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SUNUŞ

Merhaba,
KARATAHTA İş Yazıları Dergisi 14. sayısına ulaştı.  Sizlerle bir kere daha 

birlikte olmaktan mutluyuz.
Bu sayımıza Prof. Dr. Serpil Aytaç ile Dr. Öğr. Üyesi Özlem Kaya’nın or-

tak çalışması olan “Ergonominin Çalışma Yaşamındaki Önemi” başlıklı 
makalesi ile başlıyoruz. Umarız bu makale ile ergonominin önemi konu-
sunda okuyucularımıza bir kez daha hatırlatmada bulunmuş oluruz

İkinci makale, Prof. Dr. Adnan Mahiroğulları’na ait. “Türk Sendikacılık 
Tarihinde 'Komünizmi Tel’in' ve 'Kıbrıs Türk’tür Türk Kalacaktır' Mitingle-
ri” başlıklı. Özgün bir çalışma, özellikle genç okurlar için tarihten önemli 
bir sayfayı açıyor.

Bu sayımızın söyleşisi ünlü Profesör Immanuel Ness ile. Söyleşiyi; 
FSECON ile TAEM’in ortaklaşa düzenledikleri “Sosyal Bilimler Nereye” 
başlıklı Fiscaoeconomia Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi sırasında 
Dr. Güven Savul gerçekleştirdi. Ness’i kitaplarından tanıyanlar bu söyle-
şiyi yadırgamayacaklardır. 

3 Mayıs 2019 tarihinde Kocaeli Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve En-
düstri İlişkileri Bölümü, üç değerli hocayı davet ederek “Türk Çalışma Hu-
kukunda Yürütme Organının Grev Ertelemesi Kararları” başlıklı bir sem-
pozyum gerçekleştirdi. Bu sempozyumda sunum yapan Prof. Dr. Metin 
Kutal, Prof. Dr. Toker Dereli ve Prof. Dr. Sayım Yorgun’un sunum özetleri 
ile devam ediyoruz sayımıza.

TAEM tarafından 18-20 Haziran 2019 tarihlerinde Ankara’da düzenle-
nen “Engellilerin İstihdamı ve Sosyal Koruma”  başlıklı Uluslararası Sos-
yal Politikalar Kongresi’nde yapılan sunumlardan seçkileri dergimizin bu 
sayısında sizlerle paylaşıyoruz.

Son bölümde bu kez iki belge var. Birincisi, TÜRK-İŞ ’in üçüncü Genel 
Kurul Çalışma Raporu. İkincisi; ölümünün 15. yılında rahmetle andığımız 
Türkiye Denizciler Sendikası Başkanı, TÜRK-İŞ Genel Sekreteri, Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanı Emin Kul’un Yüksek Hakem Kurulu ile ilgili 
1985 tarihli yazısı.

Gelecek sayıda yeniden buluşmak dileğiyle…
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ÖZ
İş organizasyonlarının sosyal ya-

pıları ile teknik yapılarının bütün-
leştirilmesi, günümüz iş hayatının 
önemli konularından birini oluştur-
makta olup çalışanın sağlıklı, verimli, 
mutlu ve işiyle uyumlu çalışabilmesi 
oldukça önem taşımaktadır. Uyum 
sonucunda çalışanın etkinliği ve ve-
rimliliği artarak örgütsel etkinlik ve 
verimlilik de artmış olacaktır. Bu 
yaklaşım tarzı bizi ergonomi kav-
ramına götürmektedir. 

Ergonomi değişen, gelişen dünya 
ve teknolojinin bir sonucu mudur? 
diye düşünüldüğünde, insanlığın 
oluşumundan bu yana ergonomi-
ye ihtiyaç duyulduğu görülecektir.

Günümüzde ise özellikle tek-
nolojik alanda yaşanan değişim ve 
gelişim, her alanda çalışan kişilerin 
hem bedensel ve hem de düşünsel 
yeteneklerini zorlamaktadır. Bu ne-
denle çalışanların temel özellikleri ile 
iş ortamında kendisinden beklenenler 
arasında, kısaca iş ve birey arasın-

da uyumun olması gerekmektedir. 
Aksi durumda, iş verimi ile kalitesi 
düşmekte, yorgunluk artmakta, iş 
güvenliği ve çalışan sorunları orta-
ya çıkmaktadır. Ergonominin temel 
fonksiyonu, kişilerin işyerinde verimli, 
sağlıklı ve güvenli çalışabilmeleri için 
iş organizasyonunun insanın fiziki ve 
psikolojik özelliklerine uygun olarak 
düzenlenmesini sağlayarak çalışan 
sağlığı ve iş güvenliğini iyileştirerek 
performansı arttırmaktır.

Ergonomi hem çalışma ortamı, 
hem iş ekipmanı, hem de çalışan ki-
şinin fiziki ve ruhsal yapısı ile bütün-
leşik bir anlamı ifade etmektedir. İşin 
ve çalışan kişinin tam bir uygunluğu, 
ancak çalışma sisteminin ergonomik 
olması ile mümkündür. Bu bağlamda 
çalışmanın amacı ergonominin ça-
lışma hayatındaki öneminin ortaya 
konulmasıdır. 

Anahtar Kelimeler: Ergonomi, 
Çalışma Hayatı, İş Tasarım Ergono-
misi, İş Verimi

(**)  Serpil AYTAÇ
(***)  Özlem KAYA



2 ERGONOMİNİN ÇALIŞMA YAŞAMINDAKİ ÖNEMİ / Serpil AYTAÇ /  Özlem KAYA

THE IMPORTANCE OF 
ERGONOMICS IN WORK LIFE

ABSTRACT
The integration of the technical 

structure and social structure of 
work organizations is one of the 
most important issues of today’s 
business life. It is of great importance 
for the employee to be healthy, 
happy, productive and able to work 
in harmony with his / her work. As a 
result of the adaptation, the efficiency 
and efficiency of the employee 
will be possible and the result will 
be organizational efficiency and 
efficiency. This approach leads us to 
the concept of ergonomics.

Is ergonomics a result of changing, 
developing world and technology? 
When it is considered, it will be seen 
that humanity needs ergonomics 
since its formation.

Today, the change and development 
in the technological field threatens 
the physical and intellectual abilities 
of individuals working in all fields. 
Therefore, there must be a harmony 
between the basic characteristics of 
workers and those expected to be done 
in the work environment. Otherwise, 
an incongruity situation causes the 
occupation of the individual, decreases 
work efficiency and quality, and causes 
work safety and employee problems. 
The main task of ergonomics is to 
carry out the organization of work 
organization in accordance with 
the structural, dimensional and 
psychological characteristics of the 

people in order to enable individuals to 
work in a healthy, safe and productive 
way in their workplaces, in other words 
to improve performance in general by 
improving health and safety. From 
this point of view, it is seen that work 
organizations and working life are at 
the center of ergonomics.

Ergonomics refers to both the 
working environment and the work 
equipment as well as the physical and 
spiritual structure of the workers. 
The complete suitability of the work 
and the employee is only possible if 
the working system is ergonomic. In 
this context, the aim of the study is to 
reveal the importance of ergonomics 
in working life.

Keywords: Ergonomics, Work 
Life, Work Design Ergonomics, Work 
Efficiency.

GİRİŞ
Avcı toplumundan tarım ve en-

düstri toplumu aşamalarına ulaşan 
insanoğlu, günümüzde iletişim ve 
bilgi toplumu haline gelmiştir. Bugün, 
yaratıcılığın oluşturduğu bir hayal top-
lumunun yapay zekâyla zenginleşen 
oluşumunun önümüzdeki yüzyıla 
damgasını vuracağı gözlenmektedir.

Üretim teknolojilerinde ortaya 
çıkan değişim sadece işin yapılış 
şekillerini değiştirmekle kalmamış, 
aynı zamanda örgütlenme modelle-
rini, çalışma ilişkilerini, ayrıca üretim 
alanında karşılaşılan geleneksel sağlık 
ve güvenlik sorunlarının da farklılaş-
masına neden olmuştur.
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Günlük yaşantımızın büyük bir 
bölümünü çalışma sırasında gösterdi-
ğimiz çabalar oluşturmaktadır. İkinci 
dünya savaşı sonrasında, insanın daha 
rahat ve verimli olabilmesi için, çalışma 
çevresinin standartlarını yükseltmeye 
yönelik yapılan mühendislik araştır-
maları sonucunda,  özellikle 1960’lar 
sonrasında psikoloji, fizyoloji ve sosyal 
bilimlerin de katkısı ile ortaya çıkan 
ergonomi biliminin, Almanya,  İngiltere, 
diğer Avrupa ülkeleri ve ABD’de de, 
çok önemli gelişmelere neden olacak 
sonuçlar elde edilmiştir (Özok, 2013; 
Güler, 2004; Dizdar, 2008). 

Ergonomi, bir uygulamalı bilim 
olan işbilimsel çabaların çok önemli 
bir bölümünü oluşturmaktadır. İnsan, 
çalışması sırasında anatomik, fizyo-
lojik, psikolojik, sosyolojik ve teknik 
kuramlardan yararlanarak bu çalışma 
sırasında ödediği bedeli en aza indir-
meyi amaçlar. Bir başka deyişle hem 
verimli ve üretken çalışmak, hem 
de sağlıklı ve güvenli olarak işi sür-
dürmek amacı gütmektedir. Çalışma 
sırasında bedenen ve ruhen ödenilen 
bedel hakkında ne derece fikir sahibi 
olunması gerektiği, ergonomi biliminin 
anlaşılmasıyla mümkündür.

İşbilim adı ile ilk uygulamaları 
1940’lara dayanan ergonomi bilimi, 
önceleri  insanların  makinelere  uygun 
hale getirilmesi düşüncesini savuna-
rak, tüm olanak ve düzenlemelerini bu 
temele dayandırmıştır. Daha sonraki 
dönemde, çalışma yaşamında Hawt-
horne araştırmalarının da katkısıyla 
üretim sürecinde insanı öne çıkaran 

görüşün benimsenmesi,  makinelerin 
insanlara uygun hale getirilmesi dü-
şüncesine yol açmıştır. Günümüzde 
ise insanla, işi yaparken kullandığı 
araç-gereç ve makinenin uyum için-
de sunulması ve uyumsuzlukların 
çözümlenmesi amaçlanmaktadır 
(Dizdar, 2008; Di Martino ve Corlett, 
1998; Niu, 2010).

Ergonomi önceleri sadece insan-
ların yaşamının çeşitli dönemlerin-
de kullandıkları eşya, araç-gereç ve 
çevrenin tasarımında çeşitli ölçü ve 
yeteneklerin insana uygun olma-
sı çerçevesinde dikkate alınmıştır 
(Baslo, 2002: 155).  Günümüzde ise,  
insan – makine – çevre ilişkilerinin 
birarada incelenerek çalışma orta-
mında insanların sağlıklı ve üretken 
şekilde çalışabilmeleri için gerekli 
düzenlemeleri yapmak anlamlı hale 
gelmiştir. Böylece son yarım yüzyılda 
ergonomi bilim alanının gelişimine bu 
alanda yapılan çalışmaların katkısının 
olduğu görülmektedir. 

Her türlü  insan-makine siste-
minde temel amaç ya aynı girdilerle 
daha fazla çıktı ya da aynı çıktıyı daha 
az girdi ile elde etme olarak tanımla-
yabileceğimiz verimliliği göz önüne 
aldığımızda; bu sistemde çalışan in-
sanın sadece insan olması dolayısıyla 
insanca koşullar altında çalışmaya 
hakkı vardır. Bu koşullar aydınlat-
ma, gürültü, titreşim, renk, zehirli gaz 
ve tozlar ve kimyasallar olduğu gibi 
insanın içinde bulunduğu psikolojik 
ve sosyal ortamı da kapsamaktadır. 
Hatta giderek denilebilir ki günümüzde 
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çalışanların psikolojik ve sosyolojik 
beklentileri zaman zaman fiziksel 
koşulların da önüne geçmektedir. 
Çünkü tüm dünyada küresel rekabet 
dolayısıyla artık eskisinden çok daha 
fazla hareketliliğe sahip işgücü, daha 
önceki kötü koşullardan kurtula-
rak insan onuruna yakışır koşullar 
aramaktadır. Bir bakıma küresel re-
kabetin acımasız koşulları istenilen 
düzeyde olmasa bile iş yerlerindeki 
insan sağlığına ve iş güvenliğine etki 
eden tüm faktörlerin daha iyi ince-
lenmesini gerekli kılmaktadır. 

1. ERGONOMİ KAVRAMI
Küreselleşme ile birlikte teknoloji-

de yaşanan hızlı değişim ve gelişme-
ler, günümüzde teknoloji yoğunluklu 
üretimi arttırmış, böylece iş hayatın-
da, üretimin en önemli unsurlarından 
biri olan insan ile makine arasındaki 
ilişkiler önem kazanmıştır. Bu hızlı 
gelişim ve değişmeler, insan-makine 
ve çevre arasındaki ilişkileri düzen-
leme gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. 
Bu çalışmalar sonucunda ergonomi 
bilimi doğmuştur. Son yıllarda hızlı 
makineleşme ve robot teknolojilerinin 
kullanım yoğunluğu, özellikle Endüst-
ri 4.0’a geçiş sürecinde insan-makine 
ve çalışma ortamı arasındaki ilişkiyi 
koordine eden ergonomi bilimine 
daha çok ihtiyaç duyulur hale gel-
miştir (Kaya, 2008). 

Ergonomi kavramı, Yunanca “iş” 
anlamına gelen ergon ve “yasa” an-
lamına gelen nomos kelimelerinden 
türetilmiştir. Ergonomi, insan sağlığı 
ve verimliliğini arttırmak amacıyla 

makine ve donanımların çalışanla-
rın kapasite ve yatkınlıklarına göre 
hesaplanması amacıyla yapılan araş-
tırma ve incelemelerin tümüdür.

Uluslararası Ergonomi Kurumu 
(IEA) ise ergonomiyi “Ergonomi ya da 
İnsan Faktörleri Mühendisliği, insanın 
refahını, mutluluğu ve genel sistem 
performansını geliştirecek bilgi ve 
teoriyi bulmayı, uygun yöntemlerin 
uygulanmasını ve bir sistemin diğer 
elementler ve insanlar arasındaki 
etkileşimlerini temelde anlamaya 
çalışan bilimsel bir disiplindir” (McCa-
be, 2002)  şeklinde tanımlamaktadır.  
Ergonomi, “insan faaliyetlerinin tüm 
yönlerini ele alan sistem odaklı bir 
disiplin olmanın yanı sıra, insanlarla 
etkileşimde olan şeylerin/nesnelerin, 
insanların ihtiyaçları, bilgi ve yete-
nekleri ile sınırlılıkları bakımından 
uyumlaştırılmasına yardımcı olmak-
tadır” (IEA, 2015). Aynı zamanda insan 
faktörleri olarak da bilinen ve insanla 
iş ortamı arasındaki etkileşimi ifade 
edilen ergonomi, “iş ortamında insanı 
merkeze alan bir tasarım bilimidir” 
(Stone ve McCloy, 2004; IEA, 2015). 
Hendrick (2000) ergonomiyi, “etkili 
insan işlevleri ile konforlu ve güvenli 
sistemler, çevreler, makineler, ürün-
ler, işler, görevler ve aletlerin tasarım 
bilgisinin kullanılmasıdır” şeklinde 
tanımlarken, Chapanis (1983) ise er-
gonomiyi,” insan faktörlerinin güvenli, 
verimli, etkili ve rahat kullanımı-
nı sağlamak amacıyla araç, gereç, 
sistem, makine, iş, çalışma akışı ve 
düzeni ile çevrelerin tasarımlanması 
amacıyla insan davranışı, yetenekleri, 
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kısıtlılıkları ve diğer karakteristikleri 
ile ilgili bilgilerin araştırılması ve uy-
gulanması” şeklinde tanımlamıştır.

Kısaca ergonomi, işin insancalaş-
tırılarak üretkenlik ve verimliliğin 
artırılmasıdır (Özok, 2013).

2. ERGONOMİNİN ANLAMI
İş hayatını düzenlerken ortaya 

konulan bazı kurallardan yararlana-
rak çalışma hayatını hem verimli ve 
zevkli hem de insan onuruna yakışır 
ve gelişmiş ülkeler düzeyinde bir 
olgunluğa ulaştırabilmek, ergonomi 
bilimi ile sağlanabilmektedir. Bu ko-
nuda yapılan çalışmalar aynı zaman-
da işin yapılabilirlik sınırları içinde 
insana ait tüm bilimsel verileri daha 
tarafsız ve iş tasarımına yönelik bir 
değerlendirmeyi de gerektirmektedir. 
Ergonomide temel amaç işin insana 
uydurulması olmakla birlikte insanı 
eğiterek belli bir oranda insanın işe 
uydurulmasıdır. 

Ergonomi bilimi yaklaşımı, teknik 
imkânlar ile çalışma çevresini, çalı-
şanın psikolojik yapısına uygun hale 
getirmek için değişime tabi tutmaya 
çalışır (Parham, 1983: 51-52). Bu nok-
tada ergonomi, insanla işi arasındaki 
ilişkileri konu almaktadır. Bunları 
incelerken aynı zamanda bu ilişkileri 
etkileyen tüm unsurları da dikkate 
almaktadır.  

Ergonomi, çalışma ortamının 
insanın fizyolojik ve psikolojik ya-
pısına uygun olarak düzenlenmesini 
amaçladığından, insanı etkileyebi-
lecek olumsuz koşulların ortadan 
kaldırmasına yönelik çalışmalar 
gerçekleştirir. 

Bu bağlamda ergonomi “insanların 
fiziksel, ruhsal, sosyal özellikleri ve 
sınırlılıkları ile insan-sistem etkile-
şimi ve uyumluluğu tasarımının in-
celenmesi sonucu belirlenmekte olan 
uygulamalar serisidir” (Karwowski, 
2005; Putkonen, 2010). 

Şekil 1. Ergonomik İnsan-Makine-Çevre Sistemi
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İnsanın yeteneklerinin, fiziksel, 
düşünsel, kişisel özelliklerinin araş-
tırılması, ergonominin en temel gö-
revleri arasındadır. Bu araştırmalar, 
insanın işiyle uyum sağlaması için, 
değişken koşullar altında hangi zor-
lanmalara maruz kaldığını ve özel 
yeteneklerini en iyi nasıl kullana-
bileceğini ortaya koyar. 

Ergonomi kısaca çalışan sağlığı 
ve iş güvenliğini sağlayarak iş ka-
zaları ve mesleki risklerin en aza 
indirilmesini, işgücü kayıplarının ön-
lenmesini, iş stresinin azaltılmasını, 
bireysel ve örgütsel verimlilik ve iş 
kalitenin yükseltilmesini, çalışanların 
işi yaparken gereksiz aktiviteler ve 
aşırı zorlamalardan kaçınmalarını 
ve böylece yorgunluğu azaltmayı 
ve organizmanın zarar görmesini 
önlemek amacındadır.

3. ERGONOMİNİN KAPSAMI
Ergonomi daha önceleri kapsam 

olarak insanı sadece yaptığı işi açısın-
dan incelerken, günümüzde insanın 
yaşadığı alanda etkileşim içinde ol-
duğu her konuyu ele aldığını görmek 
mümkündür. 

Kapsam olarak bakıldığında, in-
sanla iş sistemi arasındaki ilişkilerde 
çevresel ergonomi, bilişsel ergonomi, 
iş tasarım ergonomisi, donanım er-
gonomisi ve makro ergonomi kav-
ramları dikkat çekmektedir. (Şekil 2) 

Çevresel ya da fiziksel ergono-
mi, insanların fiziksel etkinlikleriyle 
ilişkili olup, İnsanın anatomik, antro-
pometrik, fizyolojik ve biyomekanik 
karakteristiklerinin çevre ile olan 

ilişkilerini inceler. Çalışma sırasında 
kişinin duruşu, kas iskelet sistem-
leri, sürekli olarak yapılan işe bağlı 
tekrarlanan hareketler, iş güvenliği 
ve çalışan sağlığı çevresel ya da fi-
ziksel ergonominin temel konuları 
arasındadır (Wickens, 1992). Ayrı-
ca çalıştığı ortamda kişinin birey-
sel performansını etkileyebilecek 
ısı, ışık, çeşitli kimyasallar, gürültü, 
termal konfor, radyasyon vb. fiziki 
etmenlerini de konu edinmektedir 
(Akalp, 2010).

Bilişsel Ergonomi, insanlar ve sis-
temin diğer öğeleriyle etkileşimleri 
açısından algılama, bellek, mantık 
yürütme ve motor kontrolü gibi 
mental süreçlerle ilgilidir. Başlıca 
konuları, mental iş yükünün bile-
şenleri arasında yer alan beceri ile 
ilişkili performans, insanla bilgisayar 
arasındaki etkileşim, insanın karar 
verme güvenilirliği, iş stresi ve eğitimi, 
sistem tasarımıyla ilişkili insana bazı 
beceriler kazandırma gibi konuları 
kapsamaktadır (Putkonen, 2010). 

Bilişsel ergonomide amaçlanan, 
iş ve bilişsel düşüncenin birbirleri-
ni nasıl etkilediğini tespit etmektir. 

Şekil 2. Ergonominin Kapsamı 
(Aytaç vd, 2018; Özok, 2013)
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İşiņ kalitesi üzerinde odaklanarak 
çalışanların iş sistemi ve süreçleri 
üzerindeki etkinliğini pekiştirmeye 
çalışır (Hollnagel, 1997). 

İş Tasarım Ergonomisi, çalışanların 
işi, iş aletleri ve iş çevresiyle olan 
ilişkilerini araştırır. Kaza ve yara-
lanmaları önlemek, yorgunluğu ve 
insan vücudunun aşırı kullanımını 
azaltmak, işe devamsızlığı, zaman 
kaybını, kaza ve rahatsızlıklara bağlı 
tazminatları düşürmek, verimliliği, 
kaliteyi, iş güvenliğini, konforu ve 
üretkenliği en üst düzeye çıkarmak 
amacındadır. 

Donanım Ergonomisi, insanın 
oturma ve çalışma alanını düzen-
lemek, iş yükünü azaltmak gösterge 
ve kontrol  panellerinin tasarımını 
sağlamak gibi insanın konfor ve ve-

rimliliğini geliştirmek amaçlı çalışma-
ları kapsar (Erbay, 2017).   Donanım 
ergonomisinin gelişimine yardımcı 
olan sektörden biri endüstridir. Ope-
ratörler üzerine yapılan çalışmalar-
da, özellikle endüstriyel sistemlerde 
çalışma alanının düzenlenmesi ve 
kontrol araçlarının tasarlanması yö-
nünden biyomekanik ve antropometri 
bilimlerinden yararlanılmış, bu da 
donanım ergonomisinin gelişimine 
katkı sağlamıştır. Donanım ergono-
misi insan hatalarını minimize etmeyi 
hedeflediğinden, genel olarak dona-
nım ergonomisi için “mühendislikte 
tasarım hatalarını araştırmaktadır” 
demek   mümkündür.

Makro Ergonomi, baştan aşağıya 
iş sisteminin tasarım karakteris-
tiğini insan-iş, insan-makine, in-

Şekil 3.  Çalışanı Etkileyen Unsurlar
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san-yazılım ara kesiti tasarımıyla 
gerçekleştiren sosyo-teknik sistem 
yaklaşımıdır.  Sosyo-teknik sistem 
yaklaşımı, sistematik olarak iş siste-
minin üç temel özelliğini ortaya ko-
yar. Bunlar teknolojik ve personel alt 
sistemleri ile organizasyonun hayatta 
kalması ve başarısı için iş sisteminin 
organizasyonel yapı ve süreçlerinin 
tasarımında  bağımlı olunan hükü-
met politikaları ve düzenlemeleri, 
sendikalar, tedarikçiler, müşteriler 
ve hissedarlar gibi dış çevre unsurları 
olup tüm organizasyonel düzeylerde 
çalışanların katılımını içermektedir. 

Bu bağlamda makro ergonominin 
amacı “iş sisteminin süreçlerini ve 
yapısını dış çevre, personel alt siste-
mi ve organizasyonun teknolojik alt 
sisteminin ana karakteristikleriyle 
uyumunu sağlayarak sonuçta tam 
olarak uyumlu bir iş sistemi oluştura-
bilmektir”. Tam uyumlu bir iş sistemi 
ile, örneğin, kazalardan kaynakla-
nan kayıp zamanlar ve incinmelerin 
azaltılması, şikâyet ve ıskartaların 
düşürülmesi mümkündür (Hendrick 
1997-2000). 

Ergonominin uğraş alanlarından 
bazılarını belirtecek olursak bun-
lar: “İnsan gücünden yararlanma”, 
“ürün ergonomisi”, “iş kapasitesi”, 
“fabrika yerleşim düzeni planlama-
sı”, “verimlilik”, “toksikoloji”, “işitme 
kaybı”, “beslenme”, “aşırı çalışma”, 
“vardiyalı çalışma”, “ücret tespiti”, “oto-
masyon”, “aralıklı çalışma”, “endüstri 
psikolojisi”, “zararlı gaz ve buharlar”, 
“kimyasallar”, “antropometri”, “engelli 
çalışanlar”, “gürültü”, “çevre”, “işçi 

sendikaları”, “eğitim”, “sıcak ve so-
ğuk ortamda çalışma”, “dinlenme”, 
“liderlik”, “etkileşim”, “sağlık koru-
ma”, “güvenlik”, “çıraklık”, “personel 
seçimi ve kariyer”, “sosyo-ekonomik 
sorunlar”, “sosyal güvenlik”, “algıla-
ma”, “grup dinamikleri”, “motivasyon”, 
“insan kapasite ve performansı”, “in-
san-makine kompleksi”, “iş sağlığı 
güvenliği”, “devamsızlık”, “moral ve 
fiziksel sağlık”, “yaratıcılık”, “endüst-
riyel sosyoloji”, “katılımcılık”, “toplam 
kalite yönetimi”, “robot sistemleri”, “CE 
ve ergonomi standartları”, “üretim 
araçları”, araç-uçak koltuğu-mobil-
ya-hazır giyim-klavye tasarımları”, 
“iklim gibi çevre sorunları”, “psiko-tek-
nik test bataryaları”, “bilişsel süreçler 
ve dikkat”, “iş yeri düzenleme”, “ev 
kazaları”, “motivasyon”, “kalite çem-
berleri”, “çalışan çocuklar”, “bilgisayar 
destekli üretim-tasarım”, “endüstri, 
tarım-orman ergonomisi”, “ekran önü 
çalışması”, “yaşlı çalışanlar”, “kadın 
işgücü”, “klavye kullanımında karpal 
tünel sendromu”, “meslek hastalıkları”, 
“iş doyumu” gibi konulardır (McCabe, 
2002). Ergonomi, konu alanının genişliği 
nedeniyle de çok disiplinli bir bilimdir.

Kapsamı dikkate alındığında er-
gonominin uğraş alanları dört ana 
başlıkta toplanabilir. Bunlar: 

a. İnsanın duyusal, fiziksel, duy-
gusal özellikleri ve kapasite sınırları 
(Çalışanın işe ilişkin duyguları, tatmin, 
kişilik-iş uyumu, ağırlık taşıma vb.)

b. Çalışma koşulları (insanın otur-
ma duruşu ve hareketleri, yorgunluk, 
stres ve gerilim, iş güvenliği ve iş ka-
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zaları, motivasyon, vardiyalı çalışma, 
monotonluk, çalışma süreleri, otorite, 
yetki, sorumluluk, grup davranışı, 
ücret yapısı)

c. İnsan makine ilişkisi (Göster-
ge-kontrol düzeni, mekanik ve boyut 
sorunları)

d. Çevresel koşullar (Aydınlatma, 
gürültü, titreşim, sıcaklık, nem, hava 
akımı, toksik maddeler, buharlar, gaz-
lar, radyasyon, düzen ve temizlik, renk 
ve manzara) 

4. ERGONOMİNİN İLGİLİ 
OLDUĞU BİLİM DALLARI
Günümüzde teknolojik gelişmelere 

paralel olarak üretimde kullanılan 
makinelerin artışı iş hızını ve buna 
bağlı olarak monotonluğu da art-
tırmakta,  diğer taraftan üretimde, 
çalışanlar açısından birçok fiziksel 
sorunlar da söz konusu olmakta-
dır.  Özellikle hızlı ve tekrarlı çalışma 
sonucu boyun, sırt, kollar, bilekler, 
bacaklar, kulaklar ve gözlerde çeşitli 
rahatsızlıklar başlamakta, stres ve 
psikolojik hastalıklar ortaya çıkmak-
tadır, Ergonomi biliminin konuları 
incelendiğinde, kapsam başlığında 
da ele alındığı gibi oldukça geniş bir 
yelpaze içinde olduğu görülmek-
tedir. Bu nedenle ergonomi sadece 
mühendislik bilimini değil, Sosyo-
loji, Psikoloji, Antropoloji, Fizyoloji, 
Tıp, Çalışma Ekonomisi ve Yönetim 
Bilimi gibi bilim dallarını da ilgilen-
dirmektedir. Ergonomi kapsamında 
yer alan bazı temel ilgi alanları Şekil 
4’de verilmiştir.

Dolayısıyla ergonomiye birçok 

bilimsel disiplin ve teknoloji katkıda 
bulunmaktadır. 

5. ERGONOMİNİN UYGULAMA 
ALANLARI
Ergonomi çalışmaları iki farklı 

alanda uygulanabilmektedir. Bunlar 
ürünün  tasarımı ve işyerinin yer-
leşim aşamasındaki ergonomik 
çalışmalardır.

Ergonomik uygulamaların başa-
rıyla yerine getirilmesiyle birlikte iş 
süresi kısalmakta, yorgunluk, mo-
notonluk iş kazaları, işe devamsızlık, 
malzeme israfı azalmakta, kalite, 
üretkenlik ve kazanç yükselmekte-
dir (Ergonomics Checkpoints, 1996; 
McCabe, 2002; Erkan, 2003). Ergo-
nomi aynı zamanda diğer bilimsel ve 
teknolojik gelişmeler ile geleneksel 
sorunların önlenmesine ve önceden 
bilinmeyen yeni sorunların saptan-
masına olanak sağlarken sorunları 
saptama, değerlendirme ve çözme 
yöntemleriyle birlikte sosyal taraf-
ların sorunlarla ilgili görev, yetki ve 
sorumluluklarını da değiştirmektedir. 

Bugün teknolojideki gelişmelere 
ve çalışma hayatındaki olumlu deği-
şimlere karşın özellikle az gelişmiş ve 
gelişmekte olan ülkelerde iş sağlığı 
ve güvenliği sorunları devam etmek-
tedir. Dünyada her yıl, milyonlarca 
iş kazası meydana gelmekte, bu iş 
kazaları sonucu binlerce kişi hayatını 
kaybetmekte ve milyonlarca kişi ya 
yaralanmakta ya da meslek hastalı-
ğına maruz kalmaktadır (Ergonomics 
Checkpoints, 1996).

Bu bakımdan, ergonomi, insanın 
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psikolojik sağlığı ve refahını arttır-
mak için genel sistem performan-
sını geliştirecek uygun yöntemlerin 
uygulanmasını ve bir sistemin diğer 
elementler ve insanlar arasındaki 
etkileşimlerini temelde anlamaya 
çalışan bilimsel bir disiplin olarak 
çalışma yaşamında son derece önemli 
rol oynamaktadır. İnsanın işe uydu-
rulmasından ziyade, belirli bir disiplin 
içinde işin insana uygun hale getiril-
mesi için ergonomi; biyoloji, anatomi, 
psikoloji bilimlerinden başlayarak 
tıptan, mühendisliğe, işletme bili-
minden çalışma ekonomisine kadar 
uzanan çok disiplinli bir yaklaşım 
gerektirmektedir. Sonuçta, ergono-
mi insan için yaşamın her alanında 
olmazsa olmaz bir gerçekliktir. 

6. ÇALIŞMA YAŞAMINDA
ERGONOMİ
İnsanların ihtiyaç ve isteklerini 

karşılayarak refah ve mutluluk ar-
tışını sağlamak, üretimin gerçek-
leştirilmesi ile mümkündür. Üretim; 

Şekil 4.  Ergonominin İlgili Olduğu Alanlar

insan, makine, malzeme ve yöntem 
gibi temel üretim faktörleri ile gerçek-
leştirilmektedir. Üretimin etkinleş-
tirilmesi bu faktörler arasında uygun 
bir koordinasyonun kurulmasını, 
ayrıca üretimin etkili yönetimi ve 
planlamasını gerektirmektedir. Bu 
noktada ergonomi önemli bir rol oy-
namaktadır. 

Ergonomi, “çalışma ortamının 
olumsuzluklarını bünyelerinde barın-
dıran koşulların ortadan kaldırmasına 
yönelik bir bakış açısına sahiptir” 
(Uzun ve Müngen, 2011). 

Çalışma yaşamında İnsanı tehdit 
eden pek çok risk faktörleri mev-
cuttur. Bunlar; sıcaklık, aydınlatma, 
gürültü, hava akımı, titreşim gibi fi-
ziksel riskler; iş yükü, iş doyumu, 
stres gibi psiko-sosyal riskler; toz, kir, 
ağır metaller gibi kimyasal riskler ve 
bakteri, mantar, böcek ve virüsler gibi 
biyolojik risklerdir. İnsan tüm bu de-
ğişkenlerin altında, bu olumsuz ortam 
ve makine özelliklerinin etkisinde 
çalışmaktadır. Bu stres faktörlerini 
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denetim altına alıp iş ortamından 
kaynaklanan faktörlerden kurtu-
larak hem insanın sağlık, mutluluk 
ve güvenliğini sağlamak ve hem de 
verimlilik artışını gerçekleştirmek 
mümkündür (McCabe, 2002; Sabancı 
ve Sümer, 2011: 1). 

Endüstriyel ortamda çalışanlar, 
tüm kapasiteleriyle üretimi gerçek-
leştirmek için çaba sarf etmektedirler. 
Ancak, biyolojik birer varlık olarak 
insanların zekâ, beceri ve fizyolojik 
yetenekleri kişiden kişiye farklılaş-
maktadır. Ergonominin amacı, birbi-
rinden farklı özelliklere ve yeteneğe 
sahip olan bireylerin yaptıkları işle 
uyum sağlayarak, çalışırken aşırı 
zorlanmalar yüzünden yıpranma-
sını önlemek ve bu uyum sayesinde 
başarıyı arttırmak, çalışan mutlu-
luğu ve verimliliğini yükseltmektir 
(Üçüncü, 2018). Ergonomi, çalışanla işi 
arasındaki gereken uyumu gerçek-
leştirebilmek için öncelikle insanın 
özelliklerini, yeteneklerini, yetenek-
lerini geliştirme gücünü ve bu gücün 
sınırlarını da inceleyerek insanı, yete-
neklerine uygun bir işe yerleştirmeyi 
amaçlamaktadır. Ergonomi, iş sistemi 
içinde insanı incelerken, çalışan kişide 
oluşan zorlanma ile daha yüksek bir 
başarıya ulaşma arasında bir denge 
kurmayı amaçlamakta ve işin insan 
üzerinde yarattığı fizyolojik ve psiko-
lojik hasarların en aza indirilmesini 
amaçlamaktadır. Bu amaçla; üretim 
için çalışanın kullandığı araç ve ge-
reçler insanın özellik ve yeteneklerine 
göre tasarımlanmakta ve çalışma 
yöntem ve koşullar insana uygun hale 

getirilmektedir. Ayrıca çalışanlara 
yeteneklerini kullanma ve kendilerini 
kanıtlama imkanı tanınarak hem 
kendilerini değerli hissetmeleri ve 
hem de yapılan işin anlamlı ve yararlı 
algılanması sağlanmaktadır. 

Çalışma yaşamında insanın gö-
revlerini istenilen biçimde yerine ge-
tirebilmesi birçok faktöre bağlıdır. 
Aslında ergonominin temel amacı, 
bu faktörleri inceleyerek insanın işe 
uyumunu sağlayan bütün koşulları 
belirlemektir. Çalışanlar kendilerini 
iyi hissettikleri bir çalışma ortamında 
daha çok üretken olmaktadır. Çalışma 
ortamı ve koşullarının kötü olması 
çalışanları psikolojik yönden olumsuz 
etkileyerek verimliliklerini engelle-
mektedir.  Son zamanlarda yapılan 
çalışmaların çalışanların sadece ve-
rimliliğini arttırmaya yönelik değil 
daha çok onların sağlıklı ve insanca 
çalışmasına odaklandığını göstermek-
tedir. Bu nedenle çalışma ortamının 
fiziki koşullarının çalışanları psikolojik 
ve sosyal yönden rahatlatıcı olması 
oldukça önemlidir (Güney, 2010).  

SONUÇ
Modernizasyonun ve üretim sis-

temlerinde teknoloji kullanımının 
temel amacı, üretim artışını sağla-
maktır. Hedeflenen bu üretim artışı, 
insan işini kolaylaştıran ve zevkli 
hale getiren uygulamalarla mümkün 
olup, ergonomi bilimi olmadan bunu 
sağlamak mümkün değildir.. 

Teknolojik gelişimlerle değişen 
üretim sistemleri içinde yer alan in-
sanın daha yetenekli, becerikli ve 
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eğitimli olması bir zorunluluktur. 
Aksi durumda, yetenekleri dışında 
zorlanan insan, meslek hastalığı ve 
iş kazalarının artışına neden olurken, 
diğer yandan sistemin işlerliğiyle 
hedeflenen iş başarısı elde edile-
meyecektir.    

Teknolojide meydana gelen hızlı 
değişimler, işin doğasını değiştir-
mekle kalmayıp işgücünün niteliğini 
de değiştirmiştir. Daha yetenekli ve 
yetkin bir işgücünün, gerek iş sağlığı 
ve güvenliği açısından ve gerekse iş 
verimliliği açısından, fiziksel, zihin-
sel ve sosyal açıdan korunması ve 
gereken önlemlerin alınması, kısaca 
çalışana en uygun çalışma ortamı ko-
şullarının sağlanması gerekmektedir. 
Ergonomik bir çalışma ortamı ile iş 
kazalarının ve meslek hastalıkları-
nın azaltılması mümkün olabilecek, 
aynı zamanda da üretimin kalitesi ve 
miktarı arttırılarak istenilen verimli-
lik gerçekleştirilecektir. Bu nedenle, 
herhangi bir işyerinde çalışan bir insa-
nın yaptığı işin hem kendisine uygun 
hale getirilmesi ve hem de iş sağlığı 
ve güvenliği açısından herhangi bir 
kazaya uğramaması için yapılacak 
bilimsel çalışmaları aşağıdaki başlıklar 
altında toplayabiliriz:
n  Çalışan kimsenin kullandı-

ğı her türlü araç ve gerecin insanın 
kullanımı ve çalışması sırasında al-
gılayacağı bilginin (enformasyonun) 

analiz edilmesi ve saptanacak tüm 
fiziksel ve bilişsel bilginin kullanılabilir 
sınırlar içinde kalması.
n  Fiziksel çevre koşullarının (gü-

rültü düzeyi, sıcaklık düzeyi, hava-
daki nem miktarı, yatay ve düşey 
titreşimler, aydınlatma düzeyi, zehirli 
gazlar ve tozlar, kimyasal maddeler) 
gerekli her türlü ölçümler yapılarak 
insan sağlığına zarar vermeyecek 
düzeyde tutulması.
n Düzenlenecek iş sistemi ile ilgili 

iş organizasyonunun analiz edilme-
si, Metot Etüdü ilkelerine göre; sta-
tik kassal çalışma, dinamik kassal 
çalışma, mola süreleri, iş akışının 
düzenlenmesi, mola zamanlarının 
hesaplanması, iş zenginleştirme, iş 
genişletme ve iş rotasyonu gibi temel 
konular analiz edilerek optimum ya-
rarı sağlayacak şekilde düzenlenmesi 
çalışmaları.

Sonuçta Ergonomi disiplini, çalı-
şanların verimlilik ve kalite hedefi ile 
insanın sağlık, güvenlik, konfor ve 
performansını geliştirmek için çaba-
lamakta ve insanın yaşam kalitesini 
iyileştirmektedir. Ergonominin etkin 
gücü ve doğasının çalışma hayatının 
bütün ilgili taraflarınca anlaşılması 
oldukça önem taşımaktadır. Ergo-
nominin çalışma yaşamına enteg-
rasyonu arttıkça önümüzdeki yüzyıl 
ergonomi çağı olacaktır.
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ÖZ
Yasa koyucu, 5018 sayılı ilk Sendi-

kalar Kanunu’nda yabancı ideolojilere 
bulaşmayan antikomünist ve milliyetçi 
bir sendikacılığın çerçevesini çizmiştir. 
Diğer taraftan, Truman Doktrini doğ-
rultusunda Amerika Birleşik Devleri 
(ABD) de, Türkiye’de antikomünist 
bir sendikacılık oluşturmaya çaba 
sarf etmiştir. Bu bağlamda, 1948-1962 
arası dönemde sendikaların öncülü-
ğünde, yukarıda bahsedilen iç ve dış 
etkenlerle çok sayıda “komünizmi 
tel’in mitingi” yapılmıştır.

Yunanistan’ın Kıbrıs’ı ilhak poli-
tikası, keza tedhiş örgütü EOKA’nın 
kurulması 1955’ten itibaren Ada’da 
Türklere uygulanan katliamları ar-
tırmıştır. Türkiye’de bu duruma tepki 
olarak gençler, öğretmenler, işçiler, 
sendikacılar, çiftçiler gibi toplumun 
her kesiminden insanın katılımıyla 
1958’de 42 ilde “Kıbrıs Türk’tür Mi-
tingleri” düzenlenmiştir.

Makalede, komünizmi tel’in ve 
Kıbrıs Türk’tür Mitingleri’ne sendi-
kaların aktif olarak katılma nedenleri 
ve Türk Sendikacılık Tarihi’ndeki yeri 
üzerinde durulmuştur. 

(**) Adnan MAHİROĞULLARI

Anahtar Kelimeler: Kıbrıs, Sen-
dikalar, Komünizmi Tel’in Mitingleri, 
Kıbrıs Türk’tür Mitingleri.

“CURSING COMMUNISM” 
AND “CYPRUS IS TURKISH” 
DEMONSTRATIONS IN 
TURKISH TRADE UNIONISM 
HISTORY

ABSTRACT
The Legislator set the framework 

of an anti-communist and nationalist 
trade unionism which is not 
contaminated by foreign ideologies in 
the first Trade Unions Act (no. 5018). 
On the other hand, the United States 
of America also strived to generate 
an anti-communist trade unionism 
in Turkey. In this context, a great 
number of ‘cursing communism’ 
demonstrations were held between 
1948-1962 with the aforementioned 
internal and external factors.

Greece’s Enosis policy and 
establishment of the EOKA increased 
the massacres towards the Turks in 
the Island. In 1958, ‘Cyprus is Turkish’ 
demonstrations were held with the 
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participation of people from every 
walk of life like youths, teachers, 
workers, trade unionists, farmers, 
etc. in 42 provinces of Turkey.

In this article, reasons and the 
place of the ‘cursing communism’ and 
‘Cyprus is Turkish’ demonstrations 
which were held with the active 
participation of trade unions in 
Turkish Trade Unionism history is 
studied.

Key word s :  Cy pr u s ,  Trade 
Unions, “Cursing Communism 
Demonstrations”, “Cyprus is Turkish 
Demonstrations”

GİRİŞ 
Endüstri ilişkileri sisteminin ak-

törlerinden biri olan sendikacılık, 
ekonomik, sosyal ve siyasi yapılarla 
etkileşim içindedir. Bu bağlamda, 
makalenin omurgasını oluşturan 
Türkiye’de sendikacılığın 1946-1962 
arası dönemini incelerken özellikle 
siyasi yapı ve örgütlenmeyle ilgili 
yasal düzenlemeleri göz önünde bu-
lundurarak değerlendirmek gerekir.

1946-1962 yılları arasını kapsayan 
dönem, Türk sendikacılığının yasallık 
kazandığı kuruluş dönemidir. Çok 
partili hayata geçişle birlikte rejimin 
otoriter karakteri yumuşamış; örgüt-
lenme özgürlüğü gibi temel hakların 
önündeki engeller zamana yayılarak 
kaldırılmaya başlamıştır. Nitekim, 1946 
Haziran’ında Cemiyetler Kanunu’ndan 
“Sınıf esasına dayalı cemiyet kuru-
lamaz.” ifadesi çıkarılarak Takrir-i 
Sukün Kanunu ile 1925’ten itibaren 

dolaylı olarak önü kesilen sendikal 
örgütlenme, fiilen (defacto) başlama 
imkanı bulmuştur. Bu cümleden ola-
rak, Türkiye’de sendikacılığın yasallık 
kazanması ve kurumsal yapılanması 
batılı ülkeler örneğinde olduğu gibi 
işçiler tarafından verilen mücadele 
sonrasında elde edilmemiş; sendi-
kal hakların yasal çerçevesi, siyasî 
otoritenin uygun gördüğü zaman ve 
zeminde çizilmiştir. 

Bu dönemde sendikacılığa çizilen 
yasal çerçevenin içeriğine bakıldı-
ğında, düzenlemelerin “milliyetçi 
muhafazakâr elitler” tarafından ha-
zırlandığı ilk bakışta hissedilmekte; 
Türkiye için öngörülen sendikacılığa 
sınıf hareketi boyutu kazandırılma-
maya, keza kökü dışarıda ideolojilere 
bulaştırılmamaya özel bir çaba sarf 
edildiği anlaşılmaktadır. Nitekim, 
1947 tarih ve 5018 sayılı Sendikalar 
Kanunu’nun genel gerekçesine ba-
kıldığında, tasarının rejimin temel 
özellikleri doğrultusunda hazırlandığı 
kolaylıkla anlaşılmaktadır : 

“Bu kanun tasarısı, hürriyetçi, 
milliyetçi ve devletçi olan rejimimizin 
çalışma hayatında işçi ve işveren 
sıfatıyla faal olanların meydana 
getirecekleri teşekküllere hür bir 
gelişme imkânı sağlamak fikrinden 
mülhem olmuştur. 

(...) Rejimimizin milliyetçi karak-
terine uygun olarak sendikaların da 
milli teşekküller oldukları, milliyetçi 
bir zihniyetle çalışacakları ve bey-
nelmilel mahiyet alamayacakları” 
tasarıda tespit edilmiştir.
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Kanun’un gerekçesinin ikinci fık-
rasında da açıkça görüldüğü üzere, 
sendikacılığa çizilen yol ve yöntem, 
tamamen siyasî rejimin milliyetçi 
karakteriyle örtüşecek şekilde çi-
zilmiştir. Dolayısıyla, sendikalar, bu 
dönemde kendisine çizilen hareket 
sahasının dışına çıkma inisiyatifini 
büyük ölçüde kullanamamış ya da 
kullandırılmamıştır. 

Makalede, Türk sendikacılığının 
1946-1962 arası kuruluş döneminde 
önemli bir yer tutan sendikaların 
komünizmi tel’in ve “Kıbrıs Türk’tür 
Türk Kalacaktır” mitinglerinde ken-
di inisiyatifleri içinde ya da dışında 
düzenleyici veya katılımcı olarak 
hangi etkenlerle ve hangi boyutta 
yer aldıkları irdelenecektir.

1. KOMÜNİZMİ TEL’İN MİTİNGLERİ
II. Dünya Savaşı sonrasında Sov-

yet Rusya’nın Boğazlar’ın kontrolü 
üzerinde hak iddia etmesi, keza Tür-
kiye’den Kars ve Ardahan’ı isteyerek 
toprak talebinde bulunması dev-
let ricali nezdinde olduğu gibi halk 
arasında da tepkiyle karşılanmıştır. 
Sovyet Rusya’nın söz konusu çıkışı, 
93 Harbi sonrasında Balkanlar ve 
Kafkasya’dan Anadolu’ya kitleler 
halinde yaşanan büyük göç faciası, 
1915’te Van yöresindeki Ermenilerin 
kışkırtılarak yörede mezalime sebep 
olması, 1916’da Erzurum ve Erzin-

can’ın işgal edilmesi gibi tarihten 
gelen Türk-Rus düşmanlığını yeniden 
gündeme getirmiştir. 

Türkiye’de tarihten gelen “Rusya 
karşıtlığı”na 1945 sonrası bu defa 
Rusya’nın ekonomik rejimi olan “ko-
münizm karşıtlığı” da eklenmiştir.  
İşin ilginç tarafı, Türkiye’de komünizm 
karşıtlığını sistematik bir şekilde 
planlayanlar,  halka “komünizmin 
iktisadî boyutu”ndan ziyade   “ahlakî 
ve dine ait tüm değerleri” reddeden bir 
anlayış1  olarak sunmalarıdır. Nitekim, 
komünizm anlayışı, toplumun pek 
çok kesiminde, bürokratından me-
muruna, işçisinden köylüsüne kadar 
kendisine empoze edilen özelliğiyle 
karşılık görmüş ve Rusya karşıtlığı,  
eklenen komünizm karşıtlığıyla da 
giderek perçinleşmiştir.

Diğer taraftan, II. Dünya Savaşı 
sonrasında Dünya’nın çift kutuplu 
olarak şekillendiği “Soğuk Savaş” 
döneminde, ABD’nin Truman doktrini 
bağlamında Sovyet Rusya’yı kontrol 
altında tutabilmek amacıyla 1947’de 
Yunanistan ve Türkiye’ye yakın-
laşması, Türk-Rus düşmanlığının 
canlı tutulmasında bir başka etken 
olarak ortaya çıkmıştır. Bu cümleden 
olarak,  Rusya’nın Türkiye’den Bo-
ğazlar’ın denetimi ve toprak talepleri, 
o yıllara kadar bağlantısız ülke ko-
numunda kalan Türkiye’yi ABD’nin 
başını çektiği “Batı Bloku”nun içinde 

1-Örneğin, Kemal Pilavoğlu, “Komünizme Hücum” adlı eserinde “Dünyayı bir veba gibi sarıp tahrip eden komünizme 
karşı uyanık ol! Zira, komünistlik dinî ve millî kültürün en büyük düşmanıdır. Yaşamak için komünistliği ezmek millî 
olduğu kadar dinî ve insani bir borçtur.”demiştir. Aktaran Ertuğrul MEŞE, Türk Siyasal Yaşamında Komünizmle 
Mücadele Dernekleri, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Konya, 2013, s. 51. 
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yer almasında da etkili olmuştur. 
Başka bir ifadeyle, ABD, Türk halkı 
ve üst düzey yönetici kesimin ta-
rihten gelen Rus düşmanlığını bir 
fırsat olarak görmüş,  söz konusu 
fırsatı iyi değerlendirerek Truman 
doktrini ile yaptığı askerî, Marshall 
Planı ile yaptığı ekonomik yardımlarla 
Türkiye’yi yanına çekmeyi başar-
mıştır. Nitekim, Truman’ın, “Küresel 
çapta komünizmle mücadele çağrı-
sı yapması, keza komünizme karşı 
mücadele eden milletlere her türlü 
yardımın yapılacağını ilan etmesi” 
(Yılmaz, 2010: 99), keza “Türkiye ve 
Yunanistan’ı komünizm tehlikesi-
ne karşı ne pahasına olursa olsun 
korunacağı” şeklindeki ifadeleri (İl-
han, 2015:256) göz önüne alındığında, 
Türkiye’nin komünizmle mücadele-
sine, eylem ve karşı koyma yöntemi 
açısından2   ABD’nin önemli destek 
verdiğini söylemek yanlış olmaya-
caktır. ABD, Türkiye’nin komünizmle 
mücadelesini, öncelikle işçi kesimi 
ve sendikaları seçerek bu kesim 
içinde desteklemeyi tercih etmiştir. 
Ayrıca,  ABD, Türk sendikacılığının 
örgütlenme felsefesini siyaset dışı 
ve meslekî ekonomik sendikacı-

lık yönünde şekillendirilmesiyle de 
yakinen ilgilenmiş; Çalışma Ataşesi 
olarak Bruce Millen’i, Boris Shiskin, 
Irwing Brown gibi AFL (Amerikan 
Sendikalar Federasyonu) yetkili-
lerini (Öztürk, 2004: 26) Türkiye’ye 
göndermiştir. Sonuçta, Amerika’dan 
gelen sendikacılar, henüz kuruluş 
aşamasındaki Türk sendikacılığına 
antikomünist bir kimlik kazandırma3  
çabalarında etkili olmuşlardır. 

Türkiye’de komünizm karşıtlığı “iç 
etkenler” açısından değerlendirildi-
ğinde;  öncelikle komünizmin inanç 
felsefesi itibarıyla Türk halkının moral 
değerlerine / sosyokültürel yapısına 
uymayan bir ideoloji olması, bu algınının 
halk nezdinde kolaylıkla kabullenilme-
sinde önemli bir kolaylık sağlamıştır. 
Aynı şekilde, başta Mustafa Kemal 
olmak üzere Cumhuriyet’in kurucu 
kadrosunun antikomünist ve milliyetçi 
ideolojiyi benimsemeleri, komünizm 
karşıtlığını toplumda canlı tutan bir 
başka önemli etken olmuştur. 

Türkiye’de komünizm karşıtlığını 
pekiştiren, sürekli kılan bir başka 
unsur,  1945’ten 1960’lı yılların son-
larına kadar iktidar değişikliklerine 
rağmen, komünizmle mücadelenin 

2-Örneğin Amerikan görevliler, İçişleri Bakanlığı’nda komünizmle mücadele bağlamında ortak çalışma büroları 
oluşturmuşlardır. Metin İLHAN, “II. Dünya Savaşı Sonrası Türkiye’de Amerikan Destekli Komünizmle Mücadele 
(1945-1965)”, s. 251.

3-TÜRK-İŞ’in İzmir’de toplanan kongresine ICFTU’yu temsilen katılan Irwing Brown, Türkiye’de oluşturulmak 
istenilen “antikomünist sendikacılık” ve bu tip sendikacılığın misyonuyla ilgili geniş perspektifli bir açıklama 
yapmıştır.  “Türkiye’de kurulan antikomünist sendikacılık, Yakın ve Orta Şark bölgesinde büyük bir mâna taşıyıp 
muazzam neticeler yaratacaktır. Mezkur bölgede, çok defa Sovyet emperyalizminin körüklediği mutaassıp ve 
müfrit bir milliyetçilik mevcuttur. Türk hür sendikacılık hareketi, Orta Şark’ta ve Şimal Afrika’da mevcut olan 
demokrat milliyetçi hareketlerle işbirliği yaparak daha az inkişaf etmiş olan Orta Şark’ın bazı bölgelerinde 
hürriyet ve demokrasiyi korumak için Kominform’a karşı galibiyet temin edecek olan bir kozdur.” Fatih GÜNGÖR, 
“1946-1960 Döneminde Türkiye’de Sendikacılık Hareketi ve Demokrasi”, Türkiye’de Sendikacılık Hareketi İçinde 
Demokrasi Kavramının Gelişimi, Kültür Bakanlığı Yayını, Ankara, 1994, s.174. 
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etkin bir şekilde “hem Cumhuriyet 
Halk Partisi (CHP), hem Demokrat 
Parti (DP)4,  hem de sonraki iktidar-
lar AP (Adalet Partisi) döneminde de 
kararlılıkla sürdürülmesidir. Ayrıca 
iktidarlar, komünizmle mücadeleyi 
sürdürürken, halk üzerinde kalıcı etki 
bırakması amacıyla olsa gerek korku5  
ve panik havası oluşturmayı da ihmal 
etmemişlerdir.” (İlhan, 2015: 251). 

Diğer taraftan, 1945-1970 arası 
dönemde komünizmle mücadelede 
sadece sendikaların düzenlediği tel’in 
mitingleriyle yetinilmemiş; 1950’li yılla-
rın başlarından itibaren etki alanı daha 
da genişletilmiş; pek çok ilde şubeleri 
açılarak kurumsal yapılı “komünizmle 
mücadele dernekleri”6 de devreye so-
kulmuştur. Sonuçta 1923’ten itibaren 
Devlet’in resmi ideolojisi haline gelen 
“milliyetçilik”, bu dönemde yoğun bir 
“antikomünist” anlayışla at başı (Çelik, 
2010:121) yürütülmüştür. 

1947-1962 arası dönemde Komü-
nizmi tel’in mitinglerinde sendikala-
rın önemli bir aktör olarak ön plana 
çıkmasında;  

a) Komünist mefkûreli sosyalist 

partiler öncülüğünde7  kurulan ilk 
sendikal örgütlerin kapatılıp kuru-
cuların tutuklanması sonrasında 
sendikacılıkla uğraşanlara “komünist 
damgası” vurulması,  

b) ABD’nin AFL aracılığıyla Türki-
ye’de antikomünist bir sendikacılık 
oluşturma çabaları, 

c) 5018 sayılı İlk Sendikalar Kanu-
nu’nda yasa koyucunun kökü dışarıda 
ideolojilere itibar etmeyen milliyetçi 
bir sendikacılık oluşturmayı öngör-
mesi gibi doğrudan ya da dolaylı çok 
sayıda iç ve dış unsur rol oynamıştır. 

Ancak, yukarıda sayılan neden-
ler arasında sendikaları komünizm 
karşıtlığında ön plana çıkaran birincil 
unsurun,  Anadolu halkının gözünde 
sendikacılara vurulan “komünist” 
damgasını8  silme amaçlı olduğunu 
söylemek de yanlış olmayacaktır. 

Yukarıda sayılan nedenler ve 
halkın nazarında oluşan olumsuz 
algıyı yıkmak amacıyla ilki 27 Ara-
lık 1947’de İzmit’te Selüloz İşçileri 
Sendikası tarafından olmak üze-
re; 26 Ağustos 1950’de İstanbul’da 
Elektrik Gaz ve Motorlu Taşıt İşçileri 

4- Her iki partinin iktidarları döneminde, komünist faaliyetlerini yakinen takip etmek amacıyla Parlamento'da 
"Komünizmle Mücadele Komisyonları" kurulmuş; ayrıca ilki 1925'te olmak üzere 1927, 1932, 1946 ve 1951'de geniş 
kapsamlı komünist tevkifatları gerçekleşmiştir. Ertuğrul MEŞE, Türk Siyasal Yaşamında Komünizmle Mücadele 
Dernekleri, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi SBE, Konya, 2013, s. 51-53.

5-   Örneğin, Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın "Komünizm bu kış gelebilir" ifadesi söz konusu olguyu teyit etmektedir.

6  İlk komünizmle mücadele derneği 1950'de yerel düzeyde işçi kesiminin yoğun olduğu Zonguldak'ta kurulmuştur. 
Ulusal düzeyde ilk komünizmle mücadele derneği 1956'da genel merkezi İstanbul'da,  ikincisi ve en uzun ömürlüsü 
1963'te yine İzmir'de kurulan "Türkiye Komünizmle Mücadele Derneği" (TKMD) dir. Söz konusu derneğin genel 
merkez ve şube düzeyindeki örgütlenmelerinde 1965'ten sonra Adalet Partisi (AP) ile Cumhuriyetçi Köylü 
Millet Partisi (CKMP) arasında kıyasıya rekabet yaşanmış, ancak Dernek bu tarihten sonra AP'nin yarı resmi 
kuruluşu haline gelmiştir. 

7- Bu ifade İstanbul Sıkıyönetim Mahkemesi tarafından "46 Sendikalarının" ve iki sosyalist partinin kapatılmasıyla 
ilgili bildiride yer almıştır.
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Sendikası 21 Ekim 1950’de Sivas’ta 
Demiryolu İşçileri Sendikası (22 Ekim 
1950 Sivas Ülke Gazetesi), 22 Şu-
bat 1953’te Eskişehir’de TÜRK-İŞ, 
4 Ekim 1953’te İstanbul/Taksim’de 
Paşabahçe Cam Sanayi Usta ve Us-
tabaşları Mensupları Sendikası, 22 
Aralık 1962’de Afyon ve Ankara’da 
Türk-İş komünizmi tel’in mitingleri 
yapmışlardır (T. Sendikacılık Ansik-
lopedisi, 1996: 276). 

27 Aralık 1947’de9   Selüloz İşçileri 
Sendikası’nın İzmit’te yaptığı miting-
de komünizm lanetlenerek “Türk 
işçilerinin kendilerine düşen vatan 
vazifesine müdrik oldukları ve vazi-
felerini sonuna kadar yapacakları” 
(T. Sendikacılık Ansiklopedisi, 1996: 
276) belirtilmiştir.

Elektrik Gaz ve Motorlu Taşıt İş-
çileri Sendikası’nın İstanbul’da 26 
Ağustos 1950’de yaptığı mitingde, 
Atatürk’ün komünizm tehlikesine 
işaret ettiği sözüne atıf yapılmış, ko-
münistlerin emperyalizmin ajanları 
olduğuna dikkat çekilmiştir: (Celep, 
2015: 98)

“Arkadaşlar, milli menfaatle-
re vatanın bütünlüğüne kasteden, 
midesini doyurduğu bu memleketi 

arkadan vuran, Türklüğü inkâr eden, 
iğrenç emperyalizmin ajanlığını ya-
pan, bizden olmayan bir avuç insana 
infialimizi göstermek için burada 
toplanmış bulunuyoruz. (…)

Büyük Atatürk senelerce evvel, 
komünizmin dünya için bir çıbanbaşı 
olacağını sezmiş ve (Komünizm bu 
memleketin yegâne düşmanıdır. Her 
görüldüğü yerde başı ezilmelidir)” 
demiştir.

Söz konusu mitingin tertip ko-
mitesi başkanı Mehmet İnhanlı, 24 
Ağustos 1950’de gazetelere gönderdiği 
yazıda, “Türk işçisinin komünizmi 
tifüs mikrobundan daha tehlikeli gör-
düğünü, bu sebeple Türklüğe yakışır 
vakarıyla bu illete göğüs gereceğini” 
belirtmiştir.

İnhanlı, mitingde yaptığı konuş-
mada; Hükümet’ten Türkiye’de ko-
münist propagandası yapan vatan 
hainlerinin “Moskof cennetine!” 
sürülmesini veya idam edilmesini 
istemiştir. (Çelik, 2010: 130).

Sivas Cer Atölyesi’nde çalışan işçi-
ler, 21 Ekim 1950’de Sivas Demiryolu 
İşçileri Sendikası öncülüğünde komü-
nizmi telin maksadıyla Cumhuriyet 
Meydanı’nda miting yapmıştır. İstiklal 

8- Sendikacılara önyargıyla vurulan komünist damgası, 1946 sonrasında da sürdürüldüğünün tipik bir örneği:  6-7 
Eylül olaylarının oluşumunda "komünist parmağı" aranmış; Örfi İdare, 6-7 Eylül 1955 sonrasında bazı sendikaların 
yönetim kurullarında komünist yöneticiler olup olmadığı hakkında tahkikat yaptırmıştır. Tahkikat neticesindeki 
tutanakta; "Örfi İdare Komutanlığınca görülen lüzum üzerine kapatılan 34 işçi sendikası içinde kül halinde 
komünist temayüllü bir sendika mevcut değildir. Yalınız bu sendikaların içinde münferit olarak faaliyet gösteren 
şahıslar mevcuttur. Tekstil ve Örme Sanayi İşçileri Sendikasından Celal Beyaz, Rıza Güven, Avni Erakalın, Liman 
Tahmil ve Tahliye İşçileri Sendikası'ndan Muharrem Muhanoğlu, İstanbul İşçi Sendikaları Birliği'nden Ziya Hepbir, 
Cemil Gider ve Sezai Akdoğan" gibi toplam 11 kişi. Bk. 6-7 Eylül Olayları Fotoğraflar-Belgeler Fahri Çoker Arşivi, 
Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2. Baskı, İstanbul, 2005, s. 261.  

9-  Komünizmi tel'in maksadıyla ilk eylem, salon toplantısı düzeyinde İstanbul Basın Teknisyenleri Sendikası 
tarafından Eminönü Halkevi'nde yapılmıştır. Türkiye Sendikacılık Ansiklopedisi, C. 2, s. 276. 
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Marşı ile başlayan mitingde 3 hatip 
komünizmi tel’in eden mahiyette 
konuşmuşlar yapmış;  miting ‘Dağ 
Başını Duman Almış’ marşıyla sona 
ermiştir.” (22 Ekim 1950 Ülke Gazetesi).

Yukarıda sıralanan bazı mitingle-
rin düzenlenmesinde “genel gerekçe” 
yanı sıra “özel gerekçeler” de etkili 
olmuştur. Örneğin 22 Şubat 1953 ta-
rihli Eskişehir mitingi, Değirmisaz 
İşçi Sendikaları Kongresi’ne katılan 
Eskişehir Vali Vekili’nin bir işçiyi ko-
nuşmasından dolayı komünistlikle 
suçlayıp hakkında suç duyurusunda 
bulunmasına tepki olarak düzen-
lenmiştir. TÜRK-İŞ, Vali Vekili’nin 
sözlerinden duyulan rahatsızlığı, 
keza haksız yere komünistlikle it-
ham edildiklerini vurgulamak için 
teşkilatına 9 Şubat’ta “acele” ibareli 
bir yazı göndermiştir (Çelik, 2010:131): 

“Son zamanlarda gerek açık, gerek 
ima yoluyla sendikalarımızın birli-
ğini sarsmak isteyen, sendikaları iş 
görmez hale getirmeyi menfaatlerine 
uygun bulan bazı şahıslar tarafından 
işçilerimize komünistlik izafe edilmek 
istendiği bilinen hakikatlerdendir. (…) 
Moskof uşaklığı ve hürriyet düşman-
lığı şeklinde tavsif edebileceğimiz 
komünizmin Türk işçileri arasında 
gelişemediği, emarelerinin belirdiği 

yerde boğulduğu da bir hakikattir.”
TÜRK-İŞ, “Değirmisaz Hadisesi”ni, 

sadece Değirmisaz’daki bir işçiye 
değil,  tüm işçi kesimine atılmış ça-
mur olarak görmüştür. Nitekim, İcra 
Heyeti’nin çalışma raporlarında bu 
konuya geniş yer verilmiştir (Türk-
İş, 2002: 33):

“Hepimizin daima nefret ettiği ve 
mütemadiyen düşmanı bulunduğu 
komünizm mikrobunu Değirmisaz 
Kömür Madeni İşçileri Sendikası kong-
resinde vali vekili tarafından bir işçiye 
sürülmek istendiğini Sakarya Bölge İşçi 
Sendikaları Federasyonu vasıtasıyla 
öğrendik. İlgilenmememizi isteyen bu 
talep karşısında durum, mahallinde 
tetkik edilmiş ve bu yolda bir mitingin 
yapılmasına da gayret sarf edilmiştir.”

Ayrıca, bu konu, 8-11 Ağustos’ta 
yapılan TÜRK-İŞ 2. Genel Kurulu’na 
sunulan çalışma raporunda “Değir-
misaz Hadisesi” başlığıyla detaylı 
şekilde yer almıştır.10  

TÜRK-İŞ Genel Başkanı İsma-
il İnan, 22 Şubat’ta Eskişehir’deki 
mitingde yaptığı konuşmasında 
işçinin üzerine çamur atan Vali Ve-
kili’ni suçlayarak Atatürk’e atfedilen 
“Türk âleminin en büyük düşmanı 
komünizmdir. Görüldüğü yerde ezil-
melidir.” sözüne atıfta bulunmuştur 

10- "18 Ocak 1953 tarihine tesadüf eden Değirmisaz İşçileri Sendikası Kongresi'nde hazır bulunan Kütahya Vali 
Vekili, bir arkadaşımızın vicdan ve cemiyet hürriyeti içindeki konuşmasına tahammül edemeyerek skandal yolu 
ile kongreyi saboteye kalktığının çirkin manzarasını duymayan yoktur. (…) Hadiseyi tahkik etmek üzere derhal 
hareket eden İcra Heyeti Başkanı ve Hukuk Müşaviri Eskişehir'de birlik ve sendika mensupları ve vicdan muhafızı 
basın mensupları ile Kütahya Başsavcı ile yapılan temas ve araştırmalarda endişeleri zail kılacak malumat elde 
dilmiştir. (…) Fakat hak, hürriyet ve vicdan terazisini en hassas şekilde elinde tutan Türk hakiminin yüksek ve 
adli kararı tertemiz vatandaşa resmi sıfatını alet ederek leke sürmek isteyenlerin ellerindeki fırçalarını kendi 
yüzlerine sürdürmüştür." Belgelerle TÜRK-İŞ Tarihi (1952-1963) 1, Türk-İş Yayını, Ankara, 2002, s. 40.
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(Çelik, 2010: 131):
“(…) Türk işçisi komünizme karşı 

parolasını, onu gördüğü ve sezdiği 
yerde pençesiyle ezmek üzere tanzim 
etmiştir. Bazı ahvalde vatandaşın 
haklı talebi karşısında ikna imkân-
sızlığına gömülen bazı idareciler 
tarafından hepimizin nefret ettiği 
bu pis çamuru üzerimize attığını 
maatteessüf görüyoruz.” demiştir.

Bu tür bir başka komünizmi tel’in 
mitingi, İstanbul İnşaat Usta ve İşçi-
leri Sendikası’na mensup 11 işçinin 
komünist11 oldukları şüphesiyle ya-
kalandığı haberi üzerine İstanbul 
Mensucat Sanayi Teknik Usta ve 
İşçileri Sendikası, Silahtarağa Enerji 
İşçileri Sendikası, İstanbul Paşabahçe 
Cam Sanayi Usta Ustabaşı ve Men-
supları sendikası tarafından 4 Ekim 
1953’te Taksim’de düzenlenmiştir. 
Miting tertip komitesinin 2.10.1953’te 
yayınladıkları mitinge çağrı beyan-
namesinde (Çelik, 2010: 133):

“Aziz Vatandaş, 
İnşaat Usta ve İşçileri Sendikası 

içinde türeyen kanı bozuk, aslı ve nesli 
belirsiz birkaç komünist uşağının 
yakalandığını gazetelerde okumuş-
sunuzdur. 

