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SUNUŞ

Yeni Koronavirüs (Covid-19) pandemisi devam ediyor. Bütün ülkeler 
tüm olanaklarını ve kaynaklarını kullanarak en az hasarla bu pandemiden 
kurtulma mücadelesi veriyorlar. Pandeminin sonuçlarını ekonomik an-
lamda “kriz” olarak tanımlamakta da bir hata yok. 

Herkes bu pandeminin sona  erip ermeyeceğini, pandemi öncesi ya-
şantımıza dönüp dönemeyeceğimizi merak ediyor. Tarih bilgimiz, dünya 
halklarının birçok pandemiyi aştığını ve bu günlere geldiğimizi gösteriyor. 
Bu pandemi de aşılacak, en kötüsü bu virüs ile yaşam öğrenilecektir.

İşin ekonomik kriz boyutuna gelince; kapitalist ekonomi bütün krizleri 
aştı, “bunu da aşar” denilebilir. Ancak, bu hiç kolay olmayacak. Üretimin 
durduğu/azaldığı, çalışanların işsiz kaldığı, kısa çalışma ödemeleri ile ya-
şamlarını sürdürmeye çalıştığı ortada. Kiralar, borçlar ödenmiyor, erteleni-
yor. Bütün şirketler zarar ediyorlar, küçük işletmelerin bir kısmı battı.

Koşullar yumuşadığında ya da pandemi sona erdiğinde çarkların kriz 
öncesi hızla dönmesini beklemek olası değil. Küçük işletmelerin bir kısmı 
açılsalar da işi devam ettiremeyecekler. İşsizlerin önemli bir kısmı ise iş 
bulamayacaklar. Ücretler genel seviyesinde bir düşüş yaşayacağız. Ödene-
meyen borçlar ve kiralar yeni sıkıntılara neden olacak. Pandemi dönemin-
de bütün gücüyle harcayan ve kredi musluklarını açan devlet ise vergi 
gelirlerini kaybetmiş, kaynaklarını tüketmiş ve verdiği kredileri geri 
alamaz bir halde olacak. Vergileri tahsil edemez iken yeni vergilere ihtiyaç 
duyacak. Bugün ortalama faiz oranlarının 7 katı bir oranda faiz ödeyerek 
aldığımız dış borç, büyük olasılıkla daha da pahalı olacak. Bireyler ise 
zorunlu (beslenme, sağlık, eğitim vb.) giderler dışında harcamamaya ve 
borçlarını ödemeye çalışacaklar.

Dergimizin 16. sayısı da Pandemiden etkilendi, bir aylık bir gecikme ile 
sizlere ulaşmış oldu.  Bu sayının ilk bölümünde üç makale var. İlk makale, 
Gizem Kolbaşı Muyan’a ait “Covid-19 Salgınında Göçmen İşçiler ve Ulusla-
rarası Çalışma Örgütü’nün Yaklaşımı” başlığını taşıyor. İkinci makale Yase-
min Yücesoy tarafından kaleme alınmış “İşsizlik Sigortası Kanununa Göre 
Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Süresince Sağlanan Haklar” başlıklı güncel 
bir konu. Üçüncü makale iki araştırma görevlisine ait, Taliye Akbıyık ve Ay-
şenur Gönülaçan “Yargıtay Kararları Işığında Sanal Kaytarma Nedeniyle İş 
Sözleşmesinin Feshi ” konusunu ele almışlar. Dijital gelişmelerin iş huku-
kunda giderek daha fazla yer alacağını ve yasal düzenlemeler gerektirece-
ğini hatırlatan bir makale.

Dergimizin bu sayısında söyleşimiz, bu yıl “Emek Dostları” ödülünü 
alan, Bursa Uludağ Üniversitesi hocalarından Prof. Dr. Serpil Aytaç ile. 
Zevkle okuyacağınızı düşünüyoruz.



  İkinci bölümde dört yazımız var. İlk makale Kocaeli Üniversitesi’n-
den Süleyman Dinçer’in “Dikkat Temelli Stres Azaltma (MBSR) Eğitim 
Programının İşletmelerde Uygulanabilirliği” başlıklı makalesi. İkinci maka-
le de değişik bir konu: ”Kimyasal Madde ve Karışımlar İçin Yeni Bir 
Etiketleme ve İşaretleme Sistemi Önerisi”. ”. Üçüncü sırada Prof. Dr. Ömer 
Zühtü Altan ve Prof. Dr. Banu Uçkan Hekimler tarafından kaleme alınan 
“Prof. Dr. Cahit Talas Anısına: Son Söyleşisi ve Konferansı (22 Mayıs 2003)”.  
Son olarak da Av. Dr. Sami Narter ile Uzm. Dr. Cebrail Şimşek’e ait çok spe-
sifik ve güncel bir konu:  “Sağlık Çalışanları İçin Covid-19 Hastalığı İş Kazası 
veya Meslek Hastalığı mıdır?” başlıklı makalesi yer alıyor.

Dergimizin 17. sayısında alışık olduğumuz günlere erişerek bir arada 
olma dileğiyle…
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ÖZ
Küresel çaptaki Covid-19 salgını 

ile mücadele kapsamında alınan 
önlemler hem uluslararası göçü 
hem de göçmen işçileri derinden et-
kilemiştir. Bu çalışmada Covid-19 
salgınının göçmen işçilere etkisi ve 
Uluslararası Çalışma Örgütü 
(ILO)’nun yaklaşımı incelenmiştir. 
Konu, mevcut raporlar, araştırmalar 
ve uluslararası kuruluşların sözleş-
meleri çerçevesinde göçmen işçi 
kavramının tanımı, ILO’nun göçmen 
işçilere ilişkin düzenlemeleri, Covid- 
19 salgınının göçmen işçilere etkisi 
ile ILO’nun süreçteki yaklaşımları 
başlıkları altında ele alınmaktadır. 
Covid-19 salgınınından başta mev-
simlik göçmen işçiler olmak üzere 
kısa süreli kalma niyetiyle giden 
göçmen işçiler ile düzensiz göçmen 
işçilerin orantısız şekilde etkilendiği 
sonucuna varılmıştır. ILO süreçte 

ulusal ve bölgesel odaklı çalışmaları 
ile iyi politika uygulamalarının pay-
laşılması, mevcut durumu ortaya 
konması ve öneri geliştirme konu-
sunda etkili olsa da söz konusu 
önerilerin ve iyi politika uygulama-
larının yaygınlaştırılmasında etki-
sinin sınırlı olduğu değerlendiril-
mektedir.

Anahtar Kelimeler: Göçmen İşçi, 
Uluslararası Göç, Covid-19 Salgını 
(Corona), Uluslararası Çalışma Ör-
gütü (ILO)

MIGRANT WORKERS DURING 
COVID-19 PANDEMIC AND THE 
APPROACH OF THE 
INTERNATIONAL LABOR 
ORGANIZATION

ABSTRACT
The measures taken in the fight 

against the Covid-19 pandemic 
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spread had a deep impact on both 
the international migration and mi-
grant workers. This study examines 
the impact of the Covid-19 pandem-
ic on the migrant workers and the 
approach of the International Labor 
Organization (ILO). The issue has 
been dealt through the analysis of 
the recent reports, researches and 
the conventions of the international 
organizations under the titles of the 
definition of the concept of migrant 
workers, the instruments of the ILO 
on the migrant workers, the impact 
of the Covid-19 pandemic on the 
migrant workers and the ILO’s ap-
proach in this process. It has been 
concluded that the pandemic spread 
had disproportionately influenced 
the temporary migrant workers es-
pecially seasonal migrant workers 
and irregular migrant workers. In 
addition to this it is argued that, al-
though ILO illustrated the situation 
and contribute to formulate policy 
suggestions by sharing best policy 
practices, conducting researches 
and making analysis at the national 
and regional level, it has a limited 
impact on their implementation.

Keywords: Migrant Worker, In-
ternational Migration, Covid-19 
Pandemic Spread (Corona Virus), In-
ternational Labor Organization 
(ILO).

GIRIŞ
Başlangıcı ile ilgili tartışmalar 

sürse de Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 
Covid-191 salgınında ilk vakanın 
1 Dünya Sağlık Örgütü, 11 Şubat 2020 tarihinde yeni 

Aralık 2019’da Çin’in Vuhan kentin-
de görüldüğünü ve sonrasında kısa 
sürede tüm dünyaya yayıldığını be-
lirtmektedir. DSÖ  tarafından 11 Mart 
2020 tarihinde yapılan açıklamada 
Covid-19  “pandemi” olarak nitelen-
dirilmiş ve virüsün küresel çapta 
kamu sağlığını tehdit ettiği ortaya 
konmuştur (DSÖ, 2020). Ülkelerin 
salgına verdikleri ilk tepki sınırlarını 
kapatmak ya da yeni yöntemlerle 
sınır geçişlerini kısıtlamak olmuş-
tur. Öncelikle uluslararası göç dur-
durularak salgın kontrol altına alın-
mak istenmiştir.2 Ardından 
ülkelerin aldığı önlemler devreye 
girmiştir. Salgın ve alınan önlemler, 
ekonominin yanı sıra işçilerin sağlı-
ğını ve iş güvenliğini de etkilemek-
tedir. Uluslararası Çalışma Örgü-
tü’nün (ILO) Covid-19 salgınının 
emek piyasasına etkisine ilişkin son 
analizine göre, salgından en fazla 
15-28 yaş aralığında gençler, özel-
likle de göçmenlerin de dahil olduğu 
dezavantajlı gruplar etkilenmekte-
dir (ILO, 2020b). Ulusal önlemler ve 
üretilen ulusal politikaların hedef 
kitlesinde ise göçmen işçiler önce-
likli değerlendirilmemektedir. Ulus-
lararası Çalışma Örgütü (ILO), salgı-
nın göçmen işçilere yönelik etkisine 
ilişkin yaklaşımı ile en etkili aktör-
lerden biri olarak öne çıkmaktadır.  

Bu makale, Covid-19 salgınının 
göçmen işçilere etkisini ve ILO’nun 
konuya yaklaşımını ele almaktadır. 

koronavirüs hastalığını Covid-19 olarak adlandırmış-
tır. Bu nedenle makalenin kalanında salgın, Covid-19 
olarak adlandırılmaktadır.
2  Nisan ayı verilerine göre 167 ülke sınırlarını tamamen ya 
da kısmi olarak kapatmıştır (UNHCR, 2020).
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Makalede ilk olarak göçmen işçi 
kavramının tanımına ilişkin yakla-
şımlar ortaya konacaktır. İkinci bö-
lümde ise, ILO’nun göçmen işçilere 
yaklaşımı, ilgili sözleşme ve tavsiye 
kararları ile açıklanmaktadır. Üçün-
cü bölümde Covid-19 salgınının 
göçmen işçilere etkisi son veriler ve 
raporlar ışığında incelenmiştir. Dör-
düncü bölümde ise ILO tarafından 
yapılan açıklama, bilgi notu ve de-
ğerlendirmeler incelenerek, ILO’nun 
konuya yaklaşımı tartışılmaktadır. 
Makalede, hukuki düzenlemeler 
nedeniyle özellikle kısa süre kalma 
niyetiyle gelen göçmen işçiler ile 
düzensiz göçmen işçilerin daha de-
zavantajlı olduğu ve salgından daha 
fazla etkilendiği sonucuna varıl-
maktadır. Bu iki gruba ilişkin ulus-
larararası düzenlemelerdeki sınırlı-
lıklar, onların uluslararası göçmen 
işçi haklarından sınırlı şekilde ya-
rarlanmasına neden olmaktadır. 
Süreçte ILO’nun ulusal ve bölgesel 
seviyede yaklaşım benimsediği 
proje ve araştırmalarla öneriler ge-
liştirdiği sonucuna varılmıştır. 

