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Ersin KAVİ
Yusuf Ziya YILDIRIM

ÖZ
Çocuklar ve gençler bir toplumun geleceği konumundadır. Dolayısıyla devletlerin, geleceklerini
şekillendirmesi açısından çocuklara
ve gençlere yönelik uyguladıkları
sosyal politikalar önemli bir yer tutmaktadır. Bu politikalar çok çeşitli
alanlarda olabilir. Özellikle, sanat,
spor ve bilimsel etkinlikler, organizasyonlar ya da mesleki yönlendirmeler hem çocukların ve gençlerin
zamanlarını olumlu faaliyetlerle geçirmesini sağlamakta hem de ileride
sahip olacakları mesleklerin temelleri bu yolla atılabilmektedir.
Özellikle sporun günümüzde çocuklar ve gençler üzerinde önemli
bir etkisi söz konusudur. Spor dallarından da futbolun etki alanı ise
diğerlerine göre daha fazladır. Bu
nedenle çocuk ve gençlerin futbol
bağlamında spora yönlendirilmesi
daha kolay olmaktadır. Futbola yönlendirilen çocuk ve gençlerin, sahip
oldukları enerjiyi bu alanda harcayacakları ve disipline olacakları dü-

şünüldüğünde kötü alışkanlıklardan
uzak kalma olasılıkları artmaktadır.
Suriyeli mülteciler açısından
ise spor faaliyetlerinin yaygınlaştırılması, özellikle Suriyeli çocuk
ve gençlerin toplumsal entegrasyonunda önemli bir yer tutmaktadır. Öyle ki, spor özellikle de futbol
dünyadaki çocuk ve gençlerin bir
nevi ortak dili haline gelmiş durumdadır. Dolayısıyla, Suriyeli çocuk ve gençlerin içinde bulundukları toplumla kaynaşmasında ve
zamanlarını olumlu şekillerde değerlendirmelerinde sporun önemli
bir fonksiyonu bulunmaktadır.
Bu çalışmada da genel olarak
çocuk ve gençlik politikalarından
bahsedilecek ve özellikle de sporun bu politikalar üzerindeki etkisi
ele alınmaya çalışılacaktır. Bununla
birlikte, Suriyeli mültecilere yönelik politikalar çerçevesinde sporun
özellikle de futbolun çocuklar ve
gençler üzerindeki etkisi vurgulanarak, ilgili uygulamalardan örnekler verilecektir.

Makalenin Geliş Tarihi / 10.09.2018 - Makale Kabul Tarihi / 10.10.2018
Bu çalışma, daha önce 1.Uluslararası Gerçek ve Umut Arasında Suriyeli Mülteciler Sempozyumu’nda bildiri
özeti olarak yayınlanmıştır.
(***)
Prof. Dr. / Yalova Üniversitesi, İİBF, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, ersinkavi@gmail.com
(****)
Arş. Gör. / Yalova Üniversitesi, İİBF, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü,
yzyildirim@yalova.edu.tr
(*)

(**)

KARATAHTA/İş Yazıları Dergisi
Sayı : 11 / Ağustos 2018 (s: 1-31)

2

Anahtar Kelimeler: Çocuk, Genç,
Çocuk Politikaları, Gençlik Politikaları, Suriyeli Çocuklar, Suriyeli Gençler, Spor Politikası.
IMPORTANCE OF SPORTS
IN TERMS OF CHILDREN
AND YOUTH POLICIES AND
PRACTICES RELATED TO
SYRIAN REFUGEES
ABSTRACT
Children and youth are the future of a society. Therefore, states
social policies have an important
place towards children and youth
for shaping their future. These
policies may be in many different
areas. Especially, activities, organizations and vocational guidance
about art, sport and some other
technical issues ensure that both
children and youth spend tehir
time with favourable times and
also with this way their future profession can based.
Nowadays espically sport have
important effect on children and
youth. And football in sports have
more wider effect than other. Fort
his reason its more easy to direct
children and youth to the sport via
football. When its considered that
the children and youth which are
directed to the football have to be
spent their energy in this area and
will be disciplined, the possibilities
of become distanced from having
bad habits increases.

Extensions of sport activities
take an important place for Syrian refugees, especially for social
integration of Syrian children and
youth. So that sport especially
football has become a common
language for children and yout all
around the world. Therefore, sport
has an important function for Syrian children and youth for integration with society within and make
use of their time positively
In this study, children and youth
policies will be mentioned and
especially effects of sport to this
policies will be handled. In addition
to this, sport’s and especially football’s effect on Syrian children and
youth will be emphasize and given
examples from some practices.
Keywords: Children, Youth,
Children Policy, Youth Policy,
Syrian Children, Syrian Youth,
Sports.
GİRİŞ
Sağlıklı bir toplum, bedensel,
ruhsal, sosyal yönden yeterli düzeyde olan bireylerden oluşur. Bireylerin tüm yönleriyle sağlıklı
olabilmesi ise, çocukların çok yönlü gelişimine ve eğitimine önem
vermek ve bununla ilgili kaynak
ayırmakla mümkündür. Araştırmalar göstermiştir ki, sosyal
yatırımların en etkilisi çocuklar
için yapılandır. Çünkü her yönden
sağlıklı yetişmiş bir çocuk, gelecekte, üretici, çok yönlü düşünebi-
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len, bilimsel problem çözme gücü
yüksek, etkili iletişim kurabilen,
kendisi ve çevresiyle barışık, hak
ve sorumluluklarını bilen nitelikli
bir vatandaş olacaktır (Senemoğlu,
2005:1).
Sporun da, çocuk ve gençler
üzerinde bu yetileri elde etmesi
açısından büyük bir önemi vardır.
Sporla birlikte, bireyler sadece fiziksel değil, zihinsel ve sosyal bir
aktivitenin de içine girmektedirler. Bu olanaklardan sadece maddi
olanaklara sahip olanlar yararlanmamalı, toplumda kendi olanaklarıyla sportif faaliyetlere ulaşamayanlar da devletin açtığı kurs,
kamp vb. etkinlikler ile bu faaliyetlere ulaşabilir olmalıdır.
Özellikle günümüzde birlikte
yaşadığımız Suriyeli mülteciler düşünüldüğünde, onlara yönelik birçok sosyal politika uygulamasının
yanında, sporun da önemli bir araç
olduğu düşünülmektedir. Öyle
ki, sporun birleştirici, geliştirici
ve zaman geçirici özelliklerinden
onları da yararlandırmak önemli
görünmektedir. Bununla birlikte,
gençlerin geleceğe ümitle bakmaları için sporun da önemli bir
yere sahip olduğu düşünülmelidir.
Çünkü spor günümüzde artık herkesin ortak bir paydada buluşabileceği bir özelliğe sahiptir. Ayrıca,
çocuklar ve gençler ünlü sporcu

ve futbolcuları örnek almakta ve
onlar gibi olmak istemektedirler.
Dolayısıyla, bu durum da, onların
geleceğe daha umutla bakmasını
sağlayacaktır. Bu doğrultuda, çalışmamız üç ana başlık çerçevesinde şekillenmiştir.
Çalışmamızda, ilk olarak, çocuk
ve gençlik politikalarına yer verilerek, bu politikalar içinde sporun
önemine değinilmiştir. İkinci kısımda ise, Suriyeli mülteci sorunu
üzerinde durularak, özellikle çocuk ve gençlerin durumu ele alınmaya çalışılmıştır. Son kısımda ise,
ilk olarak, Suriyeli çocuk ve gençlerin spora yönlendirilmesinin nedenleri diğer ülkelerdeki benzer
mülteci olayları üzerinde anlatılmaya çalışılmıştır. Son bölümün
ikinci kısmında ise, Türkiye›de Suriyeli çocuk ve gençlere yönelik ne
tür sportif uygulamalar yapıldığından bahsedilmiştir.
Bu çalışma ile dünyadaki örneklerden yola çıkarak sığınmacı
çocuk ve gençlere yönelik sosyal
politikaların neler olabileceği tartışılmak istenmiştir. Özellikle de
sporun bu politikalardaki rolü ön
plana çıkarılmaya çalışılmıştır. Bununla birlikte Türkiye’de bu politikaların uygulanabilmesi açısından
yaşanan eksiklikler ve yapılması
gerekenler konusunda da görüşlere yer verilmiştir.
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1. ÇOCUK VE GENÇLİK
POLİTİKALARI
1.1. Çocuk Politikaları
1.1.1. Çocuk Kavramı ve Çocuk
Sorunları
Çocuk, sosyal açıdan, “Kendine
has ihtiyaçları ve hakları bulunan,
yaşının küçük olması nedeniyle özel olarak korunması gereken
insan” olarak tanımlanmaktadır.
Ayrıca, hukuki açıdan bakıldığında
ise, 18 yaşına kadar her insan çocuk sayılmaktadır (Seyyar, 2002:
102). Öyle ki, 5395 sayılı “Çocuk
Koruma Kanunu”nda çocuk; “Daha
erken yaşta ergin olsa bile, onsekiz yaşını doldurmamış kişi” olarak ifade edilmektedir (5395 sayılı
Kanun, 2005: 1). Ancak çocuk işçi
kavramı dikkate alındığında ise,
çocukluk dönemi 15 yaş altı olarak
kabul edilmektedir (Tokol ve Alper,
2012: 313).
Ülkemizde de çocuk nüfusu
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
verilerine göre, 15 yaş altı olarak
19 milyona yaklaşmış durumdadır.
18 yaş ve altı nüfus ise, 24 milyon
civarındadır. Ancak nüfus projeksiyonları dikkate alındığında ise,
15 yaş altı çocuk nüfusu 2023’te
18 milyona, 2050’de 14,5 milyona,
2075’te ise 13 milyona gerileceği
tahmin edilmektedir gerilemektedir (TÜİK, 2015: 1). Ancak ne olursa
olsun çocuk nüfusu nüfusumuzun önemli bir bölümünü teşkil

etmektedir. Dolayısıyla, çocuklara
yönelik sosyal politikalar her zaman için önemini korumaya devam edecektir. Bununla birlikte,
mülteciler, göçmenler vb. durumdaki insanlar dikkate alındığında
da bu tür politikaların önemi giderek artmaktadır.
Çünkü, özellikle Avrupa vb. ülkelerdeki toplumlar giderek yaşlanmaktadır. Çocuk ve gençlerin
hızlı ve etkili bir biçimde topluma
entegrasyonunun sağlanması, o
toplumun geleceğini doğrudan etkileyecektir. Özellikle de sığınmacı
ya da mülteci olan çocuk ve gençlerin bu süreçte doğru ve etkin
yöntemlerle o toplumun geleceğini
şekillendirmeleri olası bir durumdur.
Bu doğrultuda, devletlerin en
öncelikli görevlerinin başında çocukların sorunlarının tesbiti olmalı
ve bu sorunlarla ilgili eylem planları hazırlamak gelmelidir. Genel
olarak bakıldığında, çocukların
karşılaştığı önemli sorunlar aşağıdaki başlıklar şeklinde özetlenebilir (Ören, ty: 168).
Çocuk İhmali ve İstismarı: Çocuk ihmali, genelde ailenin yada
kamuya bağlı ilgili kurumların çocuklara karşı getirmeleri gereken
sorumlulukları yerine getirmediği durumlarda ortaya çıkmaktadır. Örneğin, çocukların bakım
ve beslenme ihtiyaçlarının yeterince karşılanmaması, sağlık ve
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eğitim olanaklarından yeterince
yararlanamaması gibi problemlerin yanında, çocuklara yönelik
danışmanlık hizmetlerinin yerine getirilememesi durumu ihmal
olarak ifade edilmektedir (Ören, ty:
164). İstismar ise, daha çok anne,
baba yada bakıcı, akraba yada diğer üçüncü şahıslar tarafından çocuğa zarar verilmesi durumudur.
Örneğin, çocuğun cinsel istismarı,
çıkar için kullanımı, fiziksel ve/
veya zihinsel gelişimini kısıtlayıcı
her tür faaliyet için söz konusudur. İstismar ve ihmali birbirinden
ayıran en temel nokta, istismarın
aktif, ihmalin ise pasif bir olgu oluşudur (Ören, ty: 165).
Çocukların Psiko-Sosyal Sorunları: Çocukların psiko-sosyal
sorunları ise, daha çok ailevi olmakla birlikte çocuğun çevresindeki diğer bireyler tarafından da
şekillenmektedir. Öyle ki, anne
baba sevgisinden uzak yada yetimhanede
yetişen
çocuklar
toplumsal olarak şiddet eğilimi
gösteren yada kural tanımaz özellikler gösteren bireylere dönüşebilmektedir. Ayrıca, ekonomik
yetersizlikler de artık günümüzde
çocukların psiko-sosyal sorunlar yaşamasına neden olmaktadır.
Öyle ki, arkadaşlarının sahip olduğu bazı olanaklara sahip olamamak, çocukları mutsuz kılmakta
ve kendilerini toplumdan dışlanmış hissetmelerine neden olmak-

tadır.
Çocukların İstihdamı ve Çalışma Sorunları: Diğer önemli bir
sorun ise çocukların istihdamı ile
ilgilidir. Öyle ki, çocukları çalışmaya iten en önemli neden gelir
dağılımındaki adaletsizliğin düşük
gelir grubundaki ailelerin aleyhine giderek artış göstermesidir.
Bunun sonucunda bir ailede daha
fazla kişi emek piyasasına girmek
zorunda kalmakta ve böylece çocuklar da çalışmaya yönelmektedirler (Kavi, 2006: 275).
Özellikle, sokakta çalışan çocuklar uzun sürelerle çalışmakta,
genellikle ücret almakta, yetersiz
beslenmekte, ağır yük taşımakta,
çeşitli kazalara uğramaktadırlar.
Ayrıca, çalıştıkları ve bulundukları
ortam çocuklar için tehlikeli olabilmektedir. Bununla birlikte, çocuklar cinsel ve fiziksel istismara açık
ortam ve koşullarda çalışmaktadırlar. Sokakta çalışan çocuklar
zabıta ve polislerle sürekli karşı
karşıya gelmekte, sokak çetelerine girmekte ve zararlı kullanmaya
başlayabilmektedir (Tokol ve Alper, 2011: 316).
1.1.2. Çocuklara Yönelik
Uygulamalar
Çocuklar, eğitim, sağlık, konut,
çevre, çocuk bakımı, sosyal hizmetler, sosyal güvenlik gibi geniş
bir politik alan içersinde tedarik
edilen refah hizmetlerinin ana
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alıcısı konumundadırlar (Alcock
vd., 2008: 492). Günümüzde artık,
“sosyal yatırım devleti” kavramından bahsedilmektedir. Bu devlet
anlayışına göre, geleneksel refah
devleti anlayışından uzaklaşılıp
bunun yerine sosyal ve insani sermayeye dayalı yatırımın yapılması gerekmektedir. Bu doğrultuda,
çocuklar, gelecekteki ekonomik
başarının merkezi ve geleceğin
işçi vatandaşları olarak kabul edilmekte, çocuklara geleceğin yetişkinleri olarak değer verilmektedir
(Alcock vd., 2008: 495).
Bu doğrultuda, çocuklara sunulacak hizmetler şu şekilde özetlenebilir (Seyyar, 2011: 414):
• Aileye yönelik sosyal hizmetler kapsamında aile ve çocuk
danışmanlığı hizmetleri.
• Aile bakımı kapsamında aile
ortamında yaşayan engelli ve
bakıma muhtaç çocuklara yönelik bakım hizmetleri.
• Aile ve çocukların sosyal güvenlik kapsamına alınması.
• Korunmaya muhtaç çocuklara yönelik kurumsal eğitim ve
bakım hizmetleri.
Bu bahsedilen temel sosyal
hizmetlerin yanında, özellikle ileri
çocukluk dönemindeki çocuklara
yönelik genel eğitim, spor, sanat
vb. uygulamaların sunulması da
giderek önem arz etmektedir.
Çocuklara yönelik önemli bir
diğer uygulama ise, “çocuk koruma programları” olmaktadır.

Çocuğun korunması denilince,
çocuğun istismar ve ihmalden,
suça sürüklenmekten, bedensel,
zihinsel, ahlaki, sosyal ve duygusal gelişimi ile kişisel güvenliğinin
tehlikeye düşmesinden korunması anlaşılmaktadır. Çocuk koruma
kavramı aynı zamanda çocuğun
yaşamını olumsuz yönde etkileyen tehlikelere karşı gerekli önlemleri alma ve savunuculuk yapma çalışmalarını da içermektedir.
Bu bakımdan çağdaş bir çocuk
koruma programı, sadece çocukları değil, çocuğun bakımından ve
korunmasından sorumlu tüm kişi
ve kurumları kapsamalıdır. Çocuk
koruma kavramının en önemli unsuru, çocuklara yönelik risklerin
önceden fark edilip önlenmeye çalışılmasıdır (Elmacı, Beyhan, 2015:
2). Ülkemizde de bu politika 5395
sayılı “Çocuk Koruma Kanunu” ile
uygulama alanı bulmuştur. Bu kanun kapsamında (5395 sayılı Kanun madde 4);
1. Çocuğun yaşama, gelişme,
korunma ve katılım haklarının güvence altına alınması,
2. Çocuğun yarar ve esenliğinin
gözetilmesi,
3. Çocuk ve ailesinin herhangi
bir nedenle ayrımcılığa tâbi
tutulmaması,
4. Çocuk ve ailesi bilgilendirilmek suretiyle karar sürecine
katılımlarının sağlanması,
5. Çocuğun, ailesinin, ilgililerin,
kamu kurumlarının ve sivil
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toplum kuruluşlarının iş birliği içinde çalışmaları,
6. İnsan haklarına dayalı, adil,
etkili ve süratli bir usûl izlenmesi,
7. Soruşturma ve kovuşturma
sürecinde çocuğun durumuna uygun özel ihtimam gösterilmesi,
8. Kararların alınmasında ve
uygulanmasında, çocuğun
yaşına ve gelişimine uygun
eğitimini ve öğrenimini, kişiliğini ve toplumsal sorumluluğunu geliştirmesinin desteklenmesi.
Çocuklara yönelik diğer bir
politika ise anne ve babalar için
düzenlenen eğitim kurslarıdır.
Öyle ki, bu kurslar vasıtasıyla çocukların sağlık ve beslenmesinde
daha özenli davranılması sağlanabilmektedir. Bu kurslar, özellikle
anne ve babaların yoksul ve eğitimsiz olmaları halinde önem kazanmaktadır (UNICEF, 2011: 43).
Sonuç olarak, çocuklara yapılan sosyal yatırımlar kısa vadede
daha sağlıklı ve donanımlı bir nesil
yaratmayı amaçlarken, uzun vadede ise ekonomik büyüme, suçun
ve eşitsizliğin azaltılması, toplumsal uyuşmazlıkların giderilmesi ile
eşitlik ve sosyal adaletin sağlanmasına katkı yapmaktadır. Çocuklara yaşamlarının en başından itibaren fırsat eşitliğinin sağlanması,
toplumsal eşitsizliklerin azaltılması için de en önemli adımdır

(UNICEF, 2013: 7).
1.2. Gençlik Politikaları
1.2.1. Gençlik Kavramı ve
Gençlik Sorunları
Birleşmiş Milletler’in tanımına
göre, 15-24 yaş grubundaki kişiler demografik açıdan genç olarak
tanımlanmaktadır. Kültürel alanda
ise gençler kimlik ve vatandaşlık,
sivil topluma katılım ve dayanışma, siyasal katılım, teknolojiye erişim, boş zaman değerlendirme ve
hayat tarzları açısından değerlendirilmektedirler.
Gençlik politikasının yaş aralığı
ülkeden ülkeye değişiklik göstermektedir. Gençlik politikası konusunda Avrupa işbirliğinin kılavuzu niteliğindeki Beyaz Kitap’ta
belirtilen hedef kitle, 15-25 yaş
arası gençler olmaktadır (Şener,
2009: 8).
Ancak, gençlere yönelik sosyal
politikalar büyük ölçüde çalışma
hayatı çerçevesinde değerlendirildiğinden, bireylerin zorunlu eğitiminin sona erdiği yaş olan 15 ile
yükseköğretimi bitirip işgücü piyasasına giriş yaşı olan 24 arasında yer alan nüfusun, genç olarak
tanımlanması isabetli bir durumdur (Tokol ve Alper, 2012:324). Ülkemizde bu yaş aralığındakilerin
sayısı 13 milyon civarındadır. Nüfus projeksiyonları dikkate alındığında ise, bu rakamın 2023’te ilgili
rakamı koruyacağı, 2050 yılında 11
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milyon, 2075 yılında ise 9 milyona
düşeceği öngörülmektedir (TÜİK,
2016:2). Ancak, ne olursa olsun
genç nüfus, nüfusumuzun yine de
önemli bir bölümünü oluşturmaya
devam edecektir. Tabi ki, bu rakamlar, mülteciler dikkate alındığında değişiklik gösterecektir.
Nüfusun yaş yapısındaki değişim, ekonomik büyüme için bir
fırsat yaratabilecektir. Doğurganlık ve ölüm hızları değişirken, nüfusun yaş yapısı da değişmektedir.
Demografik dönüşüm sürecinde,
nüfus artış hızı yavaşlıyorken çalışma çağındaki nüfusun artması
ve yüksek sayılara ulaşması “Demografik Fırsat Penceresi” veya
“Demografik Armağan” olarak adlandırılmaktadır. Demografik fırsat penceresi, ülkelerin tarihinde
sadece bir kez karşılaşacakları bir
durum olarak değerlendirilmektedir. Demografik fırsat penceresi,
toplumun geçirdiği yaş yapısındaki değişimler ile ilgilidir. Başlangıç
evrelerinde, genç nüfusun ağırlığı
yüksektir. Orta evrede, çalışma
çağındaki nüfus ağırlıktadır. Son
evrede ise yaşlı nüfusun ağırlığı
yüksektir. Demografik fırsat penceresi, orta evrede görülmektedir.
Bu evrede, çalışma çağındaki nüfusun ağırlıklı olması yanında toplam bağımlılık oranı düşüktür. Diğer bir deyişle, bağımlı genç nüfus
oranı azalmış, ancak bağımlı yaşlı
nüfus oranı ise henüz artmamıştır.
Çalışma çağındaki nüfus, çalışma,

üretme ve kazanma potansiyeline
sahiptir. Çalışanlar artarken vergi
tabanı genişleyecek ve kamu tasarrufları artacaktır. Bu da ülkenin
toplumsal ve ekonomik gelişmeye
daha çok yatırım yapabileceği anlamına gelmektedir. Bağımlı genç
nüfus oranının azalması ile birlikte eğitimde nicelik yerine niteliğe
yoğunlaşması fırsatı ortaya çıkacaktır. Doğurganlık oranının düşmesine paralel olarak ailenin sahip olduğu çocuk sayısı da azaldığı
için, aile eğitim ve sağlığa daha çok
harcama yapabilecektir. Böylece
geleceğin işgücü daha sağlıklı, eğitimli ve verimli olabilecektir (Köksel, 2016: 2014).
İngiltere Sosyal Dışlanma Birimi,
gençlik sorunlarını ele alan bir rapor hazırlamıştır ve bu raporda şu
sorunlara dikkat çekmiştir (Alcock
vd., 2008: 495):
• Okuldan kaçma ve okulu terketme sorunu.
• Sokakta kalan gençler sorunu.
• Yoksul mahallelerde yaşayan
gençler sorunu.
• Genç yaşta hamile kalan kızlar
sorunu.
• 16-18 yaşları arasında eğitim,
iş ve çalışma alanında olmayanlar sorunu.
Özellikle, çocukların yanında
gençlerin de çalışma yaşamı ile ilgili sorunları olmaktadır. Öyle ki, bu
dönemlerde fiziksel, eğitsel, duygusal, sosyal ve ahlaki gelişim sürecini henüz tamamlamamış gençlerin,
yetişkinlerle birlikte aynı ortamda
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çalıştırılması onların hem ruhsal
hem de fiziksel olarak yıpranmalarına neden olmaktadır (Altan, 2011:
249).
Çocuk ve gençlerin erken yaşlarda çalışma yaşamına girmeleri,
ekonomik yönden de verimli değildir. Çünkü eğitim ve öğretimlerinin kesintiye uğraması nedeniyle
çocuklar ve gençler iş yaşamında
çoğu kez kalifiye olmayan işgücü
olarak istihdam edilecektir. Halbuki, sanayileşme ve bilgi toplumuna doğru yaşanılan dönüşüm
tüm ülkelerde kalifiye işgücüne
duyulan ihtiyacın şiddetini arttırmaktadır. Bu işgücünü oluşturacak
olanlar da çocuk ve gençlerdir (Şişman, 2003: 2). Çünkü, eğitim yoluyla
kendilerine yatırım yapılan bu kesim
inavasyon üreterek ülkelerin ekonomik kalkınmalarında büyük roller
oynayacaktır.
1.2.2. Gençlere Yönelik
Hizmetler
Gençlik politikaları, genç insanların yaşadıkları toplumda aktif
yurttaşlar olabilmeleri için bilgi,
beceri ve yetenek geliştirmelerini sağlayacak, eğitim ve deneyim
fırsatları sunan uzun dönemli çözümler olarak ifade edilmektedir
(Şentuna, 2009: 15). Bununla birlikte,
gençlerin kaliteli eğitim almalarına,
sosyal hayata uyum sağlamalarına,
mesleki yönden ilerlemelerine, kişisel gelişimlerini sağlayıp toplumda
saygın ve bağımsız bir fert olmala-

rına yönelik sunulan tüm tedbir ve
hizmetler gençlere yönelik sosyal
politika ve hizmetlerin içine dahil
edilmektedir (Seyyar, 2011: 414).
Gençlere yönelik sosyal hizmet uygulamaları kapsamında yer
alan faaliyetler şu şekilde özetlenebilir (Seyyar, 2011: 414):
• Okul dışı eğitim desteği.
• Sportif faaliyetler.
• Sosyal sorunlu gençler ve
genç engelliler için sosyal-pedagojik destek.
• Mesleki eğitim ve çalışma
yaşamına yönelik olarak kariyer desteği.
• Aile içi şiddet durumunda
yurt ve beslenme hizmetleri.
• Tatil, eğlence ve boş zaman
değerlendirme programları.
Gençlik politikaları, doğası gereği gençleri doğrudan veya dolaylı
etkileyen tüm politikalarla ilişki
içinde olmalıdır ve dahası gençlerin gelişimlerini dikkate almalıdır.
Bundan dolayı, gençlik politikaları,
devlet yapılanması içindeki tüm
sektörlerle bütünleşmelidir. Bir diğer deyişle, gençlik politikası, hükümetin değil devletin politikası
olmalıdır ve sadece belirli bir kamu
kurumunun faaliyetleriyle de sınırlandırılmamalıdır (Acar, 2008:
12).
Ulusal Ajanslar, Avrupa Birliği’ne katılan ülkelerin AB Eğitim ve
Gençlik Programlarından yararlanmasını sağlamak üzere ülkelerinde kurdukları ve ilgili taraflar
(Avrupa Komisyonu Eğitim ve Kül-
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tür Genel Direktörlüğü) ile işbirliği
içinde programlardan yararlanma
faaliyetlerini organize ve koordine
eden uygulama birimleridir (Şentuna, 2009: 25).
1.3. Çocuk ve Gençlerin Spora
Yönlendirilmesi
Sosyal, kültürel ve ekonomik
kalkınmanın başlıca unsuru insan gücüdür ve insanların günlük
yaşamlarını devam ettirebilmeleri, fiziksel ve ruhsal gelişmelerini
sağlamaları için beslenme, uyuma,
barınma gibi ihtiyaçları yanında
bedensel hareket içinde bulunmaları da gerekmektedir. Bu bedensel
hareketlilik de genelde spor faaliyetleri ile mümkün olmaktadır.
Ayrıca, spor faaliyetlerinin vücut
yapısını geliştirici ve eğitici özelliğinin yanında, fikir ve ruh sağlığı
açısından da önemli bir rolü vardır.
Özellikle genç nesillerin yapıcı ve
yaratıcı olmasında, sosyal kaynaşmada ve milli dayanışmanın sağlanmasında sporun büyük yararları söz konusudur (Zengin, 2013:
8).
Özellikle spor ve fiziksel etkinlikler aynı zamanda kişinin sağlığına, normal kiloda olmasına ve
zihinsel yeteneklerine de katkıda
bulunmaktadır. Ancak, bütün bunlar için özel zamana ihtiyaç vardır.
Başka bir deyişle, okulun ve/veya
işin çocukların tüm zamanını almaması gerekir. Aynı zamanda bu
faaliyetlerin gerçekleştirilebilmesi
için yer, tesis, donanım ve hizmete de ihtiyaç vardır. Bu faaliyetler

genellikle, okullardaki etkinlikler dışında, Gençlik ve Spor Genel
Müdürlüğüne bağlı spor salonlarında, kayıtlı gençlik kulüplerinde,
belediyelerde, gönüllü kuruluşlarda ve maddi gücü elverişli olanlar
için ise, özel sektör kuruluşlarında
sağlanmaktadır (UNIFEC, 2011: 76).
Spor faaliyetlerine katılmanın
ve boş zamanlarını başka yollarla dolu dolu ve kaliteli şekilde değerlendirmenin yasal olmayan
uyusturucu veya alkol kullanımı
üzerinde, hatta suça yönelen genç
sayısı üzerinde bir etkisi olduğu da
bilinmektedir (Denstad, 2014:25).
Çocukların spora başlama yaşı
genel olarak 5 yaş sonrasıdır. Çünkü, normal şartlarda aktif olarak
bir çocuğun 5 yaşından önce spor
yapması uygun değildir. Yedi yaşından itibaren çocuklar çok enerjik ve hareketli olurlar. Bu enerjinin
nasıl kanalize edildiği ise gelişimi
doğrudan etkiler. Dolayısıyla spor
aktiviteleri gereklidir (Topcuoğlu,
2013: 52). Öyle ki, 6-7 yaştan itibaren fiziksel kapasite artık çocuğun
spor yapmasına imkân tanımaktadır. 7-13 dönemi ise, öğrenme
kapasitesi açısından oldukça iyi bir
dönemdir ve bu dönmede çocuğun
hafızası iyidir, vücut yapısı esnektir, denge algısı iyidir. Bu dönem
çocuğun sporla tanışması için uygun bir dönemdir (Yeşildal, 2: 2015).
Çocukların sağlıksal, sosyal, bilişsel, fiziksel gelişimlerini desteklemeye yönelik dinlenme, eğlenme, oyun oynama, sportif, kültürel
ve sanatsal faaliyetlerden yararla-
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nabilmeleri için gerekli ortam, araç
ve imkânlar yetersizdir. Yerel yönetimlerin ise bu alandaki sorumluluklarını genellikle yeterince yerine getirmedikleri görülmektedir.
Bu nedenle mevzuatta, çocuğun
serbest zaman faaliyetlerden yararlanmasının yasal güvence altına alınması önemli bir gerekliliktir.
Söz konusu faaliyetler için ayrılan
bütçelerin arttırılması, özel sektör ve sivil toplumun bu doğrultuda teşvik edilmesi gerekmektedir. Ayrıca, şehirlerde, değişik yaş
gruplarındaki çocukların ihtiyaçlarına cevap verebilecek büyüklük ve sayıda oyun alanlarına imar
planlarında yer verilmelidir. 2003
yılında yapılan bir araştırmaya
göre, çocuk oyun alanları sadece
çocukların yüzde 25’lik bir kısmını
karşılamaktadır (Aile ve Sos. Polt.
Bak., 2012: 28-29).
Spor, gençlerin, yetişkinlerin ve
çocukların eğitim öğretimine birçok yoldan yardımcı olmaktadır.
Sporun fiziksel yönlerinin yanında, sosyal ve eğitim değerleri de
önemli bir role sahiptir. Gençlere
bir takımın parçası olmayı ve centilmence davranışlar göstermeyi
öğrenmede sporun önemli katkıları söz konusudur. Böylece hem
resmi hem de resmi olmayan eğitime katkıda bulunabilmektedir. AB
bu alanda sporun rolünün farkına
varmış ve 2004 yılını “Spor Yoluyla
Ögrenme Avrupa Yılı” olarak ilan
etmiştir (Karakaya, 2012: 106).

2. SURİYELİ ÇOCUK VE
GENÇLERE YÖNELİK
POLİTİKALAR
2.1. Genel Olarak
Suriye’den Göç
Suriye’de 15 Mart 2011’de baslayan rejim karşıtı gösterilerin kısa
zamanda ciddi çatışmalara ve ardından da bir iç savaşa dönüşmesi
ile birlikte Suriye’den komşu ülkelere doğru ciddi ve dramatik bir insan kaçışı yaşanmaya başladı. Bu
doğrultuda, tarihte eşine az rastlanan boyutlara ulaşan Suriyeliler’in
yaşadıkları insani dramı Birleşmiş
Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) “yakin tarihte görülen en büyük göç dalgası”
olarak nitelendirmektedir. Öyle ki,
Suriyeliler krizi sadece insani değil, aynı zamanda ulusal ve uluslararasi boyutu olan çok ciddi siyasi
bir sorundur. Konunun tarafları
birbirini suçlamaya devam ederken yaşanan insani dram maalesef katlanarak devam etmektedir.
Bölgesel ve küresel aktörlerin Suriye’deki krize yaklaşımları, daha
önce adına “Arap Baharı” denilen
hareketlerden farklı olmuş, dünya kamuoyu ve Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası
kurum ve kuruluşlar Suriye’deki
rejim konusunda uzlaşamamışlardır. Daha da önemlisi, Suriye’deki
iç savaş ortamı devlet dışı pek çok
silahlı örgütün ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu nedenle,
Suriye’deki siviller için normal bir
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hayatın sürdürülebilmesi olanağı
ortadan kalkınca, ülkeden hayatını
kurtarmak için kaçanların sayısı
da dramatik boyutlara ulaşmıştır
(Erdoğan, Ünver, 2015: 16).
Bu gelişmeler doğrultusunda
ülkemizde ise, Başbakanlık Afet
ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından, Suriye’den ülkemize gelenler için 10 şehirde (Hatay,
Gaziantep, Şanlıurfa, Kilis, Mardin,
Kahramanmaraş, Osmaniye, Adıyaman, Adana, Malatya) geçici
barınma merkezleri kurulmuştur
(GİGM (a), 2016, s. 76). Türkiye’de 10
ilde toplam kapasitesi 220 bin civarında olan 22 “Barınma Merkezi” bulunmaktadır (Erdoğan, 2014:
18). Çadırkentlerde yiyecek, sağlık,
güvenlik, sosyal aktivite, eğlence,
eğitim, ibadet, tercümanlık, temizlik hizmeti ve diğer ihtiyaçlar

doğrultusunda çeşitli imkânlar
sağlanmaktadır. Bu kamplarda
yetişkinler için dikiş nakış, el işi,
Türkçe kursu gibi kurslar verilmektedir. Çadırkent sakinlerinin
sportif faaliyette bulunmalarını
sağlamak amacıyla çeşitli branşlarda spor tesisleri kurulmuş, gerekli malzemeler temin edilmiştir.
Sosyal aktivite olarak satranç turnuvası, açık sinema gibi faaliyetler
düzenlenmektedir (TBMM, 2012:
3-5).
2.2. Suriyeli Mülteci Çocuk ve
Gençlerin Genel Durumu
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü
(GİGM) verilerine göre ülkemizde
kayıtlı bulunan 2 milyon 747 bin
Suriyeli’nin yüzde 61’e yakını 24
yaş altı çocuk ve gençlerden oluşmaktadır (GİGM (b), 2016: 3).

Tablo 1: Türkiye’deki Suriyeli Çocuk ve Gençlerin Yaş ve Cinsiyete
Göre Dağılımı
YAŞ
0-4
5-9
10-14
15-19
20-24
TOPLAM

ERKEK
188.450
199.562
151.541
179.025
180.772
899.350

KADIN
174.612
166.485
138.809
145.236
143.366
768.508

TOPLAM
361.708
386.507
294.256
315.428
341.256
1.699.155

Kaynak: GİGM, 2018: 3.
Bununla birlikte, Suriyeli çocukların yüzde 10’u okul öncesi,
yüzde 35’ilkokul, yüzde 27’si ortaokul ve yüzde 28’i ise lise çağındadır
(Emin, 2016: 16). Okul çağında olan

çocukların sayısı zorunlu temel
eğitim baz alındığında ise, 1 milyonu geçmektedir. Bu sayının ileride
2 milyonu bulma olasılığı bulunmaktadır. Bu olağanüstü sayı, ge-
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lecekte yapılacak uyum, eğitim ve
istihdam politikaları bakımından
mutlaka dikkate alınması gereken bir durumdur (Erdoğan, Ünver, 2015: 20). Ayrıca, bu çocukların
0-4 yaş aralığındaki sayısı ise 500
bin civarındadır. Bunların 1/3’ü ise
Türkiye’de doğmuştur (Erdoğan,
Ünver, 2015: 74).
Gerçekten de mülteci çocuk ve
gençlere yönelik politikalar önemli
bir hassasiyet içermektedir. Örneğin, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 20 Kasım 1989 yılında
kabul edilen “Çocuk Hakları Sözleşmesi (ÇHS)” kapsamlı standartlar belirlediğinden mülteci çocuklar açısından oldukça önemlidir.
Sağlıktan, eğitime, sosyal ve siyasal haklara kadar, çocuğun hayatının bütün yönlerini içermektedir.
Neredeyse tüm dünya devletleri
tarafından imzalanmıştır. Standartları evrensel olduğundan çocuk haklarını savunmak için güçlü
bir araç olarak kullanılmaktadır
(Gürle, 2012: 25).
ÇHS’de, çocukların sahip olduğu diğer hakların belkemiğini
oluşturan ve çocukların hayatta
kalmalarını ve gelişmelerini sağlamak için birbirine sıkı sıkıya
bağlanmış üç temel hak söz konusudur. Bunlar; ayrımcılık yapmama, yüksek yarar ve çocuğun onu
ilgilendiren konularda görüşlerinin alınması yani katılım hakkıdır
(Gürle, 2012: 26).
Uluslararası hukuk açsından

ise, göç sürecindeki çocuklarla
ilgili uygulamaların normları şu
şekilde özetlenebilir (Topcuoğlu,
2013: 32):
1. Ayrımcılık yapılmaması.
2. Çocuğun yüksek yararının
gözetilmesi.
3. Bir vatandaşlık sahibi olma
hakkının sağlanması.
Ülkemizde de Suriyelilere yönelik olarak, Nisan 2014 tarihinde,
6458 sayılı “Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu (YUKK)”
yürürlüğe girmiştir. Ayrıca, bu
kanuna bağlı olarak Ekim 2014’te
yürürlüğe giren “Geçici Koruma
Yönetmeliği” sayesinde ise, Suriyeliler sağlık, eğitim ve sosyal yardım hizmetlerine erişim hakkı elde
etmişlerdir. Daha sonra 23 Eylül
2014 tarihinde 2014/21 sayılı Yabancılara Yönelik Eğitim-Öğretim
Hizmetleri başlıklı genelge ile de
Suriyeli çocuklara sunulacak eğitim hizmetleri, belirli bir standarda
bağlanmış ve güvence altına alınmıştır. Bununla birlikte Milli Eğitim
Bakanlığı’nın yayımlamış olduğu
2015-2019 Stratejik Planında da
ilk defa mültecilerin eğitimlerine
yönelik planların yer aldığı görülmektedir (Emin, 2016: 8).
Ülkemizde geçici koruma statüsü verilen yabancılara, Sağlık
Bakanlığı tarafından birinci basamak koruyucu, tanı ve tedavi edici sağlık hizmetleri kapsamında;
ayaktan tanı ve tedavi hizmetleri,
bağışıklama hizmetleri, bulaşıcı hastalık ve salgın ile mücadele
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hizmetleri, tüberkülozla mücadele
hizmetleri, çevre sağlığı hizmetleri,
kadın ve üreme sağlığı hizmetleri,
çocuk ve ergen sağlığı hizmetleri
verilmektedir. Bu hizmetler, geçici barınma merkezlerinde toplum
sağlığı merkezleri tarafından, geçici barınma merkezlerinin dışında ise toplum sağlık merkezleri ve
aile sağlığı merkezleri tarafından
gerçekleştirilmektedir (GİGM (a),
2016: 79).
Türkiye’de 25 kamp ve 2 kentte 103.000 çocuğun yararlandığı 27
“Çocuk Dostu Alan” (ÇDA) oluşturulmuştur. ÇDA’larda 40.000’den
fazla çocuğa psiko-sosyal destek
(PSD) sağlanmıştır. Yarısı kız olmak üzere gönüllü 1.256 Suriyeli
ergen/genç ÇDA’ları desteklemek
üzere
güçlendirilmiştir.760’dan
fazla çocuk uzmanlık hizmetleri
için PSD birimlerine yönlendirilmiştir. Hükümetten ve sivil toplumdan yaklaşık 430 temel aktör
“Olağanüstü Durumlarda Çocuk
Koruma” eğitimi almıştır. Çocuk
Yetiştirme Programı aracılığıyla
7.000’den fazla Suriyeli ebeveyn
çocuklarının duygusal ve davranışsal sıkıntılarını ele alıp onlara
daha fazla destek olacak şekilde
gerekli becerilerle donatılmıştır.
Suriyeli ve Türkiyeli 4.500 ergenden (12-18 yaş) oluşan bir ekip toplumsal bütünleşme çalıştaylarını
yürütmek üzere uyarlanmış bir
model çerçevesinde, 10 ilde Aile ve
Sosyal Politikalar Bakanlığı sosyal
çalışmacılarının desteğiyle eğitilip
donatılmıştır. Suriyeli ve Türkiyeli