Sendikamız, Türklükle hiçbir 
alakası olmayan namus ve şeref-
ten mahrum bu alçakları nefretle 
anmak ve komünizmi tel’in maksadile 
4 Ekim pazar günü saat 14’te büyük 

bir miting tertip etmiştir. (…).
Bu mitingde, Türk işçisinin ko-

münizme ve komünist uşaklarına 
savuracağı laneti kendi ağızlarından 
işit. Türk işçisinin kalplerinden taşan 
milli heyecanını ve Atatürk inkılap-
larına olan bağlılığını gözlerinle gör.

Bu ulvi manzara karşısında du-
yacağın iftihar, sana feda ettiğin 
birkaç istirahat saatini kat kat telafi 
ettirecektir.” 

Bu beyannamede, komünizm-
le ilişkisi olan işçiyi/herkesi “kanı 
bozuk”, “nesebi belirsiz”, “şeref ve 
namustan yoksun” gibi tahkir edici 
ifadeler kullanıldığı görülmektedir.

1960 sonrasının komünizmi tel’in 
mitinglerine gelince; sendikalar cep-
hesinde tel’in mitingleri düzenlenme-
sinde artık hem fikirlilik görülmemiş; 
Türkiye İşçi Partisi (TİP)’in kurucuları 
arasında yer alan Maden-İş, Basın 
Teknisyenleri Sendikası, Otel Lo-
kanta ve Eğlence Yerleri Sendikası  
(OLEYİS) gibi bazı sendikalar, söz 
konusu mitinglere lüzum olmadığını 
bildirmişlerdir. Sendikalar cephesinde 
bu konuda bütünlük oluşmamasında; 
örgütlenme felsefesi bakımından 
mesleki ekonomik sendikacılık an-
layışını benimseyen Türk-İş ile TİP’in 
kurucuları arasında sosyalizmi refe-
rans alan sendikaların varlığı önemli 
bir etken olmuştur. Bu bağlamda, 
TÜRK-İŞ, hem TİP’i, hem de TİP’i kuran 

11- "Komünist işçi yakalandı" haberlerinin ilki, 1952'de Nazilli Basma Fabrikası'nda yaşanmış; "komünist şebeke 
yakalandı" başlıklı basındaki haberlere göre; tutuklanan 9 işçinin Rusya adına casusluk yaptıkları  iddia edilmiştir. 
23 Nisan 1952 tarihli Milliyet Gazetesi'ndeki haber metni için bk. Aziz ÇELİK, Vesayetten Siyasete Türkiye'de 
Sendikacılık (1946-1967), s.139.
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sol sendikaları kendine rakip; bu ikili 
yapıyı Marksist ideolojiyi benimse-
yen, keza işçi hareketini yanlış yola 
sürükleyecek örgütler olarak görmüş 
(Kutal, 1976: 223); kamuoyu ve işçi 
kesimi nezdinde bu olguyu yaymak 
ve canlı tutmak amacıyla komünizmi 
tel’in mitinglerinin sürdürülmesinden 
yana olmuştur. 

Diğer taraftan, 1961 Anayasası’nın 
sağladığı özgürlük ortamı çerçevesin-
de radikal sol çevrelerin gerek sanat 
ve edebiyat dünyasında, gerekse si-
yaset alanında etkinliğinin artması 
Hükümet cephesini kaygılandırarak 
harekete geçirmiştir. Nitekim, Hü-
kümet, karşı hamle olarak Türkiye 
Büyük Millet Meclisi (TBMM)’de 
“Komünizmle Mücadele Komisyonu” 
(Meşe, 2013: 64) kurulmasına öncü-
lük etmiş; akabinde “Komünizm’le 
Mücadele Dernekleri”nin tüm ülke 
düzeyinde yaygınlaştırılmasına çaba 
göstermiştir.

Netice itibarıyla, TÜRK-İŞ, 1960 
sonrasında da komünizm tehlikesinin 
hâlâ sürdüğünü,12 sendikaların hâlâ 
komünistlikle suçlandığını basında 
yazılıp çizilenleri örnek göstererek13 
22 Aralık 1962’de Ankara ve Afyon’da 
geniş katılımlı komünizmi tel’in mi-
tingleri düzenlemiştir. 

TÜRK-İŞ Yönetim Kurulu’nun mi-
ting öncesinde yayınladığı bildiride 
(TÜRK-İŞ, 1964: 64) : 

“Milletçe düşmanı bulunduğu-
muz komünizmi ve demokrasiye 
aykırı davranışları tel’in maksadıy-
la 22 Aralık 1962 Cumartesi günü 
saat 14’te Tandoğan Meydanı’nda bir 
miting tertiplemiş bulunmaktayız. 
TÜRK-İŞ’in bu mitingi komünizme 
ve demokrasiye karşı davranışlara 
açtığı savaşın bir başlangıcı olacaktır. 
Türk işçisi bundan böyle komünizmle 
amansız bir savaşa ant içmiştir.

Türk işçisi milletin bekasını, vata-
nın selametini refah ve yükselmenin 
sırrını demokrasi ülküsünde görmek-
tedir. Çeşitli maskelere bürünerek 
aramıza sızmak isteyen kızılların 
yurtta çekilmekte olan iktisadi sı-
kıntı ve geçirmekte olduğu siyasi 
buhranları istismar ederek kitleler 
arasında mahzun edayla kurtarıcı 
rolünde sızmak isteyen maksatlı ve 
maskeli insanların gayelerini anla-
makta güçlük çekmemekteyiz. Mil-
lete ilan etmek isteriz ki, Türk işçisi 
servet ve sermayenin dostu, emek 
istismarının düşmanıdır.” denilmiştir.

TÜRK-İŞ’in Tandoğan Meydanı’n-
da düzenlediği mitinge yurdun çeşitli 
illerinden gelen yaklaşık 20 bin işçi 

12-   1960 sonrası Komünizm tehlikesinin hâlâ sürdüğünü, Türk-İş İcra Heyeti'nin Mümessiller Meclisi'ne  sunduğu 
raporlarda da görmek mümkündür. "Her zaman komünizme ve yıkıcı fikirlere karşı olan, millet sevgisi ve vatan 
aşkıyla çarpan temiz kalbimiz (..) Türk işçisi her şeyiyle komünizmi tel'in ediyor. Türk işçisi komünizmin amansız 
düşmanıdır." Aziz ÇELİK, Vesayetten Siyasete Türkiye'de Sendikacılık (1946-1967), s. 340.

13- Örneğin, İstanbul İşçi Sendikaları Birliği tarafından 31 Aralık 1961'de düzenlenip Türk-İş tarafından desteklenen, 
Türk sendikacılık literatürüne o tarihe kadar yapılan en büyük kitlesel eylem olarak geçen "Saraçhane Mitingi" 
akabinde Yeni İstanbul Gazetesi'nde Tarık Buğra'nın kaleme aldığı yazıda "Türk işçisinin komünizmin yeşermesine 
müsait hale geldiğini" ima etmesi Türk-İş'in sert tepkisine neden olmuştur. 9-14 Ocak 1962 tarihli Yeni İstanbul 
Gazetesi.



TÜRK SENDİKACILIK TARİHİNDE “KOMÜNİZMİ TEL’İN” VE “KIBRIS TÜRK’TÜR TÜRK KALACAKTIR” MİTİNGLERİ / Adnan MAHİROĞULLARI24

katılmış; İstiklal Marşı söylendikten 
sonra ilk konuşmayı TÜRK-İŞ Genel 
Başkanı Seyfi Demirsoy yapmıştır. 
Demirsoy,  mitingdeki konuşmasında 
Türk işçisinin komünizme karşı yı-
kılmaz bir kale olduğunu manifesto 
niteliğindeki kesin hükümler içeren 
cümlelerle vurgulamıştır (23 Aralık 
1962 Milliyet Gazetesi): 

“Türk işçileri, komünizm karşı-
sında aşılmaz bir kaledir. Türk işçi-
sinin demokrasiden başka bir rejim 
tanımadığını Türk milleti ve bütün 
dünyaya ilan ediyoruz.” 

Mitingde, “Türk aleminin en büyük 
düşmanı komünizmdir. Her görül-
düğü yerde ezilmelidir.”, Komünizm 
mezalimi altında inleyenlere selam”, 
“Komünizm insanlığın baş belasıdır”, 
“Türk işçisi vatanseverliğin gerçek 
abidesidir”. gibi dövizler taşınmıştır. 

Mitinge Tabi Senatör Mucip Atak-
lı, Adalet Partisi (AP) adına İhsan 
Ataöv, Cumhuriyetçi Köylü Millet 
Partisi (CKMP) adına Seyfi Öztürk, 
CHP adına Şevki Aysan, Yeni Türki-
ye Partisi (YTP) adına Sabri Keskin, 
Milli Türk Talebe Birliği adına Yavuz 
Bülent Bakiler ve Türkiye Milli Talebe 
Federasyonu adına Erdoğan Tuncer, 
Türkiye Gençlik Teşkilatı adına Gül-
tekin Özdener, Ankara basını adına 
Beyhan Cenkçi katılmış; Mucip Ataklı, 
AP’den İhsan Ataöv, CKMP’den Seyfi 
Öztürk, gençlik örgütleri adına Yavuz 

Bülent Bakiler,  Gültekin Özdener 
ve Erdoğan Tuncer birer konuşma 
yapmıştır. Mitinge katılan işçiler, 
daha sonra nereden gelirse gelsin 
her türlü tehlikeye karşı anayasal 
rejimi koruyacaklarına dair “ant” 
içmişlerdir (23 Aralık 1962 Milliyet 
Gazetesi).

TÜRK-İŞ, 1962’de düzenlediği 
“komünizmi tel’in mitingiyle”, bir 
anlamda muhafazakâr kimlikli Türk 
işçisine, sosyalizmi referans alan Tür-
kiye İşçi Partisi ve kurucu sol sendi-
kalara itibar etmemesi doğrultusunda 
mesaj vermek istemiştir.  Ne var ki, 
TÜRK-İŞ’in komünizmi tel’in mitingi 
düzenlemesi, ilk defa bazı yazar ve 
işçi liderlerince eleştirilmiştir. TÜRK-
İŞ’in böyle bir miting düzenleme-
sini Basın Teknisyenleri Sendikası 
Genel Başkanı İbrahim Güzelce ve 
Maden-İş Başkanı Kemal Türkler14   
gerekli görmeyerek eleştirmişlerdir.  
Konuyla ilgili olarak Güzelce, yaptığı 
basın açıklamasında (T. Sendikacılık 
Ansiklopedisi, 1996: 276-277): 

“TÜRK-İŞ, son aldığı kararla ken-
disine bağlı işsiz insanların, yarın 
korkusu içinde yaşayan emekçilerin, 
henüz sendika isminden habersiz, 
teşkilatsız işçilerin yığınlarla meselesi 
dururken, anayasaya aykırı kanunlar 
emekçilerin başında Demokles’in 
kılıcı gibi sallanırken üçüncü bir po-
lis kuvveti olarak mı komünistlerin 

14- İbrahim Güzelce ve Kemal Türkler, Türk sendikacılığında radikal sol görüşlü sendikacılar olarak tanınır.  Her 
iki sendikacı, DİSK'in 1975'teki V. Genel Kurulu'nda yönetime gelen TKP yanlısı "Toplumsal İlerleme Hareketi" 
içindeki önemli isimlerdir. Zeynep ERSOY, Sendika-Siyasi Parti İlişkileri/TKP-DİSK) Yayınlanmamış Yüksek 
Lisans Tezi, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1995, s.57-60.
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peşindedir? TÜRK-İŞ’in son kararı 
gericilerin, faşist kalıntılarının, 27 
Mayıs ruhuna gölge düşürmek iste-
yenlerin ekmeğine yağ sürecektir.” 
demiştir.

2. “KIBRIS TÜRK’TÜR TÜRK 
KALACAKTIR” MİTİNGLERİ
II. Dünya Savaşı sonrasında Kıb-

rıs’ın Yunanistan’a ilhakını öngören 
ENOSİS çabaları artmış; bu bağlam-
da, 15 Ocak 1950’de Rum Ortodoks 
Kilisesi öncülüğünde Ada’nın Yu-
nanistan’a ilhakı için yapılan halk 
oylamasında (plebisit)  Rumların 
yüzde 96’sı ENOSİS lehine oy kul-
lanmıştır. Ancak, Adadaki Türk Ce-
maati plesibiti tanımamıştır. Bununla 
birlikte,  Yunanistan, Ada’nın ilhakı 
davasını sürdürmüş; 1954 yılı orta-
larında konuyu “self-determinas-
yon” talebiyle Birleşmiş Milletler’e  
(BM) götürmüştür. Ne var ki, Yu-
nanistan’ın bu talebi, İngiltere’nin 
müdahalesiyle kabul görmemiştir 
(Çakmak, 2011: 553). BM’nin Rumların 
self-determinasyon talebini reddi 
sonrasında, Yunan Hükümet üyeleri 
ve Makarios, Kıbrıs’ı Yunanistan’a 
bağlamak amacıyla 7 Mart 1953’te 
and içerek EOKA (Ulusal Kıbrıs Sa-
vaşçıları Örgütü) terör örgütünün 
kurulması için ilk adımı atmışlardır. 
EOKA’nın lideri Albay Grivas, takma 

adla 1 Nisan 1955’te yayınladığı bir 
beyannameyle İngilizleri Ada’dan ko-
vacaklarını, Türkleri ise imha ederek 
ilhak emellerini gerçekleştireceklerini 
bildirmiştir. EOKA’nın kurulmasıyla 
Türklere yapılan saldırı ve katliam-
larda yaşanan artışlar, uzun yıllardan 
beri Türkiye-Yunanistan arasında 
yaşanan Kıbrıs sorununu iyice su 
yüzüne çıkarmıştır.

Kıbrıs’ta yaşananlar, 1950’li yıl-
ların başından itibaren Türkiye’de 
toplumun tüm kesimlerinde kaygı ile 
izlenmiştir. Bu bağlamda,  “Türkiye 
Milli Talebe Federasyonu” (TMTF) gibi 
sivil toplum örgütleri, yüksek tahsil 
gençliği, gazeteciler ve sendikacılar, 
Kıbrıs sorununa toplumsal duyarlılık 
göstererek kayıtsız kalmamış; konuyu 
gündemden düşürmemek adına bir 
dizi miting, konferans, örgütlenme 
gibi faaliyetlere girişmişlerdir. Nite-
kim, 1954 sonlarına doğru TMTF’nin 
binasında yapılan toplantıda federas-
yon başkanı Ali İhsan Çelikkan, Tür-
kiye’de Kıbrıs meselesiyle ilgili millî 
bir politika oluşturmaya15  öncülük 
etmek amacıyla “Talebe teşekkülleri, 
siyasi partiler, dinî cemaat temsilcileri 
ve işçi birlikleri arasında koordinas-
yon kurulmasının ve sistemli olarak 
çalışılmasının” zorunluluğunu dile 
getirmiştir. Toplantıda Avukat Nevzat 
Karagil’in başkanlığında Ahmet Emin 

15- Zira, Türk Hükümeti, Truman doktrini gereği ABD'nin Rusya'yı kontrol altında tutmak amacıyla bu ülkeye en 
yakın mesafedeki Türkiye ve Yunanistan'a Silah yardımı yapması, keza NOTA'ya birlikte girilmesiyle Yunanistan'ı 
dost ülke olarak görmüş, Yunanistan'ın Kıbrıs'ı ilhak emeline başlangıçta ihtimal vermemiştir. Hatta, dönemin 
Dışişleri Bakanı Fuat Köprülü, 1953'te EOKA kurulup Ada'da tedhiş eylemlerine başlayana kadar "Kıbrıs sorunu 
diye bir sorunumuz yok." diyebilmiştir. Bk. Fahir ARMAOĞLU, Kıbrıs Meselesi 1954-1959 Türk Hükümeti ve 
Kamuoyunun Davranışları, SBF Yayını, Ankara, 1963, s. 23.
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Yalman, Hikmet Bil, Kamil Önal, Dr. 
Ziya Somar, Hüsamettin Canöztürk 
ve Orhan Birgit’ten oluşan “TMTF 
Kıbrıs Komitesi” oluşturulmuştur 
(Birgit, 1956:5) Kıbrıs Komitesi, 2 Ekim 
1954’te genel merkezi İstanbul’da 
olmak üzere “Kıbrıs Türktür Cemiye-
ti”nin16  kurulmasını sağlamıştır. Söz 
konusu Cemiyet’in teşkilatlanması 
ve faaliyetlerine sendikacılar17   da 
destek vermiştir.  

“Kıbrıs Türktür Cemiyeti”nin ku-
rulduğu 2 Ekim 1954 sonrasında bazı 
illerde siyasetçiler, sendikacılar ve 
esnaflar öncülüğünde “Kıbrıs Türk-
tür Cemiyeti”nin (KTC) şubeleri açıl-
mıştır. Bu süreçte KTC ile sendikalar 
arasında yoğun ilişkiler söz konusu 
olmuş; Cemiyet’in yönetici kadrosu, 
bazı şubelerde sendikacılardan oluş-
turulmuştur. Örneğin, Tekstil Örme 
Sanayii İşçileri Sendikası Başkanı 
Bahir Ersoy, KTC’nin kurulması için 
girişimde bulunan kişiler arasındadır. 
KTC’nin Paşabahçe şubesi, Paşabahçe 

Şişe ve Cam Sanayii İşçileri Sendikası 
tarafından kurulmuştur. Motorlu Ta-
şıt İşçileri Sendikası yönetim kurulu 
üyesi Fethi Çelik, aynı zamanda KTC 
Karagümrük şubesi yönetim kuru-
lu üyesidir. Fenerdeki KTC şubesi, 
Müskirat ve Tütün İşçi Sendikaları 
Federasyonu’nun yedi yönetim kurulu 
üyesi tarafından kurulmuştur (Güven, 
2005: 60). Bu konuyla ilgili ayrıntılar 
Türk-İş’te 1995-2003 arası dönemde 
başdanışmanlık yapan Yıldırım Koç’un 
sendikacılarla yaptığı söyleşilerde 
yer almış; bazı sendikacılar KTC’nin 
örgütlenme ve faaliyetlerine katkı 
sağladıklarını bizzat dile getirmiş-
lerdir. Birinci kuşak sendikacılardan 
Halit Mısırlıoğlu, “Mersin KTC şubesi 
kurulduktan sonra birlikte gösteri-
ler yaptıklarını”, Hasan Türkay ise,  
KTC Paşabahçe Şubesi’nin başkanı 
olduğunu (Koç, 1999: 101-102) söy-
lemişlerdir.

 Bu süreçte dikkati çeken bir başka 
husus, İstanbul ve Anadolu’daki bazı 

16- Cemiyet'in nizamnamesinde kuruluş amacı, "Kıbrıs'ın Türk olduğunu dünya umumi efkârına tanıtmak, 
Türklerin hak ve hukuklarını Kıbrıs etrafında her yönden savunmak ve Türk umumi efkârını bu yönde teçhiz 
etmek" şeklinde belirtilmiştir. Umut GÜRSES, Kıbrıs Türktür Cemiyeti ve Faaliyetleri, AÜ. Türk İnkılâp Tarihi 
Enstitüsü,  Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2014, s. 56. 

17- Ne var ki, 5 Eylül'ü 6 Eylüle bağlayan gece Ata'nın Selanik'teki evine bomba atıldığı haberi üzerine KTC, başta 
İstanbul, İzmir ve Ankara'da 6 Eylül'de başlayıp 7 Eylül'de de süren Rum vatandaşların işyerlerine yapılan saldırı 
ve yağma olaylarından sorumlu tutulmuş;  6 Eylül gecesi sıkıyönetim ilan edilerek KTC'nin tüm yöneticileri 7 
Eylül'de tutuklanmıştır. Örfi İdare Mahkemesi, KTC yöneticileri hakkında 11 Şubat 1956'da "Yabancı bir devlet 
aleyhine hasmane hareketlerde bulunmak ve halkı basın yoluyla tahrik etmekten" dava açmıştır. Ancak 
Mahkeme, KTC yöneticileri hakkında suç işlemek kastıyla hareket etmedikleri kanaatiyle 24 Ocak 1957'de 
beraat kararı vermiştir. Ne var ki, KTC yöneticileri 1957'de beraat etmesine rağmen, Başbakan Adnan Menderes 
ve Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu 6-7 Eylül olaylarıyla ilişkilendirilerek Yassıada Mahkemesi'nde yargılanmış, 
her ikisine de altışar yıl ceza verilmiştir. Umut GÜRSES, Kıbrıs Türktür Cemiyeti ve Faaliyetleri, s. 123-126.
        6-7 Eylül olaylarından bazı sendikacı ve sendika sorumlu tutulmuştur. Nitekim, 7 Eylül'de İbrahim Denizcier, 
Hasan Türkay, Süreyya Birol, İzmir'de Burhanettin Asutay gibi 23 sendikacı tutuklanmış;  34 sendika da 
kapatılmıştır. Ancak, sendikacıların tutuklukları uzun sürmemiş, 3 ay sonra serbest bırakılmış, kapatılan 
sendikalar da, o yıllarda İİSB Genel Başkan Vekili olan Nuri Beşer'in Başbakan Adnan Menderes nezdinde 
gösterdiği çabalarla açılmıştır. Yıldırım KOÇ, TÜRK-İŞ Tarihinden Portreler, C.I, s. 103, 179; 6-7 Eylül Olayları 
Fotoğraflar-Belgeler Fahri Çoker Arşivi, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2. Baskı, İstanbul, 2005, s. 273.
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KTC şubelerinin DP ilçe ve sendi-
ka yöneticileri tarafından birlikte 
kurulmuş olmasıdır. DP Zühtüpaşa 
İlçe Başkanı Serafim Sağlamel, KTC 
Kadıköy şubesinin de başkanıdır. 
DP Beykoz İlçe Başkanı Seyfi Lobut 
ve yönetim kurulu üyeleri, KTC’nin 
Beykoz şubesi yönetim kurulu üye-
leridir. Beyoğlu’ndaki Tekstil İşçileri 
Sendikası yönetim kurulu üyeleri, 
KTC’nin Mecidiyeköy’deki yeni şu-
besini DP’lilerle birlikte kurmuşlardır 
(Güven, 2005: 61) . 

Diğer taraftan, bu dönemde sen-
dikalar, KTC’nin sadece kuruluşuna 
yardım etmemiş; Cemiyet’in maddi 
manevi desteklenmesine ve faali-
yetlerine de katkı sağlamıştır. Örnek 
vermek gerekirse, Adapazarı Devlet 
Demiryolları Sanayi İşçileri Sendikası, 
Kıbrıs sorununa hassasiyetini “Kıbrıs 
Türktür Kurumları Federasyonu”na 
çektiği telgrafla açıkça bildirmiştir (28 
Haziran 1955 Cumhuriyet Gazetesi):

“Ecdadımızın kanlarıyla yoğrul-
muş aziz vatanımızın bir parçası olan 
yeşil Kıbrıs’ta; bir avuç Palikarya’nın 
ayaklanmaları muvacehesinde her 
an sizinle beraberiz. Hükümetimi-
zin ufak bir işaretiyle 24 saat sonra 
Lefkoşa’nın o muazzam camiinde 
namaz kılmamız hiçten bile değildir.”

3 Temmuz 1955’te İzmir Sergi Sa-
rayı’nda düzenlenen toplantıda, Ege 
İşçi Sendikaları Federasyonu başkanı 
Burhanettin Asutay, Kıbrıs sorunuyla 
ilgili bir konuşma yapmıştır (4 Tem-
muz 1955 Akşam Gazetesi). Altınyıl-
dız Sanayi İşçileri, Kıbrıs Türklerinin 

teşkilatlanmalarına yardım maksa-
dıyla, toplam 400 kişi, 30 Ağustos 
(1955) bir günlük yevmiyelerini Kıbrıs 
Türktür Cemiyeti’ne bağışlamıştır. 
Devlet Demiryolları Vagon Atölyesi 
İşçileri Sendikası, cumartesi gün-
leri atölyenin verdiği bir ekmeğin 
parasını, toplam 4.000 TL’yi KTC’ye 
bağışlamışlardır(2 Eylül 1955 Milliyet 
Gazetesi). İstanbul İşçi Sendikaları 
Birliği ise, İngiltere’de Kıbrıs sorunu 
görüşülmek üzere 1955 Ağustos’unda 
yapılacak Londra Konferansı ön-
cesi, Londra’daki KTC başkanlığına 
çektikleri telgraf’ta “180 bin işçiyle 
emre amade olduklarını” bildirmiş-
tir.” Türkiye Deniz İşçileri Sendika-
sı,  Londra Kıbrıs Türktür Cemiyeti 
başkanlığına telgraf çekerek “Yurtta 
sulh, cihanda sulh bizim şiarımızdır. 
Fakat Kıbrıs’ın Türk olduğunu da ci-
han unutmamalıdır. Sizinle beraber 
and içiyoruz.” denilmiştir (Gürses, 
2014: 104).

Bu dönemde, sendikalar cephesi-
nin Kıbrıs sorunuyla bu denli yakinen 
ilgilenmelerinde, Kıbrıs Rum ve Yunan 
işçi sendikaları konfederasyonlarının 
“Uluslararası Hür İşçi Sendikaları 
Konfederasyonu”nun (ICFTU) 1951’de 
Milano’da yapılan Kongresi’nde Kıbrıs 
sorunuyla ilgili (Çelik, 2010: 260) tek 
yanlı görüş dile getirmeleri de etkili 
olmuştur. Kaldı ki,  ICFTU’nun izlediği 
söz konusu yersiz ve yanlı tutumu, 
Ada’da Rum sendikalar tarafından 
Türk sendikalar üzerindeki baskıla-
rının artmasına da neden olmuştur. 
Nitekim, Kıbrıs’taki Türk sendikacı-
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lara baskı yapıldığı haberleri üzerine, 
İstanbul İşçi Sendikaları Birliği (İİSB)  
Nuri Beşer başkanlığında, aralarında 
Hasan Türkay’ın da olduğu beş kişilik 
sendikacıyı 1954 Mayıs ayında Kıb-
rıs’a göndermiştir.  Bu heyet, Ada’da 
25 gün kalmış; yaptıkları çalışmalar 
sayesinde Komünist AKEL Partisi’nin 
desteklediği Rum sendikalar kar-
şısında (Koç, 1999: 102) “Kıbrıs İşçi 
Birlikleri Federasyonu” nun kurul-
masını sağlamıştır. 

ICFTU, 1951’deki Milano’da Kıbrıs 
konusunda Türk tezine zıt ve Yunanis-
tan yanlı tutumunu ileriki yıllarda da 
sürdürmüş, Temmuz 1957’de yaptığı 
Tunus toplantısında Yunan delegesinin 
önerisiyle Kıbrıs konusunu tek yanlı 
olarak gündemine almıştır (Çelik, 2010: 
259). ICFTU’nun bu tutumu, hem sen-
dikacılar,  hem de Hükümet nezdinde 
sert tepkiyle karşılanmıştır.

EOKA’nın 1955’ten itibaren giderek 
artırdığı saldırılar karşısında Anka-
ra’dan da sağlanan destekle 1957’de 
Rauf Denktaş ve Burhan Nalbantoğlu 
öncülüğünde Ada’da “Türk Mukave-
met Teşkilatı” (TMT) kurulmuştur. 
Teşkilatın ilk girişimi, İngiliz sömürge 
yönetimine ve ENOSİS planına kar-
şı, tarihe “27-28 Ocak 1958 olayları” 
olarak geçen mitingleri düzenlemek 
olmuştur. TMT’in, 27 Ocak’ta Lef-
koşe’de düzenlediği mitinge, İngiliz 
polisinin sert karşılık vermesi, keza 
Rum tedhişçilerin saldırılarıyla Türkler 
arasında ölümler ve yaralanmalar ya-
şanmıştır. TMT, bir gün önce yaşanan 
menfur saldırıları kınamak amacıyla 

28 Ocak’ta başta Lefkoşa, Limasol, 
Baf’ta miting yapmıştır. Gerek, İngiliz 
polisinin tutumuna gerekse EOKA’nın 
saldırılarına karşı yapılan 27-28 Ocak 
1958 olaylarında 7 şehit verilmiştir. 

Bu olaylar, Türk kamuoyunda 
infiale neden olmuş; başta yükse-
köğretim kurumları, sendikalar ve 
sivil toplum örgütleri olmak üzere 
Anadolu genelinde 8 Haziran’da baş-
layıp 6 Temmuz’a kadar süren 40 il, 
iki büyük ilçede  “Kıbrıs Türk’tür Türk 
Kalacaktır” mitingleri düzenlemiştir 
(Çakmak, 2011: 563-564; Duman, 2013: 
94-164). 

Türk halkının ve sendikaların Kıb-
rıs sorunuyla yakinen ilgilenmesindeki 
temel unsurlar;  kuşkusuz söz konu-
su sorunun ülkenin millî bir davası 
olduğudur. Türk milletinin yakın bir 
süreçte emperyalizme karşı İstiklal 
Mücadelesi verdiği göz önüne alın-
dığında, toplumun tüm kesimlerinin; 
bürokratından esnafına, gencinden 
ihtiyarına, işçisinden memuruna ka-
dar toplumun tüm katmanlarının,  
Rumların Ada’da Türk soydaşları-
na karşı giriştiği mezalime sessiz 
kalması düşünülemezdi. Dolayısıy-
la, söz konusu süreçte, toplumun 
tüm katmanları gibi sendikaların 
da Kıbrıs davasına ilgi gösterme-
sini “milli refleksin” sonucu olarak 
görmek gerekir. Ayrıca,  sendikacı-
ların milli duygularla KTC’nin şube 
teşkilatlarının kurulmasında etkili 
olmaları, Kıbrıs Türk’tür mitinglerine 
katılmalarının da ikincil nedenidir.

1958 tarihli 42 yerleşim biriminde 
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yapılan “Kıbrıs Türk’tür Türk Kala-
caktır Mitingleri” hakkında bilgi veren 
birincil kaynak, dönemin ulusal ve 
yerel basınındaki gazete haberlerdir. 
Makalemizin gerek komünizmi tel’in, 
gerekse Kıbrıs mitingleriyle ilgili ana 
amacı, söz konusu mitinglerin tertip 
komitelerinde veya konuşmacıla-
rında sendikalar ve sendikacıların 
varlığının ve etkisinin tespitidir. Bu 
nedenle, dönemin gazetelerine ya da 
1958 mitingleriyle ilgili kaleme alınan 
makale ve kitaplara ulaşmamız bir 
zorunluluktu. Çok az sayıda ulusal ve 
yerel basın gazetelerine ulaşabildik. 
Ancak, 2013’te yayınlanan akade-
misyen Selçuk Duman’ın “Kıbrıs’ta 
Türk Milli Mücadelesi ve 1958 Türkiye 
Mitingleri” başlıklı kitabı sayesinde 
ulaşamadığımız il gazetelerindeki 
haber eksikliğini kısmen gidermiş 
olduk. 

Söz konusu kitaptaki bilgilere 
göre (Duman, 2013: 109-139); 12 
Haziran 1958’de Ankara mitingde 
Ankara İşçi Sendikaları Birliği adına 
İsmail Aras’ın konuşma yaptığı; 15 
Haziran’daki Kırıkkale mitinginin 
tertip komitesinde “Makine Kim-
ya ve Endüstri İşçileri Sendikası”nı 
yer aldığı, 15 Haziran’daki Balıkesir 
mitinginde Bandırma Tekel Tütün 
İşçileri Sendikası adına Dervişe 
Koçoğlu’nun konuşma yaptığı;19 
Haziran’daki Antalya mitinginde 
Antalya Tekstil İşçileri Başkanı’nın 
konuştuğu; 19 Haziran’daki Elazığ 
mitinginde valilikten düzenlenme 
müsaadesini Elazığ Motorlu Kara 

Nakil Vasıtaları Sendikası’nın aldı-
ğı, 22 Haziran’da Konya’da yapılan 
mitingin tertip komitesinde Konya 
Bayındırlık İşçileri Sendikası’nın yer 
aldığı; 22 Haziran’da yapılan Bursa 
mitinginde Mensucat Sendikası İş-
çileri adına Recep Tetik’in konuşma 
yaptığı bilgisine ulaştık.

1958’de 42 yerleşim biriminde 
yapılan Kıbrıs mitinglerinden biri de 
25 Haziran 1958’de Sivas’ta yapılmış-
tır. Mitingi düzenleme komitesinde, 
toplumun her kesiminden temsilciler 
yer almış; gençlik, eğitim, gazeteci, 
sendikacı, esnaf ve çiftçi temsilcileri 
mitingde birer konuşma yapmıştır.

24 Haziran’da miting tertip komi-
tesi Vali Fahrettin Akkutlu başkan-
lığında toplanmış; mitinge katılımı 
artıracak bir dizi karar alınmıştır (25 
Haziran 1958 Ülke Gazetesi): 

1-Miting günü şehirdeki Cer Atöl-
yesi, Askeri Dikimevi ve Çimento 
Fabrikası çalışanları izinli sayılacak,

2-Belediye araçları halkı miting 
meydanına ücretsiz olarak taşıyacak, 

3-Miting saatinde dükkânlar ka-
panacak, resmi daireler tatil edilecek,

4-Belediye ve Tümen bandosu iki 
gün boyunca şehirde millî marşlar 
çalacak. 

 24 Haziran 1958 tarihli Ülke Ga-
zetesi

Miting, 25 Haziran 1958’de Hü-
kümet Meydanı’nda binlerce Sivas-
lının katılımıyla 14.00’te başlamış; 
ilk konuşmayı Kıbrıs Türkleri Lideri 
Dr. Fazıl Küçük yapmıştır. Küçük, 
konuşmasında (26 Haziran 1958 Ülke 
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Gazetesi);
 “Sizlere 120 bin Kıbrıslı Türkün 

selamını getirdim. Hür dünya, Ame-
rika ve İngiltere artık anlamalıdır ki, 
bizi tuttuğumuz yoldan çevirecek 
kuvvet yoktur. Ölüm vatan içindir(…). 
Bu yolda mücadele ediyoruz. Hergün 
birkaç masum kardeşimizin kanı 
akıyor (…). Kıbrıs davası, artık sadece 
120 bin Türkün değil, 26 milyonun 
davası, sizin davanızdır. Beni sürgüne 
göndereceklermiş, Bizi öldürseler 
de bu dava bitmez; çünkü bu davayı 
siz güdeceksiniz. Huzurunuzda 120 
bin Türkün adına ant içiyorum. “Ya 

Hürriyet; Ya Ölüm!" demiştir.
Konuşma sonrasında Dr. Fazıl Kü-

çük’e “Ya Taksim Ya Ölüm!” yazısı ile 
Atatürk’ün resmi bulunan gümüş 
bir tepsi, gümüş işlemeli bir kama 
ve Türk bayrağı verilmiştir. Miting, 
18.20’de sona ermiştir.

Mitingde, toplumun her kesimi 
adına yaklaşık otuz kişi konuşmuştur. 
Üniversite öğrencileri adına Yavuz 
Bülent Bakiler, gazeteciler adına Nihat 
Doğan, çiftçiler adına Atıf Okatan, 
Demiryolu İşçileri Sendikası adına üç 
sendikacı Şerafettin Akova18, Abdullah 
Aydemir, Sırrı Gürdil, Ermeni Cemaati 
adına Dr. Karnik Keşişoğlu, Gürünlüler 
adına Necati Erdem, Zaralılar adına 
Yadigâr Akduman, Şarkışlalılar adına 
Mehmet Kalkanoğlu gibi yaklaşık 
30 hatip konuşmuş, Nüzhet Akça 
tarafından hazırlanan Makarios’un 
kuklası caddelerde gezdirilmiştir 
(Aburşu, 2017: 75-80). 

Mitingde dikkati çeken slogan 
ve dövizler: “Kanımız Kıbrıs için 
feda olsun”, “Adımız andımız; Kıb-
rıs vatanımız”, “Yalnız Kıbrıs’ı değil 
Selanik’i de istiyoruz”, “Ya Öleceğiz; 
Ya Böleceğiz”,”Şimdiye kadar dur 
dedik; bundan sonra vur diyeceğiz.”

 SONUÇ 
Türkiye'de tarihten gelen Rus 

düşmanlığı,  1945 sonrası gelişen 
iç ve dış etkilerle giderek "komü-

18- Şerafettin Akova, birinci kuşak sendikacılarımızdan biridir. Sivas Demiryolu İşçileri Sendikası ve 1964-1981 
arası DYF-İş Konfederasyon başkanlığı yapmıştır. Abdullah Aydemir ve Sırrı Gürdil, Sivas Demiryolu İşçileri 
Sendikasının kurucuları ve başkanlarıdır. Adnan MAHİROĞULLARI-Halis BAŞEL, "Anadolu'da Kurulan yerel 
Sendikalardan Biri: Sivas Demiryolu İşçileri Sendikası", Karatahta, S.6, 2016, Ankara, s. 14.
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nizm" düşmanlığına dönüşmüştür. 
Komünizm düşmanlığının toplum 
nezdinde kısa sürede kabullenilmesi-
ni, başta Mustafa Kemal olmak üzere 
Cumhuriyeti kuran Devlet ricalinin 
antikomünist ve milliyetçi görüşe 
sahip olmaları, komünizmin inanç 
felsefesi itibarıyla Türk halkının moral 
değerlerine / sosyokültürel yapısına 
uymayan bir ideoloji olması gibi et-
kenler kolaylaştırmıştır. Diğer taraf-
tan, 1946-1960 arası dönemde, sade 
vatandaşından işçisine, köylüsünden 
esnafına,   memurundan öğrencisine 
toplumun büyük bir kesimi, kendisine 
vurulacak komünist damgasını ağır 
hakaret19  olarak görmüştür.  

Bu dönemde, sendikaların ko-
münizm karşıtlığının öne çıkma-
sında ise, yukarıda arz edilen genel 
faktörler yanı sıra,  sosyalist partiler 
öncülüğünde gerçekleşen ilk işçi ör-
gütlerinin kapatılarak sendikacılıkla 
ilgilenenlere "komünist damgası" 
vurulması, Türk yasa koyucusunun 
kökü dışarıda ideolojilere bulaşmayan 
milliyetçi bir sendikacılık oluşturma-
yı öngörmesi, ABD'nin sendikal üst 
örgütü AFL yetkililerinin Türkiye'de 
"kominform"a karşı antikomünist 
bir sendikacılık oluşturma çabaları 
önemli nedenler arasında yer al-
mıştır. Diğer taraftan, 1947 sonrası 
sendikaların bir kısmının CHP, bir 

kısmının da DP öncülüğünde kurul-
duğu, keza bu iki partinin vesayetine 
girdiği göz önüne alındığında,  sendi-
kaların, antikomünist ve milliyetçi bu 
iki partinin komünizm karşıtlığına en 
azından tel'in mitingleri düzenleyerek 
destek vermeleri doğal karşılanma-
lıdır. Başka bir ifadeyle, sendikalar, 
kuruluşlarına öncülük eden anti-
komünist iktidarların kendisinden 
beklediği komünizm karşıtı söylem 
ve eylemlerini tereddütsüz yerine 
getirmekten de geri kalmamıştır. 
Dolayısıyla, sendikalar, bu dönemde 
iç ve dış etkenlerin zorunlu kıldığı 
koşullar doğrultusunda, komünizmi 
tel'in mitinglerini düzenlemekle, milli 
kuruluşlar olduklarını, hem halk, hem 
de iktidarlar nezdindeki potansiyel 
komünist damgasını silme imkânına 
kavuşmak istemişlerdir.

"Kıbrıs Türk’tür Türk Kalacaktır 
Mitingleri", 1950'li yılların başların-
dan itibaren Yunanistan'ın tek taraflı 
Ada'yı ilhak politikasına tepki olarak 
başlatılmıştır. Bu bağlamda, yurt dü-
zeyinde gerçekleştirilen mitingler, 
gençlik, işçiler /sendikacılar, esnaflar, 
çiftçiler, gazeteciler, bürokratlar gibi 
toplumun her kesiminden katılımcı-
larla 1960'lı yılların başlarına kadar 
sürmüştür. Başka bir ifadeyle, Kıbrıs 
sorunu, geniş halk desteği duyarlı-
lığıyla kamuoyunun gündeminde 

19- Bazı Anadolu kentlerinde, 1946-1960 arası dönemde komünist damgası vurulan kişilere saldırılar yapılmış, 
taşlanmıştır.  Örneğin,  "Erzurum 1021 Ağır Bakım Tamir Fabrikası İşçileri Sendikası" başkanlarından Mehmet 
Bindesen; "Bu yıllarda sendikacılık komünistlik olarak görülüyordu." (Koç, 1999: 152) Yine Erzurum Demiryol-İş 
Sendikası yöneticilerinden Şerafettin Gedikoğlu'nun ifadesiyle "Erzurum halkı sendikaya uzun süre alışamadı; 
Sendikacılara komünist diyorlardı; neredeyse bizi taşlayacaklardı." (Koç, 1999: 259).
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milli bir dava olarak yer almıştır. 
1954'te Kıbrıs Türktür Cemiyeti'nin 
teşkilatlanmasında katkıları olan 
sendikacılar da dâhil olmak üzere 
toplumun her kesiminin söz konusu 
soruna kayıtsız kalınmaması, kuş-
kusuz Türk milletinin daha yakın bir 
süreçte emperyalizme karşı verdiği 
"milli mücadele" ruhunun da bir yan-
sımasıdır. Nitekim, 1950'li yıllardan 

beri Kıbrıs mitingleriyle canlı tutulan 
bu ruh, 1974 Barış Harekatı ve Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurul-
masına giden yolun köşe taşlarını 
oluşturmuş; Türk Silahlı Kuvvetle-
ri'nin Ada'ya müdahale aşamasında 
binlerce gencin, gönüllü yazılmak 
üzere askerlik şubelerinin önünde 
toplanmasında etkili olmuştur.   
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n “Küresel sermayenin devasa gücünü alt edecek bir 
duruşu olmadığından, günümüzde işçi sınıfının gele-
ceğine dair umutlu değilim. Küresel kapitalizme karşı 
durma kapasitesi bulunan sağlam bir işçi sınıfının ge-
lişimi, esaslı sendikalar ve işçi yapılanmaları temeline 
kök salmış örgütlü bir gücü zorunlu kılıyor.” 

n Sayın Ness, küresel kapitaliz-
min geleceğini nasıl düşünmeliyiz?

Bu hepimizin üzerinde durduğu 
hayati bir soru. Tüm dünyaya yayılmış 
olan kapitalizmin gidişatı nedir? Sizin 
gibi ben de, hali hazırda meydana 
gelen değişiklikleri anlamak için 
elimden gelenin en iyisini yapma-
ya çalışıyorum. Dünyaya bakış açım 
genel anlamda emekçilerin bakış 

açısıyla aynı düzlemde. Diğer yan-
dan sermayenin nasıl işlediğini de 
anlamak için çaba sarf ediyorum. 
Çünkü emek, sermayedarlarla et-
kileşime giriyor. İşçiler ve köylüler, 
sermayenin işleyişinde hala belirle-
yici birer role sahip. Küresel üretim 
zincirlerinin yayılması, devasa kar-
lar elde etmeyi hedefleyen şirketler 
ve mali kuruluşlarla doğrudan ilgili. 

Prof. Dr. Immanuel  Ness                                                             Dr. Güven Savul        
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Küresel Güney’de yeni yerlere ya-
tırım yapılmasıyla beraber finans 
kapital, bu bölgelerdeki düşük ücretli 
işçilerin sömürülmeleri vasıtasıyla 
stratejik üstünlükler sağlayabiliyor. 
Küresel sermayenin devasa gücünü 
alt edecek bir duruşu olmadığından, 
günümüzde işçi sınıfının geleceğine 
dair umutlu değilim. Küresel kapita-
lizme karşı durma kapasitesi bulunan 
sağlam bir işçi sınıfının gelişimi, esaslı 
sendikalar ve işçi yapılanmaları te-
meline kök salmış örgütlü bir gücü 
zorunlu kılıyor. 

Günümüzde Türkiye’de, Ortadoğu 
çapında ve emeğin direncinin artış 
sergilediği en yoğun şekilde sömü-
rülen ülkelerde, işçi sınıfı mücadele-
lerinin olası inşasına yönelik beklenti 
içinde olmamızı sağlayacak çok sayı-
da neden bulunsa bile, işçi sınıfı gücü, 
esaslı sendikalar ve siyasi partilerin 
çatısı altında bir araya getirilmiş değil. 

Başka yerlerde olduğu gibi Türkiye’de 
de, böyle esaslı örgütsel yapıların 
kurulması, kapitalizm ile küresel 
kapitalizmle mücadelede yetersiz 
kalan devletlere göğüs germek için 
zorunlu. Yine de, küresel kapitalizm 
karşıtı güçleri inşa etme şansı ke-
sinlikle bulunuyor ve ben bunun, 
Avrupa’nın merkez ülkelerinin ve 
de yerleşimci ülkelerin dışında kalan 
Amerika ve Güneydoğu Asya’nın daha 
fazla sömürülen ülkelerinde, yani 
Küresel Güney’de gerçekleşeceğine 
inanıyorum. Türkiye gibi ülkelerde, 
kontrolsüz küresel sermayeyi diz-
ginleyip ona karşı durabilmek için, 
kapsayıcı ve yoğun mücadeleci işçi 
sınıfı örgütlerinin kurulması gereki-
yor. Küresel Güney’de, işçilerden artık 
emek elde edilmesine ve de doğal 
kaynaklar ile tarım arazilerinin yağ-
malanmalarına karşı koyacak büyük 
bölgesel ittifakların kurulmasının 
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zorunluluk olduğunu düşünüyorum. 
Bu her şekilde siyasal örgütlenmeyi 
de zorunlu kılıyor. 

n “Kapitalizm karşıtı mücade-
le”yi nasıl yorumlayabiliriz? Yani 
kapitalizm karşıtı mücadele yerleşik 
sisteme karşı mı olmalı yoksa re-
formcu bir biçimde mi yürütülmeli?

Kapitalizm karşıtı bir mücadele 
inşa edilirken reformlar için de çaba 
sarf edilmeli. Sendikalar için olduğu 
kadar, soldaki siyasi yapılar bakı-
mından da işçilerin yaşamlarının 
sürdürülebilmesini sağlamak önemli. 
Sendikanızın, işçilerin maddi çıkarla-
rının geliştirilmesiyle ilgilendiğinden 
eminim. Yani ücret artışları, sosyal 
hak ve ödemelerin iyileştirilmesi 
anlamında söylüyorum. 

Diğer yandan, küresel sendikal 
federasyonların tamamının, siyasal 
eylemle ilgilendiğini söyleyemeyiz. 
Bu federasyonlar, refahın küresel 
düzeydeki eşitsiz dağılımına yönelik 
mücadelenin zorunluluğunu tama-
men göz ardı ederek, bölük pörçük 
reform talep eden yapılar haline 
geliyorlar. Kaynakların ve üretimin 
değeri düştükçe, merkez ülkelerin 
tüketicileri düşük maliyetli ürün-
lerden faydalanırken, diğer ülkeler 
gibi Türkiye de refahtan daha sınırlı 
bir pay alıyor. Bu denklem değişmek 
zorunda. Uluslararası Sendikalar Fe-
derasyonu’nun tüm üyeleri, kapita-
lizme karşı mücadeleleri bakımından 
birbiriyle eşit seviyede değil. Aslında 
bazıları, mevcut dünya düzenini de 
kabullenmiş durumda. Bunlar baş-

lıca görevleri, batıdaki emperyalist 
ülkelerce benimsetilen kültürel ve 
toplumsal konular üzerinden Küresel 
Güney’i eleştirmek olan birer STK 
gibi çalışıyorlar. 

Batı tarafından üretilen top-
lumsal emperyalizm ve şovenizmi 
reddetmenin yaşamsal derecede 
önemli olduğunu düşünüyorum. 
Birçok durumda kendi yöneticile-
ri ve üyelerinin maddi çıkarlarının 
iyileştirilmesi uğruna söz konusu 
federasyonlar, dünya çapında sö-
mürülen kitleleri göz ardı ediyorlar. 
Tabi tüm federasyonlar birbirinin 
aynısı değil. Diğer yandan, refahın 
varsıl ve yoksul ülkeler arasında daha 
eşitlikçi biçimde yeniden dağıtılması 
gerektiği konusunda ısrarlı girişim-
lerde bulunan kimi yaygın güçler de 
bulunuyor. 

Mücadelenin reformcu mu yoksa 
devrimci mi olması gerektiği soru-
suna gelirsek, işçilerin kapitalizme 
karşı günlük pratikler üzerinden her 
zaman bir mücadele yürüttüğünü 
söyleyebiliriz. İşçiler bu mücadeleyi, 
genelde sendikasız bir biçimde veya 
üyelerinin çıkarlarına karşı sağır dilsiz 
olan sendikaların çatısı altında sür-
dürüyor. İşçiler ücretlerini ve çalışma 
koşullarını iyileştirme bakımından 
son derece gayretli. Aslında işçiler bu 
çabalarıyla, refahın eşitlikçi biçimde 
dağıtıldığı sosyalist bir toplum arayışı 
içindeler. Sözünü ettiğim işçilerin 
büyük bir bölümü, hayatta kalabilme 
becerileri, insan onuruna yaraşır gün-
lük kazanç elde edip edememelerine 
bağlı olan, özellikle Asya, Afrika ve 
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Latin Amerika’daki işçiler. Mevcut 
verilere baktığımızda Dünya Banka-
sı’nın, bir insanın hayatta kalabilmesi 
için günlük 1,90 ABD Doları’nı yeterli 
kabul ettiğini görüyoruz. Bizim bu 
yaklaşımı reddedip küresel refahın 
yeniden dağılımını talep etmemiz 
gerekiyor. 

Yirminci yüzyılın başından beri 
Kautsky ve Lenin arasındaki reformu 
mu devrim mi tartışması süregeliyor. 
Bu, İkinci ve Üçüncü Enternasyo-
nal’deki ana ayrım noktası ve bir tür 
küresel sistemin ortaya çıkışı. İkinci 
Enternasyonal reformcu doğasını 
ilk olarak, toplumun dönüştürücü 
biçimine muhalefet ederek gösterdi. 
Aslında, buradaki aynı partiler savaşa 
muhalefet etmedi. Söz konusu par-
tiler, bence reformcu kapitalizmden 
bir farkı olmayan evrimci sosyalizmle 
ilgiliydiler. Reformlar geliştirilirken, 
emperyalizme muhalefet ve refahın 
yeniden dağılımına yönelik talepler 
bu reformlara eşlik etmek zorunda. 
Geçtiğimiz 75 yılda gördüğümüz gibi, 
sosyal demokrasi, küresel kapitaliz-
mi kontrol altına almada başarısız 
oldu. Batılı sosyal demokrat partiler, 
Türkiye, İran, Mısır gibi ülkelerden 
Avrupa ve ABD’ye aktarılan refah-
tan faydalandı. Bu reformcu partiler, 
benimsedikleri siyasal pozisyondan 
biraz fazlasını yapmalarından dolayı, 
küresel sefaletin ve gezegendeki 
çevresel yıkımın sorumluluğunu 
taşıyorlar. Sonuç olarak sosyal de-
mokratlar, kapitalistlerden çok az 
farklı bir konuma geliyorlar; reform 
yalnızca kapitalizmin krizini uzatıyor. 

Kriz de Küresel Güney’deki işçi ve 
köylüleri vuruyor. Böylece, reform 
mu devrim mi kritik sorusu, küresel 
kapitalizm tarafından sömürülen 
dünya nüfusunun yüzde 90’ı dikkate 
alınarak yanıtlanmak zorunda. Bu 
nedenle, yalnızca ulusal düzeydeki 
eşitsizliklere değil, aynı zamanda 
Küresel Güney’den refah elde edip, 
bunu zengin ülkelere aktaran kü-
resel kapitalizme de karşı duracak 
bir eleştiri çerçevesi geliştirmek 
durumundayız. Sendikalar küresel 
kapitalizme yönelik karşı bir duruş 
geliştiremiyor. Bu nedenle, işçilerin 
çıkarlarını geliştirmek için işçi sınıfı 
yanlısı esaslı siyasal partiler gerekli. 
İşçi sınıfı yanlısı esaslı siyasal parti-
lerin bir parti programına gereksi-
nimleri olduğunu düşünüyor ve tabii 
ki sömürülen kitlelerin çıkarlarını 
temsil edecek siyasal yapıların ku-
rulmaları gerektiğine inanıyorum. 

Bu zamanlarda, dünya nüfusunun 
çoğunluğunu yani Asya, Afrika ve 
Latin Amerika’daki işçi ve köylüleri 
temsil eden bir güç bulunmuyor. Sos-
yalist dönüşüm arayışında bazı hare-
ketlerin ve hali hazırda kurulmakta 
olan birtakım partilerin olduğundan 
eminim. Önümüzdeki yıllarda bu ha-
reketlerin gelişip yayıldıklarını göre-
ceğiz. Böylece önümüzdeki yılların 
ana mücadelesi, daha adil bir toplu-
mun kurulması için kapitalizme karşı 
mücadele olarak şekillenecek. Bağnaz 
kimlik siyaseti çağrılarını reddedip, 
sınıf temelli partileri geliştirmeliyiz. 
Kuzeyin zengin ülkelerinden, güneyin 
küresel kapitalizm tarafından sömü-
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rülen yoksul ülkelerine doğru olacak 
şekilde, refahın evrensel düzeyde 
yeniden dağılımına yönelik çağrıları 
desteklemek zorundayız. Küresel 
kapitalizmi de emperyalist bir güç 
olarak görmek zorundayız. Küresel 
kapitalizm, güneyin yoksul ülkele-
rindeki kaynaklara ve emek gücüne 
elde koyan merkez veya yerleşimci 
ülkeler tarafından oluşturuluyor. Bu 
sisteme küresel emperyalist kapi-
talizm dememiz gerekiyor. 

n Mücadelenin, reformcu veya 
devrimci yaklaşımları açısından 
baktığımızda, merkez, yarı çevre 
veya çevre ülkelerin sendikaları 
arasında bir ayrım yapabilir miyiz?

Bu önemli bir soru. Özellikle üre-
tim sektörlerinin baskın olduğu ve işçi 
sınıfının proleterleştiği Asya, Afrika 
ve Latin Amerika’da gelişim sergile-
yecek kapitalizmin geleceğinde göre-
ceğimiz en önemli konunun öncelikle 

bu olduğunu düşünüyorum. Farkında 
olunması gereken konulardan biri, 
bizler kentleşen bir dünyada yaşar-
ken, dünya çapında 3 milyardan fazla 
insanın yaşamını kırsal bölgelerde 
sürdürdüğüdür. Türkiye de kentleş-
mesini sürdürüyor, fakat kırsal nüfus 
yoksullaşma ve ihmal edilme riskiyle 
karşı karşıya. Dünya kentleşse dahi, 
Asya, Afrika ve Latin Amerika’daki 
kırsal nüfus hiç olmadığı kadar bü-
yüdü. Mücadele biçimlerine yönelik 
önemli olan noktayı iyi kavramalıyız. 
Küresel Kuzey’in emperyalist ülkeleri 
toplam dünya nüfusunun yüzde 10 
ile 15’ini oluşturuyor. Bu merkezin 
dışında kalan ülkeler 7,5 milyarlık 
dünya nüfusunun yüzde 85 ile 90’ını 
temsil ediyor. Bu nedenle, refahın 
dağılımını evrensel düzeyde nasıl 
eşitleyeceğimiz, sormamız gereken 
önemli bir soru olarak karşımızda 
duruyor. Sosyal demokrat bir biçimi, 
sefaleti sonlandırmaya ve gezegenin 
yağmalanmasını engellemeye öncü-
lük edecek olsa bile, ben kapitalizm içi 
reformizme inanmıyorum. Brezilya, 
Hindistan, Güney Afrika ve başka 
yerlerde muhafazakâr hükümet-
ler kurulmasının ötesinde militan 
işçi sınıfı hareketleri de filizleniyor. 
Fakat bu hareketler, kendi kolektif 
sınıf çıkarlarını geliştirecek güç ve 
parti disiplininden yoksunlar. Asgari 
çalışma sürelerini, mütevazı sos-
yal politika bileşenlerini ve benzeri 
düzenlemeleri beraberinde getiren 
reform programları, ulusal ve küresel 
eşitsizliklerin tersine çevrilmesin-
de başarılı olamadı. Aslında bugün, 
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Brezilya ve diğer yerlerdeki benzeri 
hükümetler sözünü ettiğimiz refor-
mist kazanımları dahi ortadan kaldır-
manın yollarını arıyorlar. Hükümetler 
kapitalizmle karşılıklı tavizlere bağlı 
bir uzlaşı sağlamıştı. Güney Afrika’da 
ırk ayrımı rejiminin (Apartheid) sona 
ermesinin üzerinden 25 yıldan faz-
la süre geçmesine karşın, nüfusun 
çoğunluğu hala sefalet ve eşitsizlik 
içinde yaşıyor; aynı zamanda top-
raktan da yoksun halde. Diğer Afrika 
ülkelerindeki sefalet koşulları ise 
daha korkunç. 1990’larda reformist 
hükümetlerin kurulmaya başlaması-
nın ardından, sağ kökenli kapitalizm 
yanlısı iktidarlara dönüş, işçi sınıfı-
nın yaşam koşullarını, bu reform-
cu partilerin yükselişinden önceki 
dönemden daha da kötüleştirdi. Bu 
durum da oldukça önemli bir sorunu 
beraberinde getiriyor. Sermaye sınıfı, 
sermaye veya çokuluslu sermaye, 
zengin ülkelerdeki ayrıcalıklarını 
savunmak için mücadele verecek. 
Aslında, Küresel Kuzey’in emper-

yalist ülkelerindeki işçiler, Türkiye 
gibi ülkelerde üretilen ucuz metalara 
erişimlerinde olduğu gibi, eşitsizliğin 
başlıca faydalanıcılarıdır. Bu nedenle, 
işçi sınıfı direnişinin devam ettiği 
esnada, bu direniş siyasal örgütlenme 
çatısı altında birleştirilmelidir, aksi 
halde somut kazanımlarda bir bütün-
leşme sağlanamayacaktır. Küresel 
Kuzey’in emperyalist ülkelerinde kök 
salmış burjuvazi tarafından yönetilen 
bir dünyada yaşıyoruz. Batı Avru-
pa ve Kuzey Amerika’daki finansal 
gücün maşaları tarafından kontrol 
edilen bu diktatörlüğe karşı mücadele 
edecek bir yapılanmanın oluşturul-
ması gerekli. Çağımızda sosyalizmi 
göreceğiz, fakat bunun için işçilerin, 
somut yapılanmaların inşası aracılı-
ğıyla mücadele vermeleri gerekiyor. 
Sendikalar kaçınılmaz bir şekilde işçi 
örgütlemeleri ve kitle faaliyetlerinin 
merkezi. Fakat sendikalar, esaslı işçi 
sınıfı partileri olmadan başarıyı ya-
kalayamayacaklar. 
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Türk iş hukukunda işçilere grev 
hakkının tanınması, bilindiği gibi, 
1961 Anayasası ile sağlanabilmiş-
tir. Bu Anayasadan önceki yıllarda 
grev hakkı üzerinde çeşitli vaadler 
ve eleştiriler yapılmış, ancak 3008 
sayılı İş Kanundaki grev yasağı hep 
yürürlükte olmuştur (m.72).

1961 Anayasasında bu hak işçi-
lere tanınırken bunun nasıl kulla-
nılacağının yasa ile düzenleneceği 
de hükme bağlanmıştır. Nitekim 
Anayasanın kabulünden yaklaşık 
2 yıl sonra TBMM’de kabul edilen 
275 sayılı Yasada bu hakkın nasıl 
kullanılacağı ayrıntılı biçimde dü-
zenlenmiştir (1963). 

Bu çalışmalar sırasında grev ya-
sakları yanında grevin “ulusal gü-
venlik “ veya “memleket sağlığını”  
tehlikeye düşürme olasılığı da dikkate 
alınmış ve böyle bir durumda grevin 
Bakanlar Kurulu tarafından bir süre 
ertelenebileceği hükme bağlanmıştır 
( m.21).

Bu düzenlemeler yapılırken 1947 
yılından beri ABD’de yürürlükte olan 
bir yasadan önemli ölçüde yarar-
lanılmıştır. Gerçekten ABD’de işçi 
sendikalarına daha önceki yıllarda 

tanınmış olan bir kısım haklarda sa-
vaş sonrası kısıntı yapma amacı ile 
kabul edilen Taft-Hartley Yasasında 
Başkana, bazı sınırlamalar ile yasal 
bir grevi 80 gün süre ile erteleme yet-
kisi tanınmıştır. Bu yasada erteleme 
nedenleri olarak “ulusal güvenlik” 
ve “genel sağlık” ibarelerinin kabul 
edildiği dikkati çekmektedir.

Öte yandan grev hakkının sendika 
özgürlüğünün bir parçası olduğunu 
benimseyen Uluslararası Çalışma 
Örgütünün (ILO)  yetkili organları 
sendikanın faaliyet alanını serbestçe 
belirleme hakkının 87 sayılı Söz-
leşmeden kaynaklandığını kabul 
etmektedir. Bu nedenle yürütme 
organlarının yasal bir greve mü-
dahale ederek bunu ertelemesinin 
de bazı koşullara bağlı olması ge-
rekmektedir. Nitekim ABD ‘de Baş-
kana tanınan bu yetkiyi Başkanın 
kullanabilmesi için milli güvenlik 
ya da genel sağlık gerekçelerine 
dayanarak yargı organından karar 
çıkarması, erteleme süresi içinde 
yasama organına raporlar sunması, 
gerektiğinde grevci işçiler arasında 
oylama yaptırması gibi formalitelere 
uyması gerekmektedir.  Uygulamada 

(*) Metin KUTAL
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ise Başkana tanınan bu yetki nispe-
ten az kullanıldığı anlaşılmaktadır.

Avrupa ülkelerinden Fransa’da ise 
bu konuda oldukça farklı bir yöntem 
öngörülmüştür. İkinci Dünya sava-
şının patlak verme olasılığının çok 
yüksek olduğu yıllarda kabul edilen, 
savaş sonrasında da yürürlükte kalan 
bu yasaya göre hükümet grevci işçileri 
gerektiğinde askere almak sureti ile 
grevi etkisiz hale getirebilecektir. 
Ancak yürütme organına tanınan bu 
yetkinin yıllar önce maden işçilerinin 
grevinde uygulandığı, başka bir anla-
tımla son yıllarda hiç kullanılmadığı 
bilinmektedir.

Türkiye uygulamasına gelince: 
Grev hakkının işçilere tanındığı 1963 
yılından günümüze kadar hemen 
her siyasal partinin iktidarda olduğu 
dönemlerde grev ertelemelerinin çok 
sık kullanıldığı anlaşılmaktadır. Ör-
neğin 275 sayılı Yasa döneminde, 10 
Ocak 1964 - 15 Ağustos 1968 tarihleri 
arasında 24 kez bu yetki yürütme 
organlarınca kullanılmıştır. Bu dö-
nemde Bakanlar Kurulunun ilk aşa-
mada grevi 30 gün erteledikten sonra 
Yüksek Hakem Kurulundan istişari 
mütalaa istemesi ve bundan sonra 
ikinci aşama olan 60 gün daha ertele-
me süresini uzatması gerekmekte idi. 
Öte yandan aynı maddede sendikanın 
hükümetin erteleme kararına karşın 
yürütmenin durdurulması talebini, 
Danıştay’ın bir hafta içinde karara 
bağlama zorunluluğu vardı. Sözünü 
ettiğimiz mevzuata göre erteleme 
dönemindeki barışçıl girişimlerin 

etkisiz kalması durumunda, sürenin 
bitmesi ile sendikanın grev kararını 
uygulayabilmesi yolu da açık tutul-
muştu. Böylece grev yasağı ile (m.20), 
grev ertelemesi (m.21) arasındaki 
fark açıkça belirtilmiş idi.

Yine bu dönemde sendikanın iptal 
ve yürütmeyi durdurma istemleri 
ile başvurduğu Danıştay’ın, zaman 
zaman davacı sendika yararına karar 
verdiği görülmüştür. Hatta Danıştay’ın 
yürütmeyi durdurma kararı üzerine 
hükümetin yeniden aldığı erteleme 
kararını da Danıştay’ın durdurduğu 
uyuşmazlıklar olmuştur.

Hemen belirtmeliyiz ki uygula-
mada bu gibi uyuşmazlıklarda ta-
raflar belirli sürenin sonunda kendi 
aralarında anlaşma sağlayarak grev 
kararını kaldırmışlardır.

1982 Anayasası kabul edilmeden 
önce doktrinde bazı iş hukukçula-
rı, grevin milli güvenlik ya da genel 
sağlık aleyhine devam edebilmesi-
nin telafisi imkânsız zararlara yol 
açacağını ileri sürmüşlerdir. Nitekim 
bu görüş 12 Eylül döneminde doğru-
dan doğruya 1982 Anayasasında yer 
almış ve erteleme süresi sonunda 
uyuşmazlık çözümlenememiş ise 
taraflardan birinin başvurusu üze-
rine uyuşmazlığın Yüksek Hakem 
Kuruluna intikal edeceği ve bu organ 
tarafından kesin olarak sonuca bağ-
lanacağı öngörülmüştür. Doğal olarak 
anayasanın bu hükmü ILO denetim 
organlarınca eleştirilmiş ve grev er-
telemelerinin grev yasaklarından bir 
farkının kalmadığı, haklı olarak, ileri 
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sürülmüştür. 1982 T.C. Anayasanın 54. 
maddesinde sonraki yıllarda yapılan 
değişiklikler sırasında da bu hükme 
hiç dokunulmamıştır. Bu durum, ister 
istemez yasa koyucuyu da bağlamış 
ve grevle ilgili yeni yasalarda da farklı 
bir düzenleme yapılmamıştır.   

Yasal çerçevedeki bu olumsuz 
durum doğal olarak yasal birçok gre-
vin yürütme organları tarafından 
gelişigüzel ertelenmesine olanak 
vermiştir. Bu konuda 2012 yılında 
yürürlüğe giren 6356 sayılı Yasada 
yürütme organının erteleme kararına 
karşı yargı yolundan hiç söz edilme-
miştir. İdari yargının belirli bir süre 
içinde bu konuda karar vereceğine 
ilişkin hiçbir düzenlemenin yapıl-
maması anayasal bir hak olan greve 
yürütme organlarının müdahalesini 
arttırmıştır. Sözü edilen yasanın ge-
rekçesinde idari yargı ile ilgili genel 
hükümlerin yeterli olacağı varsayımı 
ise mesnetsiz kalmıştır. Başka bir 
ifade ile 275 sayılı Yasadaki erteleme 
yetkisini kullanan yürütme organı 
sınırlayan yargı süreci günümüzdeki 
mevzuatta yer almamıştır.

Başta Anayasa olmak üzere ilgili 
yasa hükümlerindeki bu yetersizlikler 
yetmiyormuş gibi 2016 ve 2018 yılla-
rında mevcut erteleme nedenlerine iki 
yeni neden daha eklenmiştir. Bunlar 
bankacılık ve finans kesimi ile bele-
diyelerin toplu taşımacılık işkoludur. 
İşin ilginç yanı bunlardan bankacılık 
iş kolundaki grev yasağını Anayasa 
Mahkemesi 22.20.2014 tarihli ka-
rarı ile iptal etmiş; ancak bu yasak 

yeniden 62. maddeye eklenmiştir. 
Şehir içi toplu taşımacılıkta da aynı 
durum söz konusudur. Şimdi sözü 
edilen bu iki işkolunda da yürütme 
organı karar verilmiş ya da başlamış 
olan bir grevi erteleme kapsamına 
alabilecektir. Böylece grev erteleme-
lerinde ulusal güvenlik ve genel sağlık 
nedenlerine ek olarak bankacılık 
sektöründe “ekonomik ve finansal 
istikrarı bozucu olduğu” gerekçesi ile 
büyük şehir belediyelerinin şehir içi 
toplu taşıma hizmetlerinde de grev 
ertelemeleri yapabilecektir.

“678 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname” ile erteleme yetkisinin 
uygulama alanının genişletilmesinin 
ILO normları ile bağdaştırılması ka-
nımızca mümkün değildir.

Son yıllarda idari yargı organı olan 
Danıştay’ın eski kararlarının tama-
men aksine “ekonomik güvenliğin 
milli güvenliğin ayrılmaz parçası 
olduğu” görüşünü benimsemesi ka-
nımızca üzerinde önemle durulması 
ve eleştirilmesi gereken bir husustur.

Anayasa Mahkemesi ise bireysel 
başvuru çerçevesinde bu soruna 
yaklaşırken iç hukuk yanında ulus-
lararası hukuk normlarını dikkate 
almakta ve yürütme organının yasal 
bir grevi ertelerken bu grevin “ne-
den ve nasıl milli güvenliği bozucu 
olduğunu zaman ve olay” göstermek 
zorunda  bulunduğunu, “milli güven-
lik kavramının geniş ve keyfi olarak 
yorumlanamayacağı, her grevin az 
veya çok ekonomik durumu etki-
lemesinin de grev hakkının doğa-
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sından kaynaklandığını, ekonomik 
güvenliğin milli güvenliğin ayrılmaz 
bir parçası olduğu şeklindeki gerek-
çenin açıklanmaya muhtaç olduğu” 
görüşlerini ifade etmiştir. 

SONUÇ
Türk hukukunda grev hakkının 

işçilere tanınmasından bu yana geçen 
60 yıla yakın sürede yürütme organ-
ları yasal bir grevi oldukça sık biçimde 
erteleme yetkisini kullanmışlardır.

Grev ertelemelerine ilişkin idari 
kararların yargısal denetimi ise bu 
süre içinde giderek kısıtlanmıştır.

İdari yargı üst organı olan Danıştay 
grevi anayasal bir hak olarak erte-
lenmesindeki milli güvenlik ve genel 
sağlık nedenlerini nispi bir titizlikle 
uygulamasından zamanla uzaklaş-
mış ve “ekonomik istikrarı” ön plana 
çıkarmıştır. Bu yorumun özellikle T.
C.’nin onayladığı uluslararası normlar 
bakımından savunulacak bir tarafı 
olmadığı açıktır. 

