özelliklerinden de kaynaklanan sebepler de olabilmektedir. Tarım sektöründe işletme ölçeğinin ve arazi
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sahipliğinin küçük olması ve dolayısıyla elde edilen gelirin düşük olması
kayıt dışı istihdam oranının yüksek
olmasının en büyük nedenlerinden
biridir.
Türkiye’de 2016 yılı itibariyle 38
milyon 328 bin hektarlık tarım alanı
üzerinde yaklaşık 3 milyon tarımsal işletme faaliyet göstermektedir
(World Bank, 2016). Türkiye’de tarım sektöründe ortalama işletme
büyüklüğü 6,1 hektardır. İşletme
başına 4-5 parsel düşmekte olup ortalama parsel büyüklüğü 1,5 hektardır. TÜİK verilerine göre işletmelerin
yüzde 78,9’u 10 hektardan küçük
araziye sahiptir (Kalkınma Bakanlığı, 2014: xiii).
Yukarıda verilen rakamlar incelendiğinde, Türkiye’de tarım işletmelerinin küçük ölçekli ve parçalı

sal etkinliğin sağlanması ve rekabet
edebilirlik bakımından Türk tarımı
önemli yapısal sorunlarla karşı karşıyadır (Kalkınma Bakanlığı, 2014:
xiii).
Katılımcılarla yapmış olduğumuz görüşmelerin sonucunda tarım
arazilerinin parçalı olduğu ve tarımdan elde edilen gelirin düşük olduğu
gözlemlenmiştir. Tablo 7’de on üç
katılımcının arazi mülkiyet durumu
ve son yıl tarım geliri bilgileri yer almaktadır. Tablodaki veriler detaylı
olarak incelendiğinde katılımcı çiftçilerin sahip oldukları arazi miktarı
6 dekar ile 50 dekar arasında değişmektedir. Katılımcıların son yıl tarım
gelirleri incelendiğinde ise 5 bin lira
ile 50 bin lira arasında değiştiği görülmektedir.

Tablo 7. Araştırmaya Katılan Bazı Çiftçilerin Arazi Büyüklükleri ve Gelir
Durumları
Arazi
Sahipliği

K1

K14

K15

K13

K8

K10

K11

K3

K4

K16

K5

K6

K7

50

50

40

22

6

26

10

10

20

30

10

14

11

30

50

40

50

20

10

20

10

6

10

20

15

5

(dekar)
Son Yıl
Tarım Geliri
(Bin TL)

Kaynak: Çalışma kapsamında oluşturulmuştur.

yapıda olduğu görülmektedir. Avrupa Birliği (AB)’nde ise ortalama işletme büyüklüğü 16 hektardır. İşletme
ölçeği büyüdükçe ölçek ekonomisinden yararlanma imkânı oluştuğundan tarımsal işletme ölçeğinin
üretim maliyetleri üzerine oldukça
önemli bir etkisi bulunmaktadır. Bu
açıdan değerlendirildiğinde, tarım-

2018 yılında prime esas kazanç
alt sınırının yıllık 24.354.-TL olduğundan hareketle tablodaki 13 katılımcıdan 9’unun yıllık gelirinin asgari ücretin altında olduğu ve 5510
sayılı Kanun gereği sigortalılıktan
muaf olabilecekleri görülmektedir.
5510 sayılı Kanun’un tüm sigortalılar arasında norm ve standart birliği
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sağlamak amacıyla tarımda çalışanların prim ödeme şartlarını ağırlaştırılması tarımda kayıt dışılığın
azaltılması çabalarına olumsuz etki
yapacağı düşünülmektedir. Eskiden
15 gün üzerinden prim ödeyen çiftçilerin 2023 yılından itibaren 30 gün
üzerinden prim ödeyecek olmaları
da çoğunluğu asgari ücretin altında
gelir elde eden çiftçilerin primlerini
ödeyememelerine ve zorunlu olarak
sosyal koruma kapsamının dışında
kalmalarına yol açacaktır. Örneğin ücretsiz aile işçisi olarak çalışan
kadın çalışanlardan birisi, neden sigortalı olmadığını şu şekilde ifade
etmiştir:
“Primler çok yüksek olduğundan eşimin primiyle birlikte iki sigortayı ödememiz mümkün değil
(K.1)”
Ayrıca çiftçilerin gelir elde etmek için yaklaşık 9-12 ay arasında
ürünlerin hasatını beklemek zorunda olmaları primlerini düzenli olarak
ödeyememelerine neden olacaktır. Nitekim katılımcılardan bazıları
primlerini düzenli ödeyip ödeyemedikleri sorusuna cevap olarak aşağıdaki ifadeleri kullanmıştır.
“Hayır ödeyemiyorum. Yıldan
yıla mahsulü satınca ödeyebiliyorum (K.18)”.
“Hepsini ödeyemedim. 10 yılını
devlet geriye dönük borçlanma imkânı tanıdı öyle ödedim (K.12)”.
“Düzenli olarak ödeyemedik.
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Borçlarımız birikti. Af çıkarsa ödeyeceğiz (K.16)”.
Çalışanların eğitim düzeyi ve
vasıflılığı kayıt dışı istihdamı doğrudan etkilemektedir. Eğitim düzeyi
arttıkça kayıt dışı çalışma oranı düşmektedir. Eğitim önemli bir beşerî
sermaye yatırımı olup, bireylerin
yoğun rekabetin yaşandığı işgücü
piyasasındaki rekabet gücünü artırmaktadır. Ayrıca eğitim seviyesi yüksek olanların sigortalı olma
eğilimi daha yüksek olurken eğitim
seviyesi düşük olanların kayıt dışı
istihdamda daha fazla yer aldıkları
görülmektedir (Genel-İş, 2017: 5).
Katılımcıların eğitim düzeyleri
incelendiğinde bir katılımcının hiç
okula gitmediği diğer katılımcıların
tamamının ise ilkokul mezunu oldukları görülmektedir. Eğitim seviyelerinin düşük olması ve vasıfsızlık
özellikle kadın katılımcılarda sosyal
güvenlik bilincinin düşük olmasına
ve ücretsiz aile işçisi olarak kayıt dışı
çalışmaya razı olmalarına yol açmaktadır. İki, yedi ve sekiz numaralı
katılımcılar neden sigortalı olmadıkları sorusuna şu yanıtları vermişlerdir:
“Eşim sigortalı olduğu için ben
hiç gerek duymadım. Nasıl olsa onun
üzerinden bakılıyorum (K.2)”.
“Bilmiyoruz ki. Okumuşluğum
yok oğlum nerden bileyim (K.7)”.
“Ne bileyim. Biz köyde yaşıyoruz. Biz bilmiyoruz ki (K.8)”.
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Türkiye’de istihdamda olan her
4 kişiden 1’i tarım sektöründe çalışıyor olmakla birlikte bu kişilerin yüzde 83,46’sı kayıt dışı çalışmaktadır.
Tarımda çalışan 15 yaş ve üstü işgücünün büyük çoğunluğu ise kendi
hesabına bağımsız olarak ya da ücretsiz aile işçisi olarak çalışmaktadır. Tarım sektöründe istihdam edilen kadın nüfusunun ise neredeyse
tamamı kayıt dışıdır (TOBB, 2013:
2). Gerçekleştirdiğimiz araştırmada
da 9 kadın 9 erkekten oluşan katılımcılarımızdan, erkeklerin tamamı
tarımda kendi adına ve hesabına
bağımsız çalışmaktayken, kadınların tamamı ücretsiz aile işçisi olarak
çalışmaktadır. Görüşme yapılan kadınların hiç birisinin sosyal sigorta
kaydı bulunmamaktadır.
Tarımda kadınların neredeyse
tamamının kayıt dışı çalışıyor olması aynı zamanda sosyal güvenlik
korumasından yoksun oldukları anlamına da gelmektedir. Sosyal güvenlik korumasının somut ve soyut
olmak üzere iki boyutu bulunmaktadır. Sosyal güvenliğin somut boyutu, sosyal risklerle karşı karşıya
gelen ve zarar gören sigortalıların ve
bakmakla yükümlü olduğu kişilerin
zararlarının fiilen karşılanmasıdır.
Sosyal güvenliğin soyut boyutu ise,
sosyal güvenlik koruması altında
olan kişilerin sosyal risklerle karşılaşsa bile ihtiyaçlarının karşılanacağını bilmesi nedeniyle güven içinde
olma duygusunun sağladığı tatminle alakalıdır. Sosyal güvenliğin bu
boyutu kişinin gelecek endişesi ta-

şımadan huzur içinde yaşamasını
sağlar (Alper, 2015: 8). Araştırma
kapsamında görüşme yaptığımız ve
ücretsiz aile işçisi olarak kayıt dışı
çalışan kadın katılımcıların sigortalı
olmanın avantajlarının neler olduğu
ve sigortalı olmadıkları için geleceğe
dönük endişelerinin olup olmadığına
ilişkin ifadeleri şu şekildedir:
“Sigortalı olmak çok güzel bir
şeydir herhalde. Sigortalı olsaydım
hayatım güvencede olurdu. Ücretsiz
olarak hastanelerde bakılabilirdim.
Maaş alırdım (K.2)”.
“Geleceğe dönük endişem çok
yok ama keşke sigortam olsaydı.
Eşime bağlı kalmazdım. Rahatsızım
ama bakılamıyorum. Sigortam olsaydı özel hastaneye giderdim (K.3)”.
“Kendim sigortalı olsam güzel
olurdu. Kendi aylığım olmuş olurdu.
Eşimin eline bakmazdım (K.6)”.
“Yaşlanınca çalışamayacağım
için nasıl geçineceğim konusunda
endişelerim var (K.1)”.
3.2. Tarımda İş Sağlığı ve Güvenliği
Türkiye’de 4857 sayılı Kanun
sadece iş akdiyle çalışan 50 ve üzeri çalışanı bulunan tarım ve orman
işlerinin yapıldığı işyerlerini kapsamaktaydı. Bu durum tarım sektöründe iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarının kapsamını oldukça
daraltmaktaydı. Tarım sektörüne
yönelik iş sağlığı ve güvenliği çalışmaları, 6331 sayılı Kanun’la tarım
çalışanlarının da iş sağlığı ve güven-
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liği ile ilgili haklara kavuşmasıyla hız
kazanmıştır (ÇSGB, 2018a: 1). Nitekim 6331 sayılı Kanun 2. maddesinde
Kanun’un kapsamını, kamu ve özel
sektöre ait bütün işler ve işyerleri,
bu işyerlerinin işverenleri ile işveren
vekilleri, çırak ve stajyerler de dâhil
olmak üzere tüm çalışanlar olarak
belirlemiştir (Resmi Gazete, 2018).
Bu çalışmaların temel amacı; koruyucu ve önleyici anlayış temelinde
çalışanların iş kazası veya meslek
hastalığına uğramasına engel olunması, risklerin en aza indirilmesi ve
çalışanların refahının artırılmasıdır
(ÇSGB, 2018a: 3).
Uluslararası Çalışma Örgütü(ILO)’nün 2001 yılında yayınladığı
184 nolu Tarımda Güvenlik ve Sağlık Hakkındaki Sözleşme’nin genel
hükümler bölümünde yer alan 4.
maddesinde de ulusal şartlar ve uygulamalar ışığında ve ilgili işveren
ve işçilerin temsilci örgütlerine danıştıktan sonra, üye devletler tarımda güvenlik ve sağlık konusundaki
tutarlı bir ulusal politikayı formüle
edecek, yürütecek ve periyodik olarak gözden geçireceklerdir. Bu politika, tarımsal çalışma ortamındaki
tehlikeleri ortadan kaldırarak, en
aza indirerek ya da kontrol ederek,
iş sırasında ortaya çıkan kazaları ve
yaralanmaları önleme amacına sahip olacaktır (ILO, 2001).
6331 sayılı Kanun, çalışan sayısı
1 ve daha fazla olmak kaydıyla tüm
sektörleri kapsamaktadır. Böylelikle tarım sektörü de kapsama alınmış olmakla birlikte Kanun’un tarım
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sektörüne uygulanmasının önünde önemli engeller bulunmaktadır.
Bunların en önemlileri tarımda kayıt
dışılığın çok yüksek olması, kadın
ve çocuk işçiliğinin ve dolayısıyla
da ücretsiz aile işçiliğinin en yüksek
tarım sektöründe kullanılıyor olmasıdır. Nitekim Manisa’da yürüttüğümüz araştırma kapsamında görüşülen kadın çalışanların tamamı kayıt
dışı olarak işgücüne katılım sağlamakta ve tamamı ücretsiz aile işçisi
olarak çalışmaktadır.
Dünya genelinde nüfusun artması gıda ihtiyacının da artmasına
neden olduğundan tarım sektörünü
en stratejik sektörlerden birisi haline getirmekte ve tarım sektöründe
sürdürülebilirliğin sağlanması giderek daha fazla önem kazanmaktadır.
Sürdürülebilirliğin sağlanmasının
en önemli yapı taşlarından birisi de
tarım çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliği koşullarının iyileştirilmesidir.
Türkiye’de de tarımın sürdürülebilirliği tarım çalışanlarının çalışma
yerlerinde sağlık ve güvenliklerinin temini ile mümkün olabilecektir (ÇSGB, 2018b: 7). Tarım sektörü
gerek işin görüldüğü yer itibariyle
gerek risk etmenlerinin çeşitliliği
itibariyle gerekse de çalışan profili
itibariyle diğer sektörlerden farklı
bir iş sağlığı ve güvenliği (İSG) yaklaşımını zorunlu kılmaktadır.
Türkiye’de işyerlerinin tehlike
sınıflarını belirlemek amacıyla yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliğine
İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği
de tarım sektöründe yapılan işle-
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rin büyük bir bölümünü “tehlikeli”
sınıfta saymaktadır. Hatta bitkisel
üretimi destekleyici ilaçlama ve zirai
mücadele faaliyetleri, hava yoluyla
yapılan bitkisel üretimi destekleyici gübreleme, ilaçlama ve mücadele
faaliyetleri, ormanı zararlılara karşı
koruma faaliyetleri ve deniz kabuklularının, yumuşakçaların, diğer deniz canlıları ve ürünlerinin toplanması faaliyetlerini ise “çok tehlikeli”
sınıfta saymıştır. Tebliğ sadece dikim için fide yetiştirilmesi, tütünün
sınıflandırılması, orman yetiştirmek
için fidan ve tohum üretimi ve tatlı
sularda yapılan balık yetiştiriciliği vb. gibi sınırlı sayıda faaliyeti “az
tehlikeli” sınıfta saymıştır (Resmi
Gazete, 2012).
Tarım çalışanları, tarımsal üretimin kendine has özelliklerinden
dolayı çeşitli risklerle karşı karşıya
kalmakta, hatta diğer sektörle karşılaştırıldığında bu riskler daha yüksek seviyede olmaktadır. Bu durum,
tarımın doğa koşullarına bağlı olması, mevsimselliğin etkisi, ücretsiz
aile işçiliğin en fazla tarım sektöründe görülmesi, eğitim seviyesinin oldukça düşük olması ve standart bir
gelir düzeyinin olmaması gibi tarıma
özgü birçok nedene dayanmaktadır
(Gülçubuk, 2017: 574).
Araştırma kapsamında görüşme yapılan tarım çalışanlarının demografik özellikleri de bu sonucu
doğrular niteliktedir. Katılımcılardan
1 kişi hiç okula gitmemiş diğerlerinin
tamamı ilkokul mezunudur. Erkek
katılımcıların tamamı kendi hesabına çalışırken kadın katılımcıların

tamamı ücretsiz aile işçisi olarak çalışmaktadır. Yapılan görüşmelerde
katılımcıların iş sağlığı ve güvenliği
bilincinin de çok yetersiz olduğu görülmüştür. “İş sağlığı ve güvenliğinin
ne demek olduğunu biliyor musunuz?” sorusuna bazı katılımcılar şu
şekilde cevap vermiştir:
“Bilmiyorum ama güzel bir şeydir (K.9)”.
“Bilmiyorum. Hiç duymadım
(K.2)”.
“Biliyorum ama yapmıyoruz
işte. Boş veriyoruz gitsin (K.3)”.
“Hayır bilmiyorum. Biz tarımla
uğraşıyoruz fabrikada çalışsak bilirdik (K.13)”.
Tarım ve ormancılık işleri tehlikeli işlerdir ve yüksek kaza riski taşımaktadır. Bunun en önemli nedenleri de sürekli değişen arazi ve iklim
koşulları, bedeni yıpratacak derecede ağır şartlarda ve uzun süreli çalışma, arazide dağınık halde çalışanlar arasında oluşan iletişim sorunu
ve yeterli eğitim ve tecrübe sahibi
olmadan kullanılan araç ve gereçler olabilmektedir (Menemencioğlu,
2012: 73). Dünyada tarımsal faaliyetler tehlikeli işler olarak görülmesine
rağmen tarım çalışanlarının bilinçsizliği ve risk algısının yetersizliği
içinde bulundukları ortamın tehlikelerinden bir haber olmalarına neden olmaktadır. Bazı katılımcıların
verdiği cevaplar bu durumu açıkça
gözler önüne sermektedir:
“Bizim öyle tehlikeli bir duru-
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mumuz yok. Arazilerimiz yamaç
olsa tamam. Bizim arazilerimiz düz
olduğundan traktörün devrilme tehlikesi yok (K.12)”.
“Bizde çok fazla bir risk olmuyor.
Zaten traktörle çalışıyoruz ne riski
olabilir ki? (K.13)”.
Çiftçiler çok sayıda güvenlik,
sağlık, çevre, biyolojik ve solunum
tehlikelerine maruz kalmaktadır.
Bunlar arasında tarım aracının devrilmesi, ısıya maruz kalma, düşmeler, kas-iskelet yaralanmaları,
tehlikeli ekipman kullanımı, tahıl
ambarında toza maruz kalma, sağlıksız koşullar, böcek ilaçları ve daha
birçokları sayılabilir (OSHA, 2018a).
Tarım çalışanları bu kadar çeşitli riske maruz kalmalarına karşın kendilerinin söz konusu risklerin farkında
olmadıkları görülmektedir. Katılımcılara çalışırken karşılaştıkları riskleri sorduğumuzda genellikle yılan,
akrep ve böcek ısırmalarını en başta
gelen risk olarak gördükleri, çok az
sayıda katılımcının sıcak çarpması,
traktör kazası, ağaçtan düşme ve
kimyasal ilaç zehirlemesi gibi risklerin farkında olduğu görülmektedir.
“Mesela akrep var, türlü türlü
böcek var, bunlar ısırabilir. Başka da
bir risk görmüyorum (K.2)”.
“Yılan oluyor, çıyan oluyor, bunlar insanları sokabiliyor. Bunların
dışında herhangi bir riskimiz yok
(K.11)”.
“Yılan çıkacak, böcek çıkacak
diye korkuyoruz (K.3)”.
“Arı sokması, akrep sokması,
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yılan sokması olabiliyor (K.6)”.
Traktör olayları çiftliklerdeki
ölüm ve yaralanmaların önde gelen nedenidir. Tarım işçileri özellikle devrilme ve otoyol olaylarından
dolayı risk altındadır (OSHA, 2018b).
Tarımsal faaliyette traktörden başka pek çok farklı makine kullanılmaktadır. Çoğu zaman bu makineler
oluşan kazaların ana sebeplerinden
biridir. Toprak işleme makineleri,
tohum ekme ve fidan dikme makineleri, gübreleme makineleri, ilaçlama makineleri, hasat ve harman
makineleri tarımda yoğun olarak
kullanılan makineler arasında yer
almaktadır (Yurtlu, Demiryürek,
Bozoğlu ve Ceyhan, 2012: 94). Araştırma kapsamında görüşmüş olduğumuz çiftçilerden de ciddi traktör
kazası geçirenler olduğu ancak iş
kazası olarak bildirim yapılmadığı
bilgisi alınmıştır.
“1989’da traktör kazası geçirdik.
Kız kardeşim vefat etti (K.10)”.
“Geçen yıl ölüm tehlikesi atlattım. Traktörle zeytin ağacının altından geçerken dal boğazıma takıldı
kafam kopacaktı (K.17)”.
Tarımda iş sağlığı ve güvenliği
açısından en önemli risklerden birisi de kullanılan kimyasal ilaçlardır.
Pestisit olarak adlandırılan ilaçlar
kullanım alanlarına göre fungusit,
herbisit, insektisit, larvisit, mitisit,
mollusit, nemasit, ovisit, piskisit ve
rodentisitler olarak sınıflandırılır.
Yaygın olarak kullanılan bu tarımsal
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ilaçlara maruz kalmanın ilk yolu deri
emilimidir. Özellikle kapalı alanlarda yapılan çalışmalarda solunum da
önemli bir maruziyet yoludur (ÇSGB,
2018c). Alınacak önlemlerin başında kimyasalların doğru miktarda
ve doğru formda kullanılması gelmektedir. Kimyasallarla çalışırken
kişisel koruyucu donanım, özellikle
eldiven, gözlük ve maske kullanılmalıdır. Ancak uygulamada tarım
çalışanlarının gerekli önlemleri yeterli ölçüde almadıkları bilinen bir
gerçektir. Araştırmaya katılan çiftçiler de gerek ilaçlama yaparken
gerekse de diğer çalışmalarda kişisel koruyucu donanım kullanmaya
özen göstermediklerini şu sözlerle
dile getirmişlerdir:
“Elimizden geldiği kadar önlem
alıyoruz. İş eldiveni giyiyorum başka
bir önlem almıyorum. Aslında ilaçlama yaparken maske takmamız lazım ama takmıyoruz (K.10)”.
“Kendimize göre dikkat ediyoruz tabi. İlaç atarken zaman zaman
eldiven ve gözlük kullanıyorum
(K.13)”.
“Almıyoruz, inan ki almıyoruz.
İşe bir başlıyoruz hiçbir şeyi düşünmüyoruz. Hiçbir ekipman kullanmıyoruz (K.3)”.
“Hiçbir önlem almıyorum. Tarlaya varır varmaz hemen işe koyuluyorum. Sadece bazen eldiven kullanıyorum bir de sıcak geçmesin diye
şapka takıyorum (K.17)”.
Tarım çalışanları yukarıda sayı-

lan çok sayıda risk faktörüne bağlı olarak ciddi kaza, yaralanma ve
sağlık riskleri ile karşı karşıya kalmaktadırlar. Sürekli olarak sıcak
veya soğuk havada çalışmak, tozlara
maruz kalmak, kimyasal maddelerle
çalışmak, hayvanlara yakın temas
halinde bulunmak gibi etmenler tarım çalışanın kaza ya da yaralanma
geçirmese bile farkında olmadan
çok ciddi bir hastalığa yakalanmasına neden olabilecektir. Kanser, astım, solunum yolu hastalıkları, virüs,
bakteri ve parazit kaynaklı hastalıklar bunlardan sadece birkaç tanesidir. Bu denli sağlık riski ile karşı
karşıya kalan tarım çalışanlarının
düzenli sağlık gözetimi yaptırmaları
hayati derecede önem arz etmektedir. Ancak tarım sektörü çalışanlarının daha önce de belirttiğimiz
demografik özellikleri ne yazık ki bu
konuda bilinçsiz hareket edilmesi ve
umursamaz olunması sonucunu doğurmaktadır. Sağlık kontrolü yaptırıp yaptırmadıkları yönündeki sorumuza katılımcılar tarafından verilen
cevaplar aşağıda yer almaktadır:
“Hayır yaptırmadım. Hasta olmadan doktora gitme ihtiyacı duymadım (K.10)”.
“Hayır. Ağır yük kaldırmaktan bel fıtığı oldum onun için gittim
(K.8)”.
“Sağlık ocağının toplu olarak
yaptırdığı kanser taramasına gittim.
Onun haricinde hasta olmadan doktora gitmiyoruz (K.6)”.
“Kontrol amaçlı yaptırmadım.
Ancak daha yeni kalp ameliyatı ol-
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dum. Kontrol yaptırmaya hiç gerek
duymadım çünkü hasta değildim
(K.15)”.
SONUÇ
Türkiye’de tarım sektöründe
sosyal güvenlik, kayıt dışı istihdam
ve iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin
en temel sorun tarım çalışanlarının
bu üç olgu açısından yasal kapsama alınmasında yaşanan sorundur.
5510 sayılı Kanun öncesinde 506 sayılı, 2925 sayılı ve 2926 sayılı Kanunlarla tüm tarım çalışanları yasal olarak kapsama alınmış gibi görünse de
tarımda süreksiz olarak çalışanlar
için 2925 sayılı Kanun’a tabi olarak
sigortalı olmanın isteğe bağlı olması
ve 2926 sayılı Kanun zorunlu tescili
öngörse de tarım işyerlerinin küçük
ölçekte ve dağınık yapıda olması
kayıt dışılığın önüne geçememiştir.
İş sağlığı ve güvenliği açısından da
4857 sayılı Kanun’un sadece iş akdiyle çalışan 50 ve üzeri çalışanı bulunan tarım ve orman işlerinin yapıldığı işyerlerini kapsaması bu alanda
da tarım çalışanlarının büyük bir bölümünün kapsam dışında kalmasına
neden olmuştur.
5510 sayılı Kanun sonrasında
özellikle 6111 sayılı Kanun’la yapılan
değişiklikle tarımda sürekli, süreksiz ve bağımsız çalışanlar sosyal sigorta kapsamına alınmıştır. Ancak
Kanun’un tarımda bağımsız çalışanlardan aylık ortalama net gelirinin
prime esas kazancın altında olduğunu belgeleyenleri ve 65 yaşını dolduranlardan talepte bulunanları sigortalı olmaktan muaf tutması, büyük
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bir bölümü kendi adına bağımsız
çalışan tarım çalışanlarının kapsam
dışında kalmasına neden olmuştur.
Tarım sektörünün GSYİH’den aldığı
payın her geçen yıl düştüğü ve tarım arazilerinin miras yoluyla parçalanması sonucu yoksulluk oranının
yükseldiği bir ortamda 5510 sayılı
Kanun’la tarım çalışanlarının da kademeli olarak otuz gün üzerinden
prim ödeyecek olmaları sektördeki
kayıt dışılığın azaltılmasının önüne
önemli bir engel olarak çıkmaktadır.
6331 sayılı Kanun’la bir kişi istihdam eden tüm işler ve işyerlerinin iş
sağlığı ve güvenliği açısından kapsama alınmış olması tarım sektörü
açısından olumlu bir gelişme olsa da
büyük çoğunluğu bağımsız çalışanlardan ve onların yanında ücretsiz
aile işçisi olarak çalışanlardan oluşan tarım çalışanlarının kapsam dışında kalmasına engel olamamıştır.
Yasal kapsam açısından yukarıda belirtilen sorunlar yaşansa
da Türkiye’de tarım sektörünün en
önemli sorununun tarım çalışanlarının eğitim seviyesi olduğu düşünülmektedir. Görüşülen çiftçilerin
durumları incelendiğinde; eğitimsiz
olmalarının bir sonucu olarak sosyal güvenlik bilincinin oluşmadığı,
kayıt dışı çalışmanın özellikle kadın
çalışanlar açısından normal bir olgu
olarak algılandığı ve iş sağlığı ve güvenliği hakkında farkındalıklarının
çok yetersiz olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı,
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
ve yerel yönetimlerin iş birliği ile dü-
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zenlenecek eğitim programlarının
tarım çalışanlarının bilinçlendirilmesi konusunda oldukça etkili olacağı düşünülmektedir.
Sosyal güvenlik ve iş sağlığı ve
güvenliği ekonomik güçle birebir
alakalı olan olgulardır. Kişilerin sosyal güvenlik sistemine sigortalı olarak dâhil olabilmeleri ödeyecekleri
primle bağlantılıyken, iş kazası ve
meslek hastalığına yakalanmamak
için alacakları önlemler ve kullanacakları kişisel koruyucu donanımlarda maddi külfeti olan yatırımlardır. Görüşme yapılan çiftçilerin
işlemiş oldukları tarım arazilerinin
miktarının ve tarımdan elde ettikleri
yıllık gelirin oldukça düşük olduğu,
büyük çoğunluğunun yıllık gelirinin asgari ücretin altında olduğu
bulgusuna ulaşılmıştır. Mevcut durumda tarımdan elde ettikleri gelirle yeme, içme, giyinme ve barınma
gibi zorunlu ihtiyaçlarını ancak karşılayabilen tarım çalışanları sosyal
güvenliği ve iş sağlığı ve güvenliğini
ikinci plana atmak durumunda kalmaktadır. Bu nedenle tarımda kayıt
dışılığın azaltılması ve iş sağlığı ve
güvenliği tedbirlerinin uygulanması
için tarım çalışanlarının gelir seviyesinin yükseltilmesi gerekmektedir.
Bunun için devletin yapmış olduğu
desteklerin yeterli olmamakta ve
günü kurtarmaktan öteye geçmemektedir. Tarımın gerek GSYİH’den
gerekse de istihdamdan aldığı payın
her geçen yıl düştüğü bir ortamda,
tarım işletmelerinin ölçek ekonomisinden yararlanmalarını sağlayabilmek için kooperatifleşmeye önem
verilmesi gerekmektedir.