2.500 genç (18-30 yaş) akran eğitimlerinden faydalanmıştır. Çocuk işçi olan ve olma riski taşıyan,
600’den fazla çocuk psiko-sosyal
destek programlarına ve içlerinden 100’ü de özel destek hizmetlerine yönlendirilmiştir. Yarısı kız olmak üzere, 2.500’den fazla çocuk,
Şanlıurfa ve Hatay’da, mayın ve
savaştan kalan patlayıcılara karşı
risk eğitimine alınmıştır UNICEF
ve ortakları, “Kayıp Kuşak Olmasın” (NoLostGeneration) sloganı
altında bu çocukların geleceklerini
koruyacak eşgüdümlü küresel çabalarını sürdürmektedir (UNICEF,
2015: 4).
3. SURİYELİ ÇOCUK VE
GENÇLERİN SPORA
YÖNLENDİRİLMESİ
3.1. Dünyanın Değişik
Bölgelerinden Mülteci Çocuk
ve Gençlere Yönelik Spor
Faaliyeti Örnekleri
Dünyanın farklı bölgelerinde
de sığınmacı ve mülteci gençlere yönelik çeşitli spor aktiviteleri
mevcuttur. Genelde Suriyeli mülteci ve sığınmacı çocuk ve gençler
üzerinde vermeye çalıştığımız bu
örnekler çeşitlilik göstermektedir.
Örneğin, Ürdün’de 2013 yılından
beri düzenlenen “Umut ve Barış”
(Amal Ou Salam- Hope and Peace) adlı proje ile Suriyeli çocukların
ileride kendi ülkelerinin yeniden
inşasını gerçekleştirmeleri amaç
edinilmiştir. Ayrıca, bu proje ile çocukların duygusal ihtiyaçları kar-
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şılanarak onların oyun ve eğlence
yoluyla büyümesi sağlanmaya çalışılmaktadır (projectamalousalam.org, 2016: 1).
World Vision adlı dünyanın en
büyük Hristiyan çocuklar yardım
derneği, İngiltere birinci ligi ve
“Asya Futbolunu Geliştirme Projesi” (Asian Football Development
Project) Ürdün’deki Azraq mülteci
kampında eğitim kursları vermek
için iş birliği yapmışlardır. Azraq
mülteci kampı 6876’sı 17 yaş altı
olamak üzere 20 bin mülteci ile
Ürdün’deki 2. en büyük mülteci
kampıdır. İngitere birinci lig takımlarındaki antrenörlere buradaki
Ürdünlü ve Suriyeli anternörlere
eğitim vermeleri için kampa getirmişlerdir. Ayrıca hem kız hem
de erkekler için bir futbol ligi oluşturulmak istenmektedir. Bu yolla
kamptaki çocukların hem yetenekleri hem de özgüvenleri geliştirilmeye çalışılmaktadır (Bushfield,
2015: 1-3).
Ürdün’ün kuzeyinde Zaatari
mülteci kampında 150 bin kadar
Suriyeli mültecinin çoğu çocuktur. “Spirit of Soccer” adlı organizasyon futbol yoluyla çocuklara
umut ve evlerine döndükleri vakit
hayatlarını kurtaracak yetenekler kazandırmaktadır. Bu oyunda
genç bir kızın veya erkeğin koç
tarafından tekmelenen bir futbol
topunu geçmesi istenir. Ne kadar
hızlı olursa olsun, çocuk toptan
hızlı koşamaz ve koçlar bu metaforu bir mayının patlamasından
kaçmanın imkânsız olduğunu

açıklamakta kullanırlar. Bu tarz
silahların etki alanları hakkında
çocuklara bir referans verebilmek
için diğer bir genel egzersizde ise,
bir top 50 ile 100 metre arasında bir
mesafe tekmelenir ve eğitmen bir
patlamanın bu mesafelere kadar
yaralayabileceğini veya öldürebileceğini açıklar. Bu organizasyon
kapsamında yaklaşık 10 bin kadar
çocuğa ulaşılmıştır (Geddes, 2013:
36-38).
Bir diğer örnek ise Litvanya’da
mülteci kabul merkezleri tesislerinde, Litvanya Kızılhaç’ı, Litvanya
Futbol Federasyonu, UEFA ve diğer
sponsorlarla birlikte ilgisizlik ve
depresyonla mücadele etmek için
sığınmacılarla birlikte çalışmışlardır. Bu doğrultuda, “Milliyetimiz
Futbol” (Our Nationality is Football) adlı bir proje gerçekleştirmişlerdir (Amara, t.y.:29).
Başka bir örnekte ise Barcelona’da, özellikle Kuzey Afrikalı olan
geniş bir göçmen kitlesinin katıldığı Ibn Batula Sosyokültürel Derneği tarafından “Ramazan Kapalı
Saha Futbol Turnuvası” (Ramadan
indoor football tournament) düzenlenmektedir.
Organizasyon
yıllık olarak Ramazan’da akşam
sekizden sonra düzenlenmektedir. Pek çok katılımcı göçmen veya
etnik azınlığın katıldığı turnuva
herkese açık olmaktadır. Barcelona’dan bir diğer örnek ise Sant Adri
de Besos bölgesindendir. Bu ise İspanik-Pakistani Kültür Derneği
belediye ile işbirliği içinde kriket
dersleri düzenlemektedir. Kurslar
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herkese açık olmakta ve bir turnuvayı kapsamaktadır. Bu örnekler gönüllü kuruluşlar ile (genelde
göçmenleri temsil eden kurumlar) ve kamu sektörü arasındaki
göçmenlere spor aktivitelerinin
sağlanmasına yönelik iş birliğinin
varlığını vurgulamaktadır (Amara,
t.y.: 17).
Avustralya’da University of
New South Wales (UNSW) bünyesindeki Halk ve Toplum Sağlığı fakültesi bünyesinde bulunan
“Birleşik Futbol” (Football United)
organizasyonu, yüksek oranda
mülteci yerleşiminin olduğu bölgelerde “sosyal uyumu geliştirmek”
için futbolu kullanan programlar
geliştiren, yenilikçi ve halk kökenli
(grassroots) yaklaşıma sahip olan
bir organizasyondur. Bu amacını
liderlik, yetenek gelişimi, rehberlik
gibi argümanlar ile çok geniş çapta
yerel topluluk liderleri ve organizasyonlar arasında ilişkiler kurarak yapmaktadır. Cumartesi sabah
programları, kamplar, geniş ölçekli
turnuvalar, kişisel gelişim programları gibi düzenli aktivitelerle
her yıl yaklaşık 800 kadar mülteci,
göçmen ve dezavantajlı çocuklara
ve gençlere doğrudan erişmektedir (Bunde- Birouste et al, 2010: 93).
“Futbol Önemser” (Football Cares) projesi Avrupa’daki uluslararası insani çabalara yardım etmek
ve 12 bin Suriyeli mültecinin Avusturalya toplumuna entegrasyonu
sağlamak için futbolu kullanmaktadır. Gençlik liderlik eğitimleri,

atölye çalışmaları, kamplar, entegrasyonu kolaylaştıracak futbol tabanlı gençlik danışmanlık fırsatları
ve toplumla iç içe geçen genç yetenekler inşa etmektedir. Programla ilişkili olarak, göçmenler hem
kendi toplulukları ile bağ kurarak
ve kendilerine rehber olabilecek
benzer deneyime sahip insanlarla buluşmaktadırlar (Avusturalya
Futbol Federasyonu, 2016: 1).
Ürdün’ün ikinci büyük şehri Irbid’teki Yarmouk Üniversitesi’nde
ise, binlerce Suriyeli mülteci FIFA
tarafından düzenlenen “Halk Eğitimleri” ‘nden (grassroots course)
faydalanmıştır. 28 eğitmen tarafından Irbid bölgesindeki mülteci
kamplarında bulunan Suriyeli çocuklar için futbol turnuvaları ve
atölyeler düzenlenmiştir. FIFA’nın
Üye Birlikleri ve Gelişme departmanı yöneticisi Thierry Regenass
karmaşık sosyo-politik durumlarla karşı karşıya olan topluluklar
için futbolun gücünü kullanmanın
FIFA’nın gelişim amaçlarının bir
parçası olduğunu ifade etmiştir
(FIFA, 2013: 1).
“Spor İçerme Ağı Projesi” (Sport
Inclusion Network Project -The
SPIN Project), Avrupa Komisyonu
Spor Birimi tarafından finanse edilen beş sosyal içerme projesinden
biridir. İtalya Herkes İçin Spor Derneği, İrlanda Futbol Birliği, Macaristan’dan Mahatma Gandhi İnsan
Hakları Organizasyonu, Almanya’dan Camino, Finlandiya’dan Liikkukaa, Portekiz Oyuncular Birli-
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ği ve Fair Play- Viyana Uluslararası
Diyalog ve İş birliği Enstitüsü bu
projenin tarafları konumundadır.
Bu proje spor yoluyla içerme ve
entegrasyona yönelik sorunları ele
almak ve bunlarla mücadele için
geliştirilmiştir. Proje amaçlarından
biri de sığınmacı ve mültecileri de
içeren göçmen futbol takımlarını
düzenli liglere ve müsabakalara
katılımlarını sağlamak için güçlendirmek ve kapasitelerini geliştirmektir. Bu konuda yapılan
aktivitelerden biri de Birleşmiş
Milletler Dünya Mülteci Günü olan
20 Haziran’da proje ile “Mülteciler
Futbol Günü” (Football Refugee
Day) düzenlenmektedir. Bu organizasyonla futbolun sığınmacı
ve mültecilerin dışlanmayı engelleyici gücünü kutlamak ve onların oyuna katılımını vurgulamak
amaçlanmaktadır (Sport Inclusion
Network, 2011: 3-6).
“Sınır Tanımayan Futbol” (Football Without Borders-FWB)
Avustralya’nın Darwin bölgesinde sığınmacıların, mültecilerin ve
yeni göçmenlerin entegrasyonunu futbol aracılığıyla teşvik eden
bir organizasyondur. Program
katılımcıların yeni insanlarla buluşmasının yanı sıra katılımcılara
futbolun dışında iş bulma, ulaşım
ve iletişim yardımlarını da sağlamaktadır. FWB, kültürel etkileşimi
teşvik etmek ve sığınmacı ve mülteciler etrafındaki sorunları insancıllaştırmak için toplulukla birlikte
hareket etmektedir (Football Without Borders, 2016:1)

3.2. Mülteci Çocuk ve Gençler
Özelinde Sporun Bireysel ve
Toplumsal Faydaları
Araştırmanın bu bölümünde
farklı tarihlerde, farklı coğrafi bölgelerde kimi zaman Suriyeli kimi
zaman da farklı kökenlere mensup sığınmacı ve mültecilere yönelik genelde spor ve özelde futbol
organizasyonlarının sonuçlarına
ilişkin bulgular ortaya konmaya çalışılacaktır. Yazılmış bilimsel
makalelerden, kurum ve kuruluşların konuyla ilgili bilgileri içeren
dökümanlardan, yerli ve yabancı
medya ve yayın kuruluşlarının internet sitelerindeki yöneticilerle,
sığınmacı ve mültecilerle, yardım
kuruluşu gönüllüleri vd. yapılan
röportajlardan
yararlanılmıştır.
Spor ve özellikle de futbol yoluyla
sığınmacı ve mültecilerin bulundukları ülkelerdeki sosyal uyumları ve bütünleşmelerine ilişkin
bulgular en nihayetinde Suriyeli
mülteciler özelinde çıkarımlarla değerlendirilecek konuyla ilgili
yapılacak olan ileriki çalışmalara
ışık tutacaktır. Bu konuda öncelikli
olarak merak edilen konu spor faaliyetlerine katılımın genel olarak
sığınmacı ve mültecilere ne gibi
faydaları olduğudur.
Ayrıca, spor, sosyal yönü olan
ve toplumsal entegrasyonda ve
sosyal kabülde önemli bir araç
olma özelliğine sahiptir. Bu doğrultuda, spor, Avrupa toplumlarında
toplumsal birliği ve sosyal katılımı
sağlama aracı olarak önemli bir
potansiyele sahiptir. Bu doğrultu-
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da, spor, göçmenlerin toplumun
diğer üyeleriyle ilişkilerini geliştirmelerine yardım etmektedir (Karakaya, 2012: 108).
Spor müsabakalarında, özellikle de futbol sahalarında, şiddet
rahatsız edici bir problem olmaya
devam etmektedir. Siddet ve ırkçı
davranış sporun pozitif değerleri
yerleştirmedeki rolünü tehlikeye
atabilmektedir. Bu durum, ayrıca
Avrupa birlikteliği ana değerlerini de tehdit etmektedir. Bu tarz
olayların engellenmesine katkıda
bulunmak için üye ülkeler, uluslararası spor organizasyonlarının
desteklenmesi için Avrupa Komisyonu’nda karar alınmıştır (Karakaya, 2012: 109).
3.2.1. Sporun, Mülteciler
Açısından Önemine İlişkin
Ülke Örnekleri
Bir araştırma grubu tarafından Birleşik Krallık’taki mülteci
ve sığınmacıların sosyal içerilmesinde sporun rolü ile ilgili araştırma şu sonuçları ortaya
koymuştur (Amara et. al, ty: 61):
• Sığınmacı ve mülteciler kendi
özsaygılarını ve özgüvenlerini
inşa etme fırsatları elde etmişlerdir.
• Sığınmacı ve mülteciler ile yerel nüfus arasındaki bariyerlerin yıkılması sağlanmıştır.
• Farklı etnik kökene sahip sığınmacı ve mülteciler arasındaki ilişkilerin gelişmesi sağlanmıştır.
Sport Wales raporuna göre de

sığınma süreci “psikolojik mahkûmiyet” olarak tanımlanmaktadır. Spor ve aktiviteler insanların
sosyal ağlar oluşturmasına, diğer
insanlarla bütünleşmesine (sosyal uyumu geliştirerek) yardımcı
olmaktadır. WAG İçerme Stratejisi
(WAG Inclusion Strategy) “bütünleşme 1.günden başlar” ifadesiyle
sporun sosyal bütünleşmeyi teşvik etmek ve ilerletmek, sığınmacı
ve mülteci damgalanmasıyla başa
çıkmak için kullanılabileceğini belirtmektedir (Sport Wales, 2010: 4).
Sporun sosyal içerme açısından
önemli bir potansiyele sahip olduğu düşüncesi, mülteci ve sığınmacı
toplulukların durumuna kesinlikle
örnek teşkil etmektedir. Öyle ki,
spor faaliyetlerine katılımda şu
olumlu sonuçlara ulaşılabilmektedir (Amara et. al, ty: 4):
• Kondisyon, stresle mücadele,
yaşam kalitesinin artması.
• Sosyal izolasyonla mücadele
ve sosyal ağlar oluşturma.
• Suç ve suça yönelik sorunların azalması.
Herhangi bir aktivite özellikle
de spor ile uğraşmanın ruh ve beden sağlığını nasıl etkilediğine ilişkin sığınmacı ve mülteci görüşlerinden oluşan araştırma bulguları
da şu şekildedir.
ABD’nin Minnesota eyaletinde
Komboçyalı, Meksikalı, Somalili
ve Sudanlı göçmen ve mülteci 127
katılımcıya yönelik yapılan araştırmada fiziksel olarak aktif olmanın biomedikal’den (düşük hastalık riski, uzun ömür) psikososyale
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(gelişmiş kendine güven duygusu,
mutluluk ve düşük stres) kadar
uzanan pek çok faydasından bahsedilmiştir. Bu özyeterlilik ve iyilik
hisleri fiziksel aktivitelerin en yaygın faydaları olarak rapor edilmiştir (Wieland et.al.: 263-265).
Amara vd. ise özellikle eğitim
sistemlerinin içerisine spor faaliyetlerinin eklemlenmesi gerektiğini ifade ederek böylelikle özellikle gençlere yönelik dayanışma
değerlerinin öğrenilmesi, diğer insanlara saygı duyma, aktivitelere
katılım, fair play, kamusal hayata
katılımın teşvik edilmesi, demokratik ve vatandaşlık değerlerinin
arttırılması gibi konuların hedeflenebileceğini belirtmektedirler.
Sporun eğitimle olan ilişkisi hoşgörünün desteklenmesi, çeşitliliğe saygı ve kabul, kültürler arası
anlayış ve ayrımcılığın her türüyle
mücadele gibi nihai çıktılara erişilmesi açısından özellikle ilgilidir
(Amara. et. al.: 5).
Avustralya Futbol Federasyonu CEO’su David Gallop, futbolun
her yerdeki insanlar tarafından
“evrensel olarak sevilen ve anlaşılabilen tek spor” olduğunu belirtmektedir. Bir Suriyeli’nin veya
başka bir mültecinin Avustralya’ya
ilk vardığında futbolun belkide
onlar için tek tanıdık şey olabileceğini ifade etmektedir. Futbolun
“tüm kültürler için oyunun cazibesinin benzersiz” olduğunu ve bu
yüzden futbolun bu zamanlarda
toplumda hayati bir rol oynadığını
belirtmektedir. (Avusturalya Fut-

bol Federasyonu, 2016:3). Birleşik
Krallık’ta mültecilere yönelik faaliyetlerde bulunan gönüllülerden
birinin görüşleri, Gallop’un ifadelerini destekler niteliktedir (Amara
et.al., ty.: 32-33):
“Onlara yönelik kriket oyunu organiza edebiliriz ve onları
spora çekmeyi deneyebiliriz…
Rugby ve tenis gibi diğer sporlarda mevcut… Fakat şu anda
onlar sadece futbolla ilgileniyorlar.”
İtalya’nın Roma şehrinde bulunan “Liberi Nantes” kulübü oyuncuları mülteci ve sığınmacılardan
oluşmakta İtalya’nın en düşük
liginde yer almaktadır. Kulübün
amacı sığınmacı ve mültecilere pozitif bir değer vermek, yeni ilişkiler
kurmalarını sağlamaktır. Kulübün
kurucularından Alberto Urbinati futbolun sığınmacı ve mültecilere yönelik faydasını aşağıdaki
ifadelerle açıklamaktadır (Troop,
2015:1):
“İtalyan oyuncularla oynamak
önemli. Çok az kötü tepki aldık. Genellikle hoş karşılandık.
Çünkü futbol bu yönüyle çok
kuvvetli. Sadece basit olarak
oynuyorsunuz. Öteki ile iletişim
kurmanın basit bir yolu. Kim olduğunuzu açıklamaya ihtiyacınız yok. Nereden geldiğinizi, hikayeniniz hangisi olduğunu da.
Sadece topu ortaya koyuyorsunu ve oynamaya başlıyorsunuz. Düşünmeye ihtiyacınız
yok, sadece yapıyorsunuz.”
Yine Macaristan’ın alt liglerinde
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bulunan mülteci ve göçmenlerden
oluşan “The African Star Football”
adlı takım Doğu Avrupa’da ayrımcılık ve yabancı düşmanlığı ile
karşılaşan grupları bilinçlendirme
fırsatı sağlamaktadır (Sport Inclusion Network, 2011: 22).
İfadelerden ve çeşitli örneklerden de anlaşılabileceği üzere futbol gerçekten de evrensel olarak
önemli bir spor faaliyeti olabilmekte, kültürlerarası spor faaliyetleri
farklılaşabildiği halde futbol daha
çok bilindiği için daha çok tercih
edilebilimektedir. Ayrıca sığınmacı ve mültecilerin futbol takımları
içerisinde yer alabilmeleri çeşitli
olumlu sonuçlar doğurabilmektedir.
Amara vd.’nin bulgularından
hareketle futbolun da sığınmacı ve mülteciler üzerindeki pozitif
etkilerini belirten örneklere ABD,
Avustralya, İngiltere, İspanya, İskoçya, İtalya, Macaristan Ürdün,
gibi dünyanın çok farklı bölgelerinden bilimsel araştırmalarda,
ropörtajlarda, projelerde, organizasyonlarda ve çeşitli etkinliklerde
rastlamak mümkündür.
Futbolun sığınmacı ve mülteciler açısından pozitif etkilerine
binaen Ürdün’de Suriyeli mültecilerin bulunduğu kamplardan
bir örnekte14 yaşındaki Hamza,
“Umut ve Barış” (Amal Ou Salam-Hope and Peace) projesi kapsamında düzenlenen futbol turnuvasından ötürü “mutlu olduğunu”
beyan etmektedir. Muhammed

isimli Suriyeli bir diğer çocuk ise
“arkadaşları ile bir araya gelip oynamasına” olanak sağlaması bu
turnuvanın en çok sevdiği tarafı
olduğunu ifade etmektedir. Issam
adlı bir çocuk ise turnuvanın kendisi için “yeni arkadaşlar edinmek
için fırsat” olduğunu söylemektedir. Bir diğer Suriyeli çocuk Yaman
ise en sevdiği hobisini mahallede
oynamak yerine “profosyonel şekilde kuralların ve kupaların olduğu bir turnuva” olmasını daha iyi
bulmaktadır (Freij, 2015:1-3).
Oxford Üniversitesi, Mülteci Çalışmaları Merkezi (Refugee Study
Centre) tarafından oyuncuları
yerli halk, mülteciler, sığınmacılar
ve göçmenlerden oluşan United
Glasgow Football Club adlı takım
üyelerine yönelik araştırmada sığınmacılar ve mülteciler futbolun
“İngilizce öğrenmelerine yardımcı
olduğunu” ve kendi “fiziksel kondisonlarının önemli bir kaynağı olduğunu” belirtmişlerdir. Bazı
takım üyeleri de futbolun “İskoç
kültürünü öğrenmelerine yardımcı olduğunu” ifade etmişlerdir. Bazı
katılımcılar ise ruh sağlıklarına
ilişkin şu görüşleri ifade etmişlerdir (Oxford University Refugee
Study Centere, t.y.: 13):
“Futbol oynadığım zaman başka hiçbirşey düşünmüyorum.
Hiçbir problemimi düşünmüyorum, problemler evde kalıyor… muhtemelen eğer futbol
oynamazsa bir çeşit depresyon
içerisinde olurum çünkü çok
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düşünen bir insanım”
Yerli halkın mültecilere bakışı
açısı ile ilgili Birleşik Krallık’ta mültecilere yönelik faaliyetlere katılan
gönüllülerden biriningörüşlerine
göre (Amara et al, t.y.:32-33):
“Mültecilerle ilgili farklı görüşler mevcut… bazıları onları sevmediğini söylemektedir… fakat
eğer gider ve onlarla aynı takımda futbol oynayanlara sorarsanız onların iyi arkadaşlar
olduğunu söyleyeceklerdir…”
Konuyla ilgili bir örnek İskoçya’da uygulanan “İyileştirme Hareketi” (Operation Reclaim) adlı
programda mevcuttur. Sporu genç
mültecilerin ve sığınmacıların
“entegrasyonu” ve onların “çetelerden, uyuşturuculardan uzaklaştırmak” için uygulayan bir progam dahilinde iki yıl önce ağır ırkçı
saldırı ile suçlanan 17 yaşındaki bir
İskoç, spor organizasyonuna katldıktan sonra sığınmacı ve mültecilerle arkadaş olmuş ve şimdilerde
onlarla futbol oynamaktadır. Onun
sığınmacı ve mültecilere yönelik
davranışlarının değişme sebebi
onları artık “kişisel olarak tanımısından”
kaynaklanmaktadır
(Amara et al, t.y.: 62).
Spaaij, Avustralya’ya yerleştirilmiş ve spor geçmişi olan Somalili
mültecilerin spor ile sosyal entegrasyonlarının sağlanması konusunda bir araştırma yapmıştır. Bu
araştırma toplumsal sporlar içerisinde genç mülteciler tarafından
ne çeşit aidiyetlerin inşaa edildiği

ve bu aidiyetlere neyin engel olduğu veya neyin kolaylaştırdığı sorularına odaklanmıştır. Araştırmada
Avustralya Melbourne’de 90’lı yıllarda kurulan ve Afrika yeni gelen
mültecilere spor fırsatları sağlayan
bir futbol kulubü ele alınmaktadır.
Spaaij’in araştırmasında katılımcılara göre spor kulüplerin önemli
topluluk yani ağ oluşturma işlevleri vardır. 20’li yaşlarda bir katılımcıya göre (Spaaij, 2015: 304-309):
“Kulüp, futbolculara ve ailelerine birlikte olacakları ve arkadaşlıklarını geliştirebilecekleri
bir çevre sağlar. Pek çoğu aynı
bölgede yaşasalar bile genellikle bir birlerini tanımazlar. Kulüp
ise onlara evlerinden çıkabildikleri, sobet edebildikleri bir
otam sağlar…Böylelikle güçlü
bağları olan arkadaşlıklar kurabilirler. Ayrıca genel anlamda
insanların birbirine daha fazla
saygı duyduğu bir ortamda oluşur.”
Spaaij’in araştırmasındaki bulgulardan biri de Avusrtalya’da
yaşayan Somalililerin spor pratiklerinde önemli bir sosyal sınırlamanın da Somaliler arasında farklı kabile bağlarıyla ilgilidir.
Somali toplumunda kabile içsel
sosyal farklılıkların temel kategorisidir. Kabile sınırları kamu sporlarına aidiyet deneyimine nasıl
aracılık etmektedir? Araştırmaya
katılanların anlatımları ile kabile
sınırlarını spor bağlamında geçmenin nispeten kolay olma eğili-
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minde olduğunu göstermektedir.
Bu söylemlerden birine göre (Spaaij, 2015: 307):
“Spor, özelliklede futbolun herhangi bir kabile sınırı yoktur. Bu
anlamda futbol, topluluk bağlarını, topluluk ilişkilerini kuvvetlendirebilir. Futbol bir şekilde
kabile gerginliklerini minimize
edebilir. Pek çok diğer aktivite
bir şekilde kabile ayrılıklarına
ve kabile çizgileriyle ilişkilidir,
fakat iş spora geldiğinde, spor
aslında kabile çizgisinin üzerindedir. Futbol topluluğa kendi
üyeleri arasında uyumda yardımcı olmaktadır.”
Bu noktadan hareketle ülkemiz açısından elde edebileceğimiz çıkarımlardan biri de sporun
ve dolayısıyla futbolun ülkemizde
bulunan Alevi, Sunni, Yezidi, Türk,
Kürt, Türkmen, Arap vs. şeklinde
sınıflanmış farklı etnik, dini, kültürel kökenlere sahip sığınmacı
ve mültecilerin kendi aralarındaki
uyumları da kolaylaştırabileceği
yönündedir.
İngiltere’de, mülteci ve sığınmacılara spor olanağı sağlayan
organizasyonları örneklerine yapılan vaka analizleri ile elde edilen
sonuçlar aşağıdaki gibidir (Amara,
t.y.: 70):
• Mülteci ve sığınmacıların
kendilerinden spor fırsatlarına erişme konusunda bir talebin olduğu, bu talebin büyük
olasılıkla sağlık, barınma ve
güvenlik gibi diğer ihtiyaçla-

•

•
•

•

•
•

rın hakim olduğu ilk vardıkları günlerde olmadığıdır.
Spor mülteciler ve yerel topluluklar arasında etkileşim
seviyesini arttırmada rol oynayabilir ve bu gerilimleri ve
yanlış anlaşılmaları düşürür,
fakat eğer spor olayları gerektiği gibi yönetilmezse her
zaman için tansiyonun artmasına da neden olabilir.
Takım sporları yerel topluluklarla artan bir etkileşim için
büyük bir potansiyel sağlar.
Mültecilerin kulüplere tanıtılması kulüplerin canlılığının
sayı bakımından artmasına
neden olabilir.
Baskın spor uygulamaları erkek katılım ağırlıklı olacaktır,
böyle bir durumda cinsiyet
eşitliğini sağlayacak hizmetler gerekli olabilecektir.
Spora ilişkin eğitimler, gönüllülerin eğitilmesinde faydalı
olabilmektedir.
Dil ve iletişim becerilerinin
gelişmesini sağlayarak, bireysel öz saygıyı ve istihdam edilebilirliği artırabilir.

3.2.2. Sığınmacı ve
Mültecilerin Spor ve Futbol
Yoluyla Entegrasyonun
Önündeki Engeller
Futbolun sığınmacı ve mültecilerin entegrasyonuna yönelik
olumlu etkilerinin yanı sıra zaman
zaman gerek sığınmacı ve mültecilerin kendisinden gerek ailele-
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rinden gerek toplumsal başka faktörlerden kaynaklanan sebeplerle
bazı olumsuzluklarla da karşılaşılmaktadır.
İlk örnek olarak Ürdün’de faaliyet gösteren İskoç kökenli hayırsever kuruluşlardan Mercy
Corps’tan Steve Gordan’ın sığınmacı ve mülteci ailelerinin çocukları ile ilgili şu ifadelerine yer vermek gereklidir (Swan, 2015: 1-4):
“Kamplarda olmayan mültecilere ulaşmak daha zor. Pek
çoğu mülteci olarak kayıt altına alınmamışlar ve öne çıkmak ve kendilerini tanıtmak
istememektedirler.
Khaled,
adında eski bir hakim kayıtlı mülteci. Bazı yardımlar
almakta fakat kayıt altında
olmanın anlamı kendi ve ailesini desteklemek için çalışamayacağıdır. Yasadışı olarak
çalışırken yakalanan mülteciler kendilerini Suriye’ye geri
gönderilken bulabilmektedirler. Bu sebepten ötürü mülteci
çocukları genellikle çalışmaya
gönderilmektedir. Geri gönderilmek için çok genç olduklarından ötürü, fakir aileler için
bu yol daha güvenli ve önemli
gelir getirebilmektedir. Eğitimlerini kaçıran çocuklar ise
yoksulluk ve umutsuzluk batağına saplanmış hale geliyorlar.”
Gordon’un ifadelerinde de belirtildiği üzere çocukların ve/veya
gençlerin maddi kaygılar ve sınır

dışı edilme korkusu ile çalıştırılması her şeyden önce bu sebepten ötürü eğitim çağında olanların
okullara dahi katılamaması okul
içinde ve dışında spor ve futbol faaliyetlerine katılımlarını kısıtlayan
önemli bir etkendir. Çocukların ve
gençlerin spor faaliyetlerine katılımın önündeki engeller maddi
kaygılar ve sınır dışı edilme korkularının dışında ayrıca kültüre ve
cinsiyete dayalı nedenlerden ötürü
de görülebilmektedir.
Sığınmacılar ve mültecilerin bulunduğu gruplara yönelik
yapılan bir araştırmada katılımcılara spor ve fiziksel aktivite faaliyetlerine katılımı ile bunlara
katılımlarında ve erişimlerinde
etnik köken, kültür, dini inanç ve
vatandaşlık statülerinin etkisi sorulmuştur. Katılımcılar arasında
güçlü dini inanç kimliğine sahip
olanların (grupların içinde Müslümanlar) genellikle kadın akranları
ve çocukları ile olan aktivitelere
dahil olmak istemektedirler (Sport
Wales,2010:1).Yine bir rapora göre
İngiltere, Nottingham’da düzenlenen spor faaliyetlerinden yararlananların çoğunluğu mülteci ailelerinin çocukları olmasına rağmen,
kız çocuklarının bu spor faaliyetlerine erişimlerine izin verilmesi
açısından muhafazakar tutumlar
görülmektedir (Amara, t.y.: 68).
“Her Cuma çocuklar için program düzenliyoruz… dövüş sanatları yapıyoruz… çocuklarda hevesli
olduğunu gördüğümüz aktiviteler-
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den biri… 1 saat dövüş sanatları bir
saat futbol… sadece erkek çocuklar mevcut çünkü kız çocukları ile
ilgili farklı bir zihniyet mavcut…
genç olmalarına rağmen… kızlar
spor faaliyetlerine sadece okulda
katılım göstermektedir fakat aileler dernek tarafından organize
edilen faaliyetlere katılmalarına
izin vermemektedirler… insanlar
buraya geldiklerinde kültürlerini
korumak istemektedirler…”
Wieland vd.’nin araştırmalarında ise Somalili kadın bir mültecinin
ifadesine göre dinsel ve kültürel
kıyafetlerin giyilmesi rahat fiziksel
aktivitelerde bir engel teşkil edebilmektedir. Ayrıca yine katılımcılar arasında yetişkin ve ergen kızlar çocuklara karşı sorumlulukları
ve evişlerinden ötürüfiziksel aktivitelere katılımlarda daha az esnektirler. Aynı araştırma bulgularında kadınların fiziksel aktiveyi
daha çok ev işleri olarak tanımlaması erkeklerin ise fiziksel aktiviteyi çalışma ve spor olarak tanımlayabilmeleri bu durumu açıklar
niteliktedir (Wieland et al 2015:
265). Sığınmacı ve mülteci ailelerin
kızların spor faaliyetlerine katılım
konusunda muhafazakar tutumları ön plana çıkabilmektedir.Bunun sebebi dini inanç olabileceği
gibi kız çocuklarının ev işlerine
yardımda ve evin küçük çocukları
ile ilgilenmelerinden kaynaklanabilmektedir.
Mülteci ve sığınmacılara yönelik spor orgranizayonlarına katılı-

mın önünde bir başka önemli etken daha bulunmaktadır. Bu etken
ise organizasyonların finansman
kaynağı ile ilgilidir.
Spor Wales araştırmasına göre
sportif faaliyetlerin ve aktivitelerin
gelişmesinde kaynaklara erişim ve
finansman bu gruplar (sığınmacı
ve mülteci) için öncelikli olduğu
halde Müslüman (kimliklerinden
ötürü) grupların piyango bağışları,
kumar ile finanse edilen aktivitelere katılmamaktadırlar (Sport
Wales, 2010 :1). Dini hassasiyetlere
dayalı bir nedenden ötürü sığınmacı ve mülteci ailelerin çocuklarınının bu şekilde finanse edilen
organizasyonlara
katılımlarına
izin vermemesine ilişkin örnekler
ülkemizde de görülebilir.
Futbol uygulamalarının sığınmacı ve mülteciler açısından
olumsuz etkilerine de rastlayabilmek mümkündür. Bu olumsuz örnekler “sığınmacı ve mültecilerin
kendisinden” kaynaklanabildiği
gibi, “futbolun rekabete dayalı doğasından”, “organizasyonlardan”
ve “sosyo-kültürel nedenlerden”
dolayı da kaynaklanabilmektedir. Futbol uygulamaları içerisinde
mültecilerin kendilerinden kaynaklanan nedenlere bir örnek İngiltere’nin Nothingham kentinden
yaşanmıştır. Buna göre sığınmacı
ve mülteciler kendi vatanlarındaki politik gerilimleri bazen spor
sahalarına yansıtabilmektedirler.
Dolayısıyla da spor faaliyetlerine
katılımın sonuçları her zaman po-
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zitif olmamaktadır (Amara, et al.,
t.y, 68):
“Cezayirlilerle
cezayirlilere
karşı oynadığınız vakit hep bir
gerilim olmaktadır… Ülkemizin
öfkesini bizimle beraber getiriyoruz… Ülkede ne oluyorsa hala
insanların kafasında… futbol
oynamak öfkenizi ifade etmenin bir yolu oluyor… biz tek takımız… sonucu dövüşle veya birilerinden kan akması ile biten…”
(Cezayirli dernek lideri)
Bir örnekte ise Wieland vd.,
ABD’de göçmenlerin, sığınmacı ve
mültecilerin sınırlı İngilizce dil yeterliliğine ve düşük sosyo ekonomik konuma sahip olduklarını belirtmektedirler. Sosyal, ekonomik
ve dil faktörleri fiziksel aktivitelerin nasıl anlaşıldığını, kavramsallaştırıldığını ve uygulandığı konusunda önemli bir etkiye sahiptir
(Wieland et al.,2015: 265-73).
Sapaij, spor karşılaşmalarının
takım veya kulüp çizgisinde “biz ve
onlar” şeklinde yeni sosyal sınırlar
oluşturabileceğini ifade etmektedir. Ancak bu takım kimliğinin
aşılması kolay tipik geçirgen bir
sosyal sınır olduğunu belirtmektedir (Spaaij, 2015: 310-11). Bu durum
takım oyununa dayalı sporların ve
de futbolun doğasındaki rekabet
açısından değerlendirilde “biz ve
onlar” şeklindeki ayrışmalar sığınmacı ve mülteci çocuk ve gençlerin uyumu konusunda sorunlar
oluşturabilir.
Amara vd., çeşitli organizas-

yonların sığınmacı ve mültecilerin
sağlık, barınma, istihdam ve dil
eğitimi gibi temel ihtiyaçların karşılanmasına yöneldiğini eğitim sistemi içerisinde de spor faaliyetlerinin hafife alınmaması gerektiğini
belirtmektedir. Eğitim sisteminin
içerisindeki spor faaliyetleri sığınmacı ve mültecilerin yerel halkla
bütünleşmesinde ve gündelik hayatın kalitesinde anahtar bir rol
oynayabilir. Bununla beraber eğitim sistemleri içine eklemlenen
spor faaliyetlerinin tek başına yeterli olmayacağını, kamu sektörü,
özel sektör ve gönüllü sektörün
ortaklaşa organizasyonlar düzenlemesi gerektiğinin de bir ihtiyaç
olduğu belirtilmektedir (Amara, et
al, t.y.:5).
3.3. Türkiye’nin Değişik
Bölgelerinden Mülteci Çocuk
ve Gençlere Yönelik Spor
Faaliyeti Örnekleri
Türkiye’de Suriyeli mülteciler
için çeşitli sosyal ve sportif aktiviteleri kamplara taşımaya hazırlanan Gençlik ve Spor Bakanlığı,
ilk uygulamayı pilot bölge olarak
seçilen Kilis Öncüpınar Konteynır
Kampı’nda başlamıştır. Dünya Judo
Federasyonu Başkanlığınca Öncüpınar Konteyner Kent’teki Suriyelilere gönderilen 350 adet judo
elbisesini Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Judo Federasyonu
gençlere ulaştırmıştır. Kilis Öncüpınar Konteynır Kampında barınan
3 bin Suriyeli genç için Kilis Gençlik
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Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile
yedi federasyon, haftanın üç günü
ikişer saat çeşitli sosyal, kültürel
ve sportif aktiviteler gerçekleştirmektedir (Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2015).
Suriyeli sığınmacıların yoğun
olarak yaşadığı Siirt’te ise, “Suriye’den Siirt’e Gönül Köprüsü”
projesi ile birlikte, aile içi iletişimi
güçlendirme semineri, madde bağımlılığıyla mücadele semineri,
müzik dinletisi, tiyatro gösterisi
gibi sanatsal etkinliklerin yanısıra
futbol turnuvası etkinliği ile de sığınmacıların topluma uyum probleminin çözülmesine katkı sağlanması amaçlanmıştır (Gençlik ve
Spor Bakanlığı, 2015).
Kayseri’de
gerçekleştirilen
“Suriyeli Mülteci Gençlerin Yüksek
Öğrenime Uyum ve Entegrasyonu
Projesi” kapsamında ise, Türkiye’de üniversite okuyan Suriyeli
50 genç Erciyes Kayak Merkezi’ne
götürülerek kayak sporu yapma
olanağı tanınmıştır (Gençlik ve
Spor Bakanlığı, 2015).
Adıyaman’da,
Gençlik
ve Spor Bayramı ve Gençlik Haftası kutlama etkinlikleri programı
kapsamında da Suriye Kampı karması ile Adıyaman Amatör futbol
karmaları arasında “dostluk maçı”
gerçekleştirilmiştir (Milliyet, 2015).
Nizip Kaymakamlığı ve Gaziantep Gençlik Hizmetleri ve Spor
İl Müdürlüğü ise, Suriyeli gençlere
“spor malzemesi dağıtımı” yaparak Suriyeli gençleri spor yapmaya

teşvik etmiştir (IHA (a), 2016).
Gaziantep merkezli İstikrar
Spor Kulübü Derneği, “Özgür Suriye Ligi” bünyesinde Suriyeli çocuklardan oluşan 24 futbol takımı
kurarak, Türkler ve Suriyeliler arasındaki toplumsal bağı ve birlik ruhunu, ortak dil olan sporla kurmak
için çalışmalar yapmaktadır (Yenihaberden.com, 2016:1). Öncelikle
kendi aralarında maçlar yapacak
olan bu futbol takımları daha sonra ise, Suriye Milli takımının alt yapısını oluşturarak Türk Milli Takımı
ile bir dostluk maçı yapmayı düşünmektedirler. Dernek başkanı
ayrıca (Yenihaberden.com, 2016:2):
“Uzakdoğusporlarından karate,
tekvando, aikido branşlarında
çalışmalara başladık. Suriyeli gençlerin iyi eğitim almaları
için Gaziantep dışından alanlarında uzman hocaları getirtiyoruz. Gençlerin hocaları Suriyeli
antrenörler. Basketbol, futbol
çalışmaları da devam ediyor.
En popüler spordalımız futbol.
Futbolda U13-U15 ve A Takım
düzeyinde müsabakalara katılıyoruz. Başlangıç seviyesinde
çocuklara yönelik yüzme dersleri de veriyoruz. Ayrıca, kızların daha rahat oynayabildikleri
‘badminton’ sporunu Suriyeli
kızlara özel vermeye başladıklarını dile getirdi”.
Bütün bunların yanısıra, Gençlik ve Spor Bakanı, göçten olumsuz etkilenen gençlerin sportif
çalışmalarla desteklenmesi ve re-
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habilite edilmesi konusunda Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC)
ile ortak çalışma iradeleri olduğunu beyan etmiştir. IOC Başkanı ise,
mültecilerden oluşan bir takımın
olimpiyatlarda yarışmasını sağlayacaklarını belirterek mültecilere
yönelik uygulamalar hakkında yapılacak çalışmalardan şu şekilde
bahsetmiştir (IHA (b), 2016):
“Spor yoluyla, mülteci kamplarında onlara umut vermeye ve
dikkatlerini başka yöne çekerek moral desteği sunmaya ve
birbirlerini daha iyi anlayabilecekleri yollar bulmaya çalışıyoruz. Bu konuda, mülteciler için
bir destek programı kapsamında Milli Olimpiyat Komitesi ile
yakın çalışıyoruz. Mültecilerden oluşan bir sporcu takımının Olimpiyatlarda yarışmasını
sağlayarak tüm dünya mültecilerine umut aşılamayı amaçlıyoruz. Bu çerçevede Rio’da
gerçekleşecek Olimpiyatlarda birtakım oluşturmaları için
son derece yetenekli mülteci
sporcuları davet edeceğiz. Bu
sporcular, Olimpiyat bayrağı ve
Olimpiyat marşı eşliğinde stadyuma çıkacaklar. Bu tür bir takım ilk kez olimpiyatlarda yer
alacak”
Türkiye’de Suriyeli çocuk ve
gençlere yönelik onların toplumsal
hayata uyumunu kolaylaştıracak
ve aynı zamanda psikolojik destek
sağlayacak uygulamalar içeriside
spor faaliyetleri gerek Gençlik ve

Spor Bakanlığı bünyesinde gerekse çeşitli sivil toplum kuruluşlarının organizasyonları ile gereçekleştirilmektedir. Bu faaliyetlerin bir
kısmı günü birlik organizasyonlar
olabildiği gibi bir kısmıda gerekli
tesis ve yatırımların yapılması sonucu süreklilik arz edebildiği görülmektedir.
SONUÇ
Ülkemizdeki çocuk ve genç
nüfus, genel nüfusumuzun büyük
bir bölümünü (yüzde 38) oluşturmaktadır. Bu oran, belki yıllar itibariyle düşse bile yine de bu nüfus
önemini koruyacaktır. Bir de buna
mülteci ve yabancı nüfusu eklersek, çocuk ve genç nüfusa yönelik
politikalar her zaman için önemini
korumaya devam edecektir. Özellikle, mülteci çocuk ve gençlerin
karşılaştığı en önemli sorunların
başında eğitim, sağlık, beslenme
vb. problemler gelmektedir. Suriyeli mülteci çocuk ve gençlerin
sayısı da azımsanmayacak kadar
fazladır. Bu doğrultuda, sporun
özelde futbolun değişik ülke deneyimleri de dikkate alındığında
çocuk ve gençler için önemli bir
sosyal politika aracı olduğu görülmüştür. Özellikle de sporun özellikle de futbolun ortaya koyduğu
olumlu sonuçlar şu şekilde özetlenebilir:
• Spor faaliyetlerinin vücut yapısını geliştirici ve eğitici özelliğinin yanında, fikir ve ruh
sağlığı açısından da önemli bir
role sahiptir.
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• Özellikle genç nesillerin yapıcı
ve yaratıcı olmasında, sosyal kaynaşmada ve milli dayanışmanın sağlanmasında
sporun büyük yararları söz
konusudur.
• Gençlere bir takımın parçası
olmayı ve centilmek davranışlar göstermeyi öğrenmede
sporun önemli katkıları söz
konusudur.
• Spor, çocuk ve gençler için
meslek sahibi olma noktasında da bir umut kapısı görevi
üstlenmektedir.
• Sığınmacı ve mültecilerin
kendi özsaygıları ve özgüvenlerini inşa etme fırsatları elde
etmişlerdir.
• Sığınmacı ve mülteciler ile yerel nüfus arasındaki bariyerlerin yıkılması sağlanmıştır.
• Farklı etnik kökene sahip sığınmacı ve mülteciler arasındaki ilişkilerin gelişmesi sağlanmıştır.
• Kondisyon, stresle mücadele,
yaşam kalitesinin artması söz
konusu olmuştur.
• Sosyalleşme ve sosyal ağlar
oluşturmada aracı olmuştur.