Anayasa mahkemesi ise Danış-
tay’ın benimsediği gerekçeyi yeterli 
bulmamakta; yetkiyi kaybetmemek 
için ister istemez zorunlu tahkim 
organına başvurma zorunda ka-
lan sendikalar yararına tazminata 
hükmetmektedir.

Yürütme organının özellikle çok 
sayıda işçiye etkileyen demir/ çelik 
ve cam iş kollarındaki yasal grevlerin 
ertelenmesi bu gibi iş kollarında grev 
yapmanın olanaksız hale geleceği 
kuşkusunu doğurmaktadır.

2016 ve 2018 yıllarında grev er-
teleme nedenlerine iki yeni nedenin 
eklenmesi ise bu konudaki olumsuz 
uygulamaların gelecekte daha da 
artacağı endişesini uyandırmaktadır.

Bu olumsuz gelişmelerin sanıl-
dığının aksine sadece sosyal alanla 
sınırlı kalmayacağı; siyasal açıdan 
da uluslararası ilişkilerde ülkemizin 
çoğulcu demokratik rejiminin sorgu-
lanmasını da beraberinde getireceği 
unutulmamalıdır.



Uluslararası Çalışma Hukuku’na 
göre, grev ve lokavt hakkına müda-
hale, ancak kesilmesi halinde halkın 
tümünün ya da önemli bir kısmının 
zarara uğrayacağı yaşamsal hizmet-
lerde yasa ile sınırlama getirilmesi 
veya ülkemizde olduğu gibi doğal 
afet hallerinde geçici yasaklarla veya 
ulusal servetin önemli ölçüde zarara 
uğrayabileceği istisnai hallerde grev 
veya lokavtın durdurulması ile, ya da 
grev ve lokavt hakkının belli koşullar-
da ertelenmesi gibi yollarla mümkün 
olabilir. Bu yollardan ülkemizde daha 
tartışmalı ve sık rastlananı herhalde 
grev-lokavtın yürütme organı ola-
rak bakanlar kurulu, (mevcut ‘cum-
hurbaşkanlığı hükümet sistemine 
göre’ ‘Cumhurbaşkanı’) tarafından 
ertelenmesidir. 

Grev ertelemesi Türk uygulama-
sına önce 1963 tarihli 275 sayılı Toplu 
İş sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu 
ile girmiştir. Bu konuda yasamızın 
ABD’nin 1947 tarihli Taft-Hartley ya-
sasından esinlendiği bilinmektedir. 
Grev ertelemesi kavramsal olarak 
lokavtın da ertelenmesini gündeme 
getirir, fakat kamuoyu tepkisi ve ana-
yasal sosyal haklar açısından grev 

ertelemeleri toplumda daha önemli 
etkiler yapar; bu nedenle yazımızda 
lokavtın ertelenmesi boyutunu göz 
ardı etmemekle birlikte,  genellikle 
‘grev ertelemesi’ kavramını kulla-
nacağız. 

Bir grev veya lokavtın genel sağlığı 
ya da ulusal güvenliği tehdit etmesi 
halinde ABD Başkanı bu eylemi be-
lirli bir prosedüre uyarak toplam 80 
güne kadar erteleyebilmektedir. 275 
sayılı 1963 tarihli Toplu İş Sözleşmesi 
Grev ve Lokavt Kanunumuz gerek-
çesinde bu müdahalenin ABD’nin 
1947 tarihli Taft-Hartley yasasında 
da öngörülmüş olduğunu belirterek 
bu yasaya atıfta bulunmuştur. Ancak 
belirtilmektedir ki gerek 275 sayılı 
yasamızda gerek Taft-Hartley’de 
erteleme süreci açık-uçludur.  Di-
ğer bir deyişle uyuşmazlık ABD’de 
80 günlük ‘soğutma’ süresi içinde 
çözülemezse grev kaldığı yerden 
yeniden başlayabilecektir. 275 sa-
yılı 1963 yasasında da buna benzer 
bir süreç öngörülmüştür, ancak 275 
sayılı yasada erteleme süresi ABD’de 
olduğu gibi azami 80 gün değil, 90 
gün olarak düzenlenmiş, erteleme 
yetkisi de o zamanki Anayasal sis-
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temimize göre bakanlar kuruluna 
verilmiş; ayrıca ilgili taraflara yü-
rütmenin durdurulması istemiyle 
Danıştay’da itiraz hakkı tanınmıştır 
275 sayılı yasanın bazı kavramları 
ABD sisteminden esinlendiği için ‘grev 
ertelemesi konusunda Taft-Hartley 
yasası hükümlerinden biraz daha 
ayrıntılı bahsetmek uygun bir hareket 
noktası olabilir(Dereli, 1975:389).1 

 ABD’de Taft-Hartley öncesi en-
düstri ilişkilerinden de kısaca bahset-
mek yararlı olabilir. ABD’de 19. yüzyıl 
boyunca gelişen endüstri ilişkileri 
temelde Anglo-Saxon örf adet huku-
kuna dayalı olarak yargı kararları ile 
oluşmuştur. Sendika özgürlüklerini ve 
grev hakkını destekleyen ilk önemli 
federal düzenleme 1932 tarihli Norris 
LaGuardia kanunu olmuş, bu yasa 
bir yandan işçilerin sendikalaşması 
önündeki yasakları kaldırmış, ayrı-
ca mahkemelerin keyfi olarak grev 
durdurma kararları almalarını sınır-
lamıştır. Federal düzeyde asıl önemli 
gelişme ise Roosevelt yönetiminde 
toplu sözleşme yetkisinin tespiti ve 
sendika özgürlüğüne ilişkin işlevlerle 
görevlendirilen Ulusal Çalışma İlişkileri 
Kurulunun (NLRB) oluşturulması-
nı sağlayan 1935 Wagner yasasının 
çıkarılması olmuştur. Bu yasa işve-
renlerin sendika karşıtı eylemlerini 
yasaklamış, ayrıca sendikaların güç-
lenmesini sağlamak amacı ile işçinin 

istihdamı için öncelikle işyerindeki 
yetkili sendikaya üye olması (closed 
shop-kapalı işyeri) koşulunun önünü 
açmıştır.  2. Dünya savaşının sona 
ermesiyle artan talep ve grev hareket-
leri karşısında ve bu kez işverenlerin 
baskısı ile işçi sendikalarının artan 
gücünü dengelemek amacı ile Kongre 
1947 tarihinde Taft Hartley yasasını 
kabul etmiştir. Taft-Hartley işve-
renlerin sendika karşıtı eylemlerini 
sınırlayan Wagner yasası karşısında,  
bu kez işçi sendikalarının sendikal 
özgürlükleri sınırlayan bazı düzen-
lemeler getirmiştir. Örneğin ‘kapalı 
işyeri’ uygulamasını yasaklamış, 
yerine ‘sendikalı işyeri’ (union shop 
ve benzeri daha yumuşak sendika 
güvenliği (union secuity) uygulama-
larına izin vermiştir. Amerikan özel 
sektörü için çıkarılmış son yasa ise 
daha çok sendika-içi demokrasi ko-
nularını pekiştiren 1959 tarihli Land-
rum Griffin yasasıdır. Belirtilmelidir 
ki bu yasalar uygulamaya kondukları 
tarihlerden bu yana önemli bir de-
ğişikliğe uğramamışlardır. 1960’lar 
ve sonrasında ise ABD’de endüstri 
ilişkileri alanında önemli atılımlar 
daha çok kamu görevlileri (memurlar) 
için sendika ve toplu pazarlık hakları 
alanlarında meydana gelmiştir. 

ABD’de toplu pazarlığın yapısı 
esas itibariyle yerel (işyeri ve işletme) 
düzeyindedir. ABD’de birkaç istisna 

1- 1963 yasalarını şekillendiren çevreler yabancı model sistemleri ülkemiz koşullarına adapte etmeye çalış-
mışlardır. Yasa koyucunun o dönemde siyasal bağlar ve temas sıklığı dolayısı ile A.B.D. sisteminin geniş ölçüde 
etkisinde kaldığı anlaşılmaktadır. Mesela A.B.D.de 1947 tarihli Taft-Hartley Kanununun Başkana genel sağlık 
ve milli güvenliği tehdit eden grevleri 80 güne kadar erteleme yetkisi veren 206. maddesi, sendikalarla siya-
si partiler arasında mali yardımlaşmayı yasaklayan 304. maddesi, bazı kamu görevlilerinin grev yapmasını 
yasaklayan 305. maddesi Türk mevzuatı tarafından aynen benimsenmiştir. Bu çeşit benzerlikleri daha da 
çoğaltabiliriz.  
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dışında ülke ve işkolu çapında toplu 
pazarlık yapılmadığı için taraflar ko-
nusunda herhangi bir sorun yoktur. 
Taraflar toplu pazarlığın kapsadığı 
ve belli kriterlere göre belirlenen 
pazarlık üniteleriyle (argaing unit) 
doğrudan ilişkili işverenler ve yetkisi  
(gerektiğinde oylama yöntemiyle 
belirlenmiş)  işçi sendikalarıdır. 

İşkolunun niteliğinden ve öne-
minden dolayı (kömür, petrol, vb. 
alanlarda tarafların anlaşmaya va-
ramamaları ve bu nedenle bir işko-
lunun tamamında veya önemli bir 
kısmında ulusal sağlığı veya güvenliği 
tehlikeye sokabilecek bir grevin doğ-
ması ya da doğma olasılığı halinde 
ABD Başkanı Taft-Hartley yasasının 
‘fevkalade hallerle ‘ilgili hükümlerini 
işletebilir.  (Taft-Hartley yasası mad. 
206-2109).  Buna göre ertelenen bir 
grevin tekrar başlayabilmesi için 80 
günlük bir soğutma devresi gerek-
mektedir. Böyle bir durumda ABD 
Başkanı bir mahkemeye başvurarak 
grevi durdurma kararı alır, sonra bir 
araştırma kurulu oluşturur. Kurul 
uyuşmazlıkla ilgili tarafları çağırma, 
tanık olarak dinleme ve inceleme-
ler yapma yetkilerine sahiptir ve bu 
konularda Başkana bir rapor verir, 
ancak çözüm önerilerinde bulunamaz. 
Başkan kurulun bu ilk raporunu alınca 
Adalet Bakanı yoluyla grevi 60 gün için 
durduran bir mahkeme emri çıkartır 
Bu aşamada tarafların 60 günlük bir 
süre için işbaşı yapmaları gerekir. 
Bu 60 günlük sürenin sona ermesini 
izleyen 15 gün içinde Ulusal Çalışma 
İlişkileri Kurulu (UİÇİK, NLRB) işçiler 

arasında bir oylama yapar; işçiler bu 
oylamada işverenin son teklifini mi 
yoksa sendikanın isteklerinde geldiği 
son noktayı mı tercih ettiklerini be-
lirtirler. UÇİK oylamanın sonuçlarını 
5 gün içinde onaylayarak ilan eder. 
Bu sürenin sonunda da 80 günlük 
soğutma süresi sona ermiş olur; ya 
işçilerin işverenin son teklifine olumlu 
yönde oy vermeleriyle anlaşmaya 
varılmış olur, ya da sendika greve 
yeniden başlamakta serbest kalır. 
Başkan Kongreye bu işlemlerin tü-
münü kapsayan bir rapor vermek 
zorundadır; ayrıca bu rapora uygun 
gördüğü tavsiyelerini de ekleyebilir. 
Kongre bu gibi durumlarda isterse 
uyuşmazlıkla ilgili özel bir yasa çı-
karır, isterse hiçbir şey yapmayarak 
uyuşmazlığı aralarında çözmeleri için 
tarafları serbest bırakır. Zaman sınır-
lamaları ile ilgili bu hükümler sadece 
özel sektör için geçerlidir. (ABD’de 
özel sektörü ilgilendiren federal en-
düstri ilişkileri mevzuatı işgücünün 
yüzde 80’ni kapsar; geri kalan yüzde 
20’lik bölüm ise çoğunluğu kamu gö-
revlilerinden oluşmak üzere eyalet 
yasalarının kapsamına girer.)

Taft-Hartley yasasının fevkalade 
hallere mahsus bu erteleme hüküm-
leri 1947 ile 1978 yılları arasında 35 
kez kullanılmış ve bu amaçla mah-
kemelerce 28 adet durdurma kararı 
çıkarılmıştır. Bunlardan beş durumda 
başkan mahkemeden grevi durdur-
ma talebinde bulunmamış, iki kez 
de federal bölge mahkemesi grevin 
ulusal sağlık ve güvenliği tehdit et-
mediği gerekçesiyle başkanın erte-
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leme istemini reddetmiştir. 1978’de 
bir mahkemenin Başkan Carter’ın 
kömür grevini ertelemek amacı ile 
mahkemeye başvurması halinde de 
aynı durum ortaya çıkmıştır.

İzleyen 24 yıl boyunca ise ABD’de 
grev erteleme mekanizmasına hiç 
başvurulmamıştır. Kapsanan zaman 
süresi ve grevdeki işçi sayıları dikkate 
alındığında ABD ‘de grev ertelemesine 
göreceli olarak sık başvurulmadığı 
anlaşılmaktadır. Bunun başlıca ne-
deni olarak da daha önceleri grev 
ertelemelerine başvurulan işkolla-
rındaki sendikaların gücündeki azal-
ma gösterilmiştir. Örneğin 1940’lar 
ve 1950’lerde kömür endüstrisinin 
yüzde 80’i sendikalı iken 2002 yılında 
bu sektördeki sendikalaşma yüzde 
20’nin altına düşmüştü. Benzer şe-
kilde Teamster  (karayolu taşıma ve 
depo işçileri sendikası) üye miktarı 
1960’daki 500,000’den 2002 yılında 
150,000’e düşmüştü. 2002 yılı sonla-
rında ise Cumhuriyetçi Başkan George 
W. Bush 29 Batı Amerika kıyı liman-
larında milyonlarca dolarlık yükün 
taşınmasını engelleyen, on-günlük 
bir rıhtım grevini sona erdirmek için 
işveren yanlısı olarak görülen bir 
erteleme mekanizmasını harekete 
geçirmek istemiş,  ancak bu olayda 
taraflar erteleme süresi içinde yeni bir 
toplu iş sözleşmesi üzerinde anlaşarak 
gelecek için nahoş bir durumun ortaya 
çıkmasını önlemişlerdir (Sloane ve 
Witney, 2004:103). 

Grev ertelemesini içeren ‘ulusal 
fevkalade hallere mahsus’ (national 
emergency disputes) hükümleri-

ne, ABD’de kamu görevlileri toplu 
pazarlıklarında pek rastlanmaz. 
Kamu görevlileri için çıkan bir top-
lu uyuşmazlık, arabuluculuk yolu ile 
çözümlenemediği takdirde çeşitli 
eyaletler çözüm için  (birkaç eyalette 
grev hakkı da dahil ) farklı düzenle-
meler getirmişlerdir. Bazı eyaletler ise 
bu konuda Taft-Hartley’in fevkalade 
hallere mahsus uyuşmazlık çözüm 
kurallarının benzerlerini benimse-
mişlerdir (Wilkinson, 1993).

Grev ertelemesi konusunda 
Türkiye için en azından 1963-1980 
dönemi için Taft-Hartley yasasının 
düzenlemelerinin bir model teşkil 
ettiği söylenebilir. Grev hakkına bir 
müdahale şekli olduğu halde erteleme 
süresi sonunda grev hakkının yeniden 
hayata geçirilebildiği bu yaklaşım 
sayesinde gerek ABD, gerek Türkiye 
uluslararası arenada, ILO ve benze-
ri kuruluşlar tarafından önemli bir 
eleştiriye konu olmamışlardır. Ancak 
grev ertelemesine ilişkin kuralların 
1982 Anayasası ve 2822 sayılı Yasa ile 
önemli bir değişime uğradığı, diğer bir 
deyişle ertelemenin zorunlu tahkimle 
sonuçlandırılmasının öngörüldüğü 
1980’li ve özellikle 1990’lı yıllar Tür-
kiye’nin uluslararası alanda, aslında 
grev hakkının var olduğu farz edilen 
bir durumu sonuçta otomatik olarak 
bir grev yasağına dönüştürmesi ne-
deni ile ağır eleştirilere maruz kaldığı 
dönemler olmuştur.

Grev ertelemesinin erteleme süresi 
sonunda grev yasağına dönüşmesi 
12 Eylül 1980 askeri müdahalesini 
izleyen süreçte 1982 Anayasasının 
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54. maddesinde yapılan değişiklikle 
gerçekleştirilmiş, böylece erteleme ve 
uyuşmazlığın Yüksek Hakem Kurulu 
yoluyla çözümü Anayasal kurumlar 
haline dönüştürülmüştür. Bu düzen-
lemeyi savunan ve destekleyen bazı 
bilim çevrelerine göre, genel sağlık 
ya da ulusal güvenliği tehdit eden 
bir durum nedeniyle erteleme yolu-
na gidiliyorsa bu tehdidin erteleme 
süresi sonunda ortadan kalktığını 
ya da kalkacağını farz etmek ger-
çekçi olamaz. Böylece Anayasanın 
54. maddesindeki “grev ve lokavtın 
yasaklandığı hallerde veya ertelendiği 
durumlarda ertelemenin sonunda 
uyuşmazlık Yüksek Hakem Kuru-
lunca çözülür” kuralı haliyle 1983 
tarihli 2822 sayılı yasanın 33. mad-
desine aynen aktarılmış ve yine bu 
haliyle 2012 tarihli 6356 sayılı yeni 
Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi 
yasamızın 63. maddesindeki mevcut 
düzenlemenin de temelini oluştur-
muştur. Türkiye’nin 1952de onaylamış 
olduğu 98 sayılı Örgütlenme ve Toplu 
Pazarlık Hakkı Sözleşmesini ve daha 
yakın tarihlerde 1993’de onaylanan 
87 sayılı Sendika Özgürlüğü Sözleş-
mesini ihlal ettiği gerekçesi ile birçok 
yıllar ülkemizin ILO platformlarında 
şiddetle eleştirilmesine neden olan 
hüküm esasen bu düzenlemedir. 
Öyle ki bazı yıllar Türkiye ertelemede 
başvurulan ‘genel sağlık’ veya ‘milli 
güvenlik’ gerekçelerinin tutarsızlığı 
ile, bazı yıllardaki uygulamada ise  
(cam sektöründe olduğu gibi) aynı 
uyuşmazlığın hatta iki kez üst üste 
erteleme konusu olması ile tartış-

ma konusu olmuştur. Öte yandan 
1989’da Çelik İş Sendikası’nın Karabük 
Demir Çelik işletmelerinde başlat-
tığı uzun grev bir erteleme konusu 
olduğu gibi aynı zamanda ‘iyi niyet’ 
kuralına aykırı olarak milli serveti 
tahrip amacına dönüştüğü iddiası 
ile 2822 sayılı yasanın 47. madde-
sine göre mahkemece ayrı bir (grev 
durdurma) kararına konu olmuştur. 

Hükümet ILO’nun Uygulama Ko-
mitesinde bu eleştirileri cevaplarken, 
grev ertelemelerinin sayıca azlığını, 
tarafların birçok durumda erteleme 
süresi içinde esasen anlaştıklarını 
ya da uyuşmazlığı çözüm için özel 
hakeme havale ettiklerini, konunun 
bir Anayasa hükmü olduğu için de-
ğiştirilmesinin güç ya da imkânsız 
olduğu, vb. savunmalarda bulun-
muştur. 1990’lar ve 2000’lerdeki tüm 
bu eleştirilere rağmen Türkiye ILO 
tarafından bu konuda  ‘özel paragraf’a 
alınmamışsa da ağır sonuç bildirge-
lerinin hedefi olmuştur. 

Anayasanın 54. maddesi ile 2822 
ve 6356 sayılı yasadaki ertelemeye 
ilişkin düzenlemeler tüm eleştiri ve 
isteklere rağmen ne 2010 tarihli Ana-
yasa reformunda ne de bunu izleyen 
Anayasa değişikliklerinde kaldırıl-
mıştır. Üstelik Anayasa Mahkemesi 22 
Ekim 2014 tarihindeki iptal kararında 
olumlu bir gelişme olarak ‘bankacılık’ 
ve ‘... şehir içi toplu taşıma hizmetle-
rindeki grev yasağını iptal etmişti; ne 
var ki grev ve lokavtın ertelenmesine 
ilişkin 63. maddede 31 Ekim 2016 tarih 
ve 6788 sayılı KHK ile bir değişiklik 
yapılarak maddeye genel sağlık veya 
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milli güvenlik gerekçelerine ek olarak 
‘büyükşehir belediyelerinin şehir içi 
toplu taşıma hizmetleri ile ekonomik 
veya finansal istikrarı bozucu nite-
likte ise bankacılık hizmetlerini de 
ilave etmiş ve bu yolla bu halleri de 
sonuçta grev-lokavt ertelemesi ile 
dolaylı olarak tekrar bir grev yasa-
ğına dönüştürmüştür. Düzenleme 
bu şekliyle ILO ve AB platformların-
da daha ciddi ve şiddetli eleştirilere 
konu olacaktır.  Gelecekteki olası bir 
Anayasa reformu ile Anayasanın 54. 
Maddesi ile 6356 sayılı yasanın 63. 
Maddesinin yeniden ve daha özgür-
lükçü bir yaklaşımla değiştirilmesi 
beklenir. ‘Grev ve lokavtın ulusal gü-
venlik veya genel sağlık nedeniyle 
yürütme organı tarafından ve yargı 
denetiminde ertelenmesi’ yönündeki 
bir düzenleme, ancak erteleme süresi 
sonunda anlaşma sağlanmamışsa 
(ABD’de ve 1963-1980 döneminde 
Türkiye’de olduğu gibi ) grev hakkının 
erteleme süresi sonunda tekrar kul-
lanılır hale gelmesi koşulu ile kabul 
edilebilir. Öte yandan 6356 sayılı yeni 
yasa erteleme hükümlerini eleştirilen 
şekliyle tekrarlamakla kalmamak-
ta, aynı zamanda 2822 sayılı yasada 

açık tutulan yargı yoluna başvurma 
hakkına (Danıştay’da açılabilecek 
yürütmeyi durdurma ve iptal davası 
açma) yoluna dahi değinmemektedir.  

İşçi sendikalarımızı grev hakkını 
kullanırken güç ve tartışmalı durum-
lara sokan ve ülkemizi uluslararası 
konumlarda gereksiz eleştirilerin 
hedefi haline getiren grev-lokavt 
ertelemesi alanında, kanımızca önce 
anayasamızın 54.maddesindeki zo-
runlu tahkimle sonuçlanan ‘erteleme’ 
anlayışı değiştirilmelidir. Kavram bir 
hakkın ‘ertelenmesi’ olduğuna göre 
yasanın öngördüğü prosedür erteleme 
süresi sonunda bu hakkın kullanıl-
masına olanak sağlayacak biçimde 
tekrar düzenlenmelidir; bunun gibi 
’genel sağlık’ ve ‘milli güvenlik kav-
ramları’ için somut kriterler getirilmeli 
ve süreç üzerindeki yargı denetimi 
açıklığa kavuşturulmalıdır. Ayrıca 
6356 sayılı yasanın 60/7. maddesinde 
öngörülen arabuluculuğun Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından da 
yapılabilmesinin öngörülmüş olması, 
bir siyasi organ olarak hükümetin 
sürece dahil edilmesi bakımından 
eleştiri konusu olabilecektir (Dereli, 
2015: 388-389). 



53KARATAHTA / İş Yazıları Dergisi 

KAYNAKÇA

Dereli, T. (1975), Aydınlar, Sendika Hareketi ve Endüstriyel İlişkiler Sistemi, İ. Ü. İktisat 
Fakültesi Yayını, No. 328, İstanbul, s.389.

Dereli, T. (2015), “Labor Law and Industrial Relartions in Turkey, Wolters Kluwer”, ss. 
388-389.

Sloane, A. A.  ve Witney, F. (2004), “Labor Relations, 11th Edition, Pearson, Prentice 
Hall”, ss. 103.  

Wilkinson, E. R.(1993), “Amerikan Çalışma İlişkileri Sistemi: Hukuk ve Uygulama”, Çe-
viren: Dereli, T., İ. Ü. Hukuk Fakültesi Dergisi, No: 42, 1979, ss.1-59; ayrıca İ.Ü. İktisat 
Fakültesi Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, 37. Cilt, 1991,  ss.99. 





GREV HAKKI
Grev, sendikal örgütlenme ve toplu 

pazarlık hakkını tamamlayan, bir-
birinden ayrılmaz üç haktan biridir. 
Greve yönelik ilk müdahaleler dünya-
da ve Türkiye’de yasaklayıcı olmuş, 
kısmen hakka dönüşmüş olsa da 
hala yasaklama ve sınırlandırmalar 
devam etmektedir. Diğer haklar gibi 
grev hakkı da sınırsız bir hak değildir. 
Bazı ülkeler grevi hak olarak tanıma-
sına rağmen, kamu düzenine aykırı 
ve suç teşkil eden grevler şeklinde 
ayırımlar yaparak, sınırlandırmalara 
yer vermektedir. Bazı ülkeler de ise 
grevin kamu düzenini sarsıcı etkisini 
azaltmak için geçici süreyle ertele-
meler tercih edilmektedir. Grev hak-
kını ortadan kaldırmayacak şekilde 
düzenlenmeler yapılmasını meşru 
görenler olduğu gibi, greve müda-
haleyi meşru görmeyenler de vardır. 
Grev hakkına yönelik sınırlamala-
rın ülkelerin demokrasi seviyesiyle 
yakından ilişkisi olduğu gerçeğini 
ifade etmek gerekiyor. Demokratik 
ülkelerde haklar esas iken, demok-
rasisi gelişmemiş ülkelerde haklar 
istisnaya dönüşmektedir.

Ülkemizde greve ilişkin anayasal 
düzenleme 1961 Anayasası’nın 47. 
maddesinde yer almış, bu madde-
ye göre grev; “işçiler, işverenlerle 
olan münasebetlerinde iktisadi ve 
sosyal durumlarını korumak veya 
düzeltmek amacıyla toplu sözleşme 
ve grev haklarına sahiptirler” şeklin-
de düzenlenmiştir. Maddenin ikinci 
fıkrasında ise “grev hakkının kulla-
nılması ve istisnaları ve işverenlerin 
hakları kanunla düzenlenir” hükmü, 
yer almıştır.  Bu anayasal düzenleme, 
grev hakkının varlığı için çok önemli 
olmasına karşın fiili olarak kullanı-
labilir olması daha önemlidir. Çünkü 
mevzuatlarda yer almasına karşın 
greve yönelik müdahalelerin varlığı 
devam edebilmektedir. Ülkemizde 
grev hakkına mevzuatta yer veril-
mesine karşın, uygulanmasında ciddi 
zorluklar yaşandığı bilinmektedir.

Grevin Geçici Süreyle
Durdurulması
Grevin geçici durdurulmasına iliş-

kin tartışmalar, ülkemizde grevin 
yasal olarak düzenlenmeden önce 
gündeme gelmiştir. 275 sayılı Ya-
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sa’nın tartışılmasından çok önce, grev 
tartışmalarında Taft Hartley Yasası 
gündeme getirilmiş, grev hakkının 
verilmemesinin gerekçesi olarak top-
lumsal güvenliğin hürriyetten önce 
geldiği iddia edilmiştir. 1950 yılından 
önce CHP’li, 1950 yılından sonra ise 
DP’li yetkililer tarafından, iki farklı 
siyasi görüşe sahip olmalarına rağ-
men Taft Hartley Yasası’ndan yarar-
lanılarak grev yasağı savunulmuş ve 
gerekçesinde birleşmişlerdir.

Grevin geçici olarak durdurulması-
na ilişkin düzenleme 275 sayılı Yasa’da 
yer almış, yapılan düzenlemeye göre 
karar verilmiş, veya başlamış, olan 
kanuni bir grev veya lokavt, mem-
leket sağlığını veya milli güvenliği 
bozucu nitelikte ise Bakanlar Kurulu, 
bu uyuşmazlıkta, grev ve lokavtı bir 
kararname ile en çok otuz gün süreyle 
geciktirebilir.

Geciktirme süresi, kararnamenin 
yayımı tarihinden iki gün sonra başlar. 
Geciktirme kararı otuz günden daha 
az bir süre için alınmışsa, bu süre aynı 
şekilde otuz güne kadar uzatılabilir; 
bu takdirde, kararnamenin yürürlüğe 
giriş, tarihi yayımı tarihidir. 

Bakanlar Kurulu, geciktirme ka-
rarını ilan eder etmez, Yüksek Hakem 
Kurulu’ndan, geciktirilen grev veya 
lokavtın niteliği hakkında istişari 
mütalaasını ister.  Bu mütalaanın en 
geç, otuz günlük sürenin bitiminden 
önce verilmesi gereklidir. Bakanlar 
Kurulu, Yüksek Hakem Kurulu’nun 
mütalaasını inceledikten sonra, ge-
ciktirme süresini en çok altmış, gün 

daha uzatabilir. Bu konudaki kararna-
me yayımı tarihinde yürürlüğe girer 
(Md.21-1). Geciktirme süresinin sona 
erdiği tarihte taraflar uzlaşamamışlar 
veya uyuşmazlığı özel hakeme intikal 
ettirmek hususunda anlaşamamışlar-
sa, greve veya lokavta karar vermekte 
serbesttirler. 

Geciktirilen grevlerde Yüksek Uz-
laştırma Kurulu, uyuşmazlığı çöz-
meye çalışır. Çıkarılan geciktirme 
kararnamesinin yürürlüğe girme-
sinden başlayarak altı iş günü" için-
de uyuşmazlık, Bakanlıkça Yüksek 
Uzlaştırma Kurulu’na havale edilir. 
Yüksek Uzlaştırma Kurulu, Başba-
kanın veya onun görevlendireceği bir 
bakanın başkanlığında, Yargıtay’ın iş 
davalarına bakan Dairesinin Başkanı, 
Danıştay Genel Kurulunca seçilecek 
Dava Dairesi Başkanlarından biri, en 
çok üyesi olan işçi ve işveren kon-
federasyonlarının seçecekleri birer 
tarafsız aracıdan kurulur. Bu nitelikte 
bir işveren konfederasyonu yoksa, 
işverenler adına tarafsız aracı Tür-
kiye Ticaret Odaları, Sanayi Odaları 
ve Ticaret Borsaları Birliği Yönetim 
Kurulunca seçilir. 

Yüksek Uzlaştırma Kurulu, gecik-
tirme süresinin sonuna kadar tav-
siyelerini karara bağlar. Kurul, üye 
tamsayısının salt çoğunluğunun oyu 
ile karar verir. Yüksek Uzlaştırma 
Kurulu’nun kararı taraflarca kabul edi-
lirse, yürürlüğe girer. Taraflar, Yüksek 
Uzlaştırma Kurulu’nun kararı üzerinde 
uzlaşmamışlar ise Kurul, bir tutanak 
düzenleyerek durumu tespit eder. 
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Danıştay, Bakanlar Kurulu ka-
rarları hakkındaki iptal davalarına 
ilişkin yürütmenin durdurulması 
taleplerini bir hafta içinde karara 
bağlar. Taft Hartly yasasından ya-
rarlanılarak bizim mevzuatımıza 
yerleştirilen “grevin geçici olarak 
durdurulması”, “geciktirme” olarak 
değerlendiriliyor. Bu uygulama grev 
hakkını ortadan kaldırmıyor, geçici 
süreyle durduruyor ve grev kaldığı 
yerden devam edebiliyor. 

Grevin Memleket Sağlığını ve 
Milli Güvenliği Bozucu Niteliği
Grevin geçici süreyle durdurulma-

sında kullanılan “Memleket sağlığı” 
ve “Milli güvenlik” kavramlarını açık-
lamaya yönelik 1961 Anayasası’n-
da ve 275 sayılı Yasa’da düzenleme 
mevcut değildir. Soyut, belirsiz ve 
geniş yorumlamaya müsait bu iki 
kavram grevleri geciktirmek için 
sıklıkla gerekçe olarak geçmişte 
olduğu gibi günümüzde de kulla-
nılmaktadır.  

“Memleket sağlığı” kavramı, hem 
kavramsal hem de dil bilgisi açısından 
sorunludur. Çünkü memleketin; top-
rak bütünü ve yer anlamı vardır. Bu 
nedenle daha sonraki düzenlemede 
bu kavram yerine “genel sağlık” kav-
ramı kullanılmış “memleket” ifadesi 
terk edilmiştir. 1961 yılında kabul 
edilen Sağlık Hizmetlerinin Sosyal-
leştirilmesi Hakkında Kanunu’nun 2. 
maddesinde sağlık hizmetleri; “İnsan 
sağlığına zarar veren çeşitli faktör-
lerin yok edilmesi ve toplumun bu 

faktörlerin tesirinden korunması, 
hastaların tedavi edilmesi, bede-
ni ve ruhi kabiliyet ve melekeleri 
azalmış, olanların işe alıştırılması 
(Rehabilitasyon) için yapılan tıbbi 
faaliyetler sağlık hizmetidir” şeklinde 
açıklanmıştır. Memleket sağlığı söz 
konusu olduğunda ülke düzeyinde 
sağlığa zarar veren bir durumun orta-
ya çıkması gerekmektedir. Oysa ülke 
geneline yayılmayan ve genel risk 
oluşturmayan grevlerin ertelenmesi 
için bu gerekçe kullanılmaktadır.

“Milli güvenlik” kavramı ise önemli 
ancak geniş yorumlamaya çok müsait 
bir kavramdır.  Danıştay Dava Daireleri 
Genel Kurulu 19. 09. 1969 tarih ve 711 
esas, 642 karar sayılı kararı ile milli 
güvenlik; Yurt ölçüsünde beliren iç 
ve dış tehlikelere karşı devlet tüzel 
kişiliğinin savunma ve güvenlik al-
tına alınmasıdır. Bu tanımdan da 
anlaşılacağı üzere güvenlik riski-
nin ülke geneline yayılması halinde 
milli güvenlik riskinden bahsetmek 
mümkün olacaktır.

“Memleket sağlığı” ve “Milli gü-
venlik” gerekçeleri uygulamada geniş 
yorumlanmış, iki kavramın da soyut 
ve belirsiz olması geniş yorumlara 
zemin hazırlamıştır. Grevlerin hem 
sağlığa hem de güvenliğe karşı risk 
oluşturma potansiyeli vardır. Ancak 
dikkat edilmesi gereken husus bu 
riskin ülke genelini etkileyip etkile-
mediğidir. Yani “Sağlık tehdidi genel 
midir?” ve “Güvenlik tehdidi milli 
düzeyde midir?” sorularına cevap 
aranmalıdır.
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Grev hakkı ve uygulamasının 
esas, ertelemenin ise istisna olduğu 
düşünüldüğü zaman milli güvenlik 
ve genel sağlık gibi kavramların dar 
olarak yorumlanması gerekmektedir. 
Uygulamada bu ilkeye uyulmadığı, çok 
geniş yorumlar yapıldığı görülmekte-
dir. Bu konuya somut olarak aşağıdaki 
örnekleri vermek mümkündür.

1963-1980 Döneminde Geçici 
Olarak Durdurulan Grevler
Geçici durdurulan grevlere iliş-

kin bazı örnekler incelendiğinde bu 
kavramlara yüklenen anlamın na-
sıl keyfi belirlendiği anlaşılacaktır. 
Milli güvenlik gerekçesiyle Büyük 
Ankara ve Stad Otellerinin grevi 
ertelenmiştir (1980). Diyarbakır Et 
Kombinası, Gübre Fabrikalarında-
ki grev ve İstanbul’da bulunan altı 
değirmende uygulanan grevler milli 
güvenlik gerekçesiyle ertelenmiştir. 
1967 yılında yabancı petrol şirketle-
rinde Petrol-İş Sendikası tarafından 
başlatılan grev kararı uygulamaya 
başladığının ertesi günü milli gü-
venlik gerekçesiyle ertelenmiştir. 
1966 yılında Şişe ve Cam Fabrikası 
grevi memleket sağlığını tehlikeye 
düşürdüğü gerekçesiyle geçici süreyle 
durdurulmuştur. Daha ilginç olanı Şişe 
ve Cam Fabrikası grevi, hem sağlık 
hem de milli güvenlik gerekçesiyle 
farklı dönemlerde durdurulmuş ol-
masıdır. Bu örneklerden anlaşılacağı 
üzere siyasi iktidarın adeta takdirine 
ve insafına kalmış uygulamalarla 
karşı karşıyayız.

275 sayılı Yasası’nın yürürlük-
te kaldığı süre içerisinde Bakanlar 
Kurulu 252 erteleme kararnamesi 
yayınlamıştır. Bu kararnamelerin 
157'si  "Grev" kararlarını, 2'si "Lokavt" 
kararlarını 30'ar günlük sürelerle 
ertelemiştir. Erteleme süresinin 60 
güne kadar uzatılmasını kapsayan 
93 adet erteleme kararnamesi ya-
yınlanmıştır. Gerekçe gösterilmek 
suretiyle ertelenen toplam 251 ka-
rarnamenin 153'ü "milli güvenlik", 
43'ü "memleket sağlığı", 55'i ise hem 
"milli güvenlik"; hem de "memleket 
sağlığı" gerekçesine dayandırılmıştır. 
Resmi Gazete’nin 06.01.1975 tarih ve 
15.110 sayılı yayınında (mükerrer) yer 
alan grev erteleme kararnamesinde 
ise gerekçe gösterilmemiştir. Gerekçe 
göstermek suretiyle yayınlanan top-
lam 251 erteleme kararnamesinin yüz-
de 60.95'inde "milli güvenlik", yüzde 
17.13'ünde "memleket sağlığı", yüzde 
21.92'sinde ise hem "milli güvenlik", 
hem de "memleket sağlığı" gerekçe 
gösterilerek erteleme yapılmıştır. Top-
lam 252 erteleme kararnamesinin 
yüzde 63'ü kamu kesiminde, yüzde 
37'si ise özel teşebbüste gerçekleş-
miştir. Kamuda toplam 159 erteleme 
yapılmış ve bunun 98'inin 30 günlük, 
61'inin ise 60 günlük ertelemedir. Özel 
teşebbüste ise toplam 93 erteleme 
yapılmış, bunun 61'i 30 günlük, 32'si ise 
60 günlük ertelemelerden oluşmuştur 
(Topalhan, 2003:14). Bu oranlardan 
anlaşıldığı gibi grevler daha çok milli 
güvenlik gerekçesiyle ve kamu işyer-
lerinde geçici süreyle durdurulmuştur.
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Hükümet dönemlerine göre geçici 
durdurulan grevler; incelendiğinde 
ilginç sonuçlar ortaya çıkmaktadır. S. 
Irmak, 3 grevi geçici süreyle durdur-
muş. F. Melen, 4 grevi geçici süreyle 
durdurmuş. H. Ürgüplü, 5 grevi geçici 
süreyle durdurmuş. İ. İnönü, 7 grevi 
geçici süreyle durdurmuş. N. Talu, 
8 grevi geçici süreyle durdurmuş. 
B. Ecevit, 48 grevi geçici süreyle 
durdurmuş (1979, 46 kararname). 
S. Demirel, 164 grevi geçici süreyle 
durdurmuştur (1980,75 kararname) 
(Topalhan, 2003:18). Grev erteleme-
lerinin önemli bir kısmının 1979 ve 
1980 yıllarında gerçekleştiğine dikkat 
etmek gerekiyor. Çünkü bu yıllar ül-
kemizde ideolojik mücadelenin silahlı 
çatışmaya dönüştüğü yıllardır. Ayrıca 
24 Ocak 1980 ekonomik kararları 
da grevlerin durdurulmasında etkili 
olduğu olmuştur.

Geçici grev durdurmaları konfede-
rasyonlar düzeyinde incelendiğinde 
TÜRK-İŞ üyesi sendikalara ait 183, 
DİSK üyesi sendikalara ait 61 ve Ba-
ğımsız sendikalara ait 8 grevin/grev 
kararının ertelendiği görülmektedir 
(Çelik,2008:107). Bu verilerden de an-
laşılacağı üzere iki konfederasyonun 
da grevleri ertelenmiştir. TÜRKİ-İŞ’e 
üye sendikaların grev erteleme kararı 
yüksek gibi görünse de üye ve işye-
ri sayıları açısından incelendiğinde 
aralarında çok büyük fark olmadığı 
anlaşılmaktadır.

Grev ertelemelerine yönelik sen-
dikaların yeterince direnç göstere-
medikleri yaşanan uygulamalardan 

anlaşılmaktadır. Bunun aksine bir 
uygulama 1966 yılında Kristal-İş 
Sendikası’nın Paşabahçe Şişe Cam 
Fabrikası’nda almış olduğu grev ka-
rarında yaşanmıştır. Bu geçici dur-
durma kararına karşı sendika büyük 
tepki göstermiş, durdurma kararı 
kaldırılmış ve toplu iş sözleşmesi 
imzalanmıştır.

Greve Müdahale, Etkin Bir 
Şekilde Yargı Denetiminde 
Olmalıdır
Hukuk Devletinin en önemli ilkesi 

hukuki kurallara bağlılıktır. Devlet, 
yapmış olduğu bütün işlemlerinde 
evrensel ve yürürlükteki hukuk ku-
rallarına uymak zorundadır. Yürütme 
organının yapmış olduğu işlemlerin, 
hukuka uygun olup olmadığı yargı 
yoluyla denetlenir. Bu denetim yapı-
lırken, idarenin karar ve uygulama-
ları; yetki, şekil, sebep, konu ve amaç 
olmak üzere beş açıdan incelenir. Bu 
unsurlar yönünden hukuka uygunluk 
yok ise yapılan işlemlerin geçersiz 
olduğu kabul edilir. 

Grev ertelemeleri idarenin uymak 
zorunda olduğu beş açıdan incelendi-
ğinde sorunun hukuki boyutu ortaya 
çıkmaktadır. Çünkü greve müdahale 
gerekçeleri açık olmadığı için sebep 
unsuru açısından kararlar sorun-
ludur. İdari işlemler geçerli meşru 
bir sonucu elde edilmek için yapılır. 
Sebep ve sonuç arasında doğru bir 
ilişkinin olması gerekir. Ancak greve 
müdahale kararlarının önemli bir 
kısmı sonucu itibariyle de meşru 
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değildir. Yönetimin amacı kamu ya-
rarını sağlamaktır. Ancak greve mü-
dahaleler amaç açısından da tartışma 
yaratmaktadır. Grevin geçici olarak 
durdurulmasına yönelik kararların 
amacı kamu yararını sağlamaktan 
uzaktır. Kamu yararı, bireysel ya-
rarların toplamından oluşmaktadır 
ve bireysel yaraları yok sayarak bu 
amaca ulaşmak mümkün değildir. 

Grevin geçici olarak durdurulma-
sına yönelik Danıştay kararlarına ba-
kıldığında kararların büyük çoğunluğu 
iptal edilmiş ve greve kaldığı yerden 
devam edilmiştir. Gecikmeli de olsa 
grev yapılabildiği için bu dönem ki 
müdahaleler daha sınırlı kalmış, hakkı 
ortadan kaldırmamıştır. 1970 sonuna 
kadar sadece bir davada Danıştay, 
işçi sendikasının (enerji işkolundaki 
grev vesilesiyle) itirazını reddetmiş,, 
diğerlerini kabul ederek hükûmetin 
milli güvenlik veya memleket sağlığı 
gerekçelerini yeterli bulmamıştır (Ku-
tal, 1971:62). Bu sonuçtan da anlaşıldığı 
gibi grevi geçici durdurmaya yönelik 
kararlar hukuki değil, siyasidir.

Yargı sürecinin etkisi oldukça 
önemlidir. Çünkü Bakanlar Kurulu’nun 
greve müdahale yetkisi yargı deneti-
mine tabi olmasına karşın, yargı süreci 
uzun ve külfetlidir. Özellikle yargının 
tesir altına alınabildiği dönemlerde 
bu denetim tam yapılamamaktadır.

SONUÇ
Grevin hak olarak kabul edilmesi, 

Anayasa veya kanunlarla tanınması 
uzun mücadelelerle elde edilmiştir. 

Ancak greve yönelik yasaklayıcı ve 
sınırlandırıcı müdahaleler varlığını 
sürdürmektedir. Grev hakkına hükü-
metlerin müdahalesi bazı ülkelerde 
yaygın bir uygulama haline gelebil-
mektedir. Bu ülkelerde grev hakkı-
nın kâğıt üzerinde kaldığı ve fiilen 
kullanılamadığı sonucuna varmak 
mümkündür. Ülkemizde greve yöne-
lik müdahaleler esas alındığında, bu 
hakkı ortadan kaldıracak düzeylerde 
müdahalelerin yapıldığı tespitinde 
bulunmak yanıltıcı olmayacaktır. 

Türkiye’de greve ilişkin ilk düzen-
lemeler yasaklayıcı olmuştur. Hatta 
sendikal haklara ilişkin düzenleme 
yapılmadan grev yasağı mevzuatı-
mızda yer almış, 1845 Polis Nizamna-
mesi, 1908 Tatil-i Eşgal Kanunu, 1936 
İş Kanunu gibi mevzuatlarda grev 
yasağı düzenlenmiştir. Ancak grev 
uygulamalarına erken denilebilecek 
dönemlerde rastlanıldığının altını da 
çizmek gerekiyor. Osmanlı döneminde 
grevlerin yaşandığı, 1400’lü yılların 
sonuna kadar bu sürecin geriye gö-
türüldüğü, özellikle 1800’lü yıllarda 
yaşanan grevlere (mesela 1873 Ter-
sane işçilerinin grevi gibi) dikkatlerin 
çekildiği bilinmektedir. 

Mevzuatımızda grev hakkı olma-
sına karşın, müdahale ve sınırlan-
dırmaların uygulamada yaşandığı, 
yasada yer alan sınırlandırmaların 
grev hakkını ortadan kaldıracak 
düzeyde uygulandığı görülmekte-
dir. Özellikle ekonomik politikalar, 
ideolojik çatışma ve iktidar değişik-
likleri nedeniyle grevlere müdahale 
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artmıştır. Mesela 1977 yılından sonra 
tırmanan ideolojik çatışmalar, 24 Ocak 
1980 ekonomik kararları greve mü-
dahaleyi artırmıştır. Hükümetlerin 
greve müdahalesi hukuka uygun bir 
şekilde de yapılmamıştır. Grevi gecik-
tirmeden ertelemeye, ertelemeden 
zorunlu tahkime doğru götüren bir 
sürecin yaşandığı tespitinde bulun-
mak mümkündür. 1980 öncesinde 
hükümet tarafından greve yapılan 
müdahaleler ve uygulamalar, 1980 
sonrası grev yasaklarının alt yapısını 
hazırlanmıştır.

Grev hakkına yönelik bazı sınır-
lamalar meşru olmasına karşın, bu 
sınırın bazen hakkı ortadan kaldıracak 
düzeye eriştiği görülmektedir.  Mesela 
cenaze, can ve mal kurtarma işlerinde 
ve hastane gibi işyerlerinde meşru 
görülen sınırlamaların; otelcilik, cam 
üretimi, lastik üretimi, ulaşım gibi iş 
ve işyerlerine kadar genişletilmesi 
ciddi tartışmalara yol açmakta, hakkı 
ortadan kaldıran müdahaleler olarak 
değerlendirilmektedir.

ILO, kamu sağlığı ve milli güvenlik 
nedeniyle bir grevin geçici sürey-
le durdurulması sorumluluğunun 
hükûmete bırakılamayacağını; er-
telemeyi gerektirecek bir durumun 
var olup olmadığına ilişkin kararın 
bütün tarafların güvenebileceği ba-
ğımsız bir organ tarafından alınması 
gerektiğine vurgu yapmaktadır. Yasal 
düzenlemelerle yeterince sınırlan-
dırılmamış greve müdahale yetki-
leri siyasi iktidarlar tarafından grev 
hakkını ortadan kaldırılacak şekilde 

kullanılabilmektedir. Özellikle kamu 
işyerlerinde işveren konumunda olan 
hükümetler aynı zamanda grevlere 
müdahale etme yetkisine de sahip 
olunca sistem işlemez hale gelebiliyor. 
Türkiye’de yaşanan süreçte budur. 

Hükümetler, hem işveren ko-
numunda hem de grevi durdurma, 
erteleme yetkisine sahip oldukla-
rında grev hakkının güvencesi orta-
dan kalkmaktadır. Bu nedenle gre-
vin ertelenmesi bağımsız bir organ 
tarafından yapılmalı ve gerekçeleri 
somutlaştırılmalıdır.

Grevin geçici durdurulmasında 
ölçülülük ilkesi esas alınmalı,  grevi 
erteleme kararı alınırken hukukun 
temel prensiplerine uymalıdır. Hü-
kümetler, memleket sağlığı ve milli 
güvenlik gibi gerekçelerle grevi dur-
dururken, somut verilere dayanmak 
zorundadır ve grev hakkına daha az 
müdahale esas alınmalıdır. Gerek-
çelerin amaca uygun olup olmadığı 
araştırılmalı, tedbir alınarak çözülecek 
hallerde grevler durdurulmamalı-
dır.  Grevi uygulamanın esas olduğu, 
durdurmanın ise istisna olduğu bir 
süreci başlatmak zorundayız. Ancak 
ülkemizde bazı dönemler hariç grevi 
uygulamanın nerede ise istisnaya 
dönüştüğünü görmekteyiz. Bu durum 
sadece grev hakkını olumsuz etkile-
miyor, örgütlenme ve toplu pazarlık 
haklarını da olumsuz etkilemektedir. 
Netice itibariyle grevi durdurma, ge-
ciktirme ve erteleme gibi nedenlerle 
grev hakkı ortadan kaldırılmamalı ve 
bu yetki hükümetlere verilmemelidir. 
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ABSTRACT
Working is one of the most funda-

mental right and freedom of the hu-
man being. Individuals should be able 
to use it in a freely and equally and in 
addition to this, it must also include 
humanitarian conditions. Therefore, 
decent work which is UN’s one of the 
sustainable development goal (SDG), 
is a very important concept especially 
for the people with disabilities, by 
virtue of involves an applicable ap-
proach for all employees without any 
discrimination. Because people with 
disability, face social and economic 
disadvantages of disability ever since 
the past. Compared with non-dis-
abled people, people with disabilities 
are much less likely to participate 
to the labour market. International 
organizations such as the UN, are 
one of the actors who have to reduce 
these negative effects and take steps 
about preventing them. 

The aim of this study is to ex-
amine the practises applied to the 
individuals with disability and to 
determine the effectiveness of the 
UN policies towards the decent work 
implementations on labour mar-

ket participation. Due to this aim, 
firstly the conceptual explanation 
of disability was made and its so-
cio-economic effects were scruti-
nized. Then the perspective of UN 
about the decent work for people with 
disability is represented. "What are 
the policies and attitudes of the UN 
on labor force participation of people 
with disability?",”What should UN 
do to promote the participation of 
people with disability as different 
from people with non-disability?”, 
"What should UN do for the future?" 
questions are sought and literature 
review method was used in order to 
reach the aim.

Keywords: Disability, United 
Nations, Sustainable Development 
Goals(SDG), Decent Work
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ÖZ
Çalışmak, insanlığın en temel 

hak ve özgürlüklerinden biridir. 
Bireyler bunu özgürce ve eşit bir 
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şekilde kullanabilmeli ve buna ek 
olarak,  çalışma insani koşulları 
da içermelidir. Bu nedenle, BM’nin 
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri 
(SKH)’nden biri olan insana yakışır iş, 
hiçbir ayrım olmaksızın tüm çalışan-
lar için uygulanabilir bir yaklaşımı 
içermesi nedeniyle, özellikle engelli 
insanlar için çok öenmli bir kavram-
dır. Çünkü engelli insanlar geçmişten 
beri engelliliğin sosyal ve ekonomik 
dezavantajları ile karşılaşmaktadır-
lar. Engelli olmayan insanlara kıyasla, 
engelli kişilerin işgücü piyasasına 
katılma olasılıkları daha düşüktür. 
BM gibi uluslararası kuruluşlar, bu 
olumsuz etkileri azaltma ve önlenme 
konusunda adımlar atması gereken 
aktörlerdendir.

Bu çalışmanın amacı, engelli bi-
reylere uygulanan uygulamaları in-
celemek ve BM politikalarının işgücü 
piyasasına katılım konusundaki 
insana yakışır iş uygulamalarına 
yönelik etkinliğini belirlemektir. Bu 
amaç nedeniyle, öncelikle engelliliğin 
kavramsal açıklaması yapılmış ve so-
syo-ekonomik etkileri incelenmiştir. 
Daha sonra BM'nin engelliler için in-
sana yakışır iş hakkındaki bakış açısı 
açıklanmıştır.  “BM'nin engellilerin 
işgücüne katılımına yönelik politi-
kaları ve tutumları nelerdir?”, ”BM, 
engelli olmayan insanlardan farklı 
olarak engelli insanların katılımlarını 
teşvik etmek için ne yapmalı?”, “BM, 
gelecek için ne yapmalı?" soruları 
sorulmuş ve amaca ulaşmak için liter-
atür taraması yöntemi kullanılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Engellilik, 
Birleşmiş Milletler, Sürdürülebilir 
Kalkınma Hedefleri (SKH), İnsana 
Yakışır Çalışma

INTRODUCTION
People with disabilities are the 

leading disadvantageous groups of 
the society because of the physical 
and social limitations that they ex-
perience. Although they constitute 
an important part of the total world 
population, people with disabilities 
are treated as "invisible citizens" in 
many areas of social life.

Throughout history, people with 
disabilities have been exposed to dif-
ferent attitudes and behaviors than 
other people. Over the years, individu-
als with disabilities have faced various 
limitations and difficulties in society 
due to their disability status. Insights 
such as disability and non-disabili-
ty, normal and abnormal, and us and 
others, which are separated by the 
society, affect people with disabili-
ties negatively. Today,  although some 
prejudices have been break down but 
the problems of people with disabilties 
still obtain in the world, specially in 
undeveloped and developing countries.

Disability is a phenomenon that 
needs to be studied because of its 
negative effects. The main aim of 
this study is to try to draw attention 
to various points related to the sub-
ject, considering that the employ-
ment of people with disabilities is a 
notable matter. The aim of this study 
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is to examine the practises applied 
to the individuals with disability and 
to determine the effectiveness of the 
UN policies towards the decent work 
implementations on labour market 
participation. UN which is one step 
ahead of limitations of certain regions 
or countries has been scrutinized be-
cause it was seen as an organization 
which effectively operates the em-
ployment of people with disabilities 
in their policies and practices. The 
concept of decent work as an one 
of the three basis of this study, has 
been chosen because it forms the 
basis of UN's employment policies 
and is closely linked to the employ-
ment of people with disabilities. The 
method of literature review was used 
in order to reach to the objective that 
mentioned above.

In the light of this aim, firstly the 
conceptual explanation of disability 
was made and its socio-economic ef-
fects were mentioned. Later on, the 
history of UN and its practises about 
the disability such as The Conven-
tion of The Rights of Persons with 
Disability(CRPD), UNPRPD, SGDs(in 
speacial SDG 8) were explained. Then 
the perspective of UN about the de-
cent work for people with disability 
is represented.

1. GENERAL OVERVIEW
Disability is a complex and multi-di-

mensional development and human 
rights issue. Persons with disabilities 
are one of the largest minority groups 

in the world which represent over 15 
per cent (approximately 1.5 billion 
people) of the world’s population 
(UNDP, 2018).

Disability is a phenomenon that 
needs to be studied because of its 
negative effects. Today as a require-
ment of the social state and human 
rights, positive actions are carried out 
for the people with disability. Around 
the world, differently-abled people live 
in poorer health conditions, face low-
er education accomplishments, have 
lower economic participation and en-
counter higher rates of poverty than 
people without disability.

Employment is one of the biggest 
problems within these. People with 
disabilities are less likely to carry out 
their lawful socio-economic objec-
tives or exercise their right to access 
decent work. The barriers they face 
are several and this unequal situation 
is a kind of threat from the point of 
securing work in dignity and decent 
conditions.

2. THE CONCEPT OF DISABILITY
According to the World Health 

Organization (WHO), disability is a 
hypernym and its containing im-
pairments, activity restrictions and 
participation limitations. It refers to 
a problem in body structure or func-
tion (WHO). Disability is defined as a 
health condition or problem that has 
continuity and diminishes one’s abil-
ity to exercise daily activities (CUPE, 
2015). Disability is a phenomenon 
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that generally refers to the loss of 
any function of the individual.

According to the Convention of 
The Rights of Persons with Disabil-
ity(CRPD), “disability is an evolving 
concept and that disability results 
from the interaction between persons 
with impairments and attitudinal and 
environmental barriers that hinders 
their full and effective participation 
in society on an equal basis with 
others” (Nations, 2006, s. 3).  

Also, it can be defined as an ac-
tivity limitation which is a difficulty 
met by an individual in executing a 
task or action (WHO, World Health 
Organization). Disability is also 
shaped by physical, institutional 
and social barriers, including atti-
tudes, judgements and assumptions 
about differences and impairments 
(CUPE, 2015). Thus, disability is not 
just a health problem. It is a complex 
phenomenon which reflecting the 
interaction between features of a 
person’s body and features of the 
society in which people lives. Sur-
mounting the difficulties encountered 
by people with disabilities requires 
attempts to eliminate environmental 
and social obstacles (WHO).

The definition of the individual with 
disability refers to a person who has 
lost various degrees of physical, mental, 
emotional, psychological and social 
abilities at birth or afterwards for any 
reason. individual with disability also 
cannotate to a person who has special 
needs different than peers. An indi-

vidual with disability is described as a 
person who has difficulties in fulfilling 
their daily needs and is adapting to 
the social life and who needs support 
services due to various degrees on 
loss of physical, mental, psycholog-
ical, sensory and social abilities with 
congenital or subsequent reasons.

3. UNITED NATIONS
Nations were in ruins, as a con-

sequence of World War II. After the 
War, the world wanted to reach 
peace. 51 countries gathered in 
the USA and signed a document 
which is called the Charter of UN 
in order to reach this aim. Thus, a 
new international organization was 
established after the massive de-
struction: The United Nations (United 
Nations(UN), 2015). 

The UN was established in 1945 
to protect world peace and security 
and to provide economic, social and 
cultural cooperation in the interna-
tional area. After the War, the UN 
was focused on social development 
and highlighted social problems in 
its activities (TOKOL, 2017).

Today, 74 years later, the UN is 
promoting the development and 
assisting to those who indigent. 
The organization is maintaining in-
ternational peace and security all 
around the world. Other functions 
of the UN are promoting democracy, 
preserving human rights and up-
holding international law. Today, the 
United Nations and its 193 Member 
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states are helping to build a better 
world together (United Nations(UN), 
2015). 

UN, produces and implements 
universal policies covering all peo-
ple with the advantage of being a 
supranational organization. The or-
ganization which focuses on people 
around the world and their level of 
development has to apply the issue 
of disability to its conventions. It is 
one of the most important interna-
tional organizations that work on 
the issue of disability, which still 
creates significant and noticeable 
problems in the world.

3.1.The Practises of UN on 
Disability

3.1.1. The Universal Declaration 
of Human Rights
According to the World Report on 

Disability, approximately 15 percent 
of the world’s population live with 
some form of disability (UNPRPD, 
2017, s. 3). Beyond doubt,  people with 
disabilities have the right to enjoy all 
human rights and freedoms, as well 
as everyone else. However, people 
with disabilities face significant diffi-
culties in exercising these rights and 
freedoms that are given to them as 
a birthright. With reference to this 
perspective, The Universal Declara-
tion of Human Rights was adopted 
in 1948 and it considers equal rec-
ognition of all humanity under the 
roof of freedom, justice and peace. 

3.1.2. The United Nations 
Convention on the Rights of 
Persons with Disabilities (CRPD)
The United Nations Convention 

on the Rights of Persons with Dis-
abilities (CRPD) came into force, in 
2006. The Convention on the Rights 
of Persons with Disabilities is one of 
the core international human rights 
treaties and its covering all areas of 
life (Global Disability Rights Now). 
The aims of the convention are to 
promote, protect and ensure the full 
and equal enjoyment of all human 
rights and fundamental freedoms of 
all persons with disabilities, and to 
promote respect for their inherent 
dignity (UNDP, 2018, s. 10). It repre-
sented a notable revision from a med-
ical and charity model of disability to 
the social and human rights-based 
model. It is also guiding some prin-
ciples including non-discrimination, 
non-exclusion, participation, equality 
of opportunity, respect and dignity 
and the respect for diversity (UNDP, 
2018, s. 5).

The UN Convention of the Rights 
of Persons with Disabilities(CRPD) 
includes an effort on arousing the 
environmental barriers which creates 
exclusion. The Convention also pro-
motes employment for people who 
suffer from a disability.

CRPD states the legal obligations 
on States to promote and protect the 
rights of individuals with disabilities. 
In other words it doesn’t create new 
rights (Rao, 2010). Today 177 out of 
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193 United Nations Member States 
(or about 80 percent of countries) 
have ratified the CRPD (UN Depart-
ment of Economic and Social Affairs, 
2016).  Once a country ratifies the Con-
vention, it means that the country is 
legally bound to implement the core 
33 articles and must report on their 
progress at certain intervals.

The Convention adjoint and works 
in hand in hand with previous inter-
national texts related to persons with 
disabilities: The Universal Declaration 
of Human Rights (1948), Human Rights 
of Persons with Disabilities (1975), 
Standard Rules on the Equalization 
of  Opportunities for Persons with 
Disabilities (1994),World Programme 
of Action on Disabled Persons (1982), 
Tallinn Guidelines for Action on Human 
Resources Development in the Field 
of Disability (1989).

3.1.3. The United Nations 
Partnership on the Rights 
of Persons with Disabilities 
(UNPRPD) 
The United Nations Partnership on 

the Rights of Persons with Disabilities 
(UNPRPD) is a collaborative effort that 
brings together UN entities, govern-
ments, organizations of persons with 
disabilities and the society works to 
promote and adopt these possibilities 
into reality (UNPRPD, 2017, s. 3).

The UNPRPD supports 38 coun-
try-level joint UN programmes on 
disability rights. 80 percent of per-
sons with disabilities live in UNDP 

programme countries (OHCHR, 2015). 
UNDP plays a role in the development 
sphere with governments and stake-
holders where it operates, UNDP has 
an important opportunity at the 
global, regional and country levels to 
strengthen disability inclusion through 
the SDG framework and its support 
to the implementation of the CRPD.

3.1.4. Sustainable Development 
Goals (SDGs) 
The 17 Sustainable Development 

Goals (SDGs), which are a some kind of 
summons for going into action by all 
countries (including both developed 
and developing) in global. The 2030 
Agenda for Sustainable Development, 
came into force by all United Nations 
Member States in 2015, provides a plan 
for maintain peace and prosperity for 
people and for the planet. Heads of 
States and Governments commit-
ted to building a better future for all 
people without any discrimination, 
specially millions denied the chance 
to lead decent, dignified and reward-
ing lives and to achieve their full-po-
tential; succeeding in ending poverty, 
closing the gaps of inequalities. They 
recognize that all deprivations must 
work together with strategies that will 
improve health, education, economic 
growth, justice, peace and equality 
around the world (United Nations, 2015).

The Goals interconnect in order to 
leave no one behind. “Leave no one 
behind” is a matter of equal opportu-
nity, inclusion, justice and economic 
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growth (UNDP, 2018, s. 5). CRPD and 
SDGs are mutually inclusive tools. The 
2030 Agenda can be successful if all of 
the UN Member States include persons 
with disabilities in their national plans 
for implementation and observing.

4. THE LINK BETWEEN 
DISABILITY AND SDG’S
Societies will never achieve the 

SDGs without the full participation of 
everyone, including people with dis-
abilities. Because none of the countries 
can afford to ignore or marginalize the 
contributions of 1.5 billion people. 
Upholding the rights of people with 
disabilities should be seen as a moral 
imperative, not an act of charity.  The 
recognition of rights and their prac-
tices are very important in order to 
build healthy, sustainable societies 
for the benefit of everyone both with 
disabilities and without it. Together 
with the society, governments and 
civil organizations barriers can remove 
and awareness can raise. Thus people 
with disabilities can play a full role in 
every sphere of society, around the 
all world (UNDP, 2018, s. 9).

There is an substantial matter 
that needs to be emphasize on that 
is both the SDGs and the CRPD must 
be carry out as a whole. This means 
that countries can not choose single 
goals or articles, as all of them form 
part of an interconnected pattern.

5. SDG NUMBER: 8
All of the Sustainable Development 

Goals are promote and provide welfare 
of the society, sustainable economic 
growth, decent work practices and 
upper productivity degree.UN, en-
deavours to involve responsible, policy 
maker and implementer organizations 
which are providing employment 
services to the implementation of 
the SDGs. The term of decent work 
appears at number 8 in the 17 SDGs 
that has a role to shape UN policies 
and it is closely connecrted with dis-
ability, The decent work concept is 
one of the core values of Sustainable 
Development Goals, with the purpose 
of "leave no one behind" attitude.

Governments, countries or so-
cieties benefits when more people 
are being inclusive and productive to 
their country’s welfare and growth. 
Productive and inclusive employ-
ment and decent work are essential 
factors to achieving development 
enhancement, poverty reduction 
and fair globalization. In addition to 
these economic growth is not enough 
alone to ensure equity, social progress, 
welfare and to eradicate poverty. All 
employees around the world should 
also have decent working conditions. 
But unfortunately employment rates 
are lower for men and women with 
disabilities than their peers without 
disabilities. Persons with disabilities 
are at an increased risk of poverty due 
to this reduced access to employment 
and lower wages (UNDP, 2018, s. 9).

Sustainable Development Goals 
and in spesific Goal 8 are assist and 
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maintain sustainable economic 
growth, decent work implementations 
and upper stage of productivity. UN, 
endeavours to involve responsible, 
policy maker and implementer or-
ganizations which are providing em-
ployment services to the fulfillment 
of the SDGs. Goal 8 enhance inclusive 
and sustainable economic growth; full 
and productive employment and de-
cent work for all (UNDP, 2018, s. 33). 
The notion of decent work, comprise 
improving living and working condi-
tions alongside to the employment 
attendance of the most dis-advan-
taged groups within the society.

6. EMPLOYMENT OF 
INDIVIDUALS WITH 
DISABILITY: AN EXAMINATION 
OF UN’S DECENT WORK 
PRACTISES
Disability is a social problem that 

affects the individuals psychologically, 
socially, professionally and economi-
cally. One dimension of the realization 
of equal citizen participation of people 
with disabilities is to ensure the la-
bour force participation of people with 
disabilities. Economic participation of 
people with a disability refers to sup-
port and encourage sustainable and 
inclusive economic growth, employ-
ment and decent work for everyone.

Work is a vital fact for the social 
integration, self-actualization, lead a 
decent life and maintain their mental 
health of people with disabilities as 
well as everyone. Because, besides 

providing an income and econom-
ic independence, work increases 
self-confidence because of being a 
part of the society. It makes possible 
to participate in social life and to be 
respected by society. It enables to ac-
quire new abilities and improvement 
of the individual (Bakırcı, 2005). 

The right to work is accepted as a 
fundementral human right, including 
the right to free choice of employment, 
an open labour market, decent work 
and a safe working environment. 
There are many obstacles preventing 
exercise of these rights for persons 
with disabilities, including inacces-
sible workplaces and transportation 
services, absence of access to finan-
cial services, employment services, 
personal assistance, training, qualified 
education, discriminatory policies, low 
access to accessible information and 
negative attitudes or biases (UNDP, 
2018, s. 33). Because of their situation 
and the socio-cultural formation of 
disability, people with disabilities are 
tend only to certain occupations. Even 
the hiring of individuals with disability 
is due to criminal sanctions or humane 
sentiment(charity approach).

Society benefits when more people 
are being inclusive and productive to 
labour market, with other words to 
their country’s growth. Because de-
cent work is main factor to achieving 
development enhancement, poverty 
reduction and fair globalization. Be-
sides, unemployment can disrupt 
peace for the society if it remains 
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unsolved (UN). Nowadays, it can 
be clearly seen that the growth is 
slower, inequalities have increased, 
but however, job opportunities have 
not increased at the same rate as the 
growing workforce.

Labour market participation for 
people with disabilities is more chal-
lenging than others. When people with 
disabilities want to take part in the 
labour force; they are exposed to more 
discriminative attitudes in education or 
vocational training, hiring, distribution 
of professions, promotion, equal pay 
for equal valued work, equal partici-
pation in decision-making processes 
and dismissal (Bakırcı, 2005). 

Around the world, differently-abled 
people live in poorer health condi-
tions, face lower education accom-
plishments, have lower economic 
participation and encounter higher 
rates of poverty than people without 
disability (WHO & The World Bank, 
Worl Report on Disability, 2011, s. 11). 
One of the areas where discrimination 
against the disabled is very distinct is 
employment. People with disabilities 
have twice the rate for non-participa-
tion in the labour market as compared 
to individuals without disability (Bu-
reau of Labour Statistics, 2019, s. 3).  
The unemployment rate for persons 
with a disability is about three times 
higher for persons without disabili-
ties (United Nations Department of Public 
Information, 2007, s. 1-3).

Education is the first stop where 
discrimination begins and one of the 

most important factors in the inability 
of people with disabilities to find work 
(Bakırcı, 2005).Work qualification of 
people with disabilities who have low 
opportunities for qualified education 
differs from those of other people. The 
jobs often they are employed have the 
characteristics of restrictive commu-
nication with the outside world, no 
progress opportunity, low skills and 
low wage income and low social ben-
efits (Yiğitoğlu, 2005). Education (and 
vocational training) is of paramount 
importance for people with disabilities 
in finding a proper job that can lead a 
decent life (Bakırcı, 2005). 