Çiftçilerin diğer önemli bir sorunu da sağlık güvencesinden yoksun olmaktır. 5510 sayılı Kanun’un
sigortalı olup prim ödemek zorunda
olan bağımsız çalışanların sağlık
hizmetinden yararlanabilmeleri için
sağlık hizmeti sunucusuna başvurdukları tarihte 60 günden fazla prim
borcu olmaması yönündeki düzenlemesi büyük çoğunluğu gelir yetersizliği nedeniyle primlerini ödeyemeyen çiftçileri sağlık güvencesi
kapsamının dışında bırakmaktadır.
Çiftçilerin sağlık güvencesinden
yoksun olmamaları için prim ödeme
dönemlerinin çiftçilere özel olarak
mahsulden mahsule olacak şekilde düzenlenmesi ve gecikmiş prim
borçlarının yine çiftçilere özel olarak
sağlık hizmetinden yararlanabilmeleri için sağlık hizmeti sunucusuna
başvurdukları tarihte 1 yıldan fazla
prim borcu olmaması şeklinde düzenlenmelidir.
Gelir güvencesizliği de çiftçilerin
önemli bir sorunudur. Alan araştırmasında çiftçilerin yüzde ellisinin
tarım sigortası yaptırmadığı görülmüştür. Bu durumun bir sebebi eğitimsizlik veya bilinçsizlik olmakla
birlikte asıl sebebi ekonomiktir. Çiftçilerin gelir güvencesinden yoksun
olmamaları için yıllık geliri belli bir
miktarın altında olanların tarım sigortası primlerinin tamamının devlet tarafından ödenmesi daha doğru
bir yaklaşım olacaktır.
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ÖZ
İşverenin, işçiyi gözetme borcu
çerçevesinde işyerinde, iş sağlığı ve
güvenliği önlemlerini alma yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu nedenle
bir işyerinde meydana gelen iş kazası veya meslek hastalığı sonucunda işverenin sorumluluğu doğmaktadır. Bu sorumluluğun niteliği
hususu ise tartışmalı olup, doktrinde kusur sorumluluğu olduğunu da
kusursuz sorumluluk olduğunu da
ileri süren görüşler mevcuttur. Yargı
kararlarında ise zaman içinde farklı
şekilde nitelendirilse de son dönem
kararlarında, gerek ulusal mevzuatın yorumlanması, gerek uluslararası kuruluşların yaklaşımı doğrultusunda bir görüş benimsenmiştir.
Bu nitelendirmenin yapılmasında,
kaçınılmazlık unsurunun, çalışanın
kusurunun, üçüncü kişinin kusurunun ve özel olarak kusursuz sorumluluğun düzenlendiği hallerin göz
önünde tutulduğu görülmektedir.
Mevcut durumda işverenin, iş kazası
ve meslek hastalığından doğan hu-

kuki sorumluluğunun niteliği, kusur
sorumluluğu olarak kabul edilmekle
birlikte, işverenin kusurunun tespitinde pek çok belirleyici unsur birlikte değerlendirilmektedir. Bununla birlikte çalışanın, zararını tazmin
etmek amacıyla işverenle muhatap
ediliyor olması, iş hukukunun çalışanı koruma amacına aykırılık
teşkil etmekte ve çalışanın mağduriyetine yol açabilmektedir. Bu nedenle çalışanın zararının giderilmesi
bakımından sosyal devlet ilkesi göz
önünde tutularak, yenilikçi yaklaşımlar değerlendirilmelidir.
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THE NATURE OF THE LEGAL
RESPONSIBILITY OF THE EMPLOYER ARISING FROM WORK
ACCIDENT AND OCCUPATIONAL
DISEASE IN THE LIGHT OF JUDICIAL DECISIONS

ABSTRACT
The employer has an obligation
to take occupational health and safety measures in the workplace within the framework of its obligation to
protect the worker.For this reason,
the responsibility of the employer
arises as a result of a work accident
or occupational disease in a workplace.The nature of this responsibility
is controversial, and there are opinions in the doctrine claiming that
there is both fault and strict liability.Although judicial decisions have
been characterized differently over
time, an opinion has been adopted in
the last period decisions in line with
both the interpretation of national
legislation and the approach of international organizations.In making
this qualification, it is seen that the
element of inevitability, the fault of
the employee, the fault of the third
party and the cases in which strict
liability is regulated are taken into
consideration.In the current situation, although the nature of the employer's legal responsibility arising
from work accident and occupational disease is accepted as fault liability, it is seen that many determining
factors are evaluated together in the
determination of the employer's fa-

ult.Since the employee is dealing
with the employer in order to compensate the damage, the employees
experience grievances.This situation is contrary to the purpose of the
labor law to protect the employee.
For this reason, innovative approaches should be evaluated, taking into
account the principle of social state,
in order to eliminate the damage of
the employee.
Keywords: Workaccident, Occupationaldisease, Faultliability, Strictliability.
GİRİŞ
İnsan onuru ve yaşam hakkı ile
yakın ilişki içinde olan iş sağlığı ve
güvenliği bakımından işverenin yükümlülüğü, işverenin işçiyi gözetme
borcuna dayanmaktadır. İşverenin
bu yükümlülüğü sebebiyle, meydana gelen iş kazası veya meslek hastalığından doğan sorumluluğunun
niteliği, gerek doktrinde gerek Yargıtay kararlarında tartışmalı bir husus
olmuştur.
İşverenin sorumluluğunun kusur sorumluluğu mu yoksa kusursuz sorumluluk mu olduğu, hangi
sorumluluk türünün benimsenmesinin daha adil ve daha hukuka uygun olduğu tartışıla gelmiştir. Söz
konusu tartışmanın Yargıtay kararlarına da yansıdığı, zaman içinde
farklı şekilde nitelendirilse de son
dönem kararlarında istikrar kazandığı görülmektedir. Tartışmaların
temelinde, çalışanın korunması ve
iş kazası ve meslek hastalığı sonu-
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cu meydana gelen zararın tazmini
bakımından çalışanın mağduriyetini giderecek en uygun çözümü
bulma amacı yatmaktadır. Nitekim,
çalışanın bu zararını tazmin edebilmek için işverenle muhatap ediliyor
olması çalışanın mağduriyetinin
artmasına yol açmaktadır. Bu nedenle işverenin kusursuz sorumluluğunun kabul edilmesi yoluyla bu
mağduriyetin giderilmesi düşüncesi hedeflenmişse de, bu durumun
da hukuka ve işveren bakımından
hakkaniyete aykırı sonuçlara yol açması sebebiyle kusur sorumluluğu
görüşü benimsenmiştir. Ancak bu
nitelendirmenin çalışanın mağduriyetini gidermek noktasında yetersiz
kalması sebebiyle, yeni yaklaşımlar
önerilmektedir.
Çalışmamızda öncelikle iş kazası ve meslek hastalığının tanımına
ve unsurlarına yer verilmiştir. İşverenin hukuki sorumluluğunun niteliği, kusur sorumluluğu ve kusursuz
sorumluluk görüşleri ile kusursuz
sorumluluğun özel olarak düzenlendiği mevzuat hükümleri ve Yargıtay
kararları çerçevesinde ele alınmıştır. Son olarak uluslararası hukuk
normlarında işverenin hukuki sorumluluğunun niteliği irdelenmiştir.

1

RG. 30.06.2012, 28339.
RG. 16.06.2006, 26200.
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1. İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI
1.1. İş Kazasının Tanımı ve Unsurları
63311 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda iş kazası, ‘işyerinde
veya işin yürütümü nedeniyle meydana gelen, ölüme sebebiyet veren veya vücut bütünlüğünü ruhen
ya da bedenen engelli hale getiren
olay’ şeklinde tanımlanmaktadır.
55102 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ise daha
geniş bir tanıma yer vererek iş kazasını, ‘sigortalının işyerinde bulunduğu sırada, işveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle, sigortalı
kendi adına ve hesabına bağımsız
çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş
nedeniyle, bir işverene bağlı olarak
çalışan sigortalının, görevli olarak
işyeri dışında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda, emziren
kadın sigortalının, iş mevzuatı gereğince çocuğuna süt vermek için
ayrılan zamanlarda ve sigortalıların,
işverence sağlanan bir taşıtla işin
yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında
meydana gelen ve sigortalıyı hemen
veya sonradan bedenen ya da ruhen
engelli hale getiren olay’ olarak ifade etmektedir. Görüldüğü gibi 5510
sayılı Kanun’da daha kapsamlı bir
tanıma yer verilmiştir. Bunun sebebi
ise Anayasa’nın 60. maddesinde düzenlenen, herkesin sosyal güvenlik
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hakkına sahip olması esasına dayanmaktadır (Özdemir, 2020: 513;
Sümer, 2021: 72; Süzek, 2021: 440).
Kanun’da tanımın kapsamının geniş
tutulması suretiyle, sosyal devlet ilkesi çerçevesinde koruma alanı da
genişletilmiş olmaktadır.
Tanımdan yola çıkarak iş kazasının unsurları Yargıtay tarafından,
‘sigortalının bir kazaya uğraması ve
uğranılan kazanın 5510 sayılı Kanun’un 13. maddesinde sayılan hal
ve durumlardan birinde meydana
gelmesi, sigortalıyı hemen veya sonradan bedence veya ruhça arızaya
uğratan bir olay biçiminde gerçekleşmesi, bu olay ile sigortalının uğradığı zarar arasında uygun illiyet bağı
bulunması3 şeklinde sıralanmaktadır. Yargıtay, 13. maddede sayılan
hallerin örnekleme niteliğinde olmayıp, sınırlayıcı nitelikte olduğu ve
bu hallerden birine girmeyen sigorta
olayının iş kazası sayılamayacağına,
sayılan bu hallerin birlikte gerçekleşme koşulu bulunmayıp, herhangi
birinin gerçekleşmiş olmasının gerekli ve yeterli olduğuna dikkat çekmektedir 4.
1.1.1. Sigortalılık
Sigortalılık unsuru bakımından,
5510 sayılı Kanun’un m. 4/1 (a) ve
4/1 (b) bentlerine tabi sigortalılar ile
5.maddede düzenlenen kısmen sigortalılar, ayrıca ek m.9’da yer verilen şartları taşımaları halinde ev
hizmetlerinde çalışanlar ile 2547
sayılı Kanun ek m.29’a göre intörn
Y. 21. HD. 2018/4232 E. 2019/2788 K. 11.04.2019 T.
Y. 10. HD. 2021/7571 E. 2021/14457 K. 18.11.2021 T.
5
Bkz. dipnot 3.
3

4

statüsündeki öğrenciler, iş kazası ve
meslek hastalığı sigortası kapsamı
dahilindedir. Belirtmek gerekir ki
sigortalılık unsuru bakımından bir
kazanın iş kazası kabul edilebilmesi
için, işverence çalışanın sigortalılığının Kurum’a bildirilmiş olması değil, çalışmanın 5510 sayılı Kanun’da
sigortalı sayılan haller kapsamında
gerçekleşmiş olması gerekmektedir. Nitekim yukarıda yer verilen
Yargıtay kararında5 da zararlandırıcı
sigorta olayının iş kazası sayılması
için, sigorta olayına maruz kalan kişinin hizmet akdi ile çalışması esas
alınarak, her ne kadar çalışan, işverenin sigortalı çalışanı değilse de, tanık beyanlarından çalışanın hizmet
akdine dayalı olarak çalıştığı anlaşıldığından, olayın iş kazası kabul
edildiği görülmektedir. Sigortalılığın
işverence Kurum’a bildirilmemiş olması, işverenin sorumluluğu bakımından önem taşımaktadır.
1.1.2. Kazaya Uğrama ve Bedenen veya Ruhen Bir Zarara Uğrama
Kazaya uğrama durumundan
bahsedilebilmesi için olayın ani ve
dıştan gelen bir etken neticesinde
ortaya çıkması, aynı zamanda bu
kazanın, sigortalının istemi ve iradesi dışında gerçekleşmiş olması
gerekmektedir. Bedensel veya ruhsal zarar bakımından ise, Kurum’un
karşılayacağı mahiyette bir zarar
olması aranmakta, iş hayatında sıklıkla meydana gelen basit nitelikteki
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yaralanmalar iş kazası kabul edilmemektedir (Özyürür ve Kocakaya,
2019: 65).
1.1.3. Uygun İlliyet Bağı
Bir kazanın iş kazası kabul edilmesi için bir diğer unsur da illiyet bağıdır. Uygun illiyet bağı, hem sigortalının gördüğü iş ile kaza arasında
hem de kaza ile zarar arasında ilişkinin bulunmasıdır (Tuncay ve Ekmekçi, 2021: 383). Yargıtay kararında illiyet bağı, “zararın, eylemin bir
neticesi olarak ortaya çıkması, yani
eylem olmadan zararın meydana
gelmeyeceğinin kesin olarak bilinmesi” şeklinde tanımlanmaktadır.
Söz konusu kararda, servis aracının
arıza yaptığı sırada yeni servis aracı
gönderilmesini beklerken para çekmeye giden çalışanın geçirdiği trafik kazasının, işverenin hâkimiyet
alanından çıkılmış olması sebebiyle
illiyet bağının kesildiği ve iş kazası
olarak kabul edilemeyeceği belirtilmiştir6.
Yargıtay, 5510 sayılı Kanun’un
13. maddesinde yer alan herhangi
bir hale uygunluk varsa zararlandırıcı sigorta olayının kaynağının işçi
olup olmaması ya da ortaya çıkmasındaki diğer etkenlerin değerlendirilmesinde dar bir yoruma gidilmesi
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gerektiğini belirtmektedir7. Yargıtay,
zarara sebep olan olay, sigortalının
kalp krizi veya beyin kanaması geçirmesi, intihar etmesi vb. şeklinde
gerçekleşmiş olsa dahi, işyerinde
meydana gelmişse, başkaca bir koşul aranmaksızın gerçekleşen olayın
iş kazası kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirtmektedir8.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)
2016/21 sayılı Genelge’de de sigortalının işyerinde kalp krizi geçirmesinin veya benzeri bir olay nedeniyle
ölmesinin ya da ruhen veya bedenen hemen veya sonradan engelli
hale gelmesinin iş kazası olarak kabul edileceği belirtilmektedir. 48579
sayılı Kanun’da işyeri, bağlı yerler,
eklentiler ve araçları da kapsayacak
şekilde tanımlandığından, kazanın
çocuk emzirme odası, yemekhane, avlu gibi eklentilerde meydana
gelmesi, iş kazası kabul edilmesine
engel teşkil etmemektedir. Bununla
birlikte kazanın ara dinlenmesi sırasında meydana gelmesi de önem arz
etmemektedir (Senyen Kaplan, 2017:
166; Sümer, 2021: 106). Yargıtay’ın
2004 tarihli bir kararında da çalışanın, geçirdiği bunalım sebebiyle
işyerinin yatakhanesinde intihar etmesi sonucu hayatını kaybetmesi, iş
kazası olarak kabul edilmiştir10 .

Y. HGK. 2019/21-389 E. 2020/120 K. 11.02.2020 T.
“Somut olayda, tır şoförü olan davacı murisinin 26.11.2009 tarihinde davalı işveren tarafından Ukrayna’ya sefere
gönderildiği,11.12.2009 tarihinde Türkiye’ye giriş yaptığı, Adli Tıp Kurumu raporunda, H1N1 virüsünün kuluçka süresinin 1-4 gün arasında değiştiği, murisin 13.12.2009 tarihli hastaneye başvurusunda belirttiği şikayetlerin hastalığın başlangıç belirtileri olduğu taktirde hastalığın bulaşmasının bu tarihten 1-4 gün öncesinde gerçekleşmiş
olacağının bildirildiği, buna göre davacı murisinin, işveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle Ukrayna’ya
yapılan sefer sırasında bulaştığı yukarıda belirtilen rapor kapsamından anlaşılan H1N1 virüsüne bağlı olarak, daha
sonra meydana gelen ölümünün iş kazası olarak kabul edilmesi gerektiği açıktır.” Y. 21. HD. 2018/5018 E. 2019/2931
K. 15.04.2019 T..
8
Y. 10. HD. 2020/9399 E. 2021/8422 K. 03.06.2021 T.
9
RG. 10.06.2003, 25134.
10
Y. 10. HD. 2004/4465 E. 2004/6425 K. 5.7.2004 T.
6
7
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Genelge’de ‘işveren tarafından
yürütülmekte olan iş’ ifadesiyle, işyerinde veya işyeri dışında meydana
gelen kazanın, işverenin görevlendirmesi veya işin niteliği gereği yapıldığı sırada karşılaşabileceği kaza
riskine karşı sigortalının, teminat
altına alındığı belirtilmektedir. Yargıtay kararında da elektrik direği
dikme işi için gittiği arazide sigortalının, direğin yerinden oynamaması amacıyla yerden taş almak için
uzandığında elini akrep sokması ve
sonrasında kaldırıldığı hastanede
vefat etmesi olayı, işveren tarafından yürütülmekte olan iş sebebiyle
meydana geldiğinden, iş kazası kabul edilmiştir11 .
‘Görevli olarak işyeri dışında
başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen
zamanlarda’ ifadesi bakımından
Genelge’de, meydana gelen kazanın işverenin sigortalıya vermiş olduğu görevle ilgili olup olmadığının,
görevin yapılması için geçen süre
içinde meydana gelip gelmediğinin
göz önünde bulundurulması gerektiği belirtilmektedir. Bu doğrultuda
Yargıtay kararında, çalışma sahasına gitmek için binilen aracın trafik
kazası yapması, aracın işveren tarafından tahsis edilmiş olup olmaması
önem teşkil etmeksizin iş kazası kabul edilmiştir12 .
Genelge’de belirtildiği üzere kadın sigortalının, çocuğunu emzirmek için gittiği emzirme odasındaki
11

Y. 10. HD. 2020/6998 E. 2020/6526 K. 16.11.2020 T.
Y. 10. HD. 2015/21183 E. 2015/21122 K. 01.12. 2015 T.

12

merdivenlerden düşmesi veya çocuğunun bulunduğu yere geliş gidişi
esnasında geçirdiği trafik kazası da
emziren kadın sigortalının, iş mevzuatı gereğince çocuğuna süt vermek için ayrılan zaman kapsamında
iş kazası kabul edilmelidir.
İşverence sağlanan bir taşıtla
işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında meydana gelen kaza bakımından
ise aracın işverence tahsis edilmiş
olması ve kazanın, işin yapıldığı
yere gidiş geliş sürecinde meydana
gelmiş olması koşulları birlikte gerçekleşmelidir. Bu kapsamda aracın
işverene ait olması gerekmemektedir. Buna karşın aracın işverence
sağlanmış olmaması, yalnızca yakıt
vb. giderlerin işverence karşılanıyor
olması işveren tarafından sağlanan
taşıt nitelendirmesi için yeterli değildir (Ekmekçi, Köme Akpulat ve
Akdeniz, 2021: 186).
1.2. Meslek Hastalığının Tanımı
ve Unsurları
Meslek hastalığı, 6331 sayılı Kanun’da, “mesleki risklere maruziyet
sonucu ortaya çıkan hastalık”, 5510
sayılı Kanun’da ise “sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden
dolayı tekrarlanan bir sebeple veya
işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık,
bedensel veya ruhsal engellilik halleri” şeklinde tanımlanmaktadır. İş
kazası kavramında olduğu gibi meslek hastalığı kavramı da iş sağlığı
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ve güvenliği hukuku ile sosyal güvenlik hukukunda aynı anlamı taşımamaktadır (Ekmekçi ve diğerleri,
2021: 210). Sosyal güvenlik hukuku
çerçevesinde bir hastalığın meslek
hastalığı olarak nitelendirilmesi için
tıbben, hastalığın meslekten kaynaklandığının tespiti yeterli olmayıp,
mevzuatımızda meslek hastalığına ilişkin belirlenen tüm unsurların
birlikte gerçekleşmesi gerekmektedir (Akdeniz, 2015: 45). Bu unsurlar
2016/21 sayılı Genelge’de, sigortalı
olunması, hastalığın yürütülen işin
sonucu olarak ortaya çıkması, meslek hastalığının Kurum Sağlık Kurulunca tespit edilmesi olarak sıralanmıştır.
1.2.1. Sigortalılık
İş kazasına ilişkin açıklamalarda da yer verildiği üzere meslek
hastalığından bahsedilebilmesi için,
5510 sayılı Kanun çerçevesinde bir
işverene bağlı olarak hizmet akdi ile
sigortalılık kapsamında bir çalışmanın varlığı gerekmektedir.
1.2.2. İş ve Hastalık Arasında İlliyet Bağı Bulunması
Meslek hastalığının yürütülen
iş sonucu ortaya çıkması unsuru,
illiyet bağını işaret etmektedir. Nitekim Yargıtay da meslek hastalığına
yakalanmada, yürütülen işin niteliğinin bir etkisinin olup olmadığının
irdelenmesinin gerekliliğine vurgu
yapmaktadır13 .
13
14

Y. 10. HD. 2016/13300 E. 2019/1003 K. 11.02.2019 T.
Y. 10. HD. 2016/17217 E. 2019/3441 K. 15.04.2019 T.
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Hastalığın, işten ayrıldıktan
sonra ancak söz konusu iş sebebiyle
ortaya çıkması halinde de, fiilen işten ayrılma tarihi ile hastalığın ortaya çıkması arasındaki sürenin, Kurum tarafından belirlenen süreden
uzun olmaması durumunda meslek
hastalığı için sağlanan haklardan
yararlanılması mümkündür. Ancak
Kurum tarafından belirlenen süre
hak düşürücü süre olmayıp, bu süre
geçmiş olmasına rağmen hastalığın
meslek hastalığı olduğu iddiası ileri
sürülebilecektir (Akdeniz, 2015: 58).
1.2.3. Hastalığın Belli Bir Zamanda Meydana Gelmesi
Meslek hastalığı iş kazasından
farklı olarak bir anda ortaya çıkmayan, işyeri veya işin koşullarına maruz kalan çalışanın bir süre sonra bedensel veya ruhsal hastalığı olarak
tezahür etmektedir (Sümer, 2021:
110). Yargıtay kararında da iş kazası
ve meslek hastalığı arasındaki fark
belirtilirken, iş kazasının ani bir olay
olmasına karşın meslek hastalığının, belirli bir zaman dilimi içerisinde tekrarlanan bir sebeple oluştuğu;
meslek hastalığının, işin nitelik ve
yürütüm şartlarından dolayı ya da
işyerinin durumu dolayısıyla yavaş
yavaş ortaya çıkan bir sağlık sorunu
olduğu ifade edilmektedir14.
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1.2.4. Hastalığın Yönetmelikte
Yer Alması ve Belirtilen Süre
İçinde Meydana Gelmesi
Meslek hastalıkları bakımından liste yöntemi belirlenmiş olup,
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranları Tespit İşlemleri Yönetmeliği’nde15 kimyasal
maddelerle olan meslek hastalıkları, mesleki cilt hastalıkları, pnömokonyozlar ve diğer mesleki solunum sistemi hastalıkları, mesleki
bulaşıcı hastalıklar, fizik etkenlerle olan meslek hastalıkları olmak
üzere beş grup altında toplanmıştır.
Listede yer alan bir hastalığın işin
niteliği veya işyeri koşulları sonucu
ortaya çıkmış olması halinde, başka bir koşul aranmaksızın meslek
hastalığı olduğu kabul edilmektedir
(Sümer, 2021: 111). Ancak 5510 sayılı
Kanun m.14/son hükmünde, listede
yer almayan bir hastalığın da meslek hastalığı kabul edilebileceği, bu
konudaki uyuşmazlıkların ise Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulunca
karara bağlanacağı ifade edilmektedir. Hastalık ile işyerinde çalışma
olgusu arasında uygun neden-sonuç ilişkisinin gerçekleşmiş olması
gerekmektedir (Çelik, Caniklioğlu
ve Canbolat, 2021: 310). Bununla birlikte, meslek hastalığı ile görülen iş
arasındaki neden-sonuç ilişkisinin
bir doğal bir sonucu olarak, hastalığın Yönetmelik’te o hastalık için
belirlenen sürede meydana çıkması
aranmaktadır (Tuncay ve Ekmekçi,
2021: 403). Bu süreye ‘yükümlülük
15

RG. 11.10.2008, 27021.

süresi’ denmektedir. Ancak yükümlülük süresi aşılmış olsa dahi, uygun
illiyet bağının bulunması halinde
hastalığın meslek hastalığı olarak
tanımlanması mümkündür.
1.2.5. Hastalığın Kurum Sağlık
Raporu ile Tespiti
Meslek hastalığının Kurum
Sağlık Kurulunca tespiti unsuru ise
5510 sayılı Kanun m.14/2’de düzenlenmektedir. Buna göre, sigortalının
çalıştığı işten dolayı meslek hastalığına tutulduğunun, Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmet sunucuları
tarafından usulüne uygun olarak
düzenlenen sağlık kurulu raporu ve
dayanağı tıbbi belgelerin incelenmesi, 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.
2. İŞVERENİN İŞ KAZASI VE
MESLEK HASTALIĞINDAN DOĞAN HUKUKİ SORUMLULUĞUNUN NİTELİĞİ
İşverenin, iş kazası ve meslek
hastalığından doğan sorumluluğu,
işverenin işçiyi gözetme borcuna
dayanmaktadır. İşverenin bu borcu,
sözleşmenin kurulmasıyla birlikte iş
ilişkisinin bağımlı niteliği sonucu ve
işçinin sadakat borcunun bir karşılığı olarak ortaya çıkmaktadır (Akdeniz, 2014: 4; Senyen Kaplan, 2017:
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162; Süzek, 2021: 425). Bu nedenle
işveren, işçiyi gözetme borcu kapsamında iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini almakla mükelleftir. İşverenin
işçiyi gözetme borcu çerçevesinde iş
sağlığı ve güvenliği önlemleri alma
zorunluluğu, kamu hukuku kuralları
ile desteklenmiş özel hukuka dayalı
bir yükümlülüktür (İnciroğlu, 2017:
79). Kamu hukuku niteliği, devletin
işvereni, çalışanların sağlığını ve iş
güvenliğini korumak üzere gerekli
tedbirleri almakla mükellef kılması,
bu mükellefiyete uygunluğun denetlenmesi ve aykırılıkların idari ve
cezai müeyyidelere tabi kılınmasından ileri gelmektedir (Senyen Kaplan, 2017: 162).
İşverenin iş sağlığı ve güvenliği önlemleri alma borcunun hukuki
dayanağını, 6331 sayılı İş Sağlığı ve
Güvenliği Kanunu m.4 ve Türk Borçlar Kanunu (TBK)16 m.417 oluşturmaktadır. TBK’nın ‘işçinin kişiliğinin
korunması’ başlığı taşıyan 417. maddesine göre işveren, işyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için
gerekli her türlü önlemi almak, araç
ve gereçleri noksansız bulundurmakla yükümlü tutulmuştur. 4857
sayılı İş Kanunu’nun "İşverenlerin
ve İşçilerin Yükümlülükleri" kenar
başlıklı mülga 77. maddesinin17 ilk
fıkrası, TBK m.417 ile benzerlik göstermektedir. 6331 sayılı Kanun m.4’e
göre ise işveren, mesleki risklerin
önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi
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dâhil her türlü tedbirin alınmasıyla
mükelleftir.
İşveren, emir ve talimatlarıyla,
çalışanların gerek kendilerini gerek
diğer çalışanları tehlikeye sokmalarını engellemek, bu doğrultuda olası
tehlikelere karşı yazılı veya görsel
araçlarla çalışanları uyarmak, gerekli koruyucu ekipmanı tedarik
etmek ve uyarılara uyulup uyulmadığını denetlemek yükümlülüğü altındadır (Senyen Kaplan, 2017: 167).
TBK hükümleri iş sözleşmesine bağlı işçiler için geçerli iken 6331
sayılı Kanun, kamu görevlileri, sözleşmeli personel, çırak ve stajyerler
de dâhil olmak üzere tüm çalışanları kapsamına almaktadır. Bununla
birlikte işverenin önlem alma yükümlülüğü, yalnızca mevzuatta öngörülen tedbirlerle sınırlı olmayıp,
bilimsel ve teknolojik gelişmelerin
de takip edilmesini gerektirmekte
ve bu hususta işverenin mali durumu, tecrübesizliği, yeni yöntemlere
ilişkin ilgisizliği vb. dikkate alınmaksızın bilim teknik ve tecrübenin o
anda ulaştığı durum esas alınmaktadır (Süzek, 2021: 425-426). Mevzuatta, işverenin alması gereken
önlemlerin tümü sayılmamış ve bir
sınırlama yapılmamıştır. Yargıtay
kararlarında da bu doğrultuda, işverenin önlem alma yükümlülüğünün, mevzuatta yer alanlarla sınırlı
olmadığı, hayatın olağan akışı içinde
oluşabilecek tehlikeleri giderici ça-

RG. 04.02.2011, 27836.
Madde 77/1: "İşverenler iş yerlerinde 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
yükümlüdürler."