• Suç ve suça yönelik sorunların azalmasına katkı sağlamıştır.
Tabi ki, tüm bu yararlarının yanında spora ulaşmanın önündeki
engellerin de kaldırılması gerekmektedir. Öyle ki, bazı kültürel ve
dini farklılıklar bazı mülteci grupların sporla ilgilenmesine olanak
tanımamaktadır. Bununla birlikte,
sporun doğurabileceği bazı olumsuzlar da söz konusu olabilir. Özellikle, spor müsabakalarındaki hırs
ve mücadele ruhu, zaman zaman
sosyal ortamları germekte ve bazı
çatışmaların doğmasına neden
olmaktadır. Bunun ortaya çıkmamasında ise, özellikle küçük yaşlardan itibaren bireylere sporun
dostluk ve centilmenlik ruhu ile
gerçekleştirilmesi gereği anlatılmalıdır.
Son olarak, ülkemizdeki mültecilere yönelik sportif faaliyetlerden örnekler verilmiştir. Özellikle
Gençlik ve Spor Bakanlığı, belediyeler ve bazı sivil toplum kuruluşları bünyesinde gerçekleştirilen
spor organizasyonları her ne kadar
şu an için yeterli düzeyde olmasa
da geliştirilebilir.
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ÖZ
İş kazaları ve meslek hastalıkları tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de hem ekonomik hem de
sosyal açıdan birçok olumsuz neticeyi beraberinde getirmektedir.
İş kazası ve meslek hastalığı sigortasında amaç, bireylerin karşılaşabileceği mesleki risklere karşı
ekonomik ve sosyal bir güvence
sağlamaktır. Özellikle sigortalının
meslekte kazanma gücünü belli
bir oranda kaybetmesi neticesinde kendisine bağlanan sürekli iş
göremezlik geliri veya sigortalının
ölümü halinde geride kalan hak
sahiplerine sağlanan yardımlar,
ortaya çıkan sosyo-ekonomik
kaybı gidermek adına oldukça
önemlidir.
5510 sayılı Kanun’un 19. ve 20.
maddelerinde sürekli iş göremezlik geliri düzenlenmiştir. Bu çalışmanın amacı, kısa vadeli sigorta
kollarından iş kazası ve meslek
hastalığı sigortasından sağlanan
sürekli iş göremezlik geliri konu(*)
(**)

(***)

sunu son mevzuat değişiklikleri,
Yargıtay kararları ve doktrin görüşleri çerçevesinde ayrıntılı bir
şekilde ele almaktır.
Anahtar Kelimeler: İş Kazası,
Sürekli İş Göremezlik Geliri, Meslek Hastalığı
PERMANENT INCAPACITY
INCOME IN OCCUPATIONAL
ACCIDENT AND
OCCUPATIONAL DISEASE
INSURANCE
ABSTRACT
Occupational accidents and occupational diseases lead bad consequences in terms of economics
and social for Turkey like other
countries in the world. The aim of
occupational accident and occupational disease insurance is to
provide economic and social guarantee against the occupational
risks which individuals may meet.
In particular, it is important both
provision of permanent incapac-
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ity income as a result of the loss
of the insured’s earning capacity
in profession in a certain rate and
benefits provided to the surviving
beneficiaries in the event of the
death of the insured, in the name
of compensate for socio-economic
loss.
Permanent incapacity income
is prescribed in the articles 19 and
20 of Act No. 5510. The aim of this
study is to examine on the subject
of permanent incapacity income
from occupational accident and
disease insurance in short-term
insurance branches in the framework of recent legislative amendments, doctrine and
jurisprudence of Supreme Court in detail.
Keywords: Occupational
Accident, Permanent Incapacity
Income, Occupational Disease.
GİRİŞ
Dünyada ulaştığı boyutlar ve
nicelikleri açısından iş kazası ve
meslek hastalığı sonucu yaşanan
kayıplar inanılmaz boyutlara ulaşmıştır. Şöyle ki; ILO verilerine göre
her 15 saniyede bir işçi işe bağlı iş
kazası veya meslek hastalığı nedeniyle hayatını kaybetmektedir.
Ayrıca işyerleri de her yıl dünya
üzerinde 2.3 milyondan fazla insanın sadece iş kazaları ve işe bağlı
hastalıkları nedeniyle öldüğünü
iddia etmektedir (ILO, 2014:1).
İş kazası ve meslek hastalığı
neticesinde ölüm olmama ihtima-

linde, hayatta kalan sigortalının
hayatını nasıl idame ettireceği hususu ise konunun bir diğer önemli
meselesidir. Ancak unutulmamalıdır ki, sosyal güvenliğin amacı da
sosyal riskle karşılaşan sigortalılara ekonomik bir güvence sağlamaktır. Söz konusu ekonomik
güvencelerden biri de, iş kazası
veya meslek hastalığı neticesinde
meslekte kazanma gücünü belirli
oranda kaybeden sigortalıya yapılan sürekli iş göremezlik geliri ödemesidir.
İş kazası ve meslek hastalığı sigorta kolunda sürekli iş göremezlik gelirini konu alan çalışmamızın birinci bölümünde, iş kazası ve
meslek hastalığı kavramı üzerinde
durulacaktır. Bu bağlamda iş kazası ve meslek hastalığı kavramları ile iş kazası ve meslek hastalığı
kavramının taşıması gereken unsurları açıklanacaktır.
Çalışmada daha sonra sırasıyla;
genel olarak sürekli iş göremezlik
kavramı ve geliri, sigortalıya sürekli iş göremezlik geliri bağlama
koşulları, sürekli iş göremezlik
gelirinin hesaplanması, sürekli iş
göremezlik gelirinin başlangıç tarihi ile diğer aylık ve gelirlerle birleştirilmesi, sürekli iş göremezlik
gelirinin artırılması, azaltılması
veya hiç verilmemesi, sürekli iş
göremezlik geliri almaktayken
ölenlerin hak sahiplerine sağlanan
yardımlar, ölüm geliri, evlenme ile
cenaze ödeneğinin verilmesi ve
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sürekli iş göremezlik gelirinin haczi konuları mevzuatta yapılan son
değişiklikler ve Yargıtay kararları çerçevesinde değerlendirilerek
sonlandırılmaktadır.
1. İŞ KAZASI VE MESLEK
HASTALIĞI KAVRAMI
1.1. İş Kazası Kavramı
Genel anlamda kaza “Can ya da
mal kaybına neden olan kötü olay”
şeklinde tanımlanır. Hukuki açıdan kaza kavramı ise biri geniş diğeri dar olmak üzere iki anlamı bulunmaktadır. Geniş anlamda kaza,
ani bir şekilde ve istenilmeyerek
bir zararın doğumuna amil olan
sebepler kompleksinin bütünüdür. Söz konusu kaza kavramına,
vücut bütünlüğünün ihlâli ve ölüm
dâhil bulunduğu gibi, eşyaya ilişkin
zararlar da dâhildir. Dar anlamda
kaza ise, insan vücudunun zarar
görmesi, diğer bir ifadeyle ölüm
veya vücut bütünlüğünün ihlâlidir
ve genel olarak zarar gören kişinin
iradesi dışında, hariçten gelen ve
fizyolojik bir arıza ile sonuçlanan
durum olarak tarif edilerek sınırlandırılmıştır. İş kazaları bakımından önem taşıyan kaza kavramı
ise dar anlamda kazadır (Olgaç,
Tunçay ve Bulut, 2011: 59; Bulut,
2015: 158). Kaza tehlikesi kavramı
ise, irade dışı olmasının yanında
kaçınılmaz bir tehlikedir, ani bir
tehlikedir ve dış darbe ile maddi
hasara ve çalışma gücü kaybına

yol açan tehlikedir. (Yazgan, 2011:
57)
İngilizce’de
“occupationalwork accident“ veya “employment-industrial accident“, Almanca da ise “arbeitsunfall“ olarak
ifade edilen iş kazası ise, çalışırken
meydana gelen bir tehlike, sosyal
sigorta kapsamında değerlendirilen bir meslek riski, sigortalının
işyerinde bulunduğu sırada meydana gelen ve işgücüne doğrudan
doğruya zarar veren her olay ve nihayetinde çalışma ortamının veya
çalışma ortamına bağlı faktörlerin
neden olduğu bir sosyal risk olarak
tanımlanmaktadır (Seyyar, 2005:
133).
ILO’ya göre ise iş kazası, “önceden planlanmamış, bilinmeyen
ve kontrol altına alınamamış olan,
etrafa zarar verebilecek nitelikteki
olaydır.“ Dünya Sağlık Örgütü ise iş
kazasını, “önceden planlanmamış
kişisel yaralanmalara, maddi zarara ve üretimin durmasına sebep
olan olay“ şeklinde tanımlamaktadır (Yüksel, 2016: 122).
Öğretide ise Eren iş kazasını,
“işçinin işverenin otoritesi altında
bulunduğu bir sırada, onun için ifa
ettiği işten veya iş dolayısıyla dış
bir sebeple ve aniden meydana gelen bir olay sonucu uğramış olduğu
kazadır.“ şeklinde tanımlamaktadır (Eren, 1977: 195).
Kanuni sistematiğimiz içerisinde ise iş kazası kavramına 6331
sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanu-
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nu md. 3/1-g ve 5510 sayılı Sosyal
Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası
Kanunu md. 13’te yer verilmiştir.
6331 sayılı İSGK md. 3’e göre iş kazası, işyerinde veya işin yürütümü
nedeniyle meydana gelen, ölüme
sebebiyet veren veya vücut bütünlüğünü ruhen ya da bedenen
özre uğratan olaydır.(1) (Güzel, Okur
ve Caniklioğlu, 2014: 416). 5510 sayılı Kanun 13. maddeye göre ise iş
kazası;
a) Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada,
b) İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle
sigortalı kendi adına ve hesabına bağımsız çalışıyorsa
yürütmekte olduğu iş nedeniyle,
c) Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının, görevli olarak işyeri dışında başka bir
yere gönderilmesi nedeniyle
asıl işini yapmaksızın geçen
zamanlarda,
d) Bu kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a)
bendi kapsamındaki emziren
kadın sigortalının, iş mevzuatı gereğince çocuğuna süt
vermek için ayrılan zamanlarda,
e) Sigortalının, işverence sağ1
İlgili tanımda sadece işyerinde veya işin yürütümü
nedeniyle meydana gelen kazalar iş kazası olarak
nitelendirildiği için, SSGSSK’nın iş kazasına ilişkin
hükümlerine kıyasla İSGK’de iş kazası kavramının
kapsamı daha dar tutulmuş ve bu durum iki kanun
hükmü arasında çelişki ortaya çıkarmıştır.

lanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında
meydana gelen ve sigortalıyı
hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen engelli hale
getiren olaydır.
5510 sayılı Kanun md. 13’ü incelediğimizde, 506 sayılı eski Sosyal
Sigortalar Kanunu md. 11 hükmü ile
paralel olarak (Korkusuz ve Uğur,
2015: 87), iş kazasının tanımını vermekten ziyade, kazanın birtakım
unsur ve koşullarını, yani hangi hal
ve durumlarda bir kazanın iş kazası sayılıp sayılamayacağını yer ve
zaman koşulu ile sınırlandırarak
belirttiğini görmekteyiz.(2) Nitekim
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu da
bir kararında söz konusu durumu
şöyle ifade etmiştir. “… İş kazası
yasada tanımlanmamış; ancak bir
kazanın hangi hal ve durumlarda
iş kazası sayılacağı yer ve zaman
koşullarıyla sınırlanarak belirtilmiştir.“ (Güzel, Okur ve Caniklioğlu, 2015: 415).
Yukarıda bahsettiğimiz açıklamalar çerçevesinde herhangi bir
kazanın iş kazası olabilmesi gerekli unsurlar nelerdir?
Öncelikli olarak ifade etmek
gerekir ki, zarar verici bir olayın
iş kazası sayılabilmesi için, kazaya uğrayan kişi 5510 sayılı Kanun
kapsamında sigortalı sayılmalıdır.
2
İş kazası konusunda 506/11. maddesi ile 5510/13.
maddesi arasında, ihtiva ettiği konular arasında, bağımsız çalışanların da ilave edilmesi dışında ciddi bir
fark bulunmamaktadır.
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Dolayısıyla kişinin iş kazası dolayısıyla kanunun tanımış olduğu
imkanlardan yararlanabilmesi için
ilk şart sigortalı olma şartıdır. Bu
açıdan 5510 sayılı Kanuna baktığımızda ilgili kanunun 4/1-a ve
4/1-b kapsamında olan sigortalıların yanı sıra, anılan Kanunun 5.
maddesinin (a), (b), (c), (e), ve (g)
bentleri kapsamında sigortalı olan
kişilerin maruz kaldıkları zarar
verici olaylar iş kazası sayılacaktır
(Alper, 2013: 192).
İş kazasının tespitinde önemli bir diğer husus ise sigortalının
bir kazaya uğraması ile birlikte,
kazanın nerede ve hangi şartlarda meydana geldiğidir. Aslında bir
olayın iş kazası olup olmadığını
tespit eden asıl faktör, kaza unsurunun nerede ve hangi şartlarda
gerçekleştiğidir. Bu noktada ise
5510 sayılı Kanunun 13. maddesine
bakmak gerekecektir. Söz konusu
madde de tahdidi olarak nelerin iş
kazası kapsamına gireceği belirtilmiştir (Güzel, Okur ve Caniklioğlu,
2015: 420-429). Ayrıca yukarıda
değinildiği üzere iş kazaları bakımından önem arz eden kaza türü,
dar anlamda kazadır. Dar anlamda
kazanın unsurları ise, zarar verici
olayın dıştan gelen bir etkenden
kaynaklanması, ani olması ve zarara yol açan olayın zarara uğrayan kişi tarafından istenilmemiş
olmasıdır. Dolayısıyla iş kazası
tespiti yapılabilmesi noktasında,
dar anlamda kazanın unsurlarının

ve 5510 sayılı Kanunun 13. madde
hükmünün birlikte değerlendirilmesi gerekmektedir (Alper, 2013:
192; Güzel, Okur ve Caniklioğlu,
2015: 420-421).
İş kazasının tespitinde önem
arz eden bir diğer husus ise, sigortalının uğradığı kaza sonucu bedensel veya ruhsal olarak bir zarara maruz kalması gerekliliğidir.
Ayrıca sigortalının uğramış olduğu
zararın en azından sosyal sigorta
yardımlarının Kurumca sağlanmasını gerektirecek nitelikte ve
derecede olması yeterli olacaktır.
Dolayısıyla söz konusu nitelikte
olmayan önemsiz yara, sıyrık iş
kazası olarak kabul edilmemektedir. Bununla birlikte, kazaya bağlı
olarak ortaya çıkan zararın, olayın
meydana geldiği an ortaya çıkması
da şart değildir. Yani zararın sonradan ortaya çıkması olayın iş kazası
niteliğini etkilememektedir (Güzel,
Okur ve Caniklioğlu, 2015: 429).
İş kazasından bahsedebilmek
için aranan son kriter ise, kaza ile
sigortalının uğradığı zarar arasında uygun illiyet bağının varlığının
gerekliliğidir. Ancak söz konusu illiyet bağının varlığının ispatı kolay
olmamakla birlikte, her olay açısından da ayrı ayrı değerlendirilmelidir. İlliyet bağının belirlenmesinde genellikle başvurulan ölçüt
ise, sigortalının işverenin otoritesi
altında bulunma ölçütüdür. Dolayısıyla kaza olayı işverenin emir
ve talimatı altında iken gerçekleş-
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mişse, meydana gelen kaza, iş kazası olarak kabul edilecektir. Ancak önemle belirtelim ki, işverenin
otoritesi altında bulunma ölçütü,
tek başına birçok olayın iş kazası
olarak belirlenmesini kolaylaştırmakla birlikte, her olaya uygulanabilecek genel bir ölçüt değildir
(Güzel, Okur ve Caniklioğlu, 2015:
430).
Nihayetinde iş kazalarına örnek olarak ise; sigortalının işyeri
sınırları içinde koşarken düşüp
yaralanması, sigortalının işyeri
sınırlarında herhangi biri ile ettiği kavga neticesinde yaralanması,
işyeri yemekhanesinde çıkan yangın sonucu yaralanmalar, dinlenme odasında dinlenirken sobadan
zehirlenmesi, oto tamircisi olarak
çalışan bir kişinin yedek parça almak için işyerinden ayrıldığı sırada
meydana gelen olaylar verilebilir
(Alper, 2013:196).
1.2. Meslek Hastalığı Kavramı
Meslek hastalığı kavramı sanayileşme sonrası ortaya çıkan
bir kavramdır. Şöyle ki, sanayileşme süreci içinde bazı hastalıkların
ortaya çıkmasında, çalışan işçilerin çalışma ortamının, yaptıkları
işin ve bu işte kullanılan birtakım
maddelerle teması ya da bu maddelere maruz kalmalarının ciddi bir
rol oynadığı; hastalık ile iş ve maruziyet arasında bir illiyet bağının
varlığı tespit edilmiştir. Dolayısıyla
sigortalının işi, çalışma yeri ve bi-

çimi, iş şartları ve iş ortamı, kullanılan girdilere maruziyet süresi
gibi faktörler ile hastalık arasında
herhangi bir illiyet bağı kurulamadığı takdirde, hastalığın meslek
hastalığı olarak nitelendirilmesi de
mümkün değildir (Arıcı, 2015: 317).
Meslek hastalığı kavramına
5510 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinde yer verilmiştir. Anılan
maddeye göre meslek hastalığı, sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin
niteliğinden dolayı tekrarlanan bir
sebeple veya işin yürütüm şartları
yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal engellilik halleri olarak ifade
edilmiştir.
Kanuni tanımdan hareketle herhangi bir hastalığın meslek
hastalığı sayılabilmesi taşıması
gerekli unsurların belirlenmesi ile
mümkündür. Öncelikle bir kimsenin SSGSSK’nın meslek hastalığı
hükümlerinden yararlanabilmesi
için ilgili kanun anlamında sigortalı
olarak kabul edilmesi gerekmektedir. Yani hastalığa maruz kalan
kişi, SSGSSK md. 4/1-a, 4/1-b ve
5. maddesinin (a), (b), (c), (e), ve (g)
bentleri kapsamında sigortalı olmalıdır (Alper, 2013: 200)
Herhangi bir hastalık açısından
meslek hastalığı nitelendirilmesi
yapılabilmesinin diğer bir koşulu
ise, hastalık veya sakatlığın yürütülen işin neticesinde ortaya çıkmasıdır. Yani meslek hastalığı, iş
kazasından farklı olarak tamamen
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mesleki niteliği haiz ve tamamen
sigortalının yaptığı iş ve çalıştığı
işyeri ile ilgilidir (Tuncay ve Ekmekçi, 2015: 379)
Meslek hastalığı nitelendirilmesi yapılabilmesi için aranan unsurlardan bir diğeri de, hastalığın
belirli bir zaman dilimi içinde meydana gelmesidir. Şöyle ki, iş kazaları aniden veya çok kısa zaman
aralığı içinde meydana gelen bir
olay neticesinde olmasına karşın,
meslek hastalığı, yavaş yavaş ortaya çıkan sağlık bozulması olarak
kendini göstermektedir. Ancak
burada önem arz eden husus, hastalık veya sakatlığın işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple
doğmuş olmasıdır (Tuncay ve Ekmekçi, 2015: 379-380).
Herhangi bir hastalığın meslek hastalığı olarak kabul edilebilmesinin bir diğer koşulu da, ilgili
hastalığın, kurumca çıkarılan yönetmeliğe ekli meslek hastalığı listesinde ki hastalıklar arasında yer
almasıdır. Ancak bu kural mutlak
değildir. Şöyle ki yönetmelikte belirlenmemiş hastalıklar açısından
meslek hastalığı bağlamında bir
uyuşmazlığın varlığı halinde uyuşmazlığı Sosyal Sigorta Yüksek
Sağlık Kurulu neticelendirecektir.
Yani ülkemizde meslek hastalıklarının tespiti noktasında karma
(Tuncay ve Ekmekçi, 2015: 380381) bir sistem uygulanmaktadır
(Güzel, Okur, Caniklioğlu, 2015:
439-440). Bununla birlikte hasta-

lığın, meslek hastalığı olarak kabul
edilebilmesi için listede adının yer
alması da yeterli değildir. Ayrıca
hastalığın işçinin hastalığa neden
olan işte çalışmaya başlamasından
itibaren belirli bir zaman geçmesinden sonra ortaya çıkması gerekecektir. Mesela Çalışma Gücü
ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı
Oranı Tespiti Yönetmeliği’ne göre
“Pnömokonyozun“ meslek hastalığı olarak kabul edilebilmesi için,
sigortalının çalışma ortamında
pnömokonyoz yapacak yoğunluk
ve nitelikte toz bulunan yeraltı ve
yerüstü işyerlerinde toplam olarak
en az 3 yıl çalışmış olması şarttır.
Meslek hastalığı işçinin işyerinden
ayrılmasından sonra da ortaya çıkabilmektedir. Bu durumda yine
ilgili yönetmelik hükümleri dikkate alınarak, sigortalının eski işinden fiilen ayrılmasıyla hastalığın
meydana çıkması arasında geçen
sürenin, yönetmelikte ilgili hastalık için belirtilmiş olan süreden
daha uzun olmaması gerekmektedir (Tuncay ve Ekmekçi, 2015: 381;
Güzel, Okur ve Caniklioğlu, 2015:
321-322).
Yukarıdaki şartlardan başka,
meslek hastalığına yakalanan sigortalının Kurum yardımlarından
yararlanabilmesi için, maruz kaldığı rahatsızlığın meslek hastalığı
olarak kabul edilmesi noktasında,
hastalığını Kurum Sağlık Raporu ile belgelendirme zorunluluğu
bulunmaktadır (Alper, 2013: 200;
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Yüksel, 2016: 133). Ayrıca meslek
hastalığının sigortalıda bedeni
veya ruhsal bir rahatsızlığa yol açması da gerekmektedir. Bu rahatsızlığın geçici veya sürekli olmasının ise bir önemi bulunmamakla
birlikte, kurumca yardım yapılmasını gerektirecek mahiyette olması yeterlidir (Tuncay ve Ekmekçi,
2015: 384; Alper, 2013: 200).
2. İŞ KAZASI VE MESLEK
HASTALIĞI SİGORTA
KOLLARINDA SÜREKLİ İŞ
GÖREMEZLİK GELİRİ
2.1. Genel Olarak
Sosyal güvenlik sistemlerinin
temel amacı, sosyal riskle karşılaşan sigortalılara ekonomik bir
güvence sağlamaktır (Güzel, Okur
ve Caniklioğlu, 2015:446). Şöyle ki,
sigortalılar geçirmiş oldukları iş
kazaları veya meslek hastalıkları
neticesinde, hem oldukça yüksek
miktarda gider artışıyla karşı karşıya kalırken hem de gelir kaybına
uğramaktadırlar. Bu bağlamda ise
kanun koyucu tarafından, sigortalıların uğramış oldukları iş kazaları
veya meslek hastalığı neticesinde
vuku bulan gider artışları ve gelir kayıplarını en aza indirebilmek
noktasında 5510 sayılı Kanunun
16. maddesinin birinci fıkrası ile iş
kazası veya meslek hastalığı halinde sigortalıya sağlanacak parasal yardımlar ihdas edilmiştir. Söz
konusu hükümde yer alan parasal

yardımlardan biri de sürekli iş göremezlik geliridir. Sürekli iş göremezlik geliri, sigortalının iş kazası
veya meslek hastalığı sonucu çalışma gücünde meydana gelen kayıp nedeniyle ortaya çıkacak gelir
kaybını en aza indirmek amacıyla, iş kazası ve meslek hastalığı ile
hastalık ve analık sigortası tarafından ödenen parasal bir yardımdır (İyiaydın, 2011: 86).
İş göremezlik kavramı, iş kazası ve meslek hastalığı veya herhangi bir kaza ya da sakatlık nedeniyle sigortalının çalışmasına
engel olan beden ve ruh sağlığı
bozukluklarıdır (Tunçomağ, 1990:
271; Mutlay, 2014: 268). Çalışmaya
engel olan durumun süreklilik arz
etmesi durumunda ise sürekli iş
göremezlik(3) söz konusu olmaktadır. Sürekli iş göremezlik halinde yapılacak olan parasal yardım
ise, sürekli iş göremezlik geliridir
(Çenberci, 1977: 233).
Sürekli iş göremezlik gelirine
5510 sayılı Kanunun 19. maddesinde yer verilmiştir. Anılan madde
ile sürekli iş göremezlik gelirine
hak kazanma, sürekli iş göremez3

Uygulamada sürekli iş göremezlik kavramı ile malûllük kavramı sık karıştırılan kavram ikilisinden biridir.
Oysa malûllük sigortası SSGSSK md. 26 ve ardından
gelen maddelerde düzenlenmiştir. Dolayısıyla malûllük
kavramı malûllük sigortasının söz konusu olduğu durumlarda kullanılmalıdır. Mesela iş kazası veya meslek
hastalığı neticesinde sigortalı %15 malûl kalmış demek
yanlış bir ifadedir. Doğru olan ifade ise, %15 sürekli iş
göremez duruma düşmüştür veya meslekte kazanma
güç kaybına uğramıştır olacaktır. Bkz. Aslanköylü,
Sosyal Sigortalar Kanunu Yorumu ve İlgili Kanunlar,
C. I, Yetkin Yayınları, Ankara 2004, s. 491. Aynı yönde
bkz. Çenberci, s. 232
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lik geliri alan sigortalının yeniden
tedavi ettirilmesi, kısmi veya tam
sürekli iş göremezlik gelirinin nasıl hesaplanacağı, kendi adına ve
hesabına çalışan sigortalılara gelir
bağlama koşulları, başkasının bakımına muhtaç olanlara bağlanacak gelirin miktarı, sürekli iş göremezlik gelirinin başlangıcı ve sonu,
sigortalının yeniden iş kazasına
uğraması halinde gelir bağlama
koşulları hüküm altına alınmıştır
(Ruhi, 2018: 52).
2.2. Sürekli İş Göremezlik
Geliri Bağlama Koşulları
2.2.1. Sigortalı Olmak
Sürekli iş göremezlik gelirinin
bağlanmasının öncelikli koşulu,
bireyin sigortalı niteliğine sahip
olmasıdır. Kimlerin sigortalı sayılacağı 5510 sayılı Kanun’un 4.
maddesinde, sadece iş kazası ve
meslek hastalığına tabi olanlar
ise 5. maddesinde düzenlenmiştir
(Aslanköylü, 2013: 918). Dolayısıyla
md. 4/1-a ve md. 4/1-b kapsamındaki sigortalılar için sürekli iş göremezlik hali ve buna bağlı olarak
da gelirin bağlanması mümkündür.
1479 sayılı Kanun döneminde
ise bağımsız çalışanlar için sürekli
iş göremezlik geliri kabul edilmemişti. Sadece md. 29 bağlamında çalışma gücünün üçte ikisinin
kaybedilmesi halinde ve birtakım
şartların da varlığı ile birlikte ma-

lullük aylığının bağlanabileceği
öngörülmüştü. Ancak yürürlükteki düzenleme ile söz konusu haksız ayrım da ortadan kaldırılmış
olmaktadır (Mutlay, 2014: 269).
2.2.2. İş Kazası veya Meslek
Hastalığına Uğramak
Sürekli iş göremezlik gelirine
hak kazanmanın ikinci koşulu, sigortalının sürekli iş göremezliğine
neden olan olayın, iş kazası veya
meslek hastalığı niteliğini haiz olmasıdır. Yani sürekli iş göremezlik
geliri, iş kazalarıyla meslek hastalıklarına özgü bir sosyal sigorta
yardım türüdür.(4) Dolayısıyla diğer sosyal sigorta olaylarının vuku
bulması halinde, sigortalı sürekli iş
göremezlik gelirinden faydalanamamaktadır (Çenberci, 1977: 234;
Aslanköylü, 2013: 492).
Sigortalıya iş göremezlik geliri
bağlanması açısından sigortalının
salt iş kazası veya meslek hastalığına tutulması da yeterli değildir.
Önemle belirtmek gerekir ki, sigortalının yaşadığı iş kazası veya
meslek hastalığı ile sigortalıdaki
ruhsal ve bedensel arıza arasında uygun illiyet bağının varlığı da
gereklidir. Dolayısıyla sigortalıdaki arıza ile sigortalının uğramış
4
“… Somut olayda, iş kazası olduğu iddia olunan olayın Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmediği anlaşılmaktadır. Kurumca sigortalıya “gelir“ bağlanabilmesi
için öncelikle zararlandırıcı olayın iş kazası niteliğince olup olmadığının tespiti ön sorundur. Yarg. 21. HD.,
20/06/2011, E. 2010/11498 K. 2011/5876 . www.kazanci.
com Erişim: 20/04/2018
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olduğu iş kazası veya yakalandığı
meslek hastalığı arasında nedensellik ilişkisi mevcut değilse, sigortalı yine iş göremezlik gelirine hak
kazanamayacaktır (Çenberci, 1977:
234; Aslanköylü, 2013: 492).
2.2.3. Meslekte Kazanma
Gücünün Belirli Oranda Kaybı
Sürekli iş göremezlik geliri
bağlanmasının üçüncü fakat temel koşulu, sürekli iş göremezlik
halinin gerçekleşmiş olmasıdır.
Sürekli iş göremezlik hali ise, sigortalının iş kazası veya meslek
hastalığı neticesinde, mesleğinde
hiç çalışamayacak ölçüde kazanma gücünü tümden yitirmesini
veya meslekte(5) kazanma gücünün(6) (Yüksel, 2016: 153) en az
yüzde 10(7) (Çenberci, 1977: 235)
5
Çalışma ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı
Tespit İşlemleri Yönetmeliği’nin “sigortalının mesleği“
başlıklı 21. maddesinde meslek deyimi ile ne ifade edildiği belirtilmiştir. Şöyle ki, İş kazasının meydana geldiği
veya meslek hastalığının başladığı tarihte Kanunun 4.
maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamında çalışmakta olanların yapmakta olduğu iş
sigortalının mesleği sayılır.
6
Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 27/06/1978 tarihli ve
6659/9326 sayılı kararında, iş kazası nedeniyle uğranılan zararların tespitinde sakatlık derecesinin değil,
meslekte kazanma gücündeki azalma oranının göz
önünde tutulması gerektiği ve sakatlık derecesi ile
meslekte kazanma gücündeki azalma oranının her
zaman aynı olmayabileceği hatta aynı olmadığını ifade
etmiştir. Mesela, fikri manada çalışan bir kimsenin
bedeni sakatlığı, meslekte kazanma gücünü kaybettirmeyebilir. Bkz. Yüksel, İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları, Sosyal Sigorta Yayınları, İstanbul 1985, s. 153.
7
Sigortalı meslekte kazanma gücünü %10’dan daha
az kaybetmişse, sürekli iş göremezlik geliri bağlanmamaktadır. Öğretide bu durumun nedeni ise, ufak
tefek iş göremezlik olayları nedeniyle Kurumu gelir
bağlama yükümünden kurtarmak olarak ifade edilmiştir. Tuncay/Ekmekçi, s. 389; Seçkin, s. 80.

oranında kaybını ifade etmektedir
( SSİY md. 41/VII). Ancak burada
önemli olan nokta, sigortalının yitirmiş olduğu meslekte kazanma
gücü oranını, iş kazasına uğradığı
veya meslek hastalığına yakalandığı zaman dilimindeki mesleğini
ifa ederken kaybetmiş olması gerekliliğidir. Yani önemli olan, kıstas
olarak bakılan husus, işçinin kendi mesleğinde yüzde 10(8) oranında
gerçekleşen kazanma gücü kaybıdır. (Atakan, 2012: 163) Dolayısıyla
mesleğinde yüzde 10’dan az olmayacak derecede kazanma gücünü
yitiren herhangi bir sigortalı, başka bir meslekte kazanma gücüne
sahip olsa bile, iş kazası ve meslek hastalığı sigortası bakımından
sürekli iş göremezlik durumu söz
konusu olacaktır (Güzel, Okur ve
Caniklioğlu, 2015: 455).
İş kazasına maruz kalan veya
meslek hastalığına yakalanan sigortalının, sürekli iş göremezlik
gelirine hak kazanabilmesi için
8

Yargıtay’a göre, sigortalının değişik tarihlerde
geçirdiği iş kazası ve yakalandığı meslek hastalığı
sonucu ortaya çıkan meslekte kazanma gücü kayıp
oranlarının toplamı %10 oranını geçiyorsa, sigortalıya
gelir bağlanması gerekmektedir. “ Aynı işyerinde ya
da ayrı ayrı işverenlerin işyerlerinde değişik zamanlarda meydana gelen iş kazaları sonucunda doğan
iş göremezlik dereceleri %10’un altında kalsa bile
toplandığında %10’un üzerine çıkıyorsa sigortalıya
gelir bağlanması gerekir. Ancak işverenler teselsül
hükümlerine göre değil, kendi işyerlerine isabet eden
meslekte kazanma güç kaybı oranı üzerinden sorumlu
tutulurlar.“ Yarg. 10. HD., 03/10/2000, E. 2000/5889,
K. 2000/5884, www.kazanci.com, Erişim: 21/04/2018;
Öğretide ise Çenberci, Yargıtay’ın hilâfına, söz konusu
durumdaki sigortalılar için sürekli iş göremezlik geliri bağlanamayacağını ifade etmektedir. Çenberci, s.
249; Aslanköylü ise Yargıtay ile aynı kanaate sahiptir.
Aslanköylü, (Şerh), s. 922.
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meslekte kazanma gücünü en az
yüzde 10 oranında kaybetmiş olmasının yanı sıra, sürekli iş göremezlik raporunun da Kurum
Sağlık Kurulunca onaylanması
gerekmektedir. Görüldüğü üzere, meslek hastalığının tespitinde
olduğu gibi, meslekte kazanma
gücü oranının belirlendiği rapor da,
Kurum Sağlık Kurulunca onaylanmaktadır (Caniklioğlu, 2006: 68).
Kurum tarafından tespit edilecek meslekte kazanma gücü kayıp
oranının raporuna karşı itiraz imkânı SSGSSK md. 58/IV hükmünde
belirtilmiştir. Buna göre taraflara
Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu’na itiraz imkânı verilmiştir. Bu
kurulun kararı da kesin olmamakla birlikte, ilgili kurulun kararına
karşı, tarafların iş mahkemesinde
dava açma hakkı bulunmaktadır.
Ayrıca önemle belirtmemiz gerekir
ki, Yargıtay’ın 27/01/1998 tarihli
bir kararında da belirtildiği üzere,
Yüksek Sağlık Kuruluna başvurmak, iş mahkemesine başvurabilmek için ön şart değildir (Güzel,
Okur ve Caniklioğlu, 2015: 456).
Nihai olarak gelinen noktada,
meslekte kazanma gücünün yüzde 10’dan daha düşük bir oranda
(mesela 8,7) azalması durumunda,
sigortalının sürekli iş göremezlik halinden bahsedilememekte
ve dolayısıyla da sigortalı sürekli
iş göremezlik gelirine hak kazanamamaktadır. Ancak meslekte
kazanma gücü kayıp oranı yüzde

10’un altında olduğu için sürekli
iş göremezlik geliri bağlanmayan
sigortalının, sonradan geçirdiği iş
kazası ve meslek hastalığı ile engellilik halinin yüzde 10’un üzerine çıkması durumunda sürekli iş
göremezlik gelirine hak kazanır
(İyiaydın, 2011: 87). Ancak unutulmamalıdır ki, sigortalı meslekte
kazanma gücü kayıp oranı yüzde
10’un altında olduğu durumlar söz
konusu olduğunda; sürekli iş göremezlik geliri bağlanmasını isteyemez ise de, geleneksel tazminat
hukukunun koşulları oluşmuş ise,
işveren veya diğer sorumlulardan
tazminat isteme hakkı her zaman
mevcuttur (Aslanköylü, 2013: 493).
2.2.4. Bağımsız Çalışanların
Prim Borcunun Bulunmaması
5510 sayılı Kanun’un 19. maddesinin dördüncü fıkrası gereği,
aynı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre sigortalı sayılan kişilere, sürekli iş göremezlik geliri bağlanabilmesi için
bu kişilerin, kendi sigortalılığından
dolayı, genel sağlık sigortası da dâhil, prim ve her türlü borçlarının
ödenmiş olması zorunludur. (Ayrıca SSİY md. 41/IV) Ancak sigortalılar arasında, bilhassa iş kazası
veya meslek hastalığı nedeniyle
bağlanan gelir açısından, böyle bir
ayrıma gidilmesi yerinde olmamıştır (Güzel, Okur ve Caniklioğlu,
2015: 459). Çünkü iki farklı hukuki
statüde olan fakat riskin yarattığı
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etki açısından aynı durumda olanlar için haklı olmayan farklılık yaratılması doktrinde eleştirilmiştir
(Mutlay, 2014: 274).
Anılan hükmün Anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle iptal istemini ise Anayasa Mahkemesi reddetmiş ve ret gerekçesini de şöyle
açıklamıştır:
“… 4. maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalılarda, işçi ve işveren sıfatı birleştiğinden, diğer sigortalılardan
farklı olarak primler kendilerince
ödenecektir. Bir işverene bağlı olarak çalışanların primlerinin
kuruma ödenmesi ise işverenin
sorumluluğundadır. Dava konusu
bölümle prim ve her türlü borçlarının ödenmiş olması koşulunun
getirilmesi 4. maddenin birinci
fıkrasının (b) bendi kapsamındaki
sigortalıların farklı konumundan
kaynaklanmaktadır. Yasa koyucu
primlerin tahsilindeki güçlükleri
de gözeterek, bunların iradi olarak
ödenip ödenmemesine göre toplanmalarında farklı yöntemler öngörebilir. Bu yöntemlerin belirlenmesi Anayasa’nın 60. maddesinde
Devlete verilen yükümlülüğün de
gereğidir“ (Mutlay, 2014: 274).
2.2.5. Talepte Bulunmak
İş kazası ve meslek hastalığı sigortasından sürekli iş göremezlik
geliri alabilmek için gerekli en son
şart ise, talep şartıdır. Zira sosyal
sigorta sisteminde talep şartı, bü-

tün sigorta dallarından yardım almak için olmazsa olmaz nitelikte
bir şarttır (Arıcı, 2015: 313).
Sürekli iş göremezlik geliri talep hakkı, iş kazası ya da meslek
hastalığı ölümle sona ermediği sürece, münhasıran sigortalılara aittir. Sigortalı dışında başka bir kimsenin bu sigorta dalından yardım
talep etme hakkı bulunmamaktadır. Ancak iş kazası ya da meslek
hastalığı sigortalının ölümü ile sonuçlanmış ise, sürekli iş göremezlik geliri talep hakkı sigortalının,
5510 sayılı Kanunda belirtilen, varsa eşi, çocukları ve geçindirmekle
yükümlü olduğu ana ve babasıdır
(m.3/7).
Nihayetinde, sürekli iş göremezlik gelirine hak kazanılabilmesi noktasında yukarıda sayılan
şartların birlikte gerçekleşmesi
gerekmektedir. Dolayısıyla şartlardan birinin eksikliği dahi, sürekli iş göremezlik gelirine hak kazanmayı engelleyici mahiyettedir.
Ancak şartlardan herhangi bir tanesinin gerçekleşmemiş olmasına
rağmen, Kurum tarafından ödeme
gerçekleştirilmiş olabilir. Bu durumun sonradan anlaşılması durumunda ise, Kurum bağlanan geliri
kesmekle birlikte, ödenenlerin
de geri verilmesini isteyebilir. Fakat sigortalının Kurumu yanılttığı
iddia ve ispat edilemezse, gelirin
kesilmesi geçerli olmakla birlikte,
Borçlar Kanunu’nun 79. maddesine göre, Kurum önceden ödenen
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gelirleri geri isteyememektedir.
Fakat ilgili fıkra gereği, sebepsiz
zenginleşen kimse iyiniyetli bile
olsa kazandığı mal elinde ise, iade
ile yükümlüdür (Aslanköylü, 2013:
491).
2.3. Sürekli İş Göremezlik
Gelirinin Hesaplanması
Sürekli iş göremezlik gelirinin
hesaplanmasında esas itibariyle
iki husus söz konusudur. Bunlardan ilki, iş kazasına uğrayan veya
meslek hastalığına yakalanan
sigortalının meslekte kazanma
gücünü hangi oranda yitirdiğidir
ki söz konusu orana bağlı olarak
sigortalıya ödenen gelir arttırılabilmekte veya azaltılabilmektedir.
Diğer husus ise, sürekli iş göremezlik gelirini hak eden sigortalının, ihtiyaçlarını karşılamada başkalarının yardımına muhtaç olup
olmadığının tespitidir(9).
2.3.1. Sürekli Tam İş
Göremezlik Gelirinin
Hesaplanması
Meslekte kazanma gücünü tamamen (yüzde 100) yitiren, dolayısıyla sürekli ve tam iş göremezlik
halinde bulunan sigortalıya ödenecek sürekli iş göremezlik geliri,
sigortalının 17. madde esaslarına
göre hesaplanan aylık kazancının
yüzde 70’ine eşit olacaktır.(md. 19/
9
Sosyal Güvenlik Kurumu, Sosyal Güvenlik Kapsamındaki Sigortalıların Hak ve Yükümlülükleri, Yayın
No:57, Ankara 2013, s. 98.

III) Dolayısıyla sürekli iş göremezlik geliri hesap edilirken, öncelikle
sigortalının aylık(10) kazancı belirlenmelidir. Örneğin sürekli tam iş
göremezlik halinde 17. maddeye
göre hesaplanan ve aylık kazancı
2018 Temmuz ayı itibariyle asgari
ücret üzerinden çalışan sigortalının 2.029,50 TL olan ücreti üzerinden sigortalıya bağlanacak olan
sürekli iş göremezlik geliri miktarı,
1.420,65 TL olacaktır(11)
Sigortalı başka birinin sürekli
bakımına muhtaç ise,(12) gelir bağ10
Aylık kazanç, sigortalının 17. madde hükümlerine göre hesaplanacak günlük kazancının 30 katıdır.
Günlük kazanç ise, iş kazasının olduğu veya meslek
hastalığı halinde ise iş göremezliğin başladığı tarihten önceki on iki aydaki son üç ay içinde 5510 sayılı
Kanun’un 80. Maddesine göre hesaplanacak prime
esas kazançlar toplamının, bu kazançlara esas prim
ödeme gün sayısına bölünmesi suretiyle hesaplanır.
Mesela 15/06/2015 tarihinde iş kazası geçiren sigortalının günlük kazancı için kaza geçirdiği tarihten geriye
doğru 3 aylık dönemlerde gün ve kazancına bakılır.
Sigortalı mayıs ayında 30 gün çalışmış ve prime esas
kazancı 820 liradır. Yine sigortalı nisan ayında 30 gün
çalışmış ve prime esas kazancı 1000 liradır. Nihai olarak sigortalı mart ayında 30 gün çalışmış ve prime esas
kazancı 950 liradır. Dolayısıyla sigortalı toplamda 90
gün çalışmıştır ve çalıştığı son üç aydaki prime esas
kazançlarının toplamı da 2770 liradır. Bu noktada günlük kazancın belirlenmesinde yapılması gereken prime
esas kazanç toplamının 90’a bölünmesidir. Dolayısıyla
günlük kazanç 2770/90=30.78 TL olarak bulunacaktır.
Bkz. Bulut, s. 177. Ayrıca günlük kazancın hesabında
dikkate alınan prime esas kazanç konusu hakkında
ayrıntılı bilgi almak için. Bkz. Güzel/ Okur/ Caniklioğlu,
s. 288-310; Tuncay/Ekmekçi, s. 161-180.
11
Aslanköylü (Şerh), s. 920; Sürekli tam İş göremezlik
durumunda: Günlük Kazanç x 30 x %70 formülü veya
kısaca (GK x 21) formülü ile de hesaplanabilir. Ayrıntılı
bilgi için bkz. Elma, Örnekler ve Uygulamalarla Sosyal
Güvenlik Hukuku, 2. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara,
2016, s. 247 vd.
12
Eğer sigortalı tam iş göremez durumda iken başka
birinin sürekli bakımına muhtaç hale gelmişse o halde
(Günlük Kazanç x 30) formülü ile sürekli iş göremezlik
geliri hesaplanacaktır. Ayrıca maddede geçen başka
birinin sürekli bakımına muhtaç olma ifadesi Çalışma
Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit
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lama oranı yüzde 100(13) olarak
uygulanacaktır.(md. 19/III) Yani iş
göremezlik halinde bulunan sigortalının başka bir kimsenin bakımına muhtaç olması, bağlanacak gelirin arttırılması nedenidir. Pek tabi
olarak başkasının yardımına muhtaç olan sigortalının, yaşamını idame ettirebilmesi için daha çok harcama yapacağı ve giderlerinin de
giderek artacağı aşikârdır. Ancak
burada unutulmaması gereken
nokta, bakıma duyulan gereksinimin sürekli olması gereğidir. Yani
sigortalı açısından sürekli olmayan
bakım gereksinimi halinde gelir
bağlama oranı yüzde 100 olarak
uygulanmayacaktır (Aslanköylü,
2013: 920; Çenberci, 1997: 246).
2.3.2. Sürekli Kısmi İş
Göremezlik Gelirinin
Hesaplanması
Sürekli kısmi iş göremezlik
ödeneğine hangi durum ve hallerde hükmedileceği SSİY md. 41/
VII’de düzenlenmiştir. Anılan düİşlemleri Yönetmeliği md. 15’te belirlenmiştir. Anılan
maddeye göre ise; sigortalının yaşamını kendi başına
yürütebilmesine engel veya merkezi sinir sisteminin
bozuklukları ile birlikte olan diğer hastalık ve arızalar,
süreli veya sürekli ruh sağlığı ve hastalıkları kliniğinde kalmayı gerektiren ve tedavi edilmeyen psikotik
hastalıklar, iki gözde de yüzde yüz görme kaybı, iki
elin kaybı, bir kolun omuzdan ve bir bacağın kalçadan
kaybı, her iki bacağın alttan en az 1/3’ünün kaybı, tedavisi olanaksız bir hastalıktan ileri gelen ağır beslenme
bozuklukları ve kaşeksiler, sürekli bakıma muhtaç
olunan hallerdir.
13
506 sayılı Kanun döneminde başkasının bakımına
muhtaç kişiler açısından sürekli iş göremezlik geliri
hesaplanırken, sigortalıya bağlanacak olan gelir her
hal ve koşulda yüzde 50 arttırılarak verilirdi. Bkz. Aslanköylü (Şerh), s. 920.

zenlemeye göre sigortalı, iş kazası
veya meslek hastalığı neticesinde,
meslekte kazanma gücünü yüzde
10 ila yüzde 99.9 arasında kaybettiği takdirde sürekli kısmi iş göremezlik ödeneğine hak kazanacaktır.
Sürekli kısmi iş göremezlik
ödeneğinin hesaplanmasında ise,
sürekli tam iş göremezlik gelirinden hareket edilecektir. Şöyle ki,
sürekli tam iş göremezlik gelirinin
iş göremezlik derecesi oranındaki
miktarı, sürekli kısmi iş göremezlik gelirinin miktarıdır. (SSGSSK
md.19/III) Yine sürekli tam iş göremezliğinde olduğu gibi, şayet
sigortalı başka birinin bakımına
muhtaç ise, gelir bağlama oranı
yüzde 100 olarak uygulanacaktır
(Güzel, Okur ve Caniklioğlu, 2015:
458-459). Sürekli kısmi iş göremezlik miktarının nasıl hesaplanacağı yönünde örnekleme yoluna gittiğimizde, sigortalının aylık
kazancı 2.029,50 TL olduğunu farz
edersek, kendisine bağlanacak
aylık gelir 2.029,50 x %70 = 1.420,65
TL olacaktır. Ancak bu durum sigortalının sürekli tam iş göremezlik hali için yapılan hesaplama için
geçerli olan bir durumdu. Sürekli
kısmi iş göremezlik miktarının hesaplanmasında ise, ayrıca sigortalının iş göremezlik oranı da dikkate
alınmaktadır. Yani sigortalının iş
göremezlik oranını yüzde 40 olarak farz edersek, sigortalıya bağlanacak sürekli kısmi iş göremez-
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lik geliri 1.420,65x%40= 568,26 TL
olacaktır (Aslanköylü, 2013: 918).
Eğer sigortalı kısmi iş göremez
durumda iken başka birinin sürekli bakımına muhtaç hale gelmişse o halde bağlanacak olan
sürekli iş göremezlik gelir bağlama
oranı yüzde yüz olarak uygulanır.
Kısaca (GK x 30) x SİD % formülü ile
hesaplanır. Ancak sürekli iş göremezlik gelirinin alt sınırı, uğradığı
iş kazası ve meslek hastalığı sonucu başka birinin bakımına muhtaç
duruma düşen sigortalıya bağlanacak olan sürekli iş göremezlik
geliri, yürürlükte bulunan asgari
ücretin brütünün yüzde 85’inden
az olamaz(14). Örneğin 30.07.2018
tarihinde uğradığı iş kazası sonucu
çalışma gücünü yüzde 64 oranında
kaybederek, başkasının sürekli bakımına muhtaç hale gelen ve
günlük kazancı 80 TL olan sigortalıya (GK x 30) x SİD % formülünden
1.536 TL sürekli iş göremezlik geliri
hesap edilmesine rağmen, bahsettiğimiz mevzuat gereği başka
birinin sürekli bakımına muhtaç
duruma düşen sigortalıya bağlanacak olan iş göremezlik geliri,
asgari ücretin yüzde 85’inden az
olamayacağından, bu sigortalıya
14

Alt Sınır Gelir = ( Aylık Asgari Ücret x 85)/100 formülüyle hesaplanır. Ayrıntılı bilgi için bkz. Elma, S. 248249. 01.01.2018 ila 31.12.2018 tarihleri arasında asgari
ücretin 2.029,50 Lira olduğu göz önüne alındığında bu
tarihler arasında başka birinin sürekli bakımına muhtaç duruma düşen sigortalıya bağlanacak olan sürekli
iş göremezlik geliri 1.725,075 TL’den az olamayacaktır.
Hesaplamalar konusunda bkz. https://alitezel.com.
tr/index.php?sid=yazi&id=9087 Erişim: 04/08/2018.

bağlanacak olan sürekli iş göremezlik geliri resen 1.725,075 TL’ye
yükseltilecektir.
2.4. Sürekli İş Göremezlik
Gelirinin Başlangıç Tarihi
Sürekli iş göremezlik gelirinin başlangıç tarihi, SSGSSK md.
19’da(15) iki farklı şekilde belirlenmiştir. Anılan maddeye göre,
sürekli iş göremezlik gelirinin
başlangıç tarihi olarak geçici iş göremezlik ödeneğinin sona erdiği
tarihi takip eden aybaşı olarak düzenlenmiştir. Dolayısıyla sigortalının, sürekli iş göremezliğe girdiği
tarihi takip eden aybaşından önce,
sağlık kurulu raporu düzenlenmiş
olmalıdır. Ancak sağlık kurulu raporunun kesinleştiği tarihten sonra da sigortalıya geçici iş göremezlik ödeneği bir süre daha ödenmiş
olabilir. Bu durumda ise sürekli iş
göremezlik geliri, geçici iş göremezlik ödeneğinin kesildiği tarihi
takip eden aybaşından itibaren
ödenmeye başlanır (Aslanköylü, 2013: 920; Arıcı, 2015: 327; Elma,
2016: 246).
Sürekli iş göremezlik gelirinin
başlangıç tarihi ikinci olarak ise,
geçici iş göremezlik tespit edilmeden sürekli iş göremezlik du15
506 sayılı eski Sosyal Sigortalar Kanunu’nun 12. ve
devam maddelerinde sürekli iş göremezlik gelirinin
ne zaman başlayacağına dair bir hüküm bulunmamaktaydı. Bu noktadaki yasal boşluk ise Yargıtay
kararlarıyla doldurulmuş olmakla birlikte, Yargıtay
SSK md. 19’a dayanarak sürekli iş göremezlik gelirinin
sağlık kurulu raporu tarihinde başlayacağı kanaatine
sahipti. Bkz. Aslanköylü (Şerh), s. 921.
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rumuna girilmişse, buna ait sağlık
kurulu raporu tarihini takip eden
aybaşıdır.