In employment 17 per cent of Eu-
rope’s general population and about 
15 per cent of the working population 
suffer from a disability. According to 
UNPRPD, employment rates for indi-
viduals with disability are %50-%75 
lower in global (United Nations Department 
of Public Information, 2007, s. 1-4).

The concept of decent work with 
"leaving no one behind" aspect, com-
prise improving living and working 
conditions alongside to the atten-
dance of the most vulnerable and 
disadvantaged groups within the 
society. Decent work means oppor-
tunities for everyone to have a job, 
get work for being productive and 
inclusive. It also infers a fair income, 
equality and security in the work-
place and social protection for people, 
for families and better prospects for 
personal development (UNDP, 2018). 
In the light of this matter of fact, it is 
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also crucial that all people are giv-
en equal opportunities in the labour 
market and workplace (UNDP, 2018).

CONCLUSION
UN work for the increase the level 

of people with disabilities in all areas 
by the way of policy outputs and their 
implementation to the real life. And 
it is well positioned to promote and 
foster the importance of disability 
inclusive development at the global, 
regional and country levels. 

UNPRPD and UN has also had 
marked success in bringing gov-
ernment and civil society actors 
together as required by the CRPD. 
Stakeholders, including government 

partners, donors and organizations 
of persons with disabilities.

All in all, UN might not be the per-
fect international organization about 
the subject of people with disability, 
but still it is best option for the world, 
at least for now.

Besides, UN should create more 
integration between the counties, 
and organizations in global. Scope 
of UNPRPD should be cover all world, 
not only 38 countries. Reports should 
include latest statistics and rates, 
generate disability datas periodically 
and all reports should be shared with 
public. The organization also should 
strength the decent work call for all.
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ÖZ
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 

(AÇSH) Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hiz-
metleri Genel Müdürlüğü (EYHGM) 
tarafından 2014-2018 yılları arasında 
yürütülen İşe Katıl Hayata Atıl Projesi 
ülkemizde engelli bireylerin açık iş 
piyasasında istihdamında gelecek 
için umut vadeden ve yepyeni bir 
anlayışı temsil eden bir destekli is-
tihdam projesidir. “Her birey çalış-
ma hayatında yer alabilir” anlayışı 
ile yola çıkan proje; engellere değil 
yeteneklere, gruplara değil bireylere 
odaklanarak istihdam alanında ül-
kemiz için destekli istihdam modelini 
geliştirmeyi hedeflemiştir.

İşe Katıl Hayata Atıl Projesi engelli 
birey, iş koçu ve işveren işbirliğinde 
yürütülen ve başarılı sonuçlar alın-
masını sağlayan, tüm engel gruplarını 
uygulamaya dâhil eden ve altı ilde 
uygulanan bugüne kadar gerçekleş-
tirilmiş en kapsamlı destekli istihdam 
projesi olma özelliği taşımaktadır. 
Bu çalışmada, ayrıntılı bir şeklide 
ele alınan bu proje ışığında Türkiye 
açısından destekli istihdamının ge-
leceği tartışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Engelli, Açık 
İş Piyasası, Destekli İstihdam

WHAT ARE THE PROMISES OF 
BACKED UP EMPLOYMENT 
WITHIN THE EMPLOYMENT OF 
PEOPLE WITH DISABILITIES? 
'AN EXAMPLE OF JOIN TO WORK, 
PLUNGE INTO LIFE' 

ABSTRACT
Join to Work Join to Life Project, 

carried out by the General Directorate 
of Services for Persons with 
Disabilities and Elderly under the roof 
of Ministry of Family, Labor and Social 
Services between 2014 and 2018, is a 
supported employment project that 
promises a new understanding for the 
future in the employment of disabled 
people in the open labour market in 
Turkey. Stating that everyone has 
the right to participate into labour 
market, the Project aims to develop 
a supported employment model for 
Turkey by focusing not on barriers 
but talents, and not on groups but 
individuals.

Join to Work Join to Life Project is 
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the most comprehensive supported 
employment Project implemented 
in six provinces, which is carriedout 
in collaboration with persons with 
disabilities, job coaches and employers, 
and which ensures successful results, 
including all types of disability. In this 
study, in the light of this project, which 
is discussed in detail, the future of 
supported employment is discussed 
for Turkey.

Keywords: People with Disabilities, 
Open Labour Market, Supported 
Employment

GİRİŞ
Dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 

15’inin (2010 dünya nüfus tahminle-
rine göre) bir tür engellilik ile yaşa-
dığı tahmin edilmektedir. Bu, Dünya 
Sağlık Örgütü’nün yaklaşık yüzde 10 
olduğunu ileri sürdüğü 1970’lere ait 
önceki tahminlerden daha yüksektir 
(WHO, 2011). 

Engellilik konusu günümüzde bir 
insan hakları meselesi olarak kabul 
edilmektedir. Artık engelliler kendi-
leri hakkında başkaları tarafından 
karar verilen, koruma ve yardıma 
muhtaç bireyler olarak görülmek 
yerine kendi yaşamları üzerinde yet-
ki ve karar sahibi hak öznesi özerk 
bireyler olarak kabul edilmektedir. 
Birleşmiş Milletler (BM)1948 yılında 
kabul ettiği İnsan Hakları Evrensel 
Beyannamesi’nden başlayarak üze-
rinde anlaşmaya vardığı tüm ulus-
lararası hak kapsamlı sözleşmele-
rinde tüm insanların bu haklardan 

yararlanacağını özellikle ve önemle 
vurgulamıştır. Ancak uygulamada 
engellilerin diğer bireylerin sahip 
olduğu temel hak ve özgürlüklerden 
mahrum edildikleri küresel düzeyde 
kabul görmektedir. Bu kabulden ha-
reketle BM 2006 yılında Engellilerin 
Haklarına İlişkin Sözleşmeyi (EHİS) 
kabul etmiştir.

EHİS, engelli bireylerin insan hak-
larının korunmasını, teşvik edilmesini 
ve geliştirilmesini sağlamak üzere 
devletlerin yükümlülüklerini açık-
lamaktadır. Sözleşme, yeni haklar 
ortaya koymamakla birlikte mevcut 
insan hakları sözleşmelerini engelli-
ler açısından tamamlayıcı bir nitelik 
taşımaktadır. Sözleşme, devletlerin 
engelliler açısından kendi sorumlu-
luklarını kavrayabilmelerini sağlamak 
üzere insan haklarını yeniden tarif 
etmektedir.

Sözleşme, engellilik kavramın-
da engelli kişinin eksikliklerine ve 
yetersizliklerine vurgu yapan tıbbi 
yaklaşım yerine hak temelli yak-
laşıma geçişi öngörmektedir. Hak 
temelli yaklaşım, toplumsal düzeyde 
var olan olumsuz tutum ve çevresel 
engelleri ortaya koyarak, engelli bireyi 
çevreyle etkileşimi içinde ele alır ve 
tüm bu engellerin yarattığı eşitsizliğe 
karşı hukuki koruma sağlar.

Dünya çapında, engelli olmayan 
insanlara kıyasla engelli insanlar; 
daha kötü sağlık durumuna, daha 
düşük eğitim başarısı ve ekonomik 
katılıma ve daha yüksek yoksulluk 
oranlarına sahiptir. Özel gereksinimli 
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bireyler toplumun geri kalanının var-
lığına alıştığı sağlık, eğitim, istihdam, 
ulaşım ve bilgi edinme gibi hizmetlere 
erişimde engellerle karşılaşmaktadır 
(WHO, 2011).

Engelli insanların işsiz kalma ih-
timali daha yüksektir ve engelliler 
istihdam edildiklerinde bile genel-
likle daha az kazanç elde ederler. 
Dünya Sağlık Araştırması’nın sağ-
ladığı global veriler, engelli olmayan 
erkeklere (yüzde 65) ve kadınlara 
(yüzde 30) kıyasla engelli erkeklerin 
(yüzde 53) ve kadınların (yüzde 20) 
daha az istihdam edildiklerini gös-
termektedir. Ekonomik İşbirliği ve 
Kalkınma Örgütü’nün (OECD) yap-
tığı güncel bir araştırma, 27 ülkede 
çalışma yaşında olan engelli kişile-
rin işgücü piyasasında kayda değer 
dezavantajlar deneyimlediklerini ve 
engelli olmayan kişilere göre işgücü 
piyasasında daha kötü sonuçlar elde 
ettiklerini göstermiştir. Ortalama-
da yüzde 44 olan engelli insanların 
istihdam edilme oranları, engelli 
olmayanların oranının (yüzde 75) 
yarısından fazladır. Engelli insanların 
çalışma yaşamı dışında kalma oranı 
engelli olmayanlara nazaran 2,5 kat 
daha yüksektir (sırasıyla yüzde 49 
ve yüzde 20) (WHO, 2011).

Toplumla bütünleşme sürecinde, 
bireyin toplum içinde belli bir statüye 
kavuşması ve üretken bir üye haline 
dönüşmesi vazgeçilmez unsurlardan 
birisidir. Topluma üretken bir birey 

olarak katılmanın ön şartı ise bir iş 
sahibi olmaktır. Engelli olmayan bi-
reyler için de yaşama bağlılığın ön 
şartlarından birisi olan bu durum, 
engelliler için daha da anlamlı olmak-
tadır. Ancak özürlülerin bir iş sahibi 
olabilmeleri için yerine getirilmesi 
gereken çok önemli bazı hizmetler 
söz konusudur. Öncelikle çok iyi bir 
sağlık hizmeti, herkese bir hak olarak 
tanınan temel eğitim ve beraberinde 
özel eğitim,  sonrasında bu hizmet-
lerin en önemli ayağı olan mesleki 
eğitim olanaklarından engellilerin 
de mutlaka yararlandırılmaları ge-
rekmektedir. 

1. DÜNYADA ENGELLİLERE 
YÖNELİK İSTİHDAM
POLİTİKALARI
Dünyada engelli bireylere yönelik 

istihdam politikaları ağırlıklı ola-
rak Birleşmiş Milletlerin (BM) çeşitli 
tarihlerde kabul ettiği uluslararası 
belgeler1  ile şekillenmiş, taraf dev-
letlerin bu belgeler ışığında kendi 
mevzuatlarını oluşturmaları yoluyla 
da zaman içerisinde gelişerek üye 
ülkelerde engelli bireylerin istihdam 
aracılığıyla toplumsal yaşama katı-
lımlarında önemli adımlar atılmıştır.

Bu çerçevede, BM Genel Kurulu 
20.12.1983 tarihinde 48/96 sayılı ka-
rarıyla Engelliler İçin Fırsat Eşitliği 
Konusunda Standart Kuralları kabul 
etmiş ve böylece ilk olarak engelli-
lerin istihdamına yönelik hükümler 

1-   EYHGM (Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü) (2019). Birleşmiş Milletler Sisteminde Engellilik. 
https://www.ailevecalisma.gov.tr/eyhgm/mevzuat/uluslararasi-mevzuat/
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uluslararası bir belgede yerini almıştır. 
Uluslararası alanda sosyal po-

litikanın ana aktörlerinde biri olan 
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) 1919 
yılından kurulduktan sonra engelli-
lere karşı ayrımcılığın önlenmesi ve 
engellilerin korunması hususunda 
önemli düzenlemelerin yapılmasını 
sağlamıştır. Bunlardan ilki 1955 yı-
lında onaylana Sakatların Mesleki 
Rehabilitasyonu Hakkında 99 Sayılı 
Tavsiye Kararı’dır. Bu tavsiye kararı 
ile engellilerin mesleki rehabilitas-
yonlarına yönelik alınacak tedbirlere 
ilk olarak yer verilmiştir.

ILO’nun bir diğer düzenlemesi olan 
ve 1975 yılında yürürlüğe giren İnsan 
Kaynaklarının Değerlendirilmesinde 
Mesleki Eğitim ve Yönlendirmenin Yeri 
Hakkında 142 Sayılı Sözleşme ile üye 
ülkelere mesleki eğitim ve istihdam 
alanında yükümlülükler getirilmiştir. 
Sözleşmenin Madde 3/b.1’de, “Her üye 
tüm engelliler için hazırlanacak özel 
programlar da dâhil olmak üzere, tüm 
çocuklara, gençlere ve yetişkinlere 
kapsamlı enformasyon sağlamak 
ve mümkün olan en geniş rehberlik 
amacıyla, istihdama ilişkin sürekli 
bilgi temini dâhil, mesleki rehberlik 
sistemlerini tedricen yaygınlaştıra-
caktır.” ifadesine yer verilmiştir.

ILO’nun 1985 yılında kabul ettiği 
Mesleki Rehabilitasyon ve İstihdam 
Hakkında 159 Sayılı Sözleşmesi ile 
mesleki rehabilitasyon faaliyetle-
riyle engelli bireylerin istihdamını 
engelli olmayanlar ile eşit seviyeye 
getirebilmek için engelli bireylere 

açık iş gücü piyasasında iş bulma 
amaçlamaktadır. Bu kapsamda, en-
gelli işçilerin lehine alınacak olan 
olumlu tedbirleri, engelli olmayan 
işçiler aleyhine bir ayrımcılık olarak 
kabul edilemeyeceğini vurgulamıştır. 
Ülkenin uygulama ve imkanlarına 
göre, engelliler için bir mesleki rehabi-
litasyon ve istihdam politikası ortaya 
koyması, bu politikayı uygulayarak ve 
düzenli aralıklarla gözden geçirmesi 
ve iyileştirmesi istenmiştir.

Mesleki Rehabilitasyon ve İstih-
dam Hakkında 168 Sayılı Tavsiye Ka-
rarı 1983 yılında kabul edilmiştir. 168 
sayılı bu tavsiye kararında mesleki 
rehabilitasyon ve istihdam seçenek-
lerinin nasıl sağlanabileceği; işveren, 
işçi ve engelli örgütlerinin mesleki 
rehabilitasyon hizmetlerinin geliş-
tirilmesini nasıl destekleyebileceği 
hususlarını düzenlemiştir.

Birleşmiş Milletlerin engellilik ala-
nında atmış olduğu en önemli adım, 
13 Aralık 2006 tarihinde yapılan BM 
Genel Kurulu’nda Engellilerin Hakla-
rına İlişkin Sözleşmeyi (EHİS) kabul 
etmiş olmasıdır. Sözleşme, BM tara-
fından 2007 yılında imzaya açılmış, 
onaylayan ülkeler açısından 3 Mayıs 
2008 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 
Türkiye Sözleşmeyi onaylayan ilk 
ülkeler arasında yer almıştır. 

EHİS, engelli kişilerin haklarına 
bütüncül bir koruma sağlayan ve bağ-
layıcılığı olan uluslararası nitelikteki 
ilk ve tek yasal metindir. EHİS; engelli 
bireylerin insan haklarının korun-
masını, teşvik edilmesini ve gelişti-
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rilmesini sağlamak üzere devletlerin 
yükümlülüklerini açıklamaktadır. 
Sözleşme, yeni haklar ortaya koyma-
makla birlikte mevcut insan hakları 
sözleşmelerini engelliler açısından 
tamamlayıcı bir nitelik taşımakta ve 
devletlerin engelliler açısından kendi 
sorumluluklarını kavrayabilmelerini 
sağlamak üzere insan haklarını ye-
niden tarif etmektedir. Sözleşmesin 
27. Maddesi engellilerin çalışma ve 
istihdam hakkını düzenlemiştir. 

Günümüzde uluslararası belge-
lerin bağlayıcılığı ve ülkelerin ken-
di öznel ihtiyaçları doğrultusunda 
gelişmiş ülkeler başta olmak üzere 
tüm dünyada engelli bireylerin istih-
damına yönelik çeşitli mevzuat dü-
zenlemeleri ile uygulamaların çerçe-
vesi belirlenmeye çalışılmaktadır. Bu 
çerçevede, engellilerin iş piyasasına 
katılmalarının desteklenmesi amacı 
ile Dünyada farklı  mekanizmalar kul-
lanılmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü 
bu mekanizmaları aşağıdaki şekilde 
sıralamıştır (WHO, 2011: 261-270):

n Yasalar  ve düzenlemeler yap-
mak; ayrımcılık karşıtı yasalar ve po-
zitif ayrımcılık içeren uygulamaları 
bu çerçevede değerlendirebiliriz. BM 
Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleş-
menin (EHİS) 27. maddesinde “Engelli 
bireylerin, engelli olmayan bireylerle 
eşit şartlarda çalışma hakkı tanın-
maktadır; bu hak çerçevesinde, engelli 
bireylere yönelik açık, bütünleştirici 
ve erişilebilir bir iş piyasasında ve 
çalışma ortamında özgürce seçilen 

veya kabul edilen bir işle hayatını 
kazanmaya ilişkin fırsatlar yer al-
maktadır”. Sözleşme ile istihdamda 
her türlü ayrımcılık yasaklanmakta, 
mesleki eğitime erişim ve kendi hesa-
bına çalışma fırsatları teşvik edilmekte 
ve işyerinde makul düzenlemelerin 
yapılması yönünde hükümler sun-
maktadır. ABD, Avustralya, Kanada, 
Yeni Zelanda, İngiltere ve İskandi-
nav ülkeleri gibi bazı ülkeler mevzuat 
düzenlemelerinde ayrımcılık karşıtı 
yasalara yer vermiştir.  Örneğin Avust-
ralya’da 1992 yılında onaylanan Engelli 
Ayrımcılık Yasası engellilerin yasalar 
önünde herkesle eşit haklara sahip 
olduğunu ve engellilik temelinde ay-
rımcı uygulamaların suç olarak kabul 
edileceğini vurgulamıştır. Birçok ül-
kede de bu düzenlemeleri destekleyici 
nitelikte, işverenleri engelli istihdamı 
konusunda güdüleyici finansal destek 
programları da gündeme gelmiştir. 
Ayrımcılığın önlenmesine dair önlem-
lerle istihdamda “pozitif ayrımcılık” 
yapılması çağrısında bulunulmak-
tadır. Ülkemizde de Anayasada ve 
Yasalarımızda pozitif ayrımcılıkla ilgili 
düzenlemeler yapılmıştır. Anayasanın 
Kanun önünde eşitlik başlıklı 10’nun-
cu Maddesinde “Çocuklar, yaşlılar, 
özürlüler, harp ve vazife şehitlerinin 
dul ve yetimleri ile malul ve gaziler 
için alınacak tedbirler eşitlik ilkesine 
aykırı sayılmaz.” şeklinde pozitif ay-
rımcılıkla ilgili düzenleme yapılmıştır.

n Duruma uyarlanmış müdaha-
leler; bu müdahaleler engellilerin 
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ihtiyacına göre düzenlenmelidir. Ko-
talar, işverenlere yönelik teşvikler, 
destekli istihdam, korumalı istihdam 
ve istihdam kurumları şeklinde sı-
ralayabiliriz. 

n  Mesleki rehabilitasyon ve eği-
tim; mesleki rehabilitasyon hizmet-
leriyle engelli bireylerin kabiliyetleri 
geliştirilmekte ya da bu kabiliyetler 
yeniden kazandırılmakta, böylece 
bu bireylerin rekabetçi iş piyasasına 
katılabilmeleri sağlanmaktadır. 

n Kendi hesabına çalışma ve mik-
ro finansman; kendi işini kurmak 
amacıyla finansman sağlanması, 
çok sınırlı olan kayıtlı istihdama bir 
alternatif sağlayabilir. Pek çok engelli 
bireyin teminatla kredi almak için 
yeterli mal varlığı bulunmamakta-
dır ve bu insanlar çoğunlukla uzun 
yıllar yoksulluk içerisinde yaşamış 
insanlardır. Bundan dolayı engellilere 
yönelik verilecek finansal destek-
lerin hibe, faizsiz kredi veya esnek 
ödemli destekler olması engellilerin 
yararına olacaktır.

n Sosyal koruma; engellilere yöne-
lik uzun vadeli ödenek ve yardımlar 
engelli bireyin iş aramaktan, işe gir-
mekten vazgeçirebilmektedir. Yar-
dımlar az bir miktarda da olsa sürekli 
olması engellinin bir iş bulsa da yar-
dımın kesilme korkusu ve bu bulduğu 
işin güvencesinin olmaması engelli-
yi işe girmekten vazgeçirmektedir. 
Engelliğin çalışmanın önünde daima 

bir engel olduğuna ilişkin kanılar ve 
engelliye yönelik yardımların bireyin 
iş hayatından uzak durmasına neden 
olması çok önemli sosyal problemler 
doğurabilmektedir. Sosyal korumanın 
engelli bireyleri iş hayatından uzak 
tutan bir hal almasını önlemek için 
politikalar geliştirilmelidir. Bu çerçe-
vede, ilk olarak gelir desteği unsuru ile 
engelli bireyler tarafından yüklenilen 
ilave maliyetleri telafi unsurunun 
birbirinden ayrılması gerekmekte-
dir. İkincisi, engelli ödeneklerinde 
zaman sınırlamasına gidilmesi, başta 
gençler olmak üzere engelli bireylerin 
istihdamının artırılmasını sağlaya-
caktır. Örneğin;  Almanya, Hollanda 
ve Norveç’te işe geri dönmeyi teşvik 
etmek amacıyla bu tür programlar 
başlatılmıştır. Bu programlarla, bazı 
engelli bireylerin durumlarının çok 
uzun süreli olacağı kabul edilmekle 
birlikte, bir şekilde işe geri dönmenin 
de mümkün olduğu gösterilmektedir. 
Ödeneklerin süresinin sınırlı olma-
sı, bireylerin bu süre sona erdikten 
sonra işe geri dönmeleri konusunda 
başlı başına bir teşviktir. Son olarak, 
ödenen ücretlerin çalışmayı teşvik 
edecek seviyede olması sağlanmalıdır. 
Buradaki düşünce, içinde bir engelli 
bireyin yer aldığı düşük gelirli hane-
leri çalışmaları için teşvik etmektir.

n Tutumların değiştirilmesi; top-
lumun bakış açısının değiştirilmesi 
amacıyla yapılan çalışmalar yer al-
maktadır. Pek çok engelli sivil toplum 
kuruluşu toplumun engellilikle ilgili 



83KARATAHTA / İş Yazıları Dergisi 

algılarını değiştirme girişimlerinde 
bulunmaktadır.

2. TÜRKİYE’DE ENGELLİ
BİREYLERE YÖNELİK
İSTİHDAM POLİTİKALARI VE İŞ 
PİYASASI PROGRAMLARI
Ülkemizde engelliler politika-

sını yansıtan yasal düzenlemelere 
baktığımızda eğitim, sağlık, istih-
dam, sosyal güvenlik ve topluma 
tam katılım konularında yasaların 
içeriklerinde engellilerin haklarının 
korunduğunu görmekteyiz. Ülkemiz 
hem imzaladığı uluslararası sözleş-
melerle hem başta Anayasa olmak 
üzere iç mevzuatı ile engellilerin 
temel haklarını güvence altına almış 
durumdadır. Ancak uygulamada 
pek çok aksaklığın yaşandığı da 
bir başka gerçek olarak varlığını 
korumaktadır.

Türkiye üyesi olduğu Birleşmiş 
Milletler ve bağlı örgütlerinin çeşitli 
zamanlarda kabul ettiği; İnsan Hak-
ları Evrensel Beyannamesi, Sakat 
Kişilerin Hakları Bildirisi, Engelliler 
İçin Fırsat Eşitliği Hakkında Standart 
Kurallar, Engellilerin Haklarına İlişkin 
Sözleşme, Engellilerin İstihdamı ve 
Mesleki Rehabilitasyonu Hakkında 
159 sayılı ILO Sözleşmesi ve 168 sayılı 
ILO Tavsiye Kararı, İnsan Haklarının 
Değerlendirilmesinde Mesleki Eğitim 
ve Yönlendirmenin Yeri Hakkında 
142 sayılı ILO Sözleşmesi ve ayrıca 
onaylanan Avrupa Sosyal Şartı uya-
rınca engellilere yönelik birtakım 
taahhütlerde bulunmuştur.

BM tarafından Mart 2007 tarihinde 
imzaya açılan Engellilerin Haklarına 
İlişkin Sözleşme ülkemiz tarafından 
aynı tarihte imzalanmış, onay süreci 
tamamlanarak 2009 yılında ülkemiz 
açısından uluslararası bağlayıcılık 
kazanmıştır. Sözleşme’nin amacı, 
engellilerin tüm insan hak ve temel 
özgürlüklerinden tam ve eşit şekilde 
yararlanmasını teşvik ve temin et-
mek ve insanlık onurlarına saygıyı 
güçlendirmektir. Sözleşme; çalışma 
hakkını mutlak olarak tanır, çalışma 
hakkının diğer bireylerle eşit koşullar 
altında olmasını esas kılar, bu hakkın 
mümkün olduğunca açık, bütünleş-
tirici ve erişilebilir bir iş piyasasında 
olması gerektiğini vurgular, bu alan-
da tedbirlerin alınması için gerekli 
mevzuatın hazırlanması yönünde 
harekete geçilmesini talep eder.

Engellilerin toplumla bütünleş-
melerinde karşılarına pek çok en-
gel çıkmaktadır. Bunların başında 
yoksulluk, ulaşım, fiziksel çevre ve 
konut, rehabilitasyon ve araç-gereç 
gereksiniminin yeterince karşıla-
namaması, aile yaşamları ve özel 
yaşamları, eğitim ve istihdam gel-
mektedir (Karataş, 2001). Çalışmak ve 
işsizlikten korunmak, bireyin temel 
hak ve özgürlüklerini tamamlayan 
toplumsal haklar çerçevesinde ge-
lişmiş ve çeşitli uluslararası bildirge, 
öneri ve sözleşmeye konu olmuştur. 
Çalışmanın bireysel ve toplumsal 
açıdan önemi, insanın gereksinimleri 
ile ilişkilidir. İnsanların gereksinimleri, 
engelli olsunlar olmasınlar, temelde 
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aynıdır. Beslenme, giyim, barınma 
gibi temel gereksinimler ile güvenlik 
içinde var olma, bir topluma ait olma, 
üretkenlik ve diğer kişisel gerek-
sinimlerin karşılanması her insan 
için önemlidir ve bu, büyük ölçüde 
çalışma ile ilgilidir (Karataş, 1998:184).

Engelli bireyler toplumsal ya-
şamda en büyük mücadeleyi eği-
tim ve istihdam alanlarında vermek 
zorunda kalmıştır. Engellilerin ço-
ğunluğu eğitimde fırsat eşitliğinden 
yararlanamamakta ve bu nedenle 
sıradan, uzmanlık gerektirmeyen, 
düşük ücretli işlerde çalışmak zo-
runda kalmaktadır. Fiziksel engeller 
onların ulaşımlarını engellemekte, 
toplumsal tutumlar onları kültürel 
yaşamdan ve normal sosyal iliş-
kilerden koparmakta, önyargı ve 
bilgisizlik özürlülerin toplumun geri 
kalanından kopuk kendileri için dü-
zenlenen kurumlarda eğitilmelerine, 
çalışmalarına ve yaşamlarını devam 
ettirmelerine neden olmaktadır (UN, 
1992:1).

Diğer bütün bireyler gibi engellile-
rin eğitim ve istihdam olanaklarından 
eşit şartlarda faydalanamamala-
rı toplumla bütünleşmelerinde ve 
üretken, bağımsız, kendine güvenen 
bireyler olarak yaşamlarını devam 
ettirmelerinde anahtar bir rol oyna-
maktadır. Bu iki temel alanda engel-
lilerin ihmal edilmesi üretilecek diğer 
bütün politikaları ve geliştirilecek 
bütün hizmetleri etkisiz kılacaktır. 
Engelli bireylerin devletten ve içinde 
bulundukları toplumdan beklentileri 

de gelir getirici bir işte çalışma olana-
ğını yaratıcı tedbirlerin alınmasıdır.

Türkiye’de engellilere yönelik istih-
dam politikaları başta Anayasa olmak 
üzere çeşitli yasal düzenlemelerle 
belirlenmiş durumdadır. Anayasanın 
getirmiş olduğu eşitlik ilkesinin yanı 
sıra düzenlemelerin öngördüğü pozitif 
ayrımcılık esasları engellilere yöne-
lik istihdam politikalarının temelini 
oluşturmaktadır. Anayasada yer alan 
hükümlerle birlikte Temmuz 2005’te 
yürürlüğe giren Engelliler Hakkında 
Kanun ayrımcılık karşıtı ve engelli-
lere yönelik önemli bir hak belgesi 
olmuştur. Engelliler Hakkında Ka-
nun, doğrudan ve dolaylı ayrımcılık 
dâhil olmak üzere engelliliğe dayalı 
her türlü ayrımcılığı yasaklamakta, 
eşitliği sağlamak ve ayrımcılığı or-
tadan kaldırmak üzere engellilere 
yönelik makul düzenlemelerin yapıl-
ması için gerekli tedbirler alınmasını 
talep etmekte ve engellilerin hak ve 
özgürlüklerden tam ve eşit olarak 
yararlanmasını sağlamaya yönelik 
alınacak özel tedbirlerin ayrımcılık ola-
rak değerlendirilemeyeceğini vurgu-
lamaktadır. Kanun ayrıca, istihdamın 
tüm aşamalarında engelliliğe dayalı 
her türlü ayrımcılığı yasaklamakta, 
işyerlerinde engellilerin ihtiyaçlarına 
yönelik makul düzenlemeyi zorunlu 
kılmakta ve açık işgücü piyasasın-
da istihdamı güç zihinsel ve ruhsal 
engelliler için korumalı işyerlerini 
düzenlemektedir.

Ülkemizde, engellilere yönelik 
istihdam politikaları 1970’lere kadar 
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uzanan tarihçesinden günümüze 
değin büyük ölçüde kota ve kota/
ceza sistemine dayanmaktadır. En-
gellilerin istihdam edilebilmelerinde 
kamu ve özel sektör işverenlerine 
çeşitli yükümlülükler getirilmiştir. 
Bununla birlikte son yıllarda diğer 
bazı istihdam yöntemlerinin de 
uygulamada yer almaya başladığı 
görülmektedir.

Tablodan da anlaşılacağı üzere 
2011 yılı Nüfus ve Konut Araştırması 
sonuçlarına göre ülkemizde engellile-
rin işgücüne katılım oranı yüzde 22,1 
iken, istihdama dâhil olmayan nüfus 
yüzde 77,9 olarak gerçekleşmiştir. 

2.1. Kota/Kota-Ceza Yöntemi
Özel ve kamu kesimi ayrımı ya-

pılmaksızın, yasalarla belirlenen sa-

yıda istihdam kapasitesi bulunan 
işverenlere yine yasalarla sapta-
nılan oranlarda engelli çalıştırma 
yükümlülüğünün getirilmesine iliş-
kin istihdam tekniği, öğretide “kota 
yöntemi” olarak adlandırılmaktadır. 
Kota oranları, bir ülkenin endüstri-
yel yapısı ile engellilerin istihdam 
edilebilirlik oranları göz önünde 
tutularak belirlenir (Altan, 1998: 
27). Ülkemizde engellilere yönelik 
istihdam politikaları temelde kota 
yöntemine dayanmaktadır. Engel-
lilerin istihdam edilebilmelerinde 
kamu ve özel sektör işverenlerine 
çeşitli yükümlülükler getirilmiştir. 
Ayrıca engellilerin işçi olarak istihdam 
edilmelerinde sorumluluğunu yeri-
ne getirmeyen işverenler için cezai 
yaptırım öngörülmüştür. Ülkemizde 

Tablo 1. Türkiye’de Engellilere İlişkin İşgücü Göstergeleri

Kaynak: EYHGM  (2011a). 2011 Nüfus ve Konut Araştırması Engellilik Sonuçları, Ankara. 

S %

İşgücüne Katılım Oranı

Toplam 1001 22.1
Kadın 331 12.4
Erkek 670 35.4

İstihdam Oranı

Toplam 914 20.1

Kadın 307 11.6

Erkek 607 32.0

İşsizlik Oranı

Toplam 88 8.8
Kadın 24 7.3
Erkek 64 9.5

İstihdama Dâhil Olmayan Nüfus Toplam 3540 77.9
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kota/kota-ceza yöntemi 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanunu ve 4857 
sayılı İş Kanunu ile bu yasalara bağlı 
çıkartılan yönetmeliklerle düzen-
lenmiş durumdadır. 

14 Temmuz 1965 tarihinde kabul 
edilen 657 sayılı Devlet Memurla-
rı Kanunu’nda engellilerin memur 
olarak işe alınmaları 53. madde ile 
düzenlenmiştir. İlgili madde uyarın-
ca, kamu kurum ve kuruluşları bu 
kanuna göre çalıştırdıkları personele 
ait kadrolarda yüzde 3oranında en-
gelli çalıştırmak zorundadır. Yüzde 
3’ün hesaplanmasında ilgili kurum 
veya kuruluşun toplam dolu kadro 
(taşra teşkilatı dâhil) sayısı dikkate 
alınmaktadır. 

Kamu kurumlarına engelli memur 
alımı ile ilgili olarak Devlet Memur-
ları Kanununda 13.02.2011 tarihinde 
değişikliğe gidilerek engelli memur 
alımına yönelik sınavlar merkezi hale 
getirilmiştir. Engellilerin memurluğa 
alınma şartlarına, merkezi sınav ve 
yerleştirmenin yapılmasına, eğitim 
durumu ve engel grupları dikkate 
alınarak kura usulü ile yapılacak yer-
leştirmelere, ilişkin usul ve esaslar ile 
diğer hususlar 7.2.2014 tarihli Resmi 
Gazete’de yayımlanan Yönetmelikle 
düzenlenmiştir. Düzenleme ile en-
gelliler için sınavların, ilk defa dev-
let memuru olarak atanacaklar için 
açılan sınavlardan aynı  zamanlı ve 
merkezi olarak, engelli kontenjanı 
açığı bulunduğu sürece engel grupları 
ve eğitim durumları  itibarıyla sınav 
sorusu hazırlanmak ve ulaşılabilir-

liklerini sağlamak suretiyle merkezi 
olarak yapılması veya yaptırılması  
hüküm altına alınmıştır.

Engelli memur istatistiklerine 
baktığımızda 2002 yılında 5.777 olan 
sayının 2018 yılı Aralık ayı itibariyle 
53.017’ye yükseldiği (DPB, 2019a), bu 
sayı içerisinde 35.644 yerleştirmenin 
2012 yılından günümüze gerçekleş-
tirilen dört merkezi sınav ile olduğu 
anlaşılmaktadır (DPB, 2019b).  

Ülkemizde engelli işçi istihdamı 
4857 sayılı İş Kanununun 30 uncu 
maddesi kapsamında düzenlenmiştir. 
Buna göre “İşverenler, elli veya daha 
fazla işçi çalıştırdıkları özel sektör 
işyerlerinde yüzde üç engelli; kamu 
işyerlerinde ise yüzde dört engelli 
bireyi meslek, beden ve ruhi durum-
larına uygun işlerde çalıştırmakla 
yükümlüdürler. Bu maddeye aykırılık 
hallerinde 101 inci madde uyarınca 
tahsil edilecek cezalar, engellilerin 
kendi işini kurmaları, engellinin iş 
bulmasını sağlayacak destek tekno-
lojileri, engellinin işe yerleştirilmesi, 
işe ve işyerine uyumunun sağlanması 
ve bu gibi projelerde kullanılmak-
tadır. Bu kapsamda; işverenler de 
işyerinde engelli bireylere sağlaya-
cakları yeni teknolojiler ve gerekli 
araç-gerçeklerin temini amacıyla bu 
fondan yararlanabilmektedir.

Ülkemizde İŞKUR verileri uyarınca 
2019 Mart ayı sonu itibariyle kamu 
sektöründe 14.853, özel sektörde 
96.142 olmak üzere toplam 110.995 
engelli işçi çalışmaktadır (İŞKUR, 
2019a).
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2.2.  Korumalı İstihdam
Korumalı istihdam, bir dizi farklı 

programı kapsayan, özürlülere ko-
runaklı bir ortamda istihdam sağla-
yan rekabetten uzak bir programdır 
(Bergeskog, 2001). Korumalı işyeri, 
normal işgücü piyasasının rekabetçi 
koşullarında istihdam fırsatı bulama-
yan engelliler için mesleki iyileştir-
me ve istihdam sağlamak amacıyla, 
devlet tarafından ilgili mevzuatta 
teknik donanım desteği yanında mali 
yönden de desteklenen iş ve çalışma 
ortamının özel olarak düzenlendiği 
işyeridir (Aytekin, 2010). Korumalı 
istihdam yapılarında yürütülen fa-
aliyetlerle ilgili olarak kesin bir veri 
bulunmamasına rağmen en çok ifade 
edilenler sırasıyla: endüstriyel bir 
faaliyetin taşeronluğu (paketleme, 
montajlama veya imalat), sadece 
imalat, hizmetler, tarım ve ticari 
faaliyetlerdir (Visier, 1998).

Ülkemizde, açık işgücü piyasasına 
kazandırılmaları güç olan zihinsel ve 
ruhsal engelli bireyler bakımından 
alternatif bir istihdam yöntemi olan 
korumalı istihdam modeli, Devlet 
tarafından teknik ve mali yönden 
desteklenen ve çalışma ortamı özel 
olarak düzenlenen işyerlerinde ger-
çekleştirilmektedir. En az sekiz zihin-
sel veya ruhsal engelli bireyin çalıştığı 
işyerinin işvereni “korumalı işyeri 
statü belgesi” almak için başvurabil-
mektedir. İşveren, çalışacak engelli 
birey sayısının toplan işçi sayısına 
oranının yüzde 75 den az olmaması 
koşulunu da sağlamalıdır. 

Korumalı istihdam kapsamında 
mevzuat düzenlemeleri kapsamın-
da; Korumalı İşyerleri Hakkında 
Yönetmelik 26 Kasım 2013 tari-
hinde 28833 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 
AÇSH Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hiz-
metleri Genel Müdürlüğü tarafından 
2011 yılında gerçekleştirilen İşgücü 
Piyasasının Engelliler Açısından 
Analizi Projesi sonuçlarına göre iş-
gücü piyasasında en az tercih edilen 
engelli grubu olan zihinsel engelliler 
ile ruhsal ve duygusal engellilerin 
istihdam edilmeleri için Koruma-
lı İşyerleri Hakkında Yönetmelik 
kapsamında kurulacak korumalı 
işyerleri için zihinsel veya ruhsal 
engelli istihdamı şartı getirilmiştir 
(EYHGM, 2011b). Getirilen destek 
hükümleriyle; korumalı işyerleri için 
gelir ve kurumlar vergisinde indirim 
yapılması, korumalı işyerlerinin 
çevre temizlik vergisinden muaf 
tutulması, korumalı işyerlerinde 
çalışacak engellilerin maaşları-
nın bir kısmının ve işverenlerinin 
işsizlik sigorta primlerinin Hazi-
ne’den karşılanması sağlanmış-
tır.“Korumalı İşyerlerinde Çalışan 
Engellilerin Ücretlerine Karşılık İş-
verene Yapılacak Ödeme Hakkında 
Yönetmelik” 30 Nisan 2016 tarih 
ve 29699 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 
Bu mevzuatla birlikte korumalı iş-
yerlerinde çalışan engelli bireyler 
için ücret sübvansiyonu da uygu-
lamada yerini almış oldu.
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Mali destek kapsamında her ay 
ve her engelli için işverene ödeme 
yapılmakta olup bu rakam 2019 yılı 
birinci altı ay için 720,33 TL’dir. Mayıs 
2019 itibariyle ülkemizde 9 korumalı 
işyerinde 80 engelli birey istihdam 
edilmekte olup, bu bireylerden 79’u 
zihinsel engellidir.

2.3. Sübvanse Edilen İstihdam 
Ülkemizde engelli bireylerin istih-

damında kota/kota-ceza yöntemi ve 
korumalı istihdam yönteminin yanı 
sıra bir ölçüde sübvanse edilen istih-
dam yöntemi de uygulanmaktadır.

Bu kapsamda,4857 sayılı İş Ka-
nunun 30’uncu maddesinde bir dü-
zenleme yapılarak işverenlere teşvik 
uygulaması hayata geçirilmiştir. Yapı-
lan bu düzenlemeye göre; özel sektör 
işverenlerince çalıştırılan ve korumalı 
işyerlerinde çalıştırılan engelli sigor-
talıların prime esas kazanç alt sınırı 
üzerinden hesaplanan sigorta primine 
ait işveren hisselerinin tamamı Hazine 
tarafından karşılanmaktadır. Bu uy-
gulamadan, yükümlü olmadığı halde 
engelli çalıştıran ve kontenjan fazlası 
engelli çalıştıran işverenler de yarar-
lanmaktadır. Ayrıca, yukarıda ayrıntılı 
olarak açıklandığı şekliyle korumalı 
işyerlerinde çalıştırılan engelli bireyler 
için işverenlere ücret sübvansiyonu 
da uygulamada yerini almıştır.

Sübvanse edilen istihdam kap-
samında engelli bireylere de çeşitli 
teşvikler getirilmiştir. Bu çerçevede,  
engelli bireyler engel durumlarına 
uygun ve değişen oranlarda vergi 

indirimi uygulamasından yararla-
nabilmektedir. Engelilik indirimi 
kapsamında; 193 sayılı Gelir Vergisi 
Kanununun 31 inci maddesine göre; 
çalışma gücünün asgari yüzde 80’ini 
kaybetmiş bulunanlar birinci derece 
engelli, asgari yüzde 60’ını kaybetmiş 
bulunanlar ikinci derece engelli, asgari 
yüzde 40’ını kaybetmiş bulunanlar ise 
üçüncü derece engelli sayılmaktadır. 
Buna göre, engellilik indirimi, çalışma 
gücü kaybı olanların ücret ve/veya 
kazançlarına, girecekleri derecelere 
göre belirlenen miktarda indirimin 
uygulanmaktadır. Gelir Vergisi Kanu-
nuna göre engellilik indirimi uygula-
masından; engelli ücretli, bakmakla 
yükümlü olduğu engelli kişi bulunan 
ücretli, engelli serbest meslek erbabı, 
bakmakla yükümlü olduğu engelli 
kişi bulunan serbest meslek erbabı 
ve basit usulde vergilendirilen engelli 
bireyler yararlanabilmektedir.

2.4. Kendi İşini Kurma
Engelli istihdamında kendi işini 

kurma yöntemi son yıllarda daha 
çok gündeme gelmeye başlamış-
tır. Engelli istihdamında bu yöntem, 
İŞKUR bünyesinde engelli istihdam 
etme yükümlülüğünü yerine getir-
meyen işverenlerden tahsil edilen 
para cezalarından oluşan Fondan 
hibe desteği sağlanması ile yaygınlık 
kazanmaya başlamıştır. Bu destekten 
yararlanabilmek için KOSGEB (Küçük 
ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme 
ve Destekleme İdaresi Başkanlığı) 
ve İŞKUR tarafından düzenlenen 
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girişimcilik eğitimi almış olmak ve 
bir proje ile başvuruda bulunmak 
gerekmektedir. Bu kapsamda;

n Kuruluş işlemleri desteği: İşye-
ri kuruluşu için yapılan resmi 
işlemler, onaylar, izinler, ruh-
satlar ve sigorta gibi masraflar 
için belge karşılığı olmak üzere 
en fazla 3.000 TL.

n İşletme gideri desteği: Sözleşme 
imza tarihinden sonra 12 ay süre 
ile belge karşılığı olarak işletme 
giderlerinin (su, elektrik, iletişim, 
ısınma, tanıtım ve kira) en fazla 
yüzde  60’ını geçmeyecek şekilde 
yıllık toplamda en fazla 11.000 
TL.,

n Kuruluş desteği: Sözleşme imza 
tarihinden itibaren 12 ay boyun-
ca belge karşılığı olmak üzere 
işletmenin temel faaliyet alanı 
ile ilgili makine, teçhizat, yazılım, 
donanım, ara madde, sarf mal-
zeme, ofis malzemesi gibi mali-
yetler için vergiler dâhil en fazla 
36.000 TL destek olmak üzere 
üç başlıkta toplamda 50.000 TL 
tutarında hibe desteği sağlan-
maktadır. 

Bu kapsamda; engelli kendi işi-
ni kurma projeleri için, 2018 yılında 
820 adet proje başvurusu alınmış 
ve yapılan değerlendirmeler son-
rasında 547 adet projeye yaklaşık 
25.106.000,00 TL. kaynak aktarıl-
mıştır (İŞKUR, 2019b:46-47). 

3. ENGELLİ İSTİHDAMINDA 
UMUT VADEDEN BİR YÖNTEM 
OLARAK DESTEKLİ İSTİHDAM
Dünyanın çeşitli ülkelerinde en-

gellilerin istihdamında geleneksel 
olarak: kota yöntemi, kota-ceza 
yöntemi, korumalı istihdam, rezerve 
edilmiş istihdam, sübvanse edilen 
istihdam gibi yöntemler kullanılır-
ken günümüzde “destekli istihdam” 
varlığını göstermeye başlamış ve 
engelli bireylerin açık işgücü piya-
sasına kazandırılmaları için dünyada 
giderek yaygınlaşan etkili bir yöntem 
haline gelmiştir. Özellikle zihinsel 
engelli bireyler, öğrenme güçlüğü 
olan bireyler ve ruh sağlığı sorunları 
olan bireylerin istihdam edilebilirliğini 
sağlamada çeşitli ülkelerde başarılı 
sonuçlar alınmasını sağlamıştır.

Destekli istihdam ilk olarak 
ABD’de gündeme gelmiş olup, be-
lirgin zihinsel engeli olan kişilerin 
çalışabileceğini göstermek amacıyla 
federal düzeyde ve eyaletler tarafın-
dan finanse edilen projelerle varlığını 
ortaya koymuştur. Modelin önemli bir 
özelliği, doğal ve uzun vadeli destek-
lerin sağlanmasıdır. Destekli istihdam, 
rekabetçi istihdamda henüz hiç yer 
alamamış ve bir işi yapabilmeleri 
için sakatlıklarının niteliği ve şiddeti 
nedeniyle sürekli destek hizmetlerine 
ihtiyaç duyanlar için tasarlanmıştır. 
Destekli istihdam modeli, ruh sağ-
lığı sorunları yaşayanlar, travmatik 
beyin hasarı olanlar, otizmli bireyler 
vb. dâhil olmak üzere çeşitli engel 
grupları için uygulanmıştır (Wehman, 
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Chan, Ditchman ve Kang, 2014; akt. 
Amstrong, 2018: 99).

Destekli istihdam kavramının ilk 
kullanılışı hak savunucularının ve 
hizmet sunucularının zihinsel engelli 
bireylerin okuldan iş hayatına geçişi 
sağlayamadıklarını tespit ettikleri 
1980’lerin ilk yıllarına kadar uzan-
maktadır. Kavramın resmi tanımı 
1980’lerin ortalarında yapılmış halen 
günümüzde varlığını sürdüren pa-
rametreleri o dönem tanımlanmıştır 
(Wehmann ve Targett, 2013).

Destekli istihdamın ortaya çıkışı 
zihinsel yetersizliği ve ağır düzeyde 
engeli bulunan bireylerin ayrıştırıl-
mış ortamlardan toplum içerisinde 
normal açık işlerde istihdamlarını 
sağlamak amacıyla olmuştur  (Ci-
mera, 1998:280).  Destekli istihdam, 
bir işte başarılı olabilmek için artı bir 
desteğe ihtiyaç bireylere bu deste-
ğin sağlanmasıdır (O’Bryan, Simons, 
Beyer ve Grove, 2000). Bu destek beş 
alanda sağlanmaktadır: uygun işler 
bulma, bireyi bir işe yerleştirme, iş 
başı eğitimi, performansın sürekli 
değerlendirilmesi ve uzun süre işte 
kalmayı sağlamak için gerekli pro-
sedürleri yerine getirme. Sunulan 
destek; amirler ve iş arkadaşlarıyla 
ilişkilerin geliştirilmesi, idarecilere ve 
çalışma arkadaşlarına ihtiyaç duyu-
lan eğitmelerin sunulması, işe giren 
engelli bireyle çalışma arkadaşları 
arasında sosyalleşmenin teşvik edil-
mesi gibi yapısal olmayan alanlarda da 
olabilir. Gerekli olan desteğin derecesi 
bireyin ihtiyaçlarına göre belirlenir. 

Ayrıca desteğin nasıl verileceği de 
bireysel olarak belirlenir (Wehman, 
Parent, Wood, Kregel ve Inge, 1989). 
Böylece bireyler (O’Bryan ve diğer-
leri, 2000) ;

n Gerçek bir işveren tarafından 
işe alınırlar ve gerçek bir gelire 
sahip olurlar. 

 Destekli istihdam bireyi oyalama 
üzerine kurulu eğreti bir işten 
ziyade “gerçek işler” le ilgilidir, 

n Çalışanlara sağlanan tüm hakları 
kullanırlar.

 Destekli istihdamda çalışanlar 
diğer çalışanlar gibi değerlendi-
rilirler. Elde edilen gelir işle doğru 
orantılıdır. Güvenli çalışma ko-
şulları kritik bir öneme sahiptir.

n İş, bireyin çalışmaya ilişkin is-
teklerini karşılar.

 Destekli istihdam her bir bire-
yin ilgilerine, yetenek ve bece-
rilerine (var olan ve potansiyel) 
cevap verir. Bireylere kariyer-
lerini keşfetmelerinde yardımcı 
olur. Ayrıca diğer çalışanlarla ve 
müşterilerle her türlü iletişimi de 
kapsayacak şekilde işin sosyal 
boyutunu da dikkate alır.

n İş, işverenin gereksinimlerini 
karşılar.

 Başarının anahtarı, engellilerin iyi 
çalışanlar olmalarını sağlamaktır. 
Bunun anlamı işverenlerin yanı 
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sıra çalışanların ihtiyaçlarına da 
cevap vermektir.

n İşveren ve çalışan, başarıyı 
sağlamak için bir destek ku-
ruluşundan gerekli olduğu kadar 
yardım alır. 

 Destek, işveren ve çalışanın 
ihtiyaç duyduğu durumlar ve 
ihtiyaç duyduğu kadar sağlanır. 
Elbette desteğin ihtiyaç duyuldu-
ğu sürece sağlanması için uzun 
vadeli bir taahhüt vardır, ancak 
bundan fazlası değil.

Destekli istihdam programları, 
engellilerin bağımsızlıklarını ve öz-
güvenlerini arttırmak için iş bulma 
ve elde tutma konusunda yardımcı 
olur. Korumalı atölyeler veya gün-
düzlü hizmetler gibi diğer mesleki 
programların aksine, destekli istih-
dam programları engelli bireyleri 
korumalı istihdamdan ziyade açık 
iş piyasasına dâhil etmeyi amaçlar. 
Bunu yaparken de iş yerleştirmeleri 
bireyin tercihleri, güçlü yönleri ve iş 
tecrübesine dayanarak bireysel bir 
yaklaşımla yapılır. Engelli bireyler 
iş bulmada ve bir işe başvurmada 
desteklenirler, dahası, bir kez işe gir-
diklerinde sürekli ve bireysel destek 
almaları sağlanır (Bond, Drake, Robert, 
Mueser ve Becker, 1997).

Bu yaklaşım tam anlamıyla engel-
liliğin sosyal modeline dayanmakta-
dır. Destekli istihdam ayrımcılık ve 
dışlanma ile sonuçlanan bazı siste-
matik engelleri ele almaya çalışır. 

Özellikle, bireylerin karşılaştıkları 
güçlükler bireysel patoloji üzerinden 
değil, destek kavramı üzerinden ele 
alınmaktadır. Prensip olarak, tüm 
engelli insanların çalışmaya erişmek 
isteyebileceği ve hiçbir birey veya 
grubun “işsiz” olarak kabul edilme-
mesi gerektiği varsayımından yola 
çıkılmaktadır (O’Bryan ve diğerleri, 
2000).

Destekli istihdam, ‘mesleki eğitim’ 
ve istihdamla ilgili destekler arasın-
daki geleneksel ayrımları aşar; potan-
siyel çalışanların destekli istihdama 
erişmeden önce “çalışmaya hazır” 
olma zorunluluğu olduğu varsayımını 
reddeder. Destekli istihdam yaklaşı-
mı, işin öğrenilebileceği en iyi yerin iş 
yeri olduğu varsayımından hareket 
eder (O’Bryan ve diğerleri, 2000).

Açık işgücü piyasasında rekabete 
dayalı istihdam; benlik saygısını, öz 
değeri ve engelli bireyin kendisini 
nasıl gördüğünü doğrudan etki-
leyen pozitif ve sıklıkla terapötik 
bir aktivitedir. Gerçek bir işe gir-
mek, para kazanmak, iş arkadaş-
ları edinmek ve normal bir günlük 
iş rutini içerisine girmek hayatın 
kritik yönleridir. Engellilerin çoğu 
bu deneyimi yaşamaktan mahrum 
bırakılmaktadır. Destekli istihdam, 
geleneksel olarak deneyimlenen bu 
durumu kesin olarak tersine çevirme 
kabiliyetine sahip bir yaklaşımdır 
(Wehman, Revell ve Kregel, 1997).

Destekli istihdam, bireylerin hem 
sosyal hem de ekonomik olarak toplu-
ma tam katılımlarında onlara yardımcı 
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olan bütün bir hayat stratejisinin bir 
parçası olan dinamik bir süreçtir. Des-
tekli istihdam bireyleri uygun olduğu 
gerekçesiyle bir işe zorlamaz; onlara 
ihtiyaç duydukları destekle daha iyi 
bir hayat için hayallerini ve arzularını 
gerçekleştirmede kendi hayatlarının 
kontrolünü geri verir (Leach, 2002: 18).

Destekli istihdam sadece engelli 
bireyler için değil işverenler için de 
artıları olan bir yaklaşımdır. Çalışma 
dünyası da değişim içerisindedir ve 
başarılı büyük firmalar işgücünün 
pek çok açıdan çeşitlilik barındırdığını, 
başarılı olabilmek için bu çeşitliliği 
dikkate almaları gerektiğini keşfetmiş 
durumdadır. Engellilik bu çeşitliliğin 
sadece bir yönüdür. Çalışma ortamında 
barışın ve başarının sağlanması hem 
bireylerin hem de işyerlerinin ihtiyaç-
larını bir arada gözetme ile mümkün 
olabilecektir. Destekli istihdam bunu 
sağlayabilmenin yollarından birisisidir. 
Bunu yaparken de çeşitli ilkelerden 
yola çıkar (Leach, 2002: 17):

1. Kendi kaderini tayin hakkı-bi-
reyin yaşamının tüm alanlarında, 
sonunda bir yanlışa neden olması ve 
yeniden müzakere dilmesi gerekse 
bile, tercihlerinde katılımcı olması.

2. Birey-merkezli planlama- 
hizmet sunumu kısıtlılıklarından 
ziyade bireye odaklanan ve bireyin 
düşüncelerini, arzularını, beceri-
lerini keşfetmeye dönük bir süreç, 
birey ile hedeflerine ulaşmada ona 
destek olmak isteyenlerin birlikte 
gösterdiği çaba.

3. Sosyal ve ekonomik içerme- 

aileyi, arkadaşları, yakınları, bir işi 
ve sosyal hayatı kapsayan düzenli 
bir yaşam.

4. Tercih ve bağımsızlık- Gerçek 
tercihler yapmak, bu tercihlerin pe-
şinden gidebilmek ve bunları ger-
çekleştirebilmek için destek, bilgi 
ve tavsiyelere sahip olma 

5. Hiç kimse istihdam edilemez 
değildir- Çalışmak isteyen her birey 
kendi beceri ve ihtiyaçlarına uygun 
bir işte çalışabilir.

6. İşi iş başında öğren-bireyler 
hayatı ayrıştırılmış ortamlarda değil 
yaşayarak öğrenir. Herkes yanlış 
yaparak, arkadaşlar edinerek ve 
gerçek çalışma koşullarında beceri-
lerini geliştirerek işi işyerinde öğrenir

Destekli istihdam 1970’lerin sonu 
ve 1980’lerin başında ABD’de araştırma 
ve uygulama projelerinden doğmuş-
tur. Bu projeler korumalı işyerlerinde 
çalışan veya diğer bazı gündüzlü des-
tek programlarından faydalanan ağır 
düzeyde bilişsel, fiziksel ve davranışsal 
sorunları olan bireylerin fırsat veril-
diğinde ve ihtiyaç duyduğu destekleri 
aldığında rekabetçi bir şekilde çalı-
şabileceğini göstermiş ve dikkatleri 
üzerine çekmiştir (Wehman, 1981; 
akt. West, Revell ve Wehman, 1997: 
43).  Bu destekler işbaşında yoğun bir 
eğitim ve adaptasyonu (yerleştir-eğit 
metodolojisi), sonrasında bireye, aileye, 
işverene ve çalışma arkadaşlarına 
sürekli desteği içeriyordu (Wehman ve  
Kregel, 1985; akt. West ve diğerleri, 1997: 43). 

Tarihsel olarak ağır düzeyde bi-
lişsel ve fiziksel engeli bulunan bi-
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reylerin,  kapsamlı bir eğitim, işyeri 
düzenlemeleri, takip hizmetleri ve/
veya işveren ve çalışma arkadaşları-
nın hazırlanması gibi ihtiyaçlarından 
dolayı rekabetçi istihdamda çalışma 
konusunda düşük beklentileri vardı. 
1986’dan günümüze destekli istihdam 
bu durumda olan binlerce engelli 
bireyin korumalı işyerlerinden açık 
işgücü piyasasına geçişi için veya 
işsiz engellilerin bir iş sahibi olma-
ları için dönüm noktası olmuştur 
(Wehman, West ve Kane, 1997; akt. West 
ve diğerleri, 1997).

Destekli istihdam, ruh sağlığı 
sorunları olan engelli bireylerin 
rekabetçi işgücüne entegre olma-
larına yardımcı olmak için en etkili 
müdahale olarak kabul edilmektedir 
(Menear ve diğerleri, 2011).  Ruh sağ-
lığı sorunları yaşayan bireyler veya 
zihinsel engelli bireyler için destekli 
istihdam programlarının etkililiği-
ni ölçmeye dönük araştırmalar, bu 
programların korumalı atölyelere 
veya diğer günlük hizmet seçenek-
lerine göre daha başarılı olduğunu 
göstermektedir. Bu programların 
avantajları arasında, çalışanlar için 
daha fazla finansal kazanç, daha ge-
niş sosyal bütünleşme, artan çalışan 
memnuniyeti, daha fazla özgüven, 
daha bağımsız yaşam, enformel 
bakım sağlama ihtiyacını azaltan 
aile yükü ve hizmet maliyetlerinde 
tasarruf ilk sıralarda yer almaktadır  
(Mavranezouli ve diğerleri, 2014:976).

ABD’de 1986 yılında Mesleki 
Rehabilitasyon Yasası’nda yapılan 

değişiklik ile destekli istihdam bir 
program olarak mevzuatta ilk ola-
rak yerini almış, önceden “istihdam 
edilemez” olarak değerlendirilen 
ağır düzeyde engelli bireylerin açık 
iş piyasasına katılımları ve rekabet 
edebilmeleri için bir fırsat sunmuştur 
(Wehman, Revell ve Kregel, 1997). 
Mevzuatta yerini alan bu düzenle-
me sonrasında 1986 ve 1987 bütçe 
dönemlerinde Rehabilitasyon Hiz-
metleri İdaresi ve Gelişimsel En-
gelliler İdaresi işbirliğinde destekli 
istihdamın teşvik edilmesi ama-
cıyla hâlihazırda var olan hizmet 
sunum sistemlerini değiştirmeleri 
veya modifiye etmeleri amacıyla 
27 eyalete fon sağlamıştır (Kregel, 
Shafer, Wehman ve West, 1989). 
1991’de destekli istihdamda 100 bin 
olan engelli birey sayısı 1995 yılında 
140 bine yükselmiştir (Wehman ve 
diğerleri, 1997).

Ağır ruhsal rahatsızlıkları olan 
bireyler Amerikan işgücünde ye-
terince temsil edilmemektedir. Re-
habilitasyon literatürünün ilk ince-
lemelerinde, sürekli olarak bu nüfus 
için yüzde 15 veya daha düşük bir 
rekabetçi istihdam oranı bildirilmiş-
tir. Yeni binyılın başında ise destekli 
istihdam çalışmaları bu bireyler için 
istihdam oranlarının bu oranların 
oldukça üstüne çıkarılabileceğini 
göstermiştir (Mc Quilkena, Zahnisera, 
Novak, Starksa, Olmosa ve Bond, 2003). 

Destekli istihdamın özellikle ağır 
ruhsal engeli bulunan bireylerde 
mesleki çıktıların geliştirilmesinde 
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etkili bir strateji olduğunu ortaya 
koyan oldukça fazla kanıt mevcuttur. 
Bireylerin katılımcı toplum ortam-
larında rekabetçi işler bulmalarına 
ve minimal bir ön hazırlıkla hızlı bir 
şekilde iş aramalarına yardımcı olan, 
insanların işlerini sürdürmelerine 
veya yeni işlere geçişlerini sağla-
malarına yardımcı olmak için de-
vam eden desteklerin sağlanmasına 
vurgu yapan destekli istihdamın, 
bireylere iş bulmalarında yardımcı 
olması bakımından grup becerileri 
eğitimi, psikososyal rehabilitasyon ve 
korumalı işyerleri dahil olmak üzere 
diğer mesleki rehabilitasyon yak-
laşımlarından daha başarılı olduğu 
görülmektedir. Destekli istihdamın 
kanıta dayalı bir uygulama olduğu 
yaygın olarak kabul edilmekte ve bu 
modeli yaygınlaştırmak için önemli 
çabalar sarf edilmektedir (Mueser ve 
diğerleri, 2005:1254).

Destekli istihdam Amerika’da 
henüz başlangıç aşamasındayken, 
pek çok yazar, engelli bireylerin bu-
lundukları toplumda rekabetçi bir 
şekilde çalışabilecekleri halde bunu 
talep etmemelerini finansal açı-
dan çalışmama durumunda daha 
iyi bir durumda olmalarına bağla-
ma eğilimindeydi. Spesifik olarak, 
bu yazarlar, çalışmanın bir sonucu 
olarak, destekli istihdamda yer alan 
engelli bireylerin devlet desteklerini 
kaybedeceğini ve bu kaybın fiilen 
kazanılan ücretlerden daha büyük 
olacağını belirtmekteydi. Destekli 
istihdamın verimliliğini ölçmek ve 

konuya açıklık getirmek amacıyla 
1980'lerde ve 1990'larda bu konuyla 
ilgili çok sayıda araştırma yapıldı. Bu 
çalışmalardan çıkarılan genel sonuç, 
engellilerin, bulundukları toplumda 
açık iş piyasasında çalışmalarının, 
korumalı işyerlerinde çalışmalarından 
veya hiç çalışamamalarından para-
sal olarak daha fazla yarar sağladığı 
yönündeydi (Cimera, 2012:110).

ABD’de başlayan bu değişim 
Avrupa ülkelerinde de varlığını 
göstermeye başlamış, 1990’lardan 
başlayarak işgücü piyasası ve refah 
politikasında yaşanan gelişmeler, 
engellilik (veya iş göremezlik) üzerine 
çalışma perspektifinden yetenek-
ler üzerine çalışma perspektifine 
doğru bir değişim göstermiştir. Bu 
yeni yaklaşımda insanların neler 
yapabileceği konusundaki değer-
lendirmelere odaklanarak, bu de-
ğerlendirmelere dayalı desteklerin 
saylanması hedeflenmiştir (Greve, 
2009). Benimsenen bu yaklaşım ile 
birlikte özellikle ağır düzeyde zihinsel 
engelli bireylerin ruh sağlığı sorun-
ları yaşayan bireylerin istihdamında 
destekli istihdam 1990’lardan başla-
yarak politika ve uygulamada yerini 
almaya başlamıştır.

Hızla büyüyen bu alanın etkililiğini 
ölçmeye dönük çeşitli araştırmalar 
destekli istihdam modelinin diğer 
istihdam yöntemleri ile kıyaslan-
dığında daha olumlu sonuçlar ver-
meye başladığı ortaya koymuştur. 
1996 yılında ABD’de 200 yetişkin 
zihinsel engelli bireyle (100’ü ko-
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rumalı işyerlerinde, 100’ü destekli 
istihdamda) gerçekleştirilen bir ça-
lışmada hem korumalı işyerlerinde 
çalışan hem de destekli istihdamdan 
yararlanan bireylerde iş doyumu ve 
benlik saygısı arasında belirgin bir 
ilişki olduğu ortaya çıkmıştır. Buna 
ek olarak, destekli istihdamda yer 
alan deneklerin daha yüksek iş do-
yumu puanları aldığı tespit edilmiş-
tir. Korumalı işyerinde iş doyumu 
puan ortalaması 63.69 iken destekli 
istihdamda yer alanlarda bu puan 
95.16 olarak gerçekleşmiştir (Griffin, 
Rosenberg, Cheyney ve Greenberg, 1996). 

Altı Avrupa şehrinde (EQOLISE 
çalışması) yürütülen çok merkezli, 
randomize bir Bireysel Yerleştirme ve 
Destek Programı (destekli istihdam) 
değerlendirme çalışması, destekli is-
tihdamın Avrupa’daki diğer istihdam 
hizmetlerinden daha etkili olacağı 
hipotezini doğrudan ortaya koyan 
ilk araştırma olmuştur. EQOLISE 
çalışmasında, ağır ruhsal sorunları 
olan 312 birey (IDC-10 kriterleri kul-
lanarak şizofreni ve şizofreni benzeri 
düzensizlik, bipolar bozukluk veya 
psikotik özelliklere sahip depresyon) 
destekli istihdama  (n5156) veya di-
ğer istihdam hizmetlerine (n5156) 
atanmıştır. Örneklem altı Avrupa 
şehrinden oluşturulmuştur: Gro-
ningen (Hollanda), Londra (İngiltere), 
Rimini (İtalya), Sofya (Bulgaristan), 
Ulm-Günzberg (Almanya) ve Zürih 
(İsviçre). Çalışmaya katılanlar en az iki 
yıldır günlük yaşamlarında rollerini 
yerine getirirken büyük zorluklar 

yaşamış ve en az bir yıldır işsiz olan 
bireylerdi. Çalışmaya katılanlar 18 
ay boyunca takip edildiler. EQOLISE 
denemesi, destekli istihdama katılan 
engelli bireylerin rekabetçi ortamlar-
da çalışma olasılığının daha yüksek 
olduğunu ve diğer hizmetleri alan 
bireylerden daha uzun süre çalıştığını 
tespit etmiştir. Destekli istihdama 
katılan bireylerin 85'i (yüzde 55), 18 
aylık takip süresi boyunca en az 1 gün 
boyunca çalışmış, diğer hizmetlerden 
yararlananlarda bu sayı 43 kişi (yüzde 
28) olarak gerçekleşmiştir. Buna ek 
olarak mesleki hizmetlere atanan 
bireylerin, hizmetten ayrılma (yüzde 
45) ve hastaneye dönme olasılıkları 
(yüzde 31), çalışmanın destekli istih-
dam kolundaki insanlardan (sırasıyla 
yüzde 13 ve yüzde 20) daha yüksekti 
(Knapp ve diğerleri, 2013). 

İsviçre’de destekli istihdamın 
etkililiğini ortaya koymak amacıy-
la gerçekleştirilen bir araştırmada; 
iki haftalık bir işe alım değerlen-
dirmesinin ardından süreğen akıl 
hastalığı olan 100 işsiz engelli bireyin 
46’sı destekli istihdam programına, 
54’ü de mevcut en uygun geleneksel 
rehabilitasyon programına rastgele 
bir şekilde atanmış ve iki yıl süren 
bir takip gerçekleştirilmiştir. Elde 
edilen bulgular, ilk yılın sonunda açık 
iş piyasasında istihdam oranlarına 
bakıldığında bu oranın destekli istih-
dam grubunda ortalama yüzde 48,2, 
geleneksel rehabilitasyon programla-
rına devam edenlerde ise yüzde 18,5 
olduğunu ortaya koymuştur. İkinci 
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yılda, destekli istihdam katılımcı-
larının 24.5 hafta boyunca açık iş 
piyasasında istihdamda kaldıkları, 
geleneksel rehabilitasyon program 
katılımcılarında ise bu sürenin 10.2 
hafta olduğu tespit edilmiştir. Bu so-
nuçlar, İsviçre'deki destekli istihdam 
programının geleneksel rehabilitasyon 
programlarından daha etkili olduğunu 
ve Batı Avrupa ülkelerinin sosyo-e-
konomik bağlamına uygulanabilir 
göründüğünü göstermiştir (Hoffmann, 
Jäckel, Glauser ve Kupper, 2011).

Hollanda’da özellikle ağır ruhsal 
hastalıkları olan bireyler için uygula-
mada yerini alan ve “bireysel yerleş-
tirme ve destek” şeklinde karakterize 
olan destekli istihdam modelinin za-
man içerisinde geleneksel mesleki 
programların eksikliklerinin çoğunu 
telafi ettiği görülmüştür. Hollanda 
örneğinde, bireysel yerleştirme ve 
destek, birkaç temel özelliğe odaklanır: 
en azından asgari ücretle rekabetçi 
istihdamın sağlanması, hızlı iş arama, 
bireyin tercihlerine öncelik verme, 
uzun vadeli destek sağlama ve destekli 
istihdamı ruh sağlığı hizmetleriyle 
bütünleştirme. Bu entegre yaklaşım 
bireylere ulaşmayı kolaylaştırmakta 
ve mesleki hizmetler ile diğer hizmet-
ler arasındaki koordinasyonu geliş-
tirmektedir (Van Erp ve diğerleri, 2007).

İspanya’da ‘destekli istihdam’, 
ABD’de ve diğer Avrupa ülkelerin-
de sahada kaydedilen ilerlemeleri 
takip etse de bu alanda kaydedilen 
en önemli gelişme 1990’larda mev-
zuatta yapılan değişiklik olmuştur. 