16
17
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lışmaları da kapsadığı belirtmektedir (Çelik ve diğerleri, 2021: 309-310).
“İşveren, gözetme borcu gereği çalışanları, işyerinde meydana gelen
tehlikelerden korumak, onların yaşam, bedensel ve ruhsal sağlık bütünlüklerini korumak için işyerinde
teknik ve tıbbi önlemler dâhil olmak
üzere bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gerekli kıldığı tüm önlemleri almak zorundadır” 18.
İşverenin sorumluluğunun hukuki niteliği, gerek doktrinde gerek
Yargıtay içtihatlarında tartışmalı bir
husustur. Tartışmaların başlangıcı,
818 sayılı Borçlar Kanunu (BK)’nun19
yürürlükte olduğu zamanlara rastlamakla birlikte, 6098 sayılı TBK ile
yapılan değişiklikler de tartışmaları sonlandırmamıştır. Doktrinde bir
görüş, işverenin sorumluluğunun
kusur sorumluluğu olduğunu, bir
diğer görüş ise kusursuz sorumluluğun benimsenmesi gerektiğini savunmaktadır. Kusursuz sorumluluk
görüşünü savunanların da görüşlerini farklı hukuki temellere dayandırdıkları görülmektedir. Yargıtay
kararlarında ise öncelikle kusursuz
sorumluluğun esas alınmasına karşın, son zamanlardaki içtihatlarda
kusur sorumluluğunun benimsendiği görülmektedir.
2.1. Kusursuz Sorumluluk Görüşü
İşverenin kusursuz sorumluluğu görüşü, iş kazası ve meslek has18
19

Y. HGK. 2012/1121 E. 2013/386 K. 20.03.2013 T.
RG. 29.04.1926, 359.

talığı sebebiyle Kurum tarafından
yapılan ödemenin, işçinin uğradığı zararı tam karşılamıyor olması
ve kusura dayanan sorumluluğun
adaletsiz sonuçlar ortaya çıkardığı
düşüncesine dayanmaktadır. İşverenin, işin riskinin de işten elde
edilen faydanın da üstleneni olması
sebebiyle, zararın karşılanması da
işverenden beklenmektedir (Narter,
2020: 498).
Doktrinde kusursuz sorumluluk
görüşünü savunanların bir kısmı,
mevzuatta işverenin sorumluluğunun açıkça düzenlenmemesi sebebiyle bir kanun boşluğu olduğunu ve
bu boşluğun 4721 sayılı Türk Medeni
Kanunu (MK) m.1 çerçevesinde hâkim tarafından iş hukukunun koruyucu fonksiyonu dikkate alınmak
suretiyle, kusursuz sorumluluk esası çerçevesinde doldurulması gerektiği yönündedir. Kanun boşluğu
görüşünü savunan Eren’e göre, kusur sorumluluğunun benimsenmesi,
iş hukukunun işçiyi koruma amacı
ile bağdaşmadığından işverenin iş
kazası ve meslek hastalığından sorumluluğu kusursuz sorumluluktur
(Eren, 1974: 89). İş sözleşmesi, niteliği
itibariyle bir borçlar hukuku sözleşmesi olmadığından kusur sorumluluğuna ilişkin hükümler, işverenin
sorumluluğu bakımından uygulama
alanı bulmamaktadır. Bu nedenle
mesele bir kanun boşluğu olarak ele
alınmalı ve işverenin kusursuz sorumluluğu kabul edilmelidir (Eren,
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1974: 128-129).
Ulusan da kanun boşluğu görüşüne iştirak etmekte, işçinin Kurum
tarafından karşılanmayan zararları
bakımından, işverenin kusur sorumluluğunun kabulünün, işçinin
mağduriyetine yol açacağından
hareketle kusursuz sorumluluğu savunmakta ancak gerekli tüm
önlemleri almış bir işverenin tüm
zarardan sorumlu tutulmasının, işverenleri iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri almak konusunda ihmalkârlığa sevk edeceğini belirtmektedir
(Ulusan, 1990: 122).
Hatemi ise hakkaniyet sorumluluğu çerçevesinde işverenin kusursuz sorumluluğunu savunmaktadır. Buna göre 818 sayılı BK’nın
işverenin yükümlülüklerine ilişkin
332. maddesinde yer verilen ‘hakkaniyet’20ifadesi, geniş yorumlanmalı
ve işverenin kusursuz sorumluluğu
kabul edilmelidir (Hatemi, 1976: 5-6;
Tuncay, 1982: 161).
İşverenin kusursuz sorumluluğunu savunan bir görüş de gerek
mülga 1475 sayılı İş Kanunu m.73’te21
yer verilen ‘noksansız’ ifadesinin,
gerek 6098 sayılı TBK’nın yürürlüğe
girmesinden sonra m.417/2’de işverenin, gerekli her türlü önlemi almakla yükümlü kılınmasının, mut-
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lak ve koşulsuz bir ifade olduğu ve
kusursuz sorumluluğa işaret ettiği
yönündedir (Tunçomağ ve Centel,
2018: 137).
Yargıtay kararlarında, önce
haksız fiil sorumluluğu, daha sonra
sözleşmeye aykırılıktan doğan sorumluluk ve sonrasında sosyal-ekonomik ve kültürel gelişmeler neticesinde akdi sorumluluğun yetersiz
kaldığının görülmesi üzerine tehlike
sorumluluğuna dayanan kusursuz
sorumluluk görüşü benimsenmiştir (Çelik ve diğerleri, 2021: 313; Kılıçoğlu, 2016: 36). Yargıtay’ın kusursuz sorumluluk görüşü bakımından
1957 tarihli İçtihadı Birleştirme Kararı (İBK) önem taşımaktadır. Söz
konusu kararda, teknolojinin gelişmesi sonucu yapılan işlerin daha
fazla tehlike arz ettiği ve bu nedenle
kusursuz sorumluluğun, tehlikeye
maruz kalanın zararını karşılamada
daha hakkaniyetli olacağı, “gerek
sanayi sahasında, gerekse makineleşmek üzere olan ziraat sahasında fertler için birçok zarar tehlikesi
ihtimalleri beliren memleketimiz
bakımından da içtimai ihtiyaçlara
tamamıyla uygun düşecek ve böylece, kanunun lafzına dayanan tefsiri, onun ruhuna da uygun neticeler
verecek demektir” 22 şeklinde ifade

Madde 332: “İş sahibi, akdin hususi halleri ve işin mahiyeti noktasından hakkaniyet dairesinde kendisinden istenilebileceği derecede çalışmak dolayısıyle maruz kaldığı tehlikelere karşı icabeden tedbirleri ittihaza ve münasip ve
sıhhi çalışma mahalleri ile, işçi birlikte ikamet etmekte ise sıhhi yatacak bir yer tedarikine mecburdur.”
21
Madde 73: Her İşveren, işyerinde işçilerin sağlığını ve iş güvenliğini sağlamak için gerekli olanı yapmak ve bu husustaki şartları sağlamak ve araçları noksansız bulundurmakla yükümlüdür.
İşçiler de, işçi sağlığı ve iş güvenliği hakkındaki usul ve şartlara uymakla yükümlüdürler.
İşverenler, makinaların kullanılmasından doğacak tehlikelerden ve bu hususta önceden alınabilecek tedbirlerden
işçileri münasip bir şekilde haberdar etmek zorundadırlar.
İşverenler işyerlerinde meydana gelecek kazaları en geç, kazadan sonraki iki gün içinde yazı ile ilgili bölge çalışma
müdürlüğüne bildirmek zorundadırlar.
22
Y. İBGK 1957/1 E. 1957/3 K. 27.03.1957 T.
20
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edilmiştir.
Hukuk Genel Kurulu’nun (HGK)
1987 tarihli bir kararında ise “işyerinde işin yürütülmesi ile ilgili oluşan tehlikelerin meydana getirdiği
zararlarda, işçinin ve işverenin kusurunun bulunmaması halinde bile
işçinin uğradığı zararın tamamının
işçiye değil de, hakkaniyet ölçüsünde bir kısmından onun faaliyet ve iş
görmesinden en önde yararlanan
işverenin de sorumlu tutulması”
gerektiği ifade edilerek işverenin
kusursuz sorumluluğu benimsenmiştir23.
Yargıtay’ın, ilk kararlarında işverenin iş kazalarından doğan sorumluluğunun haksız fiile dayandığını kabul edip, zamanla işçinin
daha yararına olan akdi sorumluluk
esasını benimseyip ve sosyal, ekonomik ve kültürel alanda meydana
gelen gelişmeler neticesinde akdi
sorumluluğu da yetersiz görüp tehlike sorumluluğu görüşünü kabul etmesi, Yargıtay’ın kanuni bir dayanağı olmaksızın kusursuz sorumluluk
görüşüne dayandığını göstermektedir (Nomer, 2021: 97; Oğuzman ve Öz,
2021: 247).
Doktrinde Yargıtay’ın, kusursuz
sorumluluğu benimsediği kararlarda, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alan işverenle, almayan işveren
farkını göz ardı etmemek amacıyla
kusurlu olmayan işverenin yükümlü
olduğu tazminat miktarında indirim
yapması, ‘kusursuz sorumlulukta
23

Y. HGK. 1986/9722 E. 1987/203 K. 18.03.1987 T.

kusur incelemesi yapmak’ şeklinde
nitelendirilerek eleştirilmiştir (Caniklioğlu, 2016: 43).
Eren, her iş kazasının işverenin
kusursuz sorumluluğunu haklı göstermeyeceğini, özellikle zirai ve ticari işletmelerde işverenin kusursuz
sorumluluğunu dahi haklı göstermeyen durumlar olduğunu, istisnasız her durumda işverenin kusursuz
sorumluluğunu kabul etmenin ciddi
sorunlara yol açacağını, bu nedenle
en iyi çözümün zorunlu sigorta alanını genişletmek olduğunu belirtmektedir (Eren, 1974: 87).
2.2. Kusur Sorumluluğu Görüşü
Kusur sorumluluğunu savunan
yazarlar tarafından, hukuk sistemimizde kusur sorumluluğunun esas,
kusursuz sorumluluğun ise istisnai
olduğu ve kusursuz sorumluluğun
ancak kanunla düzenlenmiş olması
halinde kabul edilebileceği belirtilmektedir. Gerek TBK m.417 gerek
6331 sayılı Kanun m.4 çerçevesinde, işverenin kusursuz sorumluluğunun kabul edilebileceği ifadelerin yer almadığı vurgulanmaktadır
(Mollamahmutoğlu, Astarlı ve Baysal: 2012: 1411-1412). 5510 sayılı Kanun’un ‘iş kazası ve meslek hastalığı
ile hastalık bakımından işverenin ve
üçüncü kişilerin sorumluluğu’ başlığını taşıyan 21. maddesinde de, işverenin kastının veya kusurunun bulunduğu hallerde, Kurum tarafından
karşılanmayan zararlar bakımından
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sigortalı veya hak sahiplerinin işverene başvurabilecekleri düzenlenmiştir.
TBK m.417/2’de işveren, işyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü önlemi
almak, araç ve gereçleri noksansız
bulundurmakla yükümlü tutulmuştur. Maddenin gerekçesine bakıldığında, işverenin, hizmet ilişkisinin
ve yapılan işin niteliği göz önünde
tutulduğunda, hakkaniyet gereği
kendisinden beklenen, deneyimlerin zorunlu kıldığı, teknik açıdan uygulanabilir ve işyerinin özelliklerine
uygun önlemleri almakla yükümlü
olduğu ifadelerine yer verilmesi suretiyle kanun koyucunun, kusur sorumluluğunun benimsenmesi amacını taşıdığı görülmektedir (Özdemir,
2020: 287; Sevimli, 2013: 129).
6331 sayılı Kanun’da, genel koruma normu niteliği taşıyan hükümler
yer almakta, işverenin iş kazasından
doğan sorumluluğu düzenlenmemektedir (Caniklioğlu, 2016: 38). Dolayısıyla Kanun’da kamu hukuku
yaptırımları yer almasına karşın,
Kurum’un karşılamadığı zararların,
işveren tarafından tazminine ilişkin
özel hukuktan doğan bir sorumluluk sistemi benimsenmiş değildir.
Bu nedenle işverenin iş kazası ve
meslek hastalığından doğan hukuki
sorumluluğunun düzenlenmemesinin bir sonucu olarak işverenin yükümlülüklerini yerine getirmemesi
neticesinde meydana gelen zararlar
bakımından TBK m. 112 ve devamında düzenlenen ve kural olarak kusur
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sorumluluğunu esas alan hükümler
uygulama alanı bulacaktır (Süzek,
2021: 431).
Kurum’un karşılamadığı zararların işverenden talep edilmesi
imkânı tanınması, kusur sorumluluğu ilkesini bertaraf etmemektedir, kusur sorumluluğu prensibi
ancak kanunun öngördüğü istisnai
durumlarda bertaraf edilebilecektir (Tekinay, 1968: 91). Gerek TBK’da
gerek 6331 sayılı Kanun’da işverene
her türlü önlemi alma yükümlülüğü getirilmiş olması, işverene ispat
yükü yüklemekte ancak işverenin
kusursuz sorumluluğunu işaret etmemektedir (Caniklioğlu, 2016: 47).
Kusur sorumluluğunu savunanlar tarafından, kusursuz sorumluluğun benimsenmesi halinde işverenin, gerekli tüm tedbirleri alma
yükümlülüğünün bir anlamının kalmayacağı ve işverenlerin bu tedbirleri alma konusunda ihmalkâr davranacakları belirtilmektedir (Çelik
ve diğerleri, 2021: 315; Oğuzman ve
Öz, 2021: 251; Yıldız, 2010: 11).
İşveren, hizmet akdinden kaynaklanan veya kanunların öngördüğü borçlarını kasten ya da ihmalen
yerine getirmediği takdirde, oluşan
zarardan kusuru ile sorumlu olacaktır. Kusurun tespitinde ise işverenin kişisel özellikleri dikkate alınmamaktadır (Akın, 2014: 43). Kusur
sorumluluğu bakımından ‘objektifleştirilmiş kusur’un esas alındığı
görülmektedir. İşverenin kusurunun tespitinde, dikkatli, makul ve
sorumluluk sahibi bir işveren esas
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alınarak objektif ölçüt çerçevesinde
değerlendirme yapılması, kusurun
objektifleştirilmesini ifade etmektedir (Süzek, 2021: 433; Yıldız, 2010:
13). Yargıtay kararlarında objektif
özen yükümlülüğüne, “iş güvenliği
tedbirlerinin alınmasının hakkaniyet ölçüleri içinde işverenlerden
istenip istenemeyeceği değil, aklın,
ilmin, fen ve tekniğin, tedbirlerin
alınmasını gerekli görüp görmediği
hususlarıdır. Bu itibarla işverenler,
mevzuatın kendisine yüklediği tedbirleri, işçilerin tecrübeli oluşu veya
dikkatli çalıştığı takdirde gerekmeyeceği gibi düşünceler ile almaktan
çekinemeyeceklerdir. Çalışma hayatında süre gelen kötü alışkanlık
ve geleneklerin varlığı da, işverenlerin önlem alma ödevini etkilemez.
İşverenler, çalıştırdığı sigortalıların
beden ve ruh bütünlüğünü korumak için yararlı her önlemi, amaca
uygun biçimde almak, uygulamak
ve uygulatmakla yükümlüdürler” 24
ifadeleriyle yer verilmektedir. Objektifleştirilmiş kusur, her ne kadar
kusursuz sorumluluğa yaklaşıldığı
izlenimi uyandırsa da, her türlü önlemi alan bir işverenin, özel olarak
düzenlenmiş kusursuz sorumluluk
halleri dışında, meydana gelen kazadan sorumlu tutulması mümkün
değildir (Sevimli, 2013: 125). Ayrıca,
objektifleştirilmiş kusur bakımından işverenin, gerekli önlemleri aldığını ispatlayarak sorumluluktan
kurtulabilmesi mümkün iken, ku24

Y. 21. HD. 2014/21190 E. 2015/2544 K. 16.02.2015 T.

sursuz sorumlulukta ise illiyet bağı
kesilmedikçe işverenin sorumluluktan kurtulması mümkün değildir
(Süzek, 2021: 434).
TBK m.417/3 hükmüne göre, yeterli güvenlik önlemlerinin alınmaması sonucu işçinin ölmesi, engelli
hale gelmesi veya meslek hastalığına tutulması halinde sözleşmeye aykırılıktan doğan sorumluluk hükümleri çerçevesinde işverene
hukuki sorumluluk yükletilebilecek
ve kendisinden maddi ve manevi zararların giderilmesi istenebilecektir.
Bununla birlikte, işverenin iş sağlığı
ve güvenliği önlemlerini almaması,
emredici hukuk kurallarına aykırılık
niteliği taşıdığından, meydana gelen
iş kazası ve meslek hastalığı aynı
zamanda haksız fiil teşkil etmektedir (Karataş, 2019: 53). Dolayısıyla
çalışanın, sözleşmeye aykırılık veya
haksız fiil sebebi ile doğan sorumluluk bakımından yarışan haklarının
olduğunu söylemek mümkündür.
Ancak gerek ispat yükü gerek zamanaşımı bakımından sözleşmeye
aykırılık hükümlerinin daha lehe
olduğu görülmektedir. Bununla birlikte, maddede sözleşmeye aykırılık hükümlerinin uygulanacağının
belirtilmesi, işçinin ölümü sebebiyle
destekten yoksun kalma tazminatı talep edecek kişiler bakımından
önem arz etmektedir. Söz konusu
kişilerin, işçi-işveren sözleşmesinin
tarafı olmamaları sebebiyle, ancak
haksız fiil hükümleri çerçevesin-
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de tazminat talep edebilecekken,
TBK m.417/3 hükmü ile sözleşmeye
aykırılık hükümlerinden yararlanmaları mümkün kılınmıştır (Süzek,
2021: 437).
Doktrinde kusur sorumluluğu
görüşünün baskın olduğunu söylemek mümkündür. Bu görüşü savunanların temel dayanağı, kusursuz
sorumluluğun kanunda özel olarak
düzenlenmedikçe istisnai nitelikte
oluşudur. Bu nedenle mevzuatta işverenin kusursuz sorumluluğunun
düzenlendiği haller dışında kusur
sorumluluğu esas teşkil etmektedir.
Yargıtay kararlarında da 2006
yılından itibaren, kusur sorumluluğunun benimsendiği görülmektedir.
2006 tarihli bir kararda, “İşverenin iş
kazası sonucu meydana gelen zarar
nedeniyle hukuki sorumluluğu, yasa
ve içtihatlarla belirlenmiş olan ayrık
haller dışında ilke olarak iş aktinden doğan işçiyi gözetme(koruma)
borcuna aykırılıktan kaynaklanan
kusura dayalı sorumluluktur”25 ifadelerine yer verilmiş ve özel olarak
düzenlenmiş kusursuz sorumluluk
halleri haricinde kusur sorumluluğu
benimsenmiştir.
Yargıtay, işverenin sorumluluğu
bakımından kast veya ağır ihmali aramaksızın hafif ihmali de kusur
sorumluluğunun doğması için yeterli görerek ve mevzuatta yer almamasına karşın işverenin, hayatın
olağan akışına uygun, beklenebilir
tüm tehlikeler karşısında gerekli
25

Y. 21. HD. 2006/4895 E. 2006/6303 K. 12.06.2006 T.
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özeni göstermesi gerektiğini kabul
ederek önlem alma yükümlülüğünün kapsamını geniş bir şekilde yorumlamaktadır (Kılıçoğlu, 2016: 38).
Yargıtay’a göre söz konusu önlemler kanun ve tüzüklerin işverene
yüklediği veya işin mahiyeti ve hakkaniyet gereği işverence alınması
gereken önlemler olmalı ve alınmayan önlem, gösterilmeyen özen ile
sonuç arasında uygun illiyet ilişkisi bulunmalıdır (Çelik ve diğerleri,
2021: 317).
5510 sayılı Kanun’un iş kazası
tanımı, işverenin sorumlu olduğu iş
kazası kavramından daha geniştir.
Bu nedenle sosyal güvenlik hukuku
bakımından iş kazası olarak kabul
edilecek her kaza, işverenin sorumluluğunu doğurmamaktadır. İşverenin hukuki sorumluluğuna yol açan
iş kazaları farklı özellikler taşımakta ve bireysel iş hukuku anlamında
kaza olarak nitelendirilmektedir.
İkisi arasındaki en temel fark ise illiyet bağıdır. Sosyal güvenlik hukuku
çerçevesinde iş kazası kabul edilen
bir olay karşısında, kaza ile yapılan
iş arasında illiyet bağı aranmaksızın
Kurum’un gerekli yardımı yapması
söz konusu iken, işverenin sorumluluğu bakımından illiyet bağı aranmaktadır (Özdemir, 2020: 290).
2.3. İlliyet Bağını Kesen Haller
İş kazası nedeniyle meydana
gelen zararlardan işverenin sorumluluğunun doğması için, kaza ile iş-
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verence yürütülen iş arasında illiyet
bağı bulunmalıdır (Karataş, 2019: 68).
Örneğin işyerinde intihar eden işçinin ölümü Yargıtay tarafından iş kazası olarak kabul edilmekle birlikte,
işverence yürütülen iş ile kaza arasında illiyet bağının bulunmaması
sebebiyle işverenin hukuki sorumluluğu bulunmadığı ifade edilmektedir26 . Bir başka kararda ise işyerinde geçirdiği kalp krizi sonucu vefat
eden çalışanın kalp krizi geçirmesinde, çalışanın bünyesel özelliklerinin yanı sıra yaptığı işin kalp krizi
geçirmesine bir etkisinin olup olmadığının da irdelenmesi ve bu inceleme neticesinde, işyerinde yapılan iş
ile ölüm olayı arasında illiyet bağının
bulunup bulunmadığına karar verilmesi gerektiği belirtilmiştir27. İlliyet
bağını kesen durumlar, mücbir sebep, zarar gören çalışanın ağır kusuru ve üçüncü kişinin ağır kusurudur
(Karataş, 2019: 66).
2.3.1. Mücbir Sebep ve Kaçınılmazlık
Mücbir sebep, mutlak bir kaçınılmazlık niteliği taşımaktadır (Eren,
2021: 582). Bu nedenle her türlü özen
gösterilmiş olmasına rağmen teknik
ve bilimsel veriler ışığında zararlı
sonucun önlenemeyeceğinin tespiti halinde mücbir sebep dolayısıyla
illiyet bağının kesildiğinin kabulü gerekmektedir (Özdemir, 2020:
300). 5510 sayılı Kanun m.21’de de
Y. 21. H.D. 2007/4504 E. 2007/8407 K. 22.05.2007 T .
Y. 10. HD. 2021/5458 E. 2021/14206 K. 15.11.2021 T.
28
RG. 12.05.2010, 27579.
26
27

işverenin kusurunun tespitinde
kaçınılmazlık unsurunun dikkate
alınması gerektiği belirtilmektedir.
Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği
28
m.45/3’te de işverenin sorumluluğunun tespitinde kaçınılmazlık ilkesinin dikkate alınacağı, kaçınılmazlığın, olayın meydana geldiği tarihte
geçerli bilimsel ve teknik kurallar
gereğince alınacak tüm önlemlere
rağmen, iş kazası veya meslek hastalığının meydana gelmesi durumu
olduğu ve işverenin alınması gerekli
herhangi bir önlemi almamış olması halinde olayın kaçınılmazlığından
söz edilemeyeceği belirtilmiştir.
Kaçınılmazlık halinde Yargıtay’ın, söz konusu olayın tüm sonuçlarının çalışan üzerinde bırakılmaması amacıyla hakkaniyet
ölçüsünde kusur oranını takdir ettiği görülmektedir. Nitekim bu husus
Yargıtay kararlarında “Kaçınılmazlık
(kötü tesadüf); hukuksal ve teknik
anlamda; fennen önlenmesi mümkün bulunmayan başka bir anlatımla, işverence mevzuatın öngördüğü
tüm önlemlerin alınmış olduğu koşullarda dahi önlenmesi mümkün
bulunmayan durum ve sonuçları ifade eder. Bir olayın tamamen kaçınılmazlık (kötü tesadüf) sonucu meydana geldiğinin saptanması halinde
hâkim, işverenin sorumluluğunu,
6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun
51. maddesini göz önünde tutarak
hakkaniyet ölçüsünde saptamalı,
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işçi-işveren arasındaki bu tür davalarda tarafların ekonomik ve sosyal
durumları da göz önünde bulundurulduğunda işverene biraz daha
fazla sorumluluk verilmesi sosyal
hukuk devleti ilkesinin bir gereği
olarak düşünülmelidir. Yargıtay’ın
yerleşik uygulaması da bu yöndedir”
şeklinde ifade edilmektedir. Kaçınılmazlık olgusu, her somut olayın
özelliklerine göre değerlendirilmektedir. Örneğin deprem bir mücbir sebep teşkil etmekle birlikte, çalışanın
deprem sebebiyle binanın yıkılması
sonucu hayatını kaybettiği olayda
Yargıtay, 17 Ağustos depremi sonrasında, binada hasar bulunup bulunmadığının, ilk depremde binanın
zarar görmesi söz konusu ise binanın bakım ve onarımıyla ilgili olarak
işverenin yükümlülüklerini yerine
getirip getirmediğinin ve işverenin,
işyerinde alması gerekli önlemlerin
neler olduğunun, hangi önlemleri
alıp hangilerini almadığının, ayrıntılı bir biçimde incelenmesi gerektiği
belirtilmiştir29. Bir başka kararda ise
diş protezinin yerinden çıkarak soluk borusuna kaçması neticesinde
çalışanın hayatını kaybetmesinin,
tamamen bünyesel özelliklerden
kaynaklanması ve kaçınılmazlık
çerçevesinde değerlendirilemeyeceği belirtilerek işverenin sorumlu
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tutulamayacağına hükmedilmiştir30.
Belirtmek gerekir ki işverenin iş
sağlığı ve güvenliğini sağlamadaki
kusuru ile kaçınılmazlığın bir arada bulunması, işverenin kusurunun
olduğu bir durumda kaçınılmazlıktan söz edilmesi mümkün değildir
(Güneş, 2017: 179). Bu husus Yargıtay
kararında “Eldeki davada, hükme
esas alınan bilirkişi kusur raporunda; sigortalının yüzde 25, davalılara
ait işverenliğin yüzde 25 oranında
kusurlu olduğu, olayın oluşumunda
yüzde 50 oranında kaçınılmazlığın
söz konusu olduğu kabul edilmiş ise
de, davaya konu iş kazasının sigortalının işyerindeki kamyona takılan
damperin arka tarafındaki paspasları takmak isterken, lama diye tabir
edilen metal parçayı ikiye ayırıp söktükten sonra, iki demir arasına paspası takmak isterken, metal demiri
çekmesi ile sol gözüne bir cismin
kaçması sonucu meydana geldiğinin
anlaşılması karşısında, iş kazasının
kaçınılmazlık sonucu oluşmadığı
açıktır. Bir diğer anlatımla, meydana gelen iş kazasında; şayet, işveren,
tüm önlemleri almış bulunmasına
karşın, zararlandırıcı sigorta olayı
ortaya çıkmışsa kaçınılmazlıktan
söz edilebilir. Bu açıklamalar ışığı
altında inceleme konusu dava değerlendirildiğinde; somut olayda ar-

Y. 21. HD. 2010/11670 E. 2011/4482 K. 10.05.2011 T.
“Ölüm sebebinin yabancı cisim aspirasyonu, asfiksi (diş protezi) olduğunun belirtildiği, bu tanının kusur raporunda
müteveffanın ağzındaki dişin yerinden çıkarak soluk borusunu tıkaması ile boğulmasına neden olması şeklinde
tanımlandığı anlaşılmaktadır. Şu duruma göre, zararlandırıcı olayın meydana gelmesinde tamamen bünyesel faktörlerin etkisinin bulunduğu, kaçınılmazlık unsurunun etkisinin bulunmadığı ve bu suretle işverene yüklenebilecek bir kusurun da bulunmadığı dikkate alınarak davanın reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde kabulüne karar verilmesi doğru olmamıştır.” Y. 21. HD. 2014/16601 E. 2015/7448 K. 07.04.2015 T.