2.5. Sürekli İş Göremezlik
Gelirinin Öteki Aylık ve
Gelirlerle Birleştirilmesi
Sigortalıların belirli bir zaman
dilimi içerisinde birden fazla sosyal riskle karşılaşabilecekleri
ihtimal dâhilinde olan bir durumdur. Mesela, kendisine sürekli iş
göremezlik geliri bağlanan sigortalı, yeterli koşulları karşılaması halinde yaşlılık sigortasına
da hak kazanabilmektedir. Bu
noktada akla gelen ilk husus ise,
sigortalının kendisine bağlanan
aylık ve gelirlerden aynı anda
yararlanmaya devam edip edemeyeceğidir (Güzel, Okur ve
Caniklioğlu, 2015: 459).
Sürekli iş göremezlik gelirinin
öteki aylık ve gelirlerle birleştirilmesi meselesi hem mülga 506
sayılı Kanunda hem de 5510 sayılı
Kanun’da (md. 54) düzenleme altına alınan bir durumdur. İlgili madde gereği;
Malullük, yaşlılık, ölüm sigortaları ve vazife malullüğü ile iş kazası
ve meslek hastalığı sigortasından hak kazanılan aylık ve gelirler birleşirse, sigortalıya veya hak
sahibine bu aylık veya gelirlerden
yüksek olanın tamamı, az olanın
yarısı, eşitliği halinde ise iş kazası

ve meslek hastalığından bağlanan
gelirin tümü, malullük ve yaşlılık
aylığının yarısı bağlanır. İlgili kanun hükmünde ayrıca sigortalının
hak sahibi olan eşi ve çocukları ile
ana ve babasının, kısa vadeli sigorta kollarından ve aynı anda birden
fazla gelire hak kazanmaları halinde uygulanacak esaslar da belirtilmiştir (Güzel, Okur ve Caniklioğlu,
2015: 459).
2.6. Sürekli İş Göremezlik
Gelirinin Artılması,
Azaltılması, Kesilmesi veya
Hiç Verilmemesi
Sigortalının sürekli bir iş
göremezlik durumuna sebep olmaması veya böyle bir duruma
düştükten sonra eski sağlığına kavuşabilmek noktasında
gerekli özeni göstermesi, hem
kendisi hem de kurum adına
önem taşıyan bir husustur. Şöyle
ki, bu sayede hem sigortalı eski
sağlığına kavuşur, hem de Kurum iş göremezlik geliri ödemek
zorunda kalmaz veya daha az
miktarda ödeme yapar. Bu noktada ise kanun koyucu, belirtilen
durumlara ilişkin olarak sigortalının gerekli özen ve hassasiyeti göstermesi açısından yaptırım
niteliğinde birtakım hükümler
ihdas etmiştir (Caniklioğlu, 2006:
89).
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2.6.1. İş Göremezlik
Durumundaki Değişikliğin
Sürekli İş Göremezlik
Gelirine Etkisi
Sürekli iş göremezlik gelirinde
önem arz eden durumlardan biri
de, yaşadığı iş kazası veya meslek
hastalığı neticesinde gelir almaya
başlayan sigortalının, bir süre sonra iş göremezlik durumunda değişiklik olması halinin iş göremezlik
gelirini nasıl etkileyeceği hususudur. İlgili duruma ise, kanuni sistematiğimiz içerisinde SSGSSK md.
19/II ve md. 19/X de yer verilmiştir.
5510 sayılı Kanun’un 19. maddesinin 2. fıkrasına göre, kendisine
sürekli iş göremezlik geliri bağlanmış olan sigortalı, yeniden tedavi
ettirilmesi halinde meslekte kazanma gücünü ne oranda yitirdiği,
aynı maddenin birinci fıkrasında
belirtilen sağlık kurullarınca verilen raporlara göre yeniden tespit edilmeli ve iş göremezlik geliri,
tespit edilen oran baz alınarak yeniden belirlenmelidir (Güzel, Okur
ve Caniklioğlu, 2015: 460).
5510 sayılı Kanun’un 19. maddesinin 10. fıkrasına göre ise, iş
kazasına uğrayan veya meslek
hastalığına yakalanan sigortalı,
sürekli iş göremezlik geliri aldığı bir dönemde çalışmaya devam
eder ve çalışırken tekrar iş kazasına uğrar veya meslek hastalığına
yakalanırsa, sürekli iş göremezlik
geliri son olarak geçirdiği iş kazası

veya yakalandığı meslek hastalığı dönemindeki elde ettiği kazanç
üzerinden hesaplanacaktır. Ancak hesaplanan son gelir sigortalının daha önce geçirmiş olduğu iş
kazası veya yakalandığı meslek
hastalığı dolayısıyla aldığı gelirden
daha az ise, sigortalıya ödenecek
gelir eski kazancı üzerinden hesaplama yapılarak verilecektir
(Bilgili, 2008: 504; Arıcı, 2015: 327328).
2.6.2. Kontrol Muayenesini
Yaptırmama veya Hekim
Tavsiyelerine Uymamanın
Sürekli İş Göremezlik Gelirine
Etkisi
Sürekli iş göremezlik geliri, iş
kazası ve meslek hastalığı neticesinde çalışma gücünü kaybeden
sigortalının kaybını cüzi miktar da
olsa telafi eden parasal bir yardımdır. Ancak her nimetin bir külfeti
de olacağından hareketle, sürekli
iş göremezlik gelirine hak kazanan kişilere kanun koyucu tarafından birtakım külfetler yüklenmiştir. Şöyle ki, 5510 sayılı Kanun
md. 22’ye baktığımızda, kanunun
mefhum-u muhalifinden, sürekli
iş göremezlik gelirine hak kazanan
sigortalının Sosyal Güvenlik Kurulu tarafından talep edilen kontrol muayenesini (SSGSSK md. 94)
yaptırması ve hekim tarafından
yapılan tavsiyelere uyması gerektiği anlaşılmaktadır.
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Anılan maddede, sigortalının
kabul edilebilir bir mazereti(16) olmaksızın kontrol muayenesini
yaptırmaması, doktor tarafından
verilen tavsiyelere uymaması neticesinde tedavi süresinin daha
da uzamasına veya iş göremezlik
oranının daha da artmasına sebep
olması halinde(17), uzayan tedavi
süresi veya artan iş göremezlik
oranı esas alınarak sürekli iş göremezlik gelirinin dörtte birine kadarı(18) Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından azaltılacağı hüküm altına
alınmıştır.
Söz konusu yaptırımın varlığı
ise, sigortalının kabul edilebilir bir
mazerete dayanmamasını gerekli
kılmaktadır. Yani sigortalı verilen
tavsiyelere uymaması veya kontrol muayenesine gitmemesi noktasında kabul edilebilir bir mazeret
ileri sürdüğü takdirde söz konusu
yaptırım uygulanmayacaktır. Burada haklı sebebi ispat yükü ise sigortalıya aittir (Şendur, 2013: 194).

2.6.3. Kastın veya Ağır Kusurun
Sürekli İş Göremezlik Gelirine
Etkisi
5510 sayılı Kanun’un 22. maddesinde, sürekli iş göremezlik gelirinin, ceza sorumluluğu olmayanlar hariç(19), ağır kusuru yüzünden
iş kazasına uğrayan, meslek hastalığına tutulan veya hastalanan
sigortalının kusur derecesi esas
alınarak üçte birine kadarının(20)
Kurumca eksiltileceği hükmü yer
almaktadır. (Ayrıca SSİY md. 44/1b) Dolayısıyla 506 sayılı Kanun’dan
farklı olarak (21) 5510 sayılı Kanun’da
kusur oranı esas alınarak, Kurumun gelirin üçte birine kadarını
eksiltebileceği belirtilmiştir. Ancak bu maddenin uygulama alanı
bulabilmesi, iş kazası veya meslek
hastalığı ile sigortalının ağır kusuru arasında uygun neden sonuç
bağının varlığını gerekli kılmaktadır. Yani sigortalının maruz kaldığı iş kazası veya meslek hastalığı
kendi ağır kusuru(22) neticesinde

16

19

Kanunda ve ilgili yönetmelikte kabul edilebilir mazeretlerin neler olabileceği belirtilmemiştir. Bu noktada istirahat müddeti içerisinde raporu veren doktor
dışında bir doktorun tavsiyelerinin alınması ve buna
uyulması, bu tavsiyelerin müspet sonuç vermeyeceğinin anlaşılması, yan etkiler sebebiyle tedavinin
değiştirilmesi gibi sebepler kabul edilebilir mazeret
olarak düşünülebilir. Tunçomağ, s. 381; Şendur, “5510
Sayılı Kanun’da Kısa Vadeli Sigorta Kolları, Yararlanma
Şartları ve Hak Sahiplerine Sağlanan Haklar,” İstanbul
Barosu Dergisi, 2013/1, s.194.
17
Yani gelirin azaltılması için sadece doktor tavsiyesine uymamak yeterli olmamakta, bunun sonucunda
tedavi süresinin uzaması, iş göremezlik oranının artması veya malûl kalınması da gerekmektedir.
18
Yani sigortalıya hak ettiği gelirin en az 3/4 oranı
verilmek zorundadır.

Ceza sorumluluğu olmayanlara sürekli iş göremezlik durumlarından herhangi bir indirim yapılmayacağı
açıkça belirtilmiştir.
20
Mesela sigortalı kendi ağır kusuru neticesinde
meslek hastalığına yakalanırsa, meslek hastalığına
yakalanmadaki kusuru yüzde 75 olarak tespit edildiğinde, Kurum tarafından sigortalıya ödenecek olan
gelir yüzde 25 azaltılacaktır.
21
İlgili kanunda kusur oranındaki kısım Kurumca
düşürülmekle birlikte, düşürmenin azami sınırı yüzde
50 idi.
22
Hangi davranışların ağır kusur kapsamında değerlendirileceği yargı kararları ile tespit edilebilecek bir
olgudur. Ayrıca bu noktada Sosyal Sigortalar Kanunu
md. 111/2 de düzenlenen bağışlanmaz kusuru tanımlayan hükmün bu konuya ışık tutacağı belirtilmektedir.
Bkz. Caniklioğlu, (Kısa Vadeli Sigorta Hükümleri) s. 91.
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yaşanmış olmalıdır (Güzel, Okur ve
Caniklioğlu, 2015: 462-463).
Sürekli iş göremezlik gelirinden indirim yapılmasını gerektirecek durumlardan bir diğeri ise,
Kanun’un 22. maddesinin birinci
fıkrasının (c) bendinde düzenlenmiştir. Anılan maddede, kasti bir
hareketi yüzünden iş kazasına
uğrayan veya meslek hastalığına
tutulan veya kurumun yazılı bildirimine rağmen teklif edilen tedaviyi kabul etmeyen sigortalıya,
sürekli iş göremezlik gelirinin yarısı oranınca ödeneceği hüküm altına alınmıştır.(23) (Ayrıca SSİY md.
44/1-c) Söz konusu hüküm ile Kuruma takdir hakkı tanınmayarak,
gelirin yarısı oranında indirileceği
esası açıkça benimsenmiştir.
2.7. Sürekli İş Göremezlik
Geliri Almaktayken
Ölen Sigortalının Hak
Sahiplerine Yapılan Yardımlar
İş kazası ve meslek hastalığı dahil kısa vadeli sigorta
kollarından
sağlanacak
sağlık yardımları 5510 sayılı Kanun ile birlikte genel sağlık sigortası kapsamına alındığından,
(md. 63-67) kısa vadeli sigorta
23
506 sayılı Kanun’da kasıtlı bir hareketi yüzünden iş
kazasına uğrayan veya meslek hastalığına yakalanan
sigortalıya sürekli iş göremezlik geliri verilmez, sadece
gerekli sağlık yardımları yapılırdı. Bundan ötürü yeni
düzenlemenin sigortalının lehine olduğu bir gerçektir.
Örnek vermek gerekirse, eski kanun döneminde intihara teşebbüs neticesinde iş göremezliğe uğrayan bir
kişiye parasal yardım yapılmazken 5510 sayılı kanun
ile birlikte şu an yapılmaktadır. Bkz. Caniklioğlu, (Kısa
Vadeli Sigorta Hükümleri) s. 90.

kolları sadece parasal yardımları
düzenlemiştir. İş kazası ve meslek hastalığı nedeniyle sağlanan
parasal yardımlar ise, sigortalıya geçici iş göremezlik ödeneği
verilmesi veya sürekli iş göremezlik geliri bağlanması, sigortalı ölmüşse hak sahiplerine m.
37 gereği ölüm geliri bağlanması,
gelir bağlanmış kız çocuklarına
evlenme ödeneği verilmesi ve
ölen sigortalı için cenaze ödeneği
verilmesidir (Tuncay ve Ekmekçi,
2015: 387; Günay, 2010:874; Elma,
2016: 251).
2.7.1. Ölüm Geliri
Bağlanması
Hak sahiplerine yapılan yardımlardan en önemlisi, sigortalının bu risklere bağlı olarak ölümü
halinde ölüm geliri bağlanmasıdır.
Hak sahiplerine sağlanan ölüm
geliri, iş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölen ya da sürekli
iş göremezlik geliri almaktayken
ölen sigortalının geride kalan hak
sahiplerinin geleceklerinin güvence altına alınmasını amaçlayan
bir tahsis çeşididir (Şimşek, 2012:
98; Seçkin, 2016: 85; Elma, 2016:
252). Belirtilen tanımdan hareketle ölüm geliri; hem iş kazası veya
meslek hastalığına bağlı nedenlerden dolayı ölen sigortalının hem
de iş kazası veya meslek hastalığı
sonucunda kendisine bağlanan
sürekli iş göremezlik gelirini almaktayken ölen sigortalının hak
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sahiplerine tanınan bir haktır.
Ölüm gelirinden yararlanma
koşullarından birincisi olan ve Kanun’un 3/7. maddesinde düzenlenen hak sahipliği kavramı, hem
Kanunun 20. maddesinde düzenlenen ölüm geliri hem de Kanunun
34. maddesinde düzenlenen ölüm
aylığı(24) açısından ortak düzenlemeye tabi kılınmıştır. Ölüm gelirinin hak sahiplerinin aylıktan
payları, aylıkların paylaştırılması,
gelirin bağlanma ve ödenme esasları da aynen ölüm aylığındaki
hükümlere tabidir. Buna göre sigortalının hak sahipleri eş, çocuk,
anne ve baba olarak belirlenen
aile fertleridir (Seçkin, 2016:85-86;
Arıcı, 2015:329).
2.7.1.1. Ölüm Gelirinin
Hesaplanması ve Miktarı
İş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölen sigortalının geride
kalan hak sahiplerine ölüm geliri olarak bağlanacak olan sürekli
iş göremezlik gelirinin ne oranda
hesaplanarak bağlanacağı hususu
5510 sayılı Kanun’un 20. maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddeye
göre;
1- İş kazası veya meslek hastalığına bağlı nedenlerden dolayı
24

Uygulamada ve Yargıtay kararlarında “ölüm aylığı”
ile karıştırılmasın diye “ölüm geliri” ifadesi kullanılması gerektiği belirtilmektedir. Bkz. Şakar, Meslek Yüksekokulları İçin İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku,
9.Baskı, Beta, İstanbul, 2017, s. 267; Aslanköylü (Şerh), s.
516; Seçkin, s. 85; Yarg. 10. HD., 17.11.2011, E.2015/20730
K.2015/19737, www.kazanci.com, Erişim: 04/08/2018.

ölen sigortalının geride kalan hak
sahiplerine sigortalının aylık kazancının yüzde 70’i oranında ölüm
geliri bağlanır. Yani hak sahiplerine
ölen sigortalının aylık kazancının
yüzde 70’i (GK X 21) sürekli tam iş
göremezlik geliri, ölüm geliri olarak
bağlanır. Ölen sigortalının rapor
oranının yüzde 50’nin altında veya
üstünde olmasının bir önemi yoktur. Bu ihtimale göre ölen sigortalının geride kalan hak sahiplerine
bağlanacak ölüm geliri, iş kazası ve
meslek hastalığı sonucu meslekte
kazanma gücünü tamamen yitiren
sigortalıya bağlanan sürekli tam iş
göremezlik geliri ile aynıdır (Güzel,
Okur ve Caniklioğlu, 2015: 465).
2- İş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünü yüzde 50 ve üzerinde
kaybetmesinden dolayı sürekli iş
göremezlik geliri bağlanmışken
ölenlerin, ölümün iş kazası veya
meslek hastalığına bağlı olup olmadığına bakılmaksızın aylık kazancının yüzde 70’i oranında yani
sürekli tam iş göremezlik oranındaki (GK x 21) tutar hak sahiplerine ölüm geliri olarak bağlanır.
3- İş kazası veya meslek hastalığı sonucunda, meslekte kazanma
gücünü yüzde 50’nin altında kaybetmesi nedeniyle sürekli iş göremezlik geliri bağlanmışken ölenlerin; ölümün, geçirdiği iş kazası veya
meslek hastalığına bağlı olmaması
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halinde;(25) sigortalının almakta olduğu sürekli iş göremezlik geliri
ne ise o tutar hak sahiplerine ölüm
geliri olarak bağlanır. Örneğin iş
kazası sonucu meslekte kazanma
gücünü yüzde 49 oranında kaybetmiş iken ölen ve ölümü de iş
kazasına bağlı bir nedenden dolayı meydana gelmeyen sigortalının
geride kalan hak sahiplerine [(GK
x 21)] x % 49] formülü ile hesap
edilecek olan gelir, ölüm geliri olarak bağlanır.(26)
Hak sahiplerinin ölüm gelirinden yararlanabilmesi için, ölen
sigortalının belli bir süre sigortalı
bulunması ya da belirli prim ödeme gün sayısının bulunması gibi
koşullar aranmaz. Ayrıca mülga
506 sayılı Kanun uygulamasında
hak sahiplerine gelir bağlanabilmesi için, sürekli iş göremezlik
geliri almaktayken ölen sigortalının meslekte kazanma gücündeki kayıp oranının en az yüzde 50

olması şartı aranırken,(27) 5510 sayılı Kanunda meslekte kazanma
gücü oranındaki kayıp oranı yüzde
50’nin altında iken ölen ve ölüm
nedeni geçirdiği iş kazasına bağlı
olmayan sigortalıların hak sahiplerine ölüm geliri bağlanması imkanı sağlanmıştır (Tuncay ve Ekmekçi, 2015: 391; Elma, 2016: 251).
Son değişiklikle birlikte, Kanunun yürürlük tarihinden sonra iş
kazası geçiren veya meslek hastalığına tutulan sigortalılardan ölüm
gelirine esas son takvim ayı 2008/
Ekim (dâhil) ve sonrasında, 5510
sayılı Kanun hükümlerine göre hak
sahiplerine ölüm geliri bağlanacağı gibi, Kurumdan iş göremezlik
geliri almaktayken Kanunun yürürlük tarihi olan 2008 öncesinde
ölen sigortalıların hak sahiplerine,
sigortalının sürekli iş göremezlik
derecesi yüzde 50’nin altında ve
ölüm nedeni iş kazası veya meslek
hastalığına bağlı olmasa bile ölüm

25

“…Davanın yasal dayanaklarından olan 5510 Sayılı
Kanun’un 1.10.2008 tarihinde yürürlüğe giren 20/3.
maddesinde, iş kazası veya meslek hastalığı sonucu
meslekte kazanma gücünü yüzde 50 oranının altında
kaybetmesi sebebiyle sürekli iş göremezlik geliri bağlanmış iken ölenlerin, ölümün iş kazası veya meslek
hastalığına bağlı olmaması durumunda, sigortalının
almakta olduğu sürekli iş göremezlik gelirinin, 34.
madde hükümlerine göre hak sahiplerine gelir olarak
bağlanacağı açıklanmış,..”Yarg. 10. HD., 21/04/2016, E.
2015/3951 K. 2016/6310 www.kazanci.com, Erişim:
04/08/2018.
26
Ölen 4/B’linin geride kalan hak sahiplerine ölüm
geliri bağlanması için ölenin GSS dahil her türlü prim
ve prime ilişkin her türlü borcunun ödenmiş olması
şarttır. Ayrıntılı bilgi için bkz. Tozan, Sosyal Sigortalar
ve Genel Sağlık Sigortası Yasası Uyarınca İş Kazaları
ve Meslek Hastalığı Uygulamaları, 1. Basım, Türk Metal
Sendikası Yayınları, Ankara, 2011, s.84-87; Günay, İş
Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku, 2. Baskı, Yetkin
Yayınları, Ankara, 2010, s. 871; Elma, s. 251.

27
7061 Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 2017 sonunda
çıkarılan Torba Yasa’da yapılan değişiklikle sürekli iş
göremezlik derecesi % 50’nin altında olup 2008 öncesi ölüm geliri bağlanmayan hak sahiplerinin sorunu; Geçici Madde 36 “İş kazası veya meslek hastalığı
sonucu meslekte kazanma gücünü % 50 oranının
altında kaybetmesi nedeniyle sürekli iş göremezlik
geliri bağlanmış iken, Kanunun yürürlük tarihinden
önce ölen ve ölümün iş kazası veya meslek hastalığına
bağlı olmaması nedeniyle hak sahiplerine ölüm geliri
bağlanmamış sigortalıların almakta olduğu sürekli
iş göremezlik gelirinin, Kanunun yürürlük tarihine
kadar aylık artışlarıyla güncellenmiş tutarı, Kanunun 34 üncü ve 97 nci maddesi hükümlerine göre
hak sahiplerine gelir olarak bağlanır.” hükmü ile giderilmiştir. Bkz. RG. 05/12/2017 S.30261. 2008 öncesi
hak sahiplerinin mağduriyeti konusunda ilgili yazıya
bkz. http://www.sgmd.org.tr/vedat-ilki-makaleleri/3046-2017-12-08-21-56-07 (Erişim: 04/08/2018).
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geliri bağlanabilecektir.
2.7.1.2. Ölüm Gelirinin Hak
Sahiplerine Paylaştırılması
Ölüm gelirinin hak sahibine
paylaştırılması Kanun’un 34. maddesinde, ölüm gelirinin başlangıcı,
kesilmesi ve yeniden bağlanması
ise 35. maddesinde düzenlenmiştir.
2.7.1.2.1. Sigortalının Eş ve
Çocuklarının Hak Sahibi
Olması
Bu hükümlere göre; sigortalının
ölümü ile dul kalan eş, resmi evlilik sözleşmesinin sigortalının ölüm
tarihinde var olması şartıyla, ölüm
geliri açısından hak sahibidir. Dul
eşin ölüm gelirinden yararlanabilmesi için evli olmaması şarttır. Eşin
evlenmesi halinde, gelir evlenme
tarihini izleyen ödeme dönemi
başından itibaren kesilir (m.35/1).
Gelirin kesilmesine yol açan evlilik
sona ererse gelir yeniden bağlanır
(m.35/3). Dul eşe aylık bağlanması için Kanunda, dul olması dışında
herhangi bir şart öngörülmemiştir. Dolayısıyla, eşin sigortalı veya
sigortasız çalışması, herhangi bir
sosyal güvenlik kuruluşuna tabi
olup olmaması veya Kurumdan
gelir/aylık alıp almamasının bir
önemi bulunmamaktadır (Caniklioğlu, 2006:89). Eşin kurumdan
gelir/aylık alması veya çalışması
ise ölüm geliri bağlanmasını değil,
gelir oranını etkileyen bir durum-

dur (Caniklioğlu, 2006: 89; Seçkin,
2016: 89).
Çocuklar açısından ölüm gelirine, sigortalı kadından doğmaları
koşulu ile anneleri yönünden hak
sahibi sayılırlarken, evlilik birliği
içinde doğmaları gerekmemektedir. Ancak babaları yönünden hak
sahibi sayılabilmeleri için evlilik
birliği içerisinde doğmaları şarttır
(Uşan, 2009: 230; Seçkin, 2016: 89).
Ayrıca sigortalı tarafından evlât
edinilmiş, tanınmış veya soy bağı
düzeltilmiş ya da babalığı hükme
bağlanmış çocukları ile sigortalının ölümünden sonra doğan çocukları da, bağlanacak ölüm gelirinde hak sahibidirler (m.34/2).
Çocukların hak sahibi olabilmeleri açısından önceden, sigortalı
bir işte çalışmamaları veya kendi
çalışmalarından dolayı bir gelir ya
da aylığa hak kazanmamaları şartı
aranmaktaydı.(28) Ancak ölüm geliri
alan hak sahibi çocuklar açısından
7103 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı
Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında
Kanun ile(29) getirilen önemli deği28

Caniklioğu, Kısa Vadeli Sigorta Kolları, s. 74; Seçkin,
s.89. Özellikle, Kurumdan anne veya babasından dolayı
ölüm geliri/aylığı almakta iken Kanun’un 5. maddesinin (b) bendi kapsamında 2547 sayılı Yüksek Öğretim
Kanununa göre kısmi zamanlı çalıştırılan öğrencilerin, aylık prime esas kazanç tutarı günlük prime esas
kazanç alt sınırının otuz katından fazla olması durumunda gelirler kesilir, az olması halinde ise gelirleri
ödenmeye devam edilir. Elma, s.252-253.
29
RG, Kabul Tarihi: 27/03/2018, S. 37373 (2. Mükerrer).
5510 Sayılı Kanun md.34/1 fıkrası sonuna eklenen hüküm aynen şöyledir: “(Ek cümle: 21/3/2018-7103/66
md.) Ancak, hak sahibi çocuklardan 18 yaşını, lise ve
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şiklikle birlikte, anne veya babasından ölüm geliri alan, eğitimine
devam eden ve 25 yaşını doldurmamış kız ve erkek çocukların sigortalı olarak çalışmaya başlamaları durumunda artık ölüm gelirleri
kesilmeyecektir(30) Getirilen bu kanuni düzenleme, hem sosyal hukuk devletinin gerçekleştirilmesinin bir aracı olan sosyal güvenlik
hakkının bütün topluma yayılması
hem de kayıt dışı istihdamın tercih
edilmesinin önüne geçilmesi adına
olumlu bir gelişmedir.
Çalışmayan ve kendi çalışmasından dolayı gelir ya da aylık almayan çocuklar ise, kural olarak
18 yaşına kadar ölüm geliri alacaklardır. Çocuklar 18 yaşını doldurduktan sonra ise, lise ya da dengi öğrenim görmeleri halinde 20,
yükseköğrenimde ise en fazla 25
yaşına kadar ölüm geliri alma hakkına sahiptirler. Yaş koşulu konusunda erkek veya kız çocukları
dengi öğrenim görmesi halinde 20 yaşını, yükseköğrenim yapması halinde 25 yaşını doldurmayanların,
bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a)
bendi kapsamında sigortalı sayılmaları, bunlara aylık
bağlanmasına engel oluşturmaz.”
30
Eski düzenleme gereğince, sigortalı olarak bir
işte çalışması nedeniyle daha önce ölüm geliri kesilmiş olan ve yukarıda belirtilen şartları taşıyan, yani
belirtilen yaşları henüz doldurmamış olan kız veya
erkek çocukların, yetim aylığının tekrar bağlanması
için Sosyal Güvenlik Kurumu’na başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Bu kapsamda, söz konusu
başvurular en yakın SGK Müdürlüğü’ne yapılabilir.
Başvuru yapanların ölüm gelirleri 1 Nisan 2018 tarihinden geçerli olmak üzere yeniden başlatılacaktır.
Diğer taraftan, bu tarihten önceki dönem için geriye
dönük herhangi bir ödeme yapılmayacaktır. Bu konu
ile ilgili bkz. http://www.milliyet.com.tr/yazarlar/
cem-kilic/calisan-genclerin-yetim-ayligi-2640652/
(Erişim: 05/08/2018).

arasında herhangi bir ayrım yapılmamıştır (Caniklioğlu, 2006: 75).
Ayrıca kız da çocukları erkek çocukları da evli olup olmamalarına
bakılmaksızın, öğrenimlerini sürdürmek koşuluyla belirlenen yaşa
kadar ölüm geliri alabileceklerdir.
Erkek çocuklar açısından ise, kural
olarak bu yaşları tamamladıktan
sonra örneğin yükseköğrenimini
25 yaşında bitirmiş olması durumunda sigortalı bir işte çalışmıyor
olsalar dahi ölüm geliri alma hakkını kaybedecektir. Ancak Sağlık
Kurulu kararıyla çalışma gücünü
en az yüzde 60 oranında yitirip
malul olduğu anlaşılan kız ve erkek çocuklarına, kendi çalışmalarından dolayı gelir ya da aylık almıyorlarsa, herhangi bir yaş sınırı ile
öğrencilik ve bekar olma şartları
aranmaksızın ölüm geliri bağlanır.
Ayrıca ölen sigortalının kız çocukları, belirtilen yaşları tamamlasalar bile evli olmamaları veya evli
olup sonradan boşanması veyahut
da dul kalması halinde ölüm geliri
almaya devam ederler.(31)

31
Elma, s. 253- 254; Tozan, s.104. Kız çocukları açısından ölüm gelirine hak kazanması açısından belli bir
yaş sınırının öngörülmemiş olması, evli olmamaları,
sosyal güvenlik kuruluşlarından kendi çalışmalarından dolayı gelir veya aylık almamaları halinde ölüm
geliri bağlanması esası 506 sayılı mülga Kanunda
olduğu gibi muhafaza edilmesi erkek çocuklar açısından sosyal sigorta kanununda ayrımcılık yapılması
nedeniyle eleştirilmiştir. Bkz. Caniklioğu, Kısa Vadeli
Sigorta Kolları, s. 75.
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2.7.1.2.2. Sigortalının Anne ve
Babasının Hak Sahibi Olması
Sürekli iş göremezlik geliri almaktayken ölen sigortalının anne
ve babasının hak sahipliği, ikincil
nitelikte olup, ölüm gelirinden yararlanabilmeleri için eş ve çocuklardan artan pay bulunması şarttır.
Dolayısıyla eşi ve iki çocuğu olan
sigortalının ölümü halinde, sigortalının anne ve babasına artan
pay kalmayacağından ölüm geliri
bağlanmayacaktır (Güzel, Okur ve
Caniklioğlu, 2015: 471). Anne ve babanın ölüm gelirine hak kazanabilmesi için ayrıca her türlü kazanç
ve irattan elde etmiş olduğu gelirinin, asgari ücretin net tutarından
daha az olması (2018 yılı itibarıyla
1.603,12 TL) ve diğer çocuklarından hak kazanılan gelir ve aylıklar
hariç olmak üzere gelir ve/veya
aylık bağlanmamış olması gerekir. Getirilen hükmün istisnası ise,
çalışmayan ya da gelir veya aylık
almayan anne ve babanın 65 yaşın
üstünde olması halinde, artan payın olup olmadığına bakılmaksızın
ölüm geliri bağlanacağı(32) şeklinde
düzenlenmiştir (m.34/1, d). Ayrıca
anne ve babaya ölüm geliri bağlanması için gerekli şartlar her biri
32
Bu konuda getirilen düzenlemeyi Caniklioğlu isabetli bulmakla birlikte, 2022 sayılı 65 yaşını geçmiş
ve kimsesiz muhtaç durumdaki Türk vatandaşlarına
aylık bağlanması hakkında Kanun dikkate alındığında
muhtaç olması durumunda zaten Devletçe bağlanacak
bir aylığa hak kazanabilecek durumdaki kişilerin ayrıca ölüm gelirine ortak edilmesi hususunun gözden
geçirilmesi gerektiği hususunda bkz. Caniklioğu, Kısa
Vadeli Sigorta Kolları, s. 76.

açısından ayrı ayrı değerlendirilecektir.(33)
2.7.1.3. Gelirin Paylaştırılması
Usulü
5510 sayılı Kanunun, kısa vadeli sigortalar içerisinde yer alan iş
kazası ve meslek hastalığı sigortasından sağlanan ölüm gelirinin
düzenlendiği 20. maddesi, uzun
vadeli sigorta dalı olan ölüm sigortasından sağlanan ölüm aylığının
düzenlendiği 34. maddeye atıf yapmak suretiyle yukarıda bahsettiğimiz üzere ortak düzenlemeler
öngörmüştür.
5510 sayılı Kanunun 34/1- (a)
maddesine göre, sigortalının dul
eşine hesaplanan gelir/aylığın
yüzde 50’si; aylık bağlanmış çocuğu bulunmayan dul eşine ise, bu
Kanunun 5. Maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (e) bentleri hariç,
33
“…Hak sahibi eş ve çocuklardan artan hisse bulunması halinde her türlü kazanç ve irattan elde etmiş
olduğu gelirinin asgari ücretin net tutarından daha
az olması ve diğer çocuklarından hak kazanılan gelir
ve aylıklar hariç olmak üzere gelir ve/veya aylık bağlanmamış olması şartıyla ana ve babaya toplam %25’i
oranında; ana ve babanın 65 yaşın üstünde olması
halinde ise artan hisseye bakılmaksızın yukarıdaki
şartlarla toplam %25’i oranında aylık bağlanır...” hükmü çerçevesinde; sosyal koruma, dayanışma, sosyal
denkleştirme ve zorunluluk ilkelerine dayanan sosyal
sigortalar, bireyin onuru ile kişiliğinin geliştirilmesi
için kaçınılmaz ekonomik, sosyal ve kültürel hakların
doyurulması temeline dayanan sosyal güvenlik hukukunun temel ilkeleri ışığında oluşan Dairemizin uygulaması gereğince, madde hükümde yer alan “kazanç”
ve “gelir” tutarları belirlenirken, anne ve baba yönünden ayrı ayrı değerlendirme yapılmasının gerektiği
gözetilmeksizin, eşinin kazanç ve iratları davacıya mal
edilmek suretiyle ulaşılan sonuç uyarınca yazılı şekilde
karar verilmiş olması, usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.” Y. 10. HD, E.2014/28032, K.2015/6632
T.7.4.2015, www.kazanci.com, Erişim: 04/08/2018.
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çalışmaması veya kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış olması halinde yüzde 75
oranında, ölüm geliri bağlanır. Gelir
alan çocuğun bulunması veya çalışması nedeniyle yüzde 50 oranında ölüm geliri bağlanan eşlerin,
daha sonra çocukların hak sahibi olmaktan çıkması veya kendi sigortalılıklarının sona ermesi
halinde gelir oranları, çocukların
gelirlerinin kesildiği veya kendi
sigortalılığının sona erdiği tarihi
izleyen aybaşından itibaren yüzde
75’e yükseltilir (Tuncay ve Ekmekçi, 2015: 394).
Ölen sigortalının çocuklarına,
yukarıda bahsettiğimiz şartları
taşımaları durumunda(34) hesaplanan gelirin yüzde 25’i oranında
ölüm geliri bağlanır (m.34/1- (b)).
Çocuklara gelir bağlama oranı
yüzde 25 olmakla birlikte bazı durumlarda bu oranın artması söz
konusudur. Şöyle ki; sigortalının
ölümü ile anne ve babasız kalan
veya sonradan bu duruma düşenlerle, anne ve babaları arasında evlilik bağı bulunmayan veya sigor34

Bu Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a),
(b) ve (e) bentleri hariç bu Kanun kapsamında veya
yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmayan
veya kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış çocuklardan;
1) 18 yaşını, lise ve dengi öğrenim görmesi halinde 20
yaşını, yüksek öğrenim yapması halinde 25 yaşını
doldurmayanların veya,
2) Kurum Sağlık Kurulu kararı ile çalışma gücünü en az
% 60 oranında yitirip malûl olduğu anlaşılanların veya
3) Yaşları ne olursa olsun evli olmayan, evli olmakla
beraber sonradan boşanan veya dul kalan kızlarının,
her birine % 25’i oranında ölüm geliri bağlanır.

talının ölümü tarihinde evlilik bağı
bulunmakla beraber anne veya
babaları sonradan evlenenler ile
kendisinden başka aylık alan hak
sahibi bulunmayan çocukların her
biri için(35) ölüm geliri oranı, hesaplanan gelir/aylığın yüzde 50’sidir
(m.34/1- (c)).
Anne ve babaya bağlanan ölüm
geliri oranı, 65 yaşın altında olmaları, hak sahibi eş ve çocuklardan
artan hisse bulunması halinde, her
türlü kazanç ve irattan elde etmiş
olduğu gelirin asgari ücretin net
tutarından daha az (2018 yılı itibariyle 1.603,12 TL) olması ve diğer çocuklarından hak kazanılan
gelir ve aylıklar hariç olmak üzere
gelir ve/veya aylık bağlanmamış
olması şartına bağlı olarak toplam
yüzde 25’tir. Anne ve babanın 65
yaşın üstünde olması halinde, artan hisseye bakılmaksızın toplam
yüzde 25 oranında gelir bağlanır
(m.34/1- (d)). Örneğin ölen sigortalının aylığa hak kazanan bir tek
eşi olması ihtimalinde, eşe yüzde
75, anneye yüzde 12,5 ve babaya yüzde 12,5 oranlarında; dul eş/
bir çocuk olması ihtimalinde, eşe
yüzde 50, tek çocuğa yüzde 25,
kalan pay olan yüzde 25 oranında
65 yaşın altındaki anne ve babaya
eşit olarak paylaştırılarak, ölüm
geliri bağlanacaktır. Ölen sigorta35
Sigortalı tarafından evlat edinilmiş, tanınmış veya
nesebi düzeltilmiş veyahut babalığı hükme bağlanmış
çocuklar da yukarıda belirtilen oranlara göre ölüm
gelirinden yararlanırlar. Tuncay/Ekmekçi, s. 394.
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lının eşi ve iki çocuğu olması ihtimalinde ise anne ve babaya artan
pay kalmayacağı için ölüm geliri
bağlanmayacaktır. Ancak anne
ve babanın 65 yaş üstünde olması
durumunda artan pay kalmayacak
olsa da yine yüzde 25 oranında gelir bağlanacaktır (Seçkin, 2016: 9293; Tuncay ve Ekmekçi, 2015: 394;
Tozan, 2011: 109-110).
Ölüm gelirinin paylaştırılması
ile ilgili belirtmemiz gereken son
bir nokta da, hak sahiplerine bağlanacak gelirin toplamı, sigortalıya
ait gelir/aylığın tutarını geçememesi kuralıdır. Bu kuralın aşılmaması için gerekirse hak sahiplerinin gelirlerinden orantılı olarak
indirimler yapılır (m. 34/son).
2.7.1.4. Ölüm Gelirinin
Başlangıcı, Ödenmesi,
Kesilmesi ve Yeniden
Bağlanması
5510 sayılı Kanun’un 35. maddesi, 20. maddenin ölüm aylığına
yaptığı atıflar uyarınca ölüm geliri
açısından da aynen uygulanacaktır. Buna göre, ölüm geliri, sigortalının ölüm tarihini izleyen aybaşından başlar (m.35/I, a). Ancak hak
sahibi olma niteliği sigortalının
ölüm tarihinden sonra kazanılması halinde örneğin evli kız çocuğu,
sigortalının ölümünden sonra boşanmışsa, hak sahipliğinin kazanıldığı tarih, boşanma tarihini izleyen aybaşından başlar (m.35/I, b)
(Seçkin, 2016: 93).

Ölüm geliri her ay peşin olarak
ödenir. Ödeme dönemleri, ödeme tarihleri, ödeme şekli ve ödeme merkezleri Kurumca belirlenir (m.55/6). Ölüm geliri, her yılın
Ocak ve Temmuz ödeme tarihlerinden geçerli olmak üzere, bir önceki altı aylık döneme göre Türkiye
İstatistik Kurumu tarafından açıklanan en son temel yıllı tüketici fiyatları genel indeksindeki değişim
oranı kadar artırılarak belirlenir
(m.55/2).
Hak sahiplerine bağlanan ölüm
gelirinin kesilmesi 34. maddede
belirtilen şartların ortadan kalktığı tarihi takip eden ödeme dönemi
başından itibaren kesilir (m.35/1).
Gelirin kesilmesine yol açan sebebin ortadan kalkması halinde,
34. maddede belirtilen şartlar saklı
kalmak kaydıyla, müracaat tarihini takip eden aybaşından itibaren, yeniden ölüm geliri bağlanır
(m.35/3). 34. maddedeki koşullardan birinin olmaması (18 yaşın
doldurulması) nedeniyle ölüm geliri kesilen çocuklardan, sonradan Kurum Sağlık Kurulu kararı
ile çalışma gücünü en az yüzde 60
oranında kaybederek malûl olduğu anlaşılanlara, 34. maddede belirtilen şartları taşımaları halinde,
malullük durumlarının tespitine
esas teşkil eden rapor tarihini takip eden aybaşından itibaren, 94.
madde hükmü saklı kalmak kaydıyla gelir bağlanır (m.35/4). Yeniden bağlanan aylık, aylığın kesildi-
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ği tarihten tekrar bağlandığı tarihe
kadar geçen süre için 55. maddenin ikinci fıkrasına göre artırılmak
suretiyle belirlenir (m.35/5).
2.7.1.5. Ölüm Gelirinin
Diğer Aylık ve Gelirlerle
Birleştirilmesi
Sigortalının iş kazası ve meslek hastalığı sonucu ölümü halinde
ölüm geliri bağlanan hak sahiplerinin aynı zamanda birden fazla
gelir türüne hak kazanmaları da
mümkündür. Bu konuyu düzenleyen Kanun’un 54. maddesinin
1- (b) bendine göre, 1) sürekli iş
göremezlik geliriyle birlikte ölen
eşinden dolayı da gelire hak kazanan eşe her iki geliri; 2) anne ve
babadan ayrı ayrı gelire hak kazananlara, yüksek olan gelirin tamamı, az olanın yarısı; 3) birden fazla
çocuğundan gelire hak kazanan
anne ve babaya, en fazla ödemeye imkân veren ilk iki dosyadan
yüksek olan gelirin tamamı, düşük
olan gelirin yarısı; 4) hem eşinden,
hem de anne ve/veya babasından
ölüm gelirine hak kazananlara,
tercihine göre eşinden ya da anne
ve/veya babasından bağlanacak
geliri; 5) evliliğin ölüm nedeniyle
sona ermesi durumunda sonraki
eşinden de gelire hak kazananlara
tercih ettiği geliri, bağlanır (Tuncay
ve Ekmekçi, 2015: 517-518; Tozan,
2011:117; Seçkin, 2016: 94).
Malullük, yaşlılık, ölüm sigortaları ve vazife malullüğü ile iş kazası

ve meslek hastalığı sigortasından hak kazanılan aylık ve gelirler birleşirse, sigortalıya veya hak
sahibine bu aylık veya gelirlerden
yüksek olanın tamamı, az olanın
yarısı, eşitliği halinde ise iş kazası
ve meslek hastalığından bağlanan
gelirin tümü, malullük, vazife malullüğü veya yaşlılık aylığının yarısı
bağlanır (m.54/1- (c)).
Önemle belirtelim ki, m. 54/
son gereği sigortalının ya da hak
sahiplerinin ikiden fazla gelir ya da
aylıktan birlikte yararlanma hakkı
bulunmayıp, böyle bir durumda
bu gelir ve aylıklardan en fazla
ödemeye olanak veren en fazla iki
dosya üzerinden gelir veya aylık
bağlanır.(36)
2.7.2. Evlenme Ödeneği
Verilmesi
5510 sayılı Kanunun m. 16/
1-(d) ile m.20/son atıflarına binaen evlenme ödeneği Kanunun 37.
maddesinde düzenlenmiştir. Buna
göre, evlenmeleri nedeniyle, ölüm
geliri kesilmesi gereken kız çocuklarına evlenmeleri ve talepte bulunmaları halinde almakta oldukları gelirlerinin iki yıllık tutarı(37) bir
36

Seçkin, s.94. Ölen eşinden dolayı ölüm aylığı almakta olan hak sahibi davacının babasından da ölüm
aylığına (yetim aylığı) hak kazanıp kazanmadığına
ilişkin Yarg. HGK. 21.3.2012 tarih ve E. 21¬21, K. 223 sayılı
kararı için bkz. Tuncay/Ekmekçi, s.519.
37
Söz konusu maddenin ilk şeklinde dul veya yetim
aylığı almakta iken evlenen eş ve çocuklara ödenmekte olan aylıkların kesileceği, ancak talep etmeleri
halinde aylığın bir yıllık tutarının bir defaya özgü olmak
üzere evlenme ödeneği olarak kendilerine verileceği
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defaya mahsus olmak üzere evlenme ödeneği olarak peşin ödenir
(m.37/1). Evlenme ödeneği alan
kız çocuğunun gelirinin kesildiği
tarihten itibaren iki yıl içerisinde
yeniden hak sahibi olması halinde,
iki yıllık sürenin sonuna kadar gelir bağlanmayacağı ve bu durumda
olanların 60. maddenin birinci fıkrasının (f) bendi kapsamında genel
sağlık sigortalısı sayılacağı (m.37/1
c.2) açıkça belirtilmiştir. İki yıllık
sürenin başlangıcı, evlenme ödeneği alan kız çocuğunun gelirinin
kesildiği tarihtir (Güzel, Okur, Caniklioğlu, 2015: 471).
Evlenme ödeneği verilmesi halinde, diğer hak sahiplerinin aylık
veya gelirleri evlenme ödeneği verilen sürenin bitimini takip eden
ödeme döneminden itibaren 34.
maddeye göre yeniden belirlenir
(m.37/2).
Evlenme ödeneği, babaları ölen
kız çocuklarına evlenme yardımı
yapılabileceği gibi bu yardım, annelerinden dolayı kendilerine gelir
bağlanmış olan kız çocuklarının
evlenmesi durumunda da yapılacaktır (Güzel, Okur, Caniklioğlu,
2015: 471; Seçkin, 2016: 95). Ancak
kız çocuğu malul ise, geliri kesilöngörülmüştü. 5754 sayılı Kanun söz konusu madde
metnindeki eş ve çocuklar ifadesini kız çocuklar olarak değiştirmiş, bir yıllık tutarı da iki yıllık yapmıştır.
5754 sayılı Kanun söz konusu madde metnindeki eş ve
çocuklar ifadesini kız çocuklar olarak değiştirmiş, bir
yıllık tutarı da iki yıllık yapmıştır. Bu değişiklik sonucu
erkek çocukların ve eşlerin evlenme ödeneğinden
yararlanma olanağı kaldırılmış, buna karşılık evlenme
ödeneği miktarı artırılmıştır. Bkz. Tuncay/Ekmekçi, s.