Böylece “destekli istihdam” ülke-
de giderek daha fazla konsolide ol-
muştur. 1998 yılında uygulanmada 
olan 24 programa 800 engelli bireyin 
katılımı sağlanmıştır. Aynı yıllarda 
İspanya Destekli İstihdam Derneği 
kurulmuş, alandaki dağınıklık için 
çalışmalar başlatmış ve destekli istih-
damın uygulanmasında ortaya çıkan 
tartışmalar için gerekli çerçeveyi 
sağlamıştır (Verdugo ,Borja Jordan 
De Urries , Bellver ve  Martínez, 1998).

Destekli istihdam İskandinav 
ülkelerinin mesleki rehabilitasyon 
sistemlerinde farklı hızlarda ve çeşitli 
derecelerde uygulanmıştır. İsveç ve 
Norveç 1990'larda en hızlı şekilde 
destekli istihdama geçiş yapmış, 
bu iki ülkeyi Finlandiya ve İzlanda 
izlemiştir. Danimarka’da, destekli 
istihdam hala tam olarak kavra-
namayan bir uygulama olmasına 
rağmen destekli istihdama benzer 
ve destekli istihdamdan iham alan 
benzer uygulamalar olduğu görül-
mektedir. Yayımlanmış çeşitli raporlar 
destekli istihdamın İskandinav ül-
kelerinde engelli bireylerin normal 
iş piyasasında bir iş bulabilmeleri 
ve çalışabilmeleri için başarılı bir 
yaklaşım olduğunu göstermiştir 
(Spjelkavik, 2012).

Destekli istihdamda ilgili tüm ta-
raflar çeşitli boyutlarda bu sistemden 
yarar sağlar. Bu tür bir istihdam, en-
gellilere, gerçek bir iş, sosyal haklar ve 
gelire dayalı istihdamdan kaynaklanan 
saygınlığı sağlar. Destekli istihdamla, 
işveren işiyle uyumlu bir çalışana sa-
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hip olur ve çalışanını elde tutmak için 
özel destekler alır. Aile, yeni istihdam 
edilen aile üyesini işyerinde tama-
men yetkin bir rolde görme şansını 
yakalar. Son olarak, devlet, maliyeti 
oldukça düşük bu sistemle engelli 
bireylerin gerçek bir işe kavuşmalarını 
sağlayarak ekonomik kazanç sağlar 
(Wehman, 2012:140).

Destekli istihdam, engelli bireylere 
gerçek pozisyonlarda gerçek istihdam 
sağlayan ve engelli bireyler açısından 
toplumda ötekileştirmenin önüne 
geçilmesini destekleyen en başarılı 
istihdam yöntemi olma özelliği ile 
dikkat çekmektedir. Diğer bireylerle 
bir arada çalışma imkânı bulan engelli 
bireyler, destekli istihdam yoluy-
la üreten, katma değer yaratan ve 
vatandaş olmanın sorunluluklarını 
yerine getiren bireyler olma hakkını 
geri almaktadır.

4. ÜLKEMİZDE DESTEKLİ
İSTİHDAM UYGULAMALARI
Ülkemizde, engellilere yönelik 

istihdam politikaları 70’lere kadar 
uzanan tarihçesinden günümüze 
değin temelde kota ve kota/ceza 
sistemine dayanmaktadır. Engel-
lilerin istihdam edilebilmelerinde 
kamu ve özel sektör işverenlerine 
çeşitli yükümlülükler ve teşvikler 
getirilmiştir. Bu yöntemle birlikte 
yukarıda ayrıntılı olarak ele alınan 
korumalı istihdam ve işverenlere 
teşvik kapsamında çeşitli indirim ve 
sübvansiyonlar da sistemde yerini 
almıştır.

Ülkemizde destekli istihdam he-
nüz mevzuatta yerini almamıştır. 
Bu yöntemin varlığını ortaya koy-
duğu tüm ülkelerde izlediği gelişim 
seyrine paralel bir şekilde, 2000’li 
yılların ikinci yarısından günümü-
ze çeşitli kamu kurumları ve sivil 
toplum örgütleri tarafından ulusal 
ve uluslararası projelerle varlığını 
göstermeye başlamıştır. 

Bu kapsamda; AÇSH Bakanlığı 
Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü tarafından 2014-2018 
yılları arasında altı ilde uygulanan 
İşe Katıl Hayata Katıl projesi ile 79 
iş koçu desteğiyle 897 engelli birey 
açık işgücü piyasasında işe yerleş-
tirilmiş ve sürdürülebilir istihdamı 
sağlanmıştır. Benzer bir proje 2019 
yılı içerisinde AÇSHB Türkiye İş Ku-
rumu Genel Müdürlüğü tarafından 
başlatılmış olup proje sekiz ilde uy-
gulanacaktır. 

Destekli istihdam kapsamında 
kamu tarafından hayata geçirilen 
diğer bir proje ise AÇSH Bakanlığı 
Eğitim Araştırma Merkezi (ÇASGEM) 
tarafından uluslararası ortaklı olarak 
2015-2018 döneminde yürütülen İş 
Koçlarının Yeterlilikleri için Eğitim 
ve Kalite Değerlendirme Araçları Ta-
sarımı Projesidir.  ECVET (Mesleki 
Eğitim ve Öğretimde Kredi Transfer 
Sistemi) ile bağlantılı müfredat ve 
eğitici materyallere dayalı öğrenme 
çıktıları üretmeyi amaçlayan proje 
kapsamında pilot eğitimler verilmiştir.

Bu projelerle birlikte çeşitli sivil 
toplum örgütleri tarafından da ben-
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zer projeler hayata geçirilmiştir. Bu 
projelerden birisi de Down Sendro-
mu Derneği tarafından 2012 yılından 
beri uygulanan Bağımsızım Çünkü 
Çalışıyorum Projesidir. Proje kap-
samında 86 down sendromlu bire-
yin açık işgücü piyasasında nitelikli 
sürdürülebilir istihdamı sağlanmıştır 
(Down Türkiye, 2019). 

UDF (Uluslararası Down Federas-
yonu) tarafından yürütülen benzer bir 
projede UDF ile Zücaciyeciler Derneği 
işbirliğinde down sendromlu bireyle-
rin kurumsal işyerlerinde istihdamı 
hedeflenmiştir. 2018 yılında üç down 
sendromlu bireyin istihdamı sağ-
lanmış, 2019 yılı için 17 il ve 106 genç 
hedefi ile projeye devam edilmiştir 
(UDF, 2019). 

Destekli istihdam alanında ül-
kemizde yaşanan bir diğer gelişme 
de 2016 yılında İstanbul’da Destekli 
İstihdam Derneğinin (DİSDER) ku-
rulması olmuştur. DİSDER kuru-
luş amacını; “başta zihinsel engelli 
gençler olmak üzere, gelişimsel 
yetersizliği  olan gençlerin, iş koç-
ları” aracılığı ile değerlendirilmesi, 
iş eşleştirmelerinin yapılması, işe 
yerleştirilmesi, iş ortamlarının ha-
zırlanması, yapacakları işler ile ilgili 
analizlerin yapılarak iş planlarının 
oluşturulması ve takibi, iş başında 
desteklenerek işe adapte edilmele-
ri, gerekli durumlarda işin yeniden 
yapılandırılması ve iş yerinde ortaya 
çıkabilecek sorunların çözülmesi 

sonucunda kalıcı istihdamlarının 
sağlanması” şeklinde tanımlamıştır. 
Ayrıca; ailelerin, işverenlerin ve top-
lumun destekli istihdam konusunda 
bilgilendirilmesinin yanı sıra ailelere  
danışmanlık yapılması, bu alanda 
görev alacak iş koçlarının yetişti-
rilmesi de amaçlar arasında yerini 
almıştır (DİSDER,2019). Doğrudan 
engelli istihdamı alanında hizmet 
vermek üzere kurulan DİSDER’in 
ülkemizde destekli istihdamın gelişti-
rilmesi ve teşvik edilmesinde önemli 
bir rol üstleneceği beklenmektedir. 

4.1.  Bir Destekli İstihdam
Projesi: İşe Katıl Hayata Atıl2 
Ülkemizde, engellilere yönelik 

istihdam politikaları 1970’lere kadar 
uzanan tarihçesinden günümüze 
değin temelde kota ve kota/ceza 
sistemine dayanmaktadır. Engel-
lilerin istihdam edilebilmelerinde 
kamu ve özel sektör işverenlerine 
çeşitli yükümlülükler ve teşvikler 
getirilmiştir. Bu yöntemle birlikte; 
korumalı istihdam, kendi işini kurma 
ve işverenlere teşvik kapsamında 
çeşitli indirim ve sübvansiyonlar da 
sistemde yerini almıştır.

Ülkemizde destekli istihdam he-
nüz mevzuatta yerini almamıştır. 
Bu yöntemin varlığını ortaya koy-
duğu tüm ülkelerde izlediği gelişim 
seyrine paralel bir şekilde, 2000’li 
yılların ikinci yarısından günümü-
ze çeşitli kamu kurumları ve sivil 

2  EYHGM (Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü) (2019). İşe Katıl Hayata Atıl Projesi (Yayımlanmamış 
sonuç raporu), Ankara.
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toplum örgütleri tarafından ulusal 
ve uluslararası projelerle varlığını 
göstermeye başlamıştır. 

Türkiye’de belirli bir mesleki 
eğitim almamış engelli bireyler için 
kişinin bireysel özelliklerine uygun, 
yerel düzeyde iş dünyasının ihtiya-
cını karşılayan, iş gücüne katılımını 
sağlayacak mesleki becerilerinin ve 
çalışma pratiğinin gerçek iş ortam-
larında kazandırılmasına yönelik 
destekli istihdam modelinin uygu-
lanmasına katkıda bulunmayı he-
defleyen İşe Katıl Hayata Atıl Projesi, 
Garanti Bankası ile AÇSH Bakanlığı 
arasında imzalanan protokol ile Ha-
ziran 2014’te hayata geçirilmiştir. İki 
aşamada gerçekleştirilen projenin 
ilk aşaması Temmuz 2016’da, ikinci 
aşaması Temmuz 2018’de tamam-
lanmıştır. 

İşe Katıl Hayata Atıl Projesinin 
birinci döneminde, Türkiye’de destekli 
istihdam modelinin geliştirilmesine 
yönelik Ankara, İstanbul, Sakarya, 
Samsun ve Gaziantep illerinde bir mo-
delleme çalışması gerçekleştirilmiştir. 
Engelli bireylerin yeteneklerine ve 
becerilerine uygun alanlarda istih-
dam edilebilmesi amacıyla engellinin 
kendisine, ailesine, iş arkadaşlarına 
ve işverenlere rehberlik edecek iş 
koçlarının yetiştirilmesi hedeflen-
miştir. Bu kapsamda, yetiştirilen 60 
iş koçu desteğiyle anılan illerde 300 
engelli bireyin açık iş piyasasında 
istihdamı hedeflenmiş, bu hedefin 
üzerine çıkılarak 447 engelli birey 
işe yerleştirilmiştir. 

Projenin ilk aşamasında hazırlık 
çalışmaları kapsamında; iş koçlarının 
seçimi, iş koçlarına verilecek eğitim 
paketinin hazırlanması, mesleki ye-
terlikler taslağının geliştirilmesi ve 
sahadaki çalışmanın model ve gerekli 
materyali için geniş bir alanyazın 
incelemesi gerçekleştirilmiştir. Bu 
aşama sonunda eğitim paketi ha-
zırlanmış, iş ve meslek danışmanlığı 
sertifikasına sahip bireyler arasından 
iş koçu adaylarının seçimi tamam-
lanmış ve seçilen adaylara 60 saat-
ten az olmamak kaydıyla iş koçluğu 
eğitimi verilmiştir. Eğitimlerin yüzde 
40’lık kısmı iş koçu adaylarının bilgi 
düzeyini geliştirmeye, yüzde 60’lık 
kısmı ise sahada ihtiyaç duyacakla-
rı becerileri kazandırmaya yönelik 
hazırlanmıştır. Bu eğitimlerde; en-
gellilik ve istihdam, istihdama ilişkin 
mevzuat, bireylerde davranış düzen-
lemeleri, beceri öğretimi, iş analizi, 
iletişim/iş birliği, dokümantasyon/
değerlendirme ve problem çözme 
konularına odaklanılmıştır. 

Eğitimlerini tamamlayan iş koçları 
anılan illerde görevlerine başlamış, iş 
dünyası ve engelli bireyler arasında 
doğru eşleştirme hedefiyle engelli 
bireylerin açık iş piyasasında istih-
damları için çalışmalarını yürüt-
müştür. Bu kapsamda; projenin ilk 
aşamasında gerçekleşen 447 yerleş-
tirmenin yüzde 78,5’i erkeklerden, 
yüzde 21,5’i kadınlardan oluşmuştur. 
En yüksek yerleştirme yüzde 26,6 
ile ortopedik engellilerde ve yüzde 
26,3 ile süreğen hastalığı bulunan 
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engellilerde olmuştur. Zihinsel engelli 
bireylerde yerleştirme oranı yüzde 
9,4 olarak gerçekleşmiştir. 

Projenin birinci aşamasının 
sonunda sürdürülebilir istihdamı 
sağlanan 447 engelli bireyin 74’ü 
ile yüz yüze görüşmeler yapılmış, 
bu görüşmelere katılan engelli çalı-
şanların tamamının projenin kendi 
hayatlarında ve sosyal uyum sağla-
malarında olumlu etkileri olduğuna 
dair görüş bildirdiği tespit edilmiştir. 
Ayrıca engelli bireylerin aileleri ile 
yapılan görüşmelerde engelli ya-
kınlarının tamamı proje hakkında 
olumlu beyanlarda bulunmuştur. 
Benzer bir çalışma 82 işveren veya 
işveren temsilcisi ile gerçekleşti-
rilmiş, genel olarak işverenlerin, 
çalışma azimleri, verilen görevle-
ri yerine getirmeleri, sorumluluk 
duygularının yüksek olması gibi 
alanlarda engelli bireyleri yeterli 
buldukları, bazı işverenlerin sos-
yalleşme becerisi ve mesleki bilgi 
düzeyi bakımından engelli bireyleri 
yetersiz buldukları görülmüştür.

Projenin 2016-2018 yıllarını 
kapsayan ikinci döneminde birinci 
aşamada geliştirilen modelin ve-
rimliliğinin test edilmesi amacıyla 
çeşitli illerde farklı şartlar altında 
yerleştirmeler yaparak etkiyi ölç-
mek ve modelin ülke şartlarında 
etkin biçimde kullanılabilmesini 
etkileyen unsurları tespit etmek 
hedeflenmiştir. Ankara, İstanbul 
ve İzmir illerinde 15 iş koçu ile 300 
yerleştirme hedeflenen projenin 

ikinci aşaması, 450 yerleştirme ile 
sonuçlanmış olup, yerleştirmesi ya-
pılan engelli bireylerin yüzde 28’i 
kadınlardan, yüze 72’si erkekler-
den oluşmuştur.  Bu dönemde de 
en yüksek yerleştirmeler ortopedik 
(yüzde 18,2) ve süreğen hastalığı 
bulunan (yüzde 19, 8) engellilerde 
olurken, birinci dönemde yüzde 9,4 
olan zihinsel engelli yerleştirmesi, 
ikinci dönemde artarak yüzde 14 
olarak gerçekleşmiştir. 

İşe yerleştirmesi yapılan 450 
engelli bireyden farklı engel grup-
larından ve farklı iş alanlarından 
272 bireyle görüşülerek elde edilen 
sonuçlara göre engelli bireylerin iş 
koçlarından memnuniyetlerinin bir 
hayli yüksek olduğu saptanmıştır. 
Engelli bireyler iş hayatına atılmada 
kendilerine destek ve rehber olan 
iş koçlarıyla çalışarak hem iş dün-
yasına karşı ön yargılarını yıkmış 
hem de sosyalleşme imkânı bul-
muştur. Görüşmeler kapsamında 
272 iş yeri yöneticisi genel olarak 
engelli bireylerin çalışma hayatına 
katılımlarına ilişkin olumlu düşün-
celerini dile getirirken, yüzde 14,7’si 
engelli çalışanın gerektiğinde farklı 
görevleri bir arada yürütemediğini 
ifade etmiştir. 

Alandan elde edilen deneyim 
ışığında proje hakkında verilen bu 
bilgilerden sonra aşağıdaki bölümde 
destekli istihdamın diğer istihdam 
yöntemlerinden ayrışma noktaları 
ve gelecek için neler vaat ettiği tar-
tışılacaktır.
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4.2. Destekli İstihdam Ne
Vadediyor?
Ülkemizde engelli bireylerin is-

tihdamında benimsenen iş piyasası 
programlarından kota/kota-ceza 
yöntemi ve açık iş piyasasında istih-
damı güç zihinsel ve ruhsal-duygusal 
engelli bireyler için 2016 yılından beri 
uygulamada olan korumalı istihdam 
engelli bireylerin sürdürülebilir istih-
damlarında istenen başarıyı sağla-
yamamaktadır. Destekli istihdam, 
sayılan bu istihdam yöntemlerinden 
nerelerde ayrışmaktadır ve ne va-
detmektedir?

4.2.1. “Çevresi İçinde Birey” 
Yaklaşımı 
Geleneksel istihdam yöntemlerin-

de “bireysel sorumluluk” yaklaşımı 
ile uyumlu bir şekilde birey işgücü 
piyasasıyla karşı karşıya bırakılmak-
tadır. Bu kapsamda; iş arama, bir işe 
yerleşme ve o işte tutunabilme ko-
nusunda sorumluluk tümüyle bireye 
bırakılmaktadır. 

Destekli istihdam, bireyi merkeze 
almakla birlikte; ailesinden başlaya-
rak sosyal çevresini, okul ve geçmiş 
çalışma deneyimlerini, potansiyel 
işveren ve çalışma arkadaşlarını 
ve gerekli hallerde sürece katkı 
sunabilecek toplum kaynaklarını 
sisteme dâhil etmektedir. Çevresi 
içinde birey yaklaşımı ile kurgulanan 
bu sistemde istihdam öncesinden 
başlayarak sürecin başından sonuna 
kadar engelli bireyi desteklemek 
ve sistemler arasında köprü göre-

vi görmek üzere bir iş koçu tayin 
etmektedir. Böylece süreçte yaşa-
nabilecek herhangi bir sorun veya 
aksamada sayılan bu sistemlerin 
başvuru yapabileceği bir mekanizma 
sağlanmış olmaktadır. Ancak akılda 
tutulmalıdır ki destekli istihdamda 
nihai hedef engelli bireyin bağımsız 
bir şekilde çalışma hayatında yer 
alabilmesidir. Bir başka ifade ile iş 
koçu desteği engelli bireyin ihtiyaç-
ları doğrultusunda kademeli olarak 
geri çekilmekte ve uygun bir zaman 
diliminde sonlandırılmaktadır.

4.2.2. Geleneksel “Eğit-Yerleştir”
Anlayışı Yerine “Yerleştir-Eğit” 
Anlayışı
Geleneksel olarak engelli istih-

damında yaygın olarak kullanılan 
kota yöntemi engelli bireyin mes-
leki becerilerle donatılmış olmasını 
talep etmekte ve iş dünyası engelli 
bireyi istihdam etmeme nedenle-
ri arasında bu talebi birinci sıraya 
koymaktadır. Destekli istihdamda 
ise beceri geliştirme eğitimi de alan 
iş koçları ihtiyaç duyulması halinde 
gerçek iş ortamında, engelli bireyin 
pozisyonunda engelli bireyle birlikte 
iş başı yapmakta ve becerilerini ge-
liştirmesinde ona destek olmaktadır. 
Bu süreç, engelli bireyin tek başına 
sorumluluklarını üstlenebildiği aşa-
maya kadar devam etmektedir. Bu 
sayede işverenin vasıfsız eleman 
çalıştırmama eğilimine pratik bir 
çözüm üretilmekte ve işverene ek 
bir maliyet getirmeyecek bir yön-
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temle engelli bireyin o pozisyonda 
istihdamı sağlanmaktadır.

4.2.3. Sürecin Başından Sonuna 
Kadar İş Koçu Desteği ile En 
Doğru Eşleştirme
Destekli istihdamda iş koçu, en-

gelli birey ve işveren arasında bir 
köprü görevi görerek engelli bireyin 
bireysel özelliklerine ve becerileri-
ne en uygun pozisyonda istihdam 
edilmesi için çaba göstermektedir. 
Bunun için öncelikle engelli bireyle, 
gerekiyorsa ailesiyle, varsa geçmiş iş 
ortamından ilgili kişilerle görüşme-
ler yapan iş koçu, sonrasında işyeri 
ziyaretleri yaparak hem işverenlerle, 
hem iş arkadaşları ile görüşmelerde 
bulunup iş ortamını analiz etme ve 
uygun pozisyonları keşfetme sürecine 
girmektedir. Bu sürecin sonunda da 
hem engelli bireyin durumuna hem 
de işverenin taleplerine uygun bir 
yerleştirme ile en uygun eşleştirmeyi 
sağlamaya çalışmaktadır. Bu eşleş-
tirmenin gerçekleşmesi durumunda 
hem engelli bireyin memnuniyeti 
artmakta hem de işveren engelli bi-
reyi kendisine uygun olmayan bir 
pozisyonda çalıştırmaktan kaynaklı 
yaşanabilecek olası sorunları en as-
gari düzeyde yaşamaktadır.

4.2.4. Kalıcı İstihdamda Başarı
Destekli istihdamda birebir 

yerleştirme ve devamında izleme 
süreci kalıcı istihdamda başarıyı 
beraberinde getirmektedir. Klasik 

kota yönteminde var olan “yerleş-
tir-bırak” yaklaşımı yerine destekli 
istihdamda “yerleştir-izle” yaklaşımı 
benimsenmekte, bu da istihdamın 
sürekliliğini olumlu yönde etkile-
mektedir. İş koçu desteğiyle işe yer-
leştirilen engelli birey bir süre iş koçu 
tarafından izlenmekte, iş koçu engelli 
bireyin işine ve çalışma ortamına 
uyum sağladığına kanaat getirene 
kadar izleme devam etmekte ve iş 
koçunun geri çekilmesi kademeli 
bir şekilde gerçekleşmektedir. Bu 
izleme süreci engelli bireyin iş ye-
rine tutunmasını sağlamakta ve o 
işyerinde daha uzun sürelere devam 
etmesini desteklemektedir.

4.2.5. Aktif İşveren Katılımı-
 İşverenin de Sistemde Yerini 
Alması
Geleneksel kota yönteminin aksi-

ne destekli istihdamda sistemin ana 
aktörlerinden birisi de işverendir. 
Engelli bireyin yerleştirileceği po-
zisyonda memnuniyeti ve sürekliliği 
hedeflenirken, işverenin de görüş ve 
talepleri dikkate alınmaktadır. İşveren 
ile yapılan görüşmelerde işyerinin 
gereksinimleri analiz edilmekte, iş-
verenin talepleri dikkatli bir şekilde 
not edilmekte, açık pozisyonlar için 
işverenlere önerilerde bulunularak 
görüşlerine başvurulmaktadır. Kar-
şısında muhatap bulan işveren, sü-
reçte yaşayacağı sorunlar için kaygı 
duymamakta ve ihtiyaç duyduğunda 
rahatlıkla iş koçuna ulaşabilmek-
tedir. Böylece sistemde somut bir 
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şekilde yerini alan işveren engelli 
istihdamında aktif olarak rol üst-
lenmektedir.

SONUÇ
Yukarıda ayrıntılı bir şekilde an-

latılmaya çalışılan ve AÇSH Bakanlığı 
tarafından uygulanan İşe Katıl Hayata 
Atıl Projesi engelli birey, iş koçu ve 
işveren işbirliğinde yürütülen ve ba-
şarılı sonuçlar alınmasını sağlayan, 
tüm engel gruplarını uygulamaya 
dâhil eden ve sekiz ilde uygulanan 
bugüne kadar gerçekleştirilmiş en 
kapsamlı destekli istihdam projesi 
olma özelliği taşımaktadır. Ayrıca, 
bu proje dışında da halen ülkemizde 
çeşitli kamu kurumları ve sivil toplum 
kuruluşları tarafından da destekli 
istihdam projeleri yürütülmektedir. 

Ülkemiz şartlarına göre desenle-
nen İşe Katıl Hayata Atıl Projesi’nin 
ortaya koyduğu bazı önemli ipuçları 
da mevcuttur. Sahada gerçekleştiri-
len izleme çalışmaları ve elde edilen 
yerleştirme rakamları incelendiğinde 

uygulamanın başarısının dayandığı 
bazı temel unsurlar varlığını göster-
mektedir. Bu unsurlar kısaca; bire bir 
çalışma, sahada etkin destek, sürece 
yayılan izleme, işveren-işyeri ihtiyaç-
larının karşılanması için harcanan 
çaba, kişi-iş eşleşmelerinde yüksek 
başarı olarak sıralanabilmektedir. 
Sayılan bu unsurlar esasen destekli 
istihdamda tüm dünyada benimsenen 
ana unsurlardır. Bu tespit destekli 
istihdamın kültürlere uyarlanabilir 
yapısını bir kez daha teyit etmektedir.

Ülkemiz şartlarında destek-
li istihdam modelinin devamının 
planlanması konusunda adımlar 
atılması durumunda yukarıda sı-
ralanan unsurların mutlaka içerildiği 
bir yaklaşımla devam edilmesinin 
yerinde olacağı açık bir şekilde gö-
rülmektedir. Elde edilen tecrübe 
bazı engel gruplarında istihdamda 
başarı sağlanabilmesi için o engel 
gruplarına özel destekli istihdam 
projelerinin geliştirilebileceğini ortaya 
koymaktadır. 
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ÖZ
Günümüzde engelli bireyler, yaşa-

dıkları çevrede sosyal hayata yeterin-
ce katılamama, ayrımcılığa uğrama, 
temel insani hizmetlerden yeterince 
yararlanamama, yoksulluk gibi ekono-
mik ve psiko-sosyal sorunlarla karşı 
karşıya kalabilmektedirler. Kuşkusuz 
bu sorunların en önemlilerinden biri 
de engellilerin yaşamış olduğu istih-
dam sorunudur. Bu çalışmanın amacı 
engelli istihdamının, engelli bireyler 
üzerindeki etkilerinin incelenmesi, 
engelli bireyler üzerindeki psiko-sos-
yal etkilerinin ortaya konması; sos-
yal içerme durumlarında yaşanan 
değişimlerin belirlenmesi ve engelli 
istihdamının arttırılmasıyla sonu-
cunda sosyal politika alanında yeni 
yaklaşımların gerekliliğinin ortaya 
konulması ve böylece yeni uygula-
maların geliştirilmesini sağlamaktır.

Araştırma, sosyal dışlanma sorunu 
yaşayan engelli bireylere istihdam 
ve rehabilitasyon olanağı sunarak 
sosyal içermelerine yönelik bir alan 

oluşturan Kocaeli  Bizim  Köy  Engelliler 
Üretim Merkezinde yapılmıştır. Veri 
toplama aracı, araştırmacılar tara-
fından geliştirilen anket formudur. 
Uygulanan ankette katılımcıların 
sosyo-demografik bilgilerini elde 
etmeye yönelik sekiz, engelli alanı-
na yönelik 27, psiko-sosyal açıdan 
17 soru olmak üzere toplam 52 soru 
bulunmaktadır.  Örneklemde, tam 
sayım yöntemiyle gönüllü olan toplam 
63 kişi yer almıştır. Elde edilen veriler 
çalışmacılar tarafından kodlanarak, 
bilgisayar ortamında (Statistical Pa-
ckage for the Social Sciences) SPSS 
23.0 for Windows paket programında 
değerlendirilmiştir.

Sonuç olarak, istihdam edilen 
engelli bireylerin toplumla bütün-
leştiği, sosyal hayata katılımlarının 
arttığı, psiko-sosyal iyilik hallerinde 
pozitif anlamda etkide bulunduğu 
saptanmıştır. Bununla beraber engelli 
istihdamının engelli bireylerin yaşam 
kalitelerini arttırdığı ve elde edilen 
gelirin yaşamlarını refah düzeyine 
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getirmelerine yardımcı olduğu da göz-
lemlenmiştir. Bu doğrultuda istihda-
mın sosyal içerme üzerinde olumlu 
anlamda etkisi olduğu görülmektedir. 
Üretim merkezinde çalışmakta olan 
engelli bireylerle, istihdamın engelli 
bireyler üzerindeki psiko-sosyal et-
kilerinin değerlendirilmesiyle elde 
edilen çalışma sonuçlarının engel-
lilerin istihdamına yönelik sosyal 
politikalar ve hizmetlerin arttırıl-
masına ve istihdam alanlarına katkı 
sağlayacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Engelli, Engelli 
İstihdamı, Psiko-Sosyal İyilik Hali, 
Sosyal İçerme, Sosyal Politikalar

THE PSYCHO-SOCIAL IMPACT 
OF DISABLED EMPLOYMENT 
ON INDIVIDUALS WITH
DISABILITIES

ABSTRACT

Today, people with disabilities 
may face economic and psychosocial 
problems such as inability to 
participate sufficiently in social 
life, being discriminated, not being 
able to benefit from basic human 
services and poverty. Undoubtedly, 
one of the most important of these 
problems is the employment problem 
experienced by disabled people. The 
aim of this study is to investigate the 
effects of disabled employment on 
disabled individuals and to reveal the 
psycho-social effects on disabled 
individuals; to determine the changes 
in social inclusion situations and to 

increase the employment of disabled 
people as a result of the necessity 
of new approaches in the field of 
social policy and thus to ensure the 
development of new applications.

The research was carried out 
in “Kocaeli Bizim Bahçe Village 
Production Center for the Disabled” 
which provides employment and 
rehabilitation opportunities for 
disabled people who have social 
exclusion problems. The data 
collection tool is a questionnaire 
developed by the researchers. The 
questionnaire included 52 questions, 
eight of which were to obtain socio-
demographic information, 27 for the 
disabled, and 17 for psychosocial 
aspects. A total of 63 volunteers 
were included in the sample. The 
data obtained were coded by the 
researchers and evaluated in SPSS 
23.0 for Windows package program 
on the computer (Statistical Package 
for Social Sciences).

As a result, it was found that 
the disabled individuals employed 
were integrated with the society, 
their participation in social life 
increased and had a positive effect 
on the psychosocial well-being. 
However, it has been observed 
that the employment of people with 
disabilities increases the quality of 
life of people with disabilities and the 
income gained helps them to bring 
their lives to welfare. Accordingly, 
employment has a positive effect 
on social inclusion. It is considered 



111KARATAHTA / İş Yazıları Dergisi 

that the results of the study obtained 
by evaluating the psycho-social 
effects of employment with disabled 
people working in the production 
center and employment of disabled 
people will contribute to the increase 
of social policies and services for 
employment of disabled people and 
to the employment areas.

Keywords: Disability, Disabled 
Employment, Psycho-Social Well-
being, Social Inclusion, Social Policies

GİRİŞ
Engelli kavramı bireysel, sosyal ve 

toplumsal sonuçları olan bir kavram 
olarak literatürde yer almaktadır. 
Sanayi devrimi sonrasında, doğuştan 
kaynaklanan engelin dışında, iş ka-
zaları sonucunda oluşan engel oran-
larında artış olmuştur ve bu nedenle 
özellikle sanayi devriminden sonra 
engelli kavramı toplumsal hayatta 
daha sık kullanılır hale gelmiştir. 
Böylece engelliler, dezavantajlı bir 
grup olarak sosyal politikaların kap-
samına girmiştir. Sanayi ve teknoloji 
alanındaki gelişmeler, sosyal hayatın 
hareketliliği ve toplumsal gelişmeler 
sonucu evlerine kapanan engellilerin 
toplumla bütünleşme talepleri top-
lumun diğer katmanları tarafından 
görünür hale gelmiştir (Genç ve Çat, 
2013:365).

2828 sayılı Yasanın 3. maddesinin 
C bendi engelli kişiyi şu şekilde ta-
nımlamıştır; “Doğuştan veya sonra-
dan herhangi bir hastalık veya kaza 
sonucu bedensel, zihinsel, ruhsal ve 

sosyal yeteneklerini çeşitli derece-
lerde kaybetmesi nedeniyle normal 
yaşamın gereklerine uyamama duru-
munda olup günlük gereksinimlerini 
karşılamada güçlüğü olan, korunma, 
bakım, rehabilitasyon, danışmanlık 
ve destek hizmetlerine ihtiyacı olan 
kişi”.

Engellilik bir sosyal dışlanma un-
surudur. Engelliler için sosyal ilişki-
lerden, kültürel ve toplumsal faaliyet-
lerden, temel hizmetlere erişimden, 
yakın çevreden ve iktisadi sahadan 
engellenmek ikinci bir engel durumu 
olarak görülmektedir. Bunun için 
sosyal içerme/toplumla bütünleşme, 
engelli bireyler için ciddi bir önem 
taşımaktadır. Sosyal içerme, sosyal 
dışlanmaya maruz kalan birey veya 
grupların, sosyo-ekonomik hayatta 
yer almalarına engel olabilecek fak-
törlerin ortadan kaldırılarak; hayat 
standartlarının toplumda kabul edi-
lebilir bir düzeye getirilerek toplumla 
bütünleşmelerinin sağlanmasıdır. 
Sosyal içerme, tutum ve davranışta 
değişim ve ortak bir kimlikte buluş-
madır (Genç ve Çat, 2013).

Engelli bireyin sosyal hayata ka-
tılımına ve toplumla entegre olması 
ve potansiyellerini kullanabilmelerini 
sağlamak için sosyal içerme politi-
kalarıyla desteklenmeleri gerekir. 
Engellilerin bireysel becerilerinin 
yetersiz kaldığı yerlerde desteklen-
meleri başarı düzeylerini artıracak, 
toplumsal yaşamdan uzak kalmaya 
iten unsurlardan arındıracak kap-
samlı sosyal içerme politikaları geliş-
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tirmek ve uygulamak onları hayata 
bağlayacaktır (Genç ve Çat, 2013).

Yoksulluk, eğitim, ulaşım, fiziki 
çevre ve konut, rehabilitasyon, özrü 
için gerekli araç-gereçlerin temin edi-
lememesi ve istihdam gibi pek çok 
sorun, engellilerin sosyal yaşamla 
bütünleşebilmelerinin ve toplumsal 
hayata tam katılımlarının sağlanmasını 
olumsuz yönde etkilemektedir. En-
gellilere yönelik istihdam politikaları 
konusunda bu unsurlar karşılıklı et-
kileşim içindedir ve birbirine bağlıdır. 
İstihdam alanında engellilerin ihmal 
edilerek geri planda kalması diğer 
alanlardaki politikaları da geçersiz 
kılacaktır (Alvar, 2014).

Türkiye’de engellilerle ilgili sorun-
ların başında istihdam gelmektedir. 
Engellilerin çalışma yaşamına dâhil 
edilmesi onların engelli olmayan ki-
şilerle eşit olanaklara sahip olabil-
mesinde atılacak en büyük adım-
dır. Engelli bireylerin kimi zaman 
çok ciddi sonuçlar doğuran tedavi 
masrafları vardır. Bunun yanında 
bakmakla yükümlü oldukları aile 
bireyleri veya kendilerine bakan 
yakınları mevcuttur. 

Bu amaçla düzenli bir gelir engel-
lilerin bu gereksinimlerinin karşılan-
ması için oldukça önemlidir. Engellile-
rin çalışma yaşamına dâhil edilmesi 
onlar için bir gelir sağlanmasının 
yanında kimseye muhtaç olmadan 
yaşama fırsatı sunacağı için onurlu 
bir yaşamı da beraberinde getire-
cektir. Bu durum hem engelliliğin 
kendisine olan saygısını arttıracak, 

hem de toplumun kendisine karşı 
olan önyargısının azalmasını sağ-
layacaktır (Alvar, 2014).

Engellilerin istihdamında önce-
likle kabul edilmesi gereken konu, 
engellilerin diğer insanlara göre is-
tihdam edilmeye daha çok ihtiyaç 
duyduklarıdır. Diğer taraftan, hem 
çalışarak kazandığı para ile başkasına 
muhtaç olmamak, hem de yetişkin 
bir insan olarak üretime katılmak, 
engelliler açısından düşünüldüğünde 
de normal bir istek olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Uzun bir süreç ve bazı 
zorluklar içerse de engellinin çalışma 
hayatına atılması ya da gelir getirici 
çeşitli işlerin sorumluluğunu alması, 
onların hem ekonomik açıdan ba-
ğımsız olmalarını mümkün kılacak 
hem de psikolojik ve sosyal açılar-
dan kendilerini iyi hissetmelerini 
sağlayacaktır (Özbayram, 2014). Bu 
nedenle bu çalışmada engelli istih-
damının engelli bireyler üzerindeki 
psiko-sosyal etkileri incelenecektir.

1. YÖNTEM
Bu araştırmanın amacı engelli 

istihdamının, engelli bireyler üze-
rindeki etkilerinin incelenmesi, engelli 
istihdamının engelli bireyler üzerin-
deki psiko-sosyal etkilerinin ortaya 
konması; sosyal içerme durumlarında 
yaşanan değişimlerin belirlenmesi ve 
engelli istihdamının artırılması sonu-
cunda sosyal politika alanında yeni 
yaklaşımların gerekliliğinin ortaya 
konulması ve böylece yeni uygula-
maların geliştirilmesini sağlamaktır.
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Buna göre araştırmanın temel 
soruları şu şekildedir:

1. Engelli bireylerin istihdamının, 
engelli bireylerin sosyal hayata 
katılımları üzerindeki etkileri 
nelerdir?

2. İstihdam edilen engelli bireylerin 
psiko-sosyal iyilik hallerinde 
yaşanan değişim nasıldır?

3. İstihdam edilmek, engelli bi-
reylerin yaşam kalitesini nasıl 
etkiler?

Araştırma, genel tarama modeline 
göre yapılmıştır. Genel tarama mo-
deliyle, engelli istihdamının engelli 
bireylerin üzerindeki psiko-sosyal 
etkisini değiştirme ve etkileme ça-
bası olmadan incelemek hedeflen-
miştir.

1.1. Araştırmanın Evren ve
Örneklemi
Araştırmanın evreni ve örneklemi 

Kocaeli’ de faaliyet gösteren Bizim Köy 
Engelliler Üretim Merkezi Vakfında 
istihdam edilen 104 engelli bireydir. 
Araştırmada evren üzerinde tamsayım 
çalışması yapılmıştır.

1.2. Veri Toplama Aracı
Araştırmada kullanılan veri top-

lama aracı, araştırmacılar tarafından 
geliştirilen Anket Formu’dur. Anket 
Formu, engelli bireylerin sosyo-de-
mografik özellikleri ve istihdamın 
engelli bireyler üzerindeki etkisi ile ilgili 
52 sorudan oluşmaktadır.  Bunların 
sekizi engelli bireylerin sosyo-de-
mografik özelliklerini içeren sorular, 

dokuzu engellilik durumlarını içeren 
sorular, on dokuzu istihdam durum-
larını içeren ve on altısı psikososyal 
durumlarını içeren sorulardan oluş-
maktadır.

1.3. Verilerin Toplanması ve 
Analizi
Araştırmanın yapılabilmesi için 

gerekli olan izin ve etik onay, Kocaeli 
Büyükşehir Belediyesi Engelli ve Yaşlı 
Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet 
Köse’den alınmıştır. Anketler katılım-
cılara, yüz yüze görüşme tekniğiyle 
uygulanmıştır. Elde edilen veriler 
çalışmacılar tarafından kodlanarak, 
bilgisayar ortamında (Statistical Pa-
ckage for the Social Sciences) SPSS 
23.0 for Windows paket programında 
değerlendirilmiştir.

2. BULGULAR
Araştırmaya, görüşmeyi kabul 

eden ve merkezde istihdam edilen 
63 engelli birey katılmıştır. Katılım-
cıların yüzde 60,3’ü erkek (n=38), 
yüzde 39,7’si ise kadındır (n=25).

Katılımcıların yüzde 49,2’lik bir 
çoğunluğu (n=31) 15-31 yaş aralığın-
da olup, yüzde 44,4’ü (n=29) 32-48 
yaş aralığında, yüzde 3,3’ü (n=4) ise 
49-65 yaş aralığındadır.

Katılımcıların yüzde 49,2’lik bir 
çoğunluğu (n=31) evli iken, yüzde 
46’sı bekâr (n=29) ve yüzde 4,8’i 
(n=3) boşanmıştır.

Katılımcıların eğitim durumu 
incelendiğinde, yüzde 38,1’lik bir 
çoğunluğun (n=24) lise mezunu oldu-
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Engellilik Türü Sıklık Yüzde

Ortopedik 25 39,7

Görme 4 6,3

İşitme 19 30,2

Dil ve Konuşma 2 3.2

Ruhsal ve Zihinsel 8 12,7

Öğrenme Güçlüğü 1 1,6

Diğer 4 6,3

Toplam 63 100

ğu, yüzde 30,2’sinin (n=19) ortaokul 
mezunu, yüzde 17,5’inin (n=11) ilkokul 
mezunu, yüzde 7,9’unun okur yazar 
ancak bir okul bitirmemiş olduğu ve 
yüzde 1,6’sının ise (n=1) üniversite 
mezunu olduğu tespit edilmiştir. 
Katılımcıların yüzde 4,8’i ise (n=3) 
okuma yazma bilmemektedir.

Katılımcıların doğum yerleri 
incelendiğinde yüzde 49,2’lik bir 
çoğunluğunun bir ilçede, yüzde 
28,6’sının (n=18) şehir merkezinde, 
yüzde 19’unun (n=12) bir köyde ve 
yüzde 3,2’sinin ise (n=2) kasabada 
doğduğu görülmüştür.

Katılımcıların gelir durumuna 
bakıldığında, yüzde 82,5’lik bir ço-
ğunluğunun (n=52) 1000-2000 lira 
arası gelire sahip oldukları, yüzde 
9,5’inin (n=6) bin liranın altında bir 
gelire sahip oldukları, yüzde 4,8’inin 
(n=3) 2000-3000 lira arası bir geliri 
olduğu ve yüzde 3,2’sinin (n=2) ise 
üç bin liranın üstünde geliri olduğu 
saptanmıştır.

Katılımcıların yüzde 66,7’sinin 
(n=42) 2-4 kişilik bir hanede yaşadığı, 

yüzde 22,2’sinin (n=14) 5-7 kişilik, 
yüzde 6,3’ünün (n=4) tek başına ve 
yüzde 4,8’inin (n=3) yedi kişiden fazla 
bireyin olduğu bir hanede yaşadığı 
belirlenmiştir.

2.1. Engellilik Durumuna İlişkin 
Bulgular
Bu başlık altında; ankete katılan 

istihdam edilmiş engelli bireylerin 
engellilik türü, engellilik oranı, en-
gelliliğinin neden kaynaklandığı, des-
tekleyici araç kullanıp kullanmadığı 
engellilik hakkında yeterli bilgiye 
sahip olup olmadığı, rehabilitasyon 
hizmetlerinden faydalanma durumu 
gibi engellilik durumunu kapsayıcı 
bulgular yer almaktadır.

Tablo 1’de katılımcıların engel-
lilik türleri incelendiğinde, yüzde 
39,7’sinin (n=25) ortopedik engelli 
olduğu, bunu yüzde 30,2 ile (n=19) 
işitme engelli bireylerin ve yüzde 12,7 
ile (n=8) zihinsel engellilerin takip 
ettiği görülmektedir. 

Tablo 2’de katılımcıların engellilik 
oranı incelendiğinde, yüzde 33,3’ünün 

Tablo 1. Engellilik Türü
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Engellilik Türü Sıklık Yüzde

Bilmiyor 9 14,3

%1 - %40 13 20,6

%41 - %40 19 33,2

%61 + 21 33.3

Toplam 63 100

Tablo 2. Engellilik Oranı 

Grafik 1. Engellilik Hakkında Yeterli Bilgiye Sahip Olup Olmama Durumu

(n=21) yüzde 61 ve üstü engellilik 
oranı olduğu, yüzde 30,2’sinin (n=19) 
yüzde 41- yüzde 60 arası engellilik 
oranı olduğu, yüzde 20,6’sının (n=13) 
yüzde 40’a kadar engellilik oranı ol-
duğu belirlenmiştir.

Katılımcılara engelliliğinin neden 
kaynaklandığı sorulduğunda, yüzde 
50,8’inin (n=32) doğuştan engelli oldu-
ğu, yüzde 19’unun (n=12) bir kaza ne-
deniyle engelli olduğu,  yüzde 15,9’unun 
(n=10) bir hastalık nedeniyle engelli 
olduğu ve yüzde 14,3’ünün (n=9) diğer 
nedenlerle engelli olduğu saptanmıştır.

Grafik 1’de görüldüğü üzere, ka-
tılımcıların engelleri hakkında bilinç 
düzeylerini öğrenmek için sorulan 
soruya yüzde 62’si (n=39) yeterli bilgiye 
sahip olduğunu, yüzde 19’u ise (n=12) 
engelliliği konusunda yeterli bilgiye 
sahip olmadığını belirtmiştir. 

Katılımcıların yüzde 47,6’lık bir 
çoğunluğunun (n=30) yaşamları bo-
yunca rehabilitasyon hizmetinden hiç 
faydalanmadıkları, yüzde 23,8’inin 
(n=15) faydalandıkları, yüzde 19,1’imim 
(n=12) geçmişte faydalanmış olup ha-
len faydalanmaya devam ettikleri, 
yüzde 9,5’inin ise (n=6) rehabilitasyona 
ihtiyaçları olmadığını düşündükleri ve 
bu nedenle rehabilitasyon hizmetinden 
hiç faydalanmadıkları ve faydalanmayı 
düşünmedikleri belirlenmiştir.

Katılımcıların yüzde 50,8’lik bir ço-
ğunluğunun (n=32) engellilik durum-
larından dolayı destekleyici bir araç 
kullandığı, yüzde 49,2’sinin ise (n=31) 
kullanmadığı belirlenmiştir.  Destek-
leyici araç kullananların yüzde 27’lik 
(n=17) bir çoğunluğu işitme-konuşma 
cihazı kullanırken, yüzde 6,3’ünün 
(n=4) protez, yüzde 6,3’ünün (n=4) 
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tekerlekli sandalye, yüzde 4,8’inin 
(n=3) koltuk değneği veya baston, 
yüzde 3,2’sinin (n=2) sürekli ilaçlar 
ve yüzde 3,2’sinin (n=2) diğer araçları 
kullandığı tespit edilmiştir.

Katılımcılardan yüzde 71,4’ü (n=45) 
ailelerinde engelli bir birey bulunma-
dığını, yüzde 28,6’sı ise (n=18) bu-
lunduğunu belirtmiştir. Ailelerinde 
engelli birey bulunan 18 katılımcıdan 
yüzde 50’sinin (n=9) çalıştığı, yüzde 
50’sinin ise (n=9) çalışmadığı tespit 
edilmiştir. 

2.2. İstihdam Edinilen İşe 
İlişkin Bulgular
Bu başlık altında; ankete katılan 

istihdam edilmiş engelli bireylerin 
kurumda kaç yıldır çalıştığı, çalış-
ma biçimi ve saati, kuruma ulaşımı 
sağlama, sosyal güvence, işi sevip 
sevmeme, kendini geliştirme fır-
satının tanınıp tanınmaması gibi 
çalışılan iş ve çalışılan işin engelli 
birey üzerindeki etkisine yönelik 
kapsayıcı bulgular yer almaktadır.

Katılımcıların yüzde 51’i (n=32) 
bu kurumda 1-4 yıl arası bir süredir 
çalışırken yüzde 20,6’sı (n=13) bir 
yıldan az süredir, yüzde 17,4’ü (n=11)  

Grafik 2. Çalışılan Alan

9-11 yıldır ve yüzde 11’i (n=7) 5-8 yıldır 
çalışmaktadır. Katılımcıların yüzde 
93,7’lik (n=58) bir çoğunluğunun SGK 
sosyal güvencesi bulunmaktadır. 
Yüzde 6,3’ünün ise (n=4) özel sigortası 
bulunmaktadır.

Katılımcıların iş yerine nasıl ulaşım 
sağladıkları incelendiğinde, yüzde 
87,3’lük (n=55) bir çoğunluğunun iş 
yerinin servis aracını kullandıkla-
rı, yüzde 6,3’ünün (n=4) diğer yön-
temlerle, yüzde 4,8’inin (n=3) kendi 
aracıyla, yüzde 1,6’sının (n=1) toplu 
taşıma aracıyla ulaşım sağladığı 
saptanmıştır.

Katılımcıların tamamının (n=63) 
günde sekiz saat çalıştıkları belirlen-
miştir. Çalışma biçimleri incelendi-
ğinde yüzde 96,8’lik bir çoğunluğun 
gündüz, yüzde 1,6’sının (n=1) gece 
ve yüzde 1,6’sının (n=1) yarı zamanlı 
çalıştığı tespit edilmiştir.

Grafik 2’de görüldüğü gibi katı-
lımcıların yüzde 71’i (n=45) tekstil 
alanında, yüzde 16’sı mantar toplama 
(n=10), yüzde 11’i (n=6) diğer alanlarda 
ve yüzde 2’si (n=2) mevsimlik çiçek 
üretimi alanında çalışmaktadır.

Yapılan işle ilgili eğitim alma du-
rumları incelendiğinde, katılımcıların 
yüzde 57,1’lik  (n=36) bir çoğunluğu-
nun bu alanda herhangi bir eğitim 
almadıkları yüzde 42,9’unun (n=27) 
ise aldıkları belirlenmiştir. Gerekli 
eğitime sahip olup olmadıkları ko-
nusundaki düşünceleri sorulduğunda 
katılımcıların yüzde 71,4’lük (n=45) bir 
çoğunluğu sahip olduklarını, yüzde 
19’unun (n=12) kararsız olduğu, yüz-
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de 9,5’inin (n=6) sahip olmadıklarını 
düşündükleri görülmüştür.

Tablo 3’te görüldüğü üzere katı-
lımcıların yüzde 77,8’lik bir çoğunluğu 
(n=49) kendilerine engel durumuna 
uygun işler verildiğini, yüzde 15,9’u 
(n=10) verilmediğini, yüzde 6,3’ü (n=4) 
ise kararsız olduklarını belirtmiştir. 
Katılımcıların yüzde 55,6’sı (n=35) ise 
yaptıkları işlerin ağır olmadığını be-
lirtirken, yüzde 28’si (n=17) ise yaptığı 
işlerin ağır olduğunu düşündüğünü 
ifade etmiştir. Katılımcıların yüzde 
17,5’i (n=11) ise bu konuda kararsızdır.

Katılımcıların yüzde 47,6’sı (n=30) 
işlerinde gelişme ve ilerleme konu-
sunda çalıştıkları kurumun fırsat 
tanıdığını belirtirken, yüzde 33,3’ü 

Tablo 3. Engel Durumuna Uygun İşler Verilme Durumu ile Yapılan İşin 
Ağır Olup Olmadığını Düşünme Durumu

(n=21) bu konuda kararsız olduklarını, 
yüzde 19’u (n=12) ise tanımadığını 
ifade etmiştir.

Katılımcıların işe girmeden önce 
ve girdikten sonra kendilerini değer-
li hissetme durumları sorulmuştur. 
Katılımcıların yüzde 60,3’lük (n=38) 
bir çoğunluğu, kendisini işe girmeden 
önce değerli hissettiğini, yüzde 22,2’si 
(n=14) kendisini işe girmeden önce 
değerli hissetmediğini ve yüzde 17,5’i 
(n=11) kararsız olduğunu belirtmiştir. 
İşe girdikten sonra ise katılımcıların 
yüzde 81’inin (n=51) işe girdikten sonra 
kendisini değerli hissettiği saptan-
mıştır. İstihdam edilen engelli birey-
lerin kendilerini değerli hissettikleri 
düşünülmektedir. 

Engel Durumunuza Uygun İşler Verildiğini 
Düşünüyor musunuz?

Sıklık Yüzde

Evet 49 77,8

Hayır 4 6,3

Kararsızım 10 15,9

Toplam 63 100

Yaptığınız İşin Ağır Olduğunu Düşünüyor 
musunuz?

Sıklık Yüzde

Evet 17 27,0

Hayır 35 55,6

Kararsızım 11 17,5

Toplam 63 100
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Katılımcıların yüzde 89,9’luk bir 
çoğunluğunun (n=56) ailelerinin ça-
lışmalarını desteklediği, yüzde 3,2’si-
nin (n=2) desteklemediği ve yüzde 
7,9’unun (n=5) çekimser olduğu tespit 
edilmiştir. 

Katılımcıların yüzde 77,8’i işin aile 
hayatına engel olmadığını, yüzde 
7,9’u (n=5) ise engel olduğunu ifade 
ederken yüzde 14,3’ü (n=9) bu konuda 
kararsızdır.

Katılımcılara çalıştıkları kurumda 
engelli çalışan kontenjanının yeterli 
olup olmadığı sorulmuştur. Katılım-
cıların yüzde 46’lık çoğunluğu (n=29) 
yeterli olduğunu, yüzde 28,6’sı (n=18) 
yeterli olmadığını, yüzde 25,4’ü ise 
(n=16) kararsız olduklarını belirtmiştir. 

2.3. Sosyal Çevreye İlişkin Bulgular
Bu başlık altında istihdam edilmiş 

engelli bireylerin iş hayatına başla-
madan önce ve başladıktan sonra, 
sosyal çevrelerinden desteklenme 
ve istihdamın sosyal çevreleriyle olan 
ilişkilerine etkisine yönelik kapsayıcı 
bulguları sunulmuştur.

Tablo 4’te görüldüğü gibi katılım-
cıların yüzde 63,5’lük bir çoğunluğu 
(n=40) sadece engellilerin çalıştığı bir iş 
yeri olması gerektiğini düşünmektedir. 
Katılımcıların yüzde 28,6’ssı (n=18) 
sadece engellilerin çalıştığı bir işyerine 
gerek olmadığını düşünürken yüzde 
7,9’u (n=5) bu konuda kararsızdır.

Katılımcılardan yüzde 74,6’sı 
(n=47) işe girmeden önce arkadaşla-
rıyla ilişki durumunun iyi olduğunu, 
yüzde 25,4’ü ise (n=16) kötü olduğunu 
ifade etmiştir. 

İşe girdikten sonra ise arkadaşla-
rıyla ilişki durumunun iyi olduğunu 
belirten katılımcı oranı yüzde 88,9’a 
(n=56) çıkmıştır. yüzde 11’i ise (n=7) 
işe girdikten sonra da kötü olduğunu 
belirtmiştir.

Tablo 6’da görüldüğü gibi katı-
lımcılardan yüzde 76,2’si (n=48) işe 
işe başladıktan sonra sosyal çev-
relerinden olumlu tepki almıştır. 
Katılımcıların yüzde 12,7’si (n=8) 
olumlu tepki almamıştır, yüzde 11,1’i 
ise (n=7) kararsızdır.

Tablo 4. Sadece Engelli Bireylerin Çalıştığı Bir İşyerinin Olup Olmasının 
Gerektiğini Düşünme

Sadece Engelli Bireylerin Çalıştığı Bir İşyerinin 
Olup Olmasının Gerektiğini Düşünme Durumu

Sıklık Yüzde

Evet 40 63,5

Hayır 18 28,6

Kararsızım 5 7,9

Toplam 63 100
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Tablo 5. İşe Girmeden Önce ve Girdikten Sonra Arkadaşları ile İlişki Durumu

Tablo 6. İşe Başladıktan Sonra Sosyal Çevreden Olumlu Tepki Alma 

Katılımcıların yüzde 76,2’lik bir 
çoğunluğu (n=48) iş hayatının sosyal 
yaşantılarına katkısının olduğunu 
düşünürken, yüzde 11,1’i (n=7) olma-
dığını düşünmektedir. Yüzde 12,7’si 
(n=8) ise kararsızdır.

Tablo 8’de görüldüğü gibi katılım-
cıların yüzde 57’1’lik (n=36) bir çoğun-
luğu, işe girdikten sonra yaptıkları 
sosyal aktivitelerin arttığını belirtirken 
yüzde 25,4’ü (n=16) artmadığını, yüzde 
17,5’i ise (n=11) kararsız olduklarını 
belirtmiştir.

Tablo 9’da görüldüğü gibi ka-
tılımcıların yüzde 77,8’lik (n=49) 
bir çoğunluğu, çalışan engellilerin 
çalışmayan engellilere göre sosyal 
hayata daha fazla katıldıklarını dü-
şünmektedir. Katılımcıların yüzde 
20,6’sı (n=13) bu konuda kararsız 
olduklarını belirtirken yalnızca bir 
katılımcı çalışmayan engelliye göre 
sosyal hayata katılımının daha fazla 
olmadığını belirtmiştir. Çalışan en-
gelli bireylerin, çalışmayan engelli 
bireylere göre ciddi anlamda sosyal 

İşe Başladıktan Sonra Sosyal Çevreden 
Olumlu Tepki Alma Durumu

Sıklık Yüzde

Evet 48 76,2

Hayır 8 12,7

Kararsızım 7 11,1

Toplam 63 100

İşe Girmeden Önce Arkadaşları ile 
İlişki Durumu

Sıklık Yüzde

İyi 47 74,6

Kötü 16 25,4

Toplam 63 100

İşe Girdikten Sonra Arkadaşları ile 
İlişki Durumu

Sıklık Yüzde

İyi 56 88,9

Kötü 7 11,1

Toplam 63 100
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hayata katılımının arttığı düşünül-
mektedir.

Tablo 9’da görüldüğü gibi ka-
tılımcıların yüzde 77,8’lik (n=49) 
bir çoğunluğu, çalışan engellilerin 
çalışmayan engellilere göre sosyal 
hayata daha fazla katıldıklarını dü-
şünmektedir. Katılımcıların yüzde 
20,6’sı (n=13) bu konuda kararsız 
olduklarını belirtirken yalnızca bir 

katılımcı çalışmayan engelliye göre 
sosyal hayata katılımının daha fazla 
olmadığını belirtmiştir. Çalışan en-
gelli bireylerin, çalışmayan engelli 
bireylere göre ciddi anlamda sosyal 
hayata katılımının arttığı düşünül-
mektedir.

Tablo 10’dan anlaşıldığı üzere 
katılımcıların yüzde 31,7’si (n=20) 
işe girmeden önce sosyal alanda ay-

Tablo 7. İş Hayatının Sosyal Yaşantıya Katkısının Olup Olmadığı

İş Hayatının Sosyal Yaşantıya Katkısının 
Olup Olmadığını Düşünme Durumu

Sıklık Yüzde

Evet 48 76,2

Hayır 7 11,1

Kararsızım 8 12,7

Toplam 63 100

Tablo 8. İşe Girdikten Sonra Yapılan Sosyal Aktivitelerin Artma Durumu

İşe Girdikten Sonra Yapılan Sosyal 
Aktivitelerin Artma Durumu

Sıklık Yüzde

Evet 36 57,1

Hayır 16 25,4

Kararsızım 11 17,5

Toplam 63 100

Tablo 9. Çalışan Engellinin Çalışmayan Engelliye Göre Sosyal Hayata
Katılımının Arttığını Düşünme Durumu

Çalışan Engellinin Çalışmayan Engelliye 
Göre Sosyal Hayata Katılımının Arttığını 
Düşünme Durumu

Sıklık Yüzde

Evet 49 77,8

Hayır 1 1,6

Kararsızım 13 20,6

Toplam 63 100
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Tablo 10. İşe Girmeden Önce ve Girdikten Sonra Sosyal Alanda Ayrımcılığa 
Maruz Kalma Durumu

rımcılığa maruz kaldığını belirtirken, 
işe girdikten sonra bu oran yüzde 
27’ye (n=17) düşmüştür.

Katılımcılara engellilere yönelik 
hizmet ve sosyal politikaları nasıl 
buldukları sorulmuştur. Katılımcı-
ların yüzde 66,6’sı (n=42) engellilere 
yönelik hizmet ve sosyal politikaları 
yetersiz bulduğunu, yüzde 17,4 ‘ü 
(n=11) yeterli bulduğunu, geriye ka-
lan yüzde 16’ sı ise (n= 10) kararsız 
olduğunu ifade etmiştir.

SONUÇ
Yapılan çalışmada işe girmeden 

önce kendini değersiz hisseden en-
gelli bireylerin büyük çoğunluğunun 
iş hayatına katılımından sonra kendini 
değerli hissettiği saptanmıştır. Bu bilgi 
doğrultusunda iş hayatına katılımın 
kişinin kendini değerli hissetmesinde 
önemli etkisi olduğu görülmektedir. 

Katılımcıların çoğunluğu iş ha-
yatının, sosyal yaşantıya katkısının 

olduğunu belirtmektedir. Bunun ya-
nında iş hayatına katılımın, arkadaş 
edinmelerini kolaylaştırdığı görül-
mektedir. Ayrıca engelli bireylerin 
istihdam edilmeleriyle birlikte sosyal 
aktivitelerinde de artış olduğu sap-
tanmıştır. Sonuç olarak iş hayatına 
katılımın engelli bireylerin sosyal ya-
şantılarına katkı sağlamakla birlikte 
arkadaş edinmelerini kolaylaştırdığı 
ve yapılan sosyal aktivitelerin artma-
sına katkı sağladığı görülmektedir.

Araştırmaya katılan engelli birey-
lerin çoğunluğu, çalışan engellinin 
çalışmayan engelliye göre sosyal 
hayata katılımının daha fazla oldu-
ğunu belirtmişlerdir. Bu doğrultuda 
istihdamın sosyal içerme üzerinde 
olumlu anlamda etkisi olduğu gö-
rülmektedir.

Araştırmaya katılan engelli birey-
lerin çoğu ailelerinin çalışmalarını 
desteklediğini, buna paralel olarak 
araştırmaya katılan engelli birey-

Girmeden Önce Ayrımcılığa Maruz Kalma Sıklık Yüzde
Evet 20 31,7
Hayır 38 60,3
Kararsızım 5 8,0
Toplam 63 100

Girdikten Sonra Ayrımcılığa Maruz Kalma Sıklık Yüzde

Evet 17 27,0
Hayır 39 61,9
Kararsızım 7 11,1
Toplam 63 100



ENGELLİ İSTİHDAMININ ENGELLİ BİREYLER ÜZERİNDEKİ PSİKO-SOSYAL ETKİSİ
Ezgi YAMAN / Hacı Turan ÜNSAL / Birkan DOĞAN / Bilgesu AYDOĞAN / Ayşe Büşra GÜNGÖR / Hasan HASIRCI / Hülya AKTI

122

lerin birçoğu işe başladıktan sonra 
sosyal çevresinden olumlu tepkiler 
aldığını belirtmiştir. Katılımcıların 
yarısından fazlası iş hayatından sonra 
yaptığı sosyal aktivitelerin arttığını 
belirtmiştir. Bu sonuç, istihdamın 
yaşam kalitesini arttırmakla bir-
likte benlik saygısını da arttırdığını 
göstermektedir. 

İstihdam edilen engelli bireylerin 
toplumla bütünleştiği, sosyal hayata 
katılımlarının arttığı, psiko-sosyal 
iyilik hallerinde pozitif anlamda etkide 
bulunduğu saptanmıştır. Bununla 
beraber engelli istihdamının engelli 
bireylerin yaşam kalitelerini arttırdığı 
ve elde edilen gelirin yaşamlarını 
refah düzeyine getirmelerine yar-
dımcı olduğu da gözlemlenmiştir. 
Bu bağlamda engelli istihdamının 
engelli bireyler üzerindeki etkile-
rini araştırmaya yönelik daha fazla 
çalışmaya ihtiyaç vardır.

Katılımcılar, engellilere yönelik 
verilen hizmet ve politikaları yetersiz 
bulmaktadırlar. İstihdam alanında 
işverenlerin belirli oranda engel-
li istihdamının zorunlu kılınması 
engellilerin daha rahat iş hayatına 
girmelerini ve sağlayan yöntemlerin 
başında gelmektedir. Ancak başlı 
balına bu politika engelli istihdamının 
arttırılmasında yeterli değildir. Bu 
nedenle engelli istihdamı alanında 
yeni sosyal politikalar ve hizmetler 

geliştirilerek engelli istihdamını ko-
laylaştırıcı düzenlemelerin yapılması 
önerilmektedir. 

Engelli bireylerin sosyal ve eko-
nomik hayata katılımlarının yeniden 
sağlanmasında, mesleki rehabili-
tasyon sürecinin önemi büyüktür. 
Mesleki eğitim ve istihdam edilme 
konusunda engelli bireylerin yaşamış 
oldukları eşitsizliğin giderilmesinde, 
fırsat eşitliğinin sağlanarak kendile-
rine uygun bir işte çalışmasında bu 
rehabilite sürecine ihtiyaç vardır. Bu 
nedenle engelli bireylere verilecek 
olan tıbbi ve sosyal rehabilitasyon 
hizmetlerinin yanında ‘mesleki eği-
tim ve rehabilitasyon’ hizmetlerinin 
yaygınlaştırılması önerilmektedir. 
Ayrıca mesleki rehabilitasyon, en-
gelli bireylerin psiko-sosyal iyilik 
hallerinin gelişmesine de olumlu 
etkisi vardır.

İstihdam alanına girmekte güçlük 
yaşayan ve işverenler tarafından 
istihdam edilmek istenmeyen engelli 
bireyler için sektör bazlı incelemeler 
de yapılarak korumalı işyerleri ku-
rulmalıdır. Aynı zamanda bu tarz iş 
yerleri devlet tarafından desteklen-
meli, üretilen malların satışında veya 
alımında kolaylıklar sağlanmalıdır. 
Bu sayede her iki taraf içinde ka-
zan-kazan metodu işleyeceği için 
korumalı işyerleri yatırımcıların da 
ilgi odağı haline gelecektir.
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ÖZ
Çalışma hayatında istihdam edilen 

engelli işgücü, işe alınması aşama-
sından emekli oluncaya kadar her 
aşamada türlü sorunlarla karşı-
laşmaktadırlar. Çalışma hayatına 
girerken ilk etapta işverenlerin en-
gellilere yönelik önyargılarına maruz 
kalmakta, daha sonra mesleki eğitim 
ve rehabilitasyon konusunda sorun-
lar yaşamaktadırlar. Engelli istihda-
mını sadece kanuni bir zorunluluk 
olarak gören işverenler, engellilerin 
sık sık mazeret izni kullandıkları, 
çok rapor aldıkları, alıngan yapıları, 
işyeri çalışma temposunun altında 
performans sergileyeceklerine iliş-
kin düşüncelerinden ötürü engelli 
istihdamından kaçınmaktadırlar. 
Çoğunlukla özürlü istihdamına iliş-
kin mevzuat gereği kota sistemiyle 
istihdam edilmeleri mümkün olan 
engelliler, işe alındıktan sonra ise 
koruyucu düzenlemelerin yetersiz-
liğinden ötürü deneme sürecinde 
işten atılma durumuyla güvencesizlik 

yaşamaktadır. İş güvencesizliğinin 
yanı sıra ücret değerlendirilmesinde, 
kariyer olarak ilerlemede, işveren 
ve çalışma arkadaşlarının ayrımcı 
davranışlarına maruz kalmada çeşitli 
sorunlar yaşamaktadırlar.

Bu çalışma ile engellilerin iş ha-
yatında eşit olmayan davranışlardan 
kaynaklı yaşadığı sorunlar teorik 
çerçevede incelenmeye çalışılmıştır. 
Bu kapsamda işgücü piyasasında var 
olmaya çalışan engellilerin yaşadığı 
sorunlar hukuki boyutu ile ele alına-
rak, toplumdaki eşitsizliğe farkındalık 
oluşturulmak amaçlanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Engelli Çalışan, 
Çalışma Hayatı, Ayrımcılık
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problems at every stage from their 
recruitment to retirement. At the 
beginning of the working life, the 
employers are exposed to the 
prejudices of the disabled people and 
then they have problems in vocational 
education and rehabilitation. 
Employers who consider employment 
of persons with disabilities only 
as a legal requirement avoid the 
employment of persons with 
disabilities due to their opinions about 
the use of disabled people often, make 
excuses, receive their reports and 
perform under the workplace tempo. 
Due to the legislation on employment 
of persons with disabilities, persons 
with disabilities who are able to be 
employed with the quota system, and 
the lack of protective arrangements 
after being hired, face precariousness 
in the trial period. In addition to 
job insecurity, they experience 
various problems in the evaluation 
of wages, career advancement, and 
the discriminatory behaviors of the 
employers and colleagues.

The aim of this study is to 
investigate the problems experienced 
by the disabled people in the work 
life due to unequal behaviors in the 
theoretical framework. In this context, 
it is aimed to raise awareness on the 
inequality in society by addressing 
the problems experienced by the 
disabled people who are trying to 
exist in the labor market.

Keywords: Disabled Employee, 
Work Life, Discrimination

Jel Codes: J14, J70, K31

GİRİŞ
Engelli olmak, aslında bireysel, 

toplumsal ve sosyal sonuçları olan 
bir kavramdır. Sorunları çözümsüz 
olmayan engelli bireylerin yaşamın-
da çoğunlukla hissettiği kavram ise 
ayrımcılıktır. Dışlanmayı da içinde 
barındıran bu ayrım, engelli birey için 
daha çocukken başlamaktadır. Eği-
tim hakkından faydalanmak isteyen 
engelli bir çocuk, eğitim kurumları 
için ekstra bir sorumluluk olduğu 
için tercih edilmezler. Ulaşım hak-
kından faydalanmak isterken engel 
durumuna uygun kaldırımları takip 
etmek zorunda kalıp, toplu taşıma 
araçlarına binmeye çalışırken bin bir 
sıkıntıyla baş başa kalırlar. İstihdam 
hakkını kullanmak isterken, eğitim, 
bilgi, beceri gibi vasıflarına bakılma-
dan “işyerinin koşulları size uygun 
değil” cevabıyla karşı karşıya kalır-
lar. Zorunlu politikalar çerçevesinde 
işgücü piyasasına girme fırsatları 
olduğunda ise işverenler tarafından 
geliştirilen önyargılar zaman içe-
risinde iletişimsizlikle ayrımcılığın 
şiddetini arttırmıştır. 