29

30
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tık, kaçınılmazlıktan bahsedilemez.
Yani somut olayda alınması gereken
tüm tedbirler alınmış değildir. Kaçınılmazlık olgusunun var olabilmesi
için öncelikle tüm tedbirler alınmalı,
buna rağmen beklenmedik olaylar
nedeniyle kaza meydana gelmelidir”31 ifadelerine yer verilmiştir.
Bir başka kararda ise, olay önlenemez olmasına rağmen bir davranış kuralına ya da sözleşmeden
doğan borca aykırılık önlenebiliyorsa artık kaçınılmazlıktan söz etme
imkanının olmadığı belirtilmiştir.
Söz konusu kararda, işyerinde gerçekleşen patlama sonucu çalışanın
hayatını kaybetmesine ilişkin düzenlenen bilirkişi raporunda, kaçınılmazlık sebebiyle işverenin kusuru olmadığı belirtilmiş olmasına
karşın Yargıtay’ın, işverenin kusur
durumu incelenirken sadece patlamaya göre değil, patlamanın bu
kadar ağır neticeler doğurmasında
işverenin önlem eksikliği veya ihmalinin bulunup bulunmadığının
da göz önüne alınması gerektiğini32
vurgulaması, kaçınılmazlık olgusunu değerlendirirken, ‘her türlü önlemin alınması’ hususunun geniş yorumlandığının bir göstergesidir.
2.3.2. Çalışanın Ağır Kusuru
İlliyet bağını kesen bir diğer durum ise çalışanın ağır kusurudur.
Çalışanın ağır kusuru sonucu bir
kazanın meydana gelmesi halinde,
31
32

Y. 10. HD. 2021/7031 E. 2021/14606 K. 22.11.2021 T.
Y. 21. HD. 2014/21190 E. 2015/2544 K. 16.02.2015 T.

illiyet bağının kesilmesi sebebiyle
işveren sorumlu tutulmamaktadır.
Bunun için çalışanın tam kusurlu
olması aranmamakta, ağır kusurun da illiyet bağını kestiği kabul
edilmektedir. Ancak zarar görenin
kusurunun illiyet bağını kesecek
düzeye ulaşmaması halinde müterafik kusur çerçevesinde işverenin
tazminat sorumluluğu oranında indirim yapılmaktadır (Özdemir, 2020:
299). Çalışanın müterafik kusurunun tespitinde de işverenin kusurunda olduğu gibi objektif kusur
kavramı esas alınmaktadır (Eren,
2021: 791). Zarar görenin kusurunun
illiyet bağını kesmesi, MK m.2 çerçevesinde, kendi kusuruyla zarara
sebebiyet veren kişinin zararının
başkasına yüklenmemesi ilkesine dayanmaktadır (Eren, 2021: 795).
Yargıtay kararında da bir işverenin
çalışanına karşı özen yükümlülüğü
bulunmakla birlikte, buradaki akdi
yükümlülüğünün sınırsız olmadığı belirtilmiştir. “Eğer zararlandırıcı
olay kazaya uğrayanın ağır kusurundan kaynaklanmışsa illiyet bağının kesilmesi söz konusu olacaktır.
Bu kapsamda davacının olay tarihi
olan 14/12/2006 tarihinde, tanık
anlatımlarında da belirtildiği üzere
işyerindeki merdivenlerden üzerinde bol paçalı pantolon ve sivri
topuklu ayakkabı bulunduğu halde
inişi esnasında, ayakkabısının paçasına girmesinin yargılama konu-
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su kazanın asıl sebebi olduğu açıktır. Hal böyle olunca da işverenin bu
mezkur olayda özen yükümlülüğü
kapsamında alabileceği bir tedbir
ve giderek sorumluluğunu gerektirecek bir kusuru bulunmadığından
bu sebeplerle davanın reddi gerekir”
ifadeleriyle, çalışanın ağır kusurunun bulunduğu hallerde illiyet bağının kesilmesi sebebiyle işverenin
sorumluluğuna gidilemeyeceği vurgulanmıştır33. Bununla birlikte, bilirkişi raporunda, işyerinde tır şoförü
olarak çalışan sigortalının yüzde
100 kusurlu, işverenin ise kusursuz bulunduğu bir davada Yargıtay,
çalışanın direksiyon hakimiyetini
kaybederek aracını şarampole düşürmesi neticesinde vefat etmesine
ilişkin kaza tespit tutanağında olay
günü havanın açık, vaktin gündüz,
yolun kuru olduğu, orta refüjle bölünmüş tek yönlü yol olduğu, yolda fren izi olmadığı ve sigortalının
aracının kontrolünü kaybetmesi
neticesinde olayın meydana geldiği
belirtilmiş olmasına rağmen, buna
sebep olan nedenlerin, dolayısıyla
kazaya yol açan hususların araştırılması gerektiğini vurgulayarak
kararı bozmuştur. Yargıtay ilgili kararda, işyerindeki çalışma koşulları,
çalışma düzeninin nasıl olduğu, sigortalının daha önceki günlerdeki
seyir durumu, sigortalının kullandığı
aracın marka ve modeli ile periyodik
bakım ve onarımından kaynakla33
34
35

Y. 21. HD. 2015/1499 E. 2015/15871 K. 7.9.2015 T.
Y. 10. HD. 2021/9457 E. 2021/14970 K. 29.11.2021 T.
Y.10. HD. 2021/4417 E. 2021/13396 K. 3.11.2021 T.
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nan hata olup olmadığı, uykusuzluk,
yorgunluk yönünden uygun çalışma
ortamının sağlanıp sağlanmadığı
hususlarında detaylı incelemeyi içerecek şekilde, olayın gerçekleştiği
iş kolunda iş güvenliği bakımından
uzman kişilerden oluşan bilirkişi heyetinden ihlal edilen mevzuat
hükümlerini, zararlı sonuçların önlenmesi için koşulların taraflara
yüklediği özen ve dikkat yükümüne
aykırı davranışın doğurduğu sonuçları irdeleyen bir rapor çerçevesinde
kusur oranlarının tespit edilmesi
gerektiğine değinmiştir34.
Çalışanın, yük asansörüne binmesi sonucu gerçekleşen iş kazasında Yargıtay, kaza geçirilen
asansörün yük asansörü olması ve
kazanın meydana geldiği işyerindeki
katlar arasında merdivenin mevcut
olup sigortalının bu merdiveni değil
yük asansörünü kullanması sebebiyle kusurlu olduğuna karar vermişse de, işyeri çalışanlarınca yük
asansörünün kullanılmasının işyeri
uygulaması haline gelmesi sebebiyle
işverenin de kusurlu olduğuna hükmetmiştir35.
2.3.3. Üçüncü Kişinin Ağır Kusuru
Üçüncü kişinin ağır kusuru da
işverenin sorumluluğu bakımından
illiyet bağının kesilmesine sebep olmaktadır. Örneğin, işveren tarafından temin edilen uçakla şantiyeye
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gidilirken, pilotun uçağı zamanından
önce piste indirmeye çalışması sonucu gerçekleşen kaza bakımından
Yargıtay kararında, pilotaj hatasının üçüncü kişinin ağır kusuru kabul edilmesi gerektiği ve işverenin
kusurunun bulunmadığı, işverenin
kendisinden beklenen özeni gereği
gibi yerine getirdiği, kazanın meydana gelmemesi için alacağı bir önlemin bulunmadığı ifade edilmiştir36.
Bir diğer kararda ise sigara nakliyesi
için yolda olduğu esnada kimliği belirsiz kişiler tarafından yolunun kesilip, araçtaki yükün gasp edildiği ve
çalışanın pompalı tüfekle vurularak
öldürüldüğü olayda, destekten yoksun kalanların tazminat talebi, ilk
derece mahkemesince üçüncü kişinin ağır kusuru sonucu illiyet bağının kesilmesi sebebiyle reddedilmiş
olmasına karşın Yargıtay kararı bozarak, trafik ve taşımacılık alanında
uzman bilirkişilerin de yer aldığı bir
bilirkişi heyeti tarafından inceleme
yapılarak, işverenin kusurunun olup
olmadığının ve illiyet bağının kesilip kesilmediğinin değerlendirilmesi
gerektiğine hükmetmiştir37.
2.4. İşverenin Kusursuz Sorumluluğuna İlişkin Yasal Düzenlemeler
Mevcut durumda işverenin kusur sorumluluğu esas kabul edilmekle birlikte mevzuatımızda bazı
hallerde kusursuz sorumluluğun
36
37
38

Y. HGK 2013/586 E. 2014/95 K. 12.02.2014 T.
Y. 21. HD. 2019/3211 E. 2020/1310 K. 02.03.2020 T.
Y. 10. HD. 2021/7023 E. 2021/14773 K. 24.11.2021 T.

düzenlendiği görülmektedir.
5510 sayılı Kanun’da işverenin
kusursuz sorumluluğunun düzenlendiği durumlara baktığımızda,
m.23’te sigortalılığın süresinde bildirilmemesi halinde, meydana gelen
iş kazası veya meslek hastalığı bakımından işverenin, olayın meydana
gelmesinde kusurlu olup olmadığı
önem taşımaksızın sorumlu olduğu
görülmektedir. Bu husus Yargıtay
kararında, “Sözü edilen madde ile;
işverenin kaçak işçi çalıştırmasının
önlemesi amaçlanmış olup, maddenin düzenleniş şeklinden de açıkça
anlaşılacağı üzere, 23’üncü maddeye göre işverenin sorumluluğu kusursuz sorumluluk ilkesine dayanır.
Zararlandırıcı sigorta olayında işverenin hiç kusuru olmasa bile, şayet sigortalının işe girişi süresinde
Kuruma bildirilmemiş ise, Kurumca
yapılan sosyal sigorta yardımlarının tamamından sorumlu tutulması
gerekir”38 şeklinde ifade edilmiştir.
Bununla birlikte m.21/3’te düzenlenen, sağlık raporu alınması gerektiği halde böyle bir rapor olmaksızın
veya rapora aykırı olarak bir işte
çalıştırılan sigortalının, bu işe girmeden önce var olduğu tespit edilen
veya bünyece elverişli olmadığı işte
çalıştırılması sonucu meydana gelen
hastalığı nedeniyle ödenecek geçici iş göremezlik ödeneği için Kurum
tarafından işverene rücu edileceği
düzenlenmiştir.
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İşverenin kusursuz sorumluluğuna ilişkin bir diğer düzenleme ise
asıl işveren-alt işveren ilişkisinde
karşımıza çıkmaktadır. 5510 sayılı
Kanun m.12/6 hükmüne göre sigortalılar, üçüncü bir kişinin aracılığı
ile işe girmiş ve bunlarla sözleşme
yapmış olsalar dahi, asıl işverenin,
Kanunun işverene yüklediği yükümlülüklerden dolayı alt işveren
ile birlikte sorumlu olduğu hükmü
görülmektedir. Asıl işveren-alt işveren ilişkisinde işveren, herhangi
bir kusuru bulunmasa dahi çalışanın uğramış olduğu iş kazası veya
meslek hastalığından, alt işveren ile
birlikte müteselsilen sorumludur. Bu
sorumluluk bir kusursuz sorumluluk hali olmakla birlikte asıl işveren,
tazminat ödemesi halinde, alt işverene rücu hakkına sahiptir (Güneren, 2018: 186).Yargıtay kararında
asıl işverenin kusursuz sorumluluğu, “Alt işveren ilişkisinde, asıl
işverenin, alt işveren ile birlikte alt
işverenin işçilerine karşı müteselsil
sorumluluğu vardır. Asıl işverenlerin
alt işverenlerin sebep olduğu zarardan sorumluluğuna ilişkin olaylarda
asıl işverenin sorumlu tutulabilmesi
için kusurlu olması aranmaz. Sorumluluk yasadan kaynaklanır.” 39
şeklinde ifade edilmiştir. Alt işveren
ile asıl işverenin aralarında yapmış
oldukları sorumluluk anlaşması ise
çalışan bakımından bağlayıcı değildir. Çalışanın her iki işverene de
başvurma hakkı bulunmaktadır.
39

Y. 10. HD. 2020/7340 E. 2020/6190 K. 02/11/2020 T.
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Muvazaalı ilişki olması halinde sorumluluk asıl işverene aittir (Karataş, 2019: 74-75).
İşverenin kusursuz sorumluluğuna ilişkin diğer düzenlemeler
ise TBK’da karşımıza çıkmaktadır.
TBK m.71’de düzenlenen tehlike sorumluluğu, kusursuz sorumluluk
düzenlemelerinin en ağırını teşkil
etmekte olup, işverenin sorumluluğu bakımından objektif özen ya
da gözetim yükümlülüğünün ihlali
aranmamaktadır (Güneş, 2017: 188).
TBK m.71/1’de, önemli ölçüde tehlike arz eden bir işletmenin faaliyetinden zarar doğduğu takdirde, bu
zarardan işletme sahibinin ve varsa
işletenin müteselsilen sorumlu oldukları düzenlenmiştir. Kanun koyucunun, başkaları için zarar doğurma tehlikesi bulunan hallerde ağır
bir sorumluluk türü olan kusursuz
sorumluluğu kabul etmekteki amacının, bu zararın doğumunu önlemek ya da zarar doğduğunda zarar
görenin bu zararını kusur tartışması yapmaksızın gidermek olduğunu söylemek mümkündür (Narter, 2020: 497). Doktrinde bizim de
katıldığımız görüşe göre, TBK m.71
düzenlemesi ile kusur sorumluluğunun daha belirgin hale geldiği,
aksi takdirde kusursuz sorumluluğun, önemli ölçüde tehlike arz eden
bir işletmenin faaliyetinden doğan
zararlara özgülenmiş olmasının bir
anlamının kalmayacağı ifade edilmektedir (Akdeniz, 2014: 20; Çelik,
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Caniklioğlu ve Canbolat, 2021: 315;
Sevimli, 2013: 132; Süzek, 2021: 423).
Yargıtay kararlarında da tehlike
sorumluluğunun ortaya çıkışı, benzer bir şekilde açıklanmakta ve sosyal, ekonomik ve kültürel gelişmeler
karşısında kusur sorumluluğunun
yetersiz kalması sebebine dayanılmaktadır. Tehlike sorumluluğunun,
en ağır kusursuz sorumluluk halini
oluşturduğu belirtilerek işverenin,
her türlü özen borcunu yerine getirmiş olsa dahi, meydana gelen kazadan dolayı sorumluluktan kurtulma
olanağı olmadığı ve bu anlamda tehlike sorumluluğunun mutlak bir sorumluluk olarak nitelendirilebileceği
ifade edilmektedir. Ancak tehlike
sorumluluğunun bir sonuç sorumluluğu olmadığı, zararın işletmeye
özgü bir tehlikeden doğmamış, yani
araya giren bir başka nedenden dolayı meydana gelmiş olması, işyerinin işletilmesi veya bundan doğan
tehlikeler ile zarar arasında uygun
bir illiyet bağı bulunmaması halinde,
işverenin bu zarardan sorumluluğundan söz edilemeyeceği vurgulanmıştır40. Nitekim Anayasa Mahkemesi’nin bir kararında da Devlet
Su İşleri’nde bekçi olarak çalışan
işçinin, baraj su seviyesini ölçüp yetkililere bildirmek için dönüş yolunda
iken eğimli araziye çıkıp kendine ait
hayvanını otlattığı sırada geçirdiği
kaza nedeniyle hayatını kaybettiği
olayda, idarenin gerekli tedbirleri alması yükümlülüğünün ortaya
Y. 21. HD. 2010/11670 E. , 2011/4482 K. 10.05.2011 T.
AYM Enes Besli vd., B.No: 2017/27841 4.11.2020 T.
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çıkabilmesi için tehlikenin idarece
bilinip bilinmediği ya da bilinmesinin gerekip gerekmediğinin irdelenmesi gerektiğine dikkat çekilmiştir. Netice itibariyle söz konusu
kararda, baraj su seviyesi ölçümünü
yaptıktan sonra dönüş yolunda güzergahını değiştirerek hayvanını
beslemek için eğimli araziye çıkan
çalışanın, kaza geçirerek hayatını
kaybetmesinde, idarenin söz konusu tehlikenin varlığından haberdar
olduğunun ya da tehlikenin varlığını bilmesi gerektiğinin kabulünün
makul olmadığı, devletin yaşamı
koruma yükümlülüğünün tehlikeye
karşı aşırı tedbirsiz davranan kişiler
bakımından sınırsız bir şekilde söz
konusu olmayacağı, her durumda
ve koşulda tehlikeye karşı mutlak
bir güvenlik sağlanamayacağı ifade
edilmiştir41.
TBK m.71/2’de bir işletmenin,
mahiyeti veya faaliyette kullanılan malzeme, araçlar ya da güçler
göz önünde tutulduğunda, bu işlerde uzman bir kişiden beklenen tüm
özenin gösterilmesi durumunda bile
sıkça veya ağır zararlar doğurmaya
elverişli olduğu sonucuna varılması
durumunda, ‘önemli ölçüde tehlike
arz eden bir işletme’ olduğu kabul
edileceği, bununla birlikte herhangi
bir kanunda benzeri tehlikeler arz
eden işletmeler için özel bir tehlike
sorumluluğu öngörülmüş olması
halinde, bu işletmenin de önemli ölçüde tehlike arz eden işletme sayı-
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lacağı belirtilmiştir. Önemli ölçüde
tehlike arz eden işletme faaliyeti, uzman bir kişiden beklenen tüm özenin gösterilmesine karşın tehlikenin
engellenemeyecek olmasını ifade
etmektedir (Güneş, 2017: 200). Faaliyetin taşıdığı risk sebebiyle, benimsenen sorumluluk da daha katıdır.
Bu nedenle kusur veya objektif özen
yükümlülüğü irdelemesi yapılmaksızın tehlikeli işletmenin faaliyeti ile
gerçekleşen zarar arasında uygun
illiyet bağının bulunması, işverenin
sorumluluğu bakımından yeterlidir
(Narter, 2020: 500).
TBK m.71 tehlike sorumluluğu
düzenlemesi, TBK’nın yürürlüğe girmesinden önceki Yargıtay kararlarında, işletmenin özellikleri dikkate
alınmaksızın tehlike kavramı kullanılmışken, TBK’nın yürürlüğe girmesi ile her somut olayın özelliğine
göre önemli ölçüde tehlike arz eden
işletme niteliği taşıyıp taşımadığının
tespitinin gerekli hale gelmesi sebebiyle de önem arz etmektedir (Sevimli, 2013: 132).
Doktrinde, önemli ölçüde tehlikeli işletme ifadesinin muğlak bir
ifade olduğu ve her ne kadar bunun
tespiti için 6331 sayılı Kanun ve İş
Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri
Tehlike Sınıfları Tebliği’nin esas teşkil edebileceği düşünülebilecekse
de bu durumda da tehlikeli ve çok
tehlikeli sınıfta yer alan işletmelerden hangilerinin önemli ölçüde
tehlikeli işletme olarak kabul edileceğinin belirsizliğini sürdürdüğünü
ifade eden bir görüş (Özdemir, 2020:
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286) olmakla birlikte TBK m.71/2’de
tehlike sorumluluğunun, uzman bir
kişinin dahi tüm özeni göstermesine
rağmen sıkça veya ağır zararlar doğurmaya elverişlilik ölçütü çerçevesinde tespit edilmesi gerektiği kabul
edilmektedir (Süzek, 2021: 435).
TBK’da işverenin kusursuz sorumluluğuna işaret eden diğer maddeler ise m.66 ‘adam çalıştıranın
sorumluluğu’ ve m.116 ‘yardımcı kişilerin fiillerinden sorumluluk’ maddeleridir. İşveren, çalışanının neden
olduğu bir iş kazası sonucu meydana gelen zarardan, TBK m.66 hükmü
gereği kusursuz sorumludur. Bununla birlikte iş sağlığı ve güvenliği
önlemlerinin alınması borcu da bir
yardımcı kişiye gördürülüyorsa işveren bu yardımcı kişinin fiilinden
doğan zararlardan TBK m.116 hükmü
gereği kusursuz sorumludur (Süzek,
2021: 433).
Adam çalıştıranın sorumluluğu, kusursuz sorumluluk türlerinden özen sorumluluğunun bir görünümüdür (Eren, 2021: 697). TBK
m.66’da adam çalıştıranın, çalışanın,
kendisine verilen işin yapılması sırasında başkalarına verdiği zararı
gidermekle yükümlü olduğu belirtilmiştir. Bu hükmün dayanağı, işverenin kendisine ait bir işi başkasına
gördürmesinin sonucunda meydana gelen zarardan sorumluluğunun
hakkaniyete uygun olması düşüncesidir (Caniklioğlu, 2016: 67). Burada zarardan sorumluluk için işçinin
veya işverenin kusurlu olması aranmaksızın çalışan tarafından işvere-
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nin işinin görüldüğü sırada zararın
meydana gelmesi gerekli ve yeterlidir. Maddenin ikinci fıkrasında adam
çalıştıranın çalışanı seçerken, iş ile
ilgili talimat verirken ve denetimde
bulunurken gerekli özeni gösterdiğini ispatlayarak sorumluluktan kurtulabileceği düzenlenmiştir. Dolayısıyla adam çalıştıranın sorumluluğu
çerçevesinde düzenlenen kusursuz
sorumluluğun, tehlike sorumluluğu
kadar ağır bir kusursuz sorumluluk
olmadığı görülmektedir.
Çalışanın, işverene ait bir işi
yaparken aynı işverene bağlı olarak çalışan başka bir çalışana zarar
vermesi halinde işveren, m.66 gereği
kusursuz sorumludur (Çelik, Caniklioğlu ve Canbolat, 2021: 816). Adam
çalıştıranın kusursuz sorumluluğu
Yargıtay kararında, “Bilindiği gibi
adam çalıştıranın sorumluluğu bir
kusur sorumluluğu olmayıp, olağan sebep sorumluluğudur. Burada
yasa adam çalıştırana genel nitelikte objektif bir özen yükümlüğü, bir
gözetim ödevi yüklenmiştir. Adam
çalıştıranın sorumluluğu kendisinin veya emrinde çalışan yardımcı
kişinin kusurlu olup olmamasına
bakılmaksızın, kusurdan bağımsız
olarak doğmaktadır. Sorumluluğun
doğması için objektif özen yükümlülüğünün ihlaliyle meydana gelen
zarar arasında, uygun illiyet bağının
bulunması yeterli kabul edilmiştir.
Adam çalıştıran, görülecek işe uygun fikri, mesleki bilgi ve yeteneklere sahip bir kişi seçmekle yükümlüY. 3. HD. 2012/23133 E. 2013/3 K. 14.01.2013 T.
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dür.” ifadeleriyle açıklanmaktadır42.
TBK m.116’ya göre borçlu, borcunun ifasını veya bir borç ilişkisinden
doğan hakkının kullanılmasını, birlikte yaşadığı kişiler ya da yanında
çalışanlar gibi yardımcılarına kanuna uygun surette bırakmış olsa bile,
onların işi yürüttükleri sırada diğer
tarafa verdikleri zararı gidermekle
yükümlüdür. İş sağlığı ve güvenliği
önlemlerinin alınması borcunu yardımcı kişilere gördürmesi halinde
işveren, iş güvenliği uzmanı, işyeri
hekimi veya diğer sağlık personelinin görevlerini gereği gibi yerine
getirmemeleri sonucunda işçilerin
yaşam, sağlık ve beden bütünlüğünün zarar görmesi halinde işveren
m.116 gereği kusursuz sorumludur (Sevimli, 2013: 128) . Söz konusu
sorumluluk bakımından işverenin
veya yardımcı kişinin kusurunun
bulunması gerekmemektedir.
Yardımcı kişinin fiilinden sorumlulukta, adam çalıştıranın sorumluluğundan farklı olarak, ifa
yardımcısının seçilmesinde, talimat
vermede, gözetim ve denetimde gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi
ile sorumluluktan kurtuluş beyyinesi düzenlenmemiştir. İşverenin,
yardımcı kişinin fiillinden doğan
zararın tazmini sorumluluğundan
kurtulabilmesi, ancak işverenin ifa
yardımcısının yerinde bizzat kendisi
olsaydı, aynı davranışın, borç ilişkisine aykırı düşmeyeceğini ispat etmesi ile mümkündür (Nomer, 2021:
188).
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2.5. Uluslararası Hukuk Düzenlemelerinde İşverenin İş Kazası
ve Meslek Hastalığından Doğan
Hukuki Sorumluluğunun Niteliği
Türkiye’nin gerek Avrupa Konseyi ve Uluslararası Çalışma Örgütü
(ILO) gibi uluslararası kuruluşlara
üye olması gerek Avrupa Birliği (AB)
aday üye ülkesi olması sebebiyle
mevzuatımızda uluslararası düzenlemelerin etkisi yadsınamayacaktır.
Nitekim işverenin genel yükümlülüklerinin düzenlendiği 6331 sayılı Kanun m.4. ve m.5’in, AB 89/391
sayılı İşte Çalışanların Sağlık ve Güvenliklerini İyileştirmeye Yönelik
Tedbirler Alınmasına İlişkin Çerçeve
Direktif’in 6. maddesi ile benzerliği dikkat çekmektedir (Caniklioğlu,
2016: 50). Bu nedenle başta ILO ve AB
kaynakları olmak üzere uluslararası
düzenlemeler çerçevesinde işverenin iş kazası ve meslek hatalığından
doğan sorumluluğuna değinmekte
fayda bulunmaktadır. Söz konusu
düzenlemelerde, doğrudan işverenin hukuki sorumluluğunun niteliğine ilişkin bir ifade yer almamakla
birlikte, kullanılan ifadeler doğrultusunda genel yaklaşıma ilişkin bir
çıkarım yapılabilmektedir.
ILO iş kazasını, ‘belirli bir zarara ya da yaralanmaya neden olan
beklenmeyen ve önceden planlanmamış olay’ (ILO, t.y.) şeklinde ifade
ederken, Dünya Sağlık Örgütü ‘önceden planlanmamış, çoğu zaman
yaralanmalara, makine ve teçhizatın zarara uğramasına yol açan olay’
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(Sümer, 2021: 101), AB İstatistik Ofisi
ise ‘iş sırasında fiziksel ve ruhsal zarara yol açan ani olay’ şeklinde tanımlamaktadır (ESAW, t.y.).
ILO’nun 155 ve 161 No’lu Sözleşmeleri, işverenin iş sağlığı ve güvenliği yükümlülükleri bakımından
önem taşımaktadır. 155 No’lu İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin Sözleşme’de işverenlerin
yükümlülüklerine
değinilmiştir.
Buna göre işverenden, makine ve
teçhizatın riskli olmamasını sağlanması, kimyasal, fiziksel ve biyolojik maddelere ilişkin risklerin önlenmesi, uygun koruyucu elbise ve
donanımın sağlanması, işçi ve temsilcilerine, iş güvenliği ve işçi sağlığı
konusunda yeterli eğitim verilmesi
beklenmektedir (ILO, 1981). Bununla
birlikte ilgili yükümlülüklere yer verilirken sıklıkla, ‘makul olduğu ölçüde’ ifadesinin kullanıldığı görülmektedir. Bu nedenle ilgili düzenlemede
kusursuz sorumluluk yaklaşımından uzaklaşıldığı şeklinde yorumlanabilecektir.
Keza 161 No’lu Sağlık Hizmetlerine İlişkin Sözleşme’de de benzer hususların yanı sıra, iş ile ilişkisi bakımından işçilerin sağlığının
gözetimi, işin işçiye uygunluğunun
geliştirilmesi ve mesleki rehabilitasyon önlemlerine katkıda bulunma
yükümlülüklerine de yer verilmiştir (ILO, 1985). Yargıtay kararında da
ILO’nun benimsemiş olduğu iş sağlığı ve güvenliği esasları, “Bütün işkollarında işçinin fiziksel, ruhsal ve
sosyo-ekonomik bakımdan sağlığı-
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nı en üst düzeye çıkarmak ve bunun
devamını sağlamak; çalışma şartları
ve kullanılan zararlı maddeler nedeni ile işçi sağlığının bozulmasını
engellemek; her işçiyi kendi fiziksel
ve ruhsal yapısına uygun işte çalıştırmak; özet olarak işin işçiye ve işçinin ise uyumunu sağlamak” olarak
tanımlanmaktadır43.
Avrupa Birliği’nin iş sağlığı ve
güvenliğine ilişkin temel düzenlemesi olan 89/391 sayılı Çerçeve
Direktif’in, 5. ve 6. maddelerinde
işverenin yükümlüğü ve sorumluluğu düzenlenmektedir. Buna göre
işveren, işle ilgili her türlü tedbiri
almakla yükümlü kılınmıştır. Çalışanların sağlığını ve güvenliğini korumak, mesleki tehlikeleri önlemek,
bilgilendirme, eğitim ve kurumsal
gereklilikler için her türlü önlemi
almak, teknik gelişmeleri adapte etmek işverenin yükümlülükleri arasında sayılmıştır (EEC,1989).
Çerçeve Direktif’in işverenin
sorumluluğuna yönelik benimsemiş olduğu yaklaşım, Avrupa Birliği
Adalet Divanını’nın (ABAD) bir kararında kusur sorumluluğu olarak değerlendirilmiştir. İlgili kararda, Birleşik Krallık’ın iş sağlığı ve güvenliği
mevzuatında, ‘makul ölçüde uygulanabilirlik’ ifadesine yer vermesi, AB
Komisyonu tarafından Direktif’in 5.
maddesinde işverenlere yüklenen
görevin kapsamının daraltılması,
işverenin sorumluluktan kaçmasına imkân tanındığı ve Direktif’in iç
43