meyeceğinden kendisine evlenme ödeneği verilmez (Güzel, Okur,
Caniklioğlu, 2015: 471; Seçkin, 2016:
95).
İş kazası ve meslek hastalığı
sigortasından, geride kalan kız çocuklarına evlenme ödeneği verilebilmesi için, ölümün iş kazası ve
meslek hastalığına bağlı olarak ya
da iş kazası veya meslek hastalığı sonucunda kendisine bağlanan
sürekli iş göremezlik geliri almaktayken gerçekleşmesi, hak sahibi
sıfatını taşıması ve Kuruma başvuruda bulunması koşulları dışında başka bir koşul aranmaz (Seçkin, 2016: 95).
2.7.3. Cenaze Ödeneği
Verilmesi
Cenaze ödeneği; evlenme ödeneğinde olduğu gibi 5510 sayılı
Kanunun m. 16/1-(e) ile m.20/son
atıflarına binaen 37/3. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre; iş
kazası ve meslek hastalığı sonucu
veya sürekli iş göremezlik geliri,
malullük, vazife malullüğü veya
yaşlılık aylığı almakta iken veya
kendisi için en az 360 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi
bildirilmiş olup da ölen sigortalının
hak sahiplerine Kurum Yönetim
Kurulunca belirlenip, Bakan tarafından onaylanan tarife üzerinden
cenaze ödeneği ödenir. Konumuz
açısından düzenlemeye baktığımızda dikkat çeken nokta; iş kazası ve meslek hastalığı sigortasın-
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dan geride kalan hak sahiplerine
cenaze ödeneği verilebilmesi için,
daha önce bahsettiğimiz üzere
ölüm sigortasından bağlanan cenaze ödeneğinden farklı olarak
belirli bir süre sigorta priminin bildirilmiş olma şartının aranmamış
olmasıdır. Yani sigortalının ölümünün iş kazası ve meslek hastalığına bağlı olarak gerçekleşmesi, hak
sahibi olma sıfatı için yeterlidir ve
talep şartı yerine getirilmesi halinde cenaze ödeneğine hak kazanılır
(Seçkin, 2016: 95-96).
Cenaze ödeneği, sırasıyla sigortalının eşine, yoksa çocuklarına, o
da yoksa ana babasına, o da yoksa
kardeşlerine verilir (m.37/3).
Cenaze ödeneğinin miktarı,
01.01.2018-31.12.2018 dönemi için
595 TL (Çolak, 2018: 191) olarak
ödenecektir. Cenaze ödeneğinin
üçüncü fıkrada sayılanlara ödenememesi ve sigortalının cenazesinin gerçek veya tüzel kişiler
tarafından kaldırılması durumunda, üçüncü fıkrada belirtilen tutarı
geçmemek üzere belgelere dayanan masraflar, masrafı yapan
gerçek veya tüzel kişilere ödenir
(m.37/4).
4. maddenin birinci fıkrasının
(c) bendi kapsamında sigortalı sayılanlardan, ölenlerin hak sahiplerine kendi kurumları tarafından
ilgili mevzuat gereği ölüm yardımı
hariç cenaze gideri, cenaze nakil
gideri ödeneği veya bu mahiyette
bir ödemenin yapılması halinde,

Kurum tarafından cenaze ödeneği
ödenmez (m.37/5).
2.8. Sürekli İş Göremezlik
Gelirinin Haczi
Sürekli iş göremezlik gelirinin haczinin caiz olup olmadığı
noktasında İcra İflâs Kanunu’nun
haczi caiz olmayan mallar ve haklar başlıklı 82. maddesi ile kısmen
haczi caiz olan şeyler başlıklı 83.
maddesi incelendiğinde, sürekli iş
göremezlik gelirinin haczinin caiz
olup olmadığı noktasında kesin bir
yargıya sahip olunamamaktadır.
Kanuni sistematiğimiz içerisinde sürekli iş göremezlik gelirinin
haczi noktasındaki düzenlemelere
5510 sayılı Kanunun 93. maddesinde yer verilmiştir. Anılan madde
gereği, “Bu kanun gereğince sigortalılar ve hak sahiplerinin gelir,
aylık ve ödenekleri, sağlık hizmeti
sunucularının genel sağlık sigortası hükümlerinin uygulanması
sonucu Kurum nezdinde doğan
alacakları devir ve temlik edilemez. Gelir, aylık ve ödenekler, 88.
maddeye göre takip ve tahsili gereken alacaklar ile nafaka borçları
dışında haczedilemez.“ Dolayısıyla madde kapsamındaki sürekli iş
göremezlik gelirinin haczi mümkün değildir. Ancak ilgili maddeye 18/02/2009 tarihinde ve 5838
sayılı Kanunun 32. maddesi ile “Bu
fıkraya göre haczi yasaklanan gelir, aylık ve ödeneklerin haczedilmesine ilişkin talepler, borçlunun
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muvafakati bulunmaması halinde,
icra müdürü tarafından reddedilir.”
şeklinde bir fıkra eklenmiştir (Yavaş, 2009: 99; Tuncay ve Ekmekçi,
2015: 488). Dolayısıyla hükmün
kamu düzenine ait mutlak emredici niteliği ortadan kaldırılarak,
borçlunun rızası ile birlikte sürekli iş göremezlik gelirinin haczedilmesinin yolu açılmıştır (Güzel,
Okur, Caniklioğlu, 2015: 743; Seçkin, 2016: 96-97).
2.9. Sürekli İş Göremezlik
Gelirinde Zamanaşımı ve
Hakkın Düşmesi
5510 sayılı Kanunun m.97/1.
fıkrasına göre, iş kazası-meslek
hastalığı hallerinde bağlanması gereken (sürekli iş göremezlik)
gelirlerin hak kazanıldığı tarihten
itibaren beş yıl içinde istenmeyen
kısmı zamanaşımına uğrar. Zamanaşımının tespitinde hakkın kazanıldığı tarih olan gelirin başlangıç
tarihi esas alınır. Zira yönetmelik zamanaşımı hususunu açıkça belirtmiştir: “İş kazası, meslek
hastalığı ve ölüm hâllerinde bağlanması gereken gelir ve aylıklara
hak kazanıldığı tarihten itibaren,
talep tarihi beş yılı aştığında, talep
tarihinden geriye doğru beş yıllık
kısmı hak sahiplerine ödenir. Geriye kalan kısım ise zamanaşımına
uğrar” (SSİY, m.118/3). Bu konuda
5510 sayılı Kanun’un madde 97/1
ile getirmiş olduğu düzenleme, her
bir gelir için beş yıllık zamanaşımı

süresi öngördüğünden 506 sayılı
Kanuna göre hak sahipleri açısından lehe bir düzenlemedir (Seçkin,
2016: 96; Tuncay ve Ekmekçi, 2015:
154).
İş kazası ve meslek hastalıkları sigortasından kazanılan diğer
haklar, hakkın doğduğu tarihten
itibaren beş yıl içinde istenmezse
düşer (m.97/3). Özellikle getirilen bu düzenleme ile iş kazası ve
meslek hastalığı sigortasından
kazanılan geçici iş göremezlik
ödeneği, evlenme ödeneği ve cenaze ödeneğinin beş yıl içinde istenmezse zamanaşımına değil,
hak düşürücü süreye tabi olduğu
belirtilmiştir. Hak düşürücü sürenin işlemeye başlayacağı süre,
geçici iş göremezlik ödeneğinde iş
kazasının gerçekleştiği tarih, evlenme ödeneğinde evlilik tarihi,
cenaze ödeneğinde ise sigortalının
ölüm tarihi olacaktır (Seçkin, 2016:
97). Dolayısıyla hak düşürücü süre
itirazı olmasa dahi; bu haklar hak
sahipleri tarafından talep edildiğinde hâkim tarafından re’sen dikkate alınacaktır.
SONUÇ
İş kazasına uğrayan veya meslek hastalığına yakalanan ve ailelerini de hesaba kattığımızda
sayıları daha da artan bu büyük
kitlenin haklarının kanun koyucu
tarafından korunması, sosyal hukuk devleti olmanın bir gereğidir.
Hatta konuyu işçiler açısından ele
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aldığımızda zaten yeterince kıt kanaat geçinen bu kişiler açısından
konunun ehemmiyeti daha açık
ortaya çıkmaktadır. İşbu noktada
sosyal güvenlik sistemleri devreye girmektedir. Unutulmamalıdır
ki, sosyal güvenlik sistemlerinin
amacı da sosyal riskle karşılaşan
sigortalılara ekonomik güvence
sağlamaktır.
İş kazası veya meslek hastalığına yakalanan sigortalıya sağlanan
ekonomik güvencelerden bir tanesi de, sürekli iş göremezlik geliridir.
Ancak her iş kazası veya meslek
hastalığına yakalanan kişi sürekli
iş göremezlik geliri elde edebilecek
midir? Bu noktada iş göremezlik
geliri bağlama koşullarına bakmak gerecektir. Söz konusu koşullara baktığımızda, iş göremezlik gelirine hak kazanabilmek için
öncelikle kişinin sigortalı olması
gerekmektedir. İkinci olarak ise,
sigortalı iş kazası geçirmeli veya
meslek hastalığına yakalanmalıdır. Kanaatimizce sürekli iş göremezlik gelirine hak kazanmanın
temel kıstası olarak ise, sigortalının meslekte kazanma gücünü en
az yüzde 10 oranında kaybetmiş
olmasıdır. Nihai olarak da bağımsız
çalışan kişiler açısından getirilen
ek şart olarak, bağımsız çalışan
sigortalının prim borcunun bulunmaması gerekecektir. Söz konusu
koşullardan birinin eksikliği ise
sürekli iş göremezlik gelirine hak
kazanmaya engel olacaktır. Yani

koşulların hepsi birlikte gerçekleşmelidir.
Sürekli iş göremezlik geliri, iş
kazası veya meslek hastalığına
uğrayan her sigortalı için eşit miktarda mı ödenecektir? Yani sürekli
iş göremezlik gelirinin hesaplanması nasıl yapılacaktır. Bu noktada ise kişinin meslekte kazanma
gücü kaybı oranı dikkate alınmaktadır. Şöyle ki meslekte kazanma gücünü tamamen kaybeden
sigortalı açısından hesaplanacak
gelir, 5510 sayılı Kanunun 17. maddesinin esaslarına göre hesaplanacak olan aylık kazancın yüzde
70’ine eşit olacaktır. Meslekte kazanma gücünü yüzde 10 ve yüzde
99,99 arasında kaybeden sigortalı
açısından ise sürekli iş göremezlik
geliri hesaplanırken, sürekli tam iş
göremezlik gelirinin iş göremezlik derecesi oranındaki miktarı
dikkate alınacaktır. Ancak her iki
ihtimalde de sigortalı başkasının
bakımına muhtaç ise, gelir bağlama oranı yüzde 100 olarak uygulanacaktır.
Sürekli iş göremezlik gelirine
hak kazandıktan sonra yaşanılan birtakım olgular sürekli iş göremezlik gelirinin miktarına etki
eder mi? Yani sürekli iş göremezlik gelirine hak kazandıktan sonra
gelir sigortalı lehine artırılabilir mi
veya sigortalı aleyhine azaltılabilir
mi? Şöyle ki, sürekli iş göremezlik
geliri ömür boyu verilecek olmakla
birlikte, miktarı noktasında ilk hak
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edildiği tarihteki miktar üzerinden
sürekli ödeme yapılır tarzı bir yaklaşım söz konusu değildir. Şöyle ki,
sigortalı daha sonradan başkasının bakımına muhtaç olabilir veya
tamamen meslekte kazanma gücünü kaybetmiş iken tedavi olarak meslekte kazanma gücü kaybı
oranını daha aşağılara çekebilir. O
halde ilk durumdaki kişinin sürekli
iş göremezlik gelirinin artırılması
gerekirken, ikinci durumdaki kişi
açısından gelirin azaltılması gerekmektedir. Dolayısıyla sosyal
adaletin tesisi noktasında, sürekli
iş göremezlik gelirinin ömür boyu
olmakla birlikte, sabit ve değişmez
olmaması yerindedir. Bununla birlikte, sigortalının kontrol muayenesini yaptırmaması, doktor tavsiyelerine uymaması ve iş kazasına
uğramada veya meslek hastalığına yakalanmada kast veya ağır
kusurunun varlığı da sürekli iş
göremezlik geliri miktarını ayrıca
etkileyen diğer hususlardır.
Bağımsız çalışanların sürekli iş
göremezlik gelirine hak kazanabilmesi için 5510 sayılı Kanunun
19. maddesinde belirtilen, kendi sigortalılığından dolayı, genel sağlık
sigortası da dâhil, prim ve her türlü
borçlarının ödenmiş olması hükmü haklı gerekçeye dayanmayan,
eşitliğe aykırı bir düzenleme olarak hala durmaktadır.
Bilindiği üzere, 5510 sayılı Kanunda sigortalının sürekli iş göremezlik geliri almaktayken ölmesi

durumunda, geride kalan hak sahiplerine ölüm geliri başta olmak
üzere bir takım sosyal (edim) yardım diyebileceğimiz ödeneklerin sağlanması, yeterli olmasa da
hak sahiplerinin hayatlarını idame ettirmesi açısından önemli bir
düzenleme olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle ölüm gelirinden hak sahiplerinin yararlanabilmesi açısından; ölüm aylığına
hak kazanmakta olduğu gibi en
az 1.800 gün malullük, yaşlılık ve
ölüm sigortaları primi veya 4(a)’lı
ise en az 5 yıldan beri sigortalı olup,
toplam 900 gün malullük, yaşlılık
ve ölüm sigortaları primi bildirmiş
olma şartlarının aranmaması son
derece yerinde bir düzenlemedir.
Ayrıca 2017 sonunda yapılan torba yasa değişikliğiyle mülga 506
sayılı Kanun uygulamasında hak
sahiplerine gelir bağlanabilmesi
için sürekli iş göremezlik geliri almaktayken ölen sigortalının meslekte kazanma gücündeki kayıp
oranının en az yüzde 50 olması
şartı, dolayısıyla 2008/Ekim öncesi ölüm geliri bağlanmayan hak
sahiplerinin mağduriyeti de giderilmiş oldu.
Çocukların ölüm geliri alabilmeleri açısından diğer bir olumlu
düzenleme ise, 2018 yılında 7103
sayılı Kanun ile getirilmiştir. Şöyle ki; anne veya babasından ölüm
geliri alan, eğitimine devam eden
ve 25 yaşını doldurmamış kız ve
erkek çocuklarının sigortalı olarak
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çalışmaya başlamaları durumunda, artık ölüm gelirleri kesilmeyecektir.
Sürekli iş göremezlik geliri almaktayken ölen sigortalının geride kalan kız çocuklarına verilen bir
diğer yardım da evlenme ödeneğidir. Belirtilen bu ödenek sadece kız
çocuklarına tanınmış ve bağlanma koşulları ise sigortalının ölümünün iş kazası ve meslek hastalığına bağlı olarak ya da sürekli

iş göremezlik geliri almaktayken
gerçekleşmesi, hak sahibi sıfatını taşıması ve Kuruma başvuruda
bulunması şeklinde gayet makul
kurallara bağlanmıştır.
Son olarak sürekli iş göremezlik
gelirinin haczi konusu tartışmalı olmakla birlikte kanaatimizce,
SSGSSK md. 93’deki özel hüküm
gereği, borçlunun rızası yoksa bu
gelirin haczedilmesi mümkün değildir.
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YENİ SOSYAL RİSKLER VE YENİ REFAH
DÜZENİ (*)
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Doğa Başar SARIİPEK

ÖZ
Savaş sonrası refah devletleri
esas olarak işgücü piyasasından
gelir elde etme yeteneğinin kesintiye uğraması riskinin aileler
üzerindeki olumsuz sonuçlarını
ortadan kaldırma amacı etrafında
oluşturulmuştur. Ancak günümüzde sosyal risklerin yapısı, türü
ve niteliği derinden değişmiş ve
artık eğreti istihdam, çalışan yoksulluğu, uzun dönemli ve yapısal
işsizlik, bekâr ebeveynlik gibi yeni
sosyal risk türleri yaygınlaşmıştır.
Bu da geleneksel refah devletlerinin bu yeni koşullara göre yeniden
tasarlanmasını ve adapte edilmesini gerektirmiştir. Yeni sosyal
riskler tartışması aynı zamanda,
refah devletinin sonunun geldiği
ve artık uygulanabilir olmadığı iddialarına da yeni bir açılım ve cevap niteliğindedir. Bu sayede, refah devletinin hem teorik hem de
uygulama safhalarında kabuk ve
yöntem değiştirerek hala uygulanabilir olduğunun kanıtıdır. Nitekim refah devletini doğuran ve onu
sürekli gerekli kılan sosyal riskler
ortadan kalkmamış; sadece nitelik
ve tür değiştirmişlerdir. Bu çalışma

ile varılan sonuç, refah devletlerinin yeni sosyal risklere karşı hak
temelli ve hayırseverlik/yardımseverlik temelli sosyal koruma anlayışları çerçevesinde dengeli bir
şekilde yeniden tasarlanması ve
refahta yönetişim ilkesinin hayata
geçirilmesi gerektiğidir.
Anahtar Kelimeler: Yeni Sosyal
Riskler, Refah Devleti Reformu,
Post-Endüstrileşme, Risk Yönetimi
NEW SOCIAL RISKS AND
WELFARE STATE REFORM
ABSTRACT
Postwar welfare states were
built on the aim of protecting families from negative consequences of
losing the ability of gaining income
from labour markets. However, the
structure, type and features of social risks have changed deeply today and new social risk types such
as precarious employment, the
working poor, long term and structural unemployment, single parenthood have emerged. This new
era in social risks required welfare
states to be redesigned in confor-
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mity with these new circumstances and be adapted finely to them.
Besides, debates on new social
risks bring a new perspective for
the claims that welfare state has
reached its end and is not applicable anymore. To this end, this debate indeed provides the proof of
welfare state is still applicable after a successful reorganization to
the new era. The risks which produced the welfare state in the first
place have not disappeared, but
transformed deeply in regards of
their types and features. The result
of this study is that welfare states
are in need of redesign around new
social risks with the right combination of rights-based and charity-based policies and the principle
of “governance in welfare” should
be realized immediately.
Keywords: New Social
Risks, Welfare State Reform,
Post-Industrialization, Risk
Management
GİRİŞ
Refah ve refah devleti bir çıktıdır; farklı etkenlere bağlı bağımsız
bir değişkendir. Daha açık bir ifadeyle, bir toplumdaki refah düzeyi
ve refah devleti uygulamaları başta ekonomi politikası olmak üzere
hakim siyasi ideoloji, gelenekler
ve kültür, demografik yapı, ulusal,
bölgesel hatta küresel konjonktür
tarafından belirlenip sürekli yeniden şekillendirilmektedir. İdeal bir
dünyada, toplumsal refah uzlaşı-

sının varacağı son nokta “insana
yaraşır yaşam düzeyi tesis etmek”
olduğu için bu düzenin tam tersine
kurgulanması gerektiği, yani diğer
tüm politika ve kararların bu nihai
ve yerindeliği tartışmasız hedefe
göre tasarlanmasının daha doğru
olacağı düşünülebilir. Ancak refah
hala uygun konjonktür dönemlerinde bireylere verilen ve konjonktürün bozulduğu ilk anda geri alınan bir borç durumundadır.
Geleneksel refah devleti çalışanları piyasadan kaynaklanan
risklere karşı korumayı hedeflemektedir. Bunların başında da
hastalık, engellilik ve yaşlılık gibi
gelir kaybına yol açan durumlar
gelmektedir. Ancak son zamanlarda, geleneksel risklerin yanı
sıra yeni sosyal riskler de ortaya
çıkmıştır. Bu yeni riskler esas olarak kayıtlı sektörün daralmasına
karşılık herhangi bir düzenleme
altında işlemeyen kayıtdışı piyasaların genişlemesi ve aile yapılarında meydana gelen değişikliklerdir.
Bu yeni risklerden kadınlar çok
daha fazla etkilenmektedir. Bunun
sebebi, kadınların hem piyasaya
hem de aileye ikili bir bağımlılık
halinde olmasıdır. Aslında, aile yapılarında meydana gelen boşanma
oranlarındaki ve bekâr ebeveyn
sayılarındaki artış gibi kadınların
doğrudan doğruya içinde olduğu
değişiklikler, kadınların risklere
karşı kırılganlıklarını son derece
arttırmıştır.
Bununla paralel olarak, gele-
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neksel aile yapısından ayrılma
sonucunda kadınlar özellikle de
son yıllarda ücretsiz hane içi iş ve
sorumluluklarını terk etmeye ve
bunun yerine, hem kayıtlı hem de
kayıtdışı çalışmaya başlamıştır. Bu
sürecin sonunda, bir taraftan işsizlik artmış bir taraftan da uluslararası rekabetin de etkisiyle düşük
vasıflı işlerde bir azalma meydana
gelmiştir. Çoğu kayıtdışı işin düşük vasıf gerektirmesi ve esnek
çalışma saatleri ve ortamı sunması nedeniyle kadınlar bu tür işleri
erkeklerden daha fazla tercih edebilmektedir. Tüm bu gelişmelerin
ortaya çıkardığı sonuç, refah devletinin bir taraftan finansman açısından zorlanması, diğer taraftan
da geleneksel cinsiyete dayalı toplumsal işbölümünün bozulmasıdır.
Bu çalışma, refah devletinin yukarıda açıklandığı şekliyle
“bağımlı bir değişken” olduğu ön
varsayımıyla geçmişi, bugünü ve
gelecekteki muhtemel durumu
arasında karşılaştırmalı bir bakış
açısı sunmayı amaçlamaktadır.
Nüfus, aile yapısı, işgücü piyasaları
değişiklikleri ve yüksek maliyetli refah sistemlerinin artık bir olgunluk dönemine girmesi gibi gelişmeler geleneksel refah uzlaşısı
üzerinde baskılar ve tehditler oluşturmaktadır. Dolayısıyla bu konuya ilişkin yazın genellikle mevcut
refah standartlarının sürdürülüp
sürdürülemeyeceği, eğer sürdürülebilirse bunun hangi koşullar
altında mümkün olabileceği, refah

kesintisi politikaları, refah hizmet
ve programlarını yeniden rekabet
edebilir seviyeye çekme yolları ve
bunların ölçek ve boyutlarını yeniden ayarlama gibi konular üzerine
yoğunlaşmaktadır. Bu çalışmada,
yeni politikalar üretmeyi gerektiren ve refah reformunda çok daha
olumlu yönelimler gerçekleştirebilme olanağı sunan farklı ama
birbirine paralel değişiklikler üzerinde durulacaktır. Bu değişiklikler
kısaca “yeni sosyal riskler” olarak
adlandırılmaktadır.
Çalışmanın ilk bölümünde, öncelikle savaş sonrası geleneksel
refah devleti anlayışı ve üzerine
inşa edildiği temellere değinilmiştir. Daha sonrasında ise çalışmanın ana gövdesini oluşturan yeni
sosyal riskler açıklanmış ve bunların eski sosyal risklerle hangi
açılardan ilişkili olduğu, bireyler
ile hükümetler üzerindeki etkileri tartışılmış ve son bölümde ise
refah devleti kapsamında bu yeni
risklere karşı verilebilecek muhtemel karşılıkların neler olabileceği
değerlendirilmiştir.
1. SAVAŞ SONRASI UZLAŞMA
VE “ESKİ” SOSYAL RİSKLER
Hemen hemen tüm refah devletlerinin dayandığı temelleri oluşturan ve 1950’li, 1960’lı ve 1970’li yıllar boyunca hızla büyümelerinde
etkili olan savaş sonrası uzlaşma,
dört temel içsel ve dışsal özelliğe
sahiptir. Bunlardan ilki, korumacı
bir ekonomik yapı altında evren-

72

sel ve bütüncül bir sosyal koruma
politikasını içeren makroekonomik politikaların uygulanmasıdır
(Castles, 1985: 32). Bu politikalar
sonucunda, nüfusun büyük bir bölümü için yüksek bir hane gelirini
garanti eden istikrarlı ve güvenceli
imalat sanayisi istihdamı ortaya
çıkabilmiştir. Bu sonucun ortaya
çıkmasında kuşkusuz çalışan ve
orta sınıf koalisyonunun, ihtiyaçlarını karşılamak adına gereken
hizmet ve yardımlar için etkili bir
biçimde baskı yapabildiği siyasal
sistemin tesis edilmiş olması da
doğrudan etkili olmuştur.
İkinci olarak, özellikle hane
gelirini kazanan erkek hane reisleri için tam zamanlı ve sürekli
istihdama yönelik aktif işgücü piyasası politikaları uygulanmıştır
(Mitchell, 1999: 160). Bu politikalar,
sürekli düşük işsizlik oranları ve
güvenceli ücret düzeyleri sağlayan
Neo-Keynesyen politikalar aracılığıyla uygulanmış ve hükümetlerin
ulusal ekonomilerini etkin şekilde
yönetebilmesi bu sayede mümkün
olmuştur. Yani, ulus devlet en büyük ve egemen güç olarak politika
ve programlar üretmiş ve hayata
geçirmiştir.
Üçüncü olarak, bu uzlaşma
dönemi, yüksek asgari ücret düzeylerini, ödül mekanizması çerçevesinde tasarlanmış katı ücret
yapılarını ve liyakat yerine kıdemin
daha çok önemsendiği bir anlayışı
garanti eden güçlü bir merkezi ücret sabitleme sistemini içermiştir

(Keating ve Mitchell, 2000: 126) Son
olarak, bu dönem geniş bir ücretsiz kadın işgücüne dayanmıştır ve
kadınlar bu dönemde evde kalarak
bebeklerin, çocukların, yaşlıların,
engellilerin ve işgücü piyasasına
herhangi bir sebeple katılamayan
diğer bağımlı bireylerin bakımını
üstlenmiştir (Mitchell, 1998: 36) Bu
dönemin norm kabul edilen aile
tipi çekirdek aile olmuş ve bekâr
ebeveynli hane sayısı norm dışı
ve istisnai bir durum olarak görülmüştür.Tüm bu koşullar, esas olarak kamu ve özel sektör faaliyetlerinin yoğunluğu ile birbirinden
ayrılan farklı Avrupa refah devleti
modellerinin ortaya çıkması için
uygun ortamı sağlamıştır.
İdeal bir refah devletinden
beklenen en temel fayda ve işlev, piyasa tarafından tam olarak
karşılanamayan ihtiyaçların giderilmesidir. Bu ihtiyaçlar arasında
emeklilik, işsizlik, hastalık veya
engellilik gibi hallerde gelirin kesintiye uğraması ve örneğin çocuk
yardımı gibi yaşam döngüsünden
kaynaklanan ve gelir düzeyi ile
ihtiyaçlar arasındaki dengeyi her
zaman sağlayamayan uyuşmazlıklar bulunmaktadır. Aynı zamanda, sağlık hizmetleri ve eğitim gibi
profesyonel uzmanlık ihtiyacının
özel sektör için maliyetinin yüksek olduğu yüksek katma değerli
hizmetler gibi devletin varlığının
neredeyse zorunlu olduğu alanlar da vardır. Böyle bir yapı içinde,
başta Avrupa olmak üzere Key-
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nesyen anlayış temelinde Bismark
veya Beveridge tarzı ya da daha
geleneksel değerlerin ve enformel
koruma sistemlerinin ön planda
olduğu Akdeniz tipi refah devletleri ortaya çıkmıştır. Bu devletlerde,
hükümetler tam istihdam hedefini
uygun konjonktür nedeniyle daha
kolay izleyebilmiş ve piyasa ile ailenin karşılayamadığı ihtiyaçlar
için toplumsal hizmetleri başarıyla
organize edebilmiştir (Taylor-Gooby, 2004: 2).
Ancak bu toplumsal ve ekonomik yapı içerisinde kadınların
nispeten dezavantajlı bir konumu
olmuştur. Nitekim iktisat, siyaset
bilimi, sosyoloji ve sosyal politika alanında çalışan çoğu uzman,
araştırmalarında genellikle kadınların dünyadaki tüm yoksullar
içinde son derece yüksek bir paya
sahip olduğu sonucuna varmaktadır. Ayrıca, Latin Amerika gibi
bu orantısız dağılımın dünyanın
geri kalan bölgelerinden bile daha
yüksek olduğu bazı bölgeler de
vardır. Latin Amerika’da 50 yaşından büyük kadınların yaklaşık
yarısı bağımsız ve kendine ait bir
gelire sahip değildir. Aynı yaş grubundaki erkekler içinse bu oran
sadece yüzde20 dolayındadır (ECLAC, 2004: 139). Cinsiyetler arası
bu eşitsiz dağılıma karşın, refah
devleti ve yoksulluk analizlerinin
büyük bir çoğunluğu esas olarak
toplam sosyal harcama düzeylerindeki farklılıkları açıklamaya
odaklanmış durumdadır. Bu du-

rumda kaçınılmaz olarak, sosyal
politikanın cinsiyet temelli özellikleri gözden kaçırılmaktadır.
Post-endüstriyel toplum yapısına geçiş ve bunun getirdiği yeni
sosyal riskler bu bakış açısı eksikliğini ortadan kaldırmış ve hem
refah devleti hem de genel olarak
tüm sosyal politikalar cinsiyet temelli yeni bir bakış kazanmıştır.
Refah devletinin krizi, gerilemesi
veya reform hareketleri gibi yeni
tartışmalar açık veya örtük bir şekilde bu temel üzerinden yürütülmeye başlamıştır.
2. POST-ENDÜSTRİYEL
TOPLUM YAPISI VE “YENİ”
SOSYAL RİSKLER
Refah toplumlarındaki uzlaşının ortaya çıktığı ve gelişme gösterdiği dönemlerin bağımsız koşulları artık geride kalmıştır. Artık
“ideal post-endüstriyel toplum”
modelinden bahsedilmektedir. Bu
yeni modelde, ekonomik büyüme
oranları artık çok daha düşük ve
çok daha az öngörülebilirdir. Teknolojik değişiklikler yüzünden
imalat sektöründe kitlesel çapta
istikrarlı ve güvenceli istihdam artık çok kolay ve mümkün değildir.
Ayrıca, yine teknolojik değişiklikler sebebiyle vasıfsız veya orta
düzeyde vasıf sahibi bireyler için
istihdam güvencesi artık çok daha
tartışmalıdır. Bunun dolaylı bir sonucu olarak, çalışan kesimler arasında sınıf yapısında ve siyasi ilgilerde ve görüşlerde de bir ayrışma
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ve kopma meydana gelmeye başlamıştır. Ekonomik küreselleşmenin tetiklediği daha sıkı ve yıkıcı
rekabet işgücü piyasası esnekliklerini daha da arttırmıştır. Kadınların önce eğitimde ve sonrasında
da istihdamda daha fazla yer almaya başlaması ve bunun ardından daha eşit haklara sahip olmak
için haklı baskılarını arttırması,
cinsiyet temelli işbölümüne dayalı
geleneksel ücretsiz toplumsal bakım hizmetlerinin yeniden tartışılmasına ve bunun da aile yapıları
üzerinde başlı başına bir gerginlik
alanı oluşturmasına yol açmıştır
(Daly, 2000: 490).
Tüm bu değişiklikler yeni sosyal riskleri doğurmuş ve refah
devleti için yeni bir reform gündemi ortaya çıkmıştır.
Yeni sosyal riskler, insanların
yaşamlarında endüstriyel toplum
yapısından post-endüstriyel toplum yapısına geçiş sürecinde ortaya çıkan baskı ve sorunlardır. Daha
doğrudan bir ifadeyle, post-endüstriyel topluma geçişle ilişkili
ekonomik ve toplumsal dönüşümler belli alanlarda yeni sosyal risklerin doğmasına yol açmıştır.
Sosyal risklerin nitelik değiştirdiği bu geçiş döneminde, dört
temel sürecin varlığından bahsetmek mümkündür. İlk olarak,
kadınlar ücretli istihdama giderek
daha fazla dahil olurken, ekonomik olarak aktif erkeklerin oranı
ise gittikçe gerilemektedir. Nitekim AB ülkelerinde bile erkekle-

rin işgücüne katılma oranı 1970
yılındaki yüzde 89’luk düzeyden,
2001 yılında yüzde 78’e, 2016 yılında yüzde 76,9’a düşmüş, kadınların
oranı ise 1970 yılındaki yüzde 45’lik
düzeyden 2001 yılında yüzde 61’e,
2016 yılında ise yüzde 65,3’e yükselmiştir (OECD 2002: 227; Eurostat, 2017: sayfa yok). Bunun temel
sebeplerinden biri, tatmin edici bir
hane gelirini sürdürebilmek için
ailede iki gelir sahibinin bulunmasının giderek daha zorunlu bir hale
gelmesidir. Diğer bir sebep de kadınların eğitime ve istihdama erişimde daha fazla eşitlik taleplerinin artması ve güçlenmesidir. Yeni
sosyal riskler en çok muhafazakâr
ve Akdeniz refah devletlerindeki iş
ve aile dengesini bulmada zorlanan
düşük vasıflı kadınlar için geçerli
görünmektedir (Cantillon ve diğerleri, 2001: 447).
Sosyal politika rejimlerinin tasarlanması kadınların hem maddi
refah düzeyleri üzerinde hem de
birer vatandaş, işçi veya çevrelerine bakım hizmeti veren bireyler
olarak toplum içinde üstlendikleri
farklı rollerin toplumsal olarak nasıl tanımlandığı konusunda doğrudan etki yapmaktadır. Bazı refah
rejimlerinin geleneksel cinsiyet
rollerini yeniden üretmesine ve
teşvik etmesine karşın, diğer rejimler kadınların piyasaya ve aileye olan geleneksel bağımlılıklarını
azaltacak imkânlar sunmaktadır.
Aynı zamanda, bazı refah rejimleri kadınların toplumun geri kala-
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nından çok daha şiddetli biçimde
maruz kaldığı belli toplumsal risklere doğrudan değinmektedir. Bu
rejimlerin tipik özellikleri arasında kadın yoksulluğunun nispeten
düşük olması, kadın-erkek ücret
eşitsizliğinin çok daha düşük düzeyde olması ve kadınların işgücüne katılma oranının yüksek olması bulunmaktadır. Son olarak,
refah sistemlerinin cinsiyet eşitliğini eğitimde kalite ve kapsam
düzenlemeleriyle etkilemesi de
mümkündür. Çünkü kadınların ve
kız çocuklarının okula erişimlerinin arttırılması ve kolaylaştırılması, gelecekte daha yüksek ücretli
işler bulmalarına yardımcı olacaktır.
Kadınlar için eşit sosyal koruma koşullarının sağlanması belli
açılardan hayati öneme sahiptir.
Çünkü demokratik rejimlerin vatandaşlarına cinsiyet, yaş, ırk gibi
kıstaslar gözetmeksizin eşit haklar sağlayacağı şeklinde idealize
edilmiş bir beklenti bulunmaktadır. Ayrıca, kadınların risklere
maruz kalma sıklığını düşürmek,
genel olarak yoksulluk ve eşitsizlik
düzeylerinde bir gerilemeye ve sonuç olarak refah devleti başarısına
da yol açacaktır.
Kadınların çalışma hayatına ve
genel olarak kamusal alana daha
fazla dahil olmasının haricinde,
yeni sosyal riskleri doğuran ikinci
alan demografik değişimlerle ilişkilidir. Bu kapsamda, özellikle yaşlı
birey nüfusunun mutlak ve nispi

olarak artışı hem bakım hizmetleri hem de geleneksel refah devleti emeklilik sigortaları ve sağlık
hizmetleri üzerinde baskı oluşturmuştur. Nitekim 65 yaş ve üzeri
bireylerin toplam nüfus içindeki
oranının Avrupa genelinde 2000
yılından 2030 yılına kadar yüzde
73 yükseleceği tahmin edilmektedir (OECD, 2001: 27). Günümüzde
hane içi bakım ihtiyacının büyük
kısmı hala kadınlar tarafından
karşılanmaktadır. Çocuk ve yaşlılara bakan kadınların sayısı aynı
durumdaki erkeklerin sayısının iki
katından fazladır ve çocuk bakım
sorumluluğu bulunan 20-49 yaş
arasındaki kadınlar bu iş için haftada yaklaşık 46 saat harcıyorken,
erkeklerin sadece 22 saat harcadığı tespit edilmiştir. Aynı kıyaslama
50-64 yaş arasındaki kadınlar için
yapıldığında ise bu kez sırasıyla
yüzde 22 ve yüzde 16 oranlarına
ulaşılmaktadır (Eurostat, 2008:
88-89). Geleneksel bakım yükümlülükleri iş arayan kadınlar üzerinde bir baskı oluşturmakta ve onları erkekler, özel sektör ve devlet
başta olmak üzere alternatif kaynaklar aramaya itmektedir.
Üçüncü süreç ise işgücü piyasasıyla ilişkilidir. İşgücü piyasasında yaşanan değişiklikler ve
dönüşümler, eğitim ile istihdam
arasındaki ilişkiyi daha da sıkılaştırmıştır. Bu dönüşümler arasında
üretimde vasıfsız bedensel işlerin
oranını azaltan teknik gelişmeler
ve ülkeleri düşük ücret politika-
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sıyla karşılaştırmalı bir üstünlük
elde etme stratejisine sevk eden
uluslararası rekabetin ölçeğinin ve
yoğunluğunun büyümesi ilk akla
gelenlerdir. Bu süreç sonucunda,
düşük eğitim düzeyine sahip bireyler için sosyal dışlanma riskiyle
karşı karşıya kalma ihtimali güçlenmiştir. Düşük eğitim düzeyine
sahip olanların işsiz kalma oranı
üniversite bitirenlere göre yaklaşık iki buçuk kat yüksek olmasının
yanında, uzun dönemli yoksulluk
sorunuyla karşılaşma ihtimalleri
de yaklaşık beş kat daha yüksektir (Eurostat, 2000).
Dördüncü değişim, esas olarak geleneksel refah devleti risklerini karşılamak üzere yapılan
kamu harcamalarının azaltılması
çabalarından kaynaklanan özel
sektör hizmetlerindeki artıştır.
Özelleştirmenin kendisi tek başına bir risk oluşturmazken, vatandaş-müşteriler tatmin edicilikten
uzak tercihler yapmak zorunda
kalmaya başladığında ve özel sektör hizmetlerinin standardına ilişkin yasal düzenlemeler yetersiz
olduğunda yeni riskler ortaya çıkabilir. Özel sektöre doğru yönelmenin hızlanması, kamu emeklilik
sigortaları üzerinde oluşan baskılara karşı verilen en etkili ve yaygın tepki olarak kabul edilmektedir. Ayrıca, bazı ülkeler çocuk ve
yaşlı bakım hizmetleri konusunda
da özel sektörün rolünü arttırma
stratejisini uygulamaktadır (Taylor-Gooby, 2004: 4).

Özel sektörün rolünü genişletme stratejisini uygulayan ülkeler
arasında, tahmin edileceği gibi liberal refah modeline sahip olanlar
daha fazla öne çıkmaktadır. Örneğin, zaten en geniş özel sigorta sistemlerinden birine sahip bir
refah devleti olarak Birleşik Krallık, kamu emeklilik programlarını
gözle görülür şekilde güçsüzleştirip, son derece ileri özel alternatifler geliştirmiştir. 2000’li yılların
başlarında emeklilerin toplam gelirinin yüzde 30’unu oluşturan
kamu dışı emeklilik programlarının 2050 yılına gelindiğinde yüzde
60 dolaylarına çıkarılması hedeflenmektedir (OECD, 2000). Benzer
şekilde Hollanda da geniş bir ikincil
özel emeklilik alanına sahiptir. Diğer Avrupa ülkeleri ise bu ikisine
kıyasla hala özel sigortaları kamu
emeklilik sisteminin tamamlayıcıları olarak uygulamakla birlikte,
bunlar da hızlı bir dönüşüm sürecinden geçmektedir. Örneğin,
Almanya özel sigortalara yönelik
güçlü teşvikler ve destekler sunmakta, İsveç çalışanların tamamlayıcı özel emeklilik sigortalarına
yatırım yapmalarını mecbur tutmakta ve İsviçre son derece detaylı tasarlanmış zorunlu mesleki
emeklilik sistemleri uygulamaktadır. Nitekim 2000 yılındaki bir
yayınında OECD, özel emeklilik
sistemlerini güçlendirmenin ve
yaygınlaştırmanın emeklilik reform programlarındaki en önemli
eğilim olduğunu açıkça belirtmiş-
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tir (OECD, 2000: 46). Benzer şekilde, mesleki ve özel emeklilik
sistemlerinin gelişmesini teşvik
etmek AB’nin de sosyal korumanın modernizasyonu stratejisinin
temel bir unsurudur.
Sonuç olarak bakıldığında,
post-endüstriyelleşmenin refah
devletlerine sunduğu yeni fırsatlardan çok, yeni sorunlar göze
çarpmaktadır. Nitekim post-endüstriyel düzene geçişin refah
devletleri açısından fırsat mı yoksa
felaket mi getireceği aslında biraz
da hükümetlerin bunları nasıl ele
aldığıyla ilişkili olmaktadır. Bu çerçevede, başarılı yeni risk politikaları çok daha geniş nüfus kitlelerini
iş sahibi olmaya doğru hareketlendirme ve işgücünün verimliliğini
ve kendi içindeki eşitliği arttırma
potansiyeline sahiptir. Bu fırsat
potansiyeli ne kadar erken fark
edilir ve ne kadar doğru değerlendirilirse, post-endüstriyel dönem
refah devletleri açısından o kadar
faydalı olacaktır. Çünkü bu sayede,
refah politikası rekabetçilik düzeyi
artmış ve uluslararası düzeyde entegre olmuş bir ticaret ortamının
getirdiği tehdit ve baskılara boyun
eğmemeye katkı sunacaktır. Bu da
refah devletinin artık yeni küresel
dünya düzeninde yerinin olmadığı
ve ömrünü tamamladığı iddiasını
kökten çürütmektedir. Üstelik tam
tersine, doğru politikaların uygulanabilmesi halinde küresel dünya
düzeninde refah politikaları yoluyla ayakta kalabilmenin mümkün

olduğunu açıkça göstermektedir.
3. KÜRESEL YENİ DÜZEN VE
YENİ REFAH
Refah devleti ve onun temelindeki sosyal politikalar, küreselleşme tartışmalarında paradoksal bir pozisyona sahiptir. Bir
tarafta, modern refah devletlerini
karakterize eden sosyal politikalar yoğun rekabetin yaşandığı
piyasaların bulunduğu günümüz
dünyasında artık karşılanamaz bir
lüks gibi görülürken, diğer taraftan
aynı sosyal politikaların insanların ekonomik değişimlere adapte
edilmesi sürecinde hükümetlerin
en temel araçları olduğu da ileri
sürülmektedir. Refah devletinin
küreselleşme bağlamındaki rolü
bu iki pozisyon arasında sallanan
bir sarkaca benzemektedir.
Küreselleşme ile sosyal politika arasındaki ilişkiyi değerlendiren çalışmaların neredeyse tamamı esas olarak küreselleşmenin
ekonomik koşullarda yol açtığı
değişiklikler üzerine yoğunlaşmakta, ancak bu değişikliklere
karşı ne gibi stratejik politikalar
uygulanması gerektiğine yeterince değinmemektedir. Bu stratejik
bakış açısı eksikliği bir yere kadar
ulusal ekonomilerin küresel ekonomiyle ne kadar iç içe olduğunun
ve sosyoekonomik yapıdaki değişikliklerin ne kadarına doğrudan
doğruya küreselleşme tarafından
yol açıldığının kesin olarak saptanamamasına bağlanabilir. Nitekim
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sosyal politika programları yurtiçi
toplumsal ve demografik değişimlerin etkileriyle de şekillenebilir ve
bu iki etkinin birbirinden ayrıştırılması her zaman kolay olmayabilir.
Önde gelen refah teorisyenlerinden biri olan Ramesh Mishra’nın
(1999: 6) da belirttiği gibi, küreselleşmenin zararlarına ve bu zararları hafifletmeye ilişkin doğru
sosyal politika düzenlemeleri yapmaya yönelik kesin ve açık siyasi
tartışmalar yürütmeye engel olan
asıl sebep, “küreselleşmeye dair
ekonomik gerçekler değil, bunların
politik yansımaları ve uygulamalarıdır”. Sonuç olarak, günümüzde
tüm OECD ülkeleri refah devleti
açısından yeni bir döneme girmiştir ve bu yeni dönemde savaş sonrası refah rejimlerini şekillendiren
Keynesyen uzlaşma yerine yeni bir
strateji belirlenmesi gereklidir.
Küreselleşmenin refah devleti
üzerindeki etkilerini değerlendirirken, ekonomik uluslararasılaşma ile küreselleşme arasındaki
farkların kesin bir şekilde belirlenmesi fayda sağlayacaktır. Hirst ve
Thompson’a (1996: 9) göre, ekonomik uluslararasılaşma yeni bir durum değildir ve OECD ülkelerinin
mal ve hizmet ticaretinin liberalleşmesi süreciyle son 50 yıldır yaşadığı bir süreçtir. Diğer bir görüşe
göre ise bu süreç refah devletlerinin etrafında şekillendiği ortamı
değiştiren ekonomik liberalizasyon ile ekonomilerin yeni finansal
açıklığının bir kombinasyonudur.