Bu çalışma ile ülkemizde engel-
lilere yönelik hukuki düzenlemelere 
yer verilerek, bu bireylerin çalışma 
ve üretme haklarını elde etmeye 
çalışırken yaşadıkları sorunlara 
farkındalık oluşturmak amaçlan-
maktadır. Toplumda dezavantajlı 
bir grup olarak var olmaya çalışan 
engelli bireylerin işgücü piyasasın-
da yaşadığı ayrımcılık ele alınarak, 
engellilerin iş yaşamındaki konumu 
ortaya konulmaya çalışılmıştır.
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1. TÜRK İŞ HUKUKUNDA
ENGELLİ KAVRAMI VE
İSTİHDAMI
Engelli kavramı, Özürlü, Eski hü-

kümlü ve Terör Mağduru İstihdamı 
Hakkında Yönetmeliğin 3. maddesi’nde 
ve Yurtiçinde İşe Yerleştirme Hakkın-
daki Yönetmeliğin 3. maddesi “e” ben-
dine göre tanımlanmıştır. Buna göre, 
“Doğuştan ya da sonradan herhangi 
bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, 
duyusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli 
derecelerde kaybetmesi nedeniyle 
toplumsal yaşama uyum sağlama 
ve günlük gereksinimlerini karşıla-
mada güçlükleri olan ve korunma, 
bakım, rehabilitasyon, danışmanlık 
ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan 
kişilerden tüm vücut fonksiyon kay-
bının en az yüzde kırk olduğu sağlık 
kurulu raporu ile belgelenenler” ola-
rak tanımlanmaktadır (Yurtiçinde İşe 
Yerleştirme Hakkındaki Yönetmelik, 
2009). Birleşmiş Milletler Sakat Hak-
ları Bildirgesi’nde ise engelli kavramı, 
“Kişisel ya da sosyal yaşantısında 
kendi kendisine yapması gereken 
işleri (bedensel ya da sonradan olma) 
herhangi bir noksanlık sonucu yapa-
mayanlar” olarak tanımlanmaktadır 
(Öztürk, 2011: 17).

Ülkemizde 30.05.1998 tarih ve 
572 sayılı Kanun Hükmünde Karar-
name’nin 13. maddesinde yer alan 
hükümler çerçevesinde, 1475 sayılı İş 
Kanunu’nun değişik 25. maddesinde 
yer alan “sakat” kelimesi “özürlü” ola-
rak değiştirilmiştir. 2003 yılı içerisinde 
yürürlüğe konan 4857 sayılı yeni İş 
Kanunu’nun 30. maddesinde de sakat 

sözcüğüne yüklenilen olumsuzluklar 
nedeniyle kullanılmadığı görülmek-
tedir (Altan, 2004: 211). Konuyla ilgili 
hukuki düzenlemelerde mevzuat 
metinlerinde bir fikir birliği sağlan-
ması açısından “engelli” sözcüğünün 
kullanıldığı görülmektedir. 

Genel olarak doğuştan veya son-
radan herhangi bir nedenle bedensel, 
zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal 
yeteneklerini çeşitli derecelerde kay-
betmesi nedeniyle toplumsal yaşama 
uyum sağlama ve günlük ihtiyaç-
larını karşılamada güçlükleri olan 
ve korunma, bakım, rehabilitasyon, 
danışmanlık ve destek hizmetlerine 
ihtiyaç duyan kişi olarak tanımlana-
bilen engelliliğin, Dünya’da ve Türki-
ye’de bilinen en yaygın türleri ise şu 
şekildedir (Öztürk, 2011: 18-22);

n Ortopedik engelliler 
n Görme engelliler  
n  İşitme ve konuşma engelliler 
n Zihinsel engelliler 
n Otistik engelliler (Otizm)
n Süreğen hastalıklılar
Türkiye’de engellilere yönelik uy-

gulamaların, özellikle 1990’lı yılların 
ikinci yarısından itibaren yoğunlaştığı 
gözlemlenmektedir. Anayasamızda 
engellilere ilişkin doğrudan bir dü-
zenleme bulunmamakla birlikte bazı 
maddelerdeki genellemeler engelli-
leri de kapsar niteliktedir. Örneğin 
Anayasanın 50/I, II maddesi, “Kimse, 
yaşına, cinsiyetine ve gücüne uyma-
yan işlerde çalıştırılamaz. Küçükler ve 
kadınlar ile bedenî ve ruhî yetersizliği 
olanlar çalışma şartları bakımından 
özel olarak korunurlar” demektedir. 
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Anayasası’nın sosyal güvenlik bakı-
mından özel olarak korunması gere-
kenlerin sıralandığı 61. maddesi’nde ise 
“Devlet, sakatların korunmalarını ve 
toplum hayatına intibaklarını sağlayıcı 
tedbirleri alır” denilmektedir (Şişman, 
2011:171-172). 

Anayasamızın 10. maddesi ile  
“Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi 
düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve 
benzeri sebeplerle ayrım gözetmek-
sizin kanun önünde eşittir. Devlet, bu 
eşitliğin yaşama geçmesini sağla-
makla yükümlüdür” denilmiştir. Bu 
maddeye 2010 yılında kabul edilen ek 
fıkra ile “Çocuklar, yaşlılar, özürlüler, 
harp ve vazife şehitlerinin dul ve ye-
timleri ile malul ve gaziler için alınacak 
tedbirler eşitlik ilkesine aykırı sayıl-
maz” hükmü kamuoyuna sunularak 
eklenmiştir.  Anayasamızın çalışma 
şartları ve dinlenme haklarına ilişkin 
50. maddesinde ise “Kimse, yaşına, 
cinsiyetine ve gücüne uymayan işlerde 
çalıştırılamaz. Küçükler ve kadınlar ile 
bedeni ve ruhi yetersizliği olanlar ça-
lışma şartları bakımından özel olarak 
korunurlar” hükmüne yer verilmiştir 
(T.C. Anayasası, 1982). 4857 sayılı İş 
Kanunu’nun eşit davranma ilkesine 
ilişkin 5. maddesinde ise , “İş ilişkisinde 
dil, ırk, renk, cinsiyet, engellilik, siyasi 
düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve 
benzeri sebeplere dayanılarak ayırım 
yapılamaz” hükmüne yer verilmiştir 
(4857 sayılı İş Kanunu, 2003).

2005 yılında yürürlüğe giren, 5378 
sayılı Engelliler Kanunu ile engellilerin 
temel hak ve özgürlüklerden fay-
dalanmasını sağlayarak, toplumsal 

yaşama tam ve etkin olarak katılım-
larının sağlanması amaçlanmaktadır. 
Özellikle engellilerin işgücü piyasası 
ve çalışma hayatında sürdürülebilir 
istihdamı için gerekli önlemlerin alın-
ması hususunda gerekli düzenlemeler 
yapılmıştır. Engelliler Kanunu’nun 
14. maddesine göre “Engellilik du-
rumları sebebiyle iş gücü piyasasına 
kazandırılmaları güç olan engellilerin 
istihdam edildiği korumalı işyerlerinin 
statüsü ve bu işyerleriyle ilgili usul ve 
esaslar Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Aile 
ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca 
müştereken çıkarılan yönetmelikle 
düzenlenir” hükmü ile devlete görev 
yüklenmektedir (5378 sayılı Engelliler 
Kanunu, 2005). 

Engellilerin işgücü piyasasına ka-
zandırılmasında birtakım düzenleme-
lerle sorun çözülmek istenilmektedir. 
Bu düzenlemelerin en önemlisi de 
engelli çalış¬tırma zorunluluğudur. 
Ülkemizde engellilerin ücret karşılığı 
istihdamında zorunlu kota yöntemi 
uygulanmaktadır. Bu uygulama ilk 
defa 1967 yılında kabul edilmiş ve 
854 sayılı Deniz İş Kanunu’nda yer 
almıştır. Daha sonra ise 1475 ve 4857 
sayılı İş Kanunu, Terörle Mücadele 
Kanunu ve Özelleştirme Kanunu’nda 
aynı yaklaşım benimsenmiştir (Uzun, 
2018: 33).

İşverenlerin belirli sayıda engelli 
istihdam etmesini zorunlu kılan kota 
rejimi içeriğinde iki sistemi barındır-
maktadır. İlki kota dâhilinde engelli 
çalıştırmayı zorunlu kılan “doğrudan 
doğruya kota sistemi”, diğeri ise ko-
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taya uymak istemeyen işverenlere 
bir bedel öngören “bedelli sistem” dir. 
Doğrudan doğruya kota sisteminde, 
engelli çalıştırma yükümlülüğünün 
kapsamı içerisinde yer alan işverenler, 
kanunda tanımı yapılan ve nitelikleri 
belirtilen engelli kimseleri belirli oran-
da istihdam etmek durumundadır. 
İşverenler tarafından kotaya uyulması 
kanuni bir zorunluluk olup, uyulma-
ması halinde para ve hapis cezası 
gibi yaptırımlar uygulanmaktadır.  
Bedelli kota sisteminde ise, işverenler 
kanunlarda belirtilen oranlarda engelli 
istihdam etmek veya çalıştırması 
gereken her bir engelli için belli bir 
miktar para ödeme seçeneklerinden 
birini tercih edebilmektedir (Ertürk, 
2018: 21). Bu ceza her yıl tekrar belir-
lenir. Çalıştırılmayan her engelli için 
bu ceza 2018 yılında 2.627 TL olarak 
tespit edilmiştir (Uzun, 2018: 34).

4857 sayılı İş Kanunu’nun 30. mad-
desine göre, Engelli ve Eski Hükümlü 
Çalıştırma Zorunluluğu kapsamında, 
“işverenler 50 ya da daha fazla işçi 
çalıştırdıkları özel sektör işyerlerinde 
işçilerinin toplamının yüzde 3 oranında 
engelliyi, kamu işyerlerinde ise yüzde 
4 oranında engelliyi mesleki, beden 
ve ruhi durumlarına uygun işlerde 
çalıştırmakla yükümlüdür” şeklinde 
düzenlenmiştir. Bu kapsamda çalıştı-
rılacak işçi sayısının tespitinde belirli 
ve belirsiz süreli iş sözleşmesine göre 
çalıştırılan işçiler esas alınır. Kısmi 
süreli iş sözleşmesine göre çalışan-
lar, çalışma süreleri dikkate alınarak 
tam süreli çalışmaya dönüştürülür. 
İşverenler çalıştırmakla yükümlü 

oldukları işçileri Türkiye İş Kurumu 
aracılığı ile sağlarlar (4857 sayılı İş Ka-
nunu, 2003). Ancak Kurumun aracılığı 
olmaksızın da engelli işçi işe alınabilir. 
Bu durumda engelli işçiyi işe alan özel 
sektör işverenleri durumu en geç on 
beş işgünü içinde Kuruma bildirmeli 
ve tescil ettirmelidir (Yurtiçinde İşe Yer-
leştirme Hakkındaki Yönetmelik, m.13).

2. ENGELLİLERİN ÇALIŞMA
HAYATINDAKİ VE İŞYERİNDEKİ 
SORUNLARI
Türkiye Özürlüler Araştırması’na 

göre ülke nüfusunun yüzde 12.29’u 
engelli konumundadır (yaklaşık 
8.500.000). Ülkemizde çeşitli neden-
lerden dolayı engellilerin yüzde 78,29’u 
yani yaklaşık 6.654.650’si işgücü pi-
yasasının dışındadır (Uzun, 2018: 33). 
Türkiye İstatistik Kurumu’nun Şubat 
2019 verilerine göre ülkemizde işgü-
cüne katılma oranı erkeklerde yüzde 
71,4 kadınlarda yüzde 34 toplamda ise 
yüzde 52,5 ’tir. 2019 yılı Nisan sonu 
itibariyle engelli bireyleri çalıştırmakla 
yükümlü işyeri sayısı ise kamuda 
1.299, özel sektörde ise 18.169 ‘dur 
(https://www.ailevecalisma.gov.tr/me-
dia/9085/buelten-haziran2019-son.pdf, 
10.07.2019).

Ülkemizde erkek engelli oranı yüz-
de 11.1 iken, kadın engelli oranı yüzde 
13.45’tir (Öztürk, 2019:351). Engelliliğin 
en fazla olduğu grup yüzde 29.2 ile 
zihinsel engelliler, en az olduğu grup 
ise yüzde 0.2 ile konuşma engellilerin-
den oluşmaktadır. Ayrıca tüm engelli 
grupları içerisinde engellilerin büyük 
bir çoğunluğu kentlerde yaşamakta 
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ve çoğunluğunun yaş ortalaması 25-
44 arasındadır (Yüksel, 2014: 399). Bu 
oranlar ışığında engellilerin büyük 
kısmının genç ve orta yaş grubunda 
olması, istihdam edilebilirlik, sağlık, 
eğitim ve ulaşım imkânlarının kent-
lerde daha gelişmiş olması açısından 
tercih edildiği düşünülmektedir. 

Çalışma hayatında yer almaya ça-
lışmak, engelliler için birçok açıdan 
aşılması zor güçlükleri ifade etmekte-
dir. Bu güçlüklerin içerisinde istihdam 
edilmeden önce yaşanan sorunların 
yanı sıra engellilerin işe girerken ve 
çalışma hayatı içerisinde varlıklarını 
kabul ettirmeye çalışırken yaşadıkları 
problemler de yer almaktadır.

2.1. Engellilerin İşe Girmeden Önce 
Yaşadıkları Sorunlar
Engellilerin sosyal yaşantılarındaki 

en önemli sorunlarının başında “sosyal 
dışlanma” gelmektedir.  Sosyal dışlan-
ma, bireyin toplumla bütünleşme ve 
fırsatlara erişimden engellenme, temel 
ihtiyaçlardan yoksun kalma, toplumla 
olan bağlarından kopma, sivil, siyasal, 
ekonomik ve sosyal yurttaşlık hakla-
rından yoksun olma/bırakılma durum 
ve süreci olarak ifade edilmektedir. 
Sosyal dışlanma aynı zamanda fizik-
sel, ruhsal ve toplumsal bir engellilik 
durumunu da yansıtmaktadır (Genç 
ve Çat, 2013: 369; Sapancalı, 2005: 53).

Tarihsel olarak tüm dünyada en-
gelliler toplumsal yaşamda en büyük 
mücadeleyi özellikle eğitim ve istih-
dam alanlarında vermek zorunda 
kalmaktadır. Engellilerin çoğunluğu 
eğitimde fırsat eşitliğinden yararlana-

mamakta ve bu sebeple sıradan, uz-
manlık gerektirmeyen, düşük ücretli 
işlerde çalışmak zorunda kalmaktadır 
(Koç, 2018: 13). Özellikle engellilerin 
eğitimsizliği, bir taraftan engellile-
rin iş sahibi olmasını zorlaştırırken, 
diğer taraftan da işletmelerin engelli 
istihdamını bir yük olarak görmesine 
neden olabilmektedir (Uzun, 2018: 
35). Ayrıca işverenlerin engellileri işe 
almaya yönelik görüşlerine ilişkin 
araştırma sonuçlarına göre, işverenler 
engellileri aşırı duygusal bulmaktadır. 
Çalışma ortamlarında diğer çalışanları 
rahatsız ettikleri, çalışma temposunu 
yavaşlattıkları ve daha fazla iş kaza-
sına yol açtıkları ifade edilmektedir 
(Köksal, 2010: 59) .

2.2. Engellilerin Çalışma Hayatına 
Girerken Yaşadıkları Sorunlar
İşgücü piyasasında bir şey üretmek 

için bedensel ve zihinsel olarak çaba 
harcama anlamına gelen çalışma, 
birey ve içinde yaşadığı toplum açı-
sından önemli anlamlar içermektedir. 
Öncelikle bireyin güven içinde var 
olabilmesi, kendini gerçekleştire-
bilmesi ve varlığını sürdürebilmesi 
çalışmasına bağlıdır (Yılmaz, 2001: 
11). Engelliler, sağlıklı insanlarla aynı 
ortamda çalışarak eşit haklara sahip 
olmak ve toplumla bütünleşerek gün-
delik hayatta kendilerine yer bulmak 
istemektedirler. Bu eşitlik sağlandığı 
takdirde kendilerine acınan, yardıma 
muhtaç görülen, hakkında karar ve-
rilen, pozitif ayrımcılığa tabi tutulan 
bireyler yerine, kendisine fırsat verilen, 
üretme imkânı tanınan, söz sahibi olan, 
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kendi sosyal ve aile ortamını oluşturan 
bireyler haline gelebileceklerdir (Genç 
ve Çat, 2013:368).

Türkiye’de işverenlerin engelli 
işgücü talebi, engelli bireyin kişisel 
özellikleri yanında, yasal düzenle-
meler ve işgücü piyasasının yapı-
sal özellikleri tarafından belirlen-
mektedir. Engellilerin istihdamında 
pozitif ayrımcılık ilke olarak kabul 
edilmiştir (Kuzgun, 2009: 2453). An-
cak uygulamada kota sistemi gereği, 
işverenler engelli kontenjanı açığını 
kapatmak için personele göre iş bul-
maya çalışmaktadır (İren, 2018: 29). 
Toplumun dezavantajlı gruplarından 
olan engellilere yönelik işverenlerin 
kalıplaşmış önyargıları bulunmak-
tadır. Engellilere yönelik önyargılar 
şu şekildedir (Kayacı, 2007:78);

n  Çalışma hayatında genel olarak 
verimsiz oldukları, 

n  Çalışma temposunu düşürdük-
leri, 

n  Diğer çalışanları rahatsız ettikleri, 
n  Becerilerinin azlığı, 
n  İşin niteliğine uygunsuzlukları, 
n  Sık sık mazeret izni alma eğili-

minde oldukları, 
n  Kariyer olarak ilerlemelerinin 

zor olması, 
n  Duygusal yapıya sahip olmaları, 
n  İş kazalarına maruz kaldıkları, 
n  Halkla ilişkiler açısından olum-

suzluğu, 
n  Fiziksel anlamda işyerindeki özel 

düzenlemelerin masraflı oluşu, 
n  İşten atmanın zor olması 
n  Rotasyona uygun olmayışları 

vb. düşünceler. 

2.3. Engellilerin İşe
Yerleştirildikten Sonra
Yaşadıkları Sorunlar
Engellilerin istihdam sonrası yaşa-

dıkları sorunlar eğitim, ulaşım, fizik-
sel çevre, sağlık, sosyal güvenlik gibi 
alanlarda yaşanılan fırsat eşitsizlik-
lerinden ve ayrımcı uygulamalardan 
kaynaklanmaktadır (Kayacı, 2007:80). 
Hâlbuki engellilerin istihdamına ilişkin 
5378 sayılı Engelliler Kanunu’nun 14. 
maddesi “işe başvuru, alım, önerilen 
çalışma süreleri ve şartları ile istih-
damın sürekliliği, kariyer gelişimi, 
sağlıklı ve güvenli çalışma koşulları 
dâhil olmak üzere istihdama ilişkin 
hiçbir hususta engelliliğe dayalı ay-
rımcı uygulamalarda bulunulama-
yacağını” hükme bağlanmıştır (5378 
sayılı Engelliler Kanunu, 2005).

İşverenlerin mevcut önyargıları 
çerçevesinde engelli kotaları işverenler 
tarafından “statüsü düşük kadro-
lar” olarak algılandığından, eğitimli 
bir engellinin bile eğitimine uygun 
bir iş bulması neredeyse imkânsız 
olmaktadır. Bu sebeple engelliler, 
kendilerine uygun işler yerine başka 
işlerde, genellikle de vasıfsız ve düşük 
işlerde çalıştırılmaktadırlar (Kayacı, 
2007:80). Ülkemizde genel olarak en-
gellilerin, mesleki eğitim yönünden 
yetersiz ve vasıfsız bir yapıya sahip 
olmasının altında yatan en önemli 
sebep, mesleki eğitimlerin istihdam 
odaklı olmayışıdır. Engelli bireylere 
eğitim imkânı sunmadan, meslek ve 
beceri eğitimi vermeden onları işgücü 
piyasasına ve sosyal hayata yeterince 
hazırlamadan, özellikle çalışma ha-
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yatında yaşam alanlarını engellilerin 
rahat hareket edebilecekleri fiziksel 
imkânlara kavuşturmadan, sadece 
yasayla getirilen zorunlu istihdam 
yükümlülüğü maalesef sorunu çö-
zememektedir (İren, 2018: 29).

İşgücü piyasasında işin ve işyeri 
ortamının engelli bireyin özelliklerine 
uygun olmayışı, işyerinde kullanma-
ları gerekli araç-gereçlerin mevcut 
özürlerinin gereksinimlerine cevap 
vermeyişi, gerek iş arkadaşları gerek 
amirleri tarafından uğradıkları olum-
suz tutumlar ve önyargılar engelli-
lerin çalışma hayatında yaşadıkları 
sorunlardan bazılarıdır. İşe alınma-
da, işyerindeki çalışmalarda, ücret 
ve terfi aşamasında, ayrımcı tutum 
ve davranışlarına maruz kalabilen 
engelliler çoğu zaman işyerlerinden 
tedavileri için bile izin almakta güçlük 
çekebilmektedirler (Kayacı, 2007: 80-81). 

SONUÇ
Sosyal politikaların gelişimi ile bir-

likte bugün engelli bireylerin toplumsal 
bütünleşmesini sağlayarak sosyal 
hayata katılımlarını arttırmak ama-
cıyla; ilk olarak erken safhalarda tıbbi 
tedavi ve iyileştirme hizmetlerinden 
yararlandırılmaları hedeflenmelidir. 
Özel eğitim ihtiyacı olan engellilere 
ise mümkün olduğunca kaynaştırma 
yoluyla eğitim hakkının verilmesi ve 
işgücü niteliği taşıyan engellilerin mes-
leki rehabilitasyonu doğrultusunda 
istihdamı sağlanmalı, bu mümkün 
değil ise korumalı işyerleri uygulaması 
hedeflenmelidir (Seyyar, 2008: 81-82). 

Engelli bireylerin hangi mesleğe yatkın 
olduğunun belirlenmesi, engel durum-
larına uygun başarıları hedeflenerek 
verilecek hizmetler, engelli bireylerin 
sadece istihdam edilmesinde değil 
aynı zamanda kariyer yapmalarına da 
imkân tanıyacaktır. Ayrıca ülkemizde 
uygulanan kota sistemi ile engellilerin 
ücret, kariyer ve diğer koşullarında 
yaşanan ayrımcılığı önlemeye yönelik 
kanunlarla desteklenmeye ihtiyaç 
duyulmaktadır. 

Engelli bireylerin istihdam edilmesi 
toplumsal bütünleşme ve sosyal fayda 
açısından çok önemlidir. Ülkemizde 
ise engelli bireylerin büyük bir ço-
ğunluğu işgücü piyasasına katıla-
mamakta, katılabilenler ise nitelikli 
iş bulmakta ve yükselmekte ciddi 
zorluklar yaşamaktadırlar. Mevcut 
engelleri sebebiyle bilimsellikten 
uzak ayrıma tabi tutulan engelliler, 
işverenler tarafından eşit şartlarda 
değerlendirilmememektedir. Çalışma 
hayatında evrensel ölçülerde üst dü-
zeyde kınanan ayrımcılıkların tümü, 
işgücü piyasasında yıpratıcı etkilere 
sahiptir. Kuşkusuz ki engellilerin ça-
lışma hayatında konum ve statülerinin 
eğitim destekli olarak güçlendirilme-
si, iş hayatındaki engellilere yönelik 
negatif algının devlet politikaları ve 
teşviklerle değiştirilmesi, onlara diğer 
bireylere tanınan haklarla eşit fırsat ve 
imkânların tanınması, çalışma haya-
tında engellilerin mağduriyetini sona 
erdirip, yaşam kalitelerini yükselterek 
insan onuruna yakışır bir iş çevresini 
mümkün kılacaktır.
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ÖZ
Engelli bireylerin sosyo-ekonomik 

yaşama kazandırılmaları önemli bir 
sosyal politika meselesidir. Öncelikle 
engellilerin topluma tam ve etkin bir 
şekilde katılımı en temel haklarıdır. 
İkinci olarak toplumların engellilerin 
topluma kazandırılması ile ilgili etik ve 
yasal olarak yükümlülükleri bulun-
maktadır. Son olarak istihdam edile-
bilecek engellilerin işgücü piyasasına 
kazandırılması ile ekonomiye katkı 
yapmaları söz konusu olmaktadır. 
Engelli bireylerin istihdam edilme-
lerinde engellilik değerlendirmesi 
ve mesleki rehabilitasyon konuları 
gündeme gelmektedir. Bireyin çalı-
şabilecek durumda olup olmadığının 
tespiti engellilik değerlendirmesi ile 
mümkün olmaktadır. Çalışmanın 
amacı Dünya Sağlık Örgütü ve se-
çilmiş bazı gelişmiş ülkelerde en-
gellilik değerlendirmesi çalışmala-
rının değerlendirilmesi ve mesleki 
rehabilitasyon açısından öneminin 
tartışılmasıdır. Çalışmada literatür 

taraması ve mevcut veriler ışığında 
betimsel analiz yapılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Engellilik 
Değerlendirmesi, Mesleki Rehabi-
litasyon, Dünya Sağlık Örgütü.

ASSESSMENT OF 
DISABILITY AND 
IMPLEMENTATIONS 
ON VOCATIONAL 
REHABILITATION: 
COMPARISON BETWEEN 
TURKEY AND VARIOUS 
COUNTRIES 

ABSTRACT
One of the main social policy 

issues is seeking ways of including the 
disabled people into socio-economic 
life. Firstly, it is a fundamental right for 
the disabled to participate fully into the 
community that they reside. Secondly, 
a legal and moral context exists that 
oblige communities to integrate the 
disabled into the society. Finally, 
integrating the disabled into the 
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labor markets also contribute to the 
economy. Integration of the disabled 
into community brings together the 
issues of disability evaluation and 
vocational rehabilitation. To give a 
decision about whether a disabled 
person can work or not is only 
possible by disability evaluation. The 
purpose of this study is to discuss 
recent applications of World Health 
Organization and some selected 
developed countries in the disability 
evaluation and their importance with 
respect to vocational rehabilitation. 
The study uses literature review and 
descriptive analysis in the light of 
existing data. 

Keywords: Disability Evaluation, 
Vocational Rehabilitation, World 
Health Organization.

GİRİŞ
Engelli bireylerin karşı karşıya 

kaldıkları sosyal ve fiziki kısıtlar 
gerek gelişmiş gerekse gelişmek-
te olan ülkelerde toplumsal hayata 
katılımlarının önünde önemli bir 
engel oluşturmaktadır. Toplumsal 
olanaklara erişimde yaşanan zorluk-
lar, engellilerin işsizlik, yoksulluk ve 
sosyal dışlanma başta olmak üzere 
birçok sosyal sorunla karşı karşı-
ya kalmalarına neden olmaktadır. 
Söz konusu sorunların temelinde 
kuşkusuz sosyo-ekonomik yapıda 
engellilere olan işgücü ihtiyacının 
yetersizliği yatmaktadır.

Engelli bireylerin hayatlarını ba-
ğımsız bir şekilde devam ettirebil-

meleri ancak kendi potansiyellerine 
uygun işi ya da mesleği yapabilecek 
düzeye ulaşmalarıyla mümkündür. Ni-
tekim başkasına muhtaç olmamak ve 
aile ekonomisine katkıda bulunmak 
engellilerin en önemli taleplerinden 
birini oluşturmaktadır (Alkan Meşhur, 
2011: 75).Ayrıca toplumsal üretime 
katılmanın beraberinde getireceği 
psikolojik tatmin, engelli bireylerin 
kendilerine olan güveninin artmasına 
ve sosyal ilişkilerinin güçlenmesine 
de katkı sağlayacaktır. Bu bağlamda 
engellilerin insan onuruna yaraşır bir 
işe sahip olmaları, ekonomik kaygı-
ların yanı sıra toplumsal ve psikolojik 
açıdan da önem taşımaktadır.

Engellilerin topluma kazandırıl-
masında rehabilitasyon hizmetleri 
yürütülmektedir. Bu hizmetlere 
yapılan yatırımlar, beşeri serma-
yeyi geliştirdiği için geri dönüşü olan 
yatırımlardır. Rehabilitasyon sağlık, 
eğitim, sosyal hizmetler gibi engelliler 
ile ilgili mevzuatta yer alması gereken 
uygulamaları kapsamaktadır (Dünya 
Sağlık Örgütü, 2011:7). Engelli birey-
lerin kendisine uygun iş bulabilmesi 
ve işinde verimli olabilmesinin en 
önemli aracı mesleki rehabilitasyon 
hizmetleridir. Mesleki rehabilitasyon, 
engellilerin çalışma kapasitesinin 
arttırılması, çalışma yaşamının zor-
luklarına karşı korunması, çeşitli 
alanlarda çalışma fırsatları yaratıl-
ması ve çalışmak istemeyenlerin 
ikna edilmesi gibi çalışmalarla engelli 
bireylerin ekonomik bağımsızlığının 
kazandırılması ve sürdürülmesiyle 
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ilgili süreçleri kapsamaktadır (Aytaç, 
2005: 134). Günümüzde engellilerin 
ekonomik ve sosyal hayata katılım-
larının sağlanması, sosyal politika 
uygulamalarının önemli bir ayağını 
oluşturmakta; bu bağlamda mesleki 
rehabilitasyon hizmetlerinin önemi 
de giderek artmaktadır.

Mesleki rehabilitasyon hizmet-
lerine yapılan harcamalar ülkelerin 
gelişmişlik düzeylerine göre fark-
lılıklar göstermektedir. Gelişmiş 
ülkeler içerisinde Amerika Birleşik 
Devletleri yıllık 2.5 milyar dolar har-
cama yapmaktadır. Bu harcamalar 
engelli bireylerin iş bulmalarında 
ve istihdamda kalmalarında önemli 
rol oynamaktadır. Mesleki  rehabi-
litasyon hizmetleri alan engellilerin 
istihdam oranlarının istikrarlı bir seyir 
izlediği buna karşın engellilik türüne 
göre istihdam oranlarının değiştiği 
gözlemlenmektedir. İşe yerleştirme 
ve işyerinde destek hizmetlerinin en 
fazla katkı yapan hizmetler olduğu da 
vurgulanmaktadır (Dutta vd, 2008).

Türkiye’de mesleki rehabilitas-
yonla ilgili yasal mevzuatın birçok 
ülkeye göre daha geç geliştiği görül-
mektedir. Mesleki rehabilitasyonla 
ilgili gerek yasal mevzuatta gerekse 
uygulanan politikalarda yetersiz-
likler olmakla birlikte son yıllarda 
konuyla ilgili çabaların arttığını da 
söylemek mümkündür. Günümüzde 
kaynaştırma eğitimi, kota sistemi, 
korumalı işyeri uygulaması ve özel 
mesleki rehabilitasyon merkezleri 
başta olmak üzere engelli bireylerin 

engel türleri ve oranlarına göre çeşitli 
mesleki rehabilitasyon hizmetleri 
verilmektedir. 

Çalışmada ilk olarak mesleki re-
habilitasyonun kavramsal ve hukuki 
boyutu ele alınmıştır. İkinci olarak 
Dünya’da engellilik değerlendirmesi 
ve mesleki rehabilitasyona yönelik 
çalışmalar tartışılmaktadır. Son bö-
lümde ise Türkiye’de mesleki rehabi-
litasyon uygulamaları engel oranları 
ve grupları bağlamında incelenmiştir. 
Böylece Türkiye’deki engel oranlarına 
göre uygulanan mesleki rehabilitas-
yon hizmetleri, çeşitli ülkelerle kar-
şılaştırılarak aradaki farklar ortaya 
konulmaya çalışılmıştır.

1. MESLEKİ
REHABİLİTASYON
Rehabilitasyon, Latince kökenli 

bir kelime olup, “fonksiyon kaybına 
uğramış kişinin yetkinlik, yetenek ve 
yeterliliğini, kapasitesinin izin verdiği 
ölçüde en üst düzeye ulaştırmak için 
verilen hizmetler bütünü” olarak 
tanımlanmaktadır (Aytaç, 2005:132). 
Mesleki rehabilitasyon ise tıbbi tedavi 
hizmetlerinin yanı sıra kariyer da-
nışmanlığı, mesleki eğitim, psikolojik 
yardım ve işyeri düzenlemeleri gibi 
mesleki anlamda iyileştirme hiz-
metlerini de kapsamaktadır (Çimşir, 
2019:115). Dolayısıyla mesleki reha-
bilitasyonla, çalışma gücünü yitirmiş 
bireylerin istihdam edilebilirliklerinin 
artırılması amaçlanmaktadır.

Mesleki rehabilitasyon hizmetle-
rine ilişkin çalışmalar 1950’li yıllarla 
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birlikte önem kazanmaya başlamıştır. 
I ve II. Dünya Savaşı’nın yol açtığı 
yıkımlar bir yandan tüm dünyada 
engelli sayısının önemli ölçüde art-
masına yol açmış; diğer yandan da 
genç işgücünün cepheye sürülmesi, 
üretiminin devamlılığı adına engelli 
istihdamını gündeme getirmiştir. 
Böylece işgücünü açığını gidere-
bilmek amacıyla engellilerin hangi 
işleri daha rahat yapabileceği konusu 
mesleki rehabilitasyonun bir ihtiyaç 
olarak ortaya çıkmasına neden ol-
muştur (Özgökçeler ve Alper: 2010:36). Bu 
bağlamda, mesleki rehabilitasyonla 
ilgili uluslararası mevzuatın da 1950’li 
yıllarla birlikte gelişmeye başladığı 
görülmektedir.

Mesleki rehabilitasyonla ilgili ilk 
uluslararası düzenlemelerden biri 
ILO’nun 1955 tarihli ve 99 sayılı tav-
siye kararıdır. Söz konusu kararda 
mesleki rehabilitasyonun amaçları, 
yöntemleri, organizasyonu ile gençlere 
ve çocuklara ilişkin özel hükümlere 
yer verilmiştir (ILO, 1955). 1983 yılında 
kabul edilen 159 sayılı Mesleki Reha-
bilitasyon ve İstihdam Sözleşmesi’nde 
mesleki rehabilitasyonun amaçları 
engellilerin uygun bir iş edinmesi, 
işinde ilerlemesinin ve toplumla en-
tegrasyonunun sağlanması olarak 
ifade edilmiştir (ILO, 1983). 

1999 yılında yürürlüğe giren Göz-
den Geçirilmiş Avrupa Sosyal Şar-
tı’nda engellilere teknik ve mesleki 
eğitim sağlamak ile işini seçme ve 
mesleğini geliştirmesine yardımcı 
olacak hizmetlerin verilmesi ge-

rektiği belirtilmiştir (Avrupa Sosyal 
Şartı, 1996). 2008 yılında kabul edilen 
Birleşmiş Milletler Engelli Hakları-
na İlişkin Sözleşmesi’nde ise taraf 
devletler, engelli bireylerin mesleki 
rehabilitasyonu ve istihdamına ilişkin 
hizmetlerin sağlanmasıyla yükümlü 
tutulmuştur (UNIC, 2007).

Uluslararası sözleşmelerin yanı 
sıra Türkiye’de de mesleki rehabilitas-
yona ilişkin çeşitli kanun ve yönetme-
liklerin düzenlendiği görülmektedir. 
Anayasa’nın 61. maddesinde engellile-
rin korunmaları ve toplumsal hayata 
katılımlarını sağlayacak tedbirlerin 
alınması güvence altına alınmıştır (T.C. 
Anayasası, 1982, md. 61). Bu bağlamda 
mesleki rehabilitasyon hizmetlerini 
de bu tedbirlerin bir parçası olarak 
değerlendirmek mümkündür.

5378 sayılı Engelliler Hakkında 
Kanun’da rehabilitasyon“Herhangi 
bir nedenle oluşan engelin etkilerini 
mümkün olan en az düzeye indirmeyi 
ve engellinin hayatını bağımsız bir 
şekilde sürdürebilmesini sağlamayı 
amaçlayan fiziksel, sosyal, zihinsel 
ve mesleki beceriler geliştirmeye 
yönelik hizmetler” olarak tanımlan-
mıştır. Kanun’da rehabilitasyonun 
her aşamasında birey ve ailesinin 
etkin katılımının sağlanması, müm-
kün olan en erken evrede başlaması, 
engellinin yerleşim yerine en yakın 
yerde verilmesi ve rehabilitasyon 
için gerekli olan araç, gereç ve dona-
nımların sağlanması düzenlenmiştir. 
Engellilerin meslek seçebilmesi ve 
gerekli mesleki eğitimi alması için 
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mesleki rehabilitasyon ve eğitim prog-
ramlarının geliştirilmesi gerektiği 
ifade edilmiştir (5378 sayılı Engel-
liler Hakkında Kanun, 2005).Ayrıca 
Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği, 
Yurt İçinde İşe Yerleştirme Hizmet-
leri Hakkında Yönetmelik, Korumalı 
İşyerleri Hakkında Yönetmelik ve 
Özel Mesleki Rehabilitasyon Mer-
kezleri Hakkında Yönetmelik gibi 
çeşitli yönetmeliklerde de mesleki 
rehabilitasyon hizmetlerine ilişkin 
düzenlemeler yer almaktadır. 

2. SEÇİLMİŞ ÜLKELERDE 
ENGEL DEĞERLENDİRMESİ VE 
MESLEKİ REHABİLİTASYON
Engelli bireylerin sosyo ekonomik 

yaşama kazandırılmaları önemli bir 
sosyal politika meselesidir. Öncelikle 
engellilerin topluma tam ve etkin bir 
şekilde katılımı en temel haklarıdır. 
İkinci olarak toplumların engellile-
rin topluma kazandırılması ile ilgili 
etik ve yasal olarak yükümlülükleri 
bulunmaktadır. Üçüncü olarak en-
gellilerin ekonomik açıdan topluma 
katkı sağlamaları beklenmektedir 
(Stucki vd., 2015:3).

Hollanda’da 1976 yılından beri 
“Fonksiyonel Yapabilirlik Listesi” en-
gellilik değerlendirmesinde bir ölçüt 
olarak kullanılmaktadır. Bu liste; ki-
şisel fonksiyonları yerine getirebilme, 
sosyal fonksiyonları yerine getire-
bilme, fiziksel çevreye uyum sağla-
yabilme, dinamik hareket edebilme 
kabiliyeti, statik hareket edebilme 
kabiliyeti ve çalışma saatlerine uyum 

şeklindeki altı başlığı içermektedir. 
Liste, hem yapabilirlik hem de belirli 
fonksiyonları yerine getirememeyi 
belirlemektedir (Brage, Konradsdottir 
ve Lindenger, 2015:115).

Hollanda’da engellilik değerlendir-
mesi; engelli bireyin fiziksel, zihinsel 
ya da duygusal engellerinin belirlen-
mesidir. Elde edilen sonuç ise sosyal 
güvenlik kurumlarınca kullanılmak 
üzere değerlendirmeye alınmaktadır. 
Böylece engelli bireyin eğer çalışamaz 
durumdaysa engelli yardımı alması 
ya da malul olması halinde emekli 
olması söz konusu olmaktadır. Engel-
lilik değerlendirmesi aynı zamanda 
engelli bireyin çalışabilir durumda 
olup olmadığını da ortaya koymak-
tadır. İşe uygunluk değerlendirmesi 
şeklinde de nitelendirilebilecek olan 
bu durum engelli bireyin; bir işin ge-
rektirdiği sağlık becerilerinin engelli 
bireyin sahip olduğu tıbbi beceriler ile 
dengelenmesidir (VerbeekandHulshof, 
2004:107). 

İngiltere’de standart hale getiril-
miş engellilik değerlendirmesi 1995 
yılında “Kişisel Yapabilirlik Değerlen-
dirmesi” ile ortaya konmuştur. 2008 
yılında söz konusu uygulama yeniden 
düzenlenmiş ve ismi “Çalışma Kabi-
liyeti Değerlendirmesi (WCA)” olarak 
değiştirilmiştir. Şu andaki değerlen-
dirme listesinde 17 fiziksel, zihinsel, 
bilişsel ve entelektüel aktivite yer 
almaktadır. Liste ile çalışma talebinde 
bulunan engelli bireyin çalışma veya 
çalışma ile ilgili eylemlerine yerine 
getirebilmesi için yeterli kabiliyeti-



ENGELLİLİK DEĞERLENDİRMESİ VE MESLEKİ REHABİLİTASYON UYGULAMALARI:
ÇEŞİTLİ ÜLKELER İLE TÜRKİYE KARŞILAŞTIRMASI / Gonca GEZER AYDIN / Özgür TOPKAYA

140

nin aranması amaçlanmaktadır. Söz 
konusu standartlar bilimsel olarak 
test edilmemiş olsalar da, her ikisi 
de uygulamada etkin olduklarını 
kanıtlamışlardır. Çalışma Kabiliyeti 
Değerlendirmesi 2010 yılından beri bir 
dizi bağımsız eleştirmen tarafından 
gözden geçirilmiştir. Her iki sistemde 
de, genel mevzuatta ve nüfusun en-
gellilik oranlarındaki değişime paralel 
olarak değişikliklere uğramıştır. Genel 
olarak yapılan değişiklikler zihinsel 
sağlık problemleri ve engellilik sorunu 
bulunan artan sayıdaki bireyin ihti-
yaçlarını karşılamak üzerine kurulu 
bulunmaktadır (Brage, Konradsdottir ve 
Lindenger, 2015:115). 

Dünya Sağlık Örgütü’nün sağlık ve 
engellilik üzerine belirlediği genel çer-
çeve “İşlevsellik, Engellilik ve Sağlığın 
Uluslararası Sınıflandırması–ICF’dir. 
ICF, tıbbi değerlendirmede standart-
ların iyileştirilmesi üzerine yapılan 
çalışmalar için önemli bir model ve 
çerçeve sunmaktadır. ICF aynı za-
manda engellilik, fonksiyon sınırlılığı 
ve sosyal güvenlik sistemlerine dahil 
olma sınırlılığı açısından tanımlara da 
yer vermektedir. Bu sayede politika 
yapıcılar açısından planlama ve poli-
tika aracı olarak önem taşımaktadır. 
ICF’de engellilikten ziyade, sağlık ve 
işlevsellik üzerine yaptığı vurgu öne 
çıkmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü’nün 
yeni anlayışı ile bireyin engelliliği ne 
olursa olsun, ICF bireyin toplumdaki 
işlevselliğini ölçebilecektir. Bu şekilde 
sağlık ve engelliliğin geleneksel sınıf-
landırmasından ziyade daha kapsamlı 

bir kullanım alanı sunan bir değer-
lendirme oluşturulmuş olmaktadır 
(WHO, 2002:4). 

Tablo 1’de ICF’de yer alan bölüm-
lerin tam listesine yer verilmektedir. 
2002 yılında yayınlanan ICF ile ilgili 
herhangi bir düzeltme yapıldığında 
Dünya Sağlık Örgütü’nün ilgili sitesinde 
güncelleme olarak yayınlanmaktadır. 
Vücut bölümünde öncelikle bireyin 
işlevsellik düzeyi ve sağlık durumu 
tespit edilmektedir. Sekiz temel alanda 
bireyin sağlık durumu ile ilgili veri-
ler elde edilmektedir. Sağlık durumu 
belirlenen bireyin işlevsellik durumu 
ve toplumsal yaşama katılımı ile ilgili 
veriler ise ikinci bölümde belirlenen 
bir dizi faktör ile tespit edilmektedir. 
Bunun ardından çevresel faktörlerde 
ise bireyin işlevselliğini arttırmak üze-
re mevcut faktörler incelenmektedir. 
Bunlar arasında engellilerin işlevsel-
liğini arttırıcı yeni teknolojik ürünler, 
yaşadığı çevrede yapılabilecek deği-
şiklikler ve kendisine sunulabilecek 
destekler gibi unsurlar yer almaktadır. 
ICF kullanılırken sözgelimi bir hasta-
lık ele alındığında aşağıdaki gibi bir 
uygulama görülmektedir.

Tablo 2’de Dünya Sağlık Örgütü’nün 
ICF uygulamasına göre engellilik ta-
şıyan bireylerin sağlık durumları ile 
ilgili ortaya çıkan üç işlevsellik sorunu 
yer almaktadır. Leprosi hastalığı ta-
şıyan bir birey, kendisinin uzuvları-
nın olmadığı hissine kapılmaktadır. 
Böylece nesneleri tutamamaktadır. 
Bireyin sahip olduğu bu sorun onun 
toplum tarafından damgalanmasına 
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Tablo 1. ICF’de Yer Alan Bölümlerin Tam Listesi 

Kaynak: (WHO, 2002:16). 

VÜCUT

İşlevsellik
Zihinsel fonksiyonlar
Duyusal fonksiyonlar ve acı
Ses ve Konuşma Fonksiyonları
Kardiovasküler, Hematolojik, Bağışıklık ve 
Solunum Sistemleri ile ilgili Fonksiyonlar
Beslenme, Meabolik, Endokrin Sistemleri 
ile ilgili Fonksiyonlar
Genitoüriner ve Üreme sistemleri ile ilgili 
Fonksiyonlar
Nero-masküler ve hareket ile ilişkili 
Fonksiyonlar
Cilt ve Cilt ile İlişkili Fonksiyonlar

Yapı:
Sinir sistemi yapısı
Göz, Kulak ile İlgili Yapı
Ses ve Konuşma ile İlgili Yapı
Kardiovasküler, Sinir ve Solunum 
Sistemleri ile İlgili Yapı
Beslenme, Metabolik ve Endokrin 
Sistemi ile İlgili Yapı
Genitoüriner ve Üreme Sistemleri 
ile İlgili Yapı
Hareket ile İlgili Yapı
Cilt ve ilgili Yapılar

EYLEMLER VE KATILIM

Öğrenme ve öğrendiği bilgiyi uygulama
Genel işler ve talepler
İletişim
Hareketlilik
Kendi işini görme
Ev içi Yaşam
Kişiler arası etkileşim ve İlişkiler
Başlıca Yaşam Alanları
İletişim, Sosyal ve sivil yaşam

ÇEVRESEL FAKTÖRLER

Ürünler ve Teknoloji
Doğal çevre ve İnsan Eliyle Çevre Üzerinde Yapılan Değişiklikler
Destek ve İlişkiler
Davranışlar
Hizmetler, Sistemler ve Politikalar
Ürünler ve Teknoloji
Doğal çevre ve İnsan Eliyle Çevre Üzerinde Yapılan Değişiklikler
Destek ve İlişkiler
Davranışlar
Hizmetler, Sistemler ve Politikalar
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Tablo 2. Sağlık Durumu ile İlgili Örnek Uygulamalar

Kaynak: (WHO, 2002:17). 

yol açmakta ve kişi leprosi olduğu 
için iş bulamamaktadır.

Yürütülen engellilik değerlendir-
mesi neticesinde engelli bireylerin 
ihtiyaç duydukları en temel unsur 
rehabilitasyondur. Bireylere gerek 
sosyal hayatlarında gerekse de çalış-
ma hayatına katılımlarını kolaylaş-
tırmak adına yürütülen faaliyetlerin 
genel kavramsal çerçevesini mesleki 
rehabilitasyon uygulamaları oluştur-
maktadır. Engellilik değerlemesi ve 
mesleki rehabilitasyon arasındaki 
ilişki aşağıda Tablo 3’de verilmektedir. 

Tablo 3’de Engellilik Değerlemesi 
ve Mesleki Rehabilitasyon ile ilgili 
karşılaştırmaya yer verilmektedir. 
Engellilik değerlemesini yapan ak-
törler değerlendirildiğinde, engel-
lilik değerlemesi mesleki rehabili-
tasyona göre daha sınırlı bir alanı 
kapsamaktadır. Bu kişiler genellikle 
sağlık alanından, sosyal hizmetler 
alanında ya da kamu kurumlarından 
kişilerden oluşmaktadır. Öte yandan 

mesleki rehabilitasyon alanı; mesleki 
rehabilitasyonun türüne göre çok 
disiplinli ve çok paydaşlı bir süreci 
içermektedir. 

Genel olarak mesleki rehabilitasyon 
hizmetleri kapsamında engellilere 
sunulan hizmetleri belirli bir siste-
matik temelde sıralamak mümkün 
görülmektedir. Dutta vd. 2008 ça-
lışmasına göre engellilere sunulan 
mesleki rehabilitasyon hizmetleri 
engelliliğin ölçümü; engelli bir bire-
yin mesleki rehabilitasyon hizmeti 
alabilmesi için elverişli olup olmadı-
ğının tespitine yönelik sağlanan hiz-
metler ve eylemlerdir.   Bu süreç aynı 
zamanda engelli bir bireyin mesleki 
rehabilitasyon sağlayan birim tarafın-
dan seçilmesini, kendisinin istihdam 
edilebilmesi için alacağı rehabilitasyon 
hizmetlerinin tespit edilerek özel bir 
program oluşturulmasını, deneme 
amaçlı iş tecrübelerini ve ileri aşama 
değerlendirmeleri içermektedir (Dutta 
et. al.,2008:5). 

SAĞLIK 
DURUMU

ENGELLİLİK
AKTİVİTE

SINIRLAMASI
KATILIM

SINIRLAMASI

Leprosi
Uzuvların 
olmadığı hissine 
sahip olma

Nesneleri 
tutamama

Leprosi damgalanması 
işsizliğe yol açar

Panik Atak Ankizaite
Dışarıya 
tek başına 
çıkamama

İnsanların tepkileri 
bireyin sosyal ilişkiye 
sahip olamamasına yol 
açar
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Tablo 3. Engellilik Değerlemesi ve Mesleki Rehabilitasyon

Kaynak: Brage, Konradsdottir ve Lindenger, 2015:116.

DEĞERLEME
ENGELLİLİK

DEĞERLEMESİ
MESLEKİ

REHABİLİTASYON

Aktörler

Sınırlı alan: tıbbi, 
psikolojik, sosyal 
hizmetler çalışanı ve 
idari birimler

Çok disiplinli ve çok paydaşlı 
bir süreç

Yerleştirme Sosyal güvenlik kurumu
Sağlık sektörü ve sosyal 
güvenlik kurumu

Amaç Haklar ve menfaatler 
üzerine karar verilir

Klinik müdahalenin 
etkilerini ve entegrasyon 
potansiyelini 
değerlendirmek

Yasal 
Yükümlülükler Çok sayıda Az sayıda

Kapsam Sınırlı Kapsamlı

Boyut Engelliliğe odaklanmış Yapabilirliğe Odaklanmış

Engellilik sorununa yol açan so-
runların teşhisi ve tedavi edilmesi: 
Cerrahi müdahale, protez, ortez, ba-
kım hizmetleri, diş, mesleki terapi, 
fiziksel terapi, konuşma terapisi, ilaç 
verilmesi, zihinsel ve duygusal sorun-
ların iyileştirilmesini amaçlamaktadır. 
Mesleki rehabilitasyon hizmetleri şu 
şekilde sıralanmaktadır:

Mesleki rehabilitasyon danışman-
lığı ve kılavuzluğu: Engelli bireyin 
istihdam fırsatı yakalayabilmesi 
için alması gereken farklı tedaviye 
yönelik danışmanlık ve kılavuzluk 
hizmetlerini içermektedir. Bu hizmet 
içerisinde kişisel uyum danışmanlığı, 
tıbbi, ailevi ya da sosyal meseleleri 

üzerine danışmanlığı, mesleki da-
nışmanlığı ve eğer gerekliyse diğer 
her tür danışmanlık faaliyetlerini 
içermektedir. 

Meslek yüksekokulu ya da üniver-
site eğitimi: Orta öğretim düzeyinin 
üzerinde örgün (gündüz veya akşam 
sınıflarında) iki yıllık veya dört yıl-
lık eğitimden oluşmaktadır. Eğitim 
sonunda engelli bireye tanınmış bir 
eğitimsel nitelik kazandırmak (örne-
ğin; Üniversite mezunu..vb. şeklinde) 
amaçlanmaktadır.

İşbaşı Eğitimi: Engelli bireyi istih-
dam etmek isteyebilecek olası bir 
işveren tarafından özel iş becerile-
ri eğitiminin verilmesi aşamasıdır. 
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Tablo 4. Kayıtlı Olan Engelli Bireylerin Engel Oranı ve Engel Türüne Göre 
Dağılımı (%)

Kaynak: TÜİK, 2010 Engellilerin Sorun ve Beklentileri Araştırması

Genellikle engelli bireye bu eğitim 
sırasında ücret de ödenmektedir ve 
engelli birey aynı ya da benzer bir işte 
istihdam edilmektedir. Bu kategori 
içerisinde aynı zamanda staj eğitimi 
programları da yer almaktadır. 

Temel akademik ya da bilgi ye-
nilemesine dönük eğitimler: Emek 
piyasalarında engelli bireyin yerini 
koruyabilmesi için temel akademik 
becerilerini hatırlamasına/iyileş-
tirmesine yönelik olarak sağlanan 
eğitimlerdir. 

Mesleki rehabilitasyon kapsa-
mında diğer hizmetler: İşe hazırlık 
eğitimi; engellilik ile ilgili, beceri art-
tırıcı eğitimler, iş arama yardımı, 
işe yerleştirme yardımı, iş başında 
verilen destekler, ulaşım hizmetleri, 
engelli bireylerin işe yerleştirilme-

leri, kişisel bakıcı, teknik yardım 
(iş kurma vb. hizmetler için) bil-
gi ve referans hizmetleri, ve  eğer 
ihtiyaçları varsa mali yardımları 
kapsamaktadır (Dutta et al., 2008:5). 

3. TÜRKİYE’DE ENGEL 
ORANLARI VE MESLEKİ
REHABİLİTASYON
Engellilerin toplumla bütünleş-

mesinin en önemli aracı atıl durumda 
olan engelli bireylerin işgücü piya-
sasına katılımının sağlanmasıdır. Bu 
bağlamda kamusal alanda gerekli 
olan iyileştirilmelerin yapılması ve 
engellilerin başkasına muhtaç olma-
dan yaşamlarını sürdürebilmelerinin 
sağlanması toplumsal yaşamın bir 
gerekliliğidir. Ancak Türkiye’de mes-
leki rehabilitasyona ilişkin politika-

%20-%39 %40-%69 %70+ TOPLAM

Görme Engelli 28,3 28,1 43,6 8,4

İşitme Engelli 16,6 78,8 4,6 5,9

Dil ve Konuşma Engelli 52,3 37,1 10,5 0,2

Ortopedik Engelli 33,8 49,4 16,9 8,8

Zihinsel Engelli 6,7 43,3 50,0 29,2

Duygusal ve Ruhsal Engelli 12,3 25,8 61,9 3,9

Süreğen Hastalık 17,1 40,0 43,0 25,6

Çoklu Engellilik 10,8 39,5 49,7 18

TOPLAM 15,2 42,4 42,4 100
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ların tam anlamıyla uygulanamayışı, 
toplam nüfus içinde önemli bir paya 
sahip olan engellilerin birçok sosyal 
riskle karşı karşıya kalmalarına ne-
den olmaktadır (Genç ve Çat, 2013: 367).

TÜİK’in 2010 yılı verilerine göre 
Türkiye’de engellilerin toplam nü-
fusa oranı yüzde 12,29’dur. Bu oran 
toplam nüfusa göre hesaplandığında 
Türkiye’de yaklaşık 8,5 milyon en-
gellinin olduğu görülmektedir.Engelli 
nüfus içinde yüzde 20-yüzde 39 arası 
engel oranına sahip hafif düzeyde 
engelli bireylerin oranı yüzde 15,2 
iken, yüzde 40-yüzde 69 arası engel 
oranına sahip orta düzeyde engelliler 
ile yüzde 70 üzeri engel oranına sahip 
ağır düzeyde engelli bireylerin oranı 
yüzde 42,4’tür (TÜİK, 2010).

Türkiye’de engelli nüfus, engel 
oranlarına göre incelendiğinde ilk 
sırada yüzde 29,2 ile zihinsel engel-
liler gelmektedir. Bunu yüzde 25,6 
ile süreğen hastalıklar izlemektedir. 
Çoklu engelliler yüzde 18’lik oranla 
üçüncü sırada yer alırken ortope-
dik engelliler yüzde 8,8 ile dördüncü, 
görme engelliler yüzde 8,4 ile beşinci 
sırada yer almaktadır. İşitme engel-
liler yüzde 5,9, duygusal ve ruhsal 
engelliler yüzde 3,9, dil ve konuşma 
engelliler ise engelli nüfusun yüzde 
0,2’sini oluşturmaktadır (TÜİK, 2010).

Türkiye’de engelli bireyler çalışma 
durumlarına göre değerlendirildiğin-
de, engelli nüfusun yalnızca yüzde 
14,3’ünün istihdam da yer aldığı, 
yüzde 85,7’sinin ise gelir getirecek 
bir işte çalışmadığı görülmektedir. 

Çalışanlardan en fazla paya sahip 
olan grubu yüzde 26,8 ile işitme 
engelliler oluştururken, ortopedik 
engelliler yüzde 25,5 ile ikinci sırada 
ve görme engelliler yüzde 24,8 ile 
üçüncü sırada yer almaktadır. Dil 
ve konuşma engellilerin yüzde 18’i, 
süreğen hastalığa sahip olanların 
yüzde 13,6’sı, çoklu engelliğe sahip 
olanların yüzde 11,4’ü ve duygusal 
ve ruhsal engellilerin yüzde 7,6’sı 
istidam içinde yer almaktadır. Zihinsel 
engelliler ise yüzde 5,8 ile istihdama 
katılımda en düşük paya sahiptir 
(TÜİK, 2010).

Tablo5 incelendiğinde engellilerin 
işgücüne katılımının oldukça düşük 
düzeyde olduğu görülmektedir. Bu 
durum engelli bireylerin üretimin 
dışında kaldığının ve başkalarına 
bağımlı olarak yaşamak zorunda 
olduğunun göstergesidir (Alkan 
Meşhur, 2011: 84). Engelli bireylerin 
mesleki bilgi ve becerilerinin düşük 
olması ve bunun beraberinde getirdiği 
verim düşüklüğü işverenlerin engelli 
istihdamına ilişkin tutumlarını olum-
suz etkilemektedir (Durmaz, 2017: 
269). Nitekim engelli istihdam etmek 
yerine cezai yaptırımları ödemeyi 
tercih eden işverenlerin sayısının 
oldukça yüksek olduğu bilinmek-
tedir. Bu davranışın temelinde de 
engellilerin yeterince mesleki eğitim 
almaması yatmaktadır (Arslan ve Al-
tıntaş, 2014: 174-175).

Türkiye’de engellilere yönelik 
uygulamalarda kapsam ve ulaşı-
labilirlik açısından pek çok sorun 
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söz konusu olsa da özellikle 1980’li 
yıllardan itibaren engelli bireylerin 
üretken kapasitelerini artırmaya 
yönelik politikaların yaygınlaştığı-
nı söylemek mümkündür. Birçok 
ülkeye göre gecikmeli de olsa yalnızca 
sosyal yardımlarla sınırlı kalmayıp, 
mesleki rehabilitasyon yöntemleriyle 
bireylerin işgücüne dahil edilmesi-
ni amaçlayan politikalar uygulama 
alını bulmuş ve yasal düzenlemeler 
yapılmıştır (Orhan, 2015: 74-75).

Türkiye’de mesleki rehabilitas-
yonla ilgili mevzuatta, söz konusu 
hizmetlerden yararlanmada engel 
oranları göre sınıflandırma yapıl-
maktadır. Nitekim engel oranlarının 
belirlenmesinde uluslararası temel 
ölçütlerin esas alınacağı ve mesleki 
rehabilitasyon ve istihdam hizmetle-
rinin bu ölçütlere göre düzenleneceği 

hüküm altına alınmıştır (5378 sayılı 
Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Deği-
şiklik Yapılması Hakkında Kanun, 
2005). Kaynaştırma eğitimi, kota 
sistemi, korumalı işyerleri ve özel 
rehabilitasyon merkezleri uygula-
malarıyla bireylere engel türleri ve 
engel oranlarına mesleki rehabilitas-
yon hizmetleri verilmekte ve engelli 
bireylerin toplumsal üretime katkı 
sunmaları amaçlanmaktadır.

3.1. Kaynaştırma Eğitimi
Türkiye’de kaynaştırma eğiti-

minin yasal zemini ilk olarak 1983 
yılında yürürlüğe giren 2916 sayılı 
“Özel Eğitime Muhtaç Çocuklar Ka-
nunu” ile oluşturulmuştur. Ancak 
uygulamanın hayata geçirilmesinde 
yaşanan zorluklardan dolayı 1985 

Kaynak: TÜİK, 2010 Engellilerin Sorun ve Beklentileri Araştırması

Tablo 5. Kayıtlı Olan Engelli Bireylerin Çalışma Durumunun Engel Türüne Göre Dağılımı

Çalışan Çalışmayan

Görme Engelli 24,8 75,2

İşitme Engelli 26,8 73,2

Dil ve Konuşma Engelli 18,0 82,1

Ortopedik Engelli 25,5 74,5

Zihinsel Engelli 5,8 94,2

Duygusal ve Ruhsal Engelli 7,6 92,4

Süreğen Hastalık 13,6 86,4

Çoklu Engellilik 11,4 88,6

TOPLAM 14,3 85,7
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yılında Özel Eğitim Okulları Yönetme-
liği çıkarılmış, yönetmelikte engelli 
öğrencilerin normal ve özel sınıflarda 
eğitim görmesine ilişkin hükümlere 
yer verilmiştir. 1992-1993 Eğitim-Öğ-
retim yılında kaynaştırma eğitimini 
yaygınlaştırmak ve iyileştirmek ama-
cıyla 12 ilde 88 pilot okul belirlenmiş; 
okullardaki tüm öğretmenler, öğ-
renciler ve veliler eğitime alınmıştır. 
1997 yılında kabul edilen 573 sayılı 
“Özel Eğitim Hakkında Kararname” 
ve 2000 yılında kabul edilen “Özel 
Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği” ile de 
uygulama alanı bulmuştur (Sart vd., 
204: 3-4). 2001-2002 Eğitim-Öğretim 
yılında özel eğitim sınıflarında eği-
tim gören öğrencilerin sayısı 6.912, 
kaynaştırma eğitiminde yer alan 
öğrencilerin sayısı ise 29.074 iken 
2017-2018 Eğitim-Öğretim yılında 
bu sayı özel eğitim sınıflarında eği-
tim görenlerde 50.025, kaynaştırma 
eğitiminde ise 257.770’e yükselmiştir 
(AÇSHB, 2019:9).

Kaynaştırma eğitimi uygulaması, 
engellileri bireylerin eğitim olanak-
larına ulaşması ve mesleki eğitime 
yönlendirilmesi açısından önemli 
bir uygulamadır. Özel eğitime ih-
tiyacı olan bireylerin akranlarıyla 
birlikte aynı okulda eğitim görmesi 
ve böylece toplumla bütünleşme-
si amaçlanmaktadır. Ayrıca diğer 
öğrenciler, aileler ve öğretmenler 
açısından da empati, yardımlaşma 
ve hoşgörü anlayışına olumlu katkı 
sağlayacağı düşünülmektedir (Arslan 
ve Altıntaş, 2014: 174-175). Dolayısıyla 

kaynaştırma eğitimi, engelli bireylerin 
eğitim ihtiyaçlarını karşılayan sosyal 
kurumlar oluşturmanın yanı sıra öğ-
rencilerin birbirlerinin farklılıklarını 
öğrenmelerinin ve birbirlerine saygı 
duymalarının sağlaması açısından da 
önem taşımaktadır (Yazıcıoğlu, 2018: 93).

Türkiye’de kaynaştırma eğitimi 
uygulaması Özel Eğitim Hizmetleri 
Yönetmeliği’nde düzenlenmiştir. Yö-
netmelik incelendiğinde kaynaştır-
ma eğitiminin uygulanacağı eğitim 
sınıflarının düzenlenmesinde engel 
grupları ve engel oranlarının temel 
alındığı görülmektedir. Yönetmelikte 
ilkokullar ve ortaokullarda, hafif dü-
zeyde zihinsel engeli olan öğrenciler 
için özel eğitim sınıfları açılması ifade 
edilmektedir. Söz konusu öğrencilere 
diğer öğrencilere uygulanan öğretim 
programının uygulanması esastır. 
Orta ve ağır düzeyde zihinsel en-
geli olan öğrencilere ise özel eğitim 
programları uygulanacaktır. Görme 
ve işitme engeli olan öğrenciler için 
de aynı uygulama söz konusudur. 
Aynı tür yetersizliği olan öğrenci-
lere birleştirilmiş sınıf uygulaması 
yapılacaktır. Eğitim süresi boyunca 
mesleki eğitim programları uygula-
nacak ve öğrenciler bu alanlardan 
birine yönlendirilecektir (Özel Eğitim 
Hizmetleri Yönetmeliği, 2018) .

3.2. Kota Sistemi
Kota sistemi, işverenlerin belirli 

oranda veya sayıda engelli istihdam 
etmelerinin zorunlu kılınması esa-
sına dayanmaktadır (Orhan, 2015: 
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85).Türkiye’de engellilerin istihdam 
edilmesine yönelik kota sistemi ilk 
kez 1967 tarihli ve 854 sayılı Deniz İş 
Kanunu’nda yer almıştır. 1967 yılında 
kabul edilen 931 sayılı İş Kanunu’nda 
konuyla ilgili düzenlemeler tüzüğe 
bırakılmış; kanunun Anayasa Mahke-
mesi tarafından iptal edilmesi üzerine 
1971 yılında kabul edilen 1475 sayılı İş 
Kanunu’nda düzenlenmiştir (Baybora, 
2006: 245).

2003 yılında kabul edilen 4857 
sayılı İş Kanunu’nda ise “işverenler, 
elli veya daha fazla işçi çalıştırdıkla-
rı özel sektör işyerlerinde yüzde üç 
engelli, kamu işyerlerinde ise yüzde 
dört engelli ve yüzde iki eski hükümlü 
işçiyi (…)meslek, beden ve ruhi du-
rumlarına uygun işlerde çalıştırmakla 
yükümlüdürler”hükmü yer almak-
tadır (4857 sayılı İş Kanunu, 2003: 
md. 30/I).4857 sayılı İş Kanunu’nun 
30. maddesine dayanılarak çıkarılan 
Yurt İçinde İşe Yerleştirme Hizmetleri 
Hakkında Yönetmelik’te “tüm vücut 
fonksiyon kaybının en az yüzde 40 ol-
duğu” engelli bireylerin işe yerleştirme 
hizmetinden faydalanacağından söz 
edilmektedir (İşe Yerleştirme Hizmet-
leri Hakkında Yönetmelik, 2005, md. 
3).  Dolayısıyla söz konusu hizmetten 
en az orta düzeyde engeli olanlar fay-
dalanmakta, hafif düzeyde engelliler 
kapsama alınmamaktadır.

Ayrıca yönetmelikte engelli bi-
reylerin “istek ve durumlarına en 
uygun iş ve mesleği seçmesi, seçtiği 
meslekle ilgili eğitim imkânlarından 
yararlanması, işe yerleştirilmesi ve 

işe giriş sürecinde mesleki eğitim, 
danışmanlık ve rehabilitasyon prog-
ramları veya işyerinde mesleki eği-
tim programlarının uygulanması” 
hükmüne yer verilmiştir (Yurt İçinde 
İşe Yerleştirme Hizmetleri Hakkında 
Yönetmelik, 2005, md. 12). Bu bağlam-
da kota sistemi, engellilere yönelik 
bir istihdam biçimi olmakla birlikte 
aynı zamanda mesleki rehabilitasyon 
hizmetlerini de kapsamaktadır.

2019 yılı Şubat ayı itibariyle engelli 
çalıştırmakla yükümlü işyerlerinde 
çalışan engelli birey sayısı kamuda 
15.666, özel sektörde ise 101.989’dur 
(AÇSHB, 2019:2). Türkiye’de kota sis-
teminin, engelli istihdamını artırmak 
için uygulanan diğer yöntemlere göre 
daha fazla tercih edildiği görülmek-
tedir. Ancak kota sisteminde kamu 
ve özel sektör işyerleri için belirlenen 
kontenjan oranları engelli istihdamı 
açısından yetersiz kalmaktadır. Ay-
rıca 50 ve üzeri işçi çalıştıran işyerle-
rinin genellikle büyük şehirlerde ve 
sanayinin yoğun olduğu merkezlerde 
bulunması, kırsal kesimlerde ve az 
gelişmiş şehirlerde engelli istihda-
mını olumsuz etkilemektedir (Şen, 
2018: 146-147).

3.3. Korumalı İşyerleri
Türkiye’de korumalı işyeri kavra-

mı ilk kez 2005 yılında kabul edilen 
5378 sayılı Engeliler Kanunu ile gün-
deme gelmiş ve kanuna istinaden 
2006 yılında çıkarılan Korumalı İşyer-
leri Hakkında Yönetmelik’te ayrıntılı 
bir biçimde düzenlenmiştir (Çolak 
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ve Hergüner, 2016: 2442). Korumalı 
İşyerleri Hakkında Yönetmelik’te, 
korumalı işyeri “normal işgücü pi-
yasasına kazandırılmaları güç olan 
engelliler için mesleki rehabilitasyon 
ve istihdam oluşturmak amacıyla, 
Devlet tarafından ilgili mevzuatta 
teknik donanımın sağlandığı ve mali 
yönden desteklendiği, çalışma orta-
mının özel olarak düzenlendiği işyeri” 
olarak tanımlanmaktadır (Korumalı 
İşyerleri Hakkında Yönetmelik, 2006; 
md.3). Dolayısıyla korumalı işyerle-
rinin kar amacı gütmekten ziyade, 
engelli bireylere mesleki rehabilitas-
yon hizmeti vererek bakım, eğitim 
ve istihdam ihtiyaçlarını karşılayan 
ve sosyal bütünleşmelerini sağlayan 
kurumlar olması amaçlanmaktadır 
(Çavuş ve Tekin, 2015: 149).