Y. HGK. 2006/10-696 E. 2006/704 K. 8.11.2006 T.

hukuka aktarılmasında uyumsuzluk olarak nitelendirilmiştir. Birleşik Krallık’ın uyumsuzluk olduğunu
kabul etmemesi ve Komisyon’un
eleştirilerine karşı çıkması neticesinde uyuşmazlık, Komisyon tarafından ABAD’a taşınmıştır. ABAD
yapmış olduğu incelemede, Birleşik
Krallık’ın düzenlemesine göre işverenin, ancak işçilerin sağlık güvenliğine yönelik risklerden kaçınmak
için makul olarak uygulanabilir her
şeyi yaptığını ispat etmesi halinde
kurtulabileceğine, özen yükümlülüğünün değerlendirilmesinde işverenin özellikleri dikkate alınmadan
tamamen nesnel ölçütler çerçevesinde değerlendirme içerdiğine ve
işverenin, özen yükümlülüğünün
yerine getirilmemesinden kaynaklanan zararlardan sorumlu olduğuna dikkat çekilmektedir. Kararda,
Komisyon’un uyuşmazlık konusu
5. maddeyi, bir olayın veya sonuçlarının, işverenin önleyici tedbirlerin
alınmasındaki herhangi bir ihmalinden kaynaklanıp kaynaklanmadığına bakılmaksızın, işçinin sağlığına
ve güvenliğine zarar veren herhangi
bir olayın sonuçlarından sorumluluğuna yol açacak şekilde yorumladığı değerlendirmesine yer verilmiştir. Mahkeme, Direktif’in ilgili
maddesinde herhangi bir sorumluluk biçimi belirtilmeksizin işverenin
tabi olduğu genel yükümlülüklerin
somutlaştırıldığını ve dolayısıyla
kusursuz sorumluluk olarak nite-
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lendirilemeyeceğini ifade etmiştir.
Bununla birlikte Mahkeme, m.5/4’te
üye devletlere, olağandışı ve öngörülemeyen durumlarda işverenin
sorumluluğunu sınırlama seçeneği
tanınmış olduğuna dikkat çekerek,
AB yasama organının işverenlere
kusursuz sorumluluk yüklemeyi
amaçladığı sonucuna ulaşılamayacağına karar vermiştir44.
Avrupa Sosyal Şartı’nda da iş
sağlığı ve güvenliğine ilişkin hükümlere yer verilmiş, 3. maddede
güvenlikli ve sağlıklı çalışma koşulları hakkı düzenlenmiştir. 11. maddede ise sağlığın korunması hakkı
düzenlenmiş ve taraf devletlerin,
sağlığın bozulmasına yol açan nedenleri ‘olabildiğince’ ortadan kaldırma yükümlülüğüne yer verilmiştir45. Şart’ın iş sağlığı ve güvenliğine
ilişkin hükümlerinde kusursuz sorumluluğun benimsendiği yorumu
yapılacak nitelikte ifadelerin kullanılmadığı, aksine daha yumuşatılmış ifadelerin tercih edildiği görülmektedir.
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM)’nin ise 2014 tarihli bir
kararda iş sağlığı ve güvenliğine aykırılığı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin, özel hayatın ve aile hayatının korunması başlıklı 8. maddesi
çerçevesinde değerlendirdiği görülmektedir. Bir petrol şirketinde derin
deniz dalgıcı olarak çalışan başvurucular, dalma faaliyeti sonucu ciddi
44
45
46
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sağlık problemleri yaşadıklarını ve
akciğer kanseri, duyma bozukluğu,
travma sonrası stres bozukluğu gibi
hastalıklardan muzdarip olduklarını, devletin şirketlere geniş yetkiler vermesi sebebiyle denetimlerin
yetersiz kaldığını, bu nedenle özel
şirkette çalışıyor olmalarına karşın
Norveç devletinin sorumlu olduğunu ileri sürmüşlerdir. Mahkeme,
başvurucuların sağlıklarının vurgun
nedeniyle kötüleştiği ve Norveç makamları zamanında müdahale etmiş
olsaydı başvurucuların sağlığına yönelik söz konusu riskin muhtemelen
gerçekleşmeyeceği değerlendirmesinde bulunmuştur. Müfettişler veya
petrol işleri müdürlüğü tarafından
dalgıçlara dalma izni verilmeden
önce onların güvenliklerini değerlendirilebileceği dekompresyon tablolarının söz konusu şirketlerden
istenmemesi ve bu nedenle dalış
şirketlerinin dekompresyon tablolarının gizli kalmasına izin verildiği
belirtilmiştir. Yetkili makamların
dalma faaliyetlerini denetleme ve
dalgıçların güvenliğini sağlamadaki
rolü dikkate alındığında daha özenli
bir yaklaşım sergilenmesi gerektiği değerlendirmesi neticesinde 8.
maddenin ihlal edildiğine karar verilmiştir46. Belirtildiği üzere kamu-özel sektör ayrımı gözetilmeksizin iş
sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alma
yükümlülüğü düzenlenmiştir. Aynı
zamanda iş sağlığı ve güvenliği ted-

Commission v. United Kingdom, C-127/05, 14.07.2007.
R.G. 14.10.1989, 20312.
Case of Vilnes and Others v. Norway, . No: 52806/09 22703/10, 05.12.2013 T.
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birlerini alma yükümlülüğünün, çalışanı koruma amacı çerçevesinde
kamu hukuku ile desteklenen bir
özel hukuka dayalı bir yükümlülük
olduğuna değinilmiştir. Bu doğrultuda AİHM’in ilgili kararı, hükümetin iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin
yükümlülüklerine dikkat çekilmesi
bakımından önem taşımaktadır.
Avrupa Haksız Fiil Hukuku İlkeleri’nde de sorumluluğa ilişkin
hükümler yer almakta, m.1:101/1’de
başkasına verdiği zarar hukuki
olarak kendisine isnat edilebilen
kimsenin, o zararı tazmin etmekle
yükümlü olduğu düzenlenmektedir. Sorumluluğun kapsamının düzenlendiği m.4:101’de ise bir kişinin,
gerekli davranış ölçüsünün kasten
veya ihmali olarak ihlali sebebiyle kusur sorumluluğu temelinde
sorumlu olduğu düzenlenmiştir.
Bununla birlikte m.5:101’de tehlike
sorumluluğuna yer verilmiş ve olağandışı tehlikeli bir faaliyette bulunan kişinin, faaliyetin arz ettiği
tipik tehlikeye özgü ve onun sonuçlarından doğan zarardan kusursuz
olarak sorumlu olduğu hükmüne
yer verilmiştir (Avrupa Haksız Fiil
Grubu, 2005). Bu hükümler çerçevesinde, hukukumuzda da olduğu gibi
kusur sorumluluğunun esas olduğu,
tehlike sorumluluğu vb. kusursuz
sorumluluk hallerinin ise özel olarak
düzenlendiği şeklinde yorumlanabilecektir.
Sonuç olarak uluslararası hukuk
normlarında da kusur sorumluluğunun esas, kusursuz sorumluluğun

istisnai olduğunu ve bu çerçevede
işverenin sorumluluğunun hukuki
niteliğinin de özel olarak kusursuz
sorumluluğun düzenlendiği haller
hariç olmak üzere kusur sorumluluğunun benimsendiğini söylemek
mümkündür.
SONUÇ
İşverenin işçiyi gözetme borcu
çerçevesinde, iş sağlığı ve güvenliği
önlemlerini almakla yükümlü olması, meydana gelen iş kazası ve meslek hastalığında işverenin sorumluluğunun niteliği bakımından hangi
sorumluluk türünün esas alınacağı
tartışmalarına yol açmıştır.
Doktrinde kusursuz sorumluluk esasını savunan görüş, farklı
gerekçelere dayanmaktadır. Kusursuz sorumluluk görüşünün benimsenmesinin temel amacının, çalışan-işveren ilişkisinde dezavantajlı
konumda olan çalışan lehine yorum
yapmak olduğu görülmektedir.
Kusur sorumluluğu görüşünü savunanlar tarafından isabetle
belirtildiği üzere, kusursuz sorumluluk ancak kanunda öngörülmüş
olması halinde söz konusu olabilecektir. Bu nedenle işverenin kusursuz sorumluluğunun özel olarak
düzenlenmediği durumlarda kusur
sorumluluğunun esas alınması gerekmektedir. Nitekim, 6098 sayılı
TBK’nın yürürlüğe girmesiyle birlikte, işverenin tehlike sorumluluğu
bakımından kusursuz sorumluluğu
düzenlemesine yer verilmiş olması,
ayrık durumlar haricinde kusur so-
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rumluluğunun temel teşkil ettiğini
ortaya koymaktadır. Aksi takdirde
kusursuz sorumluluğun benimsendiğinin kabulü halinde, tehlike
sorumluluğu bakımından kusursuz
sorumluluğun düzenlenmiş olması,
bir özellik arz etmeyecektir.
Yargıtay kararlarında da uzun
süre, haksız fiil sorumluluğu, sözleşmeye aykırılıktan doğan sorumluluk ve tehlike sorumluluğu gibi
nedenlerle kusursuz sorumluluk
benimsenmiştir. Ancak Yargıtay’ın,
söz konusu yaklaşımın işverenlerin iş sağlığı ve güvenliği önlemleri
alma konusunda isteksizliğine yol
açacağı düşüncesinden hareketle
kusuru olmayan işverenin tazminat
sorumluluğunda indirim yapması,
kusursuz sorumlulukta kusur değerlendirmesi yapma eleştirilerine
sebep olmuştur.
Yargıtay’ın son dönem kararlarında ise istikrarlı bir şekilde kusur
sorumluluğunun benimsendiği görülmektedir. Bununla birlikte işverenin özen yükümlülüğü bakımından, işverenin ve işyerinin özellikleri
dikkate alınmaksızın objektif özen
yükümlülüğünün kabul edilmiş olması, kusursuz sorumluluğa yaklaşılması olarak nitelendirilmektedir.
Yargıtay kararlarında, illiyet bağı ve
kaçınılmazlık kavramlarının, işverenin sorumluluğunun tespitinde
önem taşıdığı görülmektedir.
Uluslararası hukuk düzenlemelerinde de kusursuz sorumluluk hallerine özel olarak atıf yapıldığı, bunun
dışında işverenin kusur sorumlulu-
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ğunun kabul edildiği görülmektedir.
Bu çerçevede mevzuatımızın ve son
dönem Yargıtay kararlarının, uluslararası düzenlemelerle uyumlu olduğunu söylemek mümkündür.
Gerek kusur sorumluluğu gerek
kusursuzluk sorumluluk görüşünü
savunanlar, çalışanın korunması
amacı taşımaktadır. Ancak çalışanı
korumak için, kanuni dayanaktan
yoksun bir yaklaşımın benimsenmesi, belirsizliklere yol açacaktır.
Nitekim hukuk sistemimizde kusur
sorumluluk esas ve kusursuz sorumluluk istisna olup, hukuki temele oturtulmadan çalışanı koruma
saikiyle kusursuz sorumluluğun
benimsenmesinin karmaşaya yol
açacağı kanaatindeyiz. Bu nedenle,
işverenin kusursuz olması halinde çalışanı korumasız bırakmamak
adına, bazı ülkelerde de benimsendiği üzere, çalışanın tüm zararının
Kurum tarafından karşılanması,
Kurum’un kusuru oranında işverene rücu etmesi ve böylece çalışanın
hem Kurum’a hem işverene ayrı ayrı
talep yöneltmemesi hem de korunması yaklaşımı daha iyi bir çözüm
olacaktır (Süzek, 2021: 440).
Eren, özel sorumluluk sigortaları yaptırılması, iş kazası ve meslek hastalığı primlerinin artırılması
ve devletin de bir ölçüye kadar prim
ödemeye katılması önerilerini dile
getirmektedir (Eren, 1974: 94). Bir diğer çözüm önerisi ise, tehlike sınıfları dikkate alınarak işçi lehine kaza ya
da hayat sigortası yaptırılması zorunluluğu getirilmesidir. Maden ça-
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lışanları bakımından getirilen ferdi
kaza sigortası zorunluluğunun uygulama alanının genişletilmesi, çalışanın zarar karşısında korumasız
kalmasını önleme amacına hizmet
edecektir (Güneş, 2017: 176).
Sonuç itibariyle, işverenin iş
kazası ve meslek hastalığından

doğan hukuki sorumluluğunun niteliği, mevcut hukuki düzenlemelerimiz çerçevesinde kusur sorumluluğu olarak kabul edilmeli, tehlike
sorumluluğu gibi ayrık düzenlemeler özelinde kusursuz sorumluluğun
değerlendirilmesi gerekmektedir.
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n

Önce genel anlamda bir soru
ile başlayalım. Pandemi bitti mi?
1 Aralık 2019’da Çin’in Wuhan
kentinde başlayan Covid-19 pandemisi 11 Mart 2020’de ülkemizi de ilk
olgusuyla içine almış oldu.
Birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de geçtiğimiz aylarda olgu sayılarının, ağır olguların, hastane yatışlarının, yoğun bakım ihtiyacının,
ölümlerin azaldığı bir gerçektir. Bu
durum pandeminin ortadan kalktığı
zannıyla birlikte, önlemlerin azalması tehlikesini getirdi. Ancak daha
kolay ve hızla bulaşan ve aşı bağışıklığından kaçabilen Omicron BA.4
ve BA.5 varyantlarının baskın hale
gelmesi, vaka sayılarında tekrar artışlara neden oldu.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından Ağustos sonu itibarıyla
pandeminin başlangıcından bu yana
dünya genelinde toplam vaka sayısının 605 milyonu, Covid-19 ölümlerinin 6.5 milyonu aştığı bildirilmiştir.
Ülkemizde ise Sağlık Bakanlığı verilerine göre Ağustosun ikinci haftası
itibariyle vaka sayısı haftada 144 bin,
haftalık vefat sayısı 340 civarındadır. DSÖ Direktörü de yakın tarihli
bir konuşmasında son 4 hafta içinde
dünya genelinde Covid-19 nedeniyle ölümlerin yüzde 35 arttığını bildirmiştir. Bunun en önemli nedeni,
halen tam aşılama oranlarına ulaşılamamış olması olabilir. Nitekim
ülkemizde 18 yaş üstünde en az 2
doz Covid-19 aşısı toplumun sadece
yüzde 85.62 sine uygulanmıştır. Tam

aşılanma oranları ise henüz yüzde
68’ler civarındadır.
Pandeminin sona ermesi, biraz da ülkeler arasındaki uygulama
farklılıklarının giderilerek, aşılama
oranlarının küresel ölçekte yüzde 80’lerin üzerine çıkarılmasıyla
mümkün olacaktır. Ancak ekonomik güç ve uygulama farklılıkları
nedeniyle bu henüz gerçekleşemedi.
Kimi ülkeler aşılama yerine tamamen işi toplum bağışıklığına terk
etti. Pandeminin başından bu yana
çoğu zengin ülkeler ihtiyacından
fazla aşı stokladı. Kimi ülkeler ise
aşı temin edecek ekonomik güçte
bile değildi. Kısaca, pandemi ile etkin mücadele için evrensel eşitlik ve
sosyal adaletin önemi bir kez daha
anlaşılmış olsa da, uygulanamadı.
Bugün hastalık daha bulaştırıcı
olmakla birlikte, çoğu daha hafif olgular halinde seyretmektedir. Bazı
ülkelerde endemik düzeye indirilmiş
olsa da, pandemi henüz bitmemiştir.
Sonuç olarak Covid-19 pandemisinin halen devam etmekte olduğu
söylenebilir.
Pandeminin başından beri hala
en iyi mücadele yöntemi korunmaktır. Birincisi aşılama, ikincisi de
maske, mesafe ve hijyen kurallarına
uyum. Aslında pandeminin öğrettiği ve kalıcı olarak yaşamımızın bir
parçası olması gereken kurallardır
bunlar. Kapalı ve kalabalık yaşamın
çoğaldığı kış aylarında bu kurallar,
diğer solunum yolu enfeksiyonlarında da korunmanın anahtarıdır.
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n

Aşıların yeterliliği konusunda görüşleriniz nelerdir?
Vaka sayılarının tekrar artışından, daha kolay ve hızla bulaşan ve
aşı bağışıklığından kaçabilen Omicron BA.4 ve BA.5 varyantlarının
baskın hale gelmesi sorumlu tutulmaktadır. Bu durum, aşıda yeni arayışları da beraberinde getirmiştir.
Buna rağmen yine de mevcut aşılarla hatırlatma dozunun yapılması
ihmal edilmemelidir. Son aşılamadan 6 ay sonra bağışıklık azalmaktadır. Yeni varyantların antikordan
kaçma özelliğine rağmen, daha etkili –bivalan- yeni aşılar geliştirilip
ülkemizde kullanıma girene kadar,
mRNA (biontec) aşılarını hatırlatma
dozu olarak yaptırmak önerilmektedir. Bivalan aşılar, bilinen mevcut
varyantlara ek olarak BA.4 ve BA.5
varyantlarını da kapsayacak şekilde
yeni bir mRNA bileşenleri eklenerek
zenginleştirilmiş ve etkinliği genişletilmiş aşılardır.

87

Üyesi olduğum Türkiye Solunum
Araştırmaları Derneği’nin aşılama
hakkındaki bilgi notundaki şu veciz
söz kulağımıza küpe olmalıdır; “Covid aşıları emniyet kemeriniz gibidir;
kazayı önlemez ama kaza sırasında
ağır yaralanmayı, ölümü önler.”

n Pandemi ve meslek hastalıkları arasında bir korelasyon kurabildik mi?
Pandemiyle birlikte, Covid-19
hastalığının sağlık çalışanları ve diğer bazı meslek gruplarında meslek hastalığı ya da iş kazası olup
olmadığı tartışmaları başladı. Bazı
ülkeler bu soruna hızla olumlu tepki
verirken, bazıları direndi ve sonunda gelinen noktada sağlık çalışanları öncelikli olarak, birçok ülkede
Covid-19 hastalığı meslek hastalığı olarak kabul gördü. Konuyu bazı
örneklerle zenginleştirmek istersek; Alman sigorta kurumu, genel
nüfustan daha yüksek risk altında
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olan sağlık çalışanlar ile benzeri riskli meslek çalışanları için olgu
bazında değerlendirme yapılarak iş
kazası veya meslek hastalığı olarak
kabul edilebileceğini bildirmiştir.
Fransa ölümle sonuçlanan veya solunum yetmezliği sekeli bırakan olguları meslek hastalığı olarak kabul
etmiştir. İtalya, işle illiyet bağı teyit
edilmiş olan olguları iş kazası olarak kabul etmiştir. Norveç, komplike
olan olguları meslek hastalığı olarak kabul etmiştir. Japonya sağlık
ve diğer bazı meslek mensuplarında
olgu örnekleri tanımlamış ve bunlarla uyumlu olanları iş kazası olarak kabul etmiştir. Örnekleri daha
çoğaltmak mümkündür ama uzatmadan ülkelerin yaklaşımları şöyle
tasnif edilebilir; Birincisi Pandeminin erken döneminde hemen, sağlık
çalışanları başta olmak üzere, bazı
meslek mensuplarında Covid-19’u
meslek hastalığı veya iş kazası olarak kabul eden ülkeler. İkincisi;

mevcut mevzuatlarının buna cevap
vermeye yeteceğini öngörüp, yeni
bir düzenleme yapmaksızın olgu bazında kabul eden ülkeler. Üçüncüsü
de, ısrarla “hayır” deme eğiliminde
olan, ama eninde sonunda gidişata
ayak uydurma zorunda kalan ülkeler diyebiliriz.
Türkiye’nin durumuna gelince; Biz de bu pandeminin başında
tereddüt yaşadıktan sonra kabul
eden ülkeler arasındayız. Söylediğim kategorilerin hangisinde değerlendirirsiniz bilemem ama pandeminin ilk sıralarında özellikle hekim
ve diğer sağlık çalışanlarının covid
nedeniyle kaybedilmeleri üzerine,
yükselen talepler karşısında Sosyal
Güvenlik Kurumu (SGK), reddeden
bir genelge yayımlamıştı. 7/5/2020
tarih ve 2020/12 sayılı bu genelge ile
açık bir biçimde Covid-19 iş kazası
veya meslek hastalığı olarak kabul
edilmemiş, adi hastalık olarak kabul edilmişti. Bundan aylar sonra
Sayın Cumhurbaşkanı tarafından
Covid-19 tanısı alan sağlık çalışanlarının vazife malullüğü ve meslek
hastalığı başvurularının hızla sonuçlandırılacağını açıklamasının ardından, 18 Aralık 2020’de Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Sabahattin
Aydın imzasıyla “Covid-19 nedeniyle
vazife malullüğü hakkında” başlıklı
bir genelge yayımlandı. Genelge her
ne kadar vazife malullüğü başlığı ile
yayımlansa da, ve özel hastaneler
dâhil tüm sağlık kurumlarını kapsıyor olması nedeniyle, Devlet tarafından tüm sağlık çalışanlarında Covid
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- 19’un meslek hastalığı olarak kabul edileceğinin somut bir taahhüdü oldu. Aslında bilinen mevzuatın
tekrarlanması niteliğinde olsa da, bu
yazı değerlidir. SGK yine de yeni bir
genelge yayımlamadı. Belki gerek
te yoktu. Belki de talebin artmasından çekindi. Ama başka bir şeyler
oldu. Örneğin Covid-19 nedeniyle
vefat eden bir hekim meslektaşımızın ölümünün meslek hastalığı nedeniyle olduğunu, olağan başvuru
süreçleri içerisinde kabul etti ve ailesine, gerekli edimleri sundu. Böylece, zaten dava konusu edilmiş olan
ölümle ilgili olarak, maddi ve manevi
tazminat talepleri de haklılık kazanmış oldu. Yine; Covid-19 nedeniyle
vefat eden Çankırı Devlet Hastanesi
şoförünün ölümünün meslek hastalığına bağlı olduğu, Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu tarafından
Aralık 2020’de kabul edildi. Güncel
SGK verilerinden yoksunuz ama
muhtemeldir ki, bugüne kadar daha
fazla mesleki Covid-19 olgusu kabul
edilmiş olabilir.
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Bugün Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanı sayısının 500’ün üzerinde olduğu ve
bunun 200’e yakınının hekim olduğu ifade edilmektedir. Ne kadarının
solunum yetmezliği ve diğer Covid
sekelleri ile iyileşip malul kaldığı ise
çalışmaya muhtaç bir alandır. Ölen
ve malul kalan bu sağlık çalışanlarının veya varislerinin, hak arama girişimleri hakkında ise, münferit birkaç olgu dışında, bilgi sahibi değilim.
Sonuç olarak diyebiliriz ki; evet,
Pandemi ve meslek hastalıkları arasında, en azından sağlık çalışanları
ölçeğinde bir korelasyon kurabildik.
Eksiklerine rağmen, bu konuda hak
arama kapısı aralandığı görünüyor.

n

Sağlık çalışanları deyince
sadece hekim ve hemşireleri mi anlamalıyız? Diğer sağlık çalışanları
için durum nedir?
Sağlık ordusu elbette sadece
hekim ve hemşirelerden oluşmaz.
Özellikle hastaneler, en komplike fabrikalardan daha çok makine
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parkına ve meslek çeşitliliğine sahip kuruluşlardır. Böylece buralarda
sağlık meslek mensuplarından, sağlık dışı meslek mensuplarına kadar
çok çeşitli bir çalışan yelpazesi bulunmaktadır. Bunların her biri, farklı
risk düzeylerinde olsa da, genel topluma kıyasla daha yüksek oranlarda
Covid-19 virüsüne maruz kalma riski taşımaktadırlar.
Bu mesleklerden birkaçını sayacak olursak; Hekim, diş hekimi,
hemşire, ebe, sağlık memuru, eczacı, biyolog, diyetisyen, fizik mühendisi, biyomedikal mühendisi, çevre
sağlığı teknisyeni, çocuk gelişimi
uzmanı, sosyal hizmet uzmanı, fizyoterapist, değişik dallarda çalışan
teknisyenler, yardımcı hizmetliler,
İdari işler görevlileri, Şoförler bunlardan sadece birkaçıdır. Covidli
hasta transpotunda görev yapan
bir ambulans şoförünün, ya da acil
serviste, klinikte, yoğun bakımda
görev yapan bir hizmetlinin, bir tıbbi sekreterin daha az risk altında
olduğunu, onların Covidinin mesleki olmayacağını söyleyebilir miyiz?
Elbette hayır. Nitekim, görevli olduğum ve çalışan sağlığı hizmetlerini
yürüttüğümüz, o zamanki adıyla
Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları
ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanemizde, pandeminin ilk
yılında değerlendirdiğimiz 180 sağlık
çalışanımızın, yarıdan fazlası hekim
ve hemşire dışı personel idi. Dahası,
olgularımızın yüzde 6o’tan fazlasının riskli teması işyeri kaynaklı idi.
Bunların da yüzde 6o’tan fazlasının

düşük riskli veya riskli değerlendirilmeyen temas grubunda olduğu
saptandı. Bu veriler, Sağlık Bakanlığı rehberinde öngörülmüş olan risk
grupları sıralamasının, pratikte pek
bir değerinin olmadığının, hekim ve
hemşire dışı ve sözde düşük temas
gruplarında da hastalığın oldukça
yüksek oranarda görüldüğünün somut göstergeleridir.

n Örneğin bir hekimin Covid-19 hastalığı iş kazası mı? Yoksa
meslek hastalığı mı?

Konuya iş kazası ve meslek
hastalıkları tanımlarını hatırlayarak
bakalım. Bilindiği gibi, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık
Sigortası Kanunu’na göre bir olaya
iş kazası diyebilmek için işyerinde
veya işveren tarafından verilen iş
yürütülürken oluşması gerekir. Aynı
Kanun’da meslek hastalıkları ise “sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin
niteliğinden dolayı tekrarlanan bir
sebeple veya işin yürütüm şartları
yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal
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engellilik halleri” olarak tanımlanır.
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda ise meslek hastalığı kısaca
mesleki risklere maruziyet sonucu
ortaya çıkan hastalık olarak ifade
edilmektedir. Bir hastalığa meslekidir diyebilmek için hastalık kanıtlanmalı, maruziyet kanıtlanmalı ve
maruziyetin işle somut ilişkisi kanıtlanmalıdır.
Sağlık çalışanları, Covid-19 pandemisinde en yüksek risk altındaki
grup olarak tüm dünyada öncelikle endişe edilen ve değerlendirilen
grup oldu. Nitekim, mesleki Covid
ölümleri de en çok, mensubu olduğum bu meslek grubunda görüldü. İş
kazası mı, meslek hastalığı mı olarak
değerlendirilmesi konusunda tereddütler yaşanmış olsa da, çok gerekli
olmayan bu tartışmalar da şimdilik
geride kalmış gibi görünüyor. Birincisi; iş kazasının koşulları bellidir. Bir
çalışanda örneğin çalışma sırasında
kan ve vücut sıvılarına kazai olarak
somut bir temas olmuşsa, bu iş kazası olarak raporlanmalıdır zaten. Bu
kazanın sonrasındaki inkubasyon
süresi içinde gelişmiş olan Covidi iş
kazası olarak nitelemek mümkündür. Ancak, bir sağlık çalışanında,
maruziyet anamnezi ile teyit edilen bir Covid-19 hastalığı, şüphesiz,
meslek hastalığıdır.
Beri tarafta; sağlık çalışanlarının
en önemli bölümünün kamu personeli, yani 4C’li oldukları düşünüldüğünde, zaten bunlardaki iş kazaları
ve meslek hastalıklarının karşılığı
“vazife malullüğü” olarak tek biçim-
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de ifade bulmaktadır. Soru belki 4A
ve 4C’liler için daha gerekli olabilir.
Bu açıdan bakılacak olursa; karşımıza tıbbi değil, hukuki görüşler çıkmaktadır. Konuyla ilgili olarak süreç
sırasında üç yazı yayımlandı. Bunlardan birini bildiğiniz gibi, Av. Doç.
Dr. Sami Narter ile birlikte derginizde
biz yayınladık. Bu yazıda tüm sağlık
çalışanlarında Covid-19 durumunda
kural olarak iş kazası bildirimi yapılması ve istisnai durumlarda her
somut olayın ayrı ayrı değerlendirilmesi gerektiğini ifade ettik. Benzer
bir makalede Gaye Baycık ve Çağla
Erdoğan, özetle; “Covid-19, iş kazasının yasal koşulları altında sigortalıya bulaştığında iş kazası olarak
nitelendirilecektir. Sağlık çalışanları
bakımından, Covid-19 meslek hastalığı olarak ele alınabilir. Hastalığın
bulaşma koşullarının ispatındaki
güçlük, sigortalıların hak kaybına
uğramasına neden olacak şekilde
yorumlanmamalıdır. Hastalığın salgın niteliğinde olması mücbir sebep
olarak nitelendirilemez ve illiyet bağını kesmez.” demişlerdir. Prof. Dr.
Levent Akın Hoca da, Çimento Dergisi’ndeki uzun makalesinde, sağlık
çalışanlarında Covid-19’a meslek
hastalığı demenin zor olduğunu, iş
kazası olarak nitelemenin daha uygun olacağını ifade etmiştir.
Sonuç olarak sağlık çalışanlarında Covid-19’a iş kazası veya
meslek hastalığı deme konusunda
kafalar biraz karışık. Hukukçu ağırlıklı görüşler, anlaşıldığı gibi, hastalığa sadece sağlık çalışanlarında ve
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iş kazası deme yönündedir. Ama bir
hekim olarak bizler, hastalığı elbette hastalık olarak nitelemek isteriz.
Ve aksi ispat edilmedikçe, sağlık
çalışanlarının Covid-19 hastalığının
meslek hastalığı olarak kabul görmesini uygun görürüz. Aslında yasal
sonuçları açısından aralarında fark
yok. Önemli olan, hekim ve Sağlık
Kuruluşunun bildirim süreçleri konusunda bilgili ve istekli olmasıdır.

yeler, postacılar, öğretmenler, sosyal hizmet uzmanları gibi zorunlu
olarak çalışmaya devam eden meslek gruplarında Covid-19 diğer çalışanlara göre daha sık bildirilmiştir.
SGK Emekli Hizmetleri Genel
Müdürlüğü Maluliyet ve Sağlık Kurulları Daire Başkanlığı tarafından
uzun süredir komisyonlar marifetiyle uzun süredir bir çalışma sürdürülüyor; Ulusal Meslek Hastalıkları
Liste Güncelleme Çalışması. Bu ça-

n Covid-19 sadece sağlık çalışanlarında mı meslek hastalığı olarak kabul edilmelidir?
Pandeminin başında Covid-19’un
özellikle sağlık çalışanlarında sık
görüldüğü bilinmektedir. Bu nedenle DSÖ tarafından Covid-19’un
sağlık çalışanlarında meslek hastalığı olarak kabul edilmesi gerektiği
bildirilmiştir. Devam eden süreçte
toplumsal hizmetleri sunmakla görevli belediye çalışanları, güvenlik
görevlileri, ulaşım çalışanları, kur-

lışma ilgili uzmanlık alanlarının görüşüne sunulma aşamasına gelmiş
durumda. Hazırlanan yeni meslek
hastalıkları listesinde “Mesleki Enfeksiyon Hastalıkları” başlığı altında
Covid-19 hastalığının Hasta ve Çocuk Bakım Hizmetlerinde Çalışanlar ile Sağlık Çalışanlarında meslek
hastalığı olarak yer bulduğu görülmektedir.
Ancak, konuya hakkaniyetle
yaklaşıldığında pandemide topluma kıyasla yüksek risk altında olan
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mesleklerin sağlık çalışanları ile kısıtlı olmadığı gerçekten görülecektir. Tıbbi literatüre baktığımızda, bu
konuda bazı ipuçlarını yakalamak
mümkündür.