1. GÖÇMEN IŞÇI KAVRAMININ 
TANIMINA ILIŞKIN TARTIŞMA-
LAR
Göçmen işçi kavramı, Tüm Göç-

men İşçiler ve Aile Fertlerinin Ko-
runmasına Dair Birleşmiş Milletler 
Sözleşmesi’nin ikinci maddesinde 
şu şekilde tanımlanmaktadır: “…va-
tandaşlık bağı ile bağlı olmadığı bir 
Devlette ücret ödenen bir faaliyette 
çalıştırılacak, çalıştırılmakta olan 
veya çalıştırılmış olan bir kişi”. Kav-

ram, yayınlarda kişinin kalış süresi-
ne ilişkin hukuki statüsü ve ülkede-
ki hukuki durumuna göre farklı 
şekilde tasnif edilmekte ve tanım-
lanmaktadır. İlk ayrım, kişinin farklı 
bir ülkeye çalışmak için kalma sü-
resine ilişkin niyeti ve/veya oturum 
izni türüne göre yapılmaktadır: 
uzun süreli ve kısa süreli göçmen 
işçi. Uzun süreli kalma niyetinde 
olan göçmen işçiler hukuki olarak 
daha fazla koşulu yerine getirmek-
te, uzun süreli oturum izni almakta 
ve daha fazla hak elde etmektedir. 
İkinci grupta yer alan göçmen işçiler 
ise –sınır işçisi, mevsimlik işçi,3 be-
lirli bir iş için istihdam edilen işçi– 
genellikle süreli çalışma izni alabil-
mekte, oturum izinleri çalışma 
sürelerine bağlı olmakta ve sadece 
belirli sektörlerde çalışabilmekte-
dir. Sahip oldukları sınırlı haklar ile 
sosyal güvenlik ve sağlık olanakla-
rına sınırlı erişimleri geçici işçilerin 
emek piyasasındaki olumsuzluk-
lardan daha derinden etkilenmesi-
ne yol açmaktadır. 

İkinci tasnif ise düzenli ve dü-
zensiz göçmen işçiler arasındadır. 
Bu ayrım, Tüm Göçmen İşçilerin ve 
Aile Fertlerinin Korunmasına Dair 
Birleşmiş Milletler Sözleşmesi Mad-
de 5’te şu şekilde ifade edilmektedir: 
Göçmen işçiye, “istihdam sağlayan 
devlete, o devletin kanunları ve o 

3  BM Tüm Göçmen İşçilerin ve Aile Fertlerinin Hakları-
nın Korunmasına Dair Uluslararası Sözleşme Madde 
2/2’de, “sınır işçisi” kavramı, “komşu bir Devlette mu-
tad ikametgâhını muhafaza eden ve normal olarak her 
gün veya en az haftada bir kez normal ikametgâhına 
dönen kişi” şeklinde;  “mevsimlik işçi" kavramı ise, 
“niteliği gereği mevsimsel şartlara bağımlı olan ve sa-
dece yılın bir kısmında yapılabilen işi yapan bir göç-
men işçi”¸
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devletin taraf olduğu uluslararası 
anlaşmalar uyarınca, girmek, otur-
mak ve kazanç getirici bir faaliyette 
bulunmak üzere izin verilmişse”, o 
işçi, kayıtlı ve düzenlidir. İzin veril-
memişse ve öngörülen şartlara uy-
muyorsa, kayıtsız ve düzensizdir. 
Göçmen işçinin istihdam sağlayan 
devletin kanunlarını yerine getir-
mediği takdirde sonradan da dü-
zensiz göçmen işçi olabilmektedir. 
Tahminlere göre tüm göçmenlerin 
yüzde 20’si düzensizdir (Birleşmiş 
Milletler Ekonomik ve Sosyal İşler 
Departmanı, 2018).

 İlgili sözleşme, göçmen işçi hak-
ları alanında önemli bir belge olarak 
değerlendirilmektedir. Zira sözleş-
me, düzensiz göçmenlere de düzenli 
göçmen işçiler kadar olmasa da ge-
niş haklar tanımlamaktadır.4  Ayrıca 
düzensiz göçmen işçileri de göçmen 
işçi kavramı altında ele alması bakı-
mından önemlidir. Bu çalışmada, 
BM’nin Tüm Göçmen İşçilerin ve 
Aile Fertlerinin Korunmasına Dair 
Uluslararası Sözleşmesi’nin göçmen 
işçi yaklaşımından hareketle dü-
zensiz göçen işçiler de göçmen işçi 
kavramı içerisinde değerlendiril-
mektedir. Söz konusu yaklaşım bir 
sonraki bölümde ele alıancak 
ILO’nun göçmenlere ilişkin belgele-
rinden esinlenilerek ortaya konmuş 
ve ILO’nun haklar temelli yaklaşı-
mını genişleterek tek bir belgede 
daha bütüncül şekilde ele almakta-
dır. 

4  Tüm Göçmen İşçilerin ve Aile Fertlerinin Haklarının 
Korunmasına Dair Uluslararası Sözleşme’de Bölüm 
IV’te sadece düzenli göçmen işçilere tanınan haklar yer 
almaktadır.

2. ULUSLARARASI ÇALIŞMA 
ÖRGÜTÜ’NÜN GÖÇMEN IŞÇILE-
RE YÖNELIK DÜZENLEMELERI
ILO’nun kuruluşundan itibaren 

göçmen işçiler gündeminde yer al-
mıştır. 1919 tarihli anayasa taslağı-
nın dibacesinde göçmen işçilerin 
yaşam ve çalışma koşullarına iliş-
kin kaygılar açıkça ifade edilmiştir 
(Hasenau, 1991, s. 688). Aksi belirtil-
mediği sürece ILO sözleşme ve tav-
siyeleri göçmen işçiler için de ge-
çerlidir. Bu çerçevede ILO genel 
olarak göçmen işçiler ile yerel işçiler 
arasında ayrım yapmayan bir yak-
laşım sergilemektedir.5 Ancak 
ILO’nun göçmen işçiler ile doğrudan 
ilgili iki dokümanı 97 sayılı İstihdam 
Amacıyla Göç (Revize 1949) Sözleş-
mesi ve ilgili Tavsiye Kararı (No. 86) 
ile 143 sayılı Göçmen İşçiler (Ek Hü-
kümler 1975) Sözleşmesi ve ilgili 
Tavsiye Kararı (No. 151). 97 sayılı ILO 
Sözleşmesi temelde düzenli statü-
deki göçmenlere yönelik haklar ile 
ilgilidir. Göçmen işçilerin ülkelerin-
den ayrılmaları, seyahatleri, göç 
alan ülkeye kabulleri, işe alım ve ça-
lışma koşulları Sözleşme ve ekle-
rinde ele alınmaktadır. Sözleşme, 
işe alım ve istihdam ile ilgili alanlar-
da göçmen işçilere ilk kez eşit mua-
mele sağlamak için önlemler içer-
mesi bakımından önemlidir (Ruhs, 
2013: 14). 

143 sayılı ILO Sözleşmesi 1975 yı-
lında petrol krizinin gölgesinde, dü-
zensiz göçe ilişkin kaygıların arttığı 

5  ILO’nun 111 sayılı Ayrımcılık Sözleşmesi, göçmen işçiler-
le vatandaşlar arasında ülkelere ulusal mevzuat aksini be-
lirtmediği sürece farklı muameleye izin vermektedir.
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bir dönemde imzalanmıştır. Anlaş-
manın birinci bölümü düzensiz gö-
çün önlenmesi ve düzensiz göç-
menlere yönelik uygulamalara 
ilişkin hükümleri içermektedir (Er-
doğdu, 2013). Düzensiz göçmen işçi-
lere sınırlı da olsa haklar tanımlan-
maktadır. Sözleşmenin ikinci 
bölümünde ise düzenli göçmen işçi-
lere eşit muamelenin yanı sıra bir 
çok alanda fırsat eşitliği de sunul-
maktadır. Haklardaki bu genişleme 
Sözleşmeye taraf ülke sayısının sı-
nırlı olmasına neden olmaktadır.6 
ILO ‘nun 97 ve 143 sayılı sözleşmele-
ri, BM’nin Tüm Göçmen İşçiler ve 
Aile Fertlerinin Korunmasına Dair 
Uluslararası Sözleşmesi’nin ilham 
kaynağı olarak değerlendirilmekte-
dir (Ruhs, 2013: 15).

3. COVID-19 SALGINININ GÖÇ-
MEN IŞÇILERE ETKISI
Dünya Bankası tarafından ya-

yımlanan raporda, 270 milyondan 
fazla kişinin doğduğu ülke dışında 
yaşadığı ve 620 milyar dolardan faz-
la işçi dövizini anavatanlarına gön-
derdikleri ifade edilmektedir. Rapor 
aynı zamanda Covid-19 vakalarının 
yüzde 90’ının Çin hariç yirmi ülkede 
yaşandığını, bu ülkelerin dünyadaki 
göçmen nüfusunun yüzde 50’sine 
ev sahipliği yaptığını ve işçi dövizle-
rinin yüzde 55’inin bu ülkelerden 
gönderildiğini ortaya koymaktadır 
(Moroz, Shrestha, & Testaver, 2020: 
1-3). Göçmen işçilerin, yoğun olarak 

6  Mayıs 2020 itibarıyla 143 sayılı ILO Sözleşmesi 25 ülke 
tarafından onaylanırken, 97 sayılı Sözleşme 50 ğlke tara-
fından onaylanmıştır.

çalıştığı sektörler de dikkate alındı-
ğında, Covid-19 salgınından ekono-
mik olarak orantısız şekilde etki-
lendiği tahmin edilmektedir. 
Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Ör-
gütü (OECD) ülkelerinde salgından 
en çok etkilenen sektörlerde çalı-
şan işçilerin yaklaşık yüzde 30’unu 
göçmenlerin oluşturduğu ifade edil-
mektedir (BM, 2020: 8). Dünya Ban-
kası, düşük ve orta gelirli ülkelere 
işçi dövizi akışının bu yıl geçen yıla 
göre yüzde 20 azalacağını öngör-
mektedir (Chishti & Bolter, 2020).

Göçmen işçiler, genellikle “3-D” 
olarak kısaltılan ve yerli işçilerin il-
gisini çekmeyen pis (dirty), tehlikeli 
(dangerous) ve nitelik gerektirme-
yen (demeaning) işlerde çalışmak-
tadır. Bu durum düşük ücretlerle 
yüksek verimlilik sağlayarak reka-
bet gücünü arttırma çabasının ucuz 
ve niteliksiz işçi talebi yaratmasın-
dan kaynaklandığı değerlendiril-
mektedir (Taran, 2009: 152). İşçilerin 
yasal statüler/sahip oldukları hak-
lar ile işçi sağlığı ve iş güvenliğine 
erişimlerinin doğru orantılı olması, 
göçmen işçilerin emek piyasasında 
dezavantajlı grupta yer almasına yol 
açmaktadır. Civan ve Gökalp (2011: 
147-148) göçmen işçilerin farklı ül-
kelerde işçi sağlığı ve iş güvenliği 
alanında birçok sorunla karşı karşı-
ya kaldığını ortaya koymaktadır.

Salgın, göçmen işçiler içerisinde 
de bazı grupları daha derinden etki-
lemektedir. Bu çerçevede, daha de-
zavantajlı durumdaki özellikle kısa 
süreli oturma iznine sahip göçmen 
işçiler ile düzensiz statüdeki göç-
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men işçiler için Covid-19 salgınının 
sonuçları daha büyük olmaktadır. 
Bu durum, iki grubun da kalabalık 
ortamlarda çalışma ve yaşaması, 
salgında toplumun sağlıklı, tok ve 
güvende olmasını sağlamak için ön 
saflardaki işlerde çalıştırılmaları, 
sağlık hizmetlerine erişimde daha 
fazla sorunla karşılaşmaları (sigor-
tasızlık, masraf, dil engeli vb.), ay-
rımcılığın hedefinde yer almaları ve 
sosyal güvenlik yardım ve imkanla-
rından yararlanamamaları ile ilişki-
lendirilmektedir (Gelatt, 2020; Chis-
hti & Bolter, 2020; Moroz, Shrestha, 
& Testaver, 2020; Avato, Koettl, & 
Sabates-Wheeler, 2010; Watterson, 
2020; ILO, 2004; ILO, 2020a).

4. COVID-19 SALGININDA 
ILO’NUN GÖÇMEN IŞÇILERE 
ILIŞKIN YAKLAŞIMI
Covid-19 salgını ile mücadele sü-

recinde göçmen işçiler süreçten 
orantısız bir şekilde olumsuz etki-
lenmektedir. Süreçte, ILO, göçmen 
işçilere yönelik çalışma standartla-
rının uygulanmasının yanı sıra te-
mel insan haklarının güvence altına 
alınması ile şiddet, taciz ve sosyal 
gerilime karşı korunmaları nokta-
sında da kritik öneme sahiptir. Göç-
men işçiler, sağlık ve iş güvenliği 
alanında sorunların yanı sıra süreç-
te toplumsal şiddet ve aile içi şidde-
tin de hedefi haline gelebilmekte ve 
ihtiyaç duydukları korumaya birçok 
zaman erişememektedir.