Bu konuda Mishra (1999: 5), ekonomilerin daha açık olduğu 1914
yılından önce hiçbir refah devletinin bulunmadığını, hiç evrensel sosyal program olmadığını ve
yüksek vergi düzeylerinin bulunmadığını belirtmiştir. Aslında tam
tersine, modern refah devletlerinin
2. Dünya Savaşından sonra ortaya
çıkmasıyla birlikte, Batı ekonomileri nispeten daha kapalı ve kendi
kendine yeten bir hale gelmiştir.
Dolayısıyla burada asıl kritik öneme sahip konu, refah devletlerinin
nispeten kapalı bir ekonomik yapıya olan bağımlılığıdır.
Bu yeni finansal açıklık halini
takip etmesi muhtemel bir dizi gelişmeden bahsedilebilir. Öncelikle,
ulusal hükümetlerin tam istihdam
ve ekonomik büyüme hedeflerini
takip edebilme yetenekleri azalmıştır. Ayrıca, finansal küreselleşme yıllar içinde giderek artan
vergilerle finanse edilen yüksek
kamu harcama dönemini büyük
ölçüde sona erdirmiştir.
Ancak bu görüşe tam olarak
katılmayan ve finansal piyasaların hükümet harcamaları üzerine
koyduğu sınırlamaların refah devletlerinin 1980’li yıllardan bu yana
karşılaştığı sıkıntıları açıklamada
tek başına yetersiz kalacağını savunan refah devleti teorisyenleri
de bulunmaktadır. Örneğin Gosta
Esping-Andersen (1996: 8), mevcut sosyal koruma sistemleri ile
bireylerin değişen ve dönüşen ihtiyaçları ve risklerin değişen doğası
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arasındaki uyumsuzluktan kaynaklanan bazı içsel sorunlar olduğunu ileri sürmektedir. Dolayısıyla
ekonomilerin karşılaştığı bu tür
içsel sorunlar, refah devletleri üzerinde en az küreselleşme kadar
etkili olmaktadır. Bu kapsamda,
örneğin bekâr ebeveynli ailelerin
sayısındaki artış gibi aile yapılarında meydana gelen değişiklikler,
“sanayisizleşme” olarak da adlandırılabilecek ekonomide sanayi
sektörünün ağırlığının azalıp hizmetler sektörünün ağırlığının artması ve mesleklerde profesyonelleşmenin ve meslek ayrımlarının
belirginleşmesi gibi istihdam ve
meslek yapılarındaki değişiklikler
ile son olarak yaşam biçimlerinde
herkesin uyduğu standart yapıların değişerek, bireylerarası yaşam
ve tercih farklarının artması gibi
dönüşümler, geleneksel refah devleti anlayışına göre şekillendirilmiş
politika ve programların özellikle
de 1990’lı yıllardan sonra uyumsuz
ve etkisiz kalmasına yol açmıştır.
Daha önce de açıklandığı gibi,
başlangıçta savaş sonrası bolluk
dönemleri sayesinde ekonomik
büyümeden kaynaklanan aşırı karlar giderek artan taleplerin
kolayca karşılanabilmesini sağlamıştır. Bu süreçte, bireysel ihtiyaçlar gittikçe genişleyen yardım
ve destek yapıları ve hizmetleri
aracılığıyla karşılanmıştır. Esping-Andersen tarafından Altın
Çağ olarak adlandırılan bu dönem,
hükümetlerin değişen finansal

ortama göre kendilerini ayarlamaları ile son derece kısa ömürlü
olmuştur. OECD ülkeleri arasında,
bu ayarlama süreci hükümetlerin
refah devletiyle ilişkili olarak iki
reform paketini gündemlerine almasını gerektirmiştir. Bunlardan
ilki, kamu harcamalarını finans
piyasalarının “kabul edilebilir”
bulduğu düzeylere indirmek, yani
rekabet edebilirlik algısına göre
hareket etmektir. Bu azaltılmış
refah bütçesi çerçevesinde, ikinci
reform paketi siyasal güç ve etki
hesaplamaları neticesinde farklı grupların talepleri arasında bir
öncelik sıralaması yapmaktır. Yani
yardımlarda evrensellik ilkesi, yerini seçme/hedefleme ilkesine bırakmıştır. Bu ihtiyaç sahibi bireyler
ya da birey grupları arasında seçme/hedefleme işlemi de ihtiyaçları daha acil olanları saptamak
yerine, siyasi etkisi veya karşılığı
en yüksek olan ihtiyaç gruplarının saptanması ve bunlara öncelik
verilmesi şeklinde yürütülmüştür. Daha açık bir ifadeyle, sosyal
politika ve refah devleti asıl varlık
sebebi olan eşit ve adil bir toplum
yapısı oluşturma ve insana yaraşır yaşam tarzını mümkün kılma
hedeflerinden sıyrılıp, statükonun devamı, toplumsal ve siyasal
olarak hareketlenmesi muhtemel
grupları tepkisizleştirme ve disipline etme gibi yeni ve özünde
bulunmayan işlevler üstlenmiştir
(Sarıipek, 2017: 67-87).
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1980’li yıllar refah devletleri açısından özellikle zorlu geçen yıllardır. Bu dönemde, bir taraftan hızlı
bir sanayisizleşme süreci yaşanmış ve toplumlardaki geleneksel
sektörel dağılım yapısı bozulmuş,
diğer taraftan da bir yere kadar
bunun bir sonucu olarak, uzun
dönemli işsizlik hızla yükselmeye
başlamıştır. Bu artan işsizlik ise
çözüm amaçlı uygulanan politikalar üzerinde ciddi bir baskı ve direnç oluşmasına yol açmış, bunları
etkisizleştirmiştir (Mitchell, 2002:
sayfa yok).
Bu tablo karşısında, devletin
rolünü yeniden belirlemek ve gelir transferi sistemlerini yeniden
tasarlamak ihtiyacı doğmuştur.
Evrensellik yerine seçicilik veya
hedefleme mekanizmalarına daha
fazla başvurulmasıyla birlikte,
kaçınılmaz olarak gelir testi uygulaması da yaygınlaşmıştır. Gelir
testi yöntemi ise uzun dönemde
çalışma motivasyonunu azaltıcı
etkiler yapmaya başlamıştır. Bu
etki ve değişimlerle aynı zamanda, kadınlar da geleneksel ücretsiz
hane işçiliği ve bakım sorumluluğu rollerinden hızla sıyrılmaya
başlamıştır. Bunun kaçınılmaz bir
sonucu olarak, daha önceleri kadınlar tarafından ücretsiz olarak
yerine getirilen bu hizmetlerin dışsallaştırılması ve piyasadan satın
alınması gerekmiştir. Dolayısıyla
bakım ihtiyacı başta olmak üzere, daha önceleri mevcut olmayan
konu ve risk alanlarında bir talep

artışı yaşanmıştır. Öte yandan, kadınların ücretli istihdama giderek
daha fazla dahil olmasıyla birlikte,
sosyal güvenlik sistemlerine eşit
hak ve yetkilerle dahil olma baskısı artmış ve bekar ebeveynlerin
bir dizi aile politikasıyla desteklenmesi ihtiyacı doğmuştur.
1990’lı yıllara gelindiğinde ise
bu içsel ve dışsal değişiklikler gelir
destek sistemlerinin uygulanma
şeklinin ve finanse edilme yönteminin yeniden düzenlenmesini
gerektirmiştir. Bu kapsamda, sosyal kamu harcamalarını genel vergi gelirlerinden karşılamayı tercih
eden ülkeler yavaş yavaş bireysel
finansman yöntemine yönelmiş ve
katılım payları başta olmak üzere
bir dizi yeni yöntem geliştirilmiş
veya daha da kuvvetlendirilmiştir. Benzer şekilde, bireysel katkı
yöntemine uygun ve aslında bunun kaçınılmaz bir sonucu olarak,
“katkı kadar hizmet veya koruma” şeklinde farklı refah destek
kapsamları ortaya çıkmıştır. Yani,
daha fazla katkı verebilen kesimler için daha yüksek sosyal korumanın ve refah düzeyinin geçerli
olduğu bir yapıya geçilmiştir.
Bu süreç birçok açıdan eleştirilebilir olmakla birlikte, en başta vurgulanması gereken eleştiri
hiçbir toplumda tam ve mükemmel bir fırsat eşitliği halinin sağlanamayacağı, bu nedenle de eşit
fırsatlara sahip olmayan bireylerin sisteme ödeyebilecekleri katkı
düzeylerinin de doğal olarak farklı
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olacağıdır. Bu durumda, kendisinden kaynaklanmayan nedenlerle yüksek katkı ödeyemediği
için daha mütevazı bir koruma
düzeyiyle yetinmek zorunda olan
bireylerin ortaya çıkması kaçınılmazdır. Evrensellik modeli temelde bu sakıncayı ortadan kaldırmak
için kurgulanmıştır ve hiçbir toplumda mükemmel fırsat eşitliğinin
sağlanamayacağı ön kabulünden
hareketle, sonuçta eşitlik ilkesini
hayata geçirmeyi hedeflemektedir. Yani, en başta sağlanamayan
eşitlik en azından en sonda sağlanmaya çalışılmaktadır.
SONUÇ
Çoğu gelişmiş ülkede ekonomik küreselleşmenin ve değişen
toplumsal yapıların ikili etkileri
savaş sonrası dönemin toplumsal
uzlaşısını yeniden müzakere etmeyi gerektirmiştir. Bazı uluslarda
bu yeniden müzakere süreci çok
daha belirgin bir şekilde yürütülmüşken, diğerlerinde ise parça
parça reformlar çok daha uzun bir
sürede gerçekleştirilmiştir. Her
ne şekilde yapılırsa yapılsın, refah politikalarını yeniden gözden
geçirme süreçlerinin bazı ortak
özellikleri vardır. Bunların başında
vatandaş ve devlet arasında karşılıklı yükümlülüklerin daha net
belirlenmesi, evrensel politikalar
yerine farklı hedefleme mekanizmalarının yaygınlaşması gelmektedir. Bu süreç, Anglo-Amerikan
ekonomilerde yürütülen reform-

ların temelini teşkil eden “yeni paternalizm” uygulamalarının ortaya
çıkmasına yol açmıştır. Yeni paternalizm anlayışını eleştiren kesim
ise karşı fikirlerini genellikle devletin rolünün esas olarak sosyal
risklerin yönetilmesi hedefi etrafında şekillendirmektedir. Buna
göre, devletin öncelikli sorumluluğu risklerin azaltılması, hafifletilmesi ve başa çıkma stratejileri
arasında denge oluşturacak politika ve programların tasarlanmasıdır. Bundan sonraki sorumluluğu
ise riskle karşılaşıldığında sorumluluğun bireyler, piyasa ve devlet
arasında adil bir şekilde dağıtılmasıdır. Yani, bu yeni dönemde klasik
paternalist anlayışın yeni biçimleri
yerine, “refah yönetişimi” gibi yeni
anlayışların hayata geçirilmesi
önerilmektedir.
İnsanların geleneksel refah
devleti anlayışında köklü bir dönüşüme destek vermesi için küreselleşmenin etkilerini bertaraf
edecek stratejiler geliştirmek gerektiğini savunan görüş ile içsel gelişmelere daha fazla öncelik veren ve önem atfeden görüş
arasında ortak bir zemin bulmak
gerekmektedir. Sosyal politika
üzerindeki yoğun baskıya farklı
gerekçeler yüklense de toplumun
büyük bölümünü tehdit eden sosyal risklerin miktarında, türünde
ve şiddetinde gözle görülür bir artış olduğu kesindir. Dolayısıyla bu
uzlaşma alanı, sosyal politika hedeflerinin yeniden müzakere edil-
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mesi için uygun bir başlangıç noktası olma potansiyeli taşımaktadır.
Bölgesel bir genelleme yapılacak olursa, Avrupa merkezli refah devleti değerlendirmelerinde
sosyal riskler hangi kaynaktan
beslendiklerine bakılmaksızın son
derece geniş bir yer tutarken, aynı
tartışmalar Kuzey Amerika’da yeni
paternalizm merkezli değerlendirmeler ile yürütülmektedir. Hemen
hemen tüm toplumlarda daha küresel ve karmaşık hale gelen toplum yapılarından kaynaklanan bir
dizi yeni risk ortaya çıkmaktadır.
Bu riskler bugünkü refah devletlerinin üstesinden gelmekte açıkça
zorlandığı ve bu nedenle de sadece bunlara bir anlamda “alışmaya”
çalıştığı risklerdir (Mitchell, 2002:
sayfa yok). Bu iddia, neredeyse
tüm refah devletleri için geçerli
kabul edilebilir. Nitekim özellikle
de son 30 yıllık zaman dilimi içinde
neredeyse tüm refah devletlerinde sosyal güvenlik hak kazanma
kategorilerinin sayısı kayda değer
şekilde artmıştır.
Bu durum, insanların yaşam
döngüleri süresince karşılaştıkları
risklerin değiştiğini ve çeşitlendiğini gösteren ve devletin mutlaka
ilgilenmesi gereken örneklerden
sadece biridir. İstihdamdaki kesintilerin giderek daha çok yaşanmasıyla ilişkili yeni riskler, geçici ve
eğreti istihdamdan kaynaklanan
belirsizliklerin giderek artması,
yaş, fiziksel, zihinsel ve psikolojik
zindelik bakımından asıl kazanç

yılları olarak kabul edilebilecek
yılları çalışarak geçirmek yerine
bekâr ebeveyn olmak ve ailedeki
çocuk, hasta ve yaşlıların bakımını üstlenmek zorunda kalmak gibi
riskler henüz hiçbir refah devleti
tarafından tam olarak kapsanabilmiş değildir.
Yeni sosyal risklerin refah devleti değerlendirmelerinde yeniden
önem kazanmasının bir diğer nedeni, ülkelerin küresel ekonomiye
dâhil olma kararlarından ve örneğin eğitime yeterli yatırımı yapmamak gibi yeni risklerin ortaya
çıkmasına doğrudan katkı sunan
yanlış kararlarından kaynaklanan sorumluluklarının sınırını net
bir şekilde çizmek ihtiyacıdır. Aynı
zamanda, bir yere kadar çalışma
çağındaki nüfus için tanımlanmış
olan pasif gelir destekleri gibi geleneksel refah devleti faaliyetlerinin
önceden öngörülmeyen sonuçları
da kapsamlı bir yeniden değerlendirme ihtiyacı doğurmuştur. Bunların tamamının bir arada düşünülmesi, yeni sosyal riskler başta
olmak üzere her bir risk için asli
sorumluluğu bireyin mi yoksa toplumun (devletin) mu üstlenmesi
gerektiği sorusu için faydalı bir zemin oluşturmaktadır.
Sosyal risk yönetimi anlayışı,
devletin asli rolünü sosyal risklerin yönetilmesine indirmektedir.
Ancak buradaki yönetme vurgusu
devletin tüm refah hizmetlerinin,
mallarının ve yardımlarının sağlayıcısı veya kolektif risklerin tek
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yüklenicisi olduğu anlamına gelmemektedir. Sosyal risklerin yöneticisi olarak devletin görevi bireylerin, piyasanın ve sivil toplum
örgütlerinin hangi riskleri tek başlarına üstleneceğini, hangi riskleri
ise birlikte üstlenmeleri gerektiğini müzakere etmektir. Yani kısaca
açıklamak gerekirse, risk yönetim
sürecinde devletin rolü, bireyin
kendisi veya ailesi/akrabaları/arkadaşları aracılığıyla sağlayacağı
enformel sosyal koruma yoluyla
üstleneceği riskler ile piyasa veya
devlet tarafından sağlanacak formel korumayla kapsama alınacak
riskler arasında bir ayrım yapmaktır.
Farklı riskler için birey, piyasa, sivil toplum örgütleri ve devlet
arasında bir rol paylaşımı yapılması büyük ölçüde siyasi bir konu
olmakla birlikte, risk yönetimi
temel olarak belli yöntemlerden
oluşmaktadır. Bunlar risklerin
azaltılması ya da önlenmesi, risk
gerçekleştikten sonra oluşan en
kötü etkilerini hafifletme (özellikle
de yaşlılık ve hastalık gibi öngörülebilir riskler için) ve önceden
öngörülemeyen riskler için veya
önlemenin veya hafifletmenin başarısız olduğu durumlarda sadece
bu iş için tasarlanmış başa çıkma
stratejileri uygulamaktır (What is
Social Risk Management, tarih ve
sayfa yok). Savaş sonrası dönemde refah devletlerinin birçoğu her
üç stratejiyi de içeren yöntemler
uygulamış ancak stratejilere veri-

len ağırlığın değişmesiyle birbirlerinden ayrılmışlardır. Örneğin bazı
refah devletleri geleneksel olarak
merkezi ücret sabitleme yöntemi
ve daha az oranda da aktif işgücü piyasası politikaları aracılığıyla
risklerin azaltılmasına daha fazla önem ve öncelik vermiştir. Bu
strateji işgücü piyasasına katılamayanlar için gelir testine dayanan sosyal güvenlik ödemeleri temelli “kalıntı refah (residual)” başa
çıkma stratejisiyle birlikte uygulanmıştır. Diğer refah devletleri de
sosyal sigorta aracılığıyla risklerin
hafifletilmesi uygulamasına başvurmayı tercih etmiştir.
Tüm koşulların elverişli olduğu
Altın Çağ dönemlerinde bile farklı
refah sistemlerinin ortaya çıkması,
elverişli koşulların ortadan kalktığı günümüzde yeni sosyal riskler
sorununu ve refah krizini aşmak
için tek ve evrensel bir reçete geliştirilemeyeceğini açıkça göstermektedir. Bu nedenle, temel ilkeler
belirlenip, bunun üzerine her bir
refah devletinin kendi özgün koşullarına göre ayarlama ve düzenlemeler yapması en doğru yol gibi
görünmektedir.
Her şeyden önce, kadınların geleneksel cinsiyet rollerine dayanan
bir modelin artık yaşam şansının
bulunmadığı açıktır. Bu değişim,
kimi refah toplumlarında daha belirgin olmakla birlikte, kimilerindeyse daha yavaş bir gelişim seyri
göstermektedir. Ancak kesin olan
konu bu sürecin mutlaka yaşana-
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cağı ve kaçınılmaz olduğudur. O
nedenle, baskısı henüz tam hissedilmeyen refah devletlerinde bile
buna ilişkin tedbirlerin bir an önce
alınmaya başlanması ve geleneksel bakım rollerine ilişkin devlet,
piyasa ve/veya STÖ temelli yeni
alternatif araçların yaygınlaştırılması gerekmektedir.
Adapte olunması gereken bir diğer
konu da savaş sonrası dönemdeki
hızlı ve yüksek ekonomik büyüme
oranlarının artık görülmemesi,
görülse bile bunun evrensel refah
devleti ilkelerinden uzaklaşma
pahasına gerçekleşiyor olmasıdır.
Bu da refah devleti finansmanının

artık çok kolay olmadığı anlamına gelmektedir. Finansman krizi
doğrudan doğruya hak temelli sosyal koruma ilkesini tehdit etme
potansiyeline sahip olduğundan
devlet, birey/aile, piyasa ve sivil toplum örgütleri arasında yeni
bir işbirliği ve yönetişim anlayışı
tesis edilmelidir. Ancak burada
dikkat edilmesi gereken konu, bu
yeni rol paylaşımının tamamen
hayırseverlik/yardımseverlik temelli sosyal politika anlayışına
dönüşmemesi, yani önceki hak temelli sosyal koruma(1) anlayışında
bir gerileme yaşanmamasıdır.

1

Hak temelli ve hayırseverlik temelli sosyal politikanın karşılaştırmalı bir analizi için, bkz. Doğa Başar
Sarıipek, “Hak Temelli” Sosyal Politikadan “Hayırseverlik Temelli” Sosyal Politikaya Geçişte Sivil Toplum
Örgütlerinin Rolü, İnsan ve İnsan, Yıl 4, Sayı 11, Kış 2017.
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n “Sendika üyeliğinin zorunluluğunu savunuyorum.

Çünkü işçinin kendisini tek başına işveren karşısında
ve hatta toplum karşısında savunması hiçbir zaman
mümkün olmamıştır. Her defasında işçi yalnız kalmıştır.”
n Sayın Hocam, iş hukuku alanına yıllarınızı verdiniz, çok kapsamlı çalışmalarınız, eserleriniz
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Fakülte yıllarımda idolüm olan
Çalışma Ekonomisi hocam rahmetli Prof. Dr. Sabahaddin Zaim’in
tatlı tatlı, insanı rahatlatıcı, dinletici, öğretici, ders anlatmaları benim
de böyle bir hoca olmamı tahrik ve
teşvik etmiştir. Mezun olduğum
1965 yılında aklımdan hep üniversitede bir yer bulabilmek ve hoca
olmak geçiyordu. Ancak, üniversite topluluğunda o sıralar hiçbir tanıdığım olmadığı gibi yabancı dilim
de yoktu.
Bir gün bir arkadaşımın Milli
Eğitim Bakanlığı vasıtasıyla yurtdışına doktora yapmaya gideceğini öğrendim. Ben de ertesi sene
yine aynı yoldan yurtdışına gitmek üzere sınavlara hazırlandım
ve açılan İş Hukuku-Sosyal Politika konusundaki sınavı kazanarak
1970 yılında Fransa’ya gönderildim. Fransa’da o dönem ya İş Hukukundan ya da Çalışma Ekonomisinden doktora yapma imkânı
vardı. Sosyal politika ile ilgilenen
hoca bulunmuyordu. Ben de büyük

Prof. Dr. Faruk Andaç

bir cesaretle İş Hukukunu tercih
ettim ve Strasbourg Hukuk Fakültesi’nde Fransa’nın saygın ve değerli İş Hukuku hocalarından Prof.
Dr. Madam Helene Sınay’ın yanında İş Hukuku alanında doktora
çalışmalarına başladım. Bu esnada Ankara Hukuk Fakültesinden
saygın İş Hukuku hocası Prof. Dr.
Turhan Esener misafir hoca olarak
Strasbourg Hukuk Fakültesi’ne
gelmişti. Benimle tanıştıktan sonra Fransız hocamın yönetiminde
Turhan hocamla yedi sene Fransa’da beraber olduk ve kendisi ile
çalıştım. Turhan hocamın çok desteğini gördüm ve kendisine sonsuz
minnettarım. Doktoramı 1976 Aralık ayında bitirdim ve hemen yurda
dönüp MEB Hukuk Müşavirliği’nde
raportör olarak göreve başladım.
Bu arada 1977 yılı Bahar döneminde de Hacettepe Üniversitesi İşletme Fakültesinde İş Hukuku Dersleri vermeye başladım. Böylelikle
üniversite hayatım başlamış oldu.

Prof. Dr. Turhan Esener
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n Hangi görevlerde
bulundunuz?
Üniversite hayatımda her kademede ve birçok yerde görev aldım.
Dört defa dekanlık yaptım. Yüksek
Okul Müdürlüğü, Müdür Başmuavinliği, Bölüm Başkanlığı, Ticaret
Hukuku Anabilim Dalı Başkanlığı
görevlerinde bulundum. Bu arada
TÜRK-İŞ Konfederasyonunda ve
bağlı sendikalarında eğitim seminerlerinde ve araştırmalarında
görevler aldım. Devlet Planlama
Teşkilatı (DPT) özel ihtisas komisyonlarında bulundum. Mahkeme
bilirkişiliklerinde ve sendikal resmi arabuluculuk görevlerinde bulundum.

n TÜRK-İŞ ile ilişkilerinizden
de söz eder misiniz?
Doktoramı bitirip yurda dönünce MEB Hukuk Müşavirliğinde
Raportör olarak göreve başladım.
İş Hukuku doktoru olduğumdan
MEB’e ait işletmelerde yapılan
toplu iş sözleşmeleri görüşmelerinde de yetkili olarak görevler
yaptım. MEB’e ait basım evinde
yapılacak toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde yetkili olarak İstanbul’a gönderildiğimde TÜRK-İŞ
Konfederasyonuna bağlı Basın-İş
Sendikası Başkanı İsmail Bey ile
(Özkan) tanışmam TÜRK-İŞ ile
ilişkimin başlangıcı oldu. İsmail Bey’in beni Ankara’da rahmetli
Başkan Sayın Şevket Yılmaz ile
tanıştırmasıyla da TÜRK-İŞ artık
benim için ikinci bir işyeri oldu.
Yaz-kış, gece-gündüz demeden
Iğdır’dan Edirne’ye, Mersin’den
Samsun’a kadar TÜRK-İŞ ve bağlı
sendikaların her seminerlerine her
toplantısına katılarak emekçileri
yalnız bırakmamaya çalıştık. Ülkemizde kargaşanın hakim olduğu
bu dönemlerde işçilere güven vermeye, destek vermeye “Ankara’da
TÜRK-İŞ var” dedirtmeye gidiyorduk. Rahmetli Şevket Başkanımın
da takdirlerini kazanıyorduk.
n Zorunlu sendika üyeliğini
savunduğunuzu biliyorum. Niçin
bu görüştesiniz?
Halen sendika üyeliğinin zorunluluğunu savunuyorum. Çün-
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kü işçinin kendisini tek başına
işveren karşısında ve hatta toplum karşısında savunması hiçbir
zaman mümkün olmamıştır. Her
defasında işçi yalnız kalmıştır. Yasalar bile işçiyi en doğal hakkında
bile yalnız bırakmaktadır. Bu nedenle işçilerin haklarını savunabilmesi için mutlaka birlikte hareket
etmesi gerekir. Bunu sağlayacak
kuruluşların başında ise sendikalar gelmektedir.

n Üniversite-sendika ilişkileri
konusunda ne düşünüyorsunuz?
Üniversiteler birer bilimsel
araştırma kuruluşlarıdır. Elbette sendikaların da araştırmalar
yapma ihtiyaçları vardır. Bu araştırmalarını üniversitelerle birlikte
yapmaları daha sağlıklı sonuçlar
elde etmelerini sağlar. Bu nedenle sendika üniversite işbirliğine
önem verilmesi sendika açısından
çok yararlı olur kanaatindeyim.

n Unutamadığınız bir anınızı bizimle paylaşır mısınız?
Aslında anlatacak o kadar çok
anım var ki ama bunlardan özellikle bir iki tanesini anlatmadan
geçemeyeceğim. Ben mesleğim
gereği her zaman haklıdan yana
tavır almışımdır. Taraf tutmak
veya taraf tutulmasına göz yummak benim için asla kabul edilemez bir ilkedir. İş Hukuku gereği
her defasında işçi haklıdır denilmektedir. Bunu koşulsuz kabul-

lenmem mümkün değil zira işverenin haklı olduğu durumlar
görmezlikten gelinemez. 34 yıllık
sendikal resmi arabuluculuk dönemlerimde hatta Yüksek Hakem
Kurulu üyeliğim dönemlerinde bu
ilkemden hiç taviz verdim. Bir defasında Türk Metal Sendikası’nın
Kayseri Şubesi Başkanı değerli insan rahmetli Ekrem Işık ile bir işyerinde arabulucu sıfatı ile toplu iş
sözleşmesi görüşmeleri yapıyorduk. İşverenin durumu hiç de iyi
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değildi. Bunu başkan da hatta işçi
de iyi biliyordu. Sendikanın verdiği
teklifi, işverenin yerine getirmesi
mümkün olmadığından ben ortadan bir teklif getirmeye çalışıyorum ancak Başkan bu teklifi işçiye
kabul ettiremeyeceğini söyleyerek
itiraz ediyordu. Sorumluluğu üzerime almak istediğimi işverenin de
rızasını alarak biran önce sonuca
varmak istediğimi belirterek işçiye durumu kabul ettirebileceğim
konusunda ısrarcı oldum. Bunun
üzerine Başkan, işçileri toplayarak
teklifi işçilere benim anlatmamı ve
kabul ettirmemi istedi. Teklifi açıklamak üzerine çıkarak, Başkanın
kabul etmemesine rağmen teklifi
benim yaptığımı ancak şartların
böyle bir teklifi zorunlu kıldığını
anlatmaya çalıştım. Ancak teklifi
açıklamam ile birlikte işçiler tarafından yuhalanmaya başladım. Ne
dedimse kabul ettiremedim. Her
zaman işçiden yana tavır koymama rağmen bu olayda yuhalandım
ve çok şaşırdım. Sözleşme de an-

laşmazlıkla sonuçlandı tabii.
Bir benzer anımı da Yüksek
Hakem Kurulu üyeliğim esnasında yaşadım. Kurul toplantısında bir
belediye ile ilgili uyuşmazlığın görüşülmesi esnasında sendikanın
teklifi aslında belediyenin gücünü
çok aşıyordu. Bir önceki belediye
başkanı kendi yakınlarını belediyeye işçi olarak yerleştirmiş ve
ücretleri de oldukça yüksekti. Yeni
seçilen belediye başkanı ise sendikanın teklifine karşı çıkıyordu.
Belediyelerin durumlarını iyi bildiğimden ben de belediyeden yana
tavır koydum. Karşımda oturan ve
çok da saygı ve sevgi ile dostluğum
olan TÜRK-İŞ temsilcisi Salih Kılıç birden bire yüzüme karşı “İşçi
Düşmanı” diye bağırınca belediyeyi savunduğuma savunacağıma
bin pişman olmuştum. Hiç beklemediğim bir tepki ile karşı karşıya
kaldığım için sesimi kesip olduğum
yerde oturdum kaldım. Tabii söylemeden geçemeyeceğim Salih Bey
ile dostluğumuz halen çok iyi bir
şekilde devam etmektedir.
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ÖZ
İlgili tebliğ siber-fiziki sistemleri temel alan bazen de ‘Dördüncü Sanayi Devrimi’ olarak adlandırılan yapay zekâ ve nesnelerin
internetine ilişkin bazı olası etkileri ele almaktadır. Yapay zekâ ve
nesnelerin internetinin istihdamın
hacmi ile niteliğinin yanı sıra gelir
dağılımına olan etkileri üzerinde
durulmuştur. Teknolojik değişime
ait bu yeni dalgaların sosyal açıdan
hasara yol açabilecek etkilerini en
azından hafifletmeye ya da bunlardan korunmaya yönelik alınması
gereken önlemler müzakere edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Dördüncü
Sanayi Devrimi, Yapay Zekâ
AT THE THRESHOLD OF
THE “FOURTH INDUSTRIAL
REVULATION”
ABSTRACT
The paper discusses some of
the probable effects of what is
sometimes called the “Fourth Industrial Revolution”i based on cyber-phsical systems, the internet

of things and artificial intelligence.
The attention focuses on their impact on the volume and composition of employment and the distribution of income. Some measures
to be taken to ward off or at least
mitigate the socially detrimental
effects of the new waves of tecnolological change are discussed.
Keywords: Fourth Industrial
Revolution, Cyber-Phsical
Systems
GİRİŞ
‘Teknolojik işsizlik’ –e dair etrafta büyük ve kalıcı bir vesvese
dolanmakta. Nedeni ise nadiren de
olsa (bundan sonra 4IR) olarak adlandıracağımız ‘Dördüncü Sanayi
Devrimi’, Siber-Fiziksel Sistemler
(CPS), ‘Nesnelerin ya da Eşyaların
İnterneti’ vb. ve bunların temsil
ettiği teknik ilerleme biçimleri…
(Diğerleri ise üçüncü sanayi devrimine ait olarak görülen bilgisayarlı otomasyon ve onun devamı
niteliğindeki dijitalleşme). Peki, istihdam ve gelir dağılımı üzerindeki
etkileri neler? Arzu edilen etkileri
teşvik edecek ve istenmeyenleri

(*) Bu metin yazarın Kasım 2017 tarihli “Auf der Schwelle zur Vierten Industriellen Revolition” isimli
makalesinden alıntıdır. Çeviri: Burak EKMEKÇİOĞLU / EMUIC, ekmekciogluburak@gmail.com
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Ekonomisini Nasıl Dönüşüme Uğrattı? Yeni Teknolojilere ait Ekonomik Riskler ve Fırsatlara İlişkin Sistemsel
bir Yaklaşım” adlı projesini yönetmektedir. / heinz.kurz@uni-graz.at
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ise bertaraf edecek ekonomik ve
sosyal politika önlemleri önerilebilir mi?
Bu sorulara dönmeden evvel
yapılması gereken iki gözlem var.
• Birincisi teknolojinin sürekli
olarak kapsamlı biçimde köklü değişim geçirmesi, imalat
safhasındaki işlerin tertibi,
metaların dünyası ve yaşam
şartları modern zamanların
adeta birer çocuğu gibi. Bu durumun kökleri Avrupa’da atılmış bulunuyor ve 17. Yüzyılın
ikinci yarısında şaha kalkan
birinci sanayi devrimi ile yakından ilintili. Devrim niteliğindeki bu köklü değişim aslında hiç de öyle aşikâr bir süreç değil; çünkü yeni bilgilerin
elde edilmesi ve uygulanabilirliğine köstek olan iki önemli
engel var. Bunlardan ilki yeni
bilgiden ötürü kendi ekonomik ve siyasi güçleri tehdit
altında olan eski bilgiye sahip
kişilerin muhalefetidir. İçinde
bulundukları tekel pozisyonu
itibariyle tekelci rantının semeresini alıyor olmaları yeni
bilgi sayesinde tehlikeye giriyor. İkinci olarak, bir işletmenin (örneğin çelik imalatında
kullanılan Bessemer yöntemi)
gibi yeni bilgileri kullanması
diğer işletmelerin de aynı bilgileri kullanmasına aykırı bir
durum teşkil etmiyor. Üstelik
uzun dönemde yeni bilgi bir sır

olarak saklanamayacağı gibi
tekelleştirilemez de… O halde
birilerinin tüm bedeli ödüyor
olmasına rağmen karşılığını güç bela alabildiği mevcut
durumda yeni bilgilerin yaratılmasını özendiren nedir? Bu
bakımdan bilgi aynı zamanda kamu yararına olan emtia
olarak ta adlandırılır ve çok iyi
bilinen bir sorun olan piyasa
yetersizliğini de içermektedir.
• İkinci gözlem ise Sanayi Devriminin neden Çin’de değil de
Avrupa’da gerçekleştiği sorusuyla ilintilidir. Kaldı ki Çin
Kuzey kökenli Song hanedanlığının son dönemi ile Ming hanedanlığı süresince teknolojik
olarak birçok alanda Avrupa
ile eşit hatta ondan daha ileri seviyede idi… Bu duruma
ekonomi tarihçisi Joel Mokyr şu şekilde cevap vermeke;
17. ve 18. Yüzyıllarda Avrupa
Kurumları istemsiz ve planlanmamış bir takım insani eylemler sonucu olarak gelişme
gösterdi. Bu da bir ‘Büyüme
Kültürü’nü beraberinde getirdi… Olayların mutlu bir tesadüfle sonuçlanması işe yarar
bilginin üretilmesi ve kullanılmasına sıklıkla mani olan her
iki engelin de üstesinden gelmiş oldu. Bunun sonrasında
birçok Avrupa ülkesi sürdürülebilir kalkınma ve büyüme
yoluna girdi. Kişi başına düşen
reel gelirde elde edilen kesin-
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tisiz yükselen eğilim olgusu
zaman geçtikçe bir itme etkisi yaratarak Çin ve çok yakın
geçmişte Hindistan’a sirayet
etti.
Joseph A. Schumpeter (1883
– 1950) icatlar ‘yaratıcı yıkım’ın
süreçleridir demiştir. Yeni şeyler ortaya çıkarılırken eskiler yok
olur. İcatlar ve yenilikler sadece
kazanım olarak algılanmamalıdır;
çünkü bu süreçte kaybedenler de
vardır. İşletmeler, işler, ürünler
ve bazen de endüstrinin tamamı
ortadan yok olur; yerine yenileri
meydana çıkar. Kısa vadede işlerin azalması ve ücretlerin düşmesi gibi bir takım aleyhte durumlar
baş göstereceği ancak pek yakında kazananlar kulübünün bir
üyesi olunacağı yargısına varmak
suretiyle bu durumu hafife almak
mümkün müdür? Yoksa bu kez her
şey geçmişte olduğundan farklı
mı?
1. TEKNOLOJİK İŞSİZLİK VE
GELİR DAĞILIMI
Bu konudaki sorular Sanayi
Devrimi ve onu takip eden teknik
ve örgütsel ilerleme başladığından beri soruluyor. Yeni olana göre
kendini ayarlama gerekliliği toplumu şaşkına çevirebilir ve hatta
bunaltabilir. Teknik ilerleme kendi
izlediği mevcut yola ait sistemi bir
kenara atar, kurulu olan iş bölümünü parçalar, tanıdık bilgi ağı ve
şebekeler ile iyice kanıksanmış
olan rutin işleri zayıflatır. Yıkıcı

teknolojik ilerleme ekonominin
tüm dengesini bozabilir. Tanrı’nın
lütfu üzerindeki ihtilaflar ile yeni
şeylerin laneti sadece sözel anlamda birbirleriyle mücadele etmiyor.
Bazı gözlemcilere göre makineler
belli bir takım işçi grupları ile onların ailelerinin en büyük düşmanları. Hatırlanacağı üzere, ‘Seni yok
edeni yok et!’ sözü 19. Yüzyılda İngiltere’de endüstri devrimine karşı
çıkan işçilerin savaş çığlığıydı.
İktisatçılar bu sorunla baş edilmesine yardımcı olamazlar. İskoç
iktisatçı John Ramsay McCulloch
19. Yüzyıl başlarında ‘Otomatik Telafi Teorisi’ni geliştirmişti. Bu teori
işlerin yıkıma uğruyor olmasını inkâr etmiyor; fakat teknolojik
ilerleme neticesinde çalışanların
asli işlerini terk ederek başka işlere geçmesini tanımlayan ‘yer değiştirme’ etkisinden bahsediyordu.
Ancak çığır açmakta başarılı olan
işletmelerin elde ettikleri yüksek
karlar ve ürün fiyatlarının düşüşe
geçmesinin ürün talebini artırdığını da vurguluyordu. Bu etkenler
er ya da geç yer değiştiren işçilerin
ister yine eski işkollarında isterse de başka sektörlerde istihdam
edilmesi olanağını sağlayacaktı.
Yani sözüm ona ‘telafi etkisi’ insanların tekrar istihdam edilmesini temin edecekti. Endişelenmeye
gerek yok! Fakat bu doğru mu?
1772 – 1823 yılları arasında yaşamış olan David Ricardo bundan
yaklaşık 200 yıl önce yani 1817’de
ilk baskısını çıkarttığı ‘Siyasal İk-
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tisadın Temelleri’ adlı kitabında,
otomatik telafi teorisini desteklemişti. Ricardo, sermayedarların
mümkün olan en yüksek karı elde
etme merakının istihdam düzeyini
yüksek tutacağına ikna olmuştu. Ancak kendisine gelen yoğun
kınamalar sonucu kitabın 1821’de
çıkan üçüncü baskısında ilk baskıdaki özgün görüşünden vazgeçerek, teknolojik ilerlemenin her türlüsünün toplumun benzer kesimlerindeki herkes için faydalı olacağını savunmuştur. İlerlemenin
bazı biçimleri işçilerin menfaatinin
tersine işler. Teknolojik ilerlemenin
özellikle hangi çeşidi işçilere zarar
verir? Ricardo bu soruya, ‘insan
emeğinin makine ile yer değiştirdiği, istihdam altındaki her işçinin
ortaya koyduğu verimin gerçekte
sabit sermayeli üretim yoğunluğu
ile birlikte arttığı üretim biçimleri’
şeklinde cevap vermiştir. Bu durumda toplam net kar artarken
ücretler ve istihdam düşmekteydi.
Ricardo bunu rakamsal örneklerle
de açıklamıştır. Nobel ödüllü Paul
Samuelson tam 1,5 yüzyıl sonra
Ricardo’nun haklı olduğunu iddia
etmiştir.
Ricardo’nun bu görüşü günümüzde halen enteresanlığını koruyor mu? Ricardo’nun ateşlemiş
olduğu tartışmaya ilişkin Schumpeter 1954’te ‘Sonlanmış’ı kaleme
almıştır. Schumpeter yanılıyor.
Aslında, tartışma bugün geçmişte
hiç olmadığı kadar canlı ve güncel.
1983’te Leontief ve Duchin ABD’de

işçilerin otomasyona geçişine ilişkin bir çalışma yayınladı. 1992’de
ise Kalmbach ve Kurz ‘Otomasyonun Federal Almanya üzerindeki
etkileri’ adında başka bir çalışma
yayınladılar. Ricardo’nun son derece yerinde olan bu tümevarımı
birçok gözlemciye göre mevcut
teknik ilerleme dalgasının hüküm
süren biçimi, sanayinin yanı sıra
muhtelif üretim hatlarında sermayeden tasarruf ederken, tam
anlamıyla emekten de tasarruf
eden ve sermaye kullanan bir yapıya sahip. (Bu durum üretimde
kullanılan ekonomik varlıkların
nispeten ucuzlamasının belirli bir
yatırım fonu sayesinde geçmişe
nazaran daha fazla sermaye malı
alınabiliyor olduğu gerçeği ile ilişkilendirilebilir. Üretim mallarının
ucuzlaması da yatırım talebindeki
artışın ağırkanlı olmasına sebep
olan etkenlerden bir tanesidir).
1821 gibi erken bir tarihte Ricardo
hızla ilerleyen otomasyonun tepe
noktasına ilişkin neredeyse bir öngörüde bulunarak; ‘Şayet makineler bugün emeğin yaptığı tüm işi
yaparsa, işgücüne talep kalmayacaktır; Sermayedar olmayan ve bir
makineyi satın alabilecek ya da kiralayabilecek konumda bulunmayan hiç kimsenin herhangi bir şeyi
tüketmeye hakkı olmayacaktır.’
demiştir. Öte yandan tam otomatik
ekonomi angarya işlerin üstesinden gelir. Ancak bu durumda makinelerin yaptığı işleri artık yapamayacak olan işçiler yaşamlarını
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nasıl sürdürüp, ailelerinin geçimini
nasıl sağlayabilirler?
Geçtiğimiz üç yüz yıla bakacak
olursak şunu görürüz ki, sadece
işe yarar bilgiler ardı arkası kesilmeden artmamış bunun yanında insan nüfusu da artmıştır. Bu
iki gelişme birbiriyle yakın ilişkili
görünmektedir. Geçmişte uzun
süreli işsizliğe teknolojik ilerleme
mi yoksa Sanayi Devriminden bu
yana Avrupa’da nüfusun artması
mı yol açmıştır halen açıklanabilmiş değil. Aslına bakılırsa, birçok
ülkede istihdam uzun süreden beri
daralmamış, kayda değer nitelikteki teknik ilerleme sonucu artmıştır. Ricardo’nun konuya ilişkin
endişeleri dayanaksız mıdır dersiniz? Sizce, otomatik telafi teorisini
savunanlar yeterince iyimser değiller miydi?
Gelin meseleye daha yakından
bir bakalım. İlgili dönemde işe alınan işçi sayısındaki artış aynı dönemde yapılan iş hacmi ile paralellik göstermemektedir. Söz konusu
dönem daha ziyade kişi başına düşen çalışma zamanının hatırı sayılır derecede azalması ile nitelendirilebilir. 19. yüzyılın başlarında
İngiltere’deki fabrikalarda işçiler
haftanın altı günü, günde ortalama
10 ila 12 saat çalışırlarken, günümüzde belirtilen zamanın hemen,
hemen yarısı kadar çalışılıyor.
Toplam reel ücretlerde ise önemli
ölçüde artış var. Ricardo belirli dönemlerde artan işsizliğin uzun vadede artan istihdama yol açacağını

inkâr etmemiştir. Bununla birlikte
işçilerin yer değiştirmesinin hızlıca
telafi edilebilir bir durum olduğunu da reddetmiştir. İktisat tarihine
bakacak olursak Ricardo’nun haklı
olduğunu görürüz.
Derin teknik yeniliklerin çabucak başarılı olması durumunda
bahse konu telafi daimi biçimde
yer değiştirmenin gerisinde kalabilir ve gerek sosyal gerekse de
siyasi anlamda kuvvetli bir gerilime yol açabilir. İşsizliğin yüksek
seviyelere ulaştığı durumlarda işsizliğin üzerini örtmeye meyilli bir
takım düzenekler içsel biçimde
harekete geçer ve bunda da nispeten başarılı olur. Örnek vermek
gerekirse, 19. ve 20. yüzyıllarda
Avrupa’da geçimini temin edemeyen birçok insan ABD’ye ve diğer
ülkelere göç etmiştir. Çalışabilir
durumdakilerin iş gücüne katılım
oranı düştükçe, görünür olan işsizlik oranı azalır. Sonuç olarak eğer
kişi uzun süredir işsizse, mesleki
eğitimden yoksun kaldığı için öğrenme sürecine dâhil olamayarak
becerilerini yitirir. Neticede o kişi
çalışma kapasitesini kaybederek,
emek piyasasını terk etmek durumunda kalır. Bu yolla uzun vadede
emeğin arzı kendisini talebe göre
ayarlar ve işsizliğin tüm izlerini ortadan kaldırır. Sığ bir gözlemci de
haliyle, ekonominin sehven neredeyse tam istihdama yakın seviyelerde kesintisiz istihdam sağladığı
izlenimini edinebilir.
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2. TEKNİK ANLAMDA
İLERLEMENİN YENİ BİÇİMLERİ
Teknik ilerleme Ricardo’nun
tahlil etmiş olduğu özellikleri sergilerse yıkıcıdır ve çok kısa zamanda ekonomi sisteminin tamamına
ağır darbe vurur. Bu durumda üretim ve buna bağlı olarak ta tüketim sistemini etkileyerek, ekonomiyi kargaşaya sürükler. Timothy
Bresnahan ve Manuel Trajtenberg
‘Genel Amaçlı Teknolojiler’ (GPT)
kavramını icat etmişlerdir. Bu esas
olarak şu üç şeyle vasıflandırılmış
teknolojiler anlamına gelmektedir;
geniş bir uygulama alanına sahip
olmak, ilave iyileştirmelere açık
önemli bir potansiyele sahip olmak
ve diğer yenilikler ile teknolojilere
uyumlu olmak. Dördüncü Sanayi
Devrimi (4IR) tabiatıyla yaygın bir
inanıştır ve gerek ekonomiyi gerekse de toplumu temelden değiştirecek bir takım GPT’ler ile nitelendirilir. Daha evvelki sanayi devrimleri (makineleşme, elektrikleştirme ve bilgisayarlı otomasyon)
gibi Dördüncü Sanayi Devrimi (4IR)
de yıkıcı olacak, çalışma ve yaşayış
biçimimizi derinden etkileyecektir.
Teknolojik anlamda 4IR büyük
ölçüde Endüstri 3,0’ı (mikro-işlemciler, bilgisayar, internet) ile CPS
gibi teknolojileri temel almaktadır.
CPS’ler üretim sistemlerinin kendi
kendisini idare etmesine başka bir
deyişle öz düzenlemeli olmasına
olanak sağlayan bilgi teknolojileri (IT) ağlarıdır. Sistem geçmişten
ders alır, özerk biçimde bilgi iş-

lem yapar ve kendisini sürekli biçimde değişen koşullara uydurur.
Bu da üretimin esnekliğini artırır
ve bireyselleştirilmiş seri üretimi
mümkün kılar. 4IR farklı teknolojilerin bir noktada birleşmesi ve fiziki, dijital ve aynı zamanda biyolojik
yer kürenin birbirine kenetlenmesi
anlamına gelmektedir. Küresel dijital ağ yeniliklerin tekrardan birleştirilmesi için bir dizi fırsat sunmaktadır; şöyle ki yeni icatlar eskilerinin birleşiminden meydana gelir.
Zaten 1776 tarihli ‘Milletlerin Varlıkları’ isimli eserinde Adam Smith
ve 1912 tarihli ‘İktisadi Kalkınma
Teorisi’ isimli kitabında da Schumpeter iktisadi anlamdaki yararlı
bilginin özünde edinilmiş bilgiye ait
yeniden birleştirilmiş ve şekillendirilmiş parçacıklar olduğunu kavramışlardır. Schumpeter bu duruma uygun olarak ‘yeni birleşmeler’
tanımını kullanmıştır. Bugün ilham
verici yenilikler fiziksel anlamda
kendi-kendine gidebilen taşıtlar,
3 boyutlu baskı, robot teknolojisi,
nesnelerin interneti, blok zinciri,
teknolojiye imkân veren platformlar (isteğe bağlı ekonomi gibi…) ve
biyolojik anlamda da gen teknolojisi, nöro-teknoloji ve sentetik biyolojiyi içeriyor.
Yeni cihazların hayatımıza girmesi ise genellikle ‘akıllı’ olarak
adlandırılıyor. Endüstriyel boyuta
bakıldığında ise akıllı fabrikalar
karşımıza çıkıyor. Enerji sektöründe akıllı dağıtım şebekeleri,
taşımacılıkta akıllı hareketlilik ve
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lojistikle, sağlık hizmetlerinde dahi
akıllı tanımıyla karşılaşıyoruz. Artık mutfaklar, evler ve hatta tüm
bir şehir akıllı hale gelmiş bulunuyor. Derimizin altına ve hatta kıyafetlerimizin içlerine dahi internete
bağlanan ve böylelikle satın alma
ve tüketim eylemlerimizi öngören
mini bilgisayarlar yerleştirilebiliniyor. Her faaliyet ardında dijital bir
iz bırakıyor ve bu da kar peşinde
koşan koleksiyoncular ile kelepirci avcıların gerek kendi nam ve
hesapları için kullanmak gerekse
de satmak için değerli bilgiye erişimlerine adeta davetiye çıkarıyor. ‘Veri ekonomisi’ içerisinde en
önemli ham madde olan bilgi üzerinde kim en fazla kontrole sahipse
bu ona muazzam ölçüde iktisadi,
siyasi, kültürel ya da askeri güç
sağlıyor. Fakat verilerin korunması ve güvenliği ne olacak? Bundan
da önemlisi, bunların nasıl muhafaza edileceği konusudur. Güncel
olaylar bilgisayar korsanlığından
tutun da sanal uzayda verilen siber
savaşlar ve bilgi kirliliğinden ötürü
medeniyetimizin nasıl bir tehlike
altında olduğunu bizlere göstermekte. Dünya Ekonomik Forumu
2025 yılına dek ‘akıllı’ kavramının
dünyaya çok fazla nüfuz etmesine
ilişkin bir dizi spekülasyon yayınladı. Örneğin bu doğrultuda sanayi
üretiminin robotlaşması çok hızlı
biçimde artış gösteriyor. Mali kapitalizmin yerini artık yeni bir üretim
ve organizasyon biçimi olan ‘veri
kapitalizmi’ nin aldığı tartışılıyor.