n Meslek hastalığı tanısı koyabilecek uzman hekim sayımız nedir?
İş ve Meslek Hastalıkları uzman
hekim sayımız Ağustos 2022 itibariyle henüz 50’dir. Ancak meslek
hastalığı tanısı koyma yetki ve sorumluluğunun sadece bu uzmanlarda olduğunu zannetmek doğru değil.
Uzmanlık alanımız ülkemiz için çok
geç kalınmış, çalışan sağlığı açısından lokomotif görevi görmeye aday
ve talip, oldukça yeni bir uzmanlık
alanı. Ancak meslek hastalıkları yeni değil elbette. Bizler yokken
de meslek hastalıkları tanısı konuluyordu, şimdi de başka uzmanlık
alanları tarafından konuluyor, konulacak ve konulmalı. Bizim uzmanlık
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alanımız ihdas edilmeden önce de,
Ankara, İstanbul ve Zonguldak’taki
meslek hastaneleri ile Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastaneleri
ve Devlet Üniversite Hastaneleri, meslek hastalıkları tanısı koyma konusunda yetkili ve sorumlu.
Daha doğru ifadeyle, SGK, buralardan gelen meslek hastalığı rapor ve
bildirimlerini kabul ediyor. Buralarda çalışan bütün uzman hekimler
meslek hastalığı tanısı koyabilirler.
Ama bunların dışında da her hekim,
her kurumda meslek hastalığı ön
tanı ve tanısını koyabilir. Geriye, bu
uygun merkezlerden birine hastayı
göndererek, kesin tanı alıp bildirimde bulunulmasını sağlamak kalır.
Bu, hekimin sadece hekim sorumluluğu değil, aynı zamanda vicdani
ve sosyal sorumluluğudur. Bu konu,
etraflıca konuşulup, paydaşlarının
ve sosyal tarafların, hatta toplumun
bütününün dikkatine sunulması gereken önemli bir konudur.
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n

Meslek hastalığı istatistiklerimiz ne anlatıyor?
Dürüst olmak gerekirse, meslek hastalığı istatistiklerimiz meslek
hastalıklarımıza tanı koyma, raporlama, bildirme konularında pek istekli olmadığımızı anlatıyor. Harrington kuramı adıyla çok kullanılan
bir tahmin yaklaşımına göre, çalışan
nüfusun binde 4 ile 12’si hesabıyla, ülkemizde yılda 80.000-240.000
vaka görülmesi beklenmektedir. Bir
başka hesapla, Türkiye İstatistik Kurumumuz (TÜİK) tarafından iki kez
yapılmış olan hane halkı araştırmasının sonuçlarına göre çalışan nüfusun 900.000’den fazlası, son bir yıl
içinde işinden kaynaklanan sağlık
sorunu yaşadıklarını ifade etmiştir.
Oysa 2020 SGK istatistiklerinde edime hak kazanan, yani yüzde 10 üzeri
sürekli iş göremezlik geliri bağlanan
meslek hastası sayısı yılda bini aşmamaktadır.
Batının gündeminden büyük
oranda çıkmış olan silika, aralarında
ülkemizin de bulunduğu düşük ve
orta gelir düzeyindeki ülkelerde hala,
hem de akselere silikozis formlarıyla, önemli bir sorun olmaya devam
etmektedir. Madencilik sektöründe
yüzde 3.5’lara kadar indirilmiş olan
pnömokonyozlar, silika maruziyetinin yüksek olduğu kumlama, taş
kırma, tünel, baraj yapımı, seramik
gibi iş ve mesleklerde yüzde 35’ler
civarında görülmeye ve ölümcül olmaya devam etmektedir.
Dünyada da durum çok iç açıcı

değildir. Dünyada her yıl yaklaşık
360.000 çalışan iş kazaları nedeniyle
ölürken, meslek hastalıkları ve işle
ilgili hastalıklar nedeniyle ölenlerin
sayısı bunun beş katından fazladır. Bu ölümlerin en büyük nedenleri ise Kronik obstrüktif akciğer
hastalığı (KOAH) (450.000 ölüm);
inme (400.000 ölüm) ve iskemik
kalp hastalıkları (350.000 ölüm)dır.
Mesleksel risk faktörleri, Avrupa’da
sağlığı tehdit eden ilk on neden arasındadır. Ancak hem dünyada, hem
Avrupa’da, hem de ülkemizde saptanan meslek hastalıkları sayıları,
beklenene kıyasla devede kulak kadardır. Oysa örneğin, ölümcül meslek hastalıklarının ilk sırasında yer
alan ve işyeri kaynaklı tozlar, gazlar,
dumanlar ve buharlardan kaynaklanan mesleksel solunum hastalıkları
önlenebilir beş kronik solunum hastalığı arasında sayılmaktadır.
Kısacası, çalışanlarımızın sağlığını korumakta, geliştirmekte, meslek hastalıklarını tanımakta, kayıt
ve bildirimde yeterli olmadığımız
açıktır. Konu hakkında Devlet, SGK,
işçi ve işveren ve hekimlerin bilgi ve
duyarlılığının artırılması gereklidir.
İğneyi önce meslek grubumuza batırmak istersek; sağlık hizmet
sunumuna çalışanların sağlığı penceresinden baktığımızda karşımıza
çıkan eksiklikleri şöyle sıralayabiliriz; Tıp fakültelerinde çalışma yaşamının sağlığa etkileri yeterince
işlenmemektedir. Tıpta uzmanlık
eğitimlerinde de branşların meslek
hastalıkları konularında yeterli eği-
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tim aldıkları söylenemez.
Tıp Fakülteleri yakın zamana
kadar İş ve Meslek Hastalıkları Uzmanlık Eğitimini vermeye istekli olmamışlar, bu sorumluluktan kaçınmışlardır. İşin sağlık eğitim boyutu
böyledir de, İş Güvenliği boyutu daha
mı iyidir? Mühendislik fakültelerinde de iş güvenliği konuları yeterince
işlenmemektedir. İşyeri Hekimliği
ve İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimleri
sertifikasyon düzeyinde ve yetersizdir.
Diğer taraftan meslek hastalıkları ön tanısı alan bir işçinin, yetkin
ve istekli bir sağlık merkezine erişmesinde çok fazla engel vardır. Yetkili hastaneler, yetki ve sorumluluklarından kaçınmaktadırlar.
İşin doğrusu, işçi ve işveren de
meslek hastalıkları tanısının çoğalması konusuna pek istekli değiller.
Birincisi işsiz kalacağından korkuyor, ikincisi de maliyetinden. Oysa
adı konulmamış meslek hastalıklarının gizli maliyetleri, herkes için,
korunmaktan çok daha pahalı. Çok
inanarak söylüyorum ki, en zor ve
en yüksek riskli işlerde bile etkin ve
verimli korunma yöntemlerinin uygulanması ve meslek hastalıklarının
önlenmesi mümkün.

n

Uzmanlık alanınızdan biraz
söz eder misiniz?
İş ve Meslek Hastalıkları Yan
Dal Uzmanlık alanı 2012 yılında kurulmuş ve halen Ankara, İzmir ve
İstanbul’daki beş eğitim programında verilen uzmanlık eğitimi ile yeni
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uzmanların yetiştirildiği bir alandır.
Eğitim Programı; Dâhiliye, Halk Sağlığı ve Göğüs Hastalıkları Anabilim
Dallarının birlikteliği ile oluşmaktadır. Eğitim süresi 3 yıldır. Yaklaşık 8
yıldır verilmekte olan eğitim ile halen 50 hekim İş ve Meslek Hastalıkları uzmanı olmuş ve Devlet hizmet
yükümlülüğü atamaları yapılmıştır.
30’dan fazlası da programlarımızda
yan dal eğitimine devam etmektedir. İş ve Meslek Hastalıkları Uzmanları Derneği (İMUD), bu alanın
uzmanlık derneğidir.
İş ve Meslek Hastalıkları Uzmanlık alanı; meslek hastalıklarının, yaralanmaların, maluliyetin
önlenmesi ve tedavisini, çalışanların, ailelerinin ve toplumun sağlık ve
üretkenliğini sürdürmeyi kapsayan
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bir uzmanlık alanıdır. Mesleksel ve
çevresel faktörler, tıbbın hemen bütün uzmanlık alanlarını ilgilendiren
hastalıklara neden olabilirler. Klinik
ve girişimsel yetkinlikler açısından
İMHU’dan beklenen, ekip çalışması
yaparak hastanın tanı ve tedavisinin tüm sürecini yönetebilmektir.
Özellikle nedenselliğin aydınlatılması, kayıt, raporlama ve bildirim
süreçlerinde öncü rol alması umulur.
Bunun yanı sıra İMHU; İş Sağlığı, Güvenliği ve Meslek Hastalıkları mevzuatına hakim olmalı, Çevre Sağlığı,
Endüstriyel toksikoloji, Risk algılanması, değerlendirilmesi ve kontrolü,
Felaketlere hazırlık ve Acil durum
yönetimi, Sağlık ve verimlilik, Halk
sağlığı gözetimi, Hastalıkların önlenmesi, İşe uygunluk ve Engellilerin
entegrasyonu, İş sağlığı ve Meslek
hastalıkları ile ilgili sevk ve yönetim
konularında yeterli olmalıdır.
İş ve Meslek Hastalıkları, tıbbın
hemen her uzmanlık alanı ilgilendirmektedir. Bunu rotasyon programımızın zenginliğinden de anlamak
mümkündür; İç Hastalıkları, Göğüs
Hastalıkları, Halk Sağlığı, Fiziksel
Tıp ve Rehabilitasyon (FTR), Enfeksiyon Hastalıkları, KBB, Dermatoloji,
Nöroloji, Psikiyatri, Göz Hastalıkları,
Farmakoloji. Böyle olunca, bu paydaş
uzmanlık alanlarının duyarlılığının
artırılması, uzmanlık öğrencilerimizin eğitimi için zorunluluk haline
gelmektedir. Ancak bu konuda henüz çok iyi bir noktada olduğumuzu
maalesef söyleyemeyiz. Rotasyon
branşlarımızdan, hatta bazen prog-

ram ortağı branşlardan bile her zaman yeterince katkı, katılım ve destek gördüğümüzü söyleyemeyiz. Bu
konu, eğitim bütünlüğü açısından
önemsediğimiz bir konudur.
Diğer yandan işyeri ve işyeri hekimi ile yakın ilişki içerisinde olma
zorunluluğumuz vardır. Bu da eğitim enerjimizin önemli bir bölümünü
sarf ettiğimiz bir alandır.
İMHU’lar başta üniversite hastaneleri (ilgili anabilim dalları ve
klinikleri, iş sağlığı birimi, iş sağlığı
merkezi), eğitim ve araştırma hastaneleri, meslek hastalıkları hastaneleri, iş sağlığı konusuyla ilişkili
laboratuvarlar, genel hizmet hastanelerinin klinikleri, iş sağlığı klinikleri, büyük iş yerlerinin veya sanayi
kuruluşlarının iş sağlığı birimleri, iş
sağlığı danışma merkezleri, ortak
sağlık güvenlik birimleri olmak üzere birçok alanda çalışabileceklerdir.
Birinci, ikinci ve üçüncü basamak
sağlık hizmetlerinde görev alma,
akademik kariyer yapabilme, çalışma yaşamında iş ve meslek hastalıklarıyla ilgili danışmanlık ve bilirkişilik hizmeti vermek ve bürokratik
süreçte pozisyon almak diğer kariyer olanaklarıdır. Ayrıca ulusal ve
uluslararası alanla ilgili kuruluşlarda
görev alabilir.

n Son olarak, İş sağlığı ve güvenliği mevzuatında değişiklik ihtiyacı var mı?
Kanun, tüzük ve yönetmeliklerimizde önemli bir eksiklik olduğunu düşünmüyorum. Bağımsız bir
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İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu olan
belki de sayılı ülkelerden biriyiz.
Belki mevzuattan daha çok, anlayışın değiştirilmesine ihtiyacımız var.
Meslek hastalıkları kesinlikle önlenebilir. Bunun için işçi ve işveren
sendikalarının bu işi samimiyetle
istemesi, emek vermesi gerek. Bizler
bu konuda hem eğitim kurumlarımızla ve alandaki uzmanlarımızla,
hem de uzmanlık derneğimizle her
türlü desteği vermeye hazırız. Sağlık
Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB) başta olmak
üzere, Bakanlıklar ve diğer kamu
kurumları ile birlikte yapılabilecek
çok şey var. Sağlık Bakanlığının çalışan sağlığının korunması konusunda daha aktif olması gerekiyor.
Nitekim yakın zamanda Çalışan
Sağlığı Daire Başkanlığına yetiştirdiğimiz bir uzmanımızın getirilmesini, bu yolda atılmış güzel bir adım
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olarak görüyoruz. ÇSGB İş Sağlığı ve
Güvenliği Genel Müdürlüğünde de,
İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve
Geliştirme Enstitüsü (İSGÜM)’de de
İş ve Meslek Hastalıkları Uzmanlarımızın görev aldığını görmek istiyoruz. Sendikalarımız ve kamuyla
birlikte, kaynakları etkin ve verimli
kullanarak, sektörel bazlı, somut
sonuçlar üreten projelerde birlikte
olmak isteriz. Bilinenlerin tekrarından fazla anlam içermeyen yüksek
bütçeli AB projeleri israftır. Çalışan
sağlığı alanında bildiklerimizi tekrarlamak için ne zaman, ne de para
harcamamalıyız. Hep daha iyisini,
toplumsal katma değeri yüksek olan
işleri tercih etmeli ve yapmalıyız. Elbette liyakati dikkate alarak...
Bana bu söyleşi fırsatını verdiğiniz için teşekkür ederim. Zülf’ü yâre
dokunduysak, affola...
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Prof. Dr. Pir Ali KAYA (1965-2022)

Sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz…
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PROF. DR. PİR ALİ KAYA (1965 - 2022)

21 Nisan 2022 tarihinde 57 yaşında aramızdan ayrılan Prof. Dr. Pir Ali
Kaya’nın vefatı, 1974 yılında kurulan bölümümüz için bir ilki oluşturmuştur.
Bölümümüzün kuruluş yıllarında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden
gelerek ders veren hocalarımızdan ve meslek hayatına bölümümüzde başlayan veya bir süre bölümümüzde sürdüren hocalarımızdan bazıları da vefat
ederek aramızdan ayrılmıştı. Ancak Prof. Dr. Pir Ali Kaya; lisans eğitimine bölümümüzde başlayan, yüksek lisans ve doktorasını bölümümüz lisansüstü
programlarında tamamlayan ve bütün meslek hayatını bölümüzde geçiren
ilk öğrencimiz ve öğretim üyemiz kaybı olmuştur.
1965 Ağrı (Tutak İlçesi Mızrak Köyü) doğumlu Pir Ali Kaya, 1985 yılında
Uludağ Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve
Endüstri İlişkileri Bölümü’nde lisans eğitimine başlamıştır. 1989 yılında lisans
eğitimini tamamladıktan sonra Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı’nda yüksek lisans
eğitimine başlamış, 1991 yılında Doç. Dr. Kuvvet Lordoğlu’nun danışmanlığını
yürüttüğü “Teknolojik Gelişmelerin Emek Verimliliği Üzerindeki Etkileri” konulu çalışması ile yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır.
1991 yılında doktora eğitimine başlayan Pir Ali Kaya, 1992 yılında araştırma görevlisi olarak öğrencisi olduğu bölümde, akademik hayatına başlamıştır. 1996 yılında Prof. Dr. Nurhan Akçaylı’nın danışmanlığını yaptığı “Uluslararası Çalışma Normları ve Türk İş Hukuku Üzerine Etkileri” konulu doktora
tez çalışması ile doktor unvanı almıştır. Doktora tezi yazım sürecinde 6 ay
süre ile İsviçre’de bulunmuş, Uluslararası Çalışma Örgütü’nde araştırmalar
yapmıştır.
2001 yılında Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku
Anabilim Dalında yardımcı doçent olan Kaya, iş hukuku ve sosyal güvenlik
hukuku alanında 2009 yılında doçent, 2014 yılında profesör unvanı almıştır.
2001-2022 yılları arasında İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim
Dalı başkanlığını yürütmüştür.
Çalışmalarını ağırlıklı olarak bireysel ve toplu iş hukuku üzerine yoğunlaştıran Prof. Dr. Pir Ali Kaya’nın yayınlarından bazıları şunlardır:
Kitaplar:
• İş Mevzuatı (Umuttepe Yayınları – 2021)
• Çalışma Hukukunda Eşitlik ve Ayrımcılık (Umuttepe Yayınları – 2020)
• İş Hukuku Temel Yasalar (Umuttepe Yayınları – 2019)
• Çalışma Hukukunda Eşitlik ve Ayrımcılık: Karşılaştırmalı Teorik Bir Bakış (Siyasal – 2014)
• Avrupa Birliği ve Türk İş Hukuku Bağlamında Eşitlik (Dora Yayınları – 2009)
• Çalışma Mevzuatı Külliyatı (Nobel Yayınları – 2006)
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• Uluslararası Çalışma Normları ve Türk İş Hukuku Üzerine Etkileri (TÜHİS-1999)
Makaleler:
• The Right to Work as a Fundemantal Human Right (European Scientific
Journal – 2019)
• Uluslararası İnsan Hakları Hukukunda Toplu Eylem Hakkı (Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi – 2017)
• Impact of ILO Convention Concerning the Protection of Wages no.95 on the
Turkish Labour Law (İş Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi – 2014)
• Liability of Employer to Protect Worker in Turkish Labour Law Responsibility for Occupational Health and Safety Measures and Relevant Legal and
Criminal Liabilities (Çalışma ve Toplum – 2014)
• Karşılaştırmalı Çalışma Hukukunda Toplu İşten Çıkarma (İktisat Fakültesi Mecmuası – 2006)
• Türk İş Hukukunda Kıdem Tazminatı Fonu Tartışmaları (İş Güç Endüstri
İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi – 2005)
• 4857 sayılı İş Yasasının Türk İş Hukukunda Meydana Getirdiği Yenilikler
(İş Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi – 2003)
• Sendika Özgürlüğü Açısından 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları
Yasasının Değerlendirilmesi (Çimento İşveren – 2002)
• Eşel Mobil Ücret Uygulaması ve Türkiye Gerçeği (Mülkiyeliler Birliği – 1998)
• Kamu Sektöründe Çalışma İlişkileri (İktisat Fakültesi Mecmuası – 1994)
Bursa Uludağ Üniversitesi
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölüm Başkanlığı

4857 SAYILI İŞ YASASI'NIN TÜRK İŞ
HUKUKU'NDA MEYDANA GETİRDİĞİ
YENİLİKLER (*)(**)
(***)

Pir Ali KAYA

GİRİŞ
İ4857 sayılı İş Yasası, 1936 yılından günümüze değin Türk İş Hukuku'nun revizyonist perspektifle
geliştirilmesinin (931 sayılı yasayı
hesaba katmazsak) üçüncü kuşağını oluşturmaktadır.1936 yıllı 3008
sayılı İş Yasası, İş Hukuku'na çalışma
hayatının temel kavramlarını yerleştirmiştir. 1971 yıllı 1475 sayılı yasa
sanayi devriminin standart çalışma
ilişkilerini İş Hukuku'na katmıştır.
4857 sayılı yasa ise Enformasyon
toplumunun esnek çalışma ilişkilerini İş Hukuku'na adapte etmeye
çalışmıştır. Dolayısıyla her üç dönemde de yapılan değişiklikler, dünyaya meydan okuma değil, aksine
dünyanın değerlerini anlamaya çalışmaktır. Yapılan her üç değişiklikte
de, yasa yapma süreçlerinde bilim
çevrelerinin büyük katkısı olmuştur. Bu nedenden dolayı, iş yasaları
teknik hukuk metinlerinin ötesinde,
teorik arka planında sosyal siyaset
vizyonu ile ortaya konulmuştur. Her

üç yasada da genel gerekçelerde çok
ciddi bir sosyal siyaset kritiği yapılmıştır.
4857 sayılı yasada bu misyon
ortaya konulurken, aynı zamanda
Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne uyum
sürecinde çalışma normlarının
ahenkleştirilmesi üzerinde durulmuş ve neden esnekliğin Türk Çalışma Hukuku'na taşındığının gereği de ortaya konulmuştur. Evrensel
normlar çerçevesinde Çalışma Hukuku'nda değişim öngören 4857 sayılı yasa, kısmi süreli çalışma, çağrı
üzerine çalışma, geçici iş ilişkisi ile
çalışma, telafi çalışması, belirli süreli çalışma, alt işveren ve kısa süreli
çalışma ile ilgili yeni düzenlemeler
getirmiştir. Elbette bu yeni düzenlemeler, uzun süre Türk Çalışma Hukuku'nda tartışma yaratacak yeniliklerdir. Ancak bu değişikliklerin
ILO ve Avrupa normları perspektifinde ele alınması ve iş güvencesi
ile birlikte İş Hukuku'na taşınması,
esnek çalışmanın ortaya çıkaracağı

Makale, İŞ, GÜÇ Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi’nden alınmıştır. Yıl: 2003, Cilt: 5, Sayı: 2, Sıra: 5, No: 174,
http://www.isguc.org/?p=article&id=174&cilt=5&sayi=2&yil=2003,(Erişim Tarihi: 25.08.2022).
(**)
Bu makale ilk olarak, Bursa Bilanço Dergisi, Yıl 4, Sayı 48'de yayınlanmıştır.
(***)
Yard. Doç. Dr. / Pir Ali Kaya’nın 2003 yılında Yard. Doç. Dr. unvanı ile yayımlanan makalesidir. Uludağ Üniversitesi,
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü.
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Sayı : 23 / Ağustos 2022 (s: 103-119)
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olumsuzlukları kısmen de olsa azaltacaktır.
Hemen belirtelim ki, kimi olumsuzluklarına rağmen mümkün mertebede muhataplarının hukukunu
korumaktadır. Bu maksatla işyeri
veya işletme yönetimlerine çok ciddi bir kayıt ve hukuka uygun işlem
yapma borcunu yüklemektedir.
Bu düşünce ile bu çalışmada
4857 sayılı yasanın getirdiği değişiklikler, eski yasa ile karşılaştırmalı
bir şekilde ele alınmıştır.
1. KAPSAM AÇISINDAN
4857 sayılı yasa 1475 sayılı yasadan farklı olarak kanunun amacını da ortaya koymuştur. Kanunun
amacı, "İşverenler ile bir iş sözleşmesine dayanılarak çalıştırılan işçilerin çalışma şartları ve çalışma
ortamına ilişkin hak ve sorumluluklarını düzenlemektir." Kanun, 4.
maddede belirtilen istisnalar dışında
bütün işyerlerini, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerini ve faaliyet kollarına bakılmaksızın bütün
işçileri kapsamaktadır. Bu özelliği ile
4957 sayılı yasa Türk İş Hukuku'nda
genel bir iş yasası hüviyetini kazanmış olmaktadır. (md.1)
İş Kanunu kapsamı dışında bırakılan istisnalarda yapılan düzenleme
ile 1475 sayılı yasadan farklı olarak;
• Konut kapıcıları konut türüne
bakılmaksızın doğrudan İş Kanunu
kapsamına alınmıştır.
• 50'den fazla işçi çalıştırılan
tarım ve orman işlerinde çalışanlar
kanun kapsamına alınmıştır.

• Bir ailenin üyeleri veya hısımları arasında dışardan başka biri katılmayarak evlerde ve el sanatlarının
yapıldığı işlerle ilgili düzenlemedeki
çalışma ilişkisi 3. derecede akrabalık
ilişkiyle sınırlandırılmıştır.
• "İşçi sağlığı ve iş güvenliği hükümleri saklı kalmak üzere çıraklar"
yaşına bakılmaksızın kanun kapsamı dışına çıkarılmıştır.
•"Yardım Sevenler Derneği merkez ve taşra atölyelerinde çalışanlar"
yeni yasayla kanun kapsamına alınmıştır.
2. İŞ KANUNU'NUN TANIM VE
KAVRAMLARINDA
YAPILAN
DEĞİŞİKLİKLER
• İşveren tanımında yapılan değişiklik; "İşçi çalıştıran, gerçek veya
tüzel kişiye yahut tüzelkişiliği olmayan kurum ve kuruluşlara işveren denir." Tanımı yapılarak işveren
kavramı genişletilmiştir. İşveren
tanımı içine tüzel kişiliği olmayan
kurum ve kuruluşlar da dâhil edilmiştir.
• İşçi tanımında yapılan değişiklik; "Bir iş sözleşmesine dayanarak
çalışan gerçek kişiye işçi denir." düzenlenmesiyle 1475 sayılı yasadan
farklı olarak işçi sayılabilmek için
"gerçek kişi olma koşulu" aranmıştır.
• İşveren vekili tanımında yapılan değişiklik; 1475 sayılı yasada "işyerinde işveren adına hareket eden
ve işin ve işyerinin yönetiminde
görev alan kimselere işveren vekili
denir" tanımı, yeni yasada "işveren
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adına hareket eden ve işin, işyerinin
ve işletmenin yönetiminde görev
alan kimselere işveren vekili denir."
şekline dönüştürülmüştür.
• İşyeri tanımında yapılan değişiklik; yeni yasa 1475 sayılı yasada
yer alan, "İşin niteliği ve yürütümü
bakımından işyerine bağlı bulunan
yerler" kavramını çıkarmış, bunun
yerine daha teknik bir tanımlamaya gitmiştir. Ve işyeri kavramını genişletmiştir. Bu düzenlemeye göre,
"işveren tarafından mal veya hizmet
üretmek amacıyla maddi olan veya
olmayan unsurları ile işçinin birlikte örgütlendiği birime işyeri denilir"
ve "işverenin işyerinde ürettiği mal
veya hizmet ile nitelik yönünden
bağlılığı bulunan ve aynı yönetim
altında örgütlenen yerler (işyerine bağlı yerler)" işyeri olarak kabul
edilmiştir. Nerelerin işyerine bağlı
yerler olarak kabul edileceği hususunda ise 1475 sayılı yasanın saydığı yerler ve eklentiler aynen kabul
edilmiştir.
• Alt işveren tanımında yapılan
değişiklik; yeni yasa 1475 sayılı yasada düzenlenen, alt işveren kavramını; alt işveren ile asıl işveren arasındaki müteselsil sorumluluk hariç,
alt işveren kavramını tamamıyla değiştirmiştir. Yasa koyucu, alt işveren
ile ilgili getirdiği yeni tanımlamayla,
önceki yasadan farklı olarak, Yargıtay kararları doğrultusunda işçi ve
işveren açısından yeni bir durum ortaya çıkarmıştır.
Yeni yasa açıkça, bazı işlerde alt
işveren ilişkisine cevaz verirken, bu-
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nun karşısında salt üretim maliyetini düşürmek amacıyla, muvazaalı
alt işveren uygulamasını tamamıyla
ortadan kaldırılmıştır. Yeni düzenlemeye göre, "Bir işverenden, işyerinde yürüttüğü mal veya hizmet üretimine ilişkin yardımcı işlerinde veya
asıl işin bir bölümünde işletmenin ve
işin gereği ile teknolojik nedenlerle
uzmanlık gerektiren işlerde iş alan
ve bu iş için görevlendirdiği işçilerini sadece bu işyerinde aldığı işte
çalıştıran diğer işveren ile iş aldığı
işveren arasında kurulan ilişkiye
asıl işveren-alt işveren ilişkisi denir.
Bu ilişkide asıl işveren, alt işverenin
işçilerine karşı o işyeri ile ilgili olarak bu kanundan, iş sözleşmesinden
veya alt işverenin taraf olduğu toplu
iş sözleşmesinden doğan yükümlülüklerden alt işveren ile birlikte sorumludur.
Asıl işveren işçilerinin alt işveren tarafından işe alınarak çalıştırılmaya devam ettirilmesi suretiyle
hakları kısıtlanamaz veya daha önce
o işyerinde çalıştırılan kimse ile alt
işveren ilişkisi kurulamaz. Aksi halde ve genel olarak asıl işveren-alt
işveren ilişkisinin muvazaalı işleme
dayandığı kabul edilerek alt işverenin işçileri başlangıçtan itibaren
asıl işverenin işçisi sayılarak işlem
görürler. İşletmenin ve işin gereği
ile teknolojik nedenlerle uzmanlık
gerektiren işler dışında asıl iş bölünerek alt işverene verilemez."(md
2/6-7)
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3. TÜRK İŞ HUKUKU'NA GİREN
YENİ KAVRAMLAR VE ÇALIŞMA İLİŞKİLERİ
• Eşitlik ilkesi ile ilgili yapılan
düzenleme; eşitlik ilkesi Avrupa çalışma hukuku normlarına uygun
olarak, negatif ve pozitif hukuk boyutuyla ilk kez Türk çalışma hukukunda yer almıştır. Yeni yasa çalışma ilişkilerinde dil, ırk, cinsiyet,
siyasal düşünce, felsefi inanç, din ve
mezhep vb. sebeplere dayalı her türlü ayrımcılığı yasaklamaktadır. Yeni
yasanın 4. maddesinde düzenlenen
eşitlik ilkesi şu yeniliği getirmektedir; "İş ilişkisinde dil, ırk, cinsiyet,
siyasal düşünce, felsefi inanç, din ve
mezhep vb. sebeplere dayalı ayrım
yapılamaz.
İşveren, esaslı sebepler olmadıkça, tam süreli çalışan işçi karşısında kısmi süreli çalışan işçiye,
belirsiz süreli çalışan işçi karşısında
belirli süreli çalışma işçiye farklı işlem yapamaz.
İşveren, biyolojik veya işin niteliğine ilişkin sebepler zorunlu kılmadıkça bir işçiye, iş sözleşmesinin
yapılmasında, şart-larının oluşturulmasında, uygulanmasında ve
sona ermesinde, cinsiyet veya gebelik nedeniyle doğrudan veya dolaylı
farklı işlem yapamaz.
Aynı veya eşit değerde bir iş için
cinsiyet nedeniyle daha düşük ücret
kararlaştırılamaz.
İşçinin cinsiyeti nedeniyle özel
koruyucu hükümlerin uygulanması,
daha düşük bir ücretin uygulanmasını haklı kılmaz.
İş ilişkilerinde veya sona erme-