ILO’nun yayımladığı politika bilgi 
notunda, salgın sürecinde politika 
yaklaşımı üç temel başlıktadır: (1) 

Göçmen işçilerin ulusal Covid-19 
önlemleri kapsamında ele alınması, 
(2) göçmen işçilerin kendi ülkeleriy-
le çalıştıkları ülke arasında ikili ve 
bölgesel ilişkiler geliştirilmesi ve (3) 
işveren ve işçi örgütlerinin Covid-19 
önlemlerinin geliştirilmesine katılı-
mı (ILO, 2020a).  ILO farklı yayınla-
rında bu üç alan altında değerlendi-
rilebilecek altı somut öneri 
getirmiştir. İlk öneri, Covid-19 sonu-
cunda geçim kaynaklarını kaybe-
den göçmen işçilere yönelik mali 
yardım ve ekonomi politika önlem-
leri geliştirilmesidir. Söz konusu 
öneri ILO’nun 1969 tarihli ve 130 
No’lu Tıbbi Bakım ve Hastalık Yar-
dımları Sözleşmesi ve 1969 tarihli ve 
134 No’lu Tıbbi Bakım ve Hastalık 
Yardımları Tavsiye Kararı ile destek-
lenmektedir. İkinci öneri, göçmen 
işçilerin sağlık hizmetlerine ve sos-
yal korumaya erişimini genişlet-
mektir. Üçüncü öneri ise göçmen 
işçilere yeterli ve erişilebilir bilgi 
sağlanması yönünde çalışmalar ya-
pılmasıdır. Dördüncü öneri ise özel-
likle düzenli statüdeki göçmen işçi-
lerin süreçte düzensiz statüye 
düşmemelerini sağlama konusunda 
çalışmalara odaklanılmasıdır. Be-
şinci olarak ILO, kalabalık ortamlar-
da yaşamak durumunda kalan göç-
men işçileri bekleyen tehlikelerin 
ele alınmasını önermektedir. Son 
olarak da Covid-19 krizinin çalışma 
dünyasında şiddet ve tacizi ele ala-
bilmek için hukuk ve politikanın 
farklı alanlarında girişimler ve ön-
lemlere geliştirilmesi önerisi dile 
getirilmiştir. Bu çerçevede, göçmen 
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işçilerin Covid-19 salgını sürecinde 
işlerini kaybetmeleri sebebiyle ev-
sahibi ülkeden ayrılırken sınır kol-
luk makamlarından daha çok şiddet 
ve taciz riski ile karşı karşıya kal-
dıkları ifade edilmektedir (ILO, 
2020c). Konu ile ilgili ILO, 190 No’lu 
Şiddet ve Taciz Sözleşmesi’nin 
onaylanmasının ve 206 No’lu Tavsi-
ye Kararı’yla birlikte uygulanması-
nın önemini vurgulamaktadır.

ILO, Covid-19 salgını sürecinde 
göçmen işçilerin sağlığı ve geçim 
kaynakları üzerindeki etkileri ile il-
gili sendikalar ve Göçmen İşçi Kay-
nak Merkezleri ile politika oluştur-
mayı desteklemektedir. Özellikle 
Asya’daki projeleri ile ILO, ilgili pay-
daşlarla birlikte ülkelerine dönen 
göçmenlerin sorunlarına ve kadın 
göçmen işçilerin korunmasına iliş-
kin çalışmalar yürütmektedir. Afri-
ka, Asya ve Latin Amerika’da ise ILO 
ulusal sağlık ve güvenlik, sosyal ko-
ruma ve ekonomi politikalarının 
tüm göçmen işçileri de kapsaması 
için ilgili hükümetlerle çalışmakta-
dır.  Süreçte ILO, ülkelerine dönen 
işçilerin işgücü piyasasına yeniden 
entegrasyonuna da odaklanmıştır 
(ILO, 2020a). Bu çerçevede becerile-
rin tanınması gibi konularda teknik 
kılavuzlarını ve araçlarını güncelle-
mektedir.

Avrupa, ABD, Kanada gibi ülke-
lerde göçmen işçilere ilişkin ILO ça-
lışmalarının daha çok mevsimlik 
göçmen işçilere odaklandığı sonu-
cuna varılmıştır. Özellikle Avru-
pa’da mevsimlik göçmen işçiye ba-
ğımlı tarım sektörü karantina 

önlemleri çerçevesinde sınırların 
kapatılmasından etkilenmiştir. Av-
rupa’da ürünün tarlada çürümesi 
riski ile karşı karşıya kalınmıştır. 
Tarım sektörü için mevsimlik göç-
men işçilere yönelik karantina ön-
lemlerinde istisnalar geliştirilmiştir. 
Bu çerçevede ülkeler farklı politika-
lar uygulamıştır. ILO, ülkelerdeki 
uygulamaları paylaşarak ve konuya 
ilişkin araştırmaları ulusal çapta 
destekleyerek “iyi” politika örnek-
lerinin yaygınlaşmasında etkili ol-
duğu değerlendirilmektedir (ILO, 
2020d; Zırh, ve diğerleri, 2020). Sal-
gın ile tarım sektöründeki mevsim-
lik göçmen işçilerin, uzun çalışma 
saatleri, çalışma koşulları, güvence-
siz istihdam, sağlık hizmetlerine sı-
nırlı erişim, sosyal güvenceden yok-
sunluk gibi sorunları daha da 
belirginleşmiştir (ILO, 2019). Konuya 
ilişkin ILO tarafından geçmişteki 
çalışmalar hatırlatılarak kapsamlı 
öneriler getirilmiştir (ILO, 2020d).

ILO’nun Covid sürecindeki rapor, 
bilgi notu ve haberleri incelendiğin-
de, süreçte öneri geliştirme ve sun-
ma konusunda etkili olsa da, bunla-
rın hayata geçirilmesinde etkili 
olamadığı ya da etkisinin sınırlı kal-
dığı değerlendirilmektedir. ILO’nun 
çalışmalarının özellikle Asya, Afri-
ka, Ortadoğu ve Latin Amerika’ya 
odaklandığı sonucuna varılmıştır. 
Başta Avrupa olmak üzere, Batılı 
sanayileşmiş ülkelerde ise konu 
daha çok mevsimlik işçiler ile ele 
alınmakta ve gündeme getirilmek-
tedir.  ILO’nun çalışmalarını değişen 
ihtiyaç ve konular nedeniyle ülke 
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ve/veya bölge odaklı sürdürdüğü 
dikkati çekmektedir (ILO, 2020e; 
ILO, 2020f). ILO’nun yirmi yıl önce 
ortaya atılan insana yakışır iş ve ge-
lir (decent work) yaklaşımının sal-
gın sürecinde özellikle göçmen işçi-
ler için daha fazla vurgulanmasına 
ihtiyaç duyulduğu değerlendiril-
mektedir (Rantanen, Muchiri, & 
Lehtinen, 2020). Sürecin göçmen 
işçiler açısından uluslararası kuru-
luş tarafından yönlendirilmesindeki 
sınırlılıkların kaçınılmaz olduğu 
gerçeği göz önüne alınmakla birlik-
te, başta kadın göçmen işçiler ol-
mak üzere dezavantajlı gruplardaki 
bireylerin karşı karşıya kaldıkları 
tehlikelerin gündeme getirilmesine 
yönelik çalışmaların da sınırlı oldu-
ğu sonucuna varılmıştır.

SONUÇ
Normalde özellikle uluslararası 

işçi göçü ile işçilere tanınan haklar 
arasında yaşanan gerilimin (Ruhs, 
2013, s. 111-113), Covid-19 salgını sü-
recinde İspanya ve Portekiz gibi bazı 
ülkelerde ortadan kalktığı dikkat 
çekmektedir. Sözkonusu ülkelerde, 
sınırlı haklara sahip özellikle mev-
simlik göçmen işçilere ve düzensiz 
göçmen işçilere bu süreçte ulusal 
seviyede haklar tanınmış ve yar-
dımlar sunulmuştur (BBC, 2020; 
Euronews, 2020; ILO, 2020d). Bir ter-
cih konusu olarak sunulan kamu 
sağlığı ve güvenliği ile göçmen işçi-
lerine sunulan imkanlar/haklar, 
Portekiz ve İspanya gibi bazı ülkeler 
tarafından Covid-19 salgını sürecin-
de ikilem olmaktan çıkarılarak, biri-

birini tamamlayan süreçler şeklinde 
değerlendirilmektedir. Ancak bu 
yaklaşım yaygın değildir. 

Bu makale, Covid-19 salgınının 
göçmen işçileri nasıl etkilediğini ve 
ILO’nun sürece yaklaşımını incele-
mektedir. Salgın ile birlikte karanti-
na önlemleri çerçevesinde ilk olarak 
sınırlar kapatılmış ve insan hare-
ketliliğini yani işçi göçü durma nok-
tasına getirilmiştir. İkinci aşamada 
ise salgına karşı getirilen önlemler 
ekonomik bir kriz ile karşı karşıya 
kalınmasına yol açmıştır. Bu durum 
işçi sağlığı ve iş güvenliği alanında 
tüm işçileri özellikle de göçmen iş-
çileri etkilemiştir. Bu makalede 
göçmen işçiler, düzenli-düzensiz ve 
uzun süreli-kısa süreli kalma niye-
tiyle gelenler olarak ele alınmıştır. 
Bu tasnif çerçevesinde düzensiz 
göçmen işçiler ile kısa süreli kalma 
niyetiyle gelen göçmen işçilerin, sa-
hip oldukları sınırlı haklar nedeniyle 
daha dezavantajlı olduğu ve Co-
vid-19 salgını sürecinden orantısız 
etkilendiği sonucuna varılmıştır.

ILO, bu süreçte değişen ihtiyaç-
ları dikkate alarak ulusal ve bölgesel 
çalışmalar yürütmektedir. Ancak 
genel olarak çalışmalarında göç-
men işçilerin ulusal önlemleri kap-
samında ele alınması, göçmen işçi-
lerin kendi ülkeleriyle çalıştıkları 
ülke arasında ikili ve bölgesel ilişki-
ler geliştirilmesi ile işveren ve işçi 
örgütlerinin Covid-19 önlemlerinin 
geliştirilmesine katılımının destek-
lenmesine odaklanmaktadır. Bu 
çerçevede, çalışmalarında hükü-
metler, sendikalar, sivil toplum gibi 
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farklı paydaşlarla göçmen işçilerin 
sağlığının tesisi, mevsimlik göçmen 
işçilere ilişkin konular, göçmen işçi-
lerin evlerine geri dönüş süreçleri 
gibi konulara odaklanmakta, ilke 
karaları oluşturmaktadır. Bugüne 
kadar yürütülen ILO çalışmalarının 
göçmen işçilerin küresel çapta karşı 
karşıya kaldığı sorunları ortaya 
koyması ve öneri geliştirmesi bakı-
mında önemli olduğu, ancak henüz 
ILO tarafından önerilerin ve bölge-
sel/ulusal projelerin ötesine geçen 
adımlar atılmadığı, bunların hayata 
geçirilmesi konusunda etkili ola-
madığı değerlendirilmektedir. Bu 
çerçevede, özellikle düzensiz göç-
menler ile kısa süreli kalma ama-
cıyla gelen başta mevsimlik göçmen 
işçiler olmak üzere dezavantajlı 
gruptakilerin karşı karşıya kaldığı 
sorunlar ile başetme konusunda in-
san hakları bağlamında ILO’nun ça-

lışmalarının yetersiz kaldığı savu-
nulmaktadır. 

Özellikle Orta ve Kuzey Avru-
pa’da aşırı sağ partiler, salgının kü-
resel çapta yayılması ile ilgili göçü 
ve göçmen işçileri günah keçisi ilan 
etmekte ve ekonomik kriz döne-
minde aşırı sağ göçmen karşıtı söy-
lemler etkisini arttırmaktadır. Her 
ne kadar salgın sonrasındaki dünya 
ve ekonomik durum üzerine öngö-
rülerde bulunmak için erken olsa 
da, salgın sonrasında sınırların açıl-
ması ve ekonomik krizin etkisini 
derinleştirmesiyle göçmen işçilerin 
haklar bağlamında tekrar sıkıntı 
yaşayacağı düşünülmektedir. Bu 
süreçte başta ILO olmak üzere, göç-
men işçilerin haklarını savunan 
uluslararası kuruluşların çalışmala-
rına ve etkinliklerinin artırılmasına 
her zamankinden de fazla ihtiyaç 
duyulacağı değerlendirilmektedir.
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ÖZ
“Kısa çalışma ve kısa çalışma 

ödeneği” kurumu üçlü bir ayağa 
oturmakta, bir ayağında işletmenin 
işçilik giderlerinin azaltılması yo-
luyla korunması diğer ayağında iş-
çinin gelir kaybının telafi edilmesi 
ve üçüncü ayağında da işten çıkar-
maların önlenerek sosyal anlamda 
istihdamın korunması amaçları bu-
lunmaktadır. 