Aslına bakılırsa robotlar ve diğer sistemlerin hali hazırda insanların faaliyetlerini devraldığı yadsınamaz bir gerçek. Diğerlerine
kıyasla bu durum en çok hizmet
sektörünü etkilemekte. Örneğin
Singapur’da taksi şoförlerinin yerini Delphi ve nuTonomy isimli firmaların başlattıkları sürücüsüz
taksi hizmetleri almaya başladı.
Hatta restoranların eve bırakma
hizmetleri kendi kendine gidebilen küçük taşıtlarla hizmet veren
Doordash firmasının azizliğine uğramış vaziyette. Google Home ve
Amazon Echo Dot gibi hizmetler de
kısmen de olsa ev hizmetlerinde
çalışanların yerini almaya başladı.
Bunlara birçok başka örnek ilave edilebilir. Öte yandan öncelikli
olarak etkilenen birçok hizmetin
ise makineler tarafından sağlanması pek mümkün görünmüyor.
Bu teknik olarak mümkün ancak
kullanıcılar özellikle bakıcılık, öğretmenlik ve de tıp alanında kurdukları şahsi ilişkiyi kaybetmek
istemiyor.
Toplanan ve işlenen dijital veri
miktarı artık zeta-bayt’larla ifade
ediliyor (1000 bayt = 1 trilyon gigabayt) ve çoktan beridir bu miktar
astronomik seviyelere ulaşmış durumda. Berkeley Bilgi Üniversitesine göre insanoğlu 1970’lerin başında bilgisayarları ilk defa kullanmaya başladığından bugüne kadar
tüm insanlık tarihi boyunca kayda
geçen analog veri yahut bilginin
tam 85 misli ölçütünde dijital veri
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işlemiş bulunuyor. Bu açıdan bakıldığında dijital veri ağı başlamadan
evvel insanoğlunun geçmişinde
neredeyse hiçbir şey olmamış gibi
bir algı oluşmakta. Sanki her ne
olmuşsa dijital çağ sonrasında olmuş… ‘Economist’ dergisinde çıkan
yakın tarihli bir makalede verilerin
en değerli kaynak olması itibariyle
artık petrolün yerini aldığı yazıldı.
3. TEKNİK OLARAK İLERLEME
SORUNLARI ÇÖZERKEN BİR
YANDAN DA YENİ SORUNLAR
MEYDANA GETİRİYOR
Teknik ilerleme sorunların çözümüne yardımcı; ancak genellikle
daha sonradan kendisini belli edecek yeni sorunları da beraberinde
getiriyor.
• Endüstri genelinde malzemelerin verimli kullanımı artıyor
ve üretim başına düşen kirletici madde miktarı azalıyor.
Öte yandan, özellikle kimya ve
elektronik sanayinde emisyonun artmasına yol açan imalat
gereçlerinin kullanılmasında
da bir artış söz konusu.
• Tarımda sentetik biyoloji teknolojisi bio-yakıtların imal
edilmesine olanak sağlıyor.
Drone’lar sayesinde suyla
gübrenin daha verimli kullanımı mümkün oluyor ve afet takibi kolaylaşıyor. Buna paralel
olarak biyolojik çeşitlilik azalıyor ve haşere ilaçlarına karşı
mukavemet artıyor.
• Malzeme bilimleri maddelerin

yararlı özelliklerini keşfediyor
ve malzemelerin yeniden kullanılabilirliğini artırıyor. (örneğin, ısıya maruz kaldığında
sertleşen plastikler). Bununla
beraber atık ürünlerin çoğalmasında ise bir artış gözlemleniyor.
• Üretim ve tüketimde enerji
tasarrufuna ilişkin yöntemlerin kullanılması (petrol, doğal
gaz, mineraller) gibi tükenebilir kaynakların sömürülmesini
yavaşlatabilmiş değil; tersine
sömürünün artmasına sebep olmuş durumda. Bu ilişki
William Stanley’in İngiltere’de
kömür tüketimine istinaden
1865’de kaleme aldığı ‘Jevons
paradox’ adlı makalesinde de
vurgulanmıştır. Sonuncu, ama
bir o kadar da mühim olan iklim değişikliği, merhum Stephen Hawking gibi önemli bilim
insanlarını bir yüz yıl sonra
dünyanın yaşanamaz bir yer
olup, olmayacağı konusuna
kafa yormaya sevk etti.
• Meşhur tabiriyle gereklilik
icatların anasıdır. Ancak icatlar yeterince verimli olabilecekler mi?
Kıyamet günü senaryosunu
şimdilik unutalım. Bir ya da birden
fazla cesur bazı kurguların da ileri sürüleceğini aklımızda tutalım.
Şimdi gelin mevcut teknik değişim türlerinin istihdam üzerindeki
etkileri ile dağılımsal özelliklerine
odaklanalım. Fey ve Osborne ile
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gerçekleştirilen söyleşilere bakılırsa, ABD’deki işlerin %47’sinin
otomasyondan ötürü risk altında
olduğu varsayılıyor. Avrupa ülkelerinde benzer uygulamalara bakıldığında iş kaybı oranının daha
yüksek seviyelerde olduğu görülüyor. Eleştirmenler haklı olarak
bu tür tahminlere sıklıkla karşı çıkıyorlar. Bazı işlerde ya da meslek
dallarında sadece belli başlı görevler risk altında; yani tüm bir iş kolu
değil. Bu sözü edilen görevler için
bir oran verecek olursak %15 ila
%30 civarı diyebiliriz. Bazı görevler
tamamen ortadan kalktı; bazılarını
da artık makineler yapıyor ancak
yeni birtakım görevler ortaya çıkıyor. Birçok mesleğe ait görev profili
önemli ölçüde değişecek ve bunlara uyum sağlayacak, bunları öğrenecek yeni çalışanlar gerekecek.
Mesleklerin ve görevlerin görülür
biçimdeki yer değiştirme etkisinin
boyutuna ilişkin çok farklı görüşler var. Geniş ölçekli inanış bundan
en fazla hizmet, ticaret, taşımacılık
ve imalat gibi iş kollarında rutin ve
kendisini tekrar eden işler yapan
düşük ve orta gelirlilerin etkileneceği yönünde. Elbette ücretler
de bu durumdan olumsuz biçimde
etkilenecektir. Yaratıcılık ve sosyal
zekâ gerektiren işler ise risk altında olmaktan mümkün olduğunca
uzak.
Aşağıda sıralanan gözlemler
yeni teknolojilerin istihdama olan
muhtemel etkilerini açıklamaktadır:

1. 4IR git gide büyüyen ve gelişen bir takım yeni teknolojilere dayandığı sürece yukarıda belirtilen potansiyel tehlikeler sadece anlık birer enstantane olarak kalacaklardır.
Zaman içerisinde yeniden
birleştirilmiş icatlar ilk başlarda otomasyona karşı direnen işleri ve görevleri daha
fazla etkileyecektir. Eninde
sonunda her iş ilk tasarlandığı şekildeki gibi güvenli kalamayacaktır. Ancak bugün
burada bizler için önemli olan
yakın gelecekte neyin beklenebilir olduğudur. Bu bağlamda bir fikir vermesi açısından şu eski Arap deyişini
hatırlatmak isterim. Olayların
mevcut gidişatı tahmini doğrular biçimde olsa dahi kim
olursa olsun, geleceği tahmin
edebiliyormuş gibi davranan
herkes yalancıdır.
2. Anılan yüzdelere ilişkin rakamlar yeni makinelerin teknik imkânlarına dayanmaktadır. Bundan başka Ricardo
haklı olarak şu konuda ısrar
etmiştir ki, her şey sadece
teknik açıdan mümkün değil
aynı zamanda karlıdır da. İktisadi açıdan Schumpeter’in
sözleriyle; belirgin olan icatlar sadece piyasa sınavını veren icatlardır ve bunların iktisadi olarak bir değeri vardır.
Birçok icat patent ofislerinde
beklemektedir ve bunların
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birçoğu ne yazık ki bu ofislerden hiçbir zaman çıkamamaktadır.
3. Rekabet maliyeti en aza indirme davranışını zorunlu kılar. Bazı işlere ait niteliklerin
bedellerinin önemli ölçüde
artması bu işlerin muhafazasına ilişkin güçlü bir teşvik
sağlar. Yapay zekânın gelişmesini sınırlandırabilen ise
vurgunu vuracaktır. Bunu
kim başarabilir? Bilmiyoruz…
Ancak şuna inanmak için her
türlü gerekçeye sahibiz; teknik açıdan ilerlemenin gittiği
yön, yüksek ücret ve maaşların ödendiği çalışan kesimi
diğerlerinden ayrı tutmayacaktır. Avukatlar, tıp doktorları ve benzer branşlarda faaliyet gösteren birçok profesyonel daha şimdiden gelirleri
ve iş güvenceleri üzerinde dijitalleşmenin etkilerine maruz kalmaya başlamıştır.
4. Toplamda kaç işin etkileneceğine ilişkin rakamlara olan ilgi
beklenen yer değişikliklerinin ne zaman olacağı konusunda bilgi vermediği sürece
oldukça sınırlı kalacaktır. Öte
yandan ilgili rakamlar, değişimin sosyal olarak özümsenmesi, yer değişikliklerinin ne
süratle gerçekleşeceği ve ne
boyutta olacağı gibi hususlar
açısından hayati önem arz
etmektedir. Emekten kuvvetli biçimde tasarruf eden

teknolojilerin hızla yayılması,
gerek toplumu gerekse siyasi
yapıyı önemli bir stres testine maruz bırakmaktadır.
Söz konusu test bir meşruiyet krizi ve sosyal dayanışmanın erozyona uğraması ile
sonuçlanabilir. Bu çerçevede
bir başka önemli nokta ise,
yer değişikliğine dair etkilerin hangi sosyo-ekonomik
çevrelerde baş göstereceği,
hangi işlerin etkileneceği ve
nitelikli işçilerin çıkarlarını
nasıl savunacaklarıdır.
5. Yeni teknolojiler sadece işleri
ve görevleri ortadan kaldırmazlar; yenilerini de meydana getirirler. Yeni teknolojiler
doğrultusunda gerekli donanım ve araç gereç imalatı,
yeni işlere ve dolayısıyla da
istihdama sebep olur. İşçilerin yer değiştiriyor olması
pekiyi bir durum olmayabilir;
ancak mesele tetkik edildiğinde, eski işler kayboldukça
yenilerinin ortaya çıktığı görülecektir. Bununla birlikte
yer değiştirme ve telafinin
net etkisine dair etraflı biçimde fikir edinmek istiyorsak birileri çıkıp, teknik açıdan ilerlemenin beklenen iş
yaratımına ne ölçüde katkı
sunduğu hususunda bir kanaat oluşturması lazımdır.
Gerekli olan, işçilerin beklenen yer değiştirmeye ilişkin
zaman tanımı ile telafi ara-

103

sında bir kıyaslama yapılmasıdır. Bugün işini kaybeden
herkes şikâyetçi olacak ve
muhtemelen siyasi anlamda faal duruma geçecektir.
Gelecekte henüz şu an bilinmeyen yeni bir işte çalışacak
kişilerin teknik açıdan ilerlemeyi savunması beklenemez. Bugünün kaybedenleri
ile yarının kazananlarının söz
konusu bu asimetrik tutumu,
yeni şeylerin yaygın hale gelmesini zayıflatma eğilimindedir.
6. Telafi etkilerine gelecek olursak, süreçlere ilişkin yenilikler ile ürünlerdeki yenilikler
arasındaki mevcut oranı görmenin önemli olduğu anlaşılacaktır. Bilinen ürünlerin
imalatında emeğin verimliliğinin eskiye dayanması,
ürünlerin yenilenmesi konusunda görece bir istemsizlik yaratmaktadır. Ürünlerin
yenilenmesi yeni pazarların
doğmasına ve talebin artmasına yol açtığı kadar istihdamı da artırır. Bu bakımdan
teknik açıdan ilerlemedeki
bu yeni dalga ile ürünlerdeki ve süreçteki yeniliklerin
ne oranda birbirine karıştığı
önemlidir. Simon Kuznets’in
yaptığı çalışmalara göre, her
malın bir doyum noktası vardır. Haliyle iktisadi büyümenin yeterli talep olmamasından ötürü sınırlı kalmaması

için ürünlerin yenilenmesi
önemlidir. (Burada kastedilen yeni ürünlerin eskilerin
yerini almak için tasarlandığı anlamını taşımamaktadır
ve yeni ürünler ek istihdam
yaratılmasına küçük ölçekte
hizmet eder). 4IR’nin yeterli
derecede ürün yeniliği sağlayabileceği beklenebilir mi?
Amerikalı Robert J. Gordon
gibi büyüme üzerine ihtisaslaşan iktisatçılar bu meseleye
son derece şüpheci yaklaşıyorlar. Gordon’a göre robot
teknolojisi ürün yeniliğine
pek bir şey katmamakta ve
buna ilaveten emeğin verimi açısından sağladığı artış
da zayıf kalmaktadır. Buna
binaen yaşam standardında
ise çok küçük iyileştirmeler
sağlamaktadır. Dolayısı ile
Gordon ürün yeniliğinin ekonomik durgunluğun devam
etmesine engel olmayacağı
ya da düşük oranda büyüme sağlayacağı görüşünü
taşımaktadır. Joel Mokyr ise
bu görüşe şiddetle katılmamaktadır. Ona göre ‘büyüme
kültürü’ büyüme döngülerini
bilir ancak büyümenin nerede sona ereceğini kestiremez. İşletmelerin ve kamunun araştırma, geliştirme ile
inovasyona yönelik gerçekleştirdikleri yüksek, mutlak
ve göreceli harcamalar göz
önüne alındığında, Edmund
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Phelps tarafından ele alındığı
gibi, kalkınma ve refahı engelleyen bir yaratıcılık eksikliği olduğu tezi diğerlerine nazaran daha kuşku ve şüpheci
olarak algılanmalıdır. Bununla beraber istihdamı azaltma
eğilimindeki yenilik süreçlerinin oranı ile istihdamı artırma eğilimindeki ürünlerin
yenilenmesinin
ekonomik
büyüme ve istihdam konularında önemli bir rol oynadığı
inkâr edilemez.
7. Elimizdeki ölçüm cihazları ve
istatistikî kayıtlar ışığında
sadece
kavrayabildiğimizi
görebilmekteyiz. Bu veriler
geçmişte oluşturulmuştur ve
değişen koşullara mükerrer
biçimde uyum sağlamışlardır. Ancak yorumcuların birçoğu, ilgili verilerin günümüz
gerçeğini tam olarak doğru
biçimde resmetmediği kanaatindedir. Bu noktada gelecekteki gerçeklikten bahsetmeye gerek dahi yok. Dijital dünyada verimlilik yahut
tüketim nasıl ölçülür? Buğdayın, kömürün ve demirin
olduğu bir dünyada işler nispeten daha kolaydı. Baytların
olduğu günümüz dünyasında
ise işler artık öyle değil. Çünkü gördüklerimiz ekonomik
ve sosyal politikayı etkiliyor.
Söz konusu bu yeni gerçekliğin algılanış biçimi gerek
ekonomimiz gerekse de top-

lumumuz için büyük önem
taşıyor. Ölçüm araçlarımızın
iyileştirilmesine ilişkin önem
yadsınamaz çünkü bunlar
durumun teşhisi ve tedavisi
için temel teşkil etmekteler.
8. Yerine getirilen işlerin niteliği ve görev tanımı önemli
değişikliklere maruz kalmış
ise toplam istihdamdaki gelişmeye göz kulak olmak tek
başına yeterli değildir. Bu
noktada son derece önemli
bir başka husus ta istihdamın
sürekli değişecek olan yapısını takip etmektir. Eğitim
sistemi yeni işler ve yeni görevlerin gerektirdiği biçimde
ayar edilmelidir. Çünkü şayet
bu gerekliliklere cevap veremez ise işgücü yeni görevleri
icra edemez ve işçiler ile işletmeler arasındaki rekabet
yavaşlar. Bunun nedeni ise,
yeni teknolojilerin yayılmasının yavaşlayacak olmasıdır. Ricardo’nun da belirttiği
üzere, bazı işletmelerin rekabet edebilirliğine yönelik bir darbe bazen ülkedeki
tüm sektörleri etkileyebilir.
İhtiyaç olunan şey öncelikle
işçilere genel anlamda beceri
kazandırmak değildir. Çünkü
esasında basit ve rutin faaliyetlerde çalışan birçok kişi
zaten yerine getirdikleri işler
için fazla niteliklidir. Örneğin
taksi şoförlüğü yapan bir dilbilimci gibi… Bilakis burada
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önemli olan bir taraftan yeterliliğe ilişkin gereksinim ile
diğer taraftan bunların elverişliliğinin birbirine ne ölçüde
uyum sağlayabildiğidir. Dijital
yetkinliğe olan ihtiyaçtaki
muazzam artış nedeniyle işletmelerin gerek içerisinde
gerekse de dışarıda verilen
her türlü eğitim ve öğretim
faaliyeti gereksinim duyulan
beceri ve yeteneklerin kazanılmasında yeterli oranda fırsat sunmak zorundadır.
9. Üniversiteler, liseler ve diğer
eğitim kurumları ile araştırma kuruluşları pasif oluşumlar değildirler. Ancak, iktisadi
açıdan işlem görmeleri ve
özümsenmeleri için bu kurumların mevcut yeniliklerin genişliği, derinliği, hızı ve
gidişatına nüfuz edebilmeleri gerekir. Eğitim kurum
ve kuruluşları özel sektör ile
beraber hangi yeniliklerin
işe yarayacağını, hangilerinin ise tarihe gömüleceğini
tespit etmek durumundadırlar. Bazıları ‘güdümlü teknik
ilerleme’ kavramından bahsediyor. Özel sektör ile kamu
sektörünün gelişmesi birbirleriyle yakın ölçüde bağlantılıdır. Bu ikisinin birlikte evrimleşme şekli önemlidir. Zaten Schumpeter’ın ve yakın
zamanda da Marina Mazzucato’nun vurguladıkları üzere girişimcilik, ekonomi ge-

nelinde sadece özel sektörde
karşılaşılan bir durum değildir. Daha az telaffuz edilse de
girişimcilik kamu sektörü ve
siyasette de mevcuttur. Buna
örnek olarak Çin’in ‘Yeni İpek
Yolu’ projesini gösterebiliriz.
4. İKTİSAT POLİTİKASINA
KARŞI MEYDAN OKUMALAR
Yeni bir çağa giren herkes
kendisini, fark edilebilir tehlikelere karşı korumak ve ihtiyati tedbir olarak ekonomi politikasına
ait araçlarını artırmak konusunda
başarılı olabilir. Burada nihai soru
toplumun ve siyasilerin köhne ve
modası geçmiş görüşler ile inanışlardan sıyrılarak, öğrenebilmeye muktedir olup, olmadıklarıdır.
Aşağıda dijital dünyanın zorlukları
ile başa çıkabilmek için dikkat edilmesi gereken kurumsal, altyapısal
ve yenilik politikalarına ilişkin önlemlerin yanı sıra istihdam ve vergi
politikaları sıralanmıştır.
Gelecekte, yüksek beceri gerektiren işler de otomasyondan etkilenecektir. Dünya Bankası’nın şu
an ki baş iktisatçısı Paul Romer’in
de üzerinde durduğu gibi, mesleki
anlamda başarı halen kas gücünden ziyade beyni kullanmaktan
geçiyor. Şu ana dek sadece hayat boyu öğrenim sürekli değişen
dijital niteliklerin kazanılmasına
olanak sağlamıştır. Gerekli sosyal
becerilerin edinilmesi ve geliştirilmesi açısından önemli olan sorunun nasıl anlaşılacağı ve nasıl
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çözüleceğini öğrenmektir. Bunda
da yaşam boyu öğrenim büyük
rol oynar. Öğretilenlerdeki birtakım içerik hızlıca demode olmaya
maruz kalabilmektedir. Oysaki
öğrenme, yaratıcılık ve işbirliği yapabilme becerisi öyle değildir. Ezbere dayalı ve yalnızca mutlak bilgiye odaklanmış bir eğitim sistemi
muhtemelen önümüzdeki zorluklarla başa çıkabilecek bireylerin
yetişmesine olanak vermeyecektir. Oysa sorunun önce tespitine
sonrasında da çözümüne önem
veren bir eğitim sistemi zorlukların
aşılması anlamında çok daha iyisini yapacaktır. Motivasyon, merak,
marifet ve yetenek teşvik edilmelidir ki, matematik, bilgisayar bilimi, doğa bilimleri ve teknoloji iş kayıpları, kalıcı işsizlik ve azalan reel
ücretlere karşı bir emniyet kemeri
vazifesi görebilsin. Haliyle öğretim
ve mesleki eğitim sistemleri bu
doğrultuda yeniden şekillendirilmelidir. Bu son derece müşkül bir
görevdir ve statükocuların direnişi
ile karşı karşıya kalınabilir. Çünkü
bu mevcut durum savunucuları
tekelcilik kaynaklı gelirlerden kendilerine pay çıkarabilmektedirler.
Öte yandan sayıları gittikçe artan
bir grubun elde edeceği fırsatlar bu
durumdan hiç de iyi etkilenmeyecektir.
Dijital altyapının kurulumu ve
yayılımına hız verilmelidir. Geniş
bantlı internet erişimi ve tedariki
de buna dâhildir. Üniversitelerin
araştırma birimleri ile araştırma

kurumlarına yapılan yatırımlar
artırılmalıdır. İlginç biçimde, 1776
basım tarihli ‘Ulusların Serveti’nde
Adam Smith ‘bilgi topluluğu’ kavramının ortaya çıkışından neredeyse iki yüz yıl önce bir ülkenin
zenginliğinin hayati biçimde uyguladığı bilim miktarına bağlı olduğunu vurgulamıştır. Tarih de onu
haklı çıkarmıştır.
İhtiyaç duyulan muazzam yatırımlar sadece vergilerden karşılanamaz. Diğer taraftan hükümet
borçlanması ve kamu borçlarına
karşı olan kuvvetli muhalefet genellikle, bu borçlanmaların gelecek nesillere haksız ve gereksiz
yere sıkıntı yüklediği savı üzerine
kurulur. Bu söz zaman içerisinde
sürekli tekrarlanmaktadır ancak
derinlemesine yapılmış bir incelemeye tabi tutulmuş mudur? Şayet
borçlar öngörüldüğü biçimde dijital
altyapı ve beşeri sermayenin iyileştirilmesi için kullanılıyorsa bu,
topluma ait sosyal sermayenin arttığına delalet eder. Harcama varlık
yaratır. (Ancak burada verimliliğe hiçbir katkısı olmayan fakat
kamu borcunu muazzam biçimde
artıran banka borçlanmalarından
bahsetmiyoruz). Sorun sadece
borç finansmanlı yatırımlara ait
geri dönüşlerin kredi maliyetinden
yüksek olup, olmamasında değil,
verimliliğin artmasındadır ve böylelikle de sosyal mamullerin ve de
vergilerin faiz oranından yüksek
olmasındadır. Tam da bu durumu
anlatır biçimde bugün birçok ülke-
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de düşük faiz oranı uygulanmasına ilişkin kuvvetli tartışmalar var.
Ekonominin ve toplumun modernleştirilmesi amaçlı kullanılan kredi finansmanlı yatırımların zararlı
olduğuna dair yaygın bir efsane
mevcuttur. Bu tür yatırımlardan
kaçınılmasının iktisadi anlamda
avantajlı olduğu hatalı bir saptamadır. Gelecek nesiller de haklı
olarak, ellerindeki imkânların neden köhne bir altyapı ve indirgenmiş rekabet edebilirlikle perdelendiğini bizlere sorarlar.
Ricardo’nun vurgulamış olduğu gibi geniş ölçekte otomasyona
geçmiş bir ekonomide gelir dağılımı konusu olağanüstü önem arz
eder. Çünkü gelirden yeterince pay
alamayanların gerek kendilerini
gerekse de ailelerini geçindirecek
paraları yoktur. Sosyal dayanışmanın yok olması tehlikesinden
korunmak için acil önlem alınmalıdır. İşletmelerin sermayelerine ve
ettikleri kara çalışanların da iştirak
edeceği sistemler geliştirilmeli ve
teşvik edilmelidir. Gelirin ve servetin dağılımı alanında ünlü araştırmacılardan biri olan merhum Tony
Atkinson gelir ve servet adaletsizliğinin gelecekte daha da artmasına karşı mücadele edebilmek için
içlerine ‘vatandaşlık geliri’ (ya da
eksi gelir vergisi) olarak adlandırılan kavramın da dâhil olduğu bir
sürü tedbir öne sürmüştür.
Robotlardan vergi alınması
(makine vergisi) birçok bilim ve iş
insanı tarafından önerilmiştir. Bu

kişiler arasında Bill Gates ve toplanan vergilerin işlerini kaybedenlere yeniden tedrisat verilmesi
ve işgücüne tekrardan katılmaları
için yeniden bütünleşme eğitimleri
sağlanması yönünde kullanılabileceğini savunan Yale Üniversitesinden Robert Shiller bulunmaktadır.
Bu tür bir vergi yeni teknolojiler
ile birlikte gelen faydaların ve maliyetlerin daha etkin biçimde dağıtılmasına olanak sağlayacak ve
böylelikle de bu vergilerin konmasına ve yaygın hale gelmesine
yönelik muhalif tutumu da azaltacaktır. Fakat yeni olanın yaygınlaşmasının hız kesmesinden
ötürü işletmelerin rekabet edebilirlikleri açısından önemli olumsuz
sonuçlar doğmasını önlemek ve
yeni teknolojilerin verimi artırıcı etkilerinden istifade edebilmek
için sadece ehven bir vergi oranı
uygulanması uygun görünmektedir. Sermayeye oranla çok yüksek
kalan emek üzerindeki vergi yükünün azaltılması da aynı göreve
hizmet edecektir ve bu azaltma
teşvik edilmelidir.
Şayet teknolojik değişim sert bir
biçimde büyük ölçekli iş kayıplarına sebep oluyorsa bunun nedeni
yer değiştirme etkilerinin anında
baş göstermesidir. Buna, ilgili telafi
etkilerinin geç ya da zayıf kalmış
olması da eşlik ediyor olabilir. Zararın sınırlandırılabilmesi için etkin bir istikrar politikası uygulanmalıdır. Elbette ki dengeli bir kamu
bütçesi gerçekleştirmeye çalışmak
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ta buna zarar verici olabilecektir ve
yer değiştirmeyi bir kısır döngüye
sokabilir, fiili talebi düşürebilir ve
daha sonradan istihdamın azalmasına yol açabilir. Yani bu gibi
birçok olası sonuç dengeli bütçe
ile hedeflenenin ters etki yapması
ile sonuçlanabilir. Böyle durumlarda kitlesel işsizlik ile mücadele
etmek için gerekli olan etkin vergi
politikalarıdır. Eğer yer değiştirme
etkileri uzun bir döneme egemen
olursa birileri çıkıp, kişi başına düşen ortalama çalışma zamanının
düşürülmesinde geçmişte büyük
rol oynayan veraset araçlarına
başvurabilir.
SONUÇ
Geleceğin ne getireceği büyük
oranda onu ne derece sağduyulu ve
akıllı biçimde şekillendireceğimize
bağlıdır. Dördüncü Sanayi Devrimi
muhteşem fırsatlar sunmaktadır
ancak büyük riskler de taşımaktadır. 4IR sadece zekamıza değil,
empati kurabilme kapasitemize
de meydan okumaktadır. 4IR eski
bir dava olan ‘güzel hayat’ ve ‘güzel
toplum’ u da yeniden günümüze
taşımaktadır. Fırsatların getirdiği avantajdan faydalanabilecek ve
riskleri bertaraf edebilecek ya da
en azından zayıflatabilecek miyiz?
Yeni teknolojilerin beraberinde
getirdiği tehlikelerden korunmayı
başarabilecek miyiz ve toplumun

daha da kutuplaşmasını engelleyebilecek miyiz?
‘Torunlarımızın ekonomik imkânları’ başlıklı ve 1930 tarihli
makalesinde John Maynard Keynes bugün bizleri yeniden ilgilendiren bir soruna değinmiştir; ‘Şu
an ekonomik karamsarlığın kötü
saldırısından muzdaripiz. İnsanlar
sıklıkla ekonominin müthiş biçimde ilerlediği bir çağın sonuna gelindiğinden bahsediyorlar. Ben olan
bitenin son derece yanlış biçimde
yorumlandığı kanaatindeyim. Bize
ıstırap veren yaşlılık kaynaklı romatizma değil bir ekonomik dönemden diğerine geçiş için gerekli
yeniden ayarlamaların sancısı; hızlı
değişimler sonrası oluşan sancılar
bunlar… Eğer geniş ölçekli ve artması muhtemel işsizlik sorununu
çözüme ulaştırmayı başaramazsak, ekonomi kargaşaya sürüklenme tehlikesi ile karşı karşıya
kalır. İnsanlar iş bulamaz ve artık
gelir elde edemez duruma düşerlerse çok büyük karışıklık olur.
Kendimize olan saygımız büyük
ölçüde etrafa ne kadar ihtiyaç duyulan ve yararlı bir kişi olduğumuz
izlenimini vermemizle ilintilidir.
İşini kaybeden biri hem kayıp acısı
yaşar hem de toplumda kendisine yer bulabilme tehlikesiyle karşı
karşıya kalır. Şayet birçok insan bu
duruma düşerse, toplumun refahı
toptan tehlikeye girer.

AVUSTURYA’DA TÜRK İŞÇİLERİ VE UYUM
SORUNU
(*)

Kadim ÜLKER

ÖZ
Avrupa’da çalışan Türk işçilerinin yaşadıkları topluma uyumu
hiç kolay olmamıştır. Bu durum,
Avusturya’da yaşayan Türk işçileri
için de böyle olmuştur.
Türk işçilerinin ev sahibi ülkede
sadece “işgücü” olarak görülmeleri uyum sorununu başlatan neden
olmuştur. Türk işçiler, barınacakları bir ev bulma konusunda dahi
inanılması kolay olmayan zorluklar yaşamışlardır. Deyim yerindeyse “yıllarca valizlerinin üzerinde”
oturmuşlardır.
Çocukların eğitimi de ayrı bir
sorun alanı oluşturmuştur. Avusturya’da doğan Türk çocukları
görece daha şanslı olmuşlardır.
Avusturyalıların ayrımcı tavırları
da bir başka sorundur.
Anahtar Kelimeler: Türk İşçiler,
Uyum, Dışlanma
TURKISH WORKERS IN
AUSTRIA AND THE ISSUE OF
ADAPTATION
ABSTRACT
It is not easy for Turkish workers working in Europe to fit in the
society that they are living in. This
situation is also the same for Turkish workers living in Austria.

To be merely seen as the ‘labor’
in the host country, is the main
reason which triggers the adaptation problem of Turkish workers. Turkish workers have experienced incredible problems even in
finding a house to take a shelter.
So to speak, ‘they have been domiciled on their suitcases for years’.
The education of their children
is another phase of the problems
that they’ve encountered. Turkish
children born in Australian territory are relatively lucky. The discriminatory attitude of the Austrians is another case.
Keywords: Turkish Workers,
Adaptation, Exclusion
GİRİŞ
Batı Avrupa’ya göçen işgücüyle
ilgili uyum söz konusu olduğunda,
akla ilk olarak Türkler gelir. Türklerin çeşitli nedenlerle yaşadıkları
topluma uyumlu olmadıkları söylenir. Avusturya’da yaşayan Türk
kökenli işçiler için de bu sorun hep
var olmuştur. Bu yazı, bu uyum
konusunun nedenleri üzerinde
durmak, bu algının oluşumu ile ilgili gelişmelere bakmak amacıyla
yazıldı. Bunun için de eskilere gitmekte yarar var. Zira uyum sorunu
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Türklerin Batı Avrupa’ya ilk geldikleri 1960’lı ve 70’li yıllara kadar dayanıyor.
1. BARINMA SORUNU
Avusturya 1960 yıllarının sonu
70’li yıllarının başlarında kendi işçisini, ücretlerinin o yıllarda daha
yüksek olduğu Almanya’ya kaptırmıştı. Avusturya’nın ekonomisi
iyiye gitmekteydi, inşaat firmaları önemli yatırımlar yapıyordu.
Avusturya ekonomisinin kendi
vatandaşlarının yapmak istemediği ağır, temiz olmayan, düşük
ücretli işlerin yapılması için yeni
bir işgücüne ihtiyacı vardı. Bu yeni
ve genç işgücü eski Yugoslavya
ülkelerinden ve Türkiye’den gelen
işçilerle telafi etmeye çalışılıyordu.
Bunun için Avusturya ve Türkiye arasında işgücü anlaşması bile
imzalandı ve bu anlaşmaya dayanarak genç ve sağlıklı işçiler Türkiye’den Avusturya’ya getirildi.
Avusturya’ya ilk gelen Türk
işçileri, o zamanki yasal uygulamalardan dolayı yıllarca kendileri
için hayat planı yapamadılar. Çünkü onlar yalnızca işgücü olarak
görülüyorlardı. Çalışabilecekleri
kadar çalışsınlar, sonrası “Allah
kerim” diye düşünülüyordu. Ancak bunun yanında düşünülmeyen şeyler de vardı. Onların barınma ihtiyacı için gerekli hiçbir
düzenleme yapılmamıştı. İnsanca
ikamet edecekleri evler yoktu. Konaklama ile bağlantılı başka bazı
sorunlar da oluyordu. Çalışma ve

oturum hakkı, işçilerin eş ve çocukları, çocukların eğitimi gibi konular akla bile gelmedi, kısaca görmezden gelindi.
Zaten Avusturya’ya gelen ilk
işçilerin genç ve çocuksuz olacağı düşünülmüştü. Evli ve çocuklu
olanlar zaten onları ülkelerinde
bırakmışlardı. Çalışma ve çalıştırma kısa süreliğine ve geçici olarak
düşünülmüştü. Fazla bir harcama
yapılmamalıydı. Onun için de çalıştıkları firmalara ait haym denilen
işçi evlerinde kalacakları planlanmıştı. O zamanlar firma haymlarında kalanlar diğerlerinden daha
şanslıydı. Hem daha ucuzdu hem
de firma, haymlarını temizletirdi.
Hepsinin sıcak suyu, ortak kullanılan lavabosu, duşu ve tuvaleti bile
bulunurdu. Firma evlerinde kalamayanlar ise serbest piyasada ev
bulmak zorundaydı. Onlar sıcak
suyu olmayan, banyosu veya duşu
bulunmayan, tuvaleti ise diğer
kiracılarla ortak kullanılan, otuz
kırk metrekarelik küçük evlerde,
üçer beşer kişiler halinde fahiş
fiyatlarla kalırlardı. Yatak başı kira
öderlerdi. Viyana gibi şehir merkezlerinde kalanların şartları üç
aşağı beş yukarı bundan ibaretti.
Şehir merkezi dışında küçük
kasaba ve köylerde kalanların
şartları biraz farklıydı ancak o ilk
yıllarda işçiler daha çok büyük
kent ve sanayi bölgelerine gelmişti.
Türk işçileri konakladıkları bu
yerlerin durumundan dolayı eş ve
çocuklarını getirmeyi akıllarına
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bile getirmediler. Zaten başka bir
belirsizlik daha vardı ki, bu belirsizlik 70’li yıllardan 90’lı yılların
sonuna kadar sürmüştü. O da
“çalıştırma izni”ydi. Çalıştırma
izni işverene veriliyordu ve işçi
sadece o işverene bağlı olarak
çalıştırılabilirdi. İş piyasasında
serbest çalışma hakkı bulunmazdı.
İşverenin iş sözleşmesini iptal etmesi halinde, o çalıştırma izni geçersiz oluyordu. Sonrası için yeni
bir işyeri ve o işyeri için geçerli yeni
bir çalıştırma belgesi gerekmekteydi. Bu da iş piyasasını düzenleyen ve kontrol eden İş ve İşçi Bulma Dairesi tarafından iş piyasası
şartları kontrol edildikten sonra
düzenleniyordu.
2. ÇALIŞMA İZNİ BARINMA SORUNUNUN AŞILMASINA BAĞLI
İş ve İşçi Bulma Dairesi, işverene
yabancı bir işçiyi çalıştırması için
düzenleyeceği çalıştırma belgesini
verirken ikamet şartlarını da kontrol ediyordu. Yabancı işçinin ikamet
ettiği evde kendisi ve aynı evde
ikamet eden her kişi başına en az
10 metrekare kullanım alanı bulunması gerekmekteydi. 30 metrekarelik bir evde 4 kişinin ikamet
ettiği durumda, orada ikamet eden
yabancı işçi için çalıştırma izni verilmemekteydi. Bu örnekte, ev en
az 40 metrekare olmalıydı. Çalıştırma izninin İş ve İşçi Bulma Dairesi tarafından verilmesi yaşanan
evin durumuna bağlıydı. Yaşanan
bir evin olması ise bir işte çalışıyor

olmasına bağlı olduğundan, başta
Türkler olmak üzere yabancı işçiler yıllar yılı hep bavullarının üstünde oturmuşlardı.
Çalışma hayatında işçinin
serbest
hareket
edebileceği,
bulduğu bir işte çalışma hakkını kapsayan çalışma iznine sahip
olması da mümkündü şüphesiz.
Ancak buna sahip olmak için ya bir
Avusturya vatandaşı ile evli olmak
ya da 8 yıllık çalışma süresi şartı
aranmaktaydı. Bunu da elde etmek
geçmişte inşaat, hotel ve lokantacılık gibi sezon işçiliğinin yoğun
olduğu sektörlerde hayli zordu. Zira
yabancıların
azımsanmayacak
kadarı sezon işi olan inşaat, bahçecilik ve gastronomi alanında
çalışmaktaydı. Kendisini rahmetle
andığım inşaat işçisi olarak çalışan
babam, bu belgeye sahip olamadan
emekliye ayrılmıştı.
3. BARINMA SORUNU DEVAM
EDİYOR
1970’li yıllarda Almanya’da işçi
ücretleri, Avusturya’daki işçi ücretlerinden çok daha yüksekti
ve Almanya’da yakını, arkadaşı
olan bir yolunu bulup, Almanya’ya
kaçmak istemekteydi. Babam,
çalışma iznini elde etmedeki zorluklara rağmen Avusturyalı işverenlerin Türk işçilerin ülkeyi terk
etmemeleri için ellerinden aldıkları
pasaportlarını firmalarının kasalarına kilitlediklerini anlatırdı.
İşverenler ucuz ve çalışkan yabancı işçilerden memnundu, an-
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cak Avusturya yasaları ve piyasa
ekonomisi yabancı işçilerin önüne
normal bir yaşam sürmelerini zorlaştıran engeller çıkartıyordu. Onların kalıcı olmalarını istemiyordu.
Çalışma ve oturma izni, ev sorunu
ve işsizlik ödentisinin kısıtlı şartlarda ödenmesi bu engellerden en
önemlileridir.
Yaşayabilecekleri
durumda bir eve sahip olmak çok
zordu. Özellikle yabancı işçilerin
yoğun yaşadığı başkent Viyana’da
ev sorunu sürekli yaşanıyordu. Bu
sorun, üzerinden bu kadar zaman
geçmesine rağmen hala devam
ediyor. Viyana’da yaşayanlar, kentte en fazla binanın mülkünü elinde
bulunduran Viyana Belediyesi’nden ihtiyaç halinde başını sokacak
bir daire bulabilmektedir. Durumu
biraz daha iyi olanlar ise kooperatif
evlerinde ev arayabilirler.
Kentte yaşayan yabancı kökenli işçiler ise, belediye ve kooperatif
evlerinin inşasında kullanılması
için ücretlerinden her ay kesilen ev
vergisine rağmen, sadece serbest
piyasada bulunan evlerden yararlanabilmektedir, belediye evlerinde kendilerine yer yoktur.
Serbest piyasada ise kiralık ev
bulmak çok zordur. 30 ila 40 metrekarelik döküntü evlere servet
sayılacak kadar yüksek bedellerde
hava parası ödemek zorunluluğu
vardır. O paraları telafi edebilmek
için ise bankalara başvurmak ve
çok yüksek oranlı krediler almaktan başka çare bulunmamaktadır.
Sosyal konutlardan dışlanan ya-

bancı işçilerin bazıları dişlerinden
tırnaklarından artırarak o güne
kadar biriktirdikleri paraları ev sahiplerine kaptırırken, bazıları ise
yüksek faizlerle çektikleri banka
kredilerini yıllarca geri ödeme zorunda kaldılar.
Bu durum uzun yıllar devam
etti. 1980’li yılların sonu, 90’lı yılların başında özellikle Türkler
çocuklarını ve eşlerini yanlarına
almaya başladılar. Ev sahibi olmak, eşlerinin ve çocuklarının
başlarını sokacak bir konut sahibi olmanın zorunluluğu dışında, yasal olarak çalışabilmek için
gerekli olan çalıştırma belgesi’nin
düzenlenmesinde de gereklidir. Ev
yoksa çalışma belgesi de yoktur,
çalışma belgesi olmadığında ise iş
yoktur.
4. ÇOCUKLARIN EĞİTİM
SORUNU
Yaşanan bütün bu zorluklar,
özellikle de barınma konusunda ortaya çıkan engeller, işçilerin
çocuklarının eğitimlerinin de iyi
bir şekilde olmasını engellemiştir.
İşçilerin o zamana kadar Türkiye’de yaşayan çocukları vize, ev ve
iş sorunlarından dolayı oldukça geç
yaşta getirilmişlerdir. Geç gelen ilk
kuşak çocuklar istisnai durumların dışında, meslek öğrenme, iyi bir
eğitim alma konusunda talihsizlikler yaşamıştır. Büyük çoğunluğu
zorunlu olan okul yıllarını bitirip,
hemen iş hayatını seçmişlerdir.
Okula geç başlayan çocuklar Al-
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manca öğrenmekte zorlukla karşılaşmış, diğer önemli derslerde de
başarılı olamadıklarından liseye,
oradan da üniversiteye gitme yolları kapanmıştır.
Bazı meslek liseleri ve okullarına kayıt yaptırmak için ise Avusturya vatandaşı olmak şartı aranmıştır. O yıllarda yaşamış olduğum
bir olay, bu okullara girebilmenin
yasalarla da nasıl engellendiğine
iyi bir örnektir. Ortaokulu bitiren
Türk kökenli bir genç kız, hemşirelik okuluna gitmek istediğini
ancak bunun Avusturya vatandaşı olmadığı için okul müdürü tarafından reddedildiğini anlatmıştı.
Oysa aynı Avusturya, dünyanın
dört bir tarafından, eğitimlerini
yoksul ülkelerinde tamamlamış
hemşireleri Avusturya’ya getiriyor
ve hemşire olarak çalıştırıyordu.
Avusturya’da yaşayan ve okuluna
giden göçmen işçilerin kız çocukları ise hemşirelik okuluna dahi
kabul edilmiyordu. Bir sempozyum
sırasında bunu eyalet hükümeti
bakanlarından birine ilettiğimde
“Bundan haberim yok” demişti.
Ayrıca “Aman dikkat et, bu tür konular başına iş açar” uyarısını yapmayı da ihmal etmemişti.
Avusturya’da doğmuş çocuklar, Türkiye’den gelen çocuklardan
daha şanslı ve daha iyi konumdaydı. Onlar anne ve babalarının
önüne konulan engelleri birer
birer aştıktan sonra belli bir düzen
kurmuş olan ailelerin çocukları
olarak, okul ve mesleki eğitimde

daha şanslı oldular. Artık meslek liseleri ve üniversiteye gidilen
liselerde ve üniversitelerde çok
sayıda Türk kökenli çocuk bulunuyor. Aralarında çok sayıda zeki
ve iyi eğitim alan çocuk ve gençler var. Aralarında mühendisler,
ekonomistler, hukukçular, hekimler ve iyi eğitimli işçiler yetişti. Onların dışında da yardımcı işçi
olarak çalışan azımsanmayacak
derecede ikinci ve üçüncü kuşak
Türkler var.
5. AYRIMCILIK SORUNU
Ancak kalifiye ve yardımcı işçi olarak çalışanların önemli
bir “sorunu” var. Bu önemli sorun nedeniyle büyük işletmelerde kolay kolay iş bulamıyorlar. Bu
sorun hiç şüphesiz onların kökenleri ve isimleridir. İş bulmakta
zorlanan eğitimli gençlerden bazıları Türkiye’de iş aramaya başladı.
Geçtiğimiz yıllarda, “Türk ekonomisinin yıldızının parladığı” iddia
edildiği zaman, Avusturya gazetelerinden birinin Türkiye temsilcisi bazı yazılar kaleme almıştı. Biraz da reklam kokan bu yazılarda
“Avusturya’nın artık Türkiye’den
göç almadığı, Türkiye’ye işçi göçü
verdiğini” yazıyordu. Çünkü Avusturya’da bekledikleri işi bulamayan genç Türkler, Türkiye’ye
gidiyor, orada çalışma şanslarını
deniyorlardı.
İkinci ve üçüncü kuşak Türkler, çocukluklarında anne ve babalarıyla başlayan, daha sonra
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kendi eğitim, öğrenim, ikamet ve
iş sahalarında karşılaştıkları ayrımcı tutum nedeniyle Avusturya
toplumuna küskündür. Bu nedenle onlarla bir arada barış içinde
yaşayamıyorlar. Yaşadıkları toplumda kabul görmediklerini ve
hep itilip kakıldıklarını düşünüyorlar. Bir türlü doğup büyüdükleri Avusturya topraklarına sahip
çıkamadılar. Ailelerinden bu yana
yaşadıkları ayrımcılık ve toplumun
kendilerini kabul etmemeleri bundan sonraki kuşakların da uzun
süre Avusturya toplumuna kızgın ve küskün olmalarına neden
olacaktır. Çünkü onlar kendilerini
her alanda Avusturya toplumunun dışında gördüler. İstisnai durumlar hariç, çalıştıkları alan ya
Türk işletmelerinde ya da Türklerle
doğrudan ya da dolaylı olarak var
oldukları alanlardır. Türkler eğlen-

ce alanlarını, ikamet bölgelerini,
alışveriş merkezlerini Avusturyalılardan birer birer ayırdı. Sadece
Avusturya vatandaşlığına geçmiş
Türklerin şimdilik oy kullandıkları partiler ve sandıklar aynıdır.
Önümüzdeki dönemlerde oy verilen partilerin de Türk partileri
olmasının eli kulağındadır. Şimdilik Türkler Avusturya’da sol veya
sağ liberal partilere oy veriyorlar,
çünkü onların henüz yabancı düşmanı olduklarını düşünmüyorlar.
SONUÇ
Yıllardır süren ve yaşanan acı
deneyimlere neden olan ayrımcılıktan başka, Avusturya ile Türkiye arasındaki siyasi ilişkilerin
karşılıklı olarak kötüleşmesi de,
Türklerin uyum veya uyumsuzluk
sorununun önümüzdeki onlarca yıl
daha devam edeceğini gösteriyor.