Korumalı işyerlerinde istihdam 
edileceklerin “en az yüzde 40 ora-
nında zihinsel, ruhsal-duygusal ve 
davranışsal özürlü olmak veya diğer 
özür gruplarından ise yüzde 60 ve 
üzeri özürlü olmak” şartı aranmak-
tadır (Korumalı İşyerleri Hakkın-
da Yönetmelik, 2006; md.16). Engel 
oranları açısından değerlendirildi-
ğinde, korumalı işyeri uygulama-
sı, zihinsel engellilerden yüzde 40 
üzerinde engel oranına sahip olan 
orta ve ağır düzeyde engellileri; diğer 
engelli gruplarından ise yalnızca ağır 
düzeyde engellileri kapsamakta-
dır. Engelli bireylerin istihdamında 
uygulanan kota sisteminin yalnız-
ca bedensel engellileri kapsadığı 
düşünüldüğünde korumalı işyeri 

uygulamasının zihinsel, ruhsal ve 
davranışsal engeli olanların ile ağır 
düzeyde engel oranına sahip olanlara 
istihdam olanağı yaratma açısından 
önemli bir boşluğu doldurduğunu 
söylemek mümkündür. Nitekim zi-
hinsel engeliler ve ağır düzeyde engeli 
bulunanların istihdamı diğer engel 
düzeylerine ve gruplarına göre çok 
daha zor olmaktadır (Makas, 2011: 6).

Korumalı işyerleri ile işgücü pi-
yasasına kazandırılmaları güç olan 
engellilerin istihdamı hedeflense de 
(Öz ve Orhan, 2012: 41);  söz konusu 
düzenleme Türkiye’de önemli bir 
uygulama alanı bulamamıştır. Bu-
nun en önemli nedeni engellilerin 
bir arada çalışmasını öngörerek sos-
yal dışlamayı artırdığı gerekçesiyle 
tercih sebebi olmamasıdır. Nitekim 
engellilerin en önemli taleplerinden 
birini, sağlıklı insanlarla bir arada 
çalışmak, pozitif ayrımcılıktan ziyade 
eşit haklara sahip olarak çalışma 
yaşamında üreten ve söz sahibi olan 
bireyler olmak oluşturmaktadır (Genç 
ve Çat, 2013: 368).

3.4. Özel Mesleki
Rehabilitasyon Merkezleri
Özel mesleki rehabilitasyon 

merkezlerinin açılması, faaliyetleri 
ve işleyişiyle ilgili usul ve esaslar 
2006 tarihinde yürürlüğe giren Özel 
Mesleki Rehabilitasyon Merkezleri 
Hakkında Yönetmelik’te düzenlen-
mektedir. Yönetmelik’te özel mesle-
ki rehabilitasyon merkezi “mesleki 
rehabilitasyon hizmetini vermek 
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üzere kurulan gündüzlü kuruluş” 
olarak tanımlanmıştır (Özel Mesleki 
Rehabilitasyon Merkezleri Hakkında Yö-
netmelik, 2006: m.4).

Engelli bireylerin özelliklerine ve 
mevcut fırsatlara göre mesleki bil-
gilendirme, eğitsel-mesleki gelişim, 
yönlendirme, iş ve mesleki danış-
manlığı çalışmalarını yürütmek ve 
yönlendirildikleri iş kursunda mesleki 
eğitim almalarını sağlamak merkezle-
rin görevleri arasında yer almaktadır. 
Yönetmeliğe göre merkezlere kabul 
edilebilmek için ez az yüzde 40 ora-
nında engelli olmak şartı aranmak-
tadır (Özel Mesleki Rehabilitasyon 
Merkezleri Hakkında Yönetmelik, 
2006). Dolayısıyla orta ve ağır düzeyde 
engel oranına sahip olan bireyler özel 
mesleki rehabilitasyon merkezle-
rinden faydalanabilmektedir. Engel 
grupları açısından ise herhangi bir 
ayrım bulunmamaktadır.

3.5. Türkiye İş Kurumu
Türkiye İş Kurumu’nun (İŞKUR) 

doğrudan işgücü piyasalarına yönelik 
olarak engelliler ile ilgili yürütülen 
çalışmalarda başı çektiği görülmek-
tedir Engellilerin İŞKUR’a kaydı nok-
tasında; engel durumuna göre tüm 
vücut fonksiyon kayıplarının en az 
yüzde 40’ından yoksun olduklarını, 
yetkili sağlık kuruluşlarından ala-
cakları engelli sağlık kurulu raporu 
ile belgeleyen Türkiye Cumhuriyeti 
vatandaşları Kurum İl Müdürlüklerine 
veya Hizmet Merkezlerine başvurarak 

“engelli” statüsünde kayıt yaptıra-
bilir. Bu noktada meslekte çalışma 
güç kaybı oranı vb. oranlar dikkate 
alınmamakta olup tüm vücut fonk-
siyon kaybı oranına bakılmaktadır. 
Mesleki rehabilitasyon hizmetleri 
kapsamında “işbaşı eğitim program-
ları” öne çıkmaktadır. İşbaşı eğitim 
programlarından yararlanabilmek 
için engellilerin kuruma işsiz olarak 
kayıt olmaları gerekmektedir. Eğitim 
süresince engellilere kursa katıl-
dıkları için günlük belirli bir miktar 
katılımcı zaruri gideri altında ödeme 
de yapılabilmektedir (İŞKUR, İşbaşı 
Eğitim Programları: 2018).

Mesleki rehabilitasyon açığı; ka-
nun hükmü gereğince engelli istih-
dam etmek zorunda olan işveren-
lerin talep şartlarına uyan engelli 
bulamamaları durumunda ortaya 
çıkmaktadır. Türkiye’de bir kimseye 
ait engel oranı yetkili sağlık kuru-
luşu (üniversite hastaneleri ya da 
tam teşekküllü devlet hastaneleri)  
tarafından Erişkinler İçin 20 Şubat 
2019 Tarihinde Resmi Gazete’de ya-
yımlanarak yürürlüğe giren Engelliler 
Değerlendirmesi Hakkındaki Yö-
netmelik ekinde yer alan Erişkinler 
İçin Engellilik Sağlık Kurulu Raporu 
çerçevesinde değerlendirilmektedir. 
Ayrıca söz konusu değerlendirme 
formunda eğer engelli çalışamaz 
durumdaysa, kısmen çalıştırılabilir 
ise çalıştırılamayacağı işler ve söz 
konusu raporun geçerlilik süresi ile 
ilgili kısımlar bulunmaktadır. 
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SONUÇ
Engelli bireylerin toplumsal ya-

şama ve çalışma yaşamına katılım-
larının sağlanması sosyal politikanın 
önemli bir alanını oluşturmaktadır. 
Bu bağlamda gerek gelişmiş ge-
rekse gelişmekte olan ülkelerde 
mesleki rehabilitasyon hizmetle-
riyle ilgili çeşitli yasal düzenlemeler 
ve uygulamalar bulunmaktadır. 
Söz konusu hizmetlerin bireylerin 
engel türlerine göre farklılaştığı 
görülmektedir.

Mesleki rehabilitasyon uygulama-
larının tüm çevrelerce anlaşılması ve 
operasyonel hale getirilmesi taraflar 
arasında daha iyi bir iletişime imkan 
sağlamakta ve mesleki rehabilitas-
yon kapsamında sağlanan engellilere 
yönelik faaliyetlerde taraflara kıla-
vuzluk görevi görmektedir. Bunun 
sonucunda engellilere yönelik verilen 
hizmetlerin yönetimi ve niteliği daha 
iyi bir düzeye çıkartılabilmesi müm-
kündür. Böylece iş yerinde engelli-
lerin işlevselliği arttırılabilmektedir 
(Reneman et al., 2011:7). 

Engellilik değerlendirmelerinde 
ülkelere göre farklı uygulamalar söz 
konusudur. Dolayısıyla engel türleri-
ne ilişkin evrensel olarak kabul gören 
bir sınıflandırma bulunmamaktadır. 
Örneğin Hollanda’da “Fonksiyonel 
Yapabilirlik Listesi” uygulanırken; 
İngiltere’de ise “Çalışma Kabiliyeti 
Değerlendirmesi” uygulanmakta-
dır. Her iki uygulamada da engel 
türleri bireylerin fiziksel, zihinsel, 

ruhsal yetenek ve aktivitelerine göre 
ayrılmakla birlikte sınıflandırma 
açısından farklılıklar söz konusudur.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından 
geliştirilen ICF ise mesleki rehabi-
litasyonun uygulama ve araştırma 
alanına yenilikçi bir katkı sağlamak-
tadır. Çünkü geleneksel bio-medikal 
veya hastalık perspektifinden bakış 
yerine konuya yapabilirlik (fonksiyo-
nellik) ve engellilik perspektifinden 
bakmaktadır. Dolayısıyla sadece 
engellilik türlerini sınıflandırmakla 
kalmamakta, engel türlerine göre 
bireylerin işlevselliğini arttıracak 
hizmetler ve sunulacak desteklere 
de yer vermektedir. Böylece mes-
leki rehabilitasyon uygulamaları 
açısından ülkelere yol gösterici bir 
işlevi de bulunmaktadır. Bu açıdan 
bakıldığında ICF’nin diğer geleneksel 
sınıflandırmalara göre daha geniş bir 
alanı kapsadığını söylemek müm-
kündür.

Türkiye’de ise engellilik değer-
lendirmesinde görme engelli, işit-
me engelli, dil ve konuşma engelli, 
ortopedik engelli, zihinsel engelli, 
duygusal ve ruhsal engelli, süreğen 
hastalık ve çoklu engellilik olmak 
üzere toplam sekiz engel türüne 
göre sınıflandırma yapılmaktadır. 
Ayrıca engel dereceleri de engellilik 
değerlendirmesinde belirleyici ol-
maktadır. Mesleki rehabilitasyona 
ilişkin sunulan hizmetler söz konusu 
engel dereceleri ve türleri esas alı-
narak düzenlenmektedir.
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ÖZ
Engelli ya da değil tüm bireyler 

açısından çalışmak, sürekli ve düzenli 
bir gelire sahip olabilmenin ön koşulu, 
ekonomik açıdan bir zorunluluktur. 
Bu nedenle, işini serbestçe seçme, adil 
ve elverişli çalışma koşullarına ulaş-
ma ve işsizlikten korunma haklarını 
da kapsayan “çalışma hakkı” temel 
bir insan hakkı olarak değerlendirilir. 

Ancak işverenlerin işyerinde 
engelli işçileri yasal bir zorunluluk 
bulunmaksızın, kendi istekleri ile 
istihdam etmeleri ender rastlanan 
bir durumdur. Bu nedenle sosyal po-
litikaların konuya ilişkin hedefini 
belirleyen “engelliyi çalışma yaşa-
mının içine alarak koruma” ilkesinin 
gerçekleştirilmesinde sağlık ve eğitim 
politikalarının yanı sıra çalışma hu-
kuku önemli bir araç olarak ortaya 
çıkmakta ve engellilerin istihdamı 
devletin yasal müdahaleleri ile ger-
çekleştirilmeye çalışılmaktadır. 

Ülkemiz nüfusunun yaklaşık yüz-
de 12.29’u (8.5 milyon kişi) engellidir. 
Ülkemizde engelli istihdamına yö-
nelik temel politika durumundaki 
kota yöntemi ile istihdam edilenlerin 
sayısı ise toplamda yüz elli binin biraz 
üzerindedir ve İŞKUR’a müracaat 
edenlerin 2017 yılı itibariyle sadece 
yüzde 12’si işe yerleştirilebilmiştir. 

Uygulamadaki bu başarısızlığın 
nedenlerinden birisi de şüphesiz kota 
yönteminin kendisinden kaynaklan 
sorunlardır. 

Çalışmanın amacı “ülkemizde 
kota yönteminin neden arzulanan 
sonuçları sağlamadığı” sorusunun 
cevaplanmasına katkıda bulunmak-
tır. Çalışma sonucunda, engellile-
re yönelik daha sağlıklı politika ve 
uygulamalara temel teşkil edecek 
şekilde yapıcı bazı önerilerde bulu-
nulabileceği umulmaktadır. 

Çalışma kapsamında nicel araş-
tırma yöntemlerinden yararlanmak 
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amacıyla iki anket oluşturulup veriler 
elde edilmiştir. Söz konusu Anket-
lerden birisi kota kapsamında olan 
84 işletmede işveren veya vekille-
rine uygulanmıştır. İkinci anket ise 
bu işletmelerde istihdam edilen 309 
çalışana uygulanmıştır. Anketlerde 
eğitim düzeyi, yaş, medeni durum, 
cinsiyet, iş tecrübesi, engel türü ve 
oranı gibi soruların yanı sıra 5’li likert 
ölçeği kullanılarak engelli çalışanların 
kendilerine ilişkin verimlilik, işe sada-
kat, devamlılık gibi konularda algıları, 
engelli istihdamının arttırılmasına iliş-
kin politika ve uygulamalar hakkındaki 
görüşleri ve sosyal yaşama katılım, 
rehabilitasyon hizmetleri, özbakım 
gibi konularda sorular sorulmuştur.

Anket sonuçlarına göre engelli 
çalışanların yüzde 33’ü ilkokul me-
zunu ve toplamda yüzde 94’ü lise 
ve altı eğitim düzeyine sahiptir. Bu 
anlamda engelli çalışanların diğer-
lerinden beşeri sermaye anlamında 
bir nebze düşük olduğu söylenebilir. 
İstihdam oranı açısından engelli ol-
mayanlarda olduğu gibi engellilerde 
de erkeklerin ezici paya sahip olduğu 
görülmektedir.

Yine yapılan anketlerin sonucuna 
göre engelli çalışanların çoğu ve-
rimlilik, sadakat, işe devamlılık gibi 
konularda engelli olmayanlarla bir 
farklarının olmadığını düşünmekte-
dir. Engellilerin düşük ücretli ve yük-
selmenin zor olduğu pozisyonlarda 
çalışıp çalışmadığını ölçen sorularda 
ise ortalama “kararsız olma” haline 
denk gelen bir seviyede çıkmıştır. 

Ücretin verilmesi halinde çalı-
şıp çalışmamanın önemli olmadığı 
önermesine ise yaklaşım olumsuz 
olmuştur. Yani engelliler çalışmadan 
kendilerine para ödenmesine sıcak 
bakmamaktadır. Anketler kapsa-
mında algı ölçmeye yönelik sorulan 
30 soruluk likert ölçekli kısımlar için 
faktör analizi yapılmış ve aynı 8 fak-
törün bulunduğu tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Engelli, Kota 
Yöntemi, Sosyal Politika

PROBLEMS OF THE DISABLED 
EMPLOYMENT QUOTA
METHOD METHOD AS IN
TURKEY

ABSTRACT
Either disabled or not, working is 

a prerequisite for having a steady and 
regular income and is an economic 
necessity for all people. For this rea-
son, the right to work, including the 
right to freely choose a job, access to 
fair and favorable working conditions 
and protection from unemployment, 
is considered as a fundamental hu-
man right.

However, it is rare for employers 
to employ disabled workers in the 
workplace without legal obligation. 
For this reason, in addition to health 
and education policies, labor law ap-
pears as an important tool in the 
realization of the principle of pro-
tection of the disabled by embracing 
the working life which determines 
the objective of social policies and 
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the employment of disabled people 
is tried to be realized through legal 
interventions of the state.

Approximately 12.29 percent of 
our country's population (8.5 million 
people) is disabled. In Turkey, the 
number of people employed by the 
quota method, which is the basic 
policy for the employment of disabled 
people, is slightly over one hundred 
and fifty thousand in total, and as of 
2017 only 12 percent of those who 
applied to İŞKUR could be employed.

One of the reasons for this failure in 
practice is undoubtedly the problems 
arising from the quota method itself.

The aim of the study is to con-
tribute to the answer to the question 
“why the quota method does not 
provide the desired results in Turkey”. 
As a result of the study, it is hoped 
that some helpful suggestions can be 
made as a basis for healthier policies 
and practices for disabled people.

Within the scope of the study, a 
questionnaire was formed in order 
to benefit from quantitative research 
methods and data were obtained. 
The questionnaire was applied to 262 
employees, 200 of whom were male, 
that are employed in enterprises that 
employ disabled people above the 
current quota and those that operate 
under the quota. In addition to the 
questions such as education level, 
age, marital status, gender, work 
experience, disability type and rate, 
the 5-point Likert scale was used to 
assess the perceptions of disabled 

employees about their productivity, 
loyalty, continuity, and policies and 
practices related to increasing the 
employment and their participation 
in social life, rehabilitation services 
and self-care.

The full text will contain detailed 
survey results. But to put it briefly: 
According to the results of the survey, 
33 percent of disabled employees 
are primary school graduates and 94 
percent of them have a high school or 
less education level. In this sense, it 
can be said that disabled employees 
are slightly lower in terms of human 
capital than others. In terms of the 
employment rate, it is seen that men 
have an overwhelming share in the 
disabled as well as the non-disabled.

Again according to the results 
of the survey, most of the disabled 
people think that they do not have any 
difference with non-disabled people 
in terms of productivity, loyalty and 
continuity. On the other hand, the 
average of the answers to question 
that measure whether the disabled 
are working in low-paid and diffi-
cult-to-rise positions turns out to 
be “uncertain”.

The approach to the premise that 
it is not important whether or not to 
work if the wage is given was neg-
ative. In other words, people with 
disabilities are not welcome to be 
paid without working. Factor anal-
ysis was carried out for the 30-item 
Likert-scale part that was asked to 
measure perception within the scope 
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of the survey and it was found that 
there were 8 factors.

Keywords: Disabled, Quota 
Method, Social Policy.

GİRİŞ
Engelli bireylere yönelik sosyal 

politika uygulamalarının 19. Yüzyı-
lın son çeyreğinde başladığı ve dört 
aşamada şekillendiği söylenebilir. I. 
Dünya Savaşı’na dek geçen birinci 
dönemde engelli bireylerin “özel ve 
temel eğitim hizmetlerinden olabil-
diğince yaygın biçimde yararlandı-
rılmaları” engellilere yönelik sosyal 
politikaların öncelikli hedefi olmuş 
özellikle görme ve işitme engellilere 
yönelik eğitim kurumları açılmıştır. 
I. Dünya Savaşı sonrasındaki ikinci 
dönemde ise “tıbbi ve mesleki re-
habilitasyon uygulamaları” önem 
kazanmış, harp malullerinin istihda-
mını kolaylaştırmak amacıyla 1919 
yılında Almanya’dan başlayarak kota 
uygulamaları başlamıştır. II. Dünya 
Savaşı sonrasındaki üçüncü dönemde 
ise “engellilerin istihdam edilmeleri 
ve çalışma yaşamı ile iş ilişkilerinin 
engelliler yönünden özel olarak dü-
zenlenmesini” öngören sosyal po-
litikalara işlerlik kazandırılmıştır 
(Altan, 2009: 251-252; Uşan, 1999: 
90). BM Engellilerin Haklarına İliş-
kin Sözleşme’nin kabulü ile (2007) 
başlayan dönemde ise “engellilerin 
topluma tam ve etkili katılımının 
sağlanması ve topluma dâhil olması” 
sosyal politikanın temel hedefi haline 
gelmiştir. 

Ancak “toplumun içinde bulun-
mak”, “topluma dâhil olmak” anlamı-
na gelmez. Engelli bireyin toplumsal 
yaşama fiili katılımı, çoğu zaman, 
özgürce seçtiği bir işte “çalışma hak-
kına” sahip olması ile gerçekleşebile-
cektir. Bu çerçevede BM Engellilerin 
Haklarına İlişkin Sözleşme de “en-
gellilerin çalışma hakkı ve diğer tüm 
insan hak ve temel özgürlüklerinden 
tam ve eşit şekilde yararlanmasının 
sağlanmasına” vurgu yapmaktadır. 

Ayrıca unutulmamalıdır ki, in-
sanlar salt gelir sağlamak amacıyla 
çalışmazlar. Bir işte çalışmak, başarılı 
olmak, aynı zamanda bireyleri mutlu 
kılan bir yaşam biçimidir. Bu yol ile 
bireyler içinde yaşadıkları toplumun 
gelişmesine katkıda bulunur ve kat-
kıları karşılığında da gelişmeden pay 
alırlar. Kişiliklerini geliştirip kendi-
lerine olan saygılarını pekiştirirler. 
Toplumla olan bağları da bu yolla 
güçlenir ve toplumun bir parçası olma 
övüncü ile insan olma onurunu ya-
şarlar (Altan, 2009: 254). 

Engelliler çalışma yaşamı içinde 
ya bağımsız bir iş kurup, kendi işle-
rinde çalışarak ya da bağımlı bir iş 
ilişkisi içinde bulunarak yer alabilirler. 
Ancak engellilerin nitelikleri ve bir 
iş kurup çalışabilmenin koşulları 
birlikte ele alınacak olursa, bağımsız 
çalışabilmelerinin kimi zaman güç 
olduğu düşünülebilir. Diğer yandan, 
işverenlerin işyerinde engelli işçileri 
yasal bir zorunluluk bulunmaksızın, 
kendi istekleri ile istihdam etmeleri 
de ender rastlanan bir durumdur. Bu 
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nedenle sosyal politikaların konuya 
ilişkin hedefini belirleyen “engellilerin 
topluma tam ve etkili katılımının 
sağlanması ve topluma dâhil olması” 
ilkesinin gerçekleştirilmesinde sağlık 
ve eğitim politikalarının yanı sıra ça-
lışma hukuku da önemli bir araç ola-
rak ortaya çıkmaktadır ve engellilerin 
istihdamı devletin yasal müdahaleleri 
ile gerçekleştirilmeye çalışılmaktadır. 
Engelli istihdam yöntemleri arasında 
korumalı işyerleri, kota, tahsis, sınırlı 
tahsis gibi yöntemler bulunmakla 
birlikte, Türkiye’de sadece “kota” 
ve “korumalı işyerleri” yöntemleri 
yasal olarak düzenlenmiştir (Öz ve 
Orhan, 2013; Aytaç vd. 2012; Şişman, Yazıcı 
ve Kocabaş, 2010).

Türkiye’de engelli istihdamına 
ilişkin ilk uygulamalar kota yöntemi 
ile 1967 yılında başlamış olmasına 
karşın (Altan, 1976:274), gerek kamu 
gerekse özel sektör için uygulamada 
istenilen başarıya ulaşılamamıştır. 
Ülkemiz nüfusunun yaklaşık yüzde 
12.29’u engellidir. Kota yöntemi ile 
istihdam edilenlerin sayısı ise top-
lamda 150 binin biraz üzerindedir 
ve İŞKUR’a müracaat edenlerin 2017 
yılı itibariyle sadece yüzde 12’si işe 
yerleştirilebilmiştir (Engelli Bireylere 
İlişkin İstatistiki Bilgiler, 2018). Yine 
2017 itibariyle engelli kotasının üze-
rinde çalışan engelli birey sayısı 10.731 
kişi iken, engelli birey çalıştırmakla 
yükümlü olan kurumlardaki kota 
açığı 22.246 kişidir (Engelli Bireylere 
İlişkin İstatistiki Bilgiler, 2018). Ye-
terli ve güncel veri bulmak imkânsız 

olmasına karşın mevcut veriler ise 
engelliler arasındaki işsizlik oranının 
engelli olmayanlara göre üç kat fazla 
olduğunu, engellilerin yüzde 96’sı-
nın engeli ortaya çıktıktan sonra bir 
mesleki eğitim almadığını, sadece 
yüzde 14’ünün çalıştığını ve çalış-
mayanlarının sadece yüzde 6,3’ünün 
iş aradığını göstermektedir (Aile ve 
Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Türkiye 
İstatistik Kurumu, 2011). Bu anlamda 
milyonlarca kişiye ulaşan önemli bir 
beşeri sermayenin israf edilmekte 
olduğu söylenebilir. Bu durum mikro 
düzeyde işletmelerin, makro düzeyde 
ise ülke ekonomisinin potansiyelin 
altında performans göstermesine 
neden olmakta ve ekonomik büyü-
meyi olumsuz etkilemektedir.

Başarısızlığın ise esas olarak, 
engellilerin çalışma yaşamına ka-
zandırılmasına yönelik Dünyadaki 
mevcut yöntemlerden temelde bi-
risinin (kota yöntemi) uygulanma-
sından kaynaklandığı düşünülmek-
tedir. Bunun yanında, engellilerin 
çalışma yaşamı öncesi yeterince ve 
gereğince korunmadığı (eğitim ve 
rehabilitasyon hizmetlerinin yetersiz 
olduğu) görülmektedir. Ayrıca kota 
yönteminin kendisinden kaynaklan 
birçok sorun mevcuttur. Bu nedenle 
kota uygulamalarındaki başarısızlığın 
önyargısız bir biçimde sorgulanması 
gerekir. 

Bu çerçevede çalışmamızın amacı 
“ülkemizde engelli istihdamına yö-
nelik temel politika durumundaki 
kota yönteminin neden arzulanan 
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sonuçları sağlamadığı” sorusunun 
cevaplanmasına katkıda bulun-
maktır.

1. LİTERATÜR
Ülkemizde engelli istihdamına 

ilişkin çalışmalar yapılmış olsa da 
(Aydın, 1991; Yılmaz, 2004; Şişman, 
Yazıcı ve Kocabaş, 2010) konu genel 
olarak, yasal zorunluluklar ve insani 
boyutuyla ele alınmıştır. Konuya iş-
verenler açısından bakan çalışmalar 
da (Akardere, 2005; Hasırcıoğlu, 2006; 
Köksal, 2010; Orhan, 2013; Gönüla-
çan, 2016; Köksal, 2019) yine sınırlı 
sayıdadır. 

Akardere S. S. (2005), “İşveren-
lerin Engelli Çalişanlara Yönelik Tu-
tumları” başlıklı yüksekl lisans tez 
çalışmasında İstanbul ilinde 50-110 
arası işçi çalıştıran 100 işveren ile 
çalışılmış veriler, Kişisel Bilgi Anketi 
ve İşverenlerin Engelli Çalışanlara 
Yönelik Tutum Ölçeği ile toplanmıştır. 
Çalışmanın sonucunda, cinsiyet, yaş, 
eğitim durumu ve mesleki deneyim 
değişkenlerine göre, işverenlerin 
engelli çalışanlara ilişkin tutumları 
farklılaştığı; kurum türü ve çalış-
tırdığı veya çalıştırmayı düşündüğü 
engelli bireyin engel değişkenine göre 
ise işverenlerin engelli çalışanlara 
ilişkin tutumlarının farklılaşmadığı 
bulunmuştur. 

Hasırcıoğlu 2006 yılında yaptığı 
ve “İşverenlerin Özürlü İstihdamına 
Yaklaşımı (Sakarya Örneği)” başlıklı 
çalışmasında; işverenlerin engelli is-

tihdamına sıcak bakmadıkları, engelli 
istihdamını hukuki bir zorunluluk 
olarak gördükleri bulgusuna ulaş-
mıştır. Çalışmanın sonucunda ise 
uygun ortam ve çalışma koşulları 
sağlanırsa engelli bireylerin de ve-
rimli çalışabileceği tespiti yapılmış, 
işverenlere engelli bireylerin neleri 
yapabileceklerinin gösterilmesi ge-
rektiği vurgulanmıştır.

Köksal, A. (2010), engellilerin istih-
damı sırasında işverenlerin karşılaş-
tığı sorunları belirlemeye çalışmıştır. 
Çalışmanın sonucunda; engellilerin, 
eğitim aldıkları ve etkin olabilecek-
leri alanlarda istihdam edilmeleri-
nin, çalışma ortamlarının engelliler 
açısında yeniden düzenlenmesinin, 
işverenlerin uygun teşviklerle özen-
dirilmesi vb. çabaların engellilerin 
istihdamını ve iş verimliliğini artı-
racağı bulunmuştur.

Orhan, S. (2013), engellilerin istih-
damı ile ilgili Türkiye ve AB ülkeleri 
açısından bir durum değerlendirmesi 
yaparak çözüm önerileri geliştirmek 
amacıyla yaptığı çalışmasında en-
gelliler, aileleri ve işverenlere, engelli 
istihdamına yönelik algılarını ölçmek 
üzere anket uygulamıştır. Araştırma 
sonucunda işverenlerin genel ola-
rak; engellilerin istenilen nitelikte 
olmadığı ve bu yüzden düşük verimle 
çalıştığını düşündükleri bulgusuna 
ulaşılmıştır.

Gönülaçan, A. (2016), engelli istih-
dam etme zorunluluğu bulunmayan 
işverenlerin engelli istihdam etmeye 
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yönelik tutumlarını ölçmek amacıyla, 
Aycan tarafından geliştirilen tutum 
ölçeğini uygulamıştır. Trabzon ilinde 
208 işverene uygulanan ölçek, SPSS 
programı ile analiz edilmiştir. Elde 
edilen bulgulara göre işverenlerin yaşı, 
cinsiyeti, eğitimi, mesleği, çalışma 
süreleri, engelli yakını olup olmaması, 
engelinin olup olmamasının, engelli 
istihdam etmeye yönelik tutumları 
üzerinde etkili olmadığı tespit edil-
miştir. İşverenlerin engelli istihdam 
etmeye yönelik genel tutumlarının ise 
orta düzeyde olduğu tespit edilmiştir.

Köksal, D. (2019), işverenlerin en-
gelli çalışanlara yönelik tutumlarını 
belirlemek amacıyla yaptığı çalışma-
sında KKTC’de işçi sayısı 50-250 arası 
olan 44 şirketin işvereninden Kişisel 
Bilgi Formu ve İşverenlerin Engelli 
Çalışanlara Yönelik Tutum Ölçeği 
kullanarak veri toplamıştır. Araştır-
manın sonucunda işverenlerin engelli 
çalışanlarına yönelik tutumları orta 
düzeyde bulunmuştur. Bu tutumların 
işverenlerin engelli yakını olma du-
rumuna göre farklılaşırken; cinsiyet, 
yaş, eğitim durumu, çalıştığı kurum 
türü, meslekteki çalışma süresi ve 
işverenin engelli olma durumuna 
göre farklılaşmadığı görülmüştür. 

Görüldüğü üzere yapılmış ça-
lışmalar salt işverenlerin tutum ve 
algılarını ölçmeye yöneliktir. Ça-
lışmamızda ise işverenlerin yanı 
sıra engelli çalışanların da konuya 
ilişkin tutum ve algıların ölçülmesi 
hedeflenmiş, yine özgün olarak faktör 
analizi yapılmıştır. 

2. YÖNTEM
Çalışma kapsamında iki fark-

lı anket hazırlanarak veriler elde 
edilmiştir. Anketlerden birisi kota 
kapsamında olup İstanbul Tuzla 
bölgesinde faaliyet gösteren 84 iş-
letmede işveren veya vekillerine 
uygulanmıştır. İkinci anket ise bu 
işletmelerde istihdam edilen 309 
çalışana uygulanmıştır. Anketlerde 
eğitim düzeyi, yaş, medeni durum, 
cinsiyet, iş tecrübesi, engel türü ve 
oranı gibi soruların yanı sıra 5’li likert 
ölçeği kullanılarak engelli çalışan-
ların kendilerine ilişkin verimlilik, 
işe sadakat, devamlılık gibi konu-
larda algıları, engelli istihdamının 
arttırılmasına ilişkin politika ve uy-
gulamalar hakkındaki görüşleri ve 
sosyal yaşama katılım, rehabilitasyon 
hizmetleri, özbakım gibi konularda 
sorular sorulmuştur. 

Verilen cevaplar incelenerek her 
iki anket için de 5’li likert ölçeği kulla-
nıldığı sorulara ilişkin SPSS programı 
ile faktör analizi yapılmıştır. Gerek 
işveren gerek çalışan anketlerinde 
aynı 8 faktör tespit edilmiştir. Bu 
faktörler:  

n Engellilerin vasıf düzeyleri,  ve-
rimliliği ve işe devamlılığı 

n Engelli istihdam eden işverene 
yönelik destekler

n Engellilerin istihdam edildiği iş 
türleri, ücret düzeyleri ve yük-
selme olanakları

n Engelli istihdamının önündeki 
engeller
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n Ulaşım desteği, korumalı iş-
yerleri ve tahsis yöntemi ko-
nusundaki düşünceler

n İŞKUR’ un engellilere sunduğu 
danışmanlık hizmetlerinin ye-
terlilik düzeyi

n Engelli istihdamını arttıracak 
öneriler

3. BULGULAR
Bulgular betimsel istatistikler ve 

faktör analizi sonuçları olarak iki 
ayrı başlık altında gruplandırılmıştır. 
Bununla birlikte, engel türü, bakım 
ve rehabilitasyon, mesleki eğitim 
veya kurs alınıp alınmadığı, engelin 
doğuştan olup olmadığı gibi sadece 
çalışanlara sorular bağlamında bu 
değişkenlerin Likert ile ölçülen algı 
üzerindeki etkileri de ayrıca ince-
lenmiştir. 

3.1. Betimsel İstatistikler

3.1.1. Engellilere Yönelik
Betimsel İstatistikler
Engelli çalışan anketine katılan 

çalışanların yüzde 42.4’ü doğuştan 
bir engele sahiptir. Çalışanların yüzde 
28.8’inin bedensel, yüzde 11.7’sinin 
görme, yüzde 13.6’sının zihinsel, 
yüzde 18.8’inin işitme, yüzde 3.9’u 
konuşma ve yüzde 23.3’ünün ise 
başka bir engeli bulunduğu tespit 
edilmiştir. Ankete katılanların yüzde 
24.4’ ü kadın, yüzde 75.6’sı erkek olup, 
yüzde 75.2’si bugüne kadar herhangi 
bir bakım ve rehabilitasyon hizme-
tinden yararlanmamıştır. Yine ankete 

katılan engelli çalışanların sadece 
yüzde 41.3’ü mesleki eğitim veya 
kurs almıştır. 

3.1.2.İşverenlere Yönelik
Betimsel İstatistikler
İşveren anketlerinden 5 adeti Li-

kert Ölçekli sorulara cevap verilme-
diğinden iptal edilmiştir. Anketlerin 
büyük çoğunluğu (yüzde 80) insan 
kaynakları uzmanları/yöneticileri 
tarafından, yüzde 6.3’ü şirket sa-
hipleri tarafından, yüzde 12.5’i ise 
diğer şirket çalışanları tarafından 
doldurulmuştur. yüzde 41.3’ü kadın 
olan söz konusu kişilerin eğitim du-
rumlarına göre dağılımı ise şöyledir: 
yüzde 81.5 üniversite ve üstü eğitime 
sahip, yüzde 15’i lise mezunu, yüzde 
2.5 ortaokul mezunudur. Hiçbir dip-
loması olmayanların oranı ise yüzde 
1.3’tür. İşletme büyüklükleri esas 
alındığında ise yüzde 71.3’ünün 50-
249, kalanının ise 250 ve üstü çalışana 
sahip olduğu görülmektedir. Anket 
yapılan işletmelerin yarısı imalat 
sektöründe faaliyet göstermektedir. 
İkinci sırayı ise gemi inşa onarım 
sektörü almıştır (yüzde 11.3). Bun-
ları yüzde 6.3’le toptan/perakende 
ticaret, yüzde 5’le bilişim-iletişim 
alanında faaliyet gösteren işletmeler 
almıştır. Eğitim, lojistik, gıda, finansal 
hizmetler gibi birçok sektörün ise 
anketler içindeki payları yüzde 1 ile 
yüzde 2.5 arasında değişmektedir. Bu 
işletmelerin sadece yüzde 13.5’inin 
sosyal sorumluluk bağlamında bağ-
lantıları bulunmaktadır. 
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İşletmelere engelli istihdam eder-
ken İŞKUR, tanıdıklar, engelli dernek-
leri, kariyer siteleri ve diğer istihdam 
kanallarından hangilerini kullandıkları 
da sorulmuştur. Sonuçlara göre en 
fazla kullanılan engelli istihdam kanalı 
İŞKUR’dur. İkinci kanal ise tanıdık 
vasıtasıyla işe almadır. Kariyer site-
leri ve “diğer” kanallar sırasıyla 3. ve 
4. sık kullanılan kanallar olmuştur. 
İlginç bir sonuç Engelli Dernekleri-
nin engelli istihdamı için kullanılan 
kanallar arasında en az başvurulanı 
olmasıdır. Bu da engelli derneklerinin 
engelli bireylerin iş bulmalarında daha 
aktif rol alması gerekliliğini ortaya 
koymaktadır.

3.2. Faktör Analizi Sonuçları
Likertli sorularda çalışanların ve 

işverenlerin; engellilerin verimliliği-
nin, işe devamlılığının, genel olarak 
çalıştıkları işlerin statüsünün veya 
yükselme olanaklarının, engellilerin 
sosyal yaşama katılımının, engellilerin 
istihdamının arttırılmasının önündeki 
engellerin ve kota yöntemine yönelik 
algılarının ölçülmesi hedeflenmiştir. 

Hem çalışan hem de işveren an-
ketlerinde faktör analizi uygulan-
mış ve sekiz faktör tespit edilmiştir. 
Anketlerin bu faktörler bağlamında 
analizi aşağıda yer almaktadır. 

3.2.1. Engellilerin Vasıf
Düzeyleri,  Verimliliği ve İşe 
Devamlılığı 
Engelli çalışanlarla diğerleri ara-

sında verimlilikleri açısından bir fark 

olmadığı yargısına hem çalışanların 
hem işverenlerin katıldığı fakat ça-
lışanların katılım derecesinin daha 
yüksek olduğu tespit edilmiştir. 
İşverenler arasında ise kadınların 
katılım derecesinin daha yüksek 
olduğu görülmüştür. Yine devamlılık 
açısından engelli çalışanlarla diğerleri 
arasında fark bulunmadığı yargısına 
hem çalışanlar hem de işverenlerin 
katıldığı fakat çalışanların katılım 
derecesinin daha yüksek olduğu 
tespit edilmiştir.

3.2.2. Engelli İstihdam Eden
İşverene Yönelik Destekler
Engelli istihdam eden işyerle-

rinin vergi indirim ve teşvikleri ile 
desteklenmesinin engelli istihda-
mını arttıracağı yargısına da hem 
işverenler hem çalışanlar kesinlik-
le katılmaktadır. Engelli istihdam 
eden işyerlerinde yapılması gerekli 
mekânsal ve benzeri düzenlemelerin 
maliyetinin kamu kaynaklarından 
karşılanmasının engelli istihdamını 
arttıracağı yargısına katılıp katılma-
dığı sadece işverenlere sorulmuş 
olup, bu yargıya katıldıkları tespit 
edilmiştir. 

3.2.3. Engellilerin İstihdam 
Edildiği İş Türleri, Ücret
Düzeyleri ve Yükselme
Olanakları
Engellilerin kendilerine özel daha 

hafif görevler içeren işlerde çalıştırıl-
maları gerektiği yönündeki yargıya 
hem işverenlerin hem çalışanların 
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katıldıkları tespit edilmiş olup çalı-
şanların bu yargıya katılım dereceleri 
daha yüksektir. Engellilerin düşük 
ücretli, az vasıf gerektiren, kötü 
çalışma koşullarına sahip, düşük 
statülü ve yükselme olanaklarının 
sınırlı olduğu işlerde çalıştırıldığına 
yönelik yargılarına ise çalışanların 
katıldığı, buna karşın işverenlerin 
katılmadığı tespit edilmiştir. 

3.2.4. Engelli İstihdamının 
Önündeki Engeller
Çalıştırma yükümlülüğü- zorun-

luluğu olmasa işverenlerin engelli 
çalıştırmayacağı yönündeki yar-
gıya çalışanlar ve erkek işverenler 
katılırken kadın işverenler kararsız 
kalmaktadır. Ücretlerinin tam öden-
mesi halinde engellilerin gerçek-
te çalışmamayı önemsemeyeceği 
yargısına çalışanlar katılmıyorken, 
işverenler kararsız kalmaktadır. Ya-
pılan yardımların engelli istihdamının 
azalmasına sebep olduğu yargısına 
hem çalışanların hem işverenlerin 
katıldığı tespit edilmiştir. 

3.2.5. Ulaşım Desteği, Korumalı 
İşyerleri ve Tahsis Yöntemi 
Konusundaki Düşünceler
Engellilere ulaşım desteği sağlan-

ması konusunda çalışanlar ve işve-
renler hemfikirdir.  Engelli istihdamı-
nın arttırılması için korumalı işyerleri 
önerisi konusunda hem işverenler 
hem çalışanlar kararsız kalmasına 
karşın tahsis yöntemi önerisine her 
iki grup da katılmaktadır. 

3.2.6. İŞKUR’ un Engellilere 
Sunduğu Danışmanlık
Hizmetlerinin Yeterlilik Düzeyi
Gerek işverenler gerek çalışanlar 

İŞKUR’un engelli çalışanlara sunduğu 
danışmanlık hizmetlerini yeterli ve 
faydalı bulmaktadır. 

3.2.7. Engelli İstihdamını
Arttıracak Öneriler
Kota kapsamı alt limitinin 50 ça-

lışandan 10 çalışana düşürülmesi 
önerisine çalışanlar katılıyorken, 
işverenler kararsız kalmıştır. Diğer 
taraftan engelli çalıştırma yükümlü-
lüğünü tam olarak yerine getirmeyen 
işverenlere yönelik yapılan dene-
timlerin sıkılaştırılmasının engelli 
istihdamını arttıracağı yargısına her 
iki taraf da katılmaktadır. Engelli bi-
reylere staj yapma imkanı tanınması 
engelli istihdamını arttırır yargısına 
ise şaşırtıcı biçimde işverenler katı-
lırken, çalışanlar kararsız kalmıştır. 
Engel oranı yüksek olan bireylerin 
kota kapsamında 2 ya da 3 kişi sa-
yılması uygulamada ağır engellilerin 
istihdamı açısından olumlu sonuçlar 
verebilir yargısına çalışanlar katı-
lırken işverenlerin kararsız kaldığı 
bulgusuna ulaşılmıştır.

3.2.8. Engelli Çalışanlara
Yönelik Ayrımcılık ve Çalışma 
Yaşamında Yer Almanın Önemi
İş arkadaşları engelli çalışanlara 

karşı ayrımcılık yapmaz yargısına 
hem işverenler hem çalışanlar ka-
tılmaktadır. Çalışma yaşamında yer 
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almanın, engelli bireylerin toplumsal 
yaşama etkin katılım imkânlarını 
arttırdığı yargısına hem çalışanlar 
hem işverenler eşit ve yüksek dü-
zeyde katılmaktadır.

3.3. Çalışan Anketlerinde
Cinsiyet, Eğitim, Engel Türü, 
Engelin Doğuştan Olup 
Olmaması, Mesleki Eğitim ve 
Rehabilitasyon Alıp Almaması 
Bağlamında Farklılıkların
Değerlendirilmesi
Engelli çalışanlara uygulanan an-

ketlerin sonuçlarına göre cinsiyet 5’li 
Likert ölçekli algı ölçmeye yönelik 
sorulara verilen cevaplar açısından 
istatistiksel olarak anlamlı bir fark 
yaratmamaktadır. 

SONUÇ 
Engellilerin çalışma yaşamına 

kazandırılmasına yönelik kamu-
sal politikalar gelişme gösterse de, 
ülkemiz açısından halen istenilen 
başarının uzağında bulunduğumuz 
gözlenmektedir. Bu durumun başlıca 
nedenleri; temel ve mesleki eğitim 
imkânlarından yoksun engellilerin 
beşeri sermayelerinin yeterince ge-
liştirilememesi, işverenlerin çoğu 
zaman önyargılar nedeniyle engelli 
istihdamı konusunda isteksiz olması 
ve işletmelerde engelli istihdamının 
sosyal sorumluluk boyutunun ihmal 
edilmesidir. Bir başka önemli neden 
ise, engelli istihdamı konusundaki 
neredeyse tek politika aracı olan 
kota yönteminin yetersiz kalmasıdır. 

Engelli istihdamının artırılmasına 
yönelik politikalar başka ülkeler-
de de istenilen seviyelerde değildir. 
Kanada’da engellilere yönelik re-
formların neden pek başarılı olmadı-
ğını inceleyen Prince (2004), halkın 
tutumları ve bilgi eksikliği; engelli 
topluluğunun göreceli güçsüzlüğü; 
ekonomi politikalarında ve kamu 
maliyesindeki kısıtlar; federal eyalet 
yargı yetkisi konuları; ve Kanada'nın 
refah devleti içinde engellilik politi-
kası için sağlam hesap verebilirlik 
mekanizmalarının olmamasını söz 
konusu politikaların başarısızlık ne-
denleri olarak açıklamıştır.

Engellilerin çalışma yaşamına 
girmesini olumsuz etkileyen fak-
törlerden biri de engellilere yöne-
lik transfer harcamalarıdır. Engelli 
bireylerin kendileri veya aileleri, iş 
bulmaları halinde kendilerine öde-
nen engelli maaşı, sosyal ödenek 
gibi parasal ödemelerin kesilmesi 
korkusuyla çalışmamayı tercih ede-
bilmektedir. Zira bu ödemeler bazı 
durumlarda engellinin ve ailesinin 
geçiminde önemli bir yer kaplamak-
tadır (Hansen ve Sait, 2011). 

Bilindiği gibi, ülkemizde engelli 
istihdamında kullanılan kota dü-
zenlemesine göre 50 veya daha fazla 
çalışanı olan özel sektör işyerlerinin 
yüzde 3, kamu işyerlerinin yüzde 4 
engelli istihdam etmesi zorunludur. 
Yasal zorunluluğa rağmen engelli 
çalıştırmayan kamu ve özel işyer-
leri ise çalıştırmadığı her engelli için 
çalıştırmadığı her ay için 2.839 Türk 
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Lirası idari para cezası ödemekle yü-
kümlüdür. Ancak kota yönteminin 
kendisinden kaynaklan bazı yapısal 
sorunlar da bulunmaktadır.

n Kota yönteminin uygulamasında 
mevcut yasal düzenlemelere 
ağırlıklı olarak ceza tehdidi ile 
işlerlik kazandırılmaya çalışıl-
maktadır. Bu durum ise “engelli 
bireyin verimsiz olduğu”, “çalış-
tırma yükümlülüğü” getirilmek-
sizin işverenlerin engelli bireyleri 
çalıştırmayacağı önyargısının 
yerleşmesi ve gelişmesine ne-
den olmaktadır. Sonuç olarak, 
işverenler mümkün olduğunca 
yükümlülükten kurtulma yolları 
aramakta, "gerçeği yansıtmasa 
da, yüksek bir maliyete katlan-
ması gerektiğini ön yargısal ola-
rak düşünerek işyerinde gerekli 
düzenlemeleri yapmamakta", 
engellileri 'duygusallık yarata-
cağı', 'iş akışını yavaşlatacağı' 
gerekçesi ile işe almaktan kaçın-
maktadır. Yani engelli istihda-
mının önündeki en büyük engel 
belki de işverenlerin “engelli 
bireylere yönelik önyargıları” 
olarak ortaya çıkmaktadır. Ko-
ta-ceza yöntemi olarak nitelen-
dirilebilecek bu yapı nedeniyle 
pek çok işveren sadece cezadan 
kurtulmak amacıyla, fiili ola-
rak çalıştırmaksızın engellilere 
ücret ödemekte, yani çalışma 
kâğıt üzerinde kalmakta ve kota 
yönteminden beklenilen engel-
lilerin toplumsal yaşama tam ve 

eşit olarak katılması amacına 
en azından yukarıda sayılan 
örnekler açısından ulaşılama-
maktadır (Meşhur, 2004; Şiş-
man, Yazıcı ve Kocabaş, 2010).

n Kota yönteminin uygulamada 
başarılı olabilmesi açısından 
öncelikle engelli bireylere yö-
nelik eğitim ve rehabilitasyon 
hizmetleri etkin ve yeterli bir 
biçimde sağlanmalıdır. Sonra-
sında engelli bireylere çalışma 
yaşamına girebilmeleri doğ-
rultusunda destek verilmeli, 
çalışma yaşamına girdikten 
sonra da özellikle ayrımcı uygu-
lamalarla mücadele edilmelidir. 
Birbirini izlemesi gereken bu 
süreçlerin her birindeki başarı 
ya da başarısızlık, bir sonrakini 
etkileyecektir.

n Kota yöntemi ile istihdam edi-
len engellilerin genellikle, daha 
az talep edilen düşük ücretli, 
vasıfsız veya az vasıf gerekti-
ren, nispeten daha kötü çalış-
ma koşullarına sahip, çok az iş 
güvenliği, çok az bir yükselme 
olanağına sahip veya hiçbir 
yükselme olanağına sahip ol-
mayan ve düşük statülü işlerde 
çalıştıkları görülmektedir (Şiş-
man, Yazıcı ve Kocabaş, 2010). 
Bu durumun nedeni de, engelli 
bireylerin verimsiz çalıştığı, iş 
güvenliğini tehlikeye atabile-
ceği vb. konulardaki önyargılar 
olabilir.
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n Ülkemizdeki sistemde bir işve-
renin sadece “engelli” çalıştırma 
yükümlülüğünden söz edil-
mekte, bu engelli bireyin; yaşı, 
cinsiyeti, engellilik oranı veya 
engel türü dikkate alınmamak-
tadır. Neticede işverenler genel 
olarak engellilik oranları düşük 
olan veya işitme engelli gibi ör-
neğin temizlik işinde rahatça 
kullanabileceği engellileri, erkek 
olanları ve daha genç olanları 
tercih etmekte, engellilik oranı 
yüksek olan engellilerin veya 
görme engellilerin, zihinsel 
engellilerin, kadın veya yaşlı 
olan engellilerin işe girme şansı 
önemli ölçüde azalmaktadır.

Genel olarak engelli bireyin işe 
alınmasıyla, istihdam sorununun 
çözüldüğü varsayılmaktadır. Oysa 
iş yaşamı, işe alınan engelli bireyin 
özellikleri ve yetenekleri dikkate alı-
narak düzenlenmez ve iş başında 
geliştirme eğitimi verilmez ise, işe 
alınan engellilerden istenilen verim 
sağlanamayabilir. Bu durum hem 
işveren, hem çalışan engelliler hem 
de işe alınmayı bekleyen engelliler 
açısından ayrı ayrı ve birlikte bir-
çok olumsuz sonuç doğuracaktır. 
Başlangıçta iş bulduğu için mutlu 
olan birey, iş ortamında karşılaştı-
ğı tutumlar ve sorunlar yüzünden 
kendisini verimsiz, hatta “işe yara-
maz” hissedebilir. Engelliler istih-
dam edilmiş bile olsalar vasıfsız ve 
düşük ücretli işlerde çalıştırılabilir, 
kriz dönemlerinde işten ilk çıkarılan 

kişiler olabilirler (Şişman, Yazıcı ve 
Kocabaş, 2010). Erkek çalışanların 
ücretlerini inceleyen Hollenbeck ve 
Kimmel (2008), engellilerin ve hasta 
olanların sağlıklı bireylere nazaran 
her yaş ve eğitim grubunda daha 
düşük ücret aldıklarını fakat eğitimin 
ücret üzerindeki etkisinin engelli 
bireylerde sağlıklı olanlara nazaran 
daha güçlü olduğunu göstermiştir. 
Saloniki (2014), engelliler ile engelli ol-
mayanlar arasındaki ücret makasının 
üretkenlik farkıyla açıklanamayacak 
kadar yüksek olduğunu ve bunun 
bir sömürü göstergesi olduğunu 
belirtmiştir. Yine Saloniki’ye göre 
bu sömürü zihinsel engeli bulunan 
çalışanlarda daha yüksektir.

Kota Yönteminin Uygulamada 
İstenilen Başarıyı Kazanması 
İçin Yapılması Gerekenler
Bilindiği gibi, engellilerin fiziksel 

ya da düşünsel yetersizliklerinin var-
lığı, çalışma yaşamında yer alarak 
üretime katılmalarına engel değildir. 
Zira normal ve sağlıklı bireyler de 
çalışırken sahip oldukları tüm yete-
nekleri ve kapasiteyi kullanmazlar. 
Yaptıkları işin niteliğine göre bir kısım 
yeteneklerini ya hiç kullanmazlar 
ya da eksik kapasite ile kullanırlar. 
Öyleyse engelli bireylerin de birçok 
işte çalışabileceği ve sağlıklı insanlar 
kadar ya da en azından onlara yakın 
ölçüde verimli olabileceği söylenebilir. 
Önemli olan engelli bireyin hangi 
işte ve ne şekilde etkin ve verim-
li çalışabileceğinin saptanmasıdır 
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(Şişman, Yazıcı ve Kocabaş, 2010). 
Bu doğrultuda işverenlere sosyal 
sorumluluk çerçevesinde büyük bir 
görev düşmektedir. Oysa çoğu zaman, 
önyargılı olarak engelli bireylerin 
istihdamı, verimlilik ve karlılıkta bir 
düşüş olarak algılanmaktadır. Ancak 
engelli bireylerin çok özel yetenek ve 
özellikleri bulunabilir. Bu yetenekler 
ve özelliklerden yararlanılmalı, en-
gelli bireylerin profesyonel yaşamda 
yaratıcılıklarına, başarma azimlerine 
ve gelişme becerilerini gösterebilme-
lerine imkân sağlanmalıdır. Geenen 
(2018), ABD’de yaptığı bir araştırmada, 
engelli bireylerin doğru işte, uygun 
koşullarda çalıştığında; verimliliği, 
işletmeye bağlılığı ve işyeri güven-
liğini artırdığını ortaya koymaktadır. 
Ayrıca aynı araştırmada engelli istih-
dam eden işletmelerin müşterilerin 
gözünde daha değerli ve tercih edilir 
olduğu öne çıkmıştır. Bu anlamda, 
engelli bireylerin neleri başarabildiği 
ve başarabileceği (potansiyeli) ortaya 
konulabilirse, engelli bireyler kota 
yöntemi gibi bir zorunluluk sonucu 
değil, işletmeye varlığı ve perfor-
mansı ile değer kattığı için istihdam 
edilebilecek ve işletmenin bir değeri 
olarak görülebilecektir. 

Bu bağlamda, engellilerin çalışma 
yaşamına dâhil edilerek korunmasına 
yönelik politikaların gözden geçirile-
rek, yeniden yapılandırılması gereği 
ortaya çıkmaktadır. Oysa ülkemizde 
engellilerin çalışma yaşamına katıla-

bilme doğrultusunda karşılaştıkları 
sorunlar, daha çok hukuki bir zemin-
de tartışılmaktadır. Bu düşünceler, 
yasama ve yürütme organı tarafından 
da benimsenmiştir. Nitekim yürür-
lüğe konulan mevzuat ve mevzuat 
hükümlerinde yapılan değişikliklere 
bakılacak olursa; ülkemizde kota 
sisteminin pek çok yasal düzenle-
meye konu olduğu görülür. Mevzuat 
hükümleri üzerinde bu denli sıkça 
ve çokça yapılan değişiklikler, hem 
sorunun varlığını ve hem de çözümü 
doğrultusunda hukuki düzenlemelere 
yüklenen önemi göstermektedir.

Ayrıca günümüze dek bu alanda 
yapılan hukuki düzenlemelerin ne-
redeyse tümü, kota sistemi üzerinde 
odaklanmış ve daha çok işverenin 
yükümlülükleri üzerinden yapılandı-
rılmıştır. Engellilerin işe yerleştirilme-
lerinde yararlanılabilecek başka yol 
ve yöntemler ise önemsenmeyerek, 
son döneme kadar neredeyse yok 
sayılmıştır. Kota uygulamalarındaki 
başarısızlığın önyargısız sorgulan-
ması, kota yönteminin engellilerin 
korunmasına yönelik politikalar 
içindeki yerinin daha iyi değerlen-
dirilmesi ve bu alanda başka ülkelerde 
yaşanan deneyimlerden yararlanıl-
ması gerekir. Bu konuda yapılacak 
sağlıklı bir değerlendirme, yalnızca 
kota yönteminin geliştirilmesine değil, 
engellilerin daha iyi korunabilmesine 
yardımcı olacak politikaların üreti-
lebilmesine de katkı sağlayacaktır.
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ABSTRACT
This study aimed at understanding 

whether the recently’ established 
formal Zakat fund run by Wakf and 
Trust Commission (WTC) can be a 
significant mechanism for financing 
social protection system in Zanzibar. 
The study looked at the four main 
areas of concern, namely; current 
programmes and their coverage, tar-
geting of beneficiaries, adequacy of 
the funds and financial sustainability 
and administrative set up and insti-
tutional capacity to deliver social 
protection programmes. Data was 
collected through questionnaires 
distributed to 20 respondents and 
document review and then ana-
lyzed using thematic approach. 
Findings show that there are three 
programmes implemented but with 
very limited coverage, ranging from 
15 to 3000 beneficiaries. Regarding 
targeting of beneficiaries, two ways 
are currently used by WTC to identify 
beneficiaries: taking the list from 
partner organizations through which 
money is transferred to beneficiaries 
or using the list of applicants. There 

is no standardized guideline within 
WTC for these several partner orga-
nizations to identify and target the 
poor and programmes beneficiaries. 
Regarding financial resources and 
their adequacy, findings show that the 
benefits provided in all programmes 
are not adequate to cater the needs 
of beneficiaries and that the fund 
is not sustainable at all. Finally, ad-
ministrative set up and institutional 
capacity is seen to be inadequate to 
implement social protection pro-
grammes due to small number of 
workers and their knowledge, poor 
monitoring but adequate transpar-
ency and coordination with FBOs. 
Among key actions recommended 
would therefore include improving 
the programs, collection of Zakat 
contributions, adapting targeting 
mechanism set by the Ministry 
responsible for social protection, 
and increase number of staff and 
strengthen their capacities on social 
protection. 

Keywords: Social Protection, 
Zakat, Poverty, Zanzibar
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ZEKAT VE SADAKANIN
ZANZİBAR'DAKİ SOSYAL
KORUMA SİSTEMİNİ FİNANSE 
ETMEDEKİ ROLÜ

ÖZ
Bu çalışma, yakın zamanda ku-

rulan Vakıf ve Güven KomisyonU 
(WTC) tarafından yürütülen resmi 
zekat fonunun Zanzibar'daki sosyal 
koruma sistemini finanse etmek için 
önemli bir mekanizma olup olamay-
acağını anlamayı amaçlamaktadır. 
Bu çalışma; “mevcut programlar 
ve kapsamları”, “yararlanıcıların 
hedeflenmesi”, “fonların yeterliliği 
ve finansal sürdürülebilirlik” ile “idari 
koruma ve sosyal koruma program-
ları sağlama konusunda kurumsal 
kapasite” olmak üzere  dört ana ilgi 
alanına odaklanmaktadır.  Veriler, 
20 katılımcıya dağıtılan anketler ve 
doküman incelemesi yoluyla toplan-
mış ve daha sonra tematik yaklaşım 
kullanılarak analiz edilmiştir. Bulgu-
lar, uygulanan üç program olduğunu 
ancak 15 ila 3.000 yararlanıcı arasın-
da değişen çok düşük bir kapsama 
sahip olduğunu göstermektedir. 
Yararlanıcıların hedeflenmesi ile 
ilgili olarak, WTC tarafından yarar-
lanıcıları tanımlamak için şu an iki yol 
kullanılmaktadır: biri listeyi, paranın 
yararlanıcılara aktarıldığı ortak ku-
ruluşlardan almak diğeri ise başvuru 
listesini kullanmak. WTC içerisindeki 
ortak kuruluşların, yoksul ve pro-
gram yararlanıcılarını tanımlaması ve 
hedeflemesi için standartlaştırılmış 

bir kılavuzu yoktur. Finansal kaynak-
lar ve bunların yeterlilikleri ile ilgili 
bulgular, tüm programlarda sağlanan 
faydaların yararlanıcıların ihtiyaçlarını 
karşılamak için yeterli olmadığını ve 
fonun hiç de sürdürülebilir olmadığını 
göstermektedir. Son olarak, İnanç 
Temelli Kuruluşlarla yeterli şeffaflık ve 
koordinasyon sağlanmasına rağmen 
idari yapılanma ve kurumsal kapasite; 
az sayıda çalışan olması ve bunların 
yeterli bilgiye sahip olmaması ned-
eniyle sosyal koruma programları 
uygulamasında yetersiz kaldığı 
görülmektedir. Bu nedenle önerilen 
kilit eylemler arasında; programların 
iyileştirilmesi, zekatların toplanması, 
sosyal korunmadan sorumlu bakan-
lık tarafından belirlenen hedefleme 
mekanizmasının uyarlanması, per-
sonel sayısının artırılması ve sosyal 
koruma konusundaki kapasitelerinin 
güçlendirilmesi sayılabilir.

Anahtar Kelimeler: Sosyal Koru-
ma, Zekat, Yoksulluk, Zanzibar

BACKGROUND
Poverty has been one of the 

majour challenges facing people in 
Zanzibar. About 44 percent of the 
population still living below the basic 
need poverty line and 13 percent be-
low the food poverty line. This trend 
has been changing over time and 
differs from urban to rural areas. By 
both measures, poverty is higher 
in rural than in urban areas. Basic 
needs poverty currently stands at 
just over half in rural areas (51 per-
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cent) and just over one-third in urban 
areas (36 percent). The food poverty 
headcount is double in rural areas (17 
percent) than in urban areas (8 per-
cent). Poverty is also geographically 
concentrated, being higher in Pemba 
than Unguja. Across Zanzibar’s 10 
Districts, the basic needs poverty 
headcount in 2010 ranged from a low 
of 28 percent (Mjini) to a high of 75 
percent (Micheweni). The range of 
food poverty rates across Districts is 
also extremely wide, from 4 percent 
in Kusini to 28 percent in Micheweni 
(OCGS, 2011). 

Government, NGOs, FBOs and oth-
er civil society organizations are all 
striving to combat this chronic enemy. 
With increased understanding of the 
role of the faith based contribution 
in the provision of social protection 
services and poverty eradication 
efforts in Zanzibar, a special organ 
was established by the government 
to manage Zakat and Sadaqat fund 
and overseeing its redistribution to 
the poor and the needy. This is partic-
ularly important given that Zanzibar 
is known to have dual system of laws 
giving importance of both universal 
and religious (Sheria) laws. This means 
that the influence of religion in Zan-
zibar is significantly high (ILO,2010) 
and so social protection and poverty 
reduction strategies should acknowl-
edge the contribution of religious 
organizations in the provision of social 
protection and welfare services to 
the poor and vulnerable populations 

in Zanzibar (Mohamed et al, 2012). 
Zakat (alms) forms one of the 

main pillars of Muslim faith. As such 
it represents a socio-economic act of 
worship that is expected from each 
and every Muslim. It thus represents 
both a personal commitment but also 
an obligatory social institution which 
has a big potential for governing the 
social welfare of the society (Aimatul 
Yumna and Prof. Clarke, 2015). 

In May 2012 the Revolutionary 
Government of Zanzibar under-
took an official inauguration of the 
Zakat and Sadaqat (charity) fund 
(commonly known as Zakat Fund) 
and announced the Diwan (office of) 
Zakat as the institution within the 
Wakf and Trust Commission (WTC) 
responsible for collection, redistribu-
tion and overseeing the fund. Since 
then, no studies have been carried 
out to identify how much this fund 
can contribute to financing social 
protection and the conditions under 
which should be operated (WTC, 2012). 

This study intended to assess the 
role of Zakat fund on financing Social 
protection and eradicating poverty 
in Zanzibar. It precisely aimed at un-
derstanding whether the recently 
established formal Zakat fund run by 
the WTC can be a significant mech-
anism for financing social protection 
system in Zanzibar. The study has 
the following specific objectives:-

1. Assessing whether the social 
protection interventions financed by 
the fund are of good quality in terms 
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of the way they are designed and  
implemented and the coverage, so 
as to be considered for the national 
social protection system;

2. Assessing  the targeting of ben-
eficiaries and how rigorous it is with 
respect to the national and social 
protection standards; 

3. Assessing whether the financial 
resources are adequate to finance and 
sustain social protection programmes;

4. Assessing the administrative 
arrangements and capacity of the 
WTC to manage the fund and deliver 
social protection programmes with 
respect to both religious and social 
protection point of views.  

It all started in May 2012, when 
the Revolutionary Government of 
Zanzibar inaugurated the Zakat fund 
and announced the Diwan Zakat as 
the institution within WTC responsi-
ble for collection, redistribution and 
overseeing the fund (RGoZ, 2013). 
Despite the fact that the institution 
has been engaged in collecting and 
redistributing Zakat long time before 
this official institutionalization, no 
assessment has been conducted to 
identify whether the institution has 
enough capacity to run the fund and 
deliver social protection interventions 
in particular. 

On the other hand, all national 
frameworks and strategies, namely; 
the Zanzibar Strategy for Growth 
and Poverty Reduction (ZSGPR), 
the Zanzibar Vision 2020 and the 
Zanzibar Social Protection Policy 

(ZSPP) (2014) recognize Zakat and 
Sadaqat as among potential sources 
of financing noncontributory social 
protection and possible areas hav-
ing significant impact on poverty 
eradication in Zanzibar. However, 
no studies have been carried out 
to identify how much this fund can 
contribute to financing social protec-
tion and the conditions under which 
should be operated to deliver the best 
outcomes in supporting the poor and 
most vulnerable. 

The Ministry of Empowerment, 
Social Welfare, Youth, Women and 
Children (MESWYWC) is mandated 
by the Revolutionary Government of 
Zanzibar to ensure welfare condition 
is realized. It includes developing so-
cial protection policy and programmes 
and overseeing all social protection 
interventions by the state and non-
state actors in the country (RGoZ, 
2014). Given the very low government 
budget, the Ministry is striving to 
understand the different mecha-
nisms that can be used to finance 
social protection programme and 
Zakat fund in particular. This study 
provides an evidence based answer 
to the problem.    

It aims at answering the follow-
ing main question: Can Zakat and 
Sadaqat fund be a significant mech-
anism for financing social protection 
in Zanzibar? Under this question the 
study looked at the current Zakat 
management and fund’s operation 
in a more general way. It included 
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looking at different mechanisms 
currently in place which the fund is 
used for and operated, and how best 
these mechanisms can be improved 
to financing national social protec-
tion system in Zanzibar. In a more 
specific way, the study answered 
the following four sub-questions:   

1. How meaningful are the social 
protection interventions supported 
by Zakat fund, in terms of their nature 
and coverage? 

2. How rigorous is the targeting 
of beneficiaries? This looked at the 
targeting criteria and the procedures 
in place for targeting funds’ benefi-
ciaries. 

3. Are the financial resources mo-
bilized through this fund adequate to 
achieve the social protection objective 
of the interventions and sustain the 
programmes? It included looking at 
the benefit level and its adequacy 
as compared to the percentage of 
poverty line and total collections as a 
percentage of government revenue.

4. Is the administrative set up for 
managing the fund adequate? This 
included looking at the administra-
tive capacities (of staff and system), 
coordination with other stakeholders, 
monitoring and evaluation and trans-
parency and finally derive the best 
practice in terms of administrative 
mechanisms that should now be put 
in place in order to achieve the best 
results and so make a sound admin-
istrative mechanism for financing 
and implementing social protection 

programmes through Zakat fund in 
Zanzibar.

It should be noted that during the 
period of this research Zanzibar was 
in the process of finalizing and ap-
proving the national Social Protection 
policy that will safeguard interests 
of the poor and most vulnerable in 
the country. Indeed the policy ac-
knowledges the role and contribution 
of Zakat and Sadaqat and considers 
them as among the potential sources 
of financing noncontributory social 
protection in the islands. Meanwhile, 
the policy opens rooms for further 
researches to explore the magnitude 
and the volume of Zakat and Sadaqat 
and the extent to which the fund 
can finance social protection and 
support poverty eradication efforts 
(RGoZ, 2014).

This study therefore provides an 
insight for the Government of Zanzi-
bar to understand the position/ sig-
nificance of Zakat fund on financing 
social protection and the conditions 
under which if fulfilled can deliver 
better outcomes in reducing poverty 
and vulnerability in the country.

1. METHODOLOGY OF THE 
RESEARCH 
The research methodology re-

quired gathering of both primary 
and secondary relevant data on the 
subject. Primary data collection was 
done through a questionnaire with 
mainly open-ended questions, and 
distributed to the key informants in 
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the ministry responsible for social 
protection (MESWYWC) and the in-
stitution responsible for Zakat man-
agement (WTC) in Zanzibar. A total of 
20 questionnaires were distributed 
(10 in WTC and 10 in MESWYWC) in 
order to seek their opinions on the 
subject. The questionnaire was pre-
pared to collect the data that will help 
fill in the information gap that might 
arise due to inadequate availability 
of secondary data and reference ma-
terials on the topic.   

The open-ended questions were 
purposely designed to give chance 
the respondents to provide as max-
imum information as possible and 
allow thematic interpretation of the 
results. The kind of data demanded 
in the questionnaire included skills 
and capacities of the staff of the WTC; 
coordination with other stakehold-
ers, particularly the MESWYWCD; 
monitoring and evaluation; trans-
parency and financial management; 
identification process of the Zakat 
beneficiaries; Selection criteria of 
beneficiaries; grievance mechanism in 
place; current target groups of Zakat 
funds; number of beneficiaries; levels 
of benefits provided and the frequency 
of the provision; sources of funds; 
adequacy of the benefits provided to 
beneficiaries; fund’s annual collec-
tion and expenditure; and challenges 
encountered in the management and 
implementation of the funds. 

The list of respondents included 
the Director of Planning, Policy and 

Research, Director of Empowerment, 
Accounting Section, Senior Social 
Welfare Officers, staff in Social Protec-
tion Unit, Child Protection Unit, Child 
Labour Unit and Planning Unit from 
the MESWYWCD, and staff in Diwan 
Zakat, accounting section, Planning 
Unit, Waqf Division and Human re-
sources department from WTC. 

The secondary data collection ba-
sically concerned about reviewing the 
administrative data and the works 
of other researchers on the topic. 
Administrative data and reports from 
WTC were highly used and accessed 
through formal procedure applicable 
in Zanzibar. 