Kısa çalışma, iki şekilde uygu-
lanmakta olup, işyerinde işin tama-
men / kısmen durması yahut çalış-
ma sürelerinin önemli ölçüde 
azaltılması koşullarına uygunluğu 
gerektirir. İşyerinde işin tamamen / 
kısmen durması halinde uygulana-
cak kısa çalışma için, mevzuatımız-
da bu koşulların belirli bir süre de-
vamlılığı aranmış olup, “sürekli 
yahut kesintili olarak en az dört 
hafta devam etmesi” önkoşulu geti-
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rilmiştir. Azaltılmış çalışma sürele-
riyle uygulanacak kısa çalışma için 
ise, bu durumun en az ne kadar süre 
devam edeceğine ilişkin mevzuatı-
mızda bir düzenlenme boşluğu bu-
lunmakla birlikte, azaltılmış çalışma 
süreleriyle kısa çalışma için başvu-
ruların da “sürekli yahut kesintili 
olarak en az dört hafta devam et-
mesi” koşuluna uyan işyerlerinden 
yapıldığını, uygulamanın da buna 
uygun olarak şekillendiğini görüyo-
ruz. Diğer yandan işin tamamen/
kısmen durması halinde uygulana-
cak kısa çalışma için aranan belirli 
bir süre devamlılığın, bu sürenin 
dolmasıyla kısa çalışmaya başlana-
bileceği yönünde bir bekleme süresi 
olarak aranmadığını, işyerinde işin 
tamamen/kısmen durması halinin 
başlamasından itibaren uygulana-
bileceğini ancak bu halinin belirli bir 
süre devamlılığı-sürekli yahut ke-
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sintili olarak en az dört hafta- koşu-
lunun getirildiğini görüyoruz. Bura-
da Kanun koyucu tarafından, 
işyerinde faaliyetin tamamen veya 
kısmen durması yahut azalmasının 
yaratacağı maliyete, işverenin işlet-
me riski çerçevesinde asgari bir 
süre katlanması beklenmemiş, kısa 
çalışma gerekçeleri doğduğu gün-
den itibaren, işyerinde kanuni kısa 
çalışma uygulamasına başlanabile-
ceği yani işyerinin sosyal koruma 
kapsamına alınması öngörülmüş-
tür. Bununla birlikte, kısa çalışmay-
la aynı gerekçelerle 4857 sayılı İş 
Kanunu 40. maddesinde öngörülen 
bir haftalık sürede işverenin işçilere 
yarım ücret ödeme yükümlülüğüne 
ilişkin hüküm saklıdır. 

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Ka-
nunu’nun Ek-2. maddesine göre; 
“Genel ekonomik, sektörel veya böl-
gesel krizler” ile “zorlayıcı sebepler-
le” kısa çalışma uygulanabileceği 
öngörülmüştür. 

İşyerinde zorlayıcı sebepler, ifa 
imkânsızlığı/geçici ifayı kabul im-
kânsızlığı yaratan sebepler olup, iş 
hukukunda iş sözleşmesinin askıya 
alınması hali daha geniş bir kapsa-
ma sahip kılınabilecek teorik bir ta-
ban geliştiği, ifayı kabulde “maddi 
imkânsızlık” gibi “beklenilmezlik” 
ölçütünün de benimsendiğini ve 
bunun en somut örneği olarak da 
ekonomik krizlerin kısa çalışma için 
zorlayıcı neden yanında diğer bir 
sebep olarak kabul edilmesinde 
etkili olduğu görülmektedir.

Mevzuatımızda “Doğal afet, sal-
gın hastalık, seferberlik vb.” nitelik-
te zorlayıcı nedenler yanında “zorla-

yıcı neden niteliğindeki dışsal 
unsurlardan kaynaklı dönemsel 
durumlar”ın da zorlayıcı neden sa-
yılmasıyla, doğal afetler ile olağa-
nüstü sosyal ve hukuki olaylar ya-
nında özellikle olağanüstü ve 
umulmayan ekonomik olay ve sü-
reçlerin de zorunlu nedenler olabi-
leceği kabul edilmiş olmaktadır. 

Kısa çalışmanın gerekçeleri za-
man içinde, özellikle “zorlayıcı ne-
den” tanımının değişimiyle, geniş-
letilmiş ve muğlaklaşmış olup, 
“zorlayıcı neden” kavramının yeni 
tanımının, iş hukukundaki zorlayıcı 
nedenden kaynaklı diğer hak ve 
yükümlülüklere etkileri gündeme 
gelmektedir. 

Kısa çalışma ödeneği, kanunen 
işverenin ödemesi gerekli bir ücre-
tin, İşsizlik Sigortası Fonundan 
ödenmesi değildir. İŞÇİ zorunlu ne-
denlerle çalışma süresinin tama-
mında yahut bir kısmında çalıştırı-
lmadığı için, işveren ücret ödemekle 
yükümlü olmamakla birlikte, işçiye 
ödenen kısa çalışma ödeneği, sosyal 
anlamda bir ödenek niteliğindedir. 
Bu niteliğiyle kısa çalışma ödeneği 
işçilerin yararlanacağı bir haktır.

Kısa çalışma ödeneği, işyerinde 
kısa çalışmadan önceki haftalık ça-
lışma süresini tamamlayacak şekil-
de, çalışılmayan sürelere ilişkin işçi 
ücretinin yerine ödenen bir öde-
nektir. Yani, kısa çalışma ödeneği, 
işçinin çalışmadığı süreye ilişkin 
ücretinin telafisine yöneliktir.

Anahtar Kelimeler: Kısa Çalışma, 
Kısa Çalışma Ödeneği, Ekonomik 
Kriz, Zorlayıcı Sebep.
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SHORT-TIME WORK 
ACCORDING TO 
UNEMPLOYMENT INSURANCE 
LAW AND WORKER’S RIGHTS 
DURING TO SHORT-TIME WORK

ABSTRACT
The institution of “short-time 

work and short-time work allow-
ance” sits on a triple foot, with one 
leg to protect the enterprise by re-
ducing the labor costs, and the oth-
er leg is to compensate for the loss 
of income of the worker and the 
third leg to prevent job cuts and to 
protect social employment.

Short work is practiced in two 
ways, requiring compliance to the 
workplace in the workplace com-
pletely / partially or significantly re-
ducing working times. Short work is 
practiced in two ways, requiring 
compliance to the conditions that 
the work is completely / partially 
stopped or the work times are sig-
nificantly reduced. For the short 
work to be applied in case the work 
stops completely / partially in the 
workplace, a certain period of conti-
nuity of these conditions has been 
sought in our legislation and the 
precondition for “continuing at least 
four weeks intermittently or inter-
mittently” has been introduced. For 
short work to be implemented with 
reduced working times, although 
there is a regulation gap in our legis-
lation regarding the minimum dura-
tion of this situation, applications 
for short work with reduced work-
ing times are also made from work-

places that comply with the condi-
tion that “at least four weeks of 
continuing or intermittent” will con-
tinue. We see that the application is 
shaped accordingly.

On the other hand, if a certain 
period of time required for short 
work to be applied if the work is 
stopped completely / partially, it is 
not necessary to wait as a waiting 
period for the short work to be 
started after this period expires, but 
it can be applied from the beginning 
of the work in the workplace com-
pletely / partially, but this period is a 
certain period of continuity or at 
least four weeks intermittently. 
Here, it is foreseen that the lawmak-
er will not expect to spend a mini-
mum period of time within the 
framework of the business risk of 
the employer, for a minimum period 
of time, within the framework of the 
business risk of the employer, as 
the reason for the short-term work 
is born, that the workplace will be 
included in the scope of social pro-
tection. However, the provision re-
garding the employer's obligation to 
pay half the wages to workers is re-
served for a week in the week en-
visaged in Article 40 of the Labor 
Law on the same grounds as short 
work. 

According to the Annex-2 of the 
Unemployment Insurance Law 
numbered 4447; It is envisaged that 
"general economic, sectoral or re-
gional crises" and "for compelling 
reasons" can be used for short stud-
ies.
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The compelling reasons in the 
workplace are the reasons for the 
impossibility of performance / ac-
ceptance of temporary perfor-
mance, and the suspension of the 
employment contract in the labor 
law has developed a theoretical ba-
sis, which can be rendered with a 
wider scope, that the criterion of 
"unpredictability", such as "material 
impossibility", has been adopted 
and this is the most concrete. As an 
example, it seems that economic 
crises are effective in accepting 
economic reasons as another rea-
son besides compelling reason for 
short work.

The employer is not liable to pay 
wages as the worker is not em-
ployed for a full or part of the work-
ing period for compulsory reasons, 
but the short-time working allow-
ance paid to the worker is a social 
benefit. With this quality, short-
time working allowance is a right 
that workers can benefit from. In 
addition to compelling reasons such 
as “natural disasters, epidemics, 
mobilization, etc.” in our legislation, 
natural disasters and extraordinary 
social and legal events as well as 
extraordinary and unexpected eco-
nomic events and processes are 
mandatory in addition to being con-
sidered as compelling reasons. It is 
accepted that there may be reasons. 
The reasons for the short work have 
been expanded and ambiguous 
over time, especially with the 
change of the definition of "compel-
ling reason", and the effects of the 

new definition of the concept of 
"compelling reason" on other rights 
and obligations arising from the 
compelling reason in the labor law 
are on the agenda.

Short-time working allowance is 
not a payment that is required by 
the employer by law from the Un-
employment Insurance Fund. The 
employer is not liable to pay wages 
as the worker is not employed for a 
full or part of the working period for 
compulsory reasons, but the short-
time working allowance paid to the 
worker is a social benefit. With this 
quality, short-time working allow-
ance is a right that workers can 
benefit from.

The short-time work allowance 
is a compensation paid in place of 
the wages of the unemployed peri-
ods, complementing the weekly 
working time before short-time 
work. That is, the short-time work-
ing allowance is for compensating 
the wage of the worker for the peri-
od of absence.

Keywords: Short-Time Work, 
Short-Time Work Allowance, Eco-
nomic Crisis, Compelling Reasons

GIRIŞ
Ekonomik krizler ve zorlayıcı se-

beplerle çalışma hayatında sıkça 
görülen istihdamın daraltılması, iş-
çilerin ücretsiz izine çıkarılması du-
rumunda yahut çalışma sürelerinin 
kısaltılması yoluyla gelirlerinin dü-
şürülmesi karşısında, işletmeleri, 
istihdamı ve işçileri korumak ama-
cıyla, bir sosyal güvence sistemi 
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olarak iş ve sosyal güvenlik mevzu-
atında “kısa çalışma ve kısa çalışma 
ödeneği” kurumu geliştirilmiştir. 

Kısa çalışmaya ilişkin ilk düzen-
leme 4857 sayılı İş Kanunu’nun 
“kısa çalışma” başlıklı 65. madde-
siyle mevzuatımıza girmiştir.

Çalışma koşullarında değişikli-
ğin özel bir durumuna yahut iş söz-
leşmesinin askıya alınması haline 
karşılık gelen kısa çalışma uygula-
ması, bu yönleriyle iş mevzuatının 
konuları arasına girerken, aynı za-
manda, kısa çalışma ödeneklerinin 
sosyal sigorta sistemi fonlarından 
karşılanması nedeniyle, sosyal gü-
venlik mevzuatı konularının arası-
na da girmektedir. 4857 sayılı İş Ka-
nunu’nun 65. maddesinde düze- 
nlenen kısa çalışma, kısa çalışma 
ödeneğinin işsizlik sigortası fonun-
dan karşılanmasından hareketle, 
2008 yılında 5763 İş Kanunu ve Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun ile 4857 sayılı İş 
Kanunu’ndan çıkartılarak 4447 sa-
yılı İşsizlik Sigortası Kanunu kapsa-
mına alınmıştır. 

Bu çalışmada, İşsizlik Sigortası 
Kanunu’na göre, kısa çalışma uygu-
lamasının tanımı, kapsamı, gerek-
çeleri, niteliksel ve süresel koşulları 
ile kısa çalışma ödeneği ve kısa ça-
lışma süresince işçilere sağlanan 
diğer hakların açıklanması amaç-
lanmıştır. 