sinde yukarıdaki fıkra hükümlerine aykırı davranıldığında işçi dört
aya kadar ücreti tutarındaki uygun
bir tazminattan başka yoksun bırakıldığı haklarını da talep edebilir.
2821 sayılı Sendikalar Kanunu'nun
31. maddesi hükümleri saklıdır."(md
5/1-6). Maddenin son fıkrası ise
böyle bir davranışın varlığını ispat
yükümlülüğünü hem işverene, hem
de iddia sahibine yüklemektedir.
Eşitlik ilkesiyle ilgili düzenlemenin Türk iş hukukuna getirdiği en
önemli yenilik, çalışma ilişkilerinde
her türlü ayrımcılığı yasaklarken,
aynı zamanda pozitif ayrımcılık dediğimiz dezavantajların korunmasını da iş hukukuna taşımaktadır.
• Ödünç iş ilişkisi ile ilgili yapılan
düzenleme; yeni yasanın 7. maddesinde geçici iş ilişkisi olarak düzenlenen ödünç iş ilişkisi temelde holding
bünyesinde geçici olmak koşuluyla
hizmet akdini devretmeksizin işçinin devrini öngörmektedir. Ancak
benzer işlerde olmak koşuluyla işçinin başka işverene devri de söz
konusudur. Yasa koyucu emek istismarını engellemeye yönelik olarak,
bu iş ilişkisini belli sürelere ve belli
şartlara dayandırmıştır. Bu yeni düzenlemeye göre, "işveren devir sırasında yazılı rızasını almak suretiyle
bir işçiyi; holding bünyesi içinde veya
aynı şirketler topluluğuna bağlı başka bir işyerinde veya yapmakta olduğu işe benzer işlerde çalıştırılması
koşuluyla başka bir işverene iş görme edimini yerine getirmek üzere
geçici olarak devrettiğinde geçici iş
ilişkisi gerçekleşmiş olur. Bu halde iş
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sözleşmesi devam etmekle beraber,
işçi bu sözleşmeye göre üstlendiği
işin görülmesini, iş sözleşmesine geçici iş ilişkisi kurulan işverene karşı
yerine getirmekle yükümlü olur.
Geçici iş ilişkisi kurulan işveren
işçiye talimat verme hakkına sahip
olup, işçiye sağlık ve güvenlik risklerine karşı gerekli eğitimi vermekle
yükümlüdür.
Geçici iş ilişkisi altı ayı geçmemek üzere yazılı olarak yapılır, gerektiğinde en fazla iki defa yenilenebilir.
İşverenin, ücreti ödeme yükümlülüğü devam eder, geçici iş ilişkisi
kurulan işveren, işçinin kendisinde
çalıştığı sürede ödenmeyen ücretinden, işçi gözetme borcundan ve
sosyal sigorta primlerinden işveren
ile birlikte sorumludur.
İşçi işyerine ve işe ilişkin olup
kusuru ile sebep olduğu zarardan
geçici iş ilişkisi kurulan işverene
karşı sorumludur. İşçinin geçici sözleşmesinden aksi anlaşılmıyorsa, işçinin diğer hak ve yükümlülüklerine
ilişkin bu kanundaki düzenlemeler
geçici iş ilişkisi kurulan işverenle
olan ilişkilerine de uygulanır.
İşçiyi geçici olarak devralan işveren grev ve lokavt aşamasına gelen bir toplu iş uyuşmazlığının tarafı
ise işçi grev ve lokavtın uygulaması
sırasında çalıştırılamaz. Ancak 2822
sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve
Lokavt Kanunu'nun 39. maddesi hükümleri saklıdır. İşveren, işçisinin
grev ve lokavt süresince kendi işyerinde çalıştırmak zorundadır.
Toplu işçi çıkarmaya gidilen iş-
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yerlerinde çıkarma tarihinden itibaren altı ay içinde toplu işçi çıkarmanın konusu olan işlerde geçici iş
ilişkisi gerçekleştirilemez."(md 7).
Madde metninde açıkça görüldüğü
gibi iki ayrı işverene bağlı gerçekleşen bir çalışma ilişkisi söz konusudur.
Daha çok ihtiyaç duyulan teknik
personel için öngörülen bu çalışma
ilişkisinin bu kadar ayrıntılı düzenlenmesinin haklı gerekçeleri vardır.
Gerek gelişmiş ülkelerde bu çalışma
ilişkisiyle ilgili yaşanan örneklerde,
gerekse Türkiye'de bu iş ilişkisinin
istismara açık olması böyle bir düzenlemeyi zorunlu kılmıştır.
• İşyerinin devri ile ilgili getirilen düzenlemeler; 1475 sayılı yasada
doğrudan işyerinin devrini düzenleyen bir kanun hükmü yoktu, sadece
kıdem tazminatını düzenleyen 14.
maddede kıdem tazminatının hesabında işyerinin devri veya intikali
halinde kıdem tazminatı hakkını koruyan bir ifade söz konusu idi. Yeni
yasada ise işyerinin devri 6. maddede işyerinin veya bir bölümünün
devri kenar başlığı altında bir kanun
hükmü olarak düzenlenmiştir. Bu
düzenlemeye göre " işyeri veya işyerinin bir bölümü hukuki bir işleme
dayalı olarak başka birine devredildiğinde, devir tarihinde işyerinde
veya bir bölümünde mevcut olan iş
sözleşmeleri bütün hak ve borçlarıyla birlikte devralana geçer.
Devralan işveren, işçinin hizmet
süresinin esas alındığı haklarda işçinin devreden işveren yanında işe
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başladığı tarihe göre işlem yapmakla
yükümlüdür.
Yukarıdaki hükümlere göre devir halinde, devirden önce doğmuş
olan ve devir tarihinde ödenmesi gereken borçlardan devreden ve devralan işveren birlikte sorumludurlar.
Ancak bu yükümlülüklerden devreden işverenin sorumluluğu devir
tarihinden itibaren iki yıl ile sınırlıdır.
Tüzel kişiliğin birleşme veya katılma ya da türünün değişmesi ile
sona erme halinde birlikte sorumluluk hükümleri uygulanmaz.
Devreden veya devralan işveren
iş sözleşmesinin sırf işyerinin veya
işyerinin bir bölümünün devrinden
dolayı feshedemez ve devir işçi yönünden fesih için haklı sebep oluşturmaz. Devreden veya devralan
işverenin ekonomik ve teknolojik
sebeplerin yahut iş organizasyonu değişikliğinin gerekli kıldığı fesih hakları veya işçi ve işverenlerin
haklı sebeplerden derhal fasih hakları saklıdır.
Yukarıdaki hükümler, iflas dolayısıyla mal varlığının tasfiyesi
sonucu işyerinin veya bir bölümünün başkasına devri halinde uygulanmaz."(md. 6). Yasa maddesinde
açıkça görüldüğü üzere, yasa koyucu devir işlemini tanımlamış, sadece
kıdem tazminatı açısından değil, devir işlemi sonucu ortaya çıkabilecek
her türlü hukuki sorun açısından
işçinin haklarını korumaya çalışmıştır.

4. HİZMET AKDİ TÜRLERİYLE
İLGİLİ YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
• Hizmet akdinin tanımıyla ilgili yapılan değişiklikler; 1475 sayılı yasada hizmet akdinin tanımı
yapılmamıştı ve doktrinde hizmet
akdinin tanımı Borçlar Yasa'sındaki tanıma göre yapılmakta idi. 4857
sayılı yasa yeni bir düzenleme ile
Borçlar Yasa'sındaki tanımı aynen
İş Yasa'sına taşımaktadır. Yeni yasada hizmet akdi "…bir tarafın (işçinin) bağımlı olarak iş görmeyi, diğer
taraftan (işverenin) da ücret ödemeyi üstlenmesinden oluşan sözleşmedir" şeklinde tanımlanmıştır.
Eski yasada olduğu gibi şekle tabi
değildir. Ancak süresi 1 yıldan fazla
olan sözleşmelerin yazılı yapılması
zorunludur. Sözleşmenin yazılı yapılmadığı hallerde, işveren işçiye en
geç iki ay içinde işin genel ve özel koşullarını, çalışma şartlarını, günlük
ve haftalık çalışma süresini, sözleşmenin türünü, ücret ve eklentilerine
ve ödeme zamanlarını gösteren yazılı bir belge vermekle yükümlüdür.
(md. 8).
• Deneme süresi ile ilgili yapılan
değişiklik; 1475 sayılı yasada deneme süresi hizmet akdi ile en fazla bir
ay, toplu iş sözleşmeleri ile en fazla
üç aya kadar uzatılabiliyordu. Yeni
yasada bu süre hizmet akitleriyle iki
ay, toplu iş sözleşmeleriyle dört aya
kadar arttırılmıştır. (md. 15). Deneme
süresi ile ilgili olarak açıkça işveren
lehine bir düzenlemeye gidilmiştir.
• Belirli süreli hizmet sözleşmeleri ile ilgili yapılan değişiklik;
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yeni yasa 1475 sayılı yasadan farklı
olarak belirli süreli iş sözleşmelerine tanımlanmakta ve hangi hallerin belirli süreli sözleşmeyi belirsiz
süreli sözleşmeye dönüştüreceğini
açıkça ortaya koymaktadır. Yasaya
göre, "belirli süreli işlerde veya belli
bir işin tamamlanması veya belirli
bir olgunun ortaya çıkması gibi objektif koşullara bağlı olarak işveren
ile işçi arasında yazılı şekilde yapılan
iş sözleşmesi belirli süreli iş sözleşmesidir.
Belirli süreli iş sözleşmesi, esaslı
bir neden olmadıkça, birden fazla üst
üste (zincirleme) yapılamaz. Aksi
halde iş sözleşmesi başlangıçtan itibaren belirsiz süreli kabul edilir.
Esaslı nedene dayalı zincirleme
iş sözleşmeleri, belirli süreli olma
özelliğini korurlar." (md. 11). Ayrıca
yasanın 12. maddesinde belirli süreli iş sözleşmesi ile çalıştırılan işçi ile
belirsiz süreli çalıştırılan işçi arasında haklar açısından ayrım yapılmayacağı da düzenlenmiştir.
• Kısmi süreli çalışma ile ilgili getirilen yeni düzenleme; Kısmi süreli
çalışma ile ilgili getirilen yeni düzenleme; 4857 sayılı yasa ile yapılan düzenleme ile kısmi süreli çalışma Türk
İş Hukuku'nda ilk kez tanımlanmıştır. Bu düzenlemeye göre, "İşçinin
normal haftalık çalışma süresinin,
tam süreli iş sözleşmesi ile çalışan
emsal işçiye göre önemli ölçüde
daha az belirlenmesi durumunda
sözleşme kısmi süreli iş sözleşmesidir". Haklı bir neden olmadıkça,
kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışan
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bir işçi ile tam süreli bir işçi arasında
ayrım yapılamaz.
Ancak kısmi süreli çalışan bir
işçinin ücret ve paraya ilişkin bölünebilir menfaatleri, tam süreli emsal
işçiye göre, çalıştığı süreye orantılı
olarak ödenir. Ayrıca kısmi süreli çalışma ile çalışan bir işçinin işyerinde niteliklerine uygun bir işin
açık olması durumunda tam süreliye
geçmesi mümkündür. Benzer şekilde tam süreli çalışan birinin de kısmi
süreliye geçebilmesi de söz konusudur. (md. 13).
• Çağrı üzerine çalışma ile ilgili
getirilen düzenleme; bu çalışma türü
de ilk kez 4857 sayılı yasa ile Türk
İş Hukuku'nda yer almıştır. Yeni
yasada, "yazılı sözleşme ile işçinin
yapmayı üstlendiği işle ilgili olarak
kendine ihtiyaç duyulması halinde
iş görme ediminin yerine getirileceğinin kararlaştırıldığı iş ilişkisi, çağrı
üzerine çalışmaya dayalı kısmi süreli
bir iş sözleşmesidir.
Hafta, ay veya yıl gibi bir zaman
dilimi içinde işçinin ne kadar süre ile
çalışacağını taraflar belirlemedikleri
takdirde, haftalık çalışma süresi yirmi saat kararlaştırılmış sayılır. Çağrı
üzerine çalıştırılmak için belirlenen
sürede işçi çalıştırılsın veya çalıştırılmasın ücrete hak kazanır".
Ayrıca çağrı üzerine çalıştırılmada aksi belirtilmemişse, çağrıyı
yapan işverenin işçiye işe başlamadan en az dört gün önceden haber
vermesi zorunludur. Süreye uygun
çağrı üzerine işçi, iş görme edimini yerine getirmekle yükümlüdür.
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Sözleşmede günlük çalışma süresi
kararlaştırılmamış ise işveren her
çağrıda işçiyi günde en az dört saat
üst üste çalıştırmak zorundadır.
(md.14)
5. İŞ GÜVENCESİ VE HİZMET
AKDİNİN SONA ERMESİ İLE İLGİLİ YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
• İş güvencesi ile ilgili getirilen
yeni düzenlemeler; 4773 sayılı yasa
ile 2002 yılında Türk İş Hukuku'na
giren iş güvencesi kavramı, yeni
yasada yararlanma şartları açısından yeniden düzenlenmiştir. Yasada
4773 sayılı iş güvencesi yasasında
olduğu gibi işverenin işçinin belirsiz
süreli hizmet akdini sona erdirmesinde geçerli sebep şartı aranmıştır.
Bu geçerli sebep; işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından ya da
işletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan bir nedene dayanmak zorundadır. Ayrımcılık
sayılabilecek haller geçerli sebep
kabul edilemeyecektir. Ancak, işçinin bu güvenceden yararlanabilmesi
için aynı işverene bağlı en az 6 ay çalışmış olması ve 30'dan fazla işçinin
çalıştığı bir işyerinde çalışması gerekmektedir. Bu şartlara haiz işçinin hizmet akdi, işveren tarafından
geçerli bir sebebe dayandırılmadan
sona erdirilmesi halinde, usule uygun yargı yoluna başvurması teminat altına alınmıştır. İş ilişkisini sona
erdiren nedeni ispat yükümlülüğü
işverene aittir. Şayet mahkeme fesih
işleminin geçerli bir sebebe dayanmadığına karar verirse, ya işe iade ya

da işçinin 4-8 aylık ücreti tutarında
bir tazminat söz konusudur. Ayrıca
mahkeme kararının kesinleşmesine
kadar işçinin çalıştırılmadığı, en çok
4 aylık doğmuş ücret ve diğer hakları da ödenir. Yasada bu iş uyuşmazlığından dolayı tarafların özel hakeme
başvurma yolu da öngörülmüştür.
(md. 17, 18, 19, 20, 21)
• Haklı nedene dayalı fesihte yapılan değişiklik; yeni yasada haklı
nedenle derhal fesih hakkı gerek işçi
gerekse işveren açısından 1475 sayılı
yasadaki durum aynen korunmakla
beraber, ahlak ve iyi niyet kurallarından dolayı fesihte kimi ilaveler
yapılmıştır. Yeni düzenlemede "cinsel taciz" her iki taraf için de haklı
nedenle feshin sebebi sayılmıştır.
Ayrıca işverenin haklı nedenle feshi
hakkını düzenleyen 25. maddenin
zorlayıcı sebeplerine "işçinin gözaltına alınması ve tutuklanması hali
de ilave edilmiştir.
• İşçinin çalışma koşullarında
yapılan değişiklikle ilgili getirilen
düzenleme; 1475 sayılı yasanın 16.
maddesinde iş şartlarının değiştirilmesi durumunda işçinin haklı
nedenle hizmet akdini fesih hakkı
düzenlenmekteydi. Yeni yasada ise
bu durum tersine çevrilerek işveren açısından düzenlenmiştir. Yeni
düzenlemeye göre işveren yazılı bildirmek koşulu ile işçinin iş şartlarını
değiştirebilir. İşçinin bu duruma 6 iş
günü içinde olumlu cevap vermemesi halinde, işveren bildirimli fesih
yoluyla işçinin hizmet akdini sona
erdirilebilir.(md.22)
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• Toplu işçi çıkarma ile ilgili yapılan değişiklikler; 1475 sayılı yasada işveren, md. 13, 16 (III) veya 17
(I ve III) bentleri uyarınca hizmet
ilişkisi sona eren işçiler yerine 6 ay
geçmedikçe alamamaktaydı ve bu
süre içinde aynı nitelikte işçi alması
durumunda, noter aracılığıyla durumu söz konusu işçilere bildirmek
zorundaydı. Yeni yasa, Avrupa Birliği
normlarına uygun olarak toplu işten
çıkarmayı; ekonomik, teknolojik ya
da yapısal vb. işletme gereklerine
dayandırmıştır. Toplu işçi çıkarma
durumuna karşı sendika temsilcilerini, İş Kurumu'nu ve Bölge Çalışma
Müdürlüğü'nü aktif hale getirmiştir.
Ayrıca işyerinde çalışan işçi sayısına
göre, hangi hallerin toplu işçi çıkarma sayılacağı da tespit edilmiştir.
(md.29)
6. ÜCRET İLE İLGİLİ YAPILAN
DEĞİŞİKLİKLER
• Ücretin ödenmesi ile ilgili yapılan değişiklikler; 1475 sayılı yasada "işçi ücreti Türk parası ile en geç
ayda bir ödenir." ibaresi uygulamada
ciddi sıkıntılara neden olmuştur. Bu
sıkıntıları gidermeye yönelik Yargıtay verdiği kararlarla yasa maddesinin dar yorumunu aşmaya çalışmıştır. 4857 sayılı yasa Yargıtay
kararlarını dikkate alan bir düzenlemeye gitmiştir: "Ücret, kural olarak,
Türk parası ile işyerinde veya özel
olarak açılan bir banka hesabına
ödenir. Ücret yabancı para kararlaştırılmış ise ödeme günündeki rayice
göre Türk parası ile ödenebilir.
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Emre muharrer senetle (bono
ile), kuponla veya yurtta geçerli parayı temsil ettiği iddia olunan bir senetle veya herhangi bir şekilde ücret
ödemesi yapılamaz.
Ücret en geç ayda bir ödenir. İş
sözleşmeleri veya toplu iş sözleşmeleri ile ödeme süresi bir haftaya kadar indirilebilir.
Ücret alacaklarında zamanaşımı süresi 5 yıldır." (md.32/2, 3, 4, 7)
• İşverenin ödeme aczine düşmesi halinde ücret güvencesi ile ilgili
getirilen yeni düzenleme; yeni yasa
Avrupa normları doğrultusunda işverenin ücret ödeme aczine düşmesi
durumunda, ücret alacaklarını birinci, derece alacak seviyesine çeken
ve adına zamanda ücret ödemesini
bir fona bağlayan bir düzenlemeye
gitmiştir. Yasanın 33. maddesinde
"işverenin konkordato ilan etmesi,
işveren için aciz vesikası alınması veya iflası nedenleri ile işverenin
ödeme güçlüğüne düştüğü hallerde
geçerli olmak üzere, işçilerin iş ilişkisinden kaynaklanan son üç aylık
ücret alacaklarını karşılamak amacı
ile İşsizlik Sigortası Fonu kapsamında ayrı bir Ücret Garanti Fonu oluşturulur.
Ücret Garanti Fonu, işverenlerce
işsizlik sigortası primi olarak yapılan
ödemelerin yıllık toplamının yüzde
biridir. Ücret Garanti Fonunun oluşumu ve uygulanması ile ilgili usul
ve esaslar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir." Şeklinde bir
düzenlemeye gidilerek işçinin son 3
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aylık ücretini karşılamak amacıyla
işsizlik sigortası bünyesinde bir garanti fonunun oluşturulmasını hüküm altına almıştır.
• Ücretin zamanında ödenmemesi ile ilgili getirilen yeni düzenleme; 1475 sayılı yasanın 16. maddesinde işçi ücretinin zamanında
ödenmemesi halinde haklı nedenle
hizmet akdini sona erdirme söz konusuydu. Yeni yasa işçi ücretinin
zamanında ödenmemesi halinin
zorunlu bir sebebe dayanmaması durumunda münferit ya da toplu
olarak işi ifadan kaçınma hakkını
garanti altına almıştır. Hak grevi olamamakla beraber buna benzer bir
eylemi toplu gerçekleştirme durumunu yasal bir zemine oturtmuştur.
Yeni yasada, "ücreti ödeme gününden itibaren yirmi gün içinde mücbir
bir neden dışında ödenmeyen işçi, iş
görme borcunu yerine getirmekten
kaçınabilir. Bu nedenle kişisel kararlarına dayanarak iş görme borcunu
yerine getirmemeleri sayısal olarak
toplu bir nitelik kazansa dahi grev
olarak nitelendirilemez. Gününde
ödenmeyen ücretler için mevduata
uygulanan en yüksek faiz oranı uygulanır.
Bu işçilerin bu nedenle iş akitleri çalışmadıkları için feshedilemez
ve yerine yeni işçi alınamaz, bu işler
başkalarına yaptırılamaz." denilerek ücretin ödenmemesi durumunda işçilere, işi ifadan kaçınabilme ve
ödenmeyen ücretleri için mevduata
uygulanan en yüksek faiz oranında
hak talep etme hakkı da verilmiştir.

(md.34)
• Zarar karşılığı kesintinin yasadan çıkarılması; 1475 sayılı yasanın
31. maddesinde düzenlenen ve işçi
ücretinin geçici olarak 10 haftada
eşit taksitlerle 10 günlük ücreti tutarındaki zarar karşılığı kesinti, 4857
sayılı yasa kapsamı dışında bırakılmıştır.
• Ücret kesme cezası ile ilgili
düzenleme; 1475 sayılı yasada işçi
ücretlerinde yapılacak ücret kesintisi cezası, işçinin 1 aylık kazancının
3 gündelik ücreti tutarı, yeni yasada en fazla 2 gündeliğe indirilmiştir.
(md.38)
• Asgari ücretle ilgili yapılan
değişiklik; 1475 sayılı yasada asgari ücretten yararlananlar açısından
kapsam İş Kanunu, Deniz İş Kanunu,
Basın İş Kanunu'na göre çalışanlarla
sınırlandırılmıştı. Yeni yasa, asgari
ücretten yararlanmanın kapsamını
bütün faaliyet kollarını kapsayacak
şekilde genişletmiştir. Yasaya göre
hizmet akdiyle çalışan ve bu kanun
kapsamında olan veya olmayan her
türlü işçi asgari ücret kapsamına
alınmıştır. (md.39)
7. İŞİN DÜZENLENMESİ İLE İLGİLİ YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
• Çalışma süreleriyle ilgili getirilen yeni düzenleme; 1475 sayılı
yasadaki haftalık 45 saatlik çalışma
süresi korunmakla birlikte yeni yasada günlük çalışma süresinin tarafların iradesiyle esnekleştirilmesi
öngörülmüştür. Yasanın bu hükmüne göre, "Genel bakımdan çalışma
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süresi haftada en çok kırkbeş saattir. Aksi kararlaştırılmamışsa bu
süre, işyerlerinde haftanın çalışılan
günlerine eşit ölçüde bölünerek uygulanır. Tarafların anlaşması ile haftalık normal çalışma süresi, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine,
günde onbir saati aşmamak koşulu
ile farklı şekilde dağıtılabilir. Bu halde, iki aylık süre içinde işçinin haftalık ortalama çalışma süresi, normal
haftalık çalışma süresini aşamaz.
Denkleştirme süresi toplu iş sözleşmeleri ile dört aya kadar artırılabilir."
(m.63/1,2) denilerek günlük en fazla
11 saat çalışma süresi düzenlenmiştir. Ancak bu esnek çalışma süresinin, hizmet akitleriyle 2 aylık, toplu
iş sözleşmeleriyle 4 aylık süre içinde
haftalık normal çalışma süresi ile
denkleştirilmesi söz konusudur.
• Telafi çalışmasıyla ilgili getirilen yeni düzenleme; 1475 sayılı
yasada düzenlenmeyen telafi çalışması, bazı hallerde çalışılmaması
durumunda bu sürelere mahsus olmak üzere işçiyi tekrardan çalışmaya borçlandıran bir düzenlemedir.
Yeni yasada "Zorunlu nedenlerle işin
durması, ulusal bayram ve genel tatillerden önce veya sonra işyerinin
tatil edilmesi veya benzer nedenlerle işyerinde normal çalışma sürelerinin önemli ölçüde altında çalışılması
veya tamamen tatil edilmesi ya da
işçinin talebi ile kendisine izin verilmesi hallerinde, işveren iki ay içinde
çalışılmayan süreler için telafi çalışması yaptırabilir. Bu çalışmalar fazla
çalışma veya fazla sürelerle çalışma
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sayılmaz.
Telafi çalışmaları, günlük en çok
çalışma süresini aşmamak koşulu
ile günde üç saatten fazla olamaz.
Tatil günlerinde telafi çalışması yaptırılamaz." denilerek zorunlu nedenlerle işin durması, ulusal bayram ve
genel tatillerden önce veya sonra işyerinin tatil edilmesi hallerinde başvurulan bir çalışma türüdür. Günde
en fazla 3 saatle sınırlandırılmıştır ve
tatil günlerinde bu maksatla çalıştırılma yasaklanmıştır.
• Kısa çalışma ile ilgili getirilen
yeni düzenleme; Tamamıyla ekonomik krizlere karşı önlem olarak
düşünülen bu çalışma türü, Avrupa normları dikkate alınarak Türk
İş Hukuku'nda yeni bir durum yaratmıştır. Kısa çalışma uygulaması ile ekonomik kriz veya zorlayıcı
sebeplerden dolayı işçinin hizmet
akdi sona erdirilmeden işsizlik sigortasından yararlandırılması söz
konusudur. Yasa hükmünde, "Genel
ekonomik kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma
sürelerini geçici olarak önemli ölçüde azaltan veya işyerinde faaliyeti
tamamen veya kısmen geçici olarak durduran işveren, durumu derhal gerekçeleri ile birlikte Türkiye İş
Kurumuna, varsa toplu iş sözleşmesi
tarafı sendikaya bir yazı ile bildirir.
Talebin uygunluğunun tespiti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yapılır. Bunun usul ve esasları bir
yönetmelikle belirlenir.
Yukarıda belirtilen nedenlerle işyerinde geçici olarak en az dört
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hafta işin durması veya kısa çalışma
hallerinde işçilere çalıştırılmadıkları
süre için işsizlik sigortasından kısa
çalışma ödeneği ödenir. Kısa çalışma süresi, zorlayıcı sebebin devamı
süresini ve herhalde üç ayı aşamaz.
İşçinin kısa çalışma ödeneğine hak
kazanabilmesi için, çalışma süreleri
ve işsizlik sigortası primi ödeme gün
sayısı bakımından işsizlik ödeneğine hak kazanma şartlarını yerine
getirmesi gerekir.
Günlük kısa çalışma ödeneğinin
miktarı, işsizlik ödeneğinin miktarı
kadardır.
Zorlayıcı sebeplerle işyerinde
faaliyetin tamamen veya kısmen
geçici olarak durması halinde, işsizlik ödeneği ödemeleri 24 üncü maddenin (III) numaralı bendinde ve 40
ıncı maddede öngörülen bir haftalık
süreden sonra başlar.
Kısa çalışma ödeneği aldığı süre
içinde işçinin hastalık ve analık sigortasına ait primler İşsizlik Sigortası Fonu tarafından 2/3 oranında Sosyal Sigortalar Kurumuna aktarılır.
Bu primler, sigorta primlerinin hesabında esas alınan en alt kazanç sınırı
üzerinden hesaplanır. İşçi, işsizlik
ödeneğinden yararlanma süresini
doldurmadan tekrar işe başlar ve
işsizlik sigortasından yararlanmak
için 4447 sayılı Kanunun öngördüğü
koşullar gerçekleşmeden işsiz kalırsa, kısa çalışma ödeneği aldığı süre
çıkarıldıktan sonra, daha önce hak
ettiği işsizlik ödeneği süresini dolduruncaya kadar işsizlik ödeneğinden yararlanır.