The analysis of data was done 
using thematic approach, which 
involved categorization, prioritiza-
tion and disintegration of data into 
themes that allowed deduction of 
key findings. A comparative analysis 
technique was also used to provide a 
broad base of understanding of the 
subject and helped to draw mean-
ingful conclusions on the matter. 
This was used to compare the cur-
rent implementation of the Zakat 
programmes, which highly reflects 
Islamic point of view on how to re-
distribute the fund to the poor, with 
the best practice of social protection 
point of view on how to design and 
deliver social protection programmes 
for better outcomes. 

The analysis of the data and re-
search findings were then done with 
respect to the research questions and 
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their flow. That is to say, the analysis 
started by looking at the programmes 
currently run by the fund, followed by 
looking at appropriateness of target 
groups and targeting mechanism 
used to identify Zakat beneficiaries, 
adequacy and sustainability of the 
fund and finally institutional/ ad-
ministrative set ups and conditions 
under which the fund’s programmes 
are implemented. 

This study was limited to assessing 
Zakat fund institutionalized at WTC 
and how far it can help financing social 
protection and reducing poverty in 
Zanzibar. However, there are several 
other organizations (FBOs) managing 
Zakat and receiving Zakat funds from 
outside the country, which this study 
did not look at. In this regard, there 
is still a room and need for further 
studies to look at the role of these 
several other organizations and how 
they can be integrated within the 
national system and support financ-
ing social protection and reducing 
poverty in Zanzibar.  

The availability of data was the 
majour and the only challenge that 
was faced during the development of 
this study and data collection process 
in particular. This is particularly true 
considering the fact that the area is 
new and so has not adequately ex-
ploited by researchers in Zanzibar. 
However the use of multiple data 
collection methods enabled to acquire 
necessary data and information to 
validate the study. 

2. PRESENTATION OF THE KEY 
FINDINGS 
This part analyses the key find-

ings of the research in the four main 
areas; coverage and the kinds of pro-
grammes Zakat fund is disbursed for, 
targeting mechanism, adequacy of 
benefits and sustainability of the fund 
and the administrative set up for the 
implementation of the programmes 
with respect to social protection ob-
jectives. 

2.1 Zakat Programmes and Their 
Coverage
Any social protection programme 

consists of provision of cash or in-
kind benefits to specified category of 
the population within a defined period 
of time. The data from WTC shows 
that currently there are three pro-
grammes run through Zakat fund. The 
natures of these programmes come 
in the form of livelihood promotion, 
direct support or education support 
(scholarships) to orphans and vul-
nerable children. These programmes 
are: 1) Economic empowerment pro-
gramme (EEP) through provision 
of capital for business purposes to 
poor individuals and groups; 2) Direct 
cash transfers to poor individuals 
and households; and 3) Educational 
support (scholarships) for orphans 
and children from poor households.

These programmes are imple-
mented all over the country in a 
very small scale base. The main 
programme among the three is the 
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economic empowerment programme 
which is implemented in all ten dis-
tricts to groups or individual bene-
ficiaries. The number of individual 
beneficiaries and groups covered in 
each district is provided in the table 
1 below. 

Also, according to WTC, all 
the programmes provide one off 
benefits and so have no specified 
beneficiaries, i.e. beneficiaries 
change every time they provide 
the benefits. Contrary to these pro-
grammes, social protection pro-
grammes need to be regular and 
reliable so that they can provide 
a minimum guarantee of income 
to beneficiaries during the peri-
od of programme implementation 
(Samson et al, 2006). In addition to 

that, social protection programmes 
need to be implemented during cer-
tain considerable period of time so 
that they can provide beneficiaries 
with relief and income sources that 
will enable them plan and support 
their efforts to get out of poverty 
(Devereux, 2002). 

It can be observed that among the 
three programmes only the EEP does 
support one off payment of benefits 
as it involves provision of capital to 
beneficiaries to establish business or 
income generating activities. How-
ever, strong monitoring and follow 
up is needed to make sure that the 
funds are used accordingly and the 
target is achieved. Absence of good 
monitoring system in this case puts 
in question the capacity of the pro-

Source: MJCA 2013/2014 Budget Speech

Table 1. The Distribution of EEP Programme Beneficiaries by Districts in 2012

DISTRICT
BENEFICIARIES PERCENTAGES

Groups Individuals Groups Individuals
Mjini 27 8 14.92% 22.86%
Magharibi 28 8 15.47% 22.86%
Kati 18 2 9.94% 5.71%
Kusini 25 1 13.81% 2.86%
Kaskazini "A" 22 3 12.15% 8.57%
Kaskazini "B" 14 2 7.73% 5.71%
Mkoani 16 3 8.84% 8.57%
Chake 8 5 4.42% 14.29%
Wete 13 3 7.18% 8.57%
Micheweni 10 0 5.52% 0.00%
Total 181.00 35.00 100.00% 100.00%
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gramme to really deliver the intended 
objective.

A part from that, the provision of 
benefits to groups of beneficiaries 
gives rise to targeting problem. It is 
generally agreed that it is easier to 
target individuals then groups (Sam-
son et al, 2006). Given the complexity 
and heterogeneity of a group, it is not 
easy to find a group with only poor 
people, since poverty levels differ 
from one person to another within 
the same society. In this way, the 
EEP requires a lot of administrative 
set ups and capacities as well as high 
targeting skills which neither WTC 
nor the partner organizations (FBOs) 
have it. 

Moreover, respondents from 
both sides argued that the ca-
pacities of most of beneficiaries 
of the EEP are too low to be able 
to handle the cash in a productive 
manner. This entails the need for 
WTC to introduce a training package 
in its empowerment programme to 
equip beneficiaries with necessary 
skills in financial management and 
productivity. 

In terms of coverage, all the pro-
grammes have very low coverage. 
Data shows that, among the three 
programmes the EEP is the one with 
the highest coverage of about 3000 
beneficiaries (35 individuals and 181 
groups). The other two programmes 
cover between 15 to 110 beneficiaries. 
This is very insignificant coverage 
when compared to the number of 

people living below the poverty line. 
This means that out of 573570 people 
(44 percent) living in poverty in Zan-
zibar (OCGS, 2011), only 0.84 percent 
receives Zakat from WTC, either in the 
form of capital, direct transfers for 
subsistence or educational support. 
This makes equivalence of less than 
1 percent of all people that are living 
in poverty and so eligible for Zakat. 

On the other hand, the economic 
empowerment programme covers 
only active population and so has 
nothing to do with older people or 
other vulnerable groups like people 
with disabilities and the elderly. A 
study by HelpAge International (2009) 
showed that, 16.5 percent of house-
holds in Zanzibar are headed by old 
men and women, and many of them 
are involved in unpaid works such 
as caring for children and grandchil-
dren, and so older people are more 
vulnerable to poverty. This indicates 
the need for WTC to start thinking of 
extending the coverage and providing 
cash transfers in a regular bases so 
as to include those excluded groups. 

2.2 Targeting Mechanism
Two ways are currently used by 

WTC to identify beneficiaries of Zakat: 
taking the list from partner orga-
nizations through which money is 
transferred to beneficiaries or using 
the list of applicants, i.e. people who 
send their applications to WTC offices. 
In addition, the targeting by WTC is 
based on the Islamic orientations 
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on who are the legal beneficiaries of 
Zakat (TWC, 2011; TWC, 2012). Islam 
identifies eight groups of Zakat ben-
eficiaries, including the poor and the 
needy but also non poor groups of 
beneficiaries (Beik & Arsyianti, 2010).  
This is to say that there are no stan-
dardized and well defined guidelines 
within WTC for these several partner 
organizations to identify and target 
the poor and beneficiaries of Zakat 
programmes. 

The Department of Social Welfare 
(DSW) under the MESWYWC has 
developed national guidelines for 
the identification of the poor and set 
criteria for a person/ household to 
be considered as poor and so eligi-
ble for receiving support. However 
most of these organizations do not 
follow the guidelines as they are faith 
based (ILO, 2010). According to social 
welfare officers, the developed iden-
tification guidelines are used for the 
identification of the Most Vulnerable 
Children (MVC) and their households 
in the national MVC identification 
exercise and are conversant with 
both religious perspective of who is 
poor and the social point of view, and 
so its application and use serves the 
consolidated interest of both religious 
and social protection objectives. 

In addition, the report on poverty, 
vulnerability and social protection in 
Zanzibar (2012) acknowledges that 
WTC Office has not yet adopted a 
specific scheme for the identification 
of vulnerable individuals or groups, 

with clarity on the amount and type 
of social protection instrument to 
be provided (Devereux et al, 2012). 
It is also mentioned in the report 
that most of programmes run by 
FBOs working on social protection 
in Zanzibar target orphans and their 
households. The National guidelines 
outlined orphanhood as one among 
the possible drivers of child poverty, 
but do not necessarily consider an 
orphan as poor. It depends on the 
circumstances (combination of dif-
ferent indicators) in which the child/ 
household is found (RGoZ, 2009).

There is also an evidence that 
poverty in Zanzibar is geographi-
cally concentrated, being higher in 
Pemba than Unguja and also much 
higher in rural (Basic need poverty 
(BNP) =51 percent, Food poverty (FP) 
=17 percent) than in urban (BNP=36 
percent, FP=8 percent). The table be-
low demonstrates the distribution 
of basic need and food poverty in 
10 districts of Zanzibar between 
2004/05 and 2009/10 (OCGS, 2011; 
Devereux et al, 2012).

In this respect, to achieve better 
targeting and better outcome of pro-
grammes it is wise for social protec-
tion interventions to start within the 
poorest districts or communities, it 
can be seen in WTC report that much 
money goes to the richest districts 
(Mjini and Magharibi) and the poor-
est districts receives less transfers 
(Micheweni) and have fewest ben-
eficiaries of Zakat programme (see 
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table 1 above and table 3 below). In 
that situation inclusion and exclusion 
errors are highly envisageable. 

All these build a base for the writer 
to challenge the current targeting 
mechanism used by FBOs for the 
identification of Zakat programme 
beneficiaries. In the same way, it is 
to say that the targeting mechanism 
currently used by WTC is not rigorous 
enough to ensure that the poorest 
members of the society receive the 
benefits and so the social protec-
tion objective and poverty reduction 
cannot adequately be achieved in 
this way. 

On the other hand, the office 
has put in place a good grievance 
mechanism for poor individuals to 
claim the benefits. Data from WTC 
shows that members of the society 

can send their claims of benefits in 
several entities available at all levels; 
national levels – WTC offices, district 
level – districts offices through So-
cial Welfare officers, FBOs and other 
partner organizations and local levels 
– Shehia (ward) offices. Given the 
geographical location of the country, 
this should be more than enough to 
make everybody access the service. 
However, the issue of eligibility cri-
teria and that of availability of funds 
to accommodate everybody in the 
programme are still a challenge.

2.3 Financial Resources and 
Their Adequacy
The adequacy of financial resourc-

es was looked at in two angles; the 
adequacy of benefit levels provided 
to beneficiaries and the adequacy of 

Source: 2009/10 Household Budget Survey (OCGS, 2011)

District
Basic Needs Poverty Food Poverty
2009/10 2004/05 2009/10 2004/05

Micheweni 74.6 74.2 27.7 33.4
Wete 61.8 70.8 25.7 23.8
Mkoani 52.3 42.1 21.5 7.3
Chake 52.0 56.8 19.1 15.9
Kaskazini ‘A’ 48.4 53.3 7.2 12.2
Kaskazini ‘B’ 42.3 48.3 8.8 12.1
Kati 39.9 45.7 8.5 8.4
Magharibi 31.2 38.6 7.3 9.5
Kusini 30.5 53.8 3.9 9.7
Mjini 28.3 37.6 4.2 7.8
Total 44.4 49.1 13.0 13.2

Table 2. Percentage of Population Living in Poverty in Zanzibar by District, 
2004/05 and 2009/10
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the fund to finance and sustain the 
programmes. 

Regarding the benefit level, the 
information provided shows that 
there is no fixed benefit levels to 
be transferred to beneficiaries of 
any of the programme. However, 
in most cases the benefits given 
for the income generating activi-
ties range from TZs.1,000,000/- ($ 
455) to TZs.5,000,000 ($ 2,273) for 
the groups depending on the size 
of the group, and TZs 400,000 ($ 
182) to TZS 700,000 ($ 318) for in-
dividuals depending on the needs. 
For the education and subsistence 
support programmes to individuals 
and households the benefit levels 
could not be tracked due to absence 
of defined level and fragmentation 
of service providers.

Concerning whether the benefits 
provided are sufficient or not, all re-
spondents were of the opinion that 
the benefits (for all programmes) 
are not enough to cater the needs 
of beneficiaries, whether in terms 
of business purposes, consumption 
replacement or education support. 
Based on expert opinions, for a person 
to establish a meaningful business or 
as called ‘income generating activity’ 
in the form of small business, one 
must have at least TZs 1,000,000/- 
as an initial capital. That amount will 
enable the person/ trader to earn 
enough profit for household sub-
sistence and manage to sustain and 
grow the business in the long run.

Regarding the benefit levels for 
the direct cash transfers for the sub-
sistence and education support, as 
shown earlier in the report, the basic 
need poverty line stands at TZs. 41,027 
($19) per month per adult person. It 
would appear reasonable to provide 
the benefit that can cover a signifi-
cant portion of the poverty line. As 
mentioned earlier, no information was 
obtained on this point, however, all 
respondents believe that whatever 
amount provided is too low to cater 
the needs of a household.

Concerning the adequacy of the 
fund to sustain the programme, the 
data shows that there is very little 
evidence that the fund has enough 
resources to sustain the programme. 
In 2012, the fund collected a total of 
TZs. 524,555,009, which is 0.23% of the 
total government revenue, out of which 
TZs. 493,228,200 was distributed to 
beneficiaries of the programmes in 
all districts, administrative costs and 
some other expenses as shown in the 
table 3 below. These expenditures 
make 94 per cent of all the collection 
of the year and so remains the reserve 
of 6 percent (TZs. 31,326,809). This 
amount was collected from 17 contrib-
utors, including business companies 
and individuals.

Meanwhile, according to WTC the 
fund collected only TZS 1,700,000 as 
Zakat contributions for the whole 
year of 2013. This very low annual 
collection has made the office to have 
made no transfers to its beneficiaries 
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for the entire period. This situation 
can be explained from the fact that 
the inauguration of the Zakat fund 
in 2012 by the Honorable President 
of RGZ, Dr. Ali Mohamed Shein stim-
ulated political influence to business 
entities and higher income earner 
individuals, and in return boosted 
the collection of the Zakat in the 
year 2012. According to WTC report 
2012, the inauguration of Zakat fund 
involved a total of 450 guests in-
cluding government and political 
leaders at all levels, FBOs, financial 
institutions, ambassadors, business 
men and women, educated people 
and other potential people (WTC, 
2012). In this way, the fund received 
more contributions in 2012 as some 
of the contributors did not give it 
for their own good but for showing 
off and seeking political support in 

their businesses and affairs. On the 
other hand, the catastrophically poor 
collection of Zakat contributions in 
the following year (2013) justifies 
the absence of solid and continuous 
actions and strategies to ensure that 
contributors are maintained and their 
number increased over time.   

On the other hand, the data col-
lected from the questionnaires shows 
that 85 percent of respondents believe 
that the Zakat fund is not enough 
to sustain the programmes. They 
explained this by the low number 
of Zakat payers caused by lack of 
awareness and willingness of people 
to pay Zakat and the poor coverage 
of the existing programmes. Howev-
er, they generally believe that if the 
society is well sensitized and good 
arrangements to ensure effective 
and periodic collection and redis-

Source: WTC 2012 activity report

DISTRICT AMOUNT PERCENTAGES
Mjini 40,370,000.00 8.47%
Magharibi 44,100,000.00 9.26%
Kati 38,632,200.00 8.11%
Kusini 36,200,000.00 7.60%
Kaskazini "A" 32,325,000.00 6.78%
Kaskazini "B" 26,300,000.00 5.52%
Mkoani 30,010,000.00 6.30%
Chake 30,370,000.00 6.37%
Wete 29,810,000.00 6.26%
Micheweni 22,500,000.00 4.72%
Others 145,854,000.00 30.61%
Sub-total 476,471,200.00 96.60%
Admin costs 16,757,000.00 3.40%
GRAND TOTAL 493,228,200.00 100.00%

Table 3. The Expenditure of Zakat Funds by District in 2012
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tribution of Zakat are put in place 
the programme can be sustained. 

2.4 Administrative Set up and 
Institutional Capacity  

The administrative set up and 
capacity is important in delivering 
any social protection programme 
(Samson et al, 2006).  This capac-
ity here is viewed in terms of the 
number of staff and their levels of 
education, coordination with other 
key stakeholders, monitoring and 
evaluation and the transparency in 
running the fund.

Regarding the number of work-
ers and their levels of education in 
the Diwan (Office of) Zakat, the data 
shows that the unit has only 4 work-
ers with most of them (3 out of 4) 
having bachelor’s degree level and 
above. Considering the workload 
and the complexity of social pro-
tection programmes, this number of 
workers is not enough to execute all 
activities of Zakat funds (collection, 
redistribution, M&E, coordination and 
others). Despite the activities being 
conducted in some collaboration with 
other units within WTC and other 
institutions, the central office needs 
to have enough capacity to oversee 
those activities and take its position 
as the main player of the programme. 

On the other hand, the profes-
sion of the staff in Diwan Zakat is 
far much different from being social 
protection or related fields. The data 
collected from the key informant 

revealed that majority of workers 
in Diwan Zakat and in the WTC itself 
lack social protection knowledge, 
as most of them are graduates in 
Islamic studies, law and other related 
disciplines. This implies high risk of 
Zakat interventions to not adequately 
achieve social protection objectives. 
This can also be evidenced by the 
2012 Annual Zakat Activity Report, 
which among other things identified 
the following challenges:-

n  Shortage of staff which led to 
undertaking most of activities 
by the taskforce. Also most of 
technical and skills demanding 
activities depend on experts 
from outside the office as vol-
unteers;

n  Absence of adequate experi-
ence as the programmes have 
been designed and implemented 
using our own creativity and 
imagination, no visits to more 
developed country was made to 
learn how to implement Zakat 
programmes. 

Regarding coordination with 
other institutions working on the 
area of social protection, the infor-
mation from WTC shows that there 
is good coordination between it and 
different actors in social protection, 
particularly FBOs. They cooperate in 
matters concerning planning, imple-
mentation and making follow ups 
of Zakat activities. There are also 
semi-annual stakeholders meeting 
to discuss issues pertaining to Zakat 
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fund and its activities. These meetings 
intend to bring all partners together 
and share ideas and plans regarding 
Zakat programmes. 

However, when it comes to spe-
cific coordination and collaboration 
that is supposed to exist between 
WTC and the Ministry responsible 
for social protection (MESWYWC), 
the coordination does not seem to 
be strong enough. All respondents 
from the MESWYWC argued that 
there is no strong coordination and 
collaboration with WTC regarding 
planning, targeting and monitoring 
and evaluation of Zakat programmes. 
The only coordination existing is 
either through benefit transfer to 
beneficiaries when WTC wants the 
Ministry to do so or through occa-
sional meetings that discuss different 
agendas. This implies the need for 
the two institutions to improve their 
working relation.

On the other hand, the Zanzibar 
Social Protection Policy spells out 
clearly the role of Zakat in financing 
social protection interventions and 
advocates for collaboration between 
the MESWYWC and WTC regarding 
planning and implementation of Zakat 
activities in the country (RGoZ, 2014). 
The policy therefore considers WTC 
as a potential partner of the MESWY-
WC, first for its financing role in the 
social protection system but also as 
a bridge to liaise the Ministry with 
FBOs working on social protection 
as well as beneficiaries of different 

social protection programmes.
Concerning Monitoring and eval-

uation Zakat office does not have 
monitoring and evaluation unit, nor 
does it have M&E officers. However, 
according to the office of Zakat, the 
monitoring is done through a number 
of ways: team work (within WTC); 
based on laws, rules and regulations; 
involving its key stakeholders; mak-
ing follow ups and evaluations; and 
reports. If well structured, this can 
work very well, however, the lead-
ing institution should always have 
adequate capacity to coordinate and 
supervise these activities (Jady & 
Ray, 2004). The absence of strong 
M&E team within Diwan Zakat puts 
in question the capacity of the of-
fice to coordinate and monitor its 
activities. This result is in line with 
the observation made in the eval-
uation report conducted by WTC 
in 2013, which among other things 
highlighted the need for the office to 
improve it monitoring and evaluation 
system in number of areas (WTC, 
2013). However, looking at the report 
itself (the so called evaluation report) 
it does not look like an evaluation 
of the programme but more like an 
annual report of the Zakat activities, 
including collection and redistribu-
tion. In this way, it is to say that no 
comprehensive evaluation has been 
conducted so far. 

Transparency was looked at in 
two areas; financial transparency 
and transparency in the eligibility 



THE ROLE OF ZAKAT (ALMS) AND SADAQAT (CHARITY) ON FINANCING SOCIAL PROTECTION IN ZANZIB / Salum Rashid MOHAMED186

criteria. The data shows that major-
ity of the respondents believe that 
Zakat fund is managed with ade-
quate transparency. They attached 
transparency with the fact that ac-
tivities and all Zakat interventions 
are implemented in collaboration 
with other stakeholders - MDAs and 
FBOs. In addition, WTC reported to 
publish all reports on Zakat revenues 
and disbursement and share them 
with stakeholders. In this way, the 
financial transparency can be said 
to be satisfactory. 

However, the absence of clear 
and well defined eligibility criteria 
puts in question transparency in the 
selection of beneficiaries. As men-
tioned earlier, there are no standard 
guidelines and criteria used to identify 
beneficiaries of the programmes. 
Each partner organization has its 
own translation of who is the poor 
and beneficiary of programmes. This 
may translate into poor information 
and knowledge of people about the 
programme, which may lead to poor 
people not claiming about the benefit. 

CONCLUSION AND 
RECOMMENDATIONS
It could be clearly seen from the 

analysis of the findings that Zakat 
fund administered by WTC cannot 
be a potential source of financing 
social protection in Zanzibar unless 
significant improvements are made 
in a number of areas. The followings 
are therefore recommended:

WTC has to, first of all, ensure the 
collection of Zakat from the eligible 
members of society every year and 
increase number of contributors 
and hence its contributions. This 
can only be achieved if the office 
comes up with an effective Zakat 
collection strategy and commitment. 
In its strategy, it is recommended to: 
Adapt collection strategies used by 
other revenue collection authori-
ties like Zanzibar Revenue Board 
and Tanzania Revenue Authority, 
including making closer follow ups 
to all Zakat payers every year and 
issue certificates for the payers; and 
sensitize the society on the role and 
importance of Zakat in supporting 
poverty reduction efforts in the coun-
try. The sensitization should involve 
the media, religious as well as political 
leaders and use the implementation 
of the current programme and its 
success stories as an evidence to 
build public trust. 

WTC should try to design and im-
plement its programmes following 
both religious and social protection 
perspectives in order to achieve bet-
ter outcome as the two approaches 
seem to complement each other. 
The inclusion of social protection 
approach on implementing these 
programmes will not only increase 
the outcomes of the programmes but 
will also open rooms for the inflow of 
resources, expertise and coordination 
with other institutions within and 
outside the country. 
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It is also advisable for WTC to 
implement its programmes and in-
terventions by starting within the 
poorest districts or communities. This 
will not only facilitate and promote 
targeting efficiency but also increase 
programme outcomes and maximize 
impact on poverty reduction. 

It is recommended that targeting 
of beneficiaries for the economic 
empowerment programme and all 
other programmes should be indi-
vidual based instead of groups. This 
will increase targeting efficiency and 
reduce inclusion and exclusion errors. 

In the same way, it is recommend-
ed that WTC reviews its targeting 
mechanism and process and adapt 
the national identification process 
and standards developed by the 
MESWYWC. This will stimulate proper 
engagement of the MESWYWC and 
the DSW in particular in matters con-
cerning targeting, designing, and even 
implementation of the programmes.  

It is recommended that WTC un-
dertakes a comprehensive study 
to identify the appropriate benefit 
levels to be provided to its bene-
ficiaries of different programmes. 
The study should include looking 
at the current market demand of 
capital for investment for its eco-
nomic empowerment programme 
and the general life expenses for 
its other programmes and set the 
benefit levels accordingly. 

WTC has to improve its coordi-
nation and collaboration with MDAs 

working on the area of social pro-
tection, especially MESWYWC, in 
order to benefit from their exper-
tise and experience in designing 
and implementing social protection 
programmes. The figure 1 below pro-
poses the coordination mechanism of 
Zakat interventions and the role each 
leading social protection institution 
(WTC and MESWYWC) can play in 
the National Social Protection System 
in relation to Zakat fund. However, 
this collaboration should also be 
strengthened and extended to the 
Ministry of Health and the Ministry 
of Education and Vocational Train-
ing and other ministries which have 
great potential in providing social 
protection in the country. 

It should be noted that, WTC is in 
charge of both the income raising 
and income redistribution through 
the religious NGOs in Zanzibar. How-
ever, as the WTC does not have the 
technical expertise for establishing 
a sound system for targeting and 
monitoring of the social protection 
provision at the community level, it 
will strongly benefit from the techni-
cal advice and expertise of the Social 
protection team in the MESWYWC, 
as well as their established networks 
for social protection provision at local 
level. WTC will not have to transfer 
the money to the Ministry but it can 
follow the advice and directions of 
the Ministry on the identification of 
recipients, amount and type of social 
protection mechanism, as well as 
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overall monitoring of the provision 
for the households.

It is also recommended that WTC 
has to design its programmes other 
than the economic empowerment, 
in the way that beneficiaries receive 
benefits during considerable period 
of time. This should be accompanied 
with clear definition of benefit level 
and the provision of regular and re-
liable transfers. 

There is a need for WTC to intro-
duce a training package in its EEP 
to enable beneficiaries fit with the 
current needs and better spend the 
money they receive. The benefits may 
also be attached with soft conditions 
(conditions without penalties), re-
quiring beneficiaries to attend special 

education sessions before receiving 
the benefit.

There is also a need for the WTC 
to extend its coverage of the direct 
cash transfer programme to cover 
those who cannot benefit from the 
economic empowerment programme. 
This will create a sense of fairness to 
those who cannot benefit from the 
current programmes. However, this 
is only possible if the office achieves 
to collect adequate financial resourc-
es to sustain the programme as full 
scaled. In case of the opposite, it is 
advisable to implement the EEP using 
the scarce resources available in a 
small scale programme, covering 
a small proportion of the popula-
tion of a specified district or region 

Source: Mohamed et al. (2012)

Figure 1: Coordination of Zakat in the National Social Protection System
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(geographical targeting), but with 
good efficiency and effectiveness. 
This can be done in rotation bases, 
from one district to the other in order 
of poverty levels starting from the 
poorest districts. 

Diwan Zakat has to increase 
number of its staff and build their 
capacities so that they can respond 
to both religious and social protection 
skills in running their programmes. 
This should be coupled with internal 
organization in which different func-
tions are identified and staffs deployed 
accordingly. Three main functions are 
recommended, namely collection, 
redistribution and M&E functions, 
which can also be sub divided in to 
several other sub-functions depend-
ing on the needs. 

Finally, Diwan Zakat has to im-
prove its M&E system to ensure 
effective implementation of its 
programmes and achieve better 
results. This should start by estab-
lishing an M&E unit and develop a 
single registry that will comprise 
all beneficiaries of all programmes, 
set a good monitoring mechanism 
and evaluate the programme peri-
odically. Since initiatives to develop 
single registry have already started 
with the Second President’s Office in 
collaboration with MESWYWC in the 
Productive Social Safety Net (PSSN) 
programme implementation, WTC 
can join the team in order to par-
ticipate in the identification process 
and gain access to the registry once 
it’s finalized.
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YÜKSEK HAKEM KURULU

Emi n K U L

(Türkiye Denizciler Sendikası Genel Ba�kanı)

1 — KONUYA GENEL YAKLA� IM
Grev hakkı ile perçinlenmi� toplu i� sözle�mesi düzeni

hiç �üphe yoktur k i demokratik rejimlerde var olan vazgeçil-
mez b ir unsur ve temel b i r haktır.

B u hakların uzla�maz siyasal amaçlarla kullanılması ile
barı�çı mesleki amaçlarla kullanılması arasında çok farklı so-
nuçlar vardır.

B u farklı sonuçların çe�itli göstergelerini izah ve ele�tir-
meyi b ir yana bırakarak, yanlızca konumuz açısından ele alır-
sak �u i k i kesin sonuç önümüze çıkar:

Sözle�me ve grev hakkının uzla�maz siyasal amaçlarla
kullanılması halinde sözle�menin ba� ıtlanması için çözüm yol-
l a n tıkalıdır veya geçicidir.

Sözle�me ve grev hakkı mesleki amaçlarla kullanılıyorsa,
sözle�menin ba� ıtlanması için her ülkenin sosyal, ekonomik
yapısına uygun hukuksal düzenlemelerle çe�itli çözüm yolla-
rı açıktır ve kalıcıdır.

Biz burada ik inc i �ıkka göz atarak konumuza yani Yük-
sek Hakem K u r u l u Kurulu�una yakla�aca� ız.

— 87 — 



233KARATAHTA / İş Yazıları Dergisi 

�� uyu�mazlı� ı genellikle i k i yönde ortaya çıkmaktadır.

1 — Tarafların içinde bulundukları ekonomik ve sosyal
�artları de� i�tirmek, geli�tirmek veya muhafaza etmek ama-
cıyla mü�terek menfaatle i lg i l i olarak giri�ilen hareket men-
faat uyu�mazlı� ıdır.

2 •— Daha önce do� mu� ve toplu i� sözle�mesi ile sa� lan-
mı� hakların korunması yönünden giri�ilen hareket ise hak
uyu�mazlı� ıdır.

Her i k i tür uyu�mazlı� ı barı�çı yollarla çözme konusun-
da da ıgenelde 3 yol izlenmektedir:

1 — Arabuluculuk,

2 —• Uzla�tırma,

3 — Tahkim.

Hak Uyu�mazlıkları hakem veya kanuni yollara ba�vuru-
larak hakimin mevcut kanunları uygulayarak çözülebilecek
bir uyu�mazlık türü ise de saydı� ımız üç genel çözüm yolu
içinde de çözüme ula�tırılabilir.

Arabuluculuk üçüncü b i r ki�inin tarafları kar�ı-kar�ıya
getirerek sürdürdü� ü çabalarla çözümün sa� lanmasının de-

• nendi� i b i r yol ,

Uzla�tırma otoritenin veya üçüncü �ahsın veya kurulun
ba� layıcı olmayan çözüm u� ra�ısıdır.

Tahkimi ise ikiye ayırarak dü�ünmek gerekir : 

1 —• �htiyari Tahkim tarafların b ir çözüme varmak üze-
re kendi istekleriyle uyu�mazlı� ı b ir �ahsa veya kurula gö-
türmeleridir.

2 — Mecburi tahkim bir �ahsa, b ir merciye veya b ir ku-
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rula çözüm için ba�vurma zorunlulu� unun taraflara kanunla
yüklenmesi ve verilecek kararın çözümde esas olması hali-
dir.

Hür Sendikacılık hareketinin yerle�ti� i her ülkede bu çö.
zum müesseseleri o ülkenin sosyal ve ekonomik �artlarından
geçirilen deneylerden, çalı�ma hayatında izlenen politikadan
kaynaklanan kurallar veya hukuki düzenlemelerle i�lerlik ka-
zanmı�tır.

I I — 2364 S A Y I L I YASA ÖNCES� GEL�� ME

Sözle�meli ve grevli dönemi itibariyle çok yakın b i r geç-
mi�e dayanan Türk Çalı�ma Hayatının deney b i r ik imi , eko-
nomik ve sosyal olaylar, 1978 sözle�meleri için «bir toplum-
sal anla�ma» a�amasını kar�ımıza getirmi�tir. Ayrıca 1980 yı-
lına do� ru geldi� imizde zamanın Hükümeti Parlamentoca
«ücret ve ücret sayılan ödemelerin fiyat artı�larına uygun dü-
zenlenmesine dair kanun)> adı altında b i r kanun tasarısını
sundu� unu hatırlıyoruz.

O tarihlerdeki yaygın deyimiyle «E�el-Mobü» (Oynak
Merdiven) diye tanıtılan bu kanun tasarısı ile i�çi ücretleri
b ir katsayıya ba� lanılarak sözle�meler adeta be� yıl askıya
alınmak isteniyordu.

I

4.ncü be� yıllık kalkınma plânı ve 1980 yılı programının
çalı�ma ve refah seviyesi ile i lg i l i bölümünde (toplu i� sözle�-
melerinin M i l l i seviyede esaslarını tesbit edecek b i r kurulun
Ba�bakanlık bünyesinde te�kili) yer almı�tır.

Ba�bakanlı� ın 5/Mart/1980 tar ih l i ve 1980/24 numaralı ge-
nelgesi ile bu k u r u l «toplu sözle�me koordinasyon kurulu»
adı altında Ba�bakanlık bünyesinde olu�turulmu�tur.

«24 Ocak 1980 ekonomik ist ikrar programının ba�arı ka-
zanabilmesi için ek tedbirlerle desteklenmesinde zaruret bu-

— 89



235KARATAHTA / İş Yazıları Dergisi 

lundu� u» gerekçesine de yer verilen genelgede «toplu i� söz-
le�melerine bu açıdan bakılması» hususuna da i�aret edilmi�-
t i r .

Bilahare bu kurulun kendi bünyesinde yapılan çalı�ma-
lar ve Ba�bakanlık Müste�arlı� ının 'görü�leri 13/6/1930 ta r ih l i
8 ve 9 sayılı i k i yazı ile ��çi Konfederasyonları hariç di� er i l -
gil i mercilere duyurulmu�tur.

Görülmektedir k i 12/Eylül/1980 tar ih i öncesinde tek ta-
raflı diyebilece� imiz b ir tesbit olu�turulan b ir kurul ile ya-
pılmı� ve Ba�bakanlık Müste�arlı� ınca Kamu ve özel Kesimi
ba� layıcı sayılaca� ı kaydıyla ilân edilmi�tir.

B u olgu sözle�meli grevli dönemin çok dikkate de� er
bir a�amasıdır.

B u a�amadaki tesbitlere de kısaca yer verelim ve sözle�-
\ meler için kararla�tırılan ilkelere b ir göz atalım.

1 — Sözle�melerde Yönetime müdahale niteli� inde hü-
kümler yer almayacaktır. Böyle hükümler varsa bunlara ist i -
�ari b ir �ekil verilecektir.

2 — Daha önceki sözle�melerde yer alan hükümler dı-
�ında ek mali yükümlülükler getirebilecek maddelere (kalem-
lere) yer verilmeyecektir.

3 — Kıdem tazminatına esas süreler arttırılmayıp ay-
nen muhafaza edilecek yeni i�e alman i�çilerin kıdem tazmi-
natı her yıl için 30 gün olacaktır.

4 — Sözle�me süresi 2 yıldan az olmayacaktır.

5 — Yıllık ücretli izin süreleri yükseltilmeyecektir.

6 — Haftalık çalı�ma saatleri daha a�a� ıya indirilmeye-
cektir.
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yerlerinde çalı�an sendikalı ve sendikasız i�çilere do� ru bu
uygulama yaygınla�tırılmı�tır.

B u a�amada 24.12.1980 tar ih ve 2364 sayılı (süresi sona
eren toplu i� sözle�melerinin sosyal zorunluluk hallerinde
yeniden yürürlü� e konması hakkındaki kanun) kabul edile-
rek yürürlü� e konmu�tur.

YÜKSEK H A K E M K U R U L U i�te bu kanunla te�ekkül
etmi�tir.

Görülmektedir k i 2364 sayılı kanunla kurulan Yüksek Ha-
kem K u r u l u özel �artların getirdi� i b i r kurulu�tur.

Ne arabuluculuk, ne uzla�tırma ve nede tahkim unsur-
larını bünyesinde ta�ımaktadır. Zorunlu b i r tahkim müesse-
sesi dahi de� ildir.

özel b i r görev yüklenmi� ve özel b i r i�lev yerine getirmi�-
t i r .

O halde Yüksek Hakem Kurulundan arabulucu, uzla�tı-
rıcı, tahkimci b ir görev beklemek temelde yanlı�tır.

Kanunun 8. maddesi ile 275 sayılı toplu i� sözle�mesi Grev
ve Lokavt kanunu ile di� er kanunların bu kanuna aykırı hü-
kümlerinin, kanunun yürürlü� ü süresince uygulanmayaca� ı-
nı belirtmek gere� i dahi hissedilmi�tir.

I V — KURULU�  K A N U N U VE YÖNETMEL�K

A — K a n u n :

24/12/1980 tarihinde kabul edilmi� olup 27/12/1980 tarih-
l i resmi gazetede yayınlanarak aynı tarihte yürürlü� e girmi�
ve 2364 sayıyı almı�tır.
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Yüksek Hakem K u r u l u kanununun 7. maddesi ile yeni
b i r yapıya kavu�mu�tur. 9 üye, salt ço� unluk, i k i üye eksi� i
ile toplanma, a� ırlıklı Ba�kan oyu gibi yapısal i lkeleri var-
dır.

V — YÜKSEK HÂKEM K U R U L U N U N ÇALI� MALARI

A — Ba�langıç:

Yüksek Hakem K u r u l u i l k toplantısını 20/Ocak/1981 Sa-
lı günü saat ,16.00 da S.S.K. Genel Müdürlü� ü binasının 2. ka-
tında tahsis edüen mahalde yaparak çalı�malarına ba�lamı�-
tır.

B u çalı�maları Y.H.K. i lg i l i yönetmeli� in 13. maddesinde
yer alan yasak �ümulüne belli ölçüde uymaya çalı�arak ve Sen-
dikacılık disipl ini içinde kalarak sizlere arza gayret edece-
� im.

B — Tartı�malar:

K u r u l i l k çalı�malarında ücretin tarifinden, «sözle�me ne-
dir» nitelemesine, sosyal haklar deyiminin neyi kapsadı� ın-
dan sendikal hakların ne olması gerekti� ine kadar tartı�ma-
lar yapmı�, sözle�melerin yenilenmesinde sür'atli sa� layıcı
hangi usullerin uygulanabilece� ini, 2364 sayılı yasanın hü-
kümlerine uygun b i r yenilemede ücret ve ücrete ba� lı men-
faatler artı�larının nasıl, hangi yöntem ve yolla tesbit edile-
bilece� ini, velhasıl sözle�me düzeni neyi kapsıyorsa her konu-
yu tartı�mı�tır. B u tartı�malara gerçe� in bulunabilmesi için
süre konmamı�tır.

K u r u l u n görev alanında kendinden bekleneni asgari yan-
lı�sız verebilmesi için kaynak bi lg i eksikli� i çözüme yönel-
mede zorluklar do� urmu�tur.

Kaynak bi lg i eksikli� inin giderilmesi yönünden b i r ta-
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raftan 27/Ocak/1981 tar ih l i 17233 sayılı Resmi Gazetede b i r
duyuru yayınlanmı�, di� er taraftan ��çi ve ��veren, temsilci-
lerinden kaynak bi lgi sa� lanmaya gayret edilmi�tir,... . 

Uzun tartı�malar sonucu kurula int ika l eden sözle�mele-
r i n çatısı ve yapısının esas alınarak belli konularda ilkeler
tesbiti ile bu ilkeleri esas çatıya uyarlamak genel prensip ola-
rak kabul edilmi� ve her hangi bir sözle�me ele almmadan i l -
ke tesbiti çalı�malarına geçilmi�tir.

B�L�M ADAMLARI D�NLEN�YOR

1 — B u arada ülkemizin kurulun çalı�ma konusu ile i l -
g i l i sahasında emek vermi� b i l i m adamları kurulca dinlen-
mi� görü� ve Önerileri alınmı�tır.

Bo� aziçi Üniversitesinden: Prof. Dr . N u r i Uman, Prof.
Dr. özer Ertuna,

�stanbul üniversitesinden: Prof. Dr . Metin Kuta l , �stan-
bul Teknik üniversitesi: Prof. Dr . Münir Ekonomi, Ankara
üniversitesinden: Prof. Dr . Seza Reiso� lu, Prof. Dr . Rüçhan
I�ık, Doç. Dr . Seyfullah Ediz ve plânlama uzmanları da konu
ile i lg i l i görü�lerini kurula sunmu�lardır.

2 — Çe�itli görü�lerin öne sürüldü� ü bu toplantılarda de-
� i�ik f i k i r l e r i �öylece özetlemek mümkündür.

a) ücret zamları tesbiti açısından,

— ücret kavramına nelerin girdi� i, bu kavramın dar tu -
tulup di� er ödemelerden soyutlanamayaca� ı,.

— ülke çapında, sektörler itibariyle veya sektör içinde
ayırımlar gözeterek zam tesbiti,

— 94 — 



YÜKSEK HAKEM KURULU İLE İLGİLİ 1985 TARİHLİ YAZI240

•— Toplam maliyet içinde i�çili� in payının hangi oranda
oldu� u,

— ücret artı�larının enflasyonla ilgisi,

— ücret artı�larının ekonomide fiyatlara ne kadar yan-
sıdı� ı,

— Sektörler arası veya sektör içinde mevcut ücret fark-
lıla�malarının giderilip giderilemeyece� i,

— % 70 avans Ödemeleri de dikkate alınarak ücret artı�-
larının seyyanen m i , % olarak mı yapılması gerekti� i,

— Reel ücret artı�ı sa� lanması mı? Yoksa ücretlerin sa-
bit tutularak endeksleme metodu ile satınalma gücünü b ir
ölçüde koruyacak ücret artı�ı tesbiti sa� lanması yolunun mu
seçilece� i,

— Endeksleme metodu ile sa� lanacak ücret artı�larını
da sistemin Y.H.K. eli ile uygulanabilirli� i, bu sisteme esas
olacak endeks kaynaklarının sıhhati ve seçimi,

— Mevcut ücretlerin gerçekle�en dengesi içinde esas alı-
narak endeksleme ili�kisinin kurulup ücret artı�ı tesbiti ya-
pılması,

— Reel ücret artı�ı ile verimlili� in ba� da�tırılması,

— M i l l i gelirdeki reel artı� payının tesbitte nasıl dikkate
alınaca� ı, ver iml i l ikteki artı�ın tesbitte nasıl de� erlendirilece-
� i, ilaveleri,

Konularında f ik i r l e r tartı�ılmı�tır.

B u tartı�ma ve incelemeler sonunda Y.H.Kurulunca va-
rılan genel sonuç de� erlendirmesine esas olarak;
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1 — Sektörler arası ve sektör içi ücret dengesizliklerinin
düzeltilmesi için kaynak bilgi noksanlı� ı görüldü� ü gibi ra-
dikal b ir müdahalenin b i r anda yapılmasının yanlı�lıklar ve
sosyal huzursuzluklar do� uraca� ı,

2 — ücreti bel ir l i b i r baskı altında tutmanın tek ba�ına
enflasyonla mücadelede araç olarak kullanılmasının kesin
fayda sa� lamayaca� ı,

3 — Endeksleme sisteminin bütün kurulları ile uygulan-
masında güçlükler ve mahzurlar oldu� u,

4 •—• ��yerlerinde i� de� erlendirmesi yapılmadan seyya-
nen zam geli�mesinin terk edilmesi ile b ir l ikte , ba� ıtlanan
sözle�melerin bazı farklılıklar getirdi� i ve % 70 avans uygu-
lamasının da dikkate alınmasıyla tek ba�ına seyyanen zam
usulünün yararlı olmayaca� ı, karma b i r uygulama ile (% l i
+ seyyanen) zam tesbitinin daha yararlı olaca� ı,

5 — 1979-1980 yıllarında biten sözle�meler için geçinme
endekslerindeki geriye do� ru i k i yıllık kaynak bilgiler ele alı-
narak sözle�melerin yüzdeli (%) olarak ücret zamlarının bu-
lunması ve bulunacak oranın sözle�menin i k i yılına yayılması
suretiyle b i r seyyanen zam miktarı da eklenerek uygulanma-
sının �artlara uygun b ir çözüm olaca� ı,

Konularının belirginle�ti� i gözlemlenmi�tir.

b) ücret Dı�ı Konular Açısından:

— ��yeri sözle�melerinin esas alınarak a� ırlık verilme-
si,

— Radikal davranı�larla yasada yer alan hükümlerin
yol göstericili� inin dı�ında mevcut sözle�me maddelerinin tü-
müne yönelmenin çe�itli sakıncalar do� uraca� ı,

— Ortak kurulların muhafaza edilmesi gerekti� i,
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— Sosyal yardım çe�itlemesine gidilmemesinin dikkate
alınması,

— Sözle�mede yer alan i�çi yararına hükümlerin hizmet
akdi �ekline inti lap etti� i gerçe� i dikkate alınarak bu �art-
ları ortadan kaldırır müdahalenin yarataca� ı sorunların dik-
kate alınması,

— K a m u düzeni gerekçesi ile b i r kısım hükümlerin in-
celenmesinde, nisbi emredici yasa hükümleri ile mutlak em-
redici yasa hükümleri ayırımının dikkatle yapılması,

—• Sözle�me süreleri, taraf olma, yararlanma, sendika-
nın temsili vs. gibi konularda f ikir ler ortaya çıkmı�tır.

B u tartı�ma ve incelemeler sonucundan da Y.H.Kurulu
yararlanmı�tır.

c) �lka Tesbiti ve Açıklaması:

20/Ocak/1981 tarihinden 31/Mart/1981 tarihine kadar 70
günlük b i r zaman parçası içinde yapılan toplantılarla sürdü-
rülen çalı�malar sonucu Yüksek Hakem K u r u l u 22 ana ilke
tesbit ederek sözle�melerin yenilenerek yürürlü� e konmasın-
da bu i lkelerin 11 adedine i�çi temsilcileri katılmı�, 10 adedi-
ne muhali f kalmı�, 1 tanesinde çekimser kalmı�tır.

31/Mart/1981 günü Yüksek Hakem K u r u l u b ir basın top-
lantısı yaparak uygulayaca� ı i lkeleri açıklamı� yazılı b ir met-
ni de kamu oyuna duyurulmak üzere basma da� ıtmı�tır.

Burada, ücret zamlarının takdim tarzı, kamu oyu reak-
siyonu gözetilerek durumu daha yumu�ak gösteren b ir üslup- . 
la kaleme alındı� ı d ikkat i çekmektedir.

Yüksek Hakem Kurulunun ��çi Kesimi üyeleri de görü�-
lerini ve muhalefetlerini tarihinde yazılı b ir b i ld i r i ile bası
na ve kamu oyuna açıklamı�lardır. ( B u b i l d i r i eklidir.)
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Yüksek Hakem Kurulunca süresi biten toplu i� sözle�me-
lerinin yenilenmesinde genel olarak bu tesbitler dahilinde yü-
rütülmeye çalı�ılmı�tır.

V I — ELE� T�R�LER

Her kurulu� ve k u r u m demokratik yapı içinde ele�tiriye
açıktır, özellikle Yüksek Hakem K u r u l u yüzbinlerce çalı�an
insanımızla i lg i l i b i r karar mercii olan kurulu� hüviyeti ile
ele�tiriden uzak tutulması imkânsız bir nitelik ta�ımaktadır.
B u ele�tirileri çe�itli yönleri ile objektif b i r odaktan incele-
mek suretiyle size sunmak görevindeyim.

1 — Kurulun Yapısı ile. i l g i l i ele�tiriler : 

Eylül döneminin i lk kurumlarından olan Y.H.K. ister is-
temez o dönemin çok özel �artlarının damgasını ta�ıyan b ir
yapıya sahiptir. Dönemin özel �artları bakımından daha iyisi
olabi l irmiydi , sorusu bugün prat ik bir önem ta�ımamakta-
dır. Ancak, uygulama sonuçları bakımından, Y.H.K.nun ya-
pısında gözetilen dengelerin neticeten b ir dengesizli� e ve hak-
sızlı� a dönü�tü� ü görülmü�tür.

2 — Sür'at gücü ile i lg i l i ele�tiriler : 

Sür'at gücü ile i lg i l i ele�tiriler i� hacmi bilinmeden ger-
çek b i r de� er ta�ımaz.

Geçmi�te sözle�meler hangi süre oranında hangi sayıda
elemanla çözülüyordu. Buna bakarsak çok sür'atli diyebili-
riz Ancak bu sür'ate ra� men varılan sonuçların adaletsiz ol-
ması, kurulun her yönünün bu arada süratinin de ele�tirilme-
sine yol'açmı�tır.

3 — Kuru l un çözümleyici gücü:

B u gücün i k i kayna� ına e� ilmeliyiz.
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a) Uzman ve raportör kadroları 21 ki�i (4 iktisatçı, 2 is-
tatistikçi, 8 hukukçu, 1 i�letmeci, 2 S.B.F., 2 Edebiyat, 2 DTCF
mezunu).

Ço� u kamu i�veren kurulu�u temsilcisi 4 ü özel sektör i�-
veren sendikası temsilcisidir. Yönetmeli� e uygun düzenli bir
inceleme usulü yoktur.

b) K u r u l üyeleri:

Tam gün mesai olana� ı yoktur, üyelerin hepsinin ba�ka
görevleri vardır. B u derece a� ır b ir yükü insan takati ile ba� -
da�tırmak zordur, üyeler tam gün çalı�amadıkları için bir
çok aksamalar ortaya çıkmı�tır.

4 — K u r u l Kararları:

Geçmi�in bazı olumsuzluklarının baskısı ile raportörle-
r i n etkisi gere� inden fazla olmu�tur. Tabiatıyla i�verenlerin
istekleri ve hükümetin tercihleri a� ırlıklı olmu�, i�çi temsilci-
leri daima azınlıkta kalmı�lardır.

UYGULAMALAR

1 — ücretler açısından ortaya çıkan sonuçlar,
a) ücretler endeks artı�larının gerisinde kalan artı�larla

geriletilmi�tir.

b ) ��kolları içinde ve arasında ücret dengesizlikleri sür-
dürülmü� ve hatta geli�tirilmi�tir.

c) Sosyal haklar ve yardımlar kendi dengesizli� i içinde
bırakılmı�tır.

2 — Sözle�melerde yer alan i�çi hakları açısından:
a) Kapsam maddeleri yekdi� erine uygunsuz biçimde de-

� i�tirilmi�tir.
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b ) Hizmet akdi �artları i�çi aleyhine de� i�ikli� e u� ra-
tılmı�tır,

c) Sendika Yöneticilerinin tanınma, i� güvencesi ve te-
mas hak lan kısıtlanmı� veya kaldırılmı�tır.

d) Sendika temsilcileriyle i lg i l i hükümler ba�tan a�a� ı
tanınmaz hale getirilmi�, temsilcilik görev süreleri, e� itim ay-
rıcalıkları, i� güvenceleri yokedilmi� veya kısıtlanmı�tır.

e) Ortak komiteler yok edilmi�tir. B u meyanda 1 — Sı-
nav. 2 — Disiplin, 3 — Terf i , 4 — Uyu�mazlıkları Çözme, 5 
��letme, 6 — Personel Komitesi , gibi komiteler kaldırılmı�
veya k i m i yerde fonksiyonsuz bırakılmı�tır.

f ) Disiplin cezaları her sözle�menin kendi bünyesine gö-
re a� ırla�tırılmı�tır. Suçlu ve suçsuz çıkarmalarla i l g i l i hü-
kümler yok edilmi�tir. �hbar önelleri ve kar�ılık ödemeleri
baltalanmı�tır.

g) ücret ödeme zaman ve usullerine ili�kin hükümler
de� i�tirilmi�, gecikme ile i lg i l i faiz ve cezalar yok edilmi�tir.

h ) Geçici i�çi çalı�tırmalarına ait hükümler de� i�tiril-
mi�, geçici i�çilerin sözle�melerden faydalanması belli süre-
ler için önlenmi�tir.

i ) Normal çalı�ma süreleri ile vardiyalı çalı�ma sürele-
rine ait sözle�me hükümleri kaldırılmı�, �� ve Çalı�ma �art-
larmdaki güvenceler yok edilmi�, fazla saatlerle çalı�ma ile
i l g i l i haklar budanmı�tır.

j ) �� ve i�yeri de� i�iklikleri tamamen keyfi hale getirü-
mi�, hizmet akdi yapma �artlarının en önemli unsuru olan
bel ir l i b i r i� ve i�yerinde çalı�ma ile i lg i l i güvence hükümle-
r i tersine çevrilerek bu haklar yok edilmi�tir.

k ) Mazeret izinleri , yıllık izinler ve hastalık izinleri hak-

— 100 — 



YÜKSEK HAKEM KURULU İLE İLGİLİ 1985 TARİHLİ YAZI246

kında sözle�me maddeleriyle getirilen güvence ve düzenle-
meler tamamen veya kısmen yok edilmi�, yekdi� erine tut-
maz b i r halde kurulan sistemler karma�aya itilmi�tir.

1) � ikâyet usullerini düzenleyen hükümler yokedilmi�-
t i r .

m ) E� itim, konut, dinlenme ile i lg i l i sözle�me hüküm-
ler i de� i�tirilmi� bu alanda sa� lanan haklar yok edilmi�tir.

n) Melbusat ve malzeme hakları ortadan kaldırılmı� ve-
ya tanınmaz halde kısıtlanmı�tır.

o ) Primler, hizmete müteallik ödemelerle i lg i l i ödeme-
ler yok edilmi�, tanınmaz hale getirilmi�tir.

SONUÇ:

Ülkemizin çok k r i t i k b i r döneminde, muhtemelen i y i n i -
yetlerle kurulan ama uygulamada çok farklı sonuçlara varan
Yüksek Hakem Kurulu 'nun birkaç yıllık tatbikatı, ülkemizin
sosyal hayatında çok önemli izler bırakmı�tır.

Yüksek Hakem K u r u l u uygulamasının bıraktı� ı izler i t i -
bariyle en önemli b i r kaç sonucunu �öyle özetlemek iste-
r i m : 

1 — Y.H.K. aslında, mevcut sorunları çözmek için öne-
rilen b i r kuruldur . Ancak, uygulamada bu �ekilde hareket
edemedi� i için, Y.H.K.nın kararları en büyük sorunların kay-
na� ı olmu�tur. B u sorunlar arasında, m i l l i gelir bölü�ümü-
nün gittikçe daha da adaletsiz hale gelmesi, i�çi ücretlerinin
sürekli a�ınması, i�veren kârlarının fahi� artı�larının bile ade-
ta me�rula�tırılması, i�yeri düzeyinde i�çilerin birer birey ola-
rak kazandıkları itibarın elden alınması ve i�çinin adeta i�-
verenin oyunca� ı durumuna dü�ürülmesi, sendikaların zayıf-
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latılması ve sendikal faaliyetin etkinli� inin kaybettirilmesi vs.
sayılabilir. B u sorunların b i r teki bile, ülkemizin yarınlarını
vahim biçimde tehlikeye atan b ir huzursuzluk kayna� ı sayıl-
malıdır.

2 — 2364 döneminin Y.H.K.nm sebeb oldu� u bu sorun-
ları daha sonra çözmek umudu ise, 2822 döneminde yine aynı
yapıya sahip aynı Y.H.K.nm yetki l i son merci olarak kar�ı-
mıza çıkarılması ile sona ermi�tir. Yani , b ir derdimiz için
ba�vurdu� umuz i lk Mahkeme de, bu mahkemenin haksız ka-
rarı için itiraz edece� imiz temyiz mahkemesi de aynı heyet-
ten kuruludur. B u durumda 2364 Y.H.K.nm Sosyal durumu
maruz bıraktı� ı tehlikeleri, 2822 Y.H.K.sma anlatabilmek ve
ülkenin gelece� ini muhtemel sıkıntılardan, kurtarmak, mev-
cut sistem içinde pek kolay de� ildir.

3 — 2364 Y H K sı, toplumun tarihsel gerçeklerini temel
nizamını dikkate almayan, ve mevcut haksızlıkları daha da
büyüten kararlarıyla, sosyal dokuyu tahrip etmi�tir. B u tah-
ribatın acılarını çeken milyonlarca insandan olu�an geni� b ir
kitle vardır ve bu kitle ho�nutsuzdur. Bu ho�nutsuzlu� un iz-
ler i kolay silinmeyecektir. Bunun sonucu ise, ülkemizin b ir
takım yerle�mi� sistemlerinin bozulması, önemli b i r takım
sosyal de� erlerin a�ınması demek olabilir. B ir ba�ka deyi�le,
insanlarımız barı�çı çözümlere olan yakınlıklarını kaybede-
bil ir ler . «Kim gelirse gelsin, ne yaparsa yapsın, sonunda hak-
sızlık yine bize oluyor» gibi b i r dü�ünce çalı�an sınıflarda yay-
gınla�ırsa, demokratik düzen içinde sorunlara çözüm buluna-
ca� ı umudu da kaybolabilir. Oysa demokrasinin temel fazile-
t i , sorunları çözme sistemlerini, yani �slah mekanizmalarını
bünyesinde bulunduran tek re j im olmasıdır. Bu mekanizma-
lar i�lerli� ini kaybederse, insanların demokrasiye olan inan-
cının da anlamı kalmayabilir.

Çalı�ma hayatımızın Y H K eliyle böylesine vahim bir teh-
likeye maruz bırakılması ve sosyal de� erlerimizin tahrip edil-
mesi genç demokrasimiz için çok talihsiz b ir tecrübe olmu�-
tur .
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E k : Y H K �lkelerini Açıklayan 31 Mart 1981 günlü Y H K B i l -
dirisine Kar�ı ��çi Temsilcilerinin Görü� ve Muhalefet-
lerine �li�kin B i l d i r i Metni .

Y H K �� Ç� KES�M� ÜYELER� EM�N K U L VE
MUSTAFA BA�O�LU'NUN AÇIKLAMASI

«TÜRK-�� »

Türkiye ��çi Sendikaları Konfederasyonu
Haber Bülteni

2 Nisa» 1981

Yüksek Hakem Kurulunun i�çi kesimi üyeleri Emin K u l
ve Mustafa Ba�o� lu, bugün basma yaptıkları yazılı açıklama-
da ücret saptanmasına ili�kin Yüksek Hakem Kurulunun ça-
lı�maları konusundaki görü�lerini belirtmi�lerdir.

Emin K u l ve Mustafa Ba�o� lu, bu açıklamalarında Yük-
sek Hakem Kurulunun çalı�maları sırasında saptanan ücret
artı�ları ilkelerine hangi noktalardan muhalif kaldıklarını be-
lirterek �unları söylemi�lerdir:

«24.12.1980 gün ve 2364 sayılı Kanuna göre kurulan, 20
Ocak 1981 tarihinden itibaren süresi sona eren toplu i� sözle�-
melerini yeniden yürürlü� e koymaya çalı�an Yüksek Hakem
K u r u l u adına, 31 M a r t 1981 günü Ankara'da b ir basın toplan-
tısı düzenlenmi�tir.

Basın toplantısında yeniden yürürlü� e konacak toplu i�
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sözle�melerinde, i�çi ücretlerine yapılacak zamlarla sosyal
yardımlar ve ikramiyeler konusunda Yüksek Hakem K u r u -
lunun uygulamasını kararla�tırdı� ı ilkeler açıklanmı�tır. Ge-
nel olarak 1978 yılında ba� ıtlanmı� olan ve 1979 - 1980 yılların-
da sona eren toplu i� sözle�melerinin yeniden yürürlü� e kon-
masını bekleyen i�çilerimizin ve konu ile ilgilenen kamuoyu-
nun yapılan bu açıklamayı yanlı� de� erlendirmemeleri açısın-
dan Y H K ' n m i�çi kesimini temsil eden üyeler olarak a�a� ı-
daki hususların bilinmesinde zaruret görülmü�tür. . 

Yüksek Hakem Kurulunun toplu i� sözle�melerini yeni-
den yürürlü� e konulması açısından hangi i lkelerin uygulana-
ca� ı yolundaki çalı�maları sırasında:

1 — 1964 yılından beri i�veren ve i�çi tarafların kanuni
kayıtlar içinde serbest iradeleri ile te�ekkül ederek toplu i�
sözle�melerinde yer alan kazanılmı� hakların «hak olup ol-
madı� ı» tartı�masına girildi� i,

2 — Genellikle 1978 yılında ba� ıtlanarak 1979 - 1980 yıl-
larında sona eren toplu i� sözle�melerinin yeniden yürürlü� e
konmasında uygulanacak ücret ve sosyal yardımlarda yapıl-
ması gereken artı�larda bu yıllardan günümüze kadar geli-
�en enflasyonist gidi� kar�ısında i�çilerin reel ücretlerini**
muhafazası ve hatta geli�tirilmesi gere� inin yeteri, kadar göz
önünde tutulmadı� ı,

Nedenleriyle sözle�meleri ba� ıtlanmı� olan i�çilerle ba-
� ıtlanmamı� i�çiler ve i�yerleri arasında kararlılık gösteren
bir dengenin bulunması imkânının sa� lanamayaca� ı kanaa-
tinden hareketle Y H K ' n m kararlarının önemli b ir kısmına i�-
çi temsilcileri olarak katılmadı� ımızın bilinmesi gerekmekte-
dir.

31 Mart 1981 tarihinde Y H K adına yapılan açıklamanın
ikinci sayfasının i l k paragrafında, «genel i lkeleri belirlerken,
i�çinin kazanılmı� haklarının muhafazasına ve i�çi ücretle-
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r in in reel alım gücünün korunmasına özel b i r Önem verilmi�-
tir.» �eklinde b ir ibare yer almı�tır.

Gerçekten bu açıklamaya i�çi temsilcileri olarak yürek-
ten katılmamak mümkün de� ildir.

Oysaki,

a) Yıllık ücretli izin süreleri, kıdem tazminatına ili�kin
hükümler, e� itim, kurs, konferans, sendikal toplantılara ka-
tılma izinleri , sendika temsilcili� i teminatları, i� güvenli� i,
sosyal izinler ve hatta sendika aidatları konularındaki sözle�-
melerde yer alan kazanılmı� haklar, yeniden de� erlendirmeye
tabi tutulmu�tur.

b) ücret zamlarının tesbitinde ise de� i�en geiir vergisi
kanununun tüm ücretlilere sa� ladı� ı farklar YHK'nca verilen
bir hak gibi dikkate alınmı� ve kanundan do� an bu farklara
ilân edilen zam yüzdeleri içinde yer verilmi�tir.

1979-1980 yıllarını kapsayan i k i yıllık toplam brüt artı� % 
170 olarak açıklanmı�ken, uygulamada sözle�melerin biti� ta-
r i h i gözlemlenerek 1981 yılına sarkmalarda vergi kolaylı� ın-
dan faydalanma unsuru öne sürülerek bu seviyenin altına
dü�ülmesi gere� i i l e r i sürülmektedir. Dolayısıyla ilân edilen
% 170'lik b i r artı�, sonuçta tartı�malı kalmaktadır.

1980 yılında biten toplu i� sözle�melerine 1981 yılı için yal-
nızca ücret zammı olarak, brüt % 10 artı� ile 3 b in liralık sey-
yanen ilâve yapılması, i�çi temsilcileri olarak muhalefetimiz-
le tesbit edilmi� ve fakat K u r u l açıklamasında bu hususa de-
� inilmemi�tir.

Bil inmelidir k i , Kuru lun ço� unluk oyu görü�lerinde yeni
bir de� i�iklik söz konusu olmaz ise, 1981 yılı için ücret artı�-
ları brüt % 10 olacak ve brüt 3 b in l i ra tutarında seyyanen
bir zam sa� lanmı� olacaktır. Sosyal yardımlardaki artık ise
% 15 olarak tesbit edilmi�tir.
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1981 yılı için ücret artı�ının bu düzeyde tutulmasına ge-
rekçe olarak gelir vergisi kanunu ile ücretlilere sa� lanan fark-
ların mevcudiyeti gösterilmektedir.

B u tesbit ve uygulama nedeniyle 1980 yılı içinde sözle�-
meleri ba� ıtlanmı� olan i�çiler ve i�yerleri ile sözle�meleri bu
yıl içinde Yüksek Hakem Kurulunca yürürlü� e konacak i�çi-
ler ve i�yerleri arasında önemli ölçüde ücret ve i�çilik mali-
yeti dengesizli� i do� mu� olacaktır.

� öyleki, 1980 yılında sözle�meleri ba� ıtlanmı� i�çilerin üc-
retleri , yeni gelir vergisi kanununun sa� ladı� ı net farklar dik-
kate alınmaksızın brüt olarak tesbit edilmi�tir.

Oysa, aynı dönemde sözle�mesi sona eren ve fakat ba� ıt-
lanamayarak YHK'nca bu yıl içinde yeniden yürürlü� e kona-
cak olan i�çilerin brüt ücretleri ise gelir vergisi kanununun
sa� ladı� ı net fark hesaba dahil edildi� inden, dü�ük b i r dü-
zeyde kalacaktır.

Böylelikle : 

Sözle�mesi YHK'ca bu yıl içinde yürürlü� e konacak i�çi-
lerin,

a) 1980 yılı içinde sözle�meleri ba� ıtlanan i�çiler gelir
vergisi kanunundan do� acak net ücret farklarını 1982 yılma
kadar topluca veya aralıklı olarak elde edecekleri halde, söz-
le�meleri ba� ıtlanmayan i�çiler bu yararlanmadan hem mah-
r u m bırakılmı�, hem de dü�ük brüt ücretle çalı�mı� olacaklar-
dır. Ayrıca, aynı i�i yapan i�çilerin brüt ücretleri _ arasında
dengesizlikle bir l ikte i�yerleri arasında da, ücret dengesizli� i
do� acaktır.

b ) Sözle�me dönemi içinde emekliye ayrıldıklarında ala-
cakları kıdem tazminatları azalacaktır.

c) Sözle�me dönemi içinde tat i l ücretleri, fazla mesai üc-
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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 değer-
lendirme süreci gizli olup, hakem formları dergi arşivinde saklanır.

Hakem denetiminden geçmeyen ve telif ücreti ödenmeyecek davetli ya-
zılar, Yayın Kurulu değerlendirmesi sonucuna göre dergide yer alır ya da ya-
zarına iade edilir.

Dergiye gönderilecek yazılar, başka bir yerde yayımlanmamış ya da ya-
yımlanmak 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@turkmetal.org.tr elektronik posta 
adresine ya da derginin,

Türk Metal Sendikası
Araştırma ve Eğitim Merkezi 
Beştepe Mahallesi 4. Sokak No: 3 Söğütözü - Yenimahalle / 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 Psycho-

logical Association (APA) referanslama sistemine uygun gösterilmelidir.
Buna göre;
n Metin içindeki atıflar, yazarın adı cümle içinde geçiyorsa,
Dominelli (2002: 66)
n Yazarın adı cümle içinde geçmiyorsa;
(Şahin, 2010: 67) şeklinde yazılmalıdır.

YAYIN İLKELERİ VE YAZIM KURALLARI
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n 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 diğerle-
ri”ibaresi kullanılmalıdır. (Houston ve diğerleri (1979).

n Kaynakça’da bütün yazarların isimleri yer almalıdır.
n Kaynakça’da kitaplar, Yazarın Soyadı ve Adı (Yıl), Başlık, Baskı, Basıldı-

ğı Yer, Yayınevinin İsmi’ni içermelidir
Başar, E. (2010), Demografiye Giriş, Ankara, Gazi Kitabevi.
n Makaleler, Yazarın Soyadı ve Adı (Yıl), Makalenin Başlığı, Derginin İs-

mi,Cilt Numarası, İlk ve Son Sayfa Numaraları ile gösterilmelidir.
Hansen, L. L. (2007), “From Flexicurity to FlexicArity: Gendered Perspe-

ctives on the Danish Model”, Journal of Social Sciences, Vol.3, No.2, ss.88-93.
n 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 Uygula-

ma”, Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 11 (1),103-132. şeklinde gösterilir.
n 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.
n İnternetten alınan dökümanlar ise,
http://www.geohive.com/earth/his_history1.aspx Erişim: 12.06.2014 sı-

ralamasıyla gösterilmelidir.
n Atıflar dışındaki açıklamalar için dipnot kullanılmalıdır.
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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 ya-
parken kişisel verilerin korunmasının kişilerin temel hakkı olduğuna inana-
rak, verilerinizin güvenliğini en üst seviyeye çıkartma konusunda hassasi-
yetle 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 kapsam-
da işlenebilecektir. 

Türk Metal’in, 6698 Sayılı Kanun uyarınca; 
İrtibat Kişisi: Özge YAŞAR Telefon: 0(312) 292 64 00

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 belir-
tilen 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 ya-
yın işlemleri amacıyla; ilgili basım ve yayım kurumlarına, dergi sürekliliğini 
sağlamak amacıyla; ilgili ajans ve iş ortaklarına, derginin adrese ulaştırıl-
ması 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, 
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basım ve yayımı ile iletilmesi amacıyla toplanmaktadır. Bu süreçte toplanan 
kişisel verileriniz; Türk Metal kişisel veri politikaları çerçevesinde yer alan 
amaçlar doğrultusunda, sendikal faaliyetlerin yürütülmesi ve dergi faaliyet-
lerinin yürütülmesi için fiziki, yazılı, sözlü ve elektronik ortamda toplanmak-
tadır. Bu hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kanun’un 
5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsa-
mında bu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve ak-
tarılabilmektedir. 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 Beştepe 
Mahallesi 4. Sokak No: 3 Söğütözü - Yenimahalle / ANKARA adresine Noter 
aracılığıyla veya birebir başvurunuz ile iletmeniz durumunda Türk Metal ta-
lebin 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; 
n Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, 
n Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 
n Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp 

kullanılmadığını öğrenme, 
n Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri 

bilme, 
n Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların 

düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin 
aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

n 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, 

n İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz 
edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına 
itiraz etme, 

n Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara 
uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahip 
olduğunuzu hatırlatmak isteriz. 
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Beştepe Mahallesi 4.Sokak No:3
Söğütözü Yenimahalle / ANKARA

Tel: 0312 292 64 00 Faks: 0312 284 40 18

www.dergikaratahta.com
e-posta: dergikaratahta@turkmetal.org.tr 