1. GENEL OLARAK KISA 
ÇALIŞMA 

1.1.“Kısa Çalışma” Kavramı 
Genellikle zorlayıcı nedenlerle 

yahut kanunen tanınan diğer ben-
zer nedenlerle işyerinde faaliyetin 
kısmen veya tamamen durmasını 
yahut çalışma saatlerinin azaltıl-
masını içerecek şekilde yapılan ve 
işçilerin çalışmadıkları dönemlere 
ilişkin ücretlerinin bir kısmının sos-
yal fonlardan - genellikle sosyal si-
gorta sistemi fonlarından - karşı-
landığı “kısa çalışma ve kısa çalışma 
ödeneği” olarak adlandırılan uygu-
lama, çalışma koşullarında değişik-
liğin özel bir durumuna yahut iş söz-
leşmesinin askıya alınması haline 
karşılık gelmektedir.

Kısa çalışma, belirli koşullarda 
işyerinde faaliyetin kısmen veya ta-
mamen durması yahut azalması so-
runu karşısında işçi ve işverenin iş 
sözleşmesi çerçevesinde değişiklik 
yaparak çözecekleri bir duruma 
karşılık olmanın ötesinde, istihda-
mın devamlılığı ve işsizlik sorunu 
karşısında üretilen hukuki ve sos-
yal bir çözüm şeklidir. Kavram, hiç 
çalışılmayan yahut eksik çalışılan 
sürenin işçi ve işverene maliyetleri-
nin, sosyal anlamda karşılanmasına 
dayalı olarak ortaya çıkmıştır. 

Kısa çalışma, Kanun’da sayılan 
nedenlerle ekonomik açıdan zor du-
ruma düşen işletmelerde işçi ve iş-
verenlerin çıkarlarının sosyal sigor-
ta sistemi içinde uzlaştırıldığı, işin 
kısmen veya tamamen durduruldu-
ğu yahut çalışma sürelerinin azaltıl-
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dığı bir durum olarak tanımlanabilir 
(Caniklioğlu, 2005: 504).

Batı hukuk sistemlerinde geçici 
veya kısmi işsizlik olarak adlanlan-
dırılan (Endes, 2017: 7) kavram, 
mevzuatımızda terim olarak “kısa 
çalışma” adıyla girmiş olup, bu te-
rim, çalışma sürelerinin kısaltılma-
sını vurgularken, kavramın tanımı 
içinde yer alan “işyerindeki faaliye-
tin tamamen durmasıyla ortaya çı-
kan hiç çalışmama” durumunu ise 
çağrıştırmamaktadır. Dolayısıyla 
mevzuatımıza “kısa çalışma” tabiri 
olarak giren terimin,  kavram karşı-
lığına denk düşmediği görülmekte-
dir (Çil, 2010: 703). 

Mevzuatımızdaki kısa çalışma 
teriminin, çalışma sürelerinin mev-
cut halinden azaltılarak sıfırlanma-
sına kadar olan süreci içerecek şe-
kilde “kısaltılmış çalışma” anla- 
mında anlaşılması, kavram karışık-
lığını bir ölçüde giderecektir. 

1.2. “Kısa Çalışma” Uygulaması-
nın Amaçları 
Kısa çalışmanın, özellikle ekono-

mik krizlerin istihdamda, çalışma 
koşulları açısından yarattığı hem iş-
veren hem de işçi açısından olum-
suz sonuçları telafi etmek üzere ge-
liştirilmiş sosyal amaçlı bir iş 
hukuku argümanı olduğunu söyle-
yebiliriz. 

Kısa çalışma kurumunun teme-
linde yatan düşünce, ekonomik 
krizler ve zorlayıcı sebeplerle, işye-
rindeki çalışılan sürelerinin azaltıl-
ması veya işçinin geçici olarak ça-
lışmamasının olumsuz sonuçlarını 

engellemek, çalışma hayatında sık-
ça görülen işçinin iş sözleşmesi 
sona erdirilmeden ücretsiz izin ve-
rilmesi şeklindeki uygulamalara 
son vermek ve işçilere sınırlı da olsa 
bir gelir güvencesi sağlamaktır (Çe-
tinkaya Kayalı, 2014: 429). Kısa ça-
lışma uygulamaları, geçici olarak 
ekonomik krizler veya zorlayıcı se-
bepler gerekçesiyle faaliyetini 
azaltmak durumunda kalan işve-
renlerin, işyerinde normal zamanda 
uygulanan haftalık çalışma saatle-
rini azaltabilmesine yahut geçici 
olarak bazı işçilerin çalıştırılmama-
sına olanak vererek, işçi çıkarmala-
rını engellemekte ve çalışılan süre-
nin azalması sebebiyle gelir kay- 
bıyla karşı karşıya kalan işçilerin de 
gelir kayıplarını belirli ölçülerde 
karşılamaktadır (Ekmel, 2014: 14).

Kısa çalışma, normal çalışma 
koşullarına dönebilmek için geçici 
bir önlem niteliğindedir (Endes, 2017: 
27). Kısa çalışma ödeneğinin temel 
amaçları, ekonomik kriz ve zorlayıcı 
nedenlerin zor duruma düşürdüğü 
işletmeleri ayakta tutmak, işçi is-
tihdamının devamının sağlanmak 
ve işçilerin çalışmadıkları dönem-
deki gelir kayıplarını telafi etmek 
olarak sıralanabilir. Bireysel fayda-
lara paralel olarak sosyal anlamda 
da, istihdamın korunması ve gelir 
kayıplarının önlenmesi gibi sosyal 
faydalar gündeme gelmektedir. 

Bu amaçlarla iş hukukunda ge-
liştirilen ve sosyal güvence sistemi 
kapsamına alınan “kısa çalışma ve 
kısa çalışma ödeneği” kurumu üçlü 
bir ayağa oturmakta, bir ayağında 
işletmenin işçilik giderlerinin azal-
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tılması yoluyla korunması diğer 
ayağında işçinin gelir kaybının telafi 
edilmesi ve üçüncü ayağında da iş-
ten çıkarmaların önlenerek sosyal 
anlamda istihdamın korunması 
amaçları bulunmaktadır. 

Söz konusu sosyal faydalar dik-
kate alınarak, işçilerin gelir kayıpla-
rının telafisinin, sosyal güvenlik sis-
temleri çerçevesinde çözümlenmesi 
gündeme gelmiş, kısa çalışma öde-
neğinin sosyal güvenlik fonlarından 
yahut özel olarak oluşturulmuş sos-
yal fonlardan karşılanması öngö-
rülmüştür. Kısa çalışma döneminde 
işçinin “çalışmaması” yahut “eksik 
çalışması” olgusu, işçiden yahut 
doğrudan işletmeden kaynaklı ne-
denlere dayalı olmadığı yani ne işçi-
nin ne de işverenin kusuru olmak-
sızın ortaya çıktığından, bundan 
kaynaklanan sonuçların ve mali-
yetlerin de ne sadece işçi ne de sa-
dece işveren tarafından karşılan-
ması, sosyal olarak üstlenilmesi ve 
sonuçlarının bertaraf edilmesi 
amaçlanmaktadır. Bununla birlikte, 
asıl olarak işverenlere ait olması ge-
reken işletme riskinin, ekonomik 
krizler veya zorlayıcı sebepler söz 
konusu olduğunda, sosyal olarak 
paylaşıldığı da göz ardı edilmemeli-
dir. Bu paylaşım, kısa çalışma öde-
neklerinin işçi, işveren ve devlet 
katkısından oluşan sosyal fonlar-
dan karşılanmasıyla gerçekleş-
mekte, sadece işverene ait olan iş-
letme riski maliyetlerine işçiler ve 
kamu da ortak olmaktadır.  

Kısa çalışma uygulamasıyla; iş-
çilerin bir bölümünün işten çıkarıl-

ması yoluyla toplam çalışılan sürede 
azalmaya gitmek yerine, işyerinin 
tümünde veya bir bölümünde çalı-
şan işçilerin katılımıyla oluşturulan 
grubun çalışma saatlerinde azalt-
maya gidilmektedir (Ekmel, 2014: 
14). Bu nedenle kısa çalışma, çalış-
ma saatlerinde azaltılmaya gidilme-
siyle işçiler üzerindeki dağılımı ko-
nusunda daha eşitlikçi bir yapı 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Ça- 
lışma sürelerinin azaltılması sonucu 
işçilerin katlanması gereken mali-
yet, sadece işini kaybedenlere yük-
lenmeyecek, daha geniş bir işçi gru-
bu tarafından paylaşılacaktır 
(Ekmel, 2014: 16).

Kısa çalışma ödeneğinin doğru-
dan yararlanıcısı işçiler olmakla bir-
likte, dolaylı olarak işverenler de ça-
lıştırmadığı süre açısından ücret 
ödeme yükümlülüğünden kurtul-
duğu için işverenin de menfaati söz 
konusudur. Kısa çalışma ile hem iş-
verenin hem de işçinin menfaatleri 
gözetilmekte, her iki durum, işyeri-
nin ve istihdamın korunmasına hiz-
met etmektedir. Bu nedenle, kısa 
çalışma uygulamasının öznesinin 
ne işçi ne de işveren olarak değil, iş-
veren ve işçileri kapsayacak şekilde 
işyerinin kendisi olarak kabul edil-
diği de söylenebilir. 
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2. MEVZUATIMIZDA “KISA 
ÇALIŞMA”NIN TANIMI VE 
KAPSAMI 

2.1. Mevzuatımızda “Kısa Çalış-
ma”nın Gelişimi
“Kısa çalışma” ve “kısa çalışma 

ödeneği” kavramları, ülkemizde iş 
mevzuatına ilk olarak 4857 sayılı İş 
Kanunu’nun 65. maddesinde düzen-
lenerek girmiştir. Kanun’un gerek-
çesinde de özellikle genel ekonomik 
krizler ve zorlayıcı sebeplerle çalış-
ma hayatında sıkça görülen işçilerin 
ücretsiz izine çıkarılması durumun-
da, işçilere sınırlı da olsa bir gelir gü-
vencesi sağlamak amacıyla, "kısa 
çalışma" ve "kısa çalışma ödeneği" 
kavramlarının getirildiği ifade edil-
miştir.  

4857 sayılı İş Kanunu ile iş huku-
ku kapsamında düzenlenen “kısa 
çalışma”, 2008 yılında 5763 sayılı 
Kanun ile İş Kanunu düzenlemele-
rinden çıkartılarak 4447 sayılı İşsiz-
lik Sigortası Kanunu kapsamına 
alınmıştır.

5763 sayılı Kanun ile 4447 sayılı 
İşsizlik Sigortası Kanununa eklenen 
“kısa çalışma ve kısa çalışma öde-
neği” başlıklı Ek-2. maddesinde 
kısa çalışma, 4857 sayılı İş Kanu-
nundaki tanımı aynen korunarak 
“Genel ekonomik kriz ile zorlayıcı 
sebeplerle işyerindeki haftalık ça-
lışma sürelerinin geçici olarak 
önemli ölçüde azaltılması veya iş-
yerinde faaliyetin tamamen veya 
kısmen geçici olarak durdurulması 
hallerinde, işyerinde üç ayı aşma-
mak üzere kısa çalışma yapılabilir.” 

şeklinde tanımlanmıştır. Daha son-
ra 6111 sayılı Kanun ile 4447 sayılı 
İşsizlik Sigortası Kanunu’nda yapı-
lan değişik ile işyerinde faaliyetin 
durması yahut kısa çalışma yapıl-
masını gerektiren “genel ekonomik 
kriz“ kavramı yanına, “sektörel 
ekonomik kriz” ve “bölgesel ekono-
mik kriz” ibareleri de eklenmek su-
retiyle ekonomik kriz gerekçesi ge-
nişletilerek, “zorlayıcı sebepler” 
yanı sıra ve “genel ekonomik, sek-
törel veya bölgesel krizler” nedeniy-
le de kısa çalışma yaptırılabileceği 
düzenlenmiştir.

Yönetmelik’te 9/11/2018 tarih ve 
30590 sayılı Resmi Gazete’de ya-
yımlanarak yürürlüğe giren deği-
şikliği ile de, zorlayıcı nedenin tanı-
mı aşağıda açıklanacağı şekilde 
genişletilmiştir.