Kısa çalışma ödeneğinin ödeme süresi içinde ödenmesi gereken geçici iş göremezlik ödeneğinin
miktarı kısa çalışma ödeneğinin
miktarından fazla olamaz. Geçici iş
göremezlik ödeneğinin ödendiği dönemde, bu maddede öngörülen hastalık ve analık sigortası primi ödenmez." denilerek kısa süreli çalışma
3 aylık bir süreye tabi tutulmuş ve
kısa çalışma ödeneği, işsizlik sigortası ödeneği miktarıyla sınırlandırılmıştır. (md.65)
• Gece çalışmasıyla ilgili getirilen
düzenleme; Yeni yasa gece çalıştırılacak işçilerin sağlıklarının gece
çalışmasına uygun olup olmadığını
rapor esasına dayandırmıştır. Yasanın getirdiği düzenlemeye göre, "İşçilerin gece çalışmaları yedibuçuk
saati geçemez.
Gece çalıştırılacak işçilerin sağlık durumlarının gece çalışmasına
uygun olduğu, işe başlamadan önce
alınacak sağlık raporu ile belgelenir.
Gece çalıştırılan işçiler en geç
iki yılda bir defa işveren tarafından
periyodik sağlık kontrolünden geçirilirler. İşçilerinin sağlık kontrollerinin masrafları işveren tarafından
karşılanır.
Gece çalışması nedeniyle sağlığının bozulduğunu raporla belgeleyen işçiye işveren, mümkünse gündüz postasında durumuna uygun bir
iş verir.
Gece ve gündüz işletilen ve nöbetleşe işçi postaları kullanılan işlerde, bir çalışma haftası gece çalıştırılan işçilerin, ondan sonra gelen
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ikinci çalışma haftası gündüz çalıştırılmaları suretiyle postalar sıraya
konur. Gece ve gündüz postalarında
iki haftalık nöbetleşme esası da uygulanabilir."(md. 69/3, 4, 5, 7)
• Analık halinde çalışma ile ilgili
yapılan düzenleme; 1475 sayılı yasada doğumdan önce 6, doğumdan
sonra 6 haftalık doğum izni, yeni yasada 8'er haftaya çıkarılmıştır. Çoğul
gebeliklerde bu süre 10 haftadır. Ayrıca yeni yasaya göre, sağlık durumu
hekim raporuyla uygun görüldüğü
takdirde kadın işçi dilerse doğumdan
önceki 3 haftaya kadar çalışabilir. Bu
durumda kadın işçinin çalıştığı süreler doğum sonrası sürelere eklenir. Hamilelik süresince kadın işçiye
periyodik kontroller için izin verilir.
Hekim raporuyla gerekli görüldüğü
takdirde, hamile kadın işçi, ücretinde
bir değişiklik yapılmaksızın sağlığına uygun daha hafif işlerde çalıştırılabilir. Kadın işçilere 1 yaşından
küçük çocuklarını emzirmeleri için
günde toplam 1,5 saat izin verilir. Bu
sürenin ne zaman kullanılacağını
işçi kendisi belirler ve bu süre günlük çalışma süresinden sayılır.
8. FAZLA ÇALIŞMA İLE İLGİLİ
YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
• Normal fazla çalışma ile ilgili
getirilen yeni düzenleme; 1475 sayılı
yasada normal fazla çalışma kanunda yazılı günlük fazla çalışma süresinin dışında yapılan çalışma olarak
tanımlanmış, fazla çalışma süresi
ise günde 3 saat ve yılda 90 iş günü
ile sınırlandırılmıştır. Ayrıca nor-
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mal fazla çalışma için, hem işçinin
muvafakati hem de Bölge Çalışma
Müdürlüğü'nün izni aranmıştır. Yeni
yasada normal fazla çalışma ile ilgili
köklü bir değişikliğe gidilerek; çalışma süresinin kırkbeş saat ya da
kırkbeş saatten daha az tespit edilmesi durumuna göre fazla çalışmayı
yeniden tanımlamıştır. Yasadaki düzenlemeye göre, normal fazla çalışma; fazla çalışma ve fazla sürelerle
çalışma olmak üzere iki şekilde tanımlanmış ve fazla çalışma ücretinin serbest zamana dönüştürülmesi
mümkün kılınmıştır.
Bu yeni durum, Türk İş Hukuku'nda önemli bir değişikliktir ve bir
anlamda fazla çalışma uygulamasını
sınırlandıran bir düzenlemedir. Özellikle denkleştirmeden sonra fazla
çalışmanın söz konusu edilmesi, bu
düşünceyi doğrulamaktadır. 4857
sayılı yasada, "Ülkenin genel yararları yahut işin niteliği veya üretimin
artırılması gibi nedenlerle fazla çalışma yapılabilir. Fazla çalışma, Kanunda yazılı koşullar çerçevesinde,
haftalık kırkbeş saati aşan çalışmalardır. 63 üncü madde hükmüne göre
denkleştirme esasının uygulandığı
hallerde, işçinin haftalık ortalama
çalışma süresi, normal haftalık iş
süresini aşmamak koşulu ile, bazı
haftalarda toplam kırkbeş saati aşsa
dahi bu çalışmalar fazla çalışma sayılmaz.
Her bir saat fazla çalışma için
verilecek ücret normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının
yüzde elli yükseltilmesi suretiyle
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ödenir.
Haftalık çalışma süresinin sözleşmelerle kırkbeş saatin altında belirlendiği durumlarda yukarıda belirtilen esaslar dâhilinde uygulanan
ortalama haftalık çalışma süresini
aşan ve kırkbeş saate kadar yapılan
çalışmalar fazla sürelerle çalışmalardır. Fazla sürelerle çalışmalarda,
her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret normal çalışma ücretinin
saat başına düşen miktarının yüzde
yirmibeş yükseltilmesiyle ödenir.
Fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma yapan işçi isterse, bu çalışmalar karşılığı zamlı ücret yerine,
fazla çalıştığı her saat karşılığında
bir saat otuz dakikayı, fazla sürelerle
çalıştığı her saat karşılığında bir saat
onbeş dakikayı serbest zaman olarak kullanabilir.
İşçi hak ettiği serbest zamanı
altı ay zarfında, çalışma süreleri içinde ve ücretinde bir kesinti olmadan
kullanır.
63 üncü maddenin son fıkrasında yazılı sağlık nedenlerine dayanan
kısa veya sınırlı süreli işlerde ve 69
uncu maddede belirtilen gece çalışmasında fazla çalışma yapılamaz.
Fazla saatlerle çalışmak için işçinin onayının alınması gerekir.
Fazla çalışma süresinin toplamı
bir yılda ikiyüzyetmiş saatten fazla
olamaz.
Fazla çalışma ve fazla sürelerle
çalışmaların ne şekilde uygulanacağı çıkarılacak yönetmelikte gösterilir." denilerek fazla çalışmayla
ilgili Bölge Çalışma Müdürlüğü'nden

izin alma durumu yasadan çıkarılmış ve fazla çalışma süresi yıllık iki
yüz yetmiş saatle sınırlandırılmıştır.
(md.41)
9. İŞÇİ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
İLE İLGİLİ YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
• İşçi Sağlığı ve Güvenliği Kurulu ile ilgili yapılan değişiklikler; 1475
sayılı yasada İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kurulu, Çalışma Bakanlığı'nın
gerekli gördüğü işyerlerinde kurulan, işçi sağlığı ve güvenliği ile ilgili
çalışmalar yapması öngörülmüştür.
Çalışma esasları ise Çalışma Bakanlığı'nın çıkardığı bir tüzükle düzenlenmiştir. Yeni yasada İşçi Sağlığı ve
Güvenliği Kurulu'nun oluşturulması
teknik gereklere dayandırılmış ve
kararları işveren için bağlayıcı olan
zorunlu bir kurum haline getirilmiştir. Yasaya göre İşçi Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, "Bu Kanuna göre sanayiden sayılan, devamlı olarak en az
elli işçi çalıştıran ve altı aydan fazla
sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde
her işveren bir İş Sağlığı ve Güvenliği
Kurulu kurmakla yükümlüdür.
İşverenler iş sağlığı ve güvenliği
kurullarınca iş sağlığı ve güvenliği
mevzuatına uygun olarak verilen
kararları uygulamakla yükümlüdürler.
İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları'nın oluşumu, çalışma yöntemleri,
ödev, yetki ve yükümlülükleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca hazırlanacak bir yönetmelikte
gösterilir." şeklinde etkinliği olan ve
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önümüzdeki dönemde insan kaynakları yönetiminde yeri olan bir
kurum olarak karşımıza çıkacaktır.
(md.80)
İşyeri hekimi ile ilgili getirilen
yeni düzenleme; 1475 sayılı yasada
düzenlenmeyen sadece tüzükle düzenlenen işyeri hekimi, yeni yasada
Tabipler Birliği ile Çalışma Bakanlığı
arasındaki tartışmaları sona erdirecek bir yasal zemine oturtulmuştur.
Yeni yasaya göre "Devamlı olarak en
az elli işçi çalıştıran işverenler, Sosyal Sigortalar Kurumunca sağlanan
tedavi hizmetleri dışında kalan, işçilerin sağlık durumunun ve alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği
önlemlerinin sağlanması, ilk yardım
ve acil tedavi ile koruyucu sağlık
hizmetlerini yürütmek üzere işyerindeki işçi sayısına ve işin tehlike
derecesine göre bir veya daha fazla
işyeri hekimi çalıştırmak ve bir işyeri sağlık birimi oluşturmakla yükümlüdür.
İşyeri hekimlerinin nitelikleri,
sayısı, işe alınmaları, görev, yetki ve
sorumlulukları, eğitimleri, çalışma
şartları, görevlerini nasıl yürütecekleri ile işyeri sağlık birimleri, Sağlık
Bakanlığı ve Türk Tabipleri Birliğinin
görüşü alınarak Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı tarafından çıkarılacak bir yönetmelikte düzenlenir."
denilerek açıkça yasa hükmüyle elliden fazla işçi çalıştıran işyerleri için
işyeri hekimi çalıştırma zorunluluğu
getirmektedir.
• İş Güvenliği ile ilgili Görevle
Mühendis veya Teknik Eleman Bu-
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lundurma Zorunluluğu ile ilgili getirilen yenilikler; 1475 sayılı yasada
düzenlenmeyen 4857 sayılı yasayla
getirilen yeni düzenlemeye göre elliden fazla işçinin çalıştığı sanayiye
ait işyerleri için iş kazası ve meslek
hastalıklarını önlemek ve işçi sağlığı ve güvenliğini korumak amacıyla
işin tehlike derecesine göre bir veya
daha fazla mühendis veya teknik
eleman görevlendirme zorunluluğu
getirilmiştir. Yasa hükmü şu şekilde düzenlenmiştir: "Bu Kanuna göre
sanayiden sayılan, devamlı olarak
en az elli işçi çalıştıran ve altı aydan
fazla sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde işverenler, işyerinin iş güvenliği önlemlerinin sağlanması, iş kazalarının ve meslek hastalıklarının
önlenmesi için alınacak önlemlerin
belirlenmesi ve uygulanmasının izlenmesi hizmetlerini yürütmek üzere işyerindeki işçi sayısına, işyerinin
niteliğini ve tehlikelilik derecesine
göre bir veya daha fazla mühendis
veya teknik elemanı görevlendirmekle yükümlüdürler.
İş güvenliği ile görevli mühendis
veya teknik elemanların nitelikleri,
sayısı, görev, yetki ve sorumlulukları, eğitimleri, çalışma şartları, görevlerini nasıl yürütecekleri, Türk
Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinin görüşü alınarak Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir."
(md.82)
• İşçi sağlığı ve güvenliği hakkında tedbir isteme hakkı ile ilgili
getirilen yeni düzenleme; 4857 sa-
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yılı yasa, işyerinde işçinin sağlığı ve
güvenliğini tehdit eden bir durumun
ortaya çıkması halinde İş Sağlığı
ve Güvenliği Kurulu'na başvurarak
tespit isteme ve gerekli önlemlerin
alınmasını isteme hakkını düzenlemektedir. Yasanın bu hükmü, Avrupa Birliği normları paralelinde Türk
İş Hukuku'na taşınan bir durumdur.
İşçi sağlığı ve güvenliği ile ilgili önlemlerin alınmaması durumunda işçinin işi ifadan kaçınma hakkını teminat altına almaktadır. Ayrıca işçi
sağlığı ve güvenliği konusunda yargıya intikal eden sorunlarla ilgili olarak yeni bir dönem başlamaktadır.
Bu maksatla İşçi Sağlığı ve Güvenliği Kurulu aktif hale getirilmektedir.
Yasa hükmüne göre; "İşyerinde iş
sağlığı ve güvenliği açısından işçinin
sağlığını bozacak veya vücut bütünlüğünü tehlikeye sokacak yakın, acil
ve hayati bir tehlike ile karşı karşıya
kalan işçi, iş sağlığı ve güvenliği kuruluna başvurarak durumun tespit edilmesini ve gerekli tedbirlerin
alınmasına karar verilmesini talep
edebilir. Kurul aynı gün acilen toplanarak kararını verir ve durumu tutanakla tespit eder. Karar işçiye yazılı
olarak bildirilir.
İş sağlığı ve güvenliği kurulunun
bulunmadığı işyerlerinde talep, işveren veya işveren vekiline yapılır.
İşçi tespitin yapılmasını ve durumun
yazılı olarak kendisine bildirilmesini
isteyebilir. İşveren veya vekili yazılı
cevap vermek zorundadır.
Kurulun işçinin talebi yönünde
karar vermesi halinde işçi, gerekli iş

sağlığı ve güvenliği tedbiri alınıncaya
kadar çalışmaktan kaçınabilir.
İşçinin çalışmaktan kaçındığı
dönem içinde ücreti ve diğer hakları
saklıdır.
İş sağlığı ve güvenliği kurulunun
kararına ve işçinin talebine rağmen
gerekli tedbirin alınmadığı işyerlerinde işçiler altı iş günü içinde, bu
Kanunun 24 üncü maddesinin (I) numaralı bendine uygun olarak belirli
veya belirsiz süreli hizmet akitlerini
derhal feshedebilir.
Bu Kanunun 79 uncu maddesine göre işyerinde işin durdurulması
veya işyerinin kapatılması halinde
bu madde hükümleri uygulanmaz."
(md.83)
• Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışanların Rapor Almaları ile ilgili yapılan değişiklik; 4857 sayılı yasa, ağır
ve tehlikeli işlerde çalışacak işçilerin
işe girişinde ve işin devamı süresince en az yılda bir, bedence bu işlere
elverişli olduklarını gösterir rapor istemektedir. Ayrıca ilk işe girişlerde,
sigortalı olmaksızın Sosyal Sigortalar Kurumu'nun yeni işe girenlerin
muayenelerini yapması zorunlu hale
getirilmiştir. (md.86)
10. DİĞER BAZI DEĞİŞİKLİKLER
• Sakat ve hükümlü çalıştırma
ile ilgili getirilen yeni düzenlemeye
göre; özürlü, eski hükümlü ve terör
mağduru çalıştırma durumu birlikte
değerlendirilmiştir. 50'den fazla işçi
çalıştıran işyerleri için söz konusu
işçilerin tespitinde her 3 grubu dikkate alacak şekilde toplam yüzde 6
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oranı ile sınırlı tutulmuştur.
• Yıllık ücretle izin süreleri eski
yasaya göre ikişer gün arttırılarak
işçinin kıdemine göre 14, 20 ve 26
gün olarak yeniden düzenlenmiştir.
Yasada yeni bir değişikliğe gidilerek
18 yaşından küçük işçiler ile 50'den
büyük işçilere kıdem süresine bakılmaksızın izin süresinin 20 günden
az olmaması öngörülmüştür. Ayrıca
yıllık izin süresinin işyerinin bulunduğu yerden başka bir yerde kullanılması durumunda 1475 sayılı yasadaki bir haftalık ücretsiz izin süresi 4
güne indirilmiştir.
• İdari para cezaları güncelleştirilmiş ve idari para cezalarına itirazın
idare mahkemelerine yapılması uygun görülmüştür.
SONUÇ
4857 sayılı yasa, başta iş yasasının temel kavramları olmak üzere,
Türk İş Hukuku’nda çok ciddi değişiklikler yapmıştır. İş güvencesi ve
esnek çalışma iş hukukuna taşınmıştır. Bu çerçevede, işin düzenlenmesi, fazla çalışma ve işin denetimi
gibi iş hukukunun temel kurumları
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yeni bir düzenlemeye tabi tutulmuştur. Bireysel çalışma ilişkilerinin en
sorunlu konusu olan kıdem tazminatı yeni bir çerçeveye oturtulmuştur. Bir bütün olarak, iş hukukuna
taşınan yeni kavramlar açısından,
gerekse yasa madde içeriklerinin
düzenlenmesinde Avrupa Birliği
normlarına uyum perspektifi ortaya
konulmuştur.
Dolayısıyla, iş hukukunda yapılan değişiklikler, bir tarafta çağın
yeni çalışma ilişkilerini iş hukukunun bünyesine taşırken, aynı zamanda iş ve işçi yönetimini de çağdaş bir insan kaynakları yönetimine
zorlamaktadır. Gerçekten, yeni yasa
ile geleneksel personel yönetimi anlayışı ile çalışma ilişkilerini sürdürme imkânı tamamıyla ortadan kalkmıştır. Artık çalışanlarla ilgili olarak,
her bir işlemin işvereni bağlayan hukuki bir sonucu vardır ve çok ciddi
kayıt ve belgeye dayalı bir yönetim
anlayışını öngörmektedir.
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KARATAHTA İş Yazıları Dergisi
YAYIN POLİTİKASI VE ETİK İLKELER
 KARATAHTA İş Yazıları Dergisi, dört ayda bir (yılda üç kez Nisan-Ağustos-Aralık) yayımlanan ulusal hakemli bir dergidir.
 Dergide yayımlanabilecek yazılar (makale, karar incelemeleri ve çeviri), çalışma hayatına ilişkin düzenlemeler, iş ve sosyal güvenlik hukuku, endüstri ilişkileri, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, sosyoloji,
sosyal politika, sosyal gelişmeler ve sorunlar, gelir dağılımı ve yoksulluk, çalışma sosyolojisi ve psikolojisi, işçi sağlığı - iş güvenliği ve benzeri
konu alanlarını içeren yazılardır. Yazıların dili Türkçe’dir.
 Dergide yer alan yazılar kaynak gösterilmeden kullanılamaz. Dergide
yayımlanan yazıların her türlü telif hakkı Türk Metal Sendikası’na aittir.
 Dergide yayımlanan yazıların her türlü hukuki ve bilimsel sorumlulukları yazar(lar)ına aittir.
 KARATAHTA İş Yazıları Dergisi, açık erişimli bir dergi olup, derginin hem
online hem de basılı haline erişim için herhangi bir bedel ödenmez. Derginin tüm sayılarına www. dergikaratahta.com web sitemizin “Güncel
Sayı” ve “Arşiv” bölümlerinden ücretsiz olarak ulaşılabilir.
Editörün Etik Sorumlulukları
 Editör gelen yazıları, yazarlarının etnik köken, cinsiyet, cinsiyet tercihi,
tabiiyet, dini inanış ya da politik felsefelerini dikkate almaksızın bilimsel
içerik açısından değerlendirir.
 Editör, hakem değerlendirme sürecini başlatmadan önce gelen yazıları
içerik, özgünlük, sadelik ve derginin odak ve kapsamına göre değerlendirerek yazıları kabul etme veya reddetme konusunda tam yetki ve sorumluluk sahibidir.
 Editör, yazıların yayımlanması için adil bir çift kör-hakem değerlendirme
süreci sağlar. Bu bağlamda hakemlerin kimlik bilgilerini gizli tutar.
 Editör, yazılar ve yazar(lar) ile ilgili tüm bilgilerin yayımlanana kadar gizli
tutulmasını garanti altına alır.
 Editör; yazar(lar) ve hakemler arasında olabilecek herhangi bir çıkar
veya rekabet çatışmasına olanak vermez.
 Editör, hakem raporları doğrultusunda yazar(lar)dan, yazılarında bazı
düzeltmeler yapmaları isteyebilir. Editör, hakem raporlarını değerlendirirken tereddüt etmesi durumunda yeni bir hakem ataması ve yayın kurulunun görüşüne sunulması gibi seçeneklere başvurulabilir.
 Sadece Editör, hakemlerin atamasında tam yetkiye sahip olup yazıların

182

KARATAHTA / İş Yazıları Dergisi
yayımlanması ile ilgili sonuç kararından da kendisi sorumludur. Ancak,
değerlendirme süreci sonunda karar verme aşamasında hakemlerin görüşlerini dikkate almaktadır.

 Editör, notları yoluyla gerektiğinde düzeltme yayımlar.
 Yayının içeriği ve toplam kalitesinden Editör sorumludur.
Hakemlerin Etik Sorumlulukları
 Dergide çift taraflı kör hakem sistemi uygulanır. Hakemler yazarlar ile
doğrudan iletişime geçemez, değerlendirme ve yorumlar editör aracılığıyla yazar(lar)a iletilir. Hakemlerin değerlendirme formları ve tam metinler üzerindeki yorumları editör aracılığıyla yazar(lar)a iletilir.
 Hakemler bir yazının düzeltmelerini inceleyerek uygunluğuna karar verebilecekleri gibi gerekliyse birden fazla düzeltme talep edebilir.
 Hakem değerlendirme süreci için hakemlere verilen süre 6 haftadır.
 Hakemler sadece uzmanlık alanı ile ilgili çalışma değerlendirmeyi kabul
etmelidir.
 Hakem kararları nesnel olmalıdır. Hakemler gelen yazıları, yazarlarının
etnik köken, cinsiyet, tabiiyet, dini inanış ya da politik felsefelerini dikkate almaksızın tarafsızlık ve gizlilik içerisinde bilimsel içerik açısından
değerlendirir. Bu ilke gereğince hakemler, inceledikleri makaleleri değerlendirme sürecinden sonra yok etmeli, ancak yayımlandıktan sonra
kullanmalıdırlar.
 Hakemler gönderilen bir yazının içeriğinin kendi bilimsel alanı ya da
birikimi ile uyumsuz olduğunu ve/veya değerlendirme sürecinde çıkar
çatışması ile karşı karşıya olduğunu düşündüğünde, yazıyı incelemeyi
reddederek, dergi editörünü bilgilendirmelidir.
 Hakem, çalışmanın yazarını fark ya da tahmin ederse bunu dergi editörlüğüne bildirmeli ve hakemlikten çekilmelidir. Benzer şekilde hakem,
değerlendirme sürecinde gönderilen çalışmanın konusuna çok benzer
bir konu üzerine bir araştırma yürütüyorsa bunu dergi yönetimine bildirip hakemlikten çekilebilme hakkına sahiptir.
 Hakemler değerlendirmelerini yapıcı ve nazik bir dille yapmalıdır. Düşmanlık, iftira ve hakaret içeren aşağılayıcı kişisel yorumlar yapmamalıdır.
 Hakemler yazar tarafından atıf yapılmamış yayımlanmış ilintili yayınları belirtmelidir. Gönderilen yazı ile ilgili tüm bilgilerin gizli tutulması ve
yazar tarafından yapılan telif hakkı ihlali ve intihal durumlarının farkına
vardığında Editöre bildirilmesi ile yükümlüdürler.
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 Hakemler makale değerlendirme formunu eksiksiz doldurmalı, ret kararı
verilmesi halinde gerekçeli bir rapor hazırlamalıdır.
 Hakemler değerlendirmeyi kabul ettikleri yazıları zamanında ve yukarıdaki etik sorumluluklarda gerçekleştirmelidir.
Yazar(lar)ın Etik Sorumlulukları
 Dergiye gönderilen yazıların bilimsel yayın etiğine (intihal, sahtecilik,
çarpıtma, tekrar yayın, dilimleme, haksız yazarlık, destekleyen kuruluşu
belirtmemek) aykırı olmamalıdır.
 Dergiye gönderilen yazılar özgün olmalıdır. Yazar(lar)ın başka çalışmalardan yararlanmaları veya başka çalışmaları kullanmaları durumunda
ilgili çalışmalara eksiksiz ve doğru bir biçimde atıfta bulunmaları ve/
veya alıntı yapmaları gerekmektedir. Kaynakça listesi eksiksiz olup doğru hazırlanmalı ve alıntı yapılan kaynaklar mutlaka belirtilmelidir.
 Dergiye gönderilen yazıların daha önce başka bir yerde yayımlanmamış
olması ya da yayın için değerlendirme aşamasında olmaması gerekir.
 Dergiye gönderilen yazıların yazım bakımından son denetimlerinin yapılmış olduğu ve basılmaya hazır olarak gönderildiği kabul edilir.
 Yazıya katkı sağlamayan kişilerin adı, yazar olarak yazılmamalıdır. Değerlendirme süreci başlamış bir yazının, yazar sorumluluklarının değiştirilmesi (yazar ekleme, yazar sırası değiştirme, yazar çıkartma gibi)
teklif edilemez. Bununla beraber, çalışmalarda önemli derecede payları
olan kişiler ortak yazar olarak belirtmelidir. Bir yazı, yazarlarının tümünün rızası olmadan yayımlanamaz.
 Hakemler tarafından düzeltme istenmiş olan yazılar, gerekli değişikliklerin yapılması amacıyla yazarlarına tekrar gönderilir. Yazar(lar), hakemlerin eleştiri ve önerilerini dikkate almak zorundadır. Düzeltilmiş
metnin belirtilecek süre içerisinde dergiye ulaştırılması yazar(lar)ın sorumluluğundadır.
 Yazar(lar)ın, yayımlanmış, ön kontrol veya değerlendirme aşamasındaki
yazılarla ilgili bir yanlış ya da hatayı fark etmesi durumunda, dergi editörünü veya yayıncıyı bilgilendirme, düzeltme veya geri çekme işlemlerinde editörle işbirliği yapma yükümlülüğü bulunmaktadır.
 Dergide yayımlanan yazıların her türlü hukuki ve bilimsel sorumlulukları yazar(lar)ına aittir.
Etik 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
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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 nüfuzunu 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
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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 yayımlanan bir makalede
önemli bir hata ya da yanlışlık fark ettiğinde ya da editoryal içerik ile ilgili
herhangi bir şikâyeti (intihal, yinelenen makaleler vb.) olduğu zaman dergikaratahta@turkmetal.org.tr adresine mail atarak şikâyette bulunabilir.
KARATAHTA İş Yazıları Dergisi
DEĞERLENDİRME SÜRECİ
 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 gönderilen yazıların değerlendirme süresi için tarih ve hakemlik
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sürecine alınacağı garantisi verilmez.

 Dergiye gönderilen yazılar, ilk olarak şekil ve içerik yönünden Editör ve/
veya Yayın Kurulu’nca ön incelemeye tabi tutulmaktadır. Şekil şartlarına
veya dergi içeriğine uymayan yazılar ön inceleme sonrasında Editör ve/
veya Yayın Kurulu’nca yazara iade edilir.
 Editör ve/veya Yayın Kurulu’nca şekil ve içerik bakımından uygun görülen yazılar, bilimsel inceleme/denklik okuması için yazar(lar)ın isimleri
belirtilmeksizin uzmanlık alanlarına göre Ulusal Danışma Kurulu Üyesi
olan/olmayan en az iki hakeme gönderilir. Hakemlerden zamanında geri
dönüş alınamaması nedeniyle yeni hakem ataması veya üçüncü hakem
ataması yapılabilir. Hakemlerden gelen raporlar doğrultusunda yazının
yayımlanmasına, rapor çerçevesinde yazardan düzeltme istenmesine
veya yazının yayımlanmamasına karar verilir. Dergide çift taraflı kör
hakem sistemi uygulandığından hakem değerlendirme süreci gizli olup,
hakem formları dergi arşivinde saklanır.
 Düzeltme istenen yazıların belirtilecek süre içinde dergiye ulaştırmak
yazarın sorumluluğundadır. Düzeltilmiş yazılar, gerek görülmesi halinde
değişiklikleri isteyen hakemlerce tekrar incelenebilir.
 İki hakemin de «Yayımlanması Uygundur” şeklinde görüş bildirmesi
halinde yazı, en kısa sürede Editör ve/veya Yayın Kurulu’nun belirleyeceği sayıda yayımlanır.
 İki hakemin de «Yayımlanması Uygun Görülmemiştir” şeklinde görüş
bildirmesi halinde ise yazı, dergide yayımlanmaz.
 Yazının yayımlanması hakkında hakemlerden birinin olumlu, diğerinin
olumsuz görüş bildirmesi durumunda, çalışma üçüncü bir hakeme gönderilebilir; çalışmanın yayımlanmasında üçüncü hakemin raporu belirleyici olur.
 Dergiye gönderilen yazıların yayımlanması konusunda son karar Editöre
aittir.
 En az iki hakemin olumlu görüşü ile dergide yayımlanmasına karar verilen yazılara telif ücreti ödenir.
 Hakem denetiminden geçmeyen ve telif ücreti ödenmeyecek davet yazıları, Editör değerlendirmesi sonucuna göre dergide yer alır.
 Dergide yayımlanmasına karar verilen hakemli yazılar ve davet yazıları
alfabetik olarak dergi içeriğinde yer alır.
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YAZIM KURALLARI
 Derginin yazı dili Türkçe’dir. Kullanılan dil en son şekliyle Türk Dil Kurumu(TDK)’nun sözlük ve yazım kılavuzuna uygun olmalıdır.
 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 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 sık tekrarlanan ve birçok kelimeden oluşan, makalenin çalışma konusuna özgü isimler için kısaltma yapılabilir. Kısaltılacak isim

KARATAHTA / İş Yazıları Dergisi

188

ilk kullanıldığı yerde açık bir şekilde yazılmalı ve parantez içinde kısaltılmış hali belirtilmelidir. Daha sonraki kullanımlarda sadece kısaltılmış
hali kullanılmalıdır.
 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…
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).
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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.
•

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;).
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 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.

•

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 çeviri kitap: Yazarın Soyadı, Adının Baş Harfleri. (Yıl),
Kitabın Adı, (Çev. Çeviri Yapan Kişinin Adının Baş Harfleri. Soyadı),
Şehir: Yayınevi ile gösterilmelidir.
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Deschenaux, H., Tercier, P. (1983), Sorumluluk Hukuku, (Çev. S. Özdemir), Ankara: Kadıoğlu Matbaası.
•

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 faaliyetlerinin yürütülmesi için fiziki, yazılı, sözlü ve elektronik ortamda toplanmaktadır. Bu hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kanun’un
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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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