ULUSAL VE ULUSLARARASI ÇERÇEVEDE
ÜCRETİN KORUNMASI: “ÜCRET GARANTİ
FONU”
(*)

R. Demet KURU

ÖZ
Emekçinin ücretinin düzenli ve
tam olarak ödenmesi, kendisi ve
ailesi için tek geçim kaynağı olması dolayısıyla hayati önem taşımaktadır. Bu bağlamda ücretin
korunması ulusal ve uluslararası
belgelerde düzenlenen temel konulardan olmuştur. Özellikle kırılgan ekonomiye sahip ülkelerde işverenin ödeme güçlüğüne düşme
olasılığının yüksek olması, ücret
alacaklarının korunmasını ayrıca
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Because of the only source of
income for labourer and his/her
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the wages is vital. In this context
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of the fundamental issues in national and international regulations.
Especially in countries with fragile
economies It is likely to fall to the
employer’s insolvency, is making
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GİRİŞ
Ücret genel olarak “yapılan işin
karşılığında ödenen bir tutar” biçiminde tanımlansa da öncelikle
güvence altına alınarak korunması
gereken temel bir insan hakkıdır.
Ücret, bireyin çalışmasının ana nedenini oluştururken, çalışmanın
sürekliliğini de sağlayan bir niteliğe sahiptir. Ayrıca miktarına bağlı
olarak bireyin tüm yaşamını şekillendiren bağımsız bir değişkendir.
Uluslararası Çalışma Örgütü’nün 95 sayılı Ücretlerin Korunması Sözleşmesi’nin 1. maddesi’nde tanımlandığı şekliyle ücret;
“yapılan veya yapılacak olan bir
iş ya da görülen ve görülecek olan
bir hizmet için yazılı veya sözlü bir
iş sözleşmesi gereğince bir işveren
tarafından bir işçiye, her ne nam
altında ve hangi hesaplama şekli
ile olursa olsun ödenmesi gereken
ve nakden değerlendirilmesi kabil
olup karşılıklı anlaşma veya milli
mevzuatla tespit edilen bedel veya
kazançlardır.”
Ayrıca 1982 tarihli T.C. Anayasası’nın 55. maddesinde; “ücret
emeğin karşılığıdır” tanımı yer
alırken, 4857 sayılı İş Kanunu (İK)
32. maddesinde ücret; “bir kimseye bir iş karşılığında işveren veya
üçüncü kişiler tarafından sağlanan
ve para ile ödenen tutardır” şeklinde tanımlanmıştır.
Ücretin, ülkelerin içtihatlarına
ve uluslararası belgelere konu olmasının kuşkusuz en önemli ne-

denlerinden biri çalışanların korunması ihtiyacıdır. Bu bağlamda
ücretin tarafları arasında çalışanlar
her zaman konunun merkezinde
yer almaktadır. Bunun nedeni ise
ücretin esasen ve çoğu kez çalışanların “tek geçim kaynağı” (Işığıçok,
2017: 15) olmasıdır. Ücret bireye
bağlı tekil bir biçimde ifade edilse de, bu “tek geçim kaynağının”
çoğu zaman birden fazla paydaşı
bulunmaktadır. Her şeyden önce
çalışanların ve bakmakla yükümlü
olduğu aile bireylerinin, ihtiyaçlar
hiyerarşisindeki temel basamakları aşabilmeleri yönünden ücret
büyük önem taşımaktadır. Nitekim
2017 yılında yaklaşık 77.000 işçi ile
yapılan bir araştırmada çalışanların yüzde 84’ü önem sıralamasında
“ücretin miktarı”nı birinci seçenek
olarak işaretlerken, ikinci sırayı
“iş güvencesine” vermiştir (TAEM,
2017).
Ücretin, diğer önemli niteliği ise
sosyo-psikolojik bir motivasyon
aracı olmasıdır. Bu noktada ücret,
çalışanların statü ihtiyacının karşılanmasını ve sosyal açıdan kabul görülmesini sağlama aracıdır
(Benligiray, 2003). Ayrıca iş tatmini
açısından bir “güdüleyici” olması
bakımından önemi yadsınamayacak derecededir.
Bu çalışmada da öncelikle Türkiye ve uluslararası belgelerde ücretin korunmasına yönelik düzenlemeler incelenmiştir. Ardından bir
ücret koruma yöntemi olarak Üc-
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ret Garanti Fonu uygulamalarının
seçilmiş ülke örnekleri de verilerek
Türkiye’deki genel durumu değerlendirilmiştir.
1. ULUSLARARASI
BELGELERDE İŞÇİ
ÜCRETLERİNİN KORUNMASI
1.1. Birleşmiş Milletler İnsan
Hakları Evrensel Beyannamesi
(1948)(1)
Ana çerçevesi bireylere tanınan
hak ve özgürlüklerin güvence altına alınması olan Beyannamenin
23. maddesinde, herkes için çalışma, işini serbestçe seçme, adaletli
ve elverişli koşullarda çalışma ve
işsizliğe karşı korunma hakkını
öngördükten sonra herhangi bir
ayrım gözetmeksizin, herkes için
eşit işe eşit ücret ve kendisi ve ailesi için insan onuruna yaraşır ve
gerekirse her türlü sosyal koruma
önlemleriyle desteklenmiş bir yaşam sağlayacak adil ve elverişli bir
ücrete hakkının olduğu vurgulanmıştır. Ayrıca Beyannamenin 24.
maddesine göre herkesin dinlenmeye, eğlenmeye, özellikle çalışma
süresinin makul ölçüde sınırlandırılmasına ve belirli dönemlerde ücretli izne çıkmaya hakkı vardır.

1.2. Ekonomik, Sosyal ve
Kültürel Haklar Uluslararası
Sözleşmesi (1966)(2)
Ana çerçevesi, taraf devletlerin
bireylere çeşitli ekonomik, sosyal
ve kültürel haklar sağlaması olan
Sözleşmenin “adil ve uygun işte
çalışma şartları” başlıklı 7. maddesinde, Sözleşme’ye taraf devletlerin, herkesin adil ve elverişli
çalışma koşullarından yararlanma
hakkını kabul ettikleri belirtilmiş
ve ardından bu hakkın güvence altına aldığı durumlar sıralanmıştır.
Öncelikle bütün işçilere emeklerine karşılık asgari olarak aileleriyle birlikte insanca yaşamayı
sağlayacak adil ve eşit işe eşit ücret öngörülmüş ardından kadınlara çalışma koşulları ve ücret bağlamında erkeklere sağlanandan
farklı muamele yapılamayacağı
ayrıca güvence altına alınmıştır.
İlgili madde güvenli ve sağlıklı çalışma ortamı sağlama ve terfilerde
kıdem ve yeterliliğin esas alınması
konularında güvence sağlanmasını da içermektedir. Son olarak
dinlenme, boş zaman, çalışma saatlerinin makul ölçülerde sınırlanması, ücretli dönemsel tatiller ve
resmi tatillerde ücret verilmesine
de maddede yer verilmiştir.
2

1
Türkiye beyannameyi 29 Mart 1961 tarihinde onaylamıştır.

Türkiye Sözleşme’yi 15 Ağustos 2000 tarihinde
imzalamıştır. Sözleşme’nin onaylanması 4 Haziran
2003 tarihli ve 4867 sayılı Kanunla uygun bulunmuş ve
Bakanlar Kurulu 10 Temmuz 2003 tarih ve 2003/5923
sayılı kararıyla Sözleşme’yi onaylamıştır. Sözleşme
Türkiye bakımından 23 Aralık 2003 tarihinden itibaren
yürürlüğe girmiştir.
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1.3. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (1950)(3)
Bu sözleşmede ücret ve ücretin
korunmasına yönelik doğrudan
bir düzenleme olmamakla birlikte
sözleşme, kimsenin köle ya da kul
durumunda tutulamayacağı, zorla
çalıştırılamayacağı veya zorunlu
çalışmaya tabi tutulamayacağı hüküm altına alınmış olması açısından önemlidir.
1.4. Avrupa Sosyal Şartı (1961)(4)
Bölgesel nitelikli, uluslararası bir insan hakları sözleşmesidir.
Birinci kuşak haklar olarak bilinen
temel hakları (yaşam hakkı, işkence yasağı, kölelik ve zorla çalıştırma yasağı, hürriyet ve güvenlik
hakkı, adil yargılanma hakkı vb.)
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi
ile güvence altına alınırken, Avrupa Sosyal Şartı’nda ikinci kuşak
haklar (çalışma hakkı, örgütlenme
hakkı, sosyal güvenlik hakkı, adil
ücret hakkı vb.) olan ekonomik ve
sosyal haklar güvence altına alınmaktadır (Sarmış, 2014: 25).
Ücret ve ücrete ilişkin düzenlemelere Avrupa Sosyal Şartında
“Adil Bir Ücret Hakkı” başlıklı 2.
bölümün 4. maddesinde yer verilmiştir. Bu maddede özetle, saygın
bir yaşam sağlayacak ücret, fazla
3
Türkiye, Sözleşme’yi 4 Kasım 1950 tarihinde imzalamış ve Sözleşme Türkiye bakımından 18 Mayıs
1954 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
4
Türkiye’de Dönemin Çalışma Bakanı Cahit Talas
tarafından imzalanan Şart, 14 Ekim 1989 tarihinde

çalışmaların karşılığının verilmesi,
kadın-erkek ayrımı yapılmaksızın eşit ücret, istisnai durumlar ve
saptanmış ölçüler dışında ücretten
kesinti yapılamayacağı, işe son verilmesi durumunda bildirim süresinin sağlanması konuları düzenlenmiştir.
Gözden geçirilmiş Avrupa Sosyal Şartı’nın 2. bölümünün 25.
maddesinde ise çalışanların, işverenlerinin aciz haline düşmesi durumunda iş ilişkisinden kaynaklanan alacaklarının, bir garantör
kurum veya diğer bir etkili koruma
biçimiyle koruma altına almayı taahhüt edeceği hüküm altına alınmıştır.
1.5. Uluslararası Çalışma Örgütü
(UÇÖ) Belgeleri
Uluslararası Çalışma Örgütü’nün kabul ettiği belgelerde ücret
doğrudan ya da dolaylı olarak düzenlenen ve oldukça önem verilen
bir konudur. Bu belgelerden içeriği
bakımından doğrudan ücretle ilgili
olanlar aşağıdaki tabloda özetlenmiştir:
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Tablo 1. Ravenstein’nın Teorisinin Filmdeki Karşılığı
Belgenin Adı

Filadelfiya
Bildirgesi

Ücretin
Korunmasına
İlişkin 95 sayılı
Sözleşme(5)

Ücretin
Korunması
Hakkında 85 sayılı
Tavsiye Kararı

İşçi Alacaklarının
Korunmasına
İlişkin 173 sayılı
Sözleşme

Tarih

Açıklama

1944

Bildirgede ilk olarak emeğin bir mal olmadığı vurgulanmış; herkesin yaşamını ekonomik güvence ve eşit şartlarda sürdürmek
hakkına sahip olduğu, ücretler ve kazançlar, çalışma süreleri ve diğer çalışma koşulları konularda kaydedilen ilerlemelerin
sonuçlarından herkese eşit şekilde yararlanma imkânı tanınması, iş sahibi olan ve
korunmaya muhtaç olan kimselere asgari
yaşam koşulları sağlayacak bir ücret verilmesi düzenlenmiştir.

1949

Sözleşmede özetle ücretlerin kural olarak
tedavüldeki parayla ve düzenli olarak ödeneceği; ücretin doğrudan doğruya ilgili işçiye ödenmesi gerektiği; haciz ve temlike
karşı işçi ücretlerinin korunması; iflas ve
tasfiye durumunda işçi alacaklarının imtiyazlı olması gibi konular üzerinde ayrıntılı
düzenlemelere yer verilmiştir.

1949

Tavsiye kararda özetle, ücretten yapılacak
kesintilerine karşı işçi ve ailesinin korunması; ücretin ödenme zamanın belirli bir düzende gerçekleştirilmesi, ücretle ilgili konularda meydana gelebilecek değişikliklerin
işçilere bildirilmesi, ücretlere ilişkin bordro
kayıtlarının işçilere açıkça bildirilmesi konularında ayrıntılı hükümler yer almaktadır.

1992

Sözleşmede ücretin korunması bağlamında
işçi alacaklarının imtiyazlı olması ve ücretin
bir garanti kurumu aracılığıyla korunması
ile ilgili ayrıntılı düzenlemelere yer verilmiştir. Ayrıca sözleşmede düzenlenen ücret koruma yöntemlerinden hangisini seçeceğini
Sözleşmeyi onaylayan devletlere bırakmıştır. Bu seçimin ise sözleşmenin onay metninde belirtilmesi gerektiği vurgulanmıştır.

onaylanmış ve 24 Aralık 1989’da yürürlüğe girmiştir.
Gözden Geçirilmiş Avrupa Sosyal Şartı ise 27 Haziran
2007 tarihinde onaylanmış ve 1 Ağustos 2007 tarihi
itibariyle Türkiye bakımından yürürlüğe girmiştir.
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1.6. Avrupa Birliği Yönergeleri
Avrupa Birliğinde Yönergeler
Birliğin temel anlaşmaları ve tüzüklerinden sonra gelir. Avrupa
Birliği Konseyi tarafından kabul
edilen yönergeler, sadece öngörülen hedefler bakımından üye
ülkeleri etkiler ancak üye ülkeler
kullanacakları hukuksal yöntemin
seçiminde serbest bırakılır (Fındık,
2007).
1.6.1. 80/987 ve 2002/74 sayılı
Yönergeler
20 Ekim 1980 tarihinde kabul
edilen 80/987 sayılı Avrupa Birliği
Yönergesi 23 Eylül 2002 tarihinde
AB Komisyonu tarafından kabul
edilen ve AB Resmi Gazetesi’nde
8 Ekim 2002 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren 2002/74 sayılı Yönerge ile değiştirilmiştir. Bu
değişiklik temelde üye ülkelerin
mevzuatlarının yakınlaştırılması
amacıyla yapılmıştır, yeni bir kurum getirilmemiştir.
Yönerge ile özetle;
• Üye ülkeler, işverenin ödeme
güçlüğüne düşmesi durumunda işçilerin ücret ve diğer
sosyal haklara güvence sağlamak amacıyla işletmenin
hukuki yapısı ve mal varlığından bağımsız, işverenler ve
devlet tarafından finanse edilen “garanti kurumu” oluşturmakla yükümlü kılınmıştır.
• Yönergede işçi, işveren, ücret,
kazanılmış hak vb. kavramla-

rın tanımlanması konusunda
üye ülkeler serbest bırakılmıştır.
• İşverenin ödeme güçlüğüne
düşmesinden önce doğmuş
ve ödenmemiş ücret ve diğer
işçi alacaklarının garanti fonundan karşılanması öngörülmüştür.
• İşverenin ödeme güçlüğüne düşmüş olması nedeniyle sosyal sigorta primlerini
ödememiş olmasının garanti
fonundan yararlanmayı engellemeyeceği kayıt altına
alınmıştır.
1.6.2. 2008/94 sayılı Yönerge
Bu yönerge daha önce tadil edilen 80/987 sayılı Yönergeyi daha
açık hale getirmek amacıyla düzenlenmiştir. Özetle Yönerge ile işverenlerin ödeme güçlüğüne düşmeleri durumunda üye devletlerin,
çalışanların haklarının korunması
için yerine getirmeleri gereken asgari koşullar düzenlenmektedir.
2. TÜRKİYE’DE ÜCRETİN
KORUNMASINA YÖNELİK
YASAL ÇERÇEVE
Korunmasında kamu yararı da
bulunan işçi ücretine kanun koyucunun vermiş olduğu özel önem
(Kıymaz, 2007: 38) dolayısıyla ücreti güvence altına almaya yönelik
düzenlemeler yapılmaktadır. Örneğin ülkemizde ücretin korunmasına yönelik ilgili yasal hüküm-
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ler şöyle sıralanabilir:
Ücretin bir kısmının haczedilememesi: İlgili mevzuatta işçinin
aylık ücretinin dörtte birinden fazlasının haczedilemeyeceği veya
devir ya da temlik olunamayacağı
ancak nafaka alacaklılarının haklarının saklı olduğu hükme bağlanmıştır (İK m.35).
Ücretin takas edilememesi: İşverenin işçiden bir alacağı varsa
bu alacağı işçinin hak ettiği ücretten(6) takas edebilmesi kural olarak işçinin rızası alınması suretiyle
mümkün olabilmektedir. Ancak
bu alacak işçinin kasten sebebiyet
verdiği bir zarardan kaynaklanıyorsa ve bu durum yargı kararıyla
sabitse işçinin rızasının alınmasına
gerek yoktur. Takas edilebilecek
miktar ise ücretin haczedilebilir
miktarı kadardır (Borçlar Kanunu
m.407/II).
Ücretin imtiyazlı alacak olması:
İlgili mevzuata göre işverenin iflasında dahi ücret alacağı, devlet ve
rehin alacaklarını ayrı tutmak kaydı ile ilk sırada yer almaktadır (İcra
İflas Kanunu m.206-207).
Ücret Kesme Cezası: İşveren, iş
sözleşmesi veya toplu iş sözleşmesinde gösterilmiş olan sebeplerin
dışında işçiye ücret kesme cezası
veremez. Belirtilen sebeplerle verilecek cezalar ise işçinin bir ayda

iki günlük kazancından fazla olamayacağı hüküm altına alınmıştır
(İK m.38/I-II).
Ücretin gününde ödenememesi: Ücreti ödeme gününden itibaren
yirmi gün içinde zorlayıcı bir neden
dışında ödenmeyen işçi, iş görme
borcunu yerine getirmekten kaçınabildiği (İK m.34/I) gibi bu durumu haklı nedenle fesih (İK m.24/
II-e) sebebi de yapabilmektedir.
Bu durumda işveren ise işçilerin iş
sözleşmelerini çalışmadıkları için
feshedemez ve yerine yeni işçi alamaz, bu işleri başkalarına yaptıramaz (İK m. 34/II).
Ayrıca İK m.62, ücretten indirim
yapılamaması; İK m. 40, zorlayıcı
sebepler dolayısıyla çalışılmayan
hallerde bir hafta boyunca yarım
ücret ödenmesi gerekliliği; İK m.39,
ücretin alt sınırını belirlendiği ve
fırsat eşitliği sağlamada etkin bir
araç olan Asgari Ücret gibi ücretin
korunmasına yönelik mevzuatımızda oldukça ayrıntılı düzenlemeler bulunmaktadır.

6
Takas yasağı ücret bakımından geçerlidir, dolayısıyla
tazminatların takası mümkündür. (Kıdem tazminatı
takasının mümkün olması ile ilgili bkz.: Yarg. 9. HD.,
30.5.2000, 2000/5878 K.2000/7475)

7
Bilgiler seçilmiş ülkelerin resmi web sitelerinden
ve ilgili araştırma tezlerinden yararlanılarak hazırlanmıştır. Bu bölümdeki alıntılar kaynakçada ayrıca
belirtilmiştir.

3. SEÇİLMİŞ ÜLKELERDE
ÜCRET GARANTİ FONU
UYGULAMALARI(7)
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Avrupa Birliği Konseyi gibi ulus üstü kuruluşlar, işçi
ücretlerinin korunmasına ilişkin
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birçok sözleşme veya direktiflerle üye devletlerin bu konuda yasal önlemler almalarını sağlamayı
amaçlamışlardır. Bu sözleşme ve
direktiflere uygun olarak birçok
devlet ücretlerin korunmasına iliş-

kin mevzuatlar ve düzenlemeler
gerçekleştirilmiştir. Bu bağlamda
Ücret Garanti Fonu uygulamaları
anlamında düzenleme yapan ülkelerden bazıları da aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

Tablo 2. Seçilmiş Ülkelerde Ücret Garanti Fonu Uygulamaları
Ülke

Ücret Koruma Uygulamaları
Ücret Garanti Fonu Uygulaması

Fransa

•

İş sözleşmesinin türüne bakılmaksızın, bir işverene bağlı tüm işçiler fon kapsamında
kabul edilmektedir.

•

Firmanın yapılandırılması, tasfiyesi ve korunması prosedürünün başlamasıyla birlikte
garanti kapsamındaki ücret alacaklarını belgeleyen ücret çizelgelerinin ilgili mahkemece onaylanması gerekmektedir.

•

Fon sistemi, mevcut öz kaynakların ücret alacaklarını tam veya kısmen karşılamaya
yeterli olmaması halinde tamamlayıcı bir fonksiyon işlevi görmektedir. Ücret Garanti
Kurumu geri ödemeli avanslar (yardımlar) gerçekleştirmektedir. Bu bağlamda kurum,
alacaklıların yerine geçmektedir.

•

İlgili fon ödemeleri, iş ilişkisinden doğan her türlü ücreti, iş sözleşmesinin sona ermesi
durumunda ödenmesi gereken tazminatları ve diğer alacakları da dikkate alınarak
yapılmaktadır.

•

Ödemelerin üst sınırı çalışanların kıdemine göre değişiklik göstermektedir. Ancak alt
sınır İşsizlik Sigortası aylık katkı payının 4 katıdır.

Ödeme Garanti Fonu Uygulaması

İtalya

•

İşverenin ödeme güçlüğüne düşmesi durumunda, iş ilişkisinin süresine bakılmaksızın
yarı zamanlı, kamu şirketlerinin çalışanları ve kooperatiflerin çalışma ortakları dahil
tüm çalışanlar kapsam içinde yer almaktadır. Ancak, özel hane halklarında ve balıkçılık
alanında çalışan işçiler kapsam dışında tutulmuştur.

•

Fon kapsamında çalışanların işlerine son verildiği tarihten önceki son 3 aylık ücretleri
ve fesih tazminatı karşılanmaktadır.

•

İstihdam ilişkisinin önceki üç ayında ortaya çıkan ve başvuru tarihinden önceki son
12 ay içerisinde gerçekleştirilen tüm talepler karşılanmaktadır.

•

Garanti Fonu’ndan yapılan ödemelerin üst sınırı aylık sosyal güvenlik katkı payı tutarının üç katıdır.

İflas Durumunda Ücret Koruma Uygulaması
•

Koruma kapsamı geniştir. İlgili ödemeden çalışanlar, stajyerler, kursiyerler, öğrenciler, emekliler ve ev işlerinde çalışan işçiler de faydalanır. Sayılan bu kişilerin ölümü
halinde hak kazanılan iflas ödemesi varislerine geçmektedir.

•

İflas ödemesinden yararlanabilmek için, işverenin ödeme güçlüğünün, işveren
malvarlıkları üzerine dava açılmış olması, işletmenin bütün faaliyetlerin durdurulması,
mahkeme tarafından iflas başvurusunun yetersizlikten dolayı reddedilmiş olması
sebeplerinden biriyle ortaya çıkmalıdır.

•

Bu ödemeye hak kazanılabilmesi için başvuruların iflastan önceki 3 aylık çalışmaya
ilişkin olması gerekmektedir.

•

İlgili ödemeler net işçilik ücretleri üzerinden yapılmakta temel ücrete çeşitli ek
ödemeler de dahil edilmektedir. Ancak bu tutar işsizlik sigortası aylık brüt katkı bedellerini aşamaz.

•

İşçinin iflas ödemesi aldığı dönemde işsizlik parası da alıyor olması, işsizlik parasının
ödeme süre ve miktarını etkilememektedir.

Almanya
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4. TÜRKİYE’DE ÜCRET
GARANTİ FONU
Ücret Garanti Fonunun temel
amacı, işçi ve ailesinin tek geçim
kaynağı olan ücret gelirini belirli
oranda da olsa korumaktır. Bu
bağlamda işçinin, gerek icra ve iflas
gibi uzun bir süreci geliri olmadan
hayatını idame ettiremeyecek oluşu gerekse de işveren ve devlete
oranla alacaklarını tahsil etmede
daha güçsüz konumu dolayısıyla
Ücret Garanti Fonu önemlidir.
Ülkemizde işverenin ödeme
güçlüğüne düşmesi halinde ücretin korunması 4447 sayılı İşsizlik
Sigortası Kanunu’na eklenmeden
önce Avrupa Birliği’nin 36 numaralı
ve 1980 tarihli Yönergesi doğrultusunda ilk kez 4857 sayılı İş Kanunu’nun 33. maddesinde kısmen
düzenlenmişti. Söz konusu düzenleme 5763 sayılı kanun ile 4447
sayılı kanuna ek 1. madde olarak
tekrar düzenlenmiş ve böylece yararlanan kişilerin kapsamı genişletilmiştir (Resmi Gazete, 26 Mayıs
2008, 26887).
Bu bağlamda 4447 sayılı İşsizlik
Sigortası Kanunu (İSK)’nun 46’ncı
maddesine göre;
• 5510 sayılı Sosyal Sigortalar
ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 4’üncü maddesinin
1’inci fıkrasının (a) bendi ve
aynı maddenin 2’nci fıkrası
kapsamında bir hizmet akdine dayalı olarak çalışan sigortalılar,

•

4857 sayılı İş Kanunu’na göre
kısmi süreli iş sözleşmesi ile
çalışanlardan 5510 sayılı Kanun’un 52’nci maddesinin
1’inci fıkrası kapsamında işsizlik sigortası primi ödeyen
isteğe bağlı sigortalılar ile ek
6’ncı maddesi kapsamındaki
sigortalılar,
• 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun geçici 20’nci
maddesinde açıklanan sandıklara tabi sigortalılar,
diğer yasal koşulları da birlikte
sağlamaları halinde Ücret Garanti
Fonu’ndan faydalanabilecektir.
İlgili maddeye göre yukarıda
kapsam dahilinde sigortalı sayılan kişileri hizmet akdine tabi
olarak çalıştıran ve ücret ödeme
güçlüğüne düşen işveren; “konkordato ilan etmişse”, “aciz vesikası almışsa”, “iflas kararı almışsa
(iflas ertelenmiş olsa dahi)” çalışanlarının iş ilişkisinden kaynaklanan ve ödenmeyen üç aylık
ücretleri Ücret Garanti Fonu’ndan
ödenecektir (İSK, ek madde 1). Dolayısıyla işverenin burada sayılar
dışında başka bir nedenle ödeme
güçlüğüne düşmesi fondan yararlanmak için yeterli olmayacaktır.
Yukarıda sayılan nedenlerden
biri ile ödeme güçlüğüne düşen
işverenin çalışanlarının ücret garanti fonundan yararlanabilmeleri
belirli şart ve sınırlara tabi tutulmuştur. Buna göre ilgili çalışanın
ayrıca 4447 sayılı İşsizlik Sigor-
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tası Kanunu’nun 46’ncı maddesine göre kapsamda yer alması ve
işverenin ödeme güçlüğüne düşmesinden önceki son bir yıl içinde aynı işyerinde çalışmış olması gerekmektedir (Ücret Garanti
Fonu Yönetmeliği (ÜGFY), 4/1-d).
Sayılan durumların birlikte gerçekleşmesiyle birlikte, işverenin
kanunda belirtilen nedenlerden
biriyle
ödeme
güçlüğüne
düşmesinden önceki döneme ait
ödenmeyen en fazla üç aylık temel
ücrete ilişkin alacaklar Türkiye İş
Kurumu’ndan (İŞKUR) talep edilebilecektir. Ödeme güçlüğünün ortaya çıkmasından sonra hak edilen
ücretler Ücret Garanti Fonu kapsamı dışında tutulmuştur. Ayrıca
başvuruların ilgili çalışan tarafından, işverenin ödeme güçlüğüne
düştüğünü gösteren belge ve Ücret
Garanti Fonu Yönetmeliği Ek-1’de
yer alan, işverenin ödeme güçlüğüne düştüğü tarihten önceki ücret alacaklarına ilişkin “İşçi Alacak
Belgesi” ile bizzat yapılması gerekmektedir. İş sözleşmesinin devam
edip etmediği fondan yararlanabilmek için bir koşul değildir (ÜGFY,
m.8).
Bu bağlamda bahsi geçen “ödeme güçlüğü” başlangıcının hangi
tarihe rastladığı gerek işçi alacaklarının döneminin tespiti gerekse
işverenin ödeme güçlüğüne düşmesinden önceki son bir yıl içinde
aynı işyerinde çalışmış olması koşulu açısından önem arz etmek-

tedir. Buna göre ödeme güçlüğüne
düşme tarihi, iflas, iflasın ertelenmesi ve konkordato kararının verildiği tarih veya aciz vesikası alınması durumunda belge tarihidir
(ÜGFY, 4/1-d).
Kanunda yapılacak ödemelerin
temel ücret üzerinden ve 5510 sayılı Kanunun 82. maddesi uyarınca
belirlenen kazanç üst sınırını aşamayacağı belirtilmiştir. Yönetmelik
“temel Ücret” için 5510 sayılı Sosyal
Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası
Kanunu (80/a-1)’na işaret etmiştir. Buna göre temel ücret, hak edilen çıplak ücrettir ve işçiye sağlanan ikramiye, prim, komisyon, kar
payı gibi ödemelerle, sosyal yardım
niteliğindeki yemek, taşıt, giyim,
yakacak, konut vb. parasal veya
para ile ölçülebilen yararlar Fondan
ödenecek olan tutara dahil edilmeyecektir. Ayrıca Fondan yapılacak
ödemelerin 5510 sayılı Kanun’un
82. maddesi uyarınca belirlenen
kazanç üst sınırını aşamayacağı
belirtilmiştir. Bu bağlamda ise ilgili
Kanuna göre günlük kazancın alt
sınırı, sigortalıların yaşlarına uygun asgarî ücretin otuzda biri, üst
sınırı ise 16 yaşından büyük sigortalıların günlük kazanç alt sınırının 7,5 katıdır. Belirtilen alt sınırın
altında olan sigortalılar ile ücretsiz
çalışan sigortalıların günlük kazançları alt sınır üzerinden, günlük
kazançları üst sınırdan fazla olan
sigortalıların günlük kazançları da
üst sınır üzerinden hesaplanacak-
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tır.
Fonun gelirleri; işverenlerce işsizlik sigortası primi olarak yapılan
ödemelerin yıllık toplamının yüzde
biri ile bu primlerin değerlendirilmesinden elde edilen kazançlardan oluşmaktadır. Sosyal Güvenlik
Kurumu tarafından İşsizlik Sigortası Fonuna aktarılan işveren payının yüzde biri, Ücret Garanti Fonu
adına farklı bir hesapta takip edilmekte ve İşsizlik Sigortası Fonu
içerisinde değerlendirilmektedir
(ÜGFY, m.6). Ücret Garanti Fonu’nun giderleri ise işçilere yapılan
ücret ödemelerinden ve bu ödemelerin yapılabilmesine yönelik
İŞKUR Yönetim Kurulu kararı ile
yapılan diğer harcamalardan oluşmaktadır (ÜGFY, m.7).
Fonun kurulmasından bu yana
yararlanan kişi sayıları ve miktarlar incelendiğinde ek tablolardaki veriler karşımıza çıkmaktadır.
Buna göre 2008 yılına kadar yararlanma oranları benzer seviyelerde ve düşük seyretmiştir. Ancak 2009-2010 döneminde gerek
yararlanan kişi sayısı gerekse de
yararlanılan miktar oldukça yükselmiştir (Ek Tablo 1). Bu dönemdeki yükselişin nedeni olarak ABD’de
başlayarak Avrupa ve Asya ekonomilerini etkisi altına alan küresel krizin tüm dünya ile birlikte
Türkiye’de de talep ve büyümede
daralmaya neden olması gösterilebilir. Bu bağlamda Ücret Garanti
Fonu, kriz döneminin yıkıcı etki-

lerini azaltmak adına bir tampon
görevi görmektedir diyebiliriz. Verilere göre Ücret Garanti Fonu’ndan
yararlanan kişi sayısı dönemsel
olarak dalgalı bir seyir izlemektedir (Ek Tablo 1-2-3). İlgili değişimler ülkenin ekonomik durumu ile
ilgili de fikir vermektedir ancak bu
konu başka bir araştırma konusudur.
SONUÇ
Ücretin korunmasının önemi
dolayısıyla dünyada olduğu gibi ülkemizde de bu konuyla ilgili çeşitli
düzenlemeler yapılmaktadır. Ücret
koruma yöntemlerinden biri olan
Garanti Fonu da ücretin koruması adına oluşturulan düzenlemelerden biridir. Ödeme güçlüğüne
düşen işverenin bu aczine karşı
işçinin korunması uluslararası belgelerde öngörülen sorumluluk ruhuna uygun bir düzenlemedir.
Ülkemizdeki Fon düzenlemesinin genel olarak uluslararası
normlara uygun olarak düzenlendiği söylenebilir. Ancak ülkemizde
bu fonun etkin bir şekilde uygulanamadığı ek tablolardaki verilerden anlaşılmaktadır. Buna göre
uygulamanın önemi ve bilinirliği
için çalışmalar yapılmalıdır. Ayrıca
ülkemizde Ücret Garanti Fonu’nun
etkinliğini arttırmak için aşağıdaki
öneriler değerlendirilebilir:
• Fon ödemeleri kapsamında temel ücret yanında ek ödemelerin ve iş sözleşmesinin sona

126

•

•

ermesi halinde doğan ihbar
ve kıdem tazminatlarının da
güvence altına alınması uluslararası belgelerdeki düzenlemelere daha uygun olacaktır.
İşverenin ödeme güçlüğüne düşmesinin belgelenmesi
uzun sürmesi dolayısıyla yönetmelikte belirtilen ödeme
güçlüğüne düşme tarihlerinin
tekrar düzenlenmesi işçinin
mağduriyet yaşamaması için
önem arz etmektedir.
4447 Sayılı İşsizlik Sigortası
Kanunu’nun Ek 1. maddesinde ve Ücret Garanti Fonu Yönetmeliği’nin 9. maddesinin 2.
fıkrasında yer alan, “işçinin,
işverenin ödeme güçlüğüne
düşmesinden önceki son bir
yıl içinde aynı işyerinde çalışmış olması” ifadesi işçinin
aynı iş yerinde bir yıl boyunca çalışmış olması gerektiği
şeklinde
anlaşılabilecektir.

Bu nedenle ibarenin “işçinin,
işverenin ödeme güçlüğüne
düşmesinden önceki son bir
yıl içinde “fiilen çalışmış olduğu gün sayısı fark etmeksizin”
aynı işyerinde çalışmış olması” şeklinde değiştirilmesi
önerilebilir.
• İşyerine yeni girmiş ve uzun
yıllardır aynı işyerinde çalışan
işçinin mağduriyetleri farklı
olacaktır. Bu sebeple Fransa
örneğinde olduğu gibi işçiler
için belirlenmiş ödeme üst sınırının kıdem esasına göre yeniden belirlenmesi uygulamanın etkinliğini artıracaktır.
Ücret Garanti Fonu, 2009-2010
döneminde ülkemizin de deneyimlediği gibi, krizlerin yıkıcı etkilerinin önüne geçmede önemli bir işleve sahiptir. Bu nedenle etkinliğinin
ve bilinirliğinin arttırılması gerek
işçiler gerek ülke ekonomisi adına
faydalı olacaktır.
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Ek Tablo 1: Ek Tablo 1: 2005-2010 Dönemi Ücret Garanti Fonu Yararlanan Kişi Sayısı ve Miktarlar (BİN TL)
İLGİLİ
DÖNEM

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Kişi

Miktar

Kişi

Miktar

Kişi

Miktar

Kişi

Miktar

Kişi

Miktar

Kişi

Miktar

Ocak

-

-

168

177

6

7

36

34

46

52

929

1.549

Şubat

3

1

184

307

74

113

61

69

19

38

980

1.737

Mart

8

5

26

53

657

1.428

35

50

784

1.288

832

1.409

Nisan

20

136

57

138

305

472

18

25

978

1.564

2.841

4.776

Mayıs

159

322

78

125

42

50

25

54

1.812

2.981

3.464

3.780

Haziran

10

37

44

116

44

69

12

19

1.303

2.496

377

739

Temmuz

165

857

29

55

184

291

88

98

1.543

2.735

1.167

2.508

Ağustos

258

471

300

286

358

473

342

390

1.823

3.379

642

1.281

Eylül

251

647

48

68

160

217

162

258

2.155

5.243

576

1.895

Ekim

254

606

87

177

245

272

34

36

569

761

609

1.201

Kasım

34

118

84

92

144

205

4

3

743

819

194

494

Aralık

107

153

29

46

4

3

10

36

596

983

294

701

1.269

3.352

1.134

1.641

2.223

3.602

827

1.072

12.371

22.339

12.905

22.069

TOPLAM

Kaynak: İŞKUR, İşsizlik Sigortası Bülteni, http://www.iskur.gov.tr/
kurumsal-bilgi/yayin/, Erişim Tarihi: 30.09.2018
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Ek Tablo 2: 2011-2015 Dönemi Ücret Garanti Fonu Yararlanan Kişi Sayısı ve Miktarlar (BİN TL)
2011

İLGİLİ
DÖNEM

2012

2013

2014

2015

Kişi

Miktar

Kişi

Miktar

Kişi

Miktar

Kişi

Miktar

Kişi

Miktar

Ocak

1.652

2.797

80

160

353

930

820

1.878

504

1.603

Şubat

507

735

398

792

297

640

870

1.849

529

1.658

Mart

1.335

1.725

323

775

199

428

1.034

3.117

766

2.309

Nisan

296

468

178

730

388

1.407

902

1.801

416

1.052

Mayıs

327

658

347

866

627

2.089

1.107

3.424

666

1.684

Haziran

577

803

113

338

573

1.423

473

1.540

328

830

Temmuz

350

592

252

353

659

1.467

644

1.928

469

1.549
1.733

Ağustos

266

653

157

334

229

642

559

1.301

614

Eylül

104

224

84

223

256

723

447

1.042

398

816

Ekim

184

386

376

949

128

256

146

434

334

1.304
798

Kasım

86

159

325

1.084

1.305

3.433

325

834

276

Aralık

123

160

577

2.059

657

1.605

866

2.461

247

746

5.807

9.362

3.210

8.662

5.671

15.043

8.193

21.609

5.547

16.081

TOPLAM

Kaynak: İŞKUR, İşsizlik Sigortası Bülteni, http://www.iskur.gov.tr/
kurumsal-bilgi/yayin/, Erişim Tarihi: 30.09.2018
Ek Tablo 3 : 2011-2015 Dönemi Ücret Garanti Fonu Yararlanan Kişi Sayısı ve Miktarlar (BİN TL)
İLGILI DÖNEM

2016

2017

2018

Kişi

Miktar

Kişi

Miktar

Kişi

Ocak

239

738

673

3.054

334

1.647

Şubat

555

1.942

674

3.048

376

2.212

Mart

463

1.749

625

2.272

566

2.979

Nisan

395

1.292

617

2.155

346

1.846

Mayıs

434

1.323

368

1.587

707

3.621

Haziran

447

1.606

410

1.662

1.160

4.610

804

4.089

4.293

21.004

Temmuz

347

1.251

324

1.146

Ağustos

382

1.307

240

751
2.039

Eylül

287

813

628

Ekim

239

665

315

1.036

Kasım

420

1.380

642

5.748

Aralık
TOPLAM

383

1.597

293

1.347

4.591

15.663

2.589

25.848

Miktar

Kaynak: İŞKUR, İşsizlik Sigortası Bülteni, http://www.iskur.gov.tr/
kurumsal-bilgi/yayin/, Erişim Tarihi: 30.09.2018

YAYIN İLKELERİ VE YAZIM KURALLARI
KARATAHTA/İş Yazıları Dergisi, dört ayda bir yayımlanan ulusal hakemli
bir dergidir.
Dergimize gönderilen yazılar öncelikle Yayın Kurulu’nca değerlendirilir ve
uygun görülen yazılar, hakeme gönderilir. En az iki hakemin olumlu görüşü
ile yayımlanmasına karar verilen yazılara telif ücreti ödenir. Hakem değerlendirme süreci gizli olup, hakem formları dergi arşivinde saklanır.
Hakem denetiminden geçmeyen ve telif ücreti ödenmeyecek davetli yazılar, Yayın Kurulu değerlendirmesi sonucuna göre dergide yer alır ya da yazarına iade edilir.
Dergiye gönderilecek yazılar, başka bir yerde yayımlanmamış ya da yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.
Dergiye gönderilecek yazılarda, Türkçe ve İngilizce özet ile 3-6 arasında
anahtar kelime yer almalıdır. Yazılar Times New Roman karakteriyle 12 punto
ve 1,5 satır aralığında, sol yana yaslı ve sayfanın tek yüzüne basılmalıdır.
Yazılar, dergimizin, dergikaratahta@gmail.com elektronik posta adresine
ya da derginin,
Sümer 2 Sokak No: 23/1
Kızılay - Çankaya / ANKARA
adresine iki nüsha halinde gönderilir.
Gönderilecek yazılardaki tablolar ve şekiller metin içinde, başlık ve sıra
numarası ile yer almalıdır.
Yararlanılan kaynaklar makalenin sonunda ayrı bir sayfada, KAYNAKÇA
başlığıyla, yazar soyadlarına göre alfabetik sıraya düzenlenmelidir.
Yazıda yararlanılan ve gönderme yapılan kaynaklar, American Psychological Association (APA) referanslama sistemine uygun gösterilmelidir.
Buna göre;
Metin içindeki atıflar, yazarın adı cümle içinde geçiyorsa,
Dominelli (2002: 66)
Yazarın adı cümle içinde geçmiyorsa;
(Şahin, 2010: 67) şeklinde yazılmalıdır.
Metinde ikiden fazla yazarlı kitaplara atıfta bulunurken ilk seferinde
bütün isimler kullanılmalı; (Carr ve Chen, 2004: 9) aynı yayına daha sonra
yapılan atıflarda sadece birinci isim yazılmalı, diğer yazarlar için “ve diğerleri”ibaresi kullanılmalıdır. (Houston ve diğerleri (1979).

Kaynakça’da bütün yazarların isimleri yer almalıdır.
Kaynakça’da kitaplar, Yazarın Soyadı ve Adı (Yıl), Başlık, Baskı, Basıldığı Yer, Yayınevinin İsmi’ni içermelidir
Başar, E. (2010), Demografiye Giriş, Ankara, Gazi Kitabevi.
Makaleler, Yazarın Soyadı ve Adı (Yıl), Makalenin Başlığı, Derginin İsmi,Cilt Numarası, İlk ve Son Sayfa Numaraları ile gösterilmelidir.
Hansen, L. L. (2007), “From Flexicurity to FlexicArity: Gendered Perspectives on the Danish Model”, Journal of Social Sciences, Vol.3, No.2, ss.88-93.
İki yazarlı kitaplar ve makaleler, metin içindeki atıfta (kitap);
(Tuncay ve Ekmekçi,2015:112).
Kaynakça’da:
Makal, A. Toksöz, G. (2015), Geçmişten Günümüze Türkiye’de kadın Emeği,
Ankara, İmge Kitabevi.
Metin içindeki atıfta (makale);
(Tiryaki ve Tatar, 2000:125).
Kaynakça’da:
Tiryaki, Derya ve Mehtap Tatar (2000) “Sağlık Sigortası: Teori ve Uygulama”, Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 11 (1),103-132. şeklinde gösterilir.
Kurum Yayınları; metin içindeki atıfta,
(Sosyal Güvenlik Kurumu, 2012: Sayfa No).
Kaynakça’da;
SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) (2012) Avrupa Birliğinde Sosyal Güvenlik,
Ankara. Şeklinde gösterilir.
İnternetten alınan dökümanlar ise,
http://www.geohive.com/earth/his_history1.aspx Erişim: 12.06.2014 sıralamasıyla gösterilmelidir.
Atıflar dışındaki açıklamalar için dipnot kullanılmalıdır.

KARATAHTA İŞ YAZILARI DERGİSİ 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 (“6698
sayılı Kanun”) 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: 0(312) 231 01 79
2. Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği
Kişisel verileriniz, kişisel verilerinizi bizlere açıklamanıza konu olan ve
aşağıda sıralanan amaçlarla; 6698 sayılı Kanunun 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
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’inci
maddesinde sayılan hakları
İlgili kişi olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, Türk Metal’in Sümer 2
Sokak No: 23/1 Kızılay – Çankaya / 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.