2.2. Mevzuatımızda “Kısa Çalış-
ma” nın Hukuki Niteliği
İşyerinde kısa çalışmayı doğuran 

aynı nedenlere dayalı olarak, İş Ka-
nunu çerçevesinde “iş söz-leşmesi-
nin askı hali”, “çalışma koşullarında 
esaslı değişiklik” gibi kanuni veya 
taraflarca ka-rarlaştırılabilen hu-
kuki kurum ve süreçler de uygula-
nabilecek olup, İşsizlik Sigortası Ka-
nunu çerçe-vesinde düzenlenen 
kısa çalışma, bu uygulamalardan 
farklı bir hukuki nitelik taşımakta-
dır. Bu hukuki kurum ve süreçler 
arasında kısa çalışmanın, kanunen 
zorunlu tutulup tutulmadığı hususu 
gündeme gelmekte olup, kanunda 
belirtilen gerekçeler gerçekleştiğin-
de kısa çalışma yapmak üzere işve-
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renin başvurusunun kanunen zo-
runlu tutulmadığını, ancak taraflar- 
ca İş Kanunu çerçevesinde başkaca 
anlaşma yapılmadığında, işveren 
tarafından feshin son çare olmasın-
dan hareketle, iş sözleşmesinin fes-
hinden önce işveren tarafından 
başvurulması gereken bir uygula-
ma olduğunu söyleyebiliriz (Yüce-
soy, 2019: 153)

2. 3. Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma 
Ödeneğinin Yararlanıcılar Açı-
sından Kapsamı 
Kısa çalışma kurumunun, 4447 

sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu kap-
samına alınmasının, kısa çalışma 
ödeneğinin işsizlik sigortası fonun-
dan karşılanacak olması nedeniyle, 
uygulamada pratik faydaların oluş-
masına hizmet ettiği kuşkusuzdur. 
Ancak bundan öte olarak, bu de-
ğişiklikle, kısa çalışma ödeneğinin 
kapsamı, 4447 sayılı Kanun kapsa-
mındaki sigortalıların tümünü içe-
recek şekilde genişletilmiştir. Böy-
lelikle, kısa çalışma ve kısa çalışma 
ödeneğinden sadece 4857 sayılı İş 
Kanunu’na tabi olanlar yararlanır-
ken, bu değişiklikle, 4857 sayılı İş 
Kanunu kapsamı dışında olup Türk 
Borçlar Kanunu’na tabi çalışan-
lar, Basın İş Kanunu’na ve Deniz İş 
Kanunu’na tabi olanların da kısa 
çalışma ödeneğinden yararlanma-
sı sağlanmıştır. 4447 sayılı Kanun 
kapsamındaki sigortalılar ve işyer-
leri yani 5510 sayılı Sosyal Sigortalar 
ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 
(SSGSSK)’nun 4. maddesinin birinci 
fıkrasının (a) bendi ile ikinci fıkrası 

kapsamında olanlardan bir hizmet 
akdine dayalı olarak çalışan sigorta-
lılar, 4857 sayılı Kanuna göre kısmi 
süreli iş sözleşmesi ile çalışanlardan 
5510 sayılı Kanun’un 52. maddesinin 
birinci fıkrası kapsamında işsizlik 
sigortası primi ödeyen isteğe bağ-
lı sigortalılar ile aynı Kanunun ek 6. 
maddesi kapsamındaki sigortalı-
ları ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar 
Kanununun geçici 20. maddesinde 
açıklanan sandıklara tabi sigortalı-
ları çalıştıran işyerleri, kısa çalışma 
uygulamasından yararlanabilecek-
lerdir.

3. KISA ÇALIŞMA HALININ IŞYE-
RI BAZINDA NITELIKSEL VE SÜ-
RESEL KOŞULLARI

3.1. Faaliyetin Durması Hali ve 
Süresel Koşulları

3.1.1. Faaliyetin Tamamen veya 
Kısmen Durması 
İşsizlik Sigortası Kanunu Ek-2. 

maddesine göre, kısa çalışma öde-
neğinden yararlanmak için, zorlayı-
cı nedenlerle faaliyetin tamamen 
durması yanında kısmen durması 
da yeterli görülmüştür. 

İşyerinde faaliyetin tamamen 
durması halinde işyerindeki tüm iş-
çiler açısından, kısmen durması ha-
linde ise durdurulan bölümdeki işçi-
ler açısından gündeme gelecektir 
(Caniklioğlu, 2005).

“Kısmen durma” hali, işyerinin 
tamamında yahut bölümlerinde fa-
aliyetin durması halini içermekte-
dir. Örneğin, bir fabrikada üretim 
bandındaki makinelerin bir kısmı-
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nın çalışmaması şeklinde faaliyetin 
kısmen durdurulması söz konusu 
olabileceği gibi, fabrikanın bazı bö-
lümlerinde çalışma aynen devam 
ederken bazı bölümlerinde ise dur-
durulabilir. Bu durumların her ikisi 
de, faaliyetin kısmen durdurulması 
anlamına geldiğinden, faaliyetin 
durdurulduğu bölümlerde kısa ça-
lışma uygulanabilecektir. 

3.1.2. Faaliyetin Durma Halinin 
Asgari Belirli Bir Süre Devam Et-
mesi Koşulu
İşsizlik Sigortası Kanunu Ek-2. 

maddesi, kısa çalışmanın tanımın-
da, zorlayıcı nedenlerle üretimin 
kısmen veya tamamen durması ha-
line özgü olarak bu halin asgari bir 
süre devam etmesi koşulunu da ge-
tirmiştir. Söz konusu Kanun mad-
desine göre; kısa çalışma için, zorla-
yıcı nedenlerle üretimin kısmen 
veya tamamen durması halinin “sü-
rekli yahut kesintili olarak dört haf-
ta devam etmesi” zorunluluğu bu-
lunmaktadır1. 

Kanun ve Yönetmelik’teki ta-
nımdan yola çıkarak, kısa çalışma 
yapmak için işyerinde en az dört 
hafta faaliyetin kısmen veya tama-
men durmasının, bir bekleme süresi 
olarak tanımlanmadan, kısa çalış-
manın asgari süresinin dört hafta 
olmasının öngörüldüğünü söyleye-
biliriz. Yani işveren, asgari dört hafta 
1 Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yö-
netmelik’in 3. maddesi ç) bendine göre Kısa çalışma; 
“Üç ayı geçmemek üzere (Ek: RG-9/11/2018-
30590) 4447 sayılı Kanunun Ek 2 nci maddesinde sayı-
lan gerekçelerle; … veya süreklilik koşulu aranmaksı-
zın en az dört hafta süreyle faaliyetin tamamen veya 
kısmen durdurulması”nı, ifade eder. 

sürecek kısa çalışmayı işyeri açı-
sından planlayarak, kısa çalışma 
için başvuruda bulunabilir ve en ba-
şından itibaren kısa çalışma ödene-
ğinden yararlanabilir. Bununla bir-
likte, kısa çalışmayla aynı gere 
kçelerle İş Kanunu 40. maddesinde 
öngörülen bir haftalık sürede işve-
renin işçilere yarım ücret ödeme 
yükümlülüğüne ilişkin hüküm sak-
lıdır. 

3.2. Çalışma Sürelerinin Azaltıl-
ması Hali ve Koşulları 

3.2.1. Çalışma Sürelerinin Belirli 
Bir Oranda Azaltılması Koşulu
İşsizlik Sigortası Kanunu Ek-2. 

maddesinde, kısa çalışma ödene-
ğinden yararlanmak için, çalışma 
sürelerinin işyerinin tamamında 
veya bir bölümünde geçici olarak 
önemli ölçüde azaltılması koşulu 
getirilmiştir. Bu koşul, Kısa Çalışma 
ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında 
Yönetmelik’in 3. maddesi ç bendin-
de, “çalışma sürelerinin işyerinin 
tamamında veya bir bölümünde ge-
çici olarak en az üçte bir oranında 
azaltılması” şeklinde açıklanmıştır. 
Yasanın çalışma süresinin azaltıl-
ması için, belirli bir oran öngörme-
miş olması, Yönetmelik ile bu oranın 
değiştirilebileceğini göstermekte-
dir.

İşyerindeki haftalık çalışma sü-
relerinin önemli ölçüde azal-dığının 
tespitini yapabilmek için öncelikle 
işyerindeki emsal haftalık çalışma 
saatinin tespiti gerekmektedir. İş 
Kanunu’na göre haftalık çalışma 
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süresi en fazla 45 saat olabileceğin-
den, kısa çalışma uygulaması yapı-
lacak işyerinde en fazla 30 saat ça-
lışma yapılması, çalışma sürelerinin 
en az 15 saat azaltılması gerekmek-
tedir. İşyerindeki haftalık çalışma 
süresinin taraflarca 45 saatin altın-
da düzenlendiği işyerlerinde ise, 
kısa çalışma süresi en az bu sürenin 
2/3 olacaktır. Kısa çalışma süresi, 
kısa çalışma yapacak her bir işye-
rindeki somut haftalık çalışma sü-
resi üzerinden hesaplanacak, buna 
göre kısa çalışma süresi de işyerleri 
bazında farklılıklar taşıyacaktır.

Kısa çalışma uygulaması için iş-
yerinin bir ya da birkaç bölümünde 
faaliyetin durması yeterli iken, ça-
lışma sürelerinin azaltılması sure-
tiyle yapılacak kısa çalış-malarda 
işyerinin tamamında değil de bazı 
bölümlerinde çalışma sürelerinin 
azaltılıp azaltılamayacağı konusun-
da Yönetmelik’te bir açıklık bulun-
mamaktadır. Bununla birlikte, hu-
kukun genel ilkelerinden olan 
“çoğun içinde az da vardır” kuralın-
dan hareketle, işyerinde çalışma 
sürelerinin azaltılabileceği ibaresi-
nin, işyerinin sadece bazı bölümle-
rinde azaltılmasını da kapsadığı 
şeklinde yorumlanmaktadır (Akyi-
ğit, 2004: 11). Diğer yandan, işyerinin 
bir ya da birkaç bölümünde faaliye-
tin durması halinde kısa çalışma 
yapılabileceğinin düzenlenmiş ol-
masından hareketle, uygulamada, 
çalışma sürelerinin azaltılmasının 
da işyerinin tamamına ilişkin olma-
yabileceği yani işyerinin bazı bö-
lümlerinde çalışma sürelerinin azal-

tılması suretiyle kısa çalışma 
yaptırılabileceği kabul görmektedir.

Diğer yandan, işyerinin tüm bö-
lümleri itibariyle kısa çalışma uygu-
lansa dahi, tüm işçileri kapsamaya-
bilecektir. Çünkü kısa çalışma 
gerekçeleriyle işyerindeki bir kısım 
işler durma yahut azalma noktasına 
gelirken, bir kısım işlerin ve çalış-
manın ise bu gerekçelerden etki-
lenmeyebileceği dikkate alındığın-
da, bazı işçilerin kısa çalışma 
kapsamı dışında kalabileceği anla-
şılmaktadır. Diğer yandan, aşağıda 
açıklayacağımız üzere kısa çalışma 
ödeneğinden yararlanma koşulları-
na sahip olmayan işçiler, bunun so-
nucu olarak kısa çalışma kapsamı 
dışında kalacaklardır.   

Diğer bir husus, işyerinde kısmi 
süreli çalışanlar varsa, bu işçilerin 
de kısa çalışma uygulaması kapsa-
mında olup olmayacağıdır. Kısmi 
süreli çalışanların zaten işyerindeki 
normal haftalık çalışma süresinin 
altında çalıştığı dikkate alındığında, 
kısa çalışma kapsamı dışında kal-
maları gerektiği genel olarak ileri 
sürülebilirse de (Akyiğit, 2004: 11), 
işyerinde kısa çalışma yapılan bö-
lümde uygulanacak çalışma süreleri 
esas alınarak, kısmi süreli çalışan-
ların kapsama alınıp alınmayacağı-
nın belirlenmesi uygun olacaktır. 
Örneğin kısa çalışma yapılan bö-
lümde azaltılan çalışma süreleri, 
kısmi süreli çalışan işçilerin çalışma 
süreleriyle aynı seviyeye geldiğinde, 
kısmi süreli çalışanların kısa çalış-
ma uygulaması kapsamına alınma-
yacağı sonucu çıkmaktadır. Ancak, 
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kısa çalışma yapılan bölümde azal-
tılan çalışma süreleri, kısmi süreli 
çalışan işçilerin çalışma sürelerinin 
de altına düştüğünde, kısmi süreli 
çalışan işçilerin de çalışma süreleri-
nin de indirilmesi gereği doğabile-
cektir. Yönetmelik gereği kısa çalış-
ma için çalışma sürelerinin en az 1/3 
oranında azalması gerektiğinden, 
diğer işçilerin çalışma süresi 2/3 
oranında azalırken, kısmi süreli ça-
lışanların çalışma süresi, 1/3 ora-
nında azaltılmasıyla diğer işçilerle 
aynı düzeye indirilebilir yahut kısmı 
süreli işçilerin çalışma süreleri de 
2/3 oranında azalarak, diğer işçile-
rin çalışma sürelerinden daha kısa 
olabilir.  

Bu durumun bir sonucu da, kısa 
çalışma kapsamındaki işçilerin 
hepsinin çalışma sürelerinin aynı 
oranda – en az 1/3 azaltma koşu-
luyla- azaltılmayabileceğidir. Ben-
zer durumda işyerinde tam süreli 
çalışan işçilerin çalışma süreleri ör-
neğin 1/2 oranında azaltılırken, kıs-
mi süreli işçilerin ise çalışma sürele-
ri 1/3 oranında azalabilecektir. 

Yasada kısa çalışma uygulama-
sının asgari koşulları, esnek bir bi-
çimde düzenlenmiş olup, bu koşul-
lar işyerinin özelliğine ve kısa 
çalışmayı gerektiren nedenlerin iş-
yerine etkilerine bağlı olarak deği-
şebileceğinden, kısa çalışma da ya-
sal asgari koşullara uygun olmak 
koşuluyla işyerinin bölümleri ve iş-
çileri arasında farklı biçimlerde uy-
gulanabilecektir. 

3.2.2. Çalışma Sürelerinin Azal-
tılması Uygulamasının Asgari 
Bir Süreye Bağlanmamış Olması 
İşsizlik Sigortası Kanunu Ek-2. 

maddesindeki kısa çalışma düzen-
lemesi, hem işin kısmen/tamamen 
durması halini hem de çalışma sü-
relerinin azaltılması halini birlikte 
düzenlemekle birlikte, kısa çalışma 
ödeneğinden yararlanmak için ge-
tirilen belirli bir süre devam etmesi 
koşulunu sadece işin kısmen/ta-
mamen durması halini tamamlayan 
bir koşul olarak belirten madde laf-
zından, azaltılmış çalışma sürele-
riyle yapılacak kısa çalışma için bir 
önkoşul olarak düzenlenmediği an-
laşılmaktadır. Bununla birlikte, kısa 
çalışma için çalışma sürelerinin 
azaltılması halinin belirli süre de-
vamlılığının öngörülmemiş olması-
nın, kanun koyucunun amacına uy-
gun olarak yapılan bilinçli bir tercih 
olmadığını, düzenleme boşluğun-
dan ileri geldiğini düşünmekteyiz. 
Nitekim azaltılmış çalışma sürele-
riyle kısa çalışma için başvuruların 
da “sürekli yahut kesintili olarak en 
az dört hafta devam etmesi” koşu-
luna uyan işyerlerinden yapıldığını, 
uygulamanın da buna uygun olarak 
şekillendiğini görüyoruz.

3.3. Kısa Çalışmanın Azami Sü-
resi 

3.3.1. Kısa Çalışmanın Azami Sü-
resi
4447 sayılı İşsizlik Sigortası Ka-

nunu’nun kısa çalışma ve kısa ça-
lışma ödeneği başlıklı Ek-2. madde-
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sindeki  “kısa çalışmanın, işyerinde 
üç ayı aşmamak üzere yapılabilece-
ği”ne ilişkin düzenlemesine göre, 
hem zorlayıcı nedenlerle hem de 
“genel, sektörel ve bölgesel ekono-
mik kriz nedenleri”nden biriyle kısa 
çalışma yaptırılması halinde, kısa 
çalışma ödeneğinin süresinin azami 
üç ay olabilecektir. 

3.3.2. Kısa Çalışmanın Azami 
Süresinin Her Bir Kısa Çalışma 
Gerekçesi Için Ayrı Değerlendi-
rilmesi
Kanun’da sayılan farklı gerekçe-

lerle yapılabilecek her bir kısa çalış-
ma başvurusunun ayrı değerlendi-
rilmesi gerekmektedir. Buna göre; 
bu gerekçelerden biriyle başlayan 
kısa çalışma sona erdikten sonra 
başka bir gerekçeyle işverenin kısa 
çalışma talebinde bulunmasına da 
bir engel bulunmamaktadır. Dolayı-
sıyla, aynı işyerinde farklı nedenler-
le birbiri ardına kısa çalışma uygu-
lanabilecek olup, her bir kısa dönemi 
birbirine eklenmek suretiyle, kısa 
çalışma uygulanacak dönem de 
uzayabilir. 

3.3.3. Kısa Çalışma Süresinin 
Uzatılması 
İşsizlik Sigortası Kanunu’na 5838 

sayılı Kanun ile eklenen geçici 8. 
madde ve bu maddede değişiklik 
yapan 5951 sayılı Kanun ile 2008, 
2009 ve 2010 yıllarında kısa çalışma 
için yapılan başvurulara münhasır 
olmak üzere, ek 2. maddenin ikinci 
fıkrasında kısa çalışma için öngörü-
len azami üç aylık sürenin, altı ay ola-

rak uygulanması, kısa çalışma süre-
sini altı ay daha uzatmaya, Bakanlar 
Kurulu’nun yetkili olduğu öngörül-
müştür. Nitekim Bakanlar Kurulu 
önce 22.6.2009 tarih ve 2009/1529 
sayılı Kararıyla, daha sonra ise 11 
Mart 2010 tarihli Resmi Gazete’de 
yayımlanan 2010/180 sayılı kara-
rıyla 4447 sayılı İşsizlik Sigortası 
Kanunu’nun geçici 8. maddesinde 
belirtilen esaslar çerçe- 
vesinde, kısa çalışma uzatma yetki-
si kapsamında Bakanlar Kurulunca 
2009 yılında kısa çalışmaların süre-
si önce “altı ay”a çıkarılmış, 11.3.2010 
tarih ve 2010/180 sayılı kararı ile 
kısa çalışma süresi altı ay daha uza-
tılmıştır2. Böylece 2008, 2009, 2010 
yıllarına münhasır olmak üzere, iş-
yerlerinin toplamda oniki aya kadar 
kısa çalışma ödeneğinden yararla-
nılması mümkün olmuştur.

4447 sayılı Kanununa eklenen 
Ek-2’nci maddesi son bendine 
02.07.2018 tarih ve 700 sayılı KHK ile 
“Bu maddede yer alan kısa çalışma 
ödeneğinin süresini altı aya kadar 
uzatmaya ve işsizlik ödeneğinden 
mahsup edilip edilmeyeceğini belir-
lemeye Cumhurbaşkanı yetkilidir.” 
ibaresi eklenerek, kısa çalışma öde-
neği süresinin işyeri bazında ilk 
aşamada üç ay olarak belirlenme-

2  İşsizlik Sigortası Kanunu’na 5838 sayılı Kanunla ek-
lenen geçici 8. madde ve bu maddede değişiklik yapan 
5951 sayılı Kanun ile 2008, 2009 ve 2010 yıllarında kısa 
çalışma için yapılan başvurulara münhasır olmak 
üzere, ek 2. maddenin ikinci fıkrasında kısa çalışma 
için üçüncü fıkrasında öngörülen kısa çalışma ödene-
ği miktarının yüzde 50 oranında artırılarak ödenmesi, 
kısa çalışma ödeneği olarak yapılan ödemelerin, işsiz-
lik ödeneği süresinden düşülmemesi ve ikinci altı ay-
lık dönemde başlangıçta hesaplanan işsizlik ödeneği 
süresinden mahsup edilmesi öngörülmüştür.
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sinden sonra azami olarak bir üç ay 
daha uzatılabileceği kabul edilmiş-
tir. 

Böylelikle işyeri bazında kısa ça-
lışma uygulamasının azami süresi 
altı aya kadar çıkabilmektedir.

4. KISA ÇALIŞMANIN NEDENSEL 
KOŞULLARI / GEREKÇELERI

4.1. Ekonomik Kriz Zorlayıcı Ne-
den Ayrımı 
4857 sayılı İş Kanunu’nun 65. 

maddesinde kısa çalışma ödeneği-
nin uygulama alanı, İş Kanununda 
da atıfta bulunulan zorlayıcı 
ne-denlerin yanında, genel ekono-
mik kriz nedeniyle yapılacak kısa 
çalışma durumlarını da içerecek şe-
kilde düzenlenmiştir. Ekonomik 
krizlerin mevzuatımıza girmesinde, 
günümüzün küresel piyasa koşul-
larında ekonomik kriz dönemlerinin 
işletmelerdeki istihdamın daraltıl-
ması ve çalışma sürelerinin azaltıl-
ması yönündeki zorlayıcı etkileri 
önemli rol oynamıştır.  

5763 sayılı Kanun ile 4447 sayılı 
İşsizlik Sigortası Kanunu’na ekle-
nen “kısa çalışma ve kısa çalışma 
ödeneği” başlıklı Ek-2. maddesinde 
de, İş Kanunu 65. maddesindeki kısa 
çalışmanın tanımı aynen koruna-
rak, “Genel ekonomik kriz ile zor-la-
yıcı sebeplerle işyerindeki haftalık 
çalışma sürelerinin geçici olarak 
önemli ölçüde azaltılması veya iş-
yerinde faaliyetin tamamen veya 
kısmen geçici olarak durdurulması 
hallerinde” kısa çalışma yapılabile-
ceği öngörülmüştür. 

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Ka-
nunu’nun Ek-2. maddesinde 6111 
sayılı Kanun ile yapılan değişiklik ile 
ise, “genel ekonomik kriz” yanında 
“sektörel” ve “bölgesel kriz” ibare-
leri de eklenmek suretiyle “Genel 
ekonomik, sektörel veya bölgesel 
kriz ile zorlayıcı sebeplerle işyerin-
deki haftalık çalışma sürelerinin 
geçici olarak önemli ölçüde azaltıl-
ması veya işyerinde faaliyetin ta-
mamen veya kısmen geçici olarak 
durdurulması hallerinde” kısa çalış-
ma yapılabileceği düzenlenmiştir. 

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Ka-
nunu’nun Ek-2. maddesinde sayılan 
ekonomik krizlerin zorlayıcı neden-
lerden ayrıca belirtilmesi, ekonomik 
krizlerin zorlayıcı neden olarak ka-
bul edilmediğini göstermektedir. 

Zorlayıcı nedenler ile ekonomik 
krizlerin işyerleri açısından sonuç-
larına bakıldığında, zorlayıcı neden-
lerin sonuçlarının ağırlıklı olarak iş-
yerlerinde faaliyetin tamamen 
yahut kısmen durmasına yol açan 
sebepler olduğu, ekonomik krizlerin 
işyerlerine etkilerinin ise faaliyetin 
tamamen yahut kısmen durmasın-
dan çalışma sürelerinin önemli öl-
çüde azalmasına kadar çeşitli etki-
leri bulunduğu gözlenmektedir. 
Ekonomik krizlerin, kısa çalışma 
uygulaması kapsamına alınmasın-
da da, ekonomik krizlerin çalışma 
sürelerinin azalmasına olan bu et-
kileri, belirleyici olmuştur.

Belirtilen ekonomik krizler, zor-
layıcı neden olarak kabul edilme-
mekle birlikte, Borçlar hukuku çer-
çevesinde, “umulmayan hal” kav- 
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ramının özelliklerini taşıdığını söy-
leyebiliriz. Öğretide kabul edildiği 
gibi zorlayıcı neden teşkil eden 
olaylar umulmayan hale göre çok 
daha büyük bir şiddet ve yoğunluk 
arz etmektedir (Yuvalı, 2012: 8). Zor-
layıcı neden illiyet bağını her zaman 
kesip ve sorumlu kişiyi sorumlu-
luktan kurtarırken, umulmayan ha-
lin her zaman illiyet bağını kesme-
mesidir. “Nitekim Yargıtay da, 
zorlayıcı neden söz konusu oldu-
ğunda, sorumlu kişinin sadece zor-
layıcı nedenin mevcudiyetini ispat 
ederek sorumluluktan kurtulabile-
ceğini; buna karşılık bir umulmayan 
hal söz konusu ise sorumlu kişinin 
ancak ifanın imkânsız hale geldiğini 
ve kusursuz olduğunu ispat ederek 
sorumluluktan kurtulabileceğini 
hüküm altına almıştır” (Yuvalı, 2012: 
8). 

Son yıllarda öğretide de, ifa im-
kânsızlığı / geçici ifayı kabul im-
kânsızlığının ölçütü olarak “maddi 
imkânsızlık” gibi “beklenilmezlik” 
ölçütünün de benimsenmesiyle, iş 
hukukunda iş sözleşmesinin askıya 
alınması hali daha geniş bir kapsa-
ma sahip kılınabilecek teorik bir ta-
ban geliştiği gözlemlenmektedir 
(Mollamahmutoğlu ve Astarlı ve 
Baysal, 2019: 208). Bunun en somut 
örneği olarak da ekonomik krizlerin 
kısa çalışma için zorlayıcı neden ya-
nında diğer bir sebep olarak kabul 
edilmesi görülmektedir.

4. 2. Genel/ Sektörel / Bölgesel 
Ekonomik Krizler
Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma 

Ödeneği Hakkında Yönetmelik’in 3. 
maddesinde “Genel ekonomik kriz”, 
“bölgesel kriz” ve “sektörel kriz” ta-
nımları yapılmış olup, söz konusu 
Yönetmelik’in 3. maddesindeki ta-
nımlara göre; 

· Genel ekonomik kriz: “Ulusal 
veya uluslararası ekonomide ortaya 
çıkan olayların, ülke ekonomisini ve 
dolayısıyla işyerini ciddi anlamda 
etkileyip sarstığı durumları”,

· Bölgesel ekonomik kriz: “Ulusal 
veya uluslararası olaylardan dolayı 
belirli bir il veya bölgede faaliyette 
bulunan işyerlerinin ekonomik ola-
rak ciddi şekilde etkilenip sarsıldığı 
durumları”,

· Sektörel ekonomik kriz: “Ulu-
sal veya uluslararası ekonomide or-
taya çıkan olaylardan doğrudan et-
kilenen sektörler ve bunlarla bağ- 
lantılı diğer sektörlerdeki işyerleri-
nin ciddi anlamda sarsıldığı durum-
ları”,

ifade etmektedir. 

4.3. Kısa Çalışma Uygulaması 
Açısından “Zorlayıcı Neden”

4.3.1. “Zorlayıcı Neden”in Tanı-
mının Mevzuatımızdaki Gelişimi
Ülkemizde ilk kez 4857 sayılı İş 

Kanunu’nun “kısa çalışma” başlıklı 
65. maddesine dayalı olarak çıkarı-
lan Mülga Kısa Çalışma ve Kısa Ça-
lışma Ödeneğine İlişkin Yönetmelik 
ile iş mevzuatında zorlayıcı sebep-
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lerin tanımı yapılmıştır. Söz konusu 
Yönetmelik’te zorlayıcı neden “İşve-
renin kendi sevk ve idaresinden 
kaynaklanmayan, önceden kestiri-
lemeyen, bunun sonucu olarak ber-
taraf edilmesine olanak bulunma-
yan, dışsal etkilerden ileri gelen, 
geçici olarak çalışma süresinin 
azaltılması veya faaliyetin tama-
men veya kısmen durdurulması ile 
sonuçlanan deprem, yangın, su bas-
kını, salgın hastalık, seferberlik ve 
benzeri nedenler” olarak tanımlan-
mıştır.

5763 sayılı Kanun ile 4447 sayılı 
İşsizlik Sigortası Kanunu’na “kısa 
çalışma ve kısa çalışma ödeneği” 
başlığı ile eklenen Ek-2. maddesine 
göre yürürlüğe giren (R.G:13 Ocak 
2009/27109) Kısa Çalışma ve Kısa 
Çalışma Ödeneğine İlişkin Yönet-
melik’te de zorlayıcı sebeplerin ta-
nımı aynen tekrarlanmıştır. (Kısa 
Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği 
Hakkında Yönetmelik’in 3. maddesi)  

Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma 
Ödeneğine İlişkin Yönetmelik ile ya-
pılan kısa çalışma tanımının, İş Ka-
nunu’nun çeşitli hükümlerinde ge-
çen ve uygulamada öğreti ve 
yerleşik yargı kararlarıyla içeriği 
doldurulan “zorlayıcı neden” tanı-
mının unsurlarını içerdiği görül-
mektedir. İşverenin kendi sevk ve 
iradesinden kaynaklanmayan ifa-
desine göre kusursuzluk; önceden 
kestirilemeyen ifadesine göre öngö-
rülmezlik; bertaraf edilmesine im-
kân bulunmayan ifadesinden kaçı-
nılmazlık ve dışsal etkilerden 
kaynaklanan durumlar ya da dep-

rem, yangın gibi olaylara göre dış-
sallık unsurlarını taşıdığı görül-
mektedir (Kayırhan Hasan, 2019: 51). 
Söz konusu unsurları taşıyan olay-
lara örnek olarak sadece “deprem, 
yangın, su baskını, salgın hastalık, 
seferberlik ve benzeri nedenler” sa-
yılması ise, öğreti ve yerleşik yargı 
kararlarında kabul edildiği üzere 
dar anlamda zorlayıcı neden tanı-
mının kabul edildiğini göstermek-
tedir. 

Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma 
Ödeneği Hakkında Yönetmelik’te 
yapılan değişiklikle (Değişik: RG-
9/11/2018-30590) ise zorlayıcı se-
bep tanımı yeniden düzenlenmiştir. 
Yönetmelik’in 3. maddesinde zorla-
yıcı sebep “İşverenin kendi sevk ve 
idaresinden kaynaklanmayan, ön-
ceden kestirilemeyen, bunun sonu-
cu olarak bertaraf edilmesine im-
kân bulunmayan, geçici olarak 
çalışma süresinin azaltılması veya 
faaliyetin tamamen veya kısmen 
durdurulması ile sonuçlanan dışsal 
etkilerden kaynaklanan dönemsel 
durumları ya da deprem, yangın, su 
baskını, heyelan, salgın hastalık, se-
ferberlik gibi durumları” ifade ede-
ceği belirtilmiştir. Yönetmelik’teki 
bu değişiklik ile önceki tanımdaki 
“dışsal etkilerden ileri gelen” ibare-
sinin “dışsal etkilerden kaynakla-
nan dönemsel durumlardan ileri ge-
len” ibaresiyle değiştirildiğini ve bu 
durum, zorlayıcı nedenin koşulla-
rından biri olarak sayılmışken,  zor-
layıcı nedenin farklı bir çeşidi olarak 
ayrıca, eklendiğini ve deprem, yan-
gın, su baskını, heyelan, salgın has-
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talık, seferberlik gibi durumlardan 
ayrıldığını görüyoruz. “Dönemsel 
durumlar” ifadesi, bu durumların 
geçici özelliğini vurgulamaktadır. 
Yönetmelikteki değişikliğin esası, 
zorlayıcı sebeplerin iki bölüme ay-
rılmasından kaynaklanmaktadır. 
Değişiklikten önce tanımlanan zor-
layıcı nedenlerin tümüne örnek ola-
rak “deprem, yangın, su baskını, 
salgın hastalık, seferberlik ve ben-
zeri nedenler” verilmişken,  söz ko-
nusu değişiklikle, bu örneklerden 
ayrı olarak, sayılan durumların or-
tak paydası olan “İşverenin kendi 
sevk ve idaresinden kaynaklanma-
ması, önceden kestirilememesi, bu-
nun sonucu olarak bertaraf edilme-
sine imkân bulunmaması” koşul- 
larına uyan dışsal etkilerden kay-
naklanan dönemsel durumlar da, 
zorlayıcı neden olarak kabul edil-
miştir. Dolayısıyla “deprem, yangın, 
su baskını, salgın hastalık, sefer-
berlik ve benzeri nedenler” katego-
risine girmeyecek zorlayıcı neden-
ler olabileceği de, kabul edilmiştir. 

Değinilmesi gerekli diğer bir hu-
sus ise; kısa çalışma için gerekli zor-
layıcı nedenin sonucunun “ işyerin-
de faaliyetin tamamen durdu- 
rulması” yanında “işyerinde faali-
yetin kısmen durdurulması” ve “ça-
lışma sürelerinin azaltılması” hali de 
ayrıca sayılmış olmasıdır. 

4.3.2. Zorlayıcı Neden Sayılan 
Haller 

4.3.2.1. Doğal afetler ile olağa-
nüstü sosyal ve hukuki olaylar
Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma 

Ödeneği Hakkında Yönetmelik’te de 
zorlayıcı nedenlere örnek olarak 
“deprem, yangın, su baskını, salgın 
hastalık, seferberlik ve benzeri ne-
denler” verilmiştir. Bu tür nedenleri 
“Doğal afetler ile olağanüstü sosyal 
ve hukuki olaylar” başlığı altında 
toplamak ve benzer nedenlerin de 
bu gruba gireceğini söylemek 
mümkündür. 

Zorlayıcı neden sayılan salgın 
hastalık, olağanüstü sosyal olaylar-
dandır. 

Tıp biliminde, belli bir insan po-
pülasyonunda, belli bir periyotta, 
yeni vakalar gibi görülen ancak ön-
ceki tecrübelere göre beklenenden 
fazla etki gösteren hastalık, olarak 
tanımlanan salgın hastalıklar, her 
ülkede halk sağlığı mevzuatı ve bi-
rimleri tarafından tanınması ve ilanı 
ile “salgın” niteliğini kazanırlar. 

Bir topluluk veya bölgede görü-
len salgın; epidemi, bir çok ülkede 
epidemilerin yaygın olarak görül-
mesi ise, pandemi olarak adlandırı-
lır. Pandemi bir kıta veya tüm dünya 
yüzeyi gibi çok geniş bir alanda ya-
yılan ve etkisini gösteren salgın 
hastalıklara (epidemi) verilen genel 
addır. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)'ne 
göre bir salgın hastalık üç koşul 
sağlandığında pandemi olarak ad-
landırılabilir;
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· Toplumun daha önce maruz 
kalmadığı bir hastalığın ortaya çı-
kışı.

· Hastalığa sebep olan etmenin 
insanlara bulaşması ve tehlikeli bir 
hastalığa yol açması.

· Hastalık etmeninin insanlar 
arasında kolayca ve devamlı olarak 
yayılması (Yıldız, 2017: 12-305)

Ülkemizde halk sağlığı mevzua-
tının temelini 1593 sayılı Umumi 
Hıfzıssıhha Kanunu (R.G: 6 Mayıs 
1930 / 1489 ) oluşturmakta ve Ka-
nun’da salgın hastalıklarda alınacak 
önlemler açıklanmaktadır.

Sokağa çıkma yasağı ilan edil-
mesi, işyerinde işin durmasına ne-
den olan hukuki olaylara örnek ola-
rak verilebilir (Kayırhan, 2019: 90). 
Salgın hastalık sonucu sokağa çık-
ma yasağı ilan ediliyorsa, olağanüs-
tü sosyal olay, hukuki bir olağanüs-
tü durumla birleşmektedir.

4.3.2.2. Zorlayıcı neden niteliğin-
deki dışsal unsurlardan kay-
naklı dönemsel durumlar 
Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma 

Ödeneği Yönetmelik’inde 9/11/2018 
tarih ve 30590 sayılı R.G’de yayım-
lanarak yürürlüğe giren değişiklikle 
zorlayıcı nedenler tanımına, “Doğal 
afet, salgın hastalık, seferberlik vb” 
nitelikte zorlayıcı nedenler yanına 
“zorlayıcı neden niteliğindeki dışsal 
unsurlardan kaynaklı dönemsel 
durumlar”ın da eklenmesiyle, doğal 
afetler ile olağanüstü sosyal ve hu-
kuki olaylar yanında özellikle eko-
nomik olayların da zorunlu neden-
ler olabileceği kabul edilmiş 
olmaktadır. 

Bu tanım “zorlayıcı neden”in 
kapsamını çeşitlendirmektedir. Di-
ğer yandan işletmeleri “çalışma sü-
resinin azaltılması veya faaliyetin 
tamamen veya kısmen durdurul-
ması” sonuçları ile karşı karşıya ge-
tiren dışsal nedenlerin başında hiç 
kuşkusuz ki ekonomik nedenler 
gelmektedir. “Genel ekonomik, sek-
törel veya bölgesel kriz” niteliğinde 
olmasa da, ülkemizde son yıllarda 
yaşanan ekonomik istikrarsızlıkla-
rın işletmelerin üretim maliyetleri 
ile tüketim taleplerinde yarattığı 
öngörülemez değişiklikler nedeniy-
le üretim ve istihdamda yaşanan 
ani daralmalar, dışsal etkilerden 
kaynaklı dönemsel ekonomik du-
rumların, kısa çalışmanın gerekçe-
leri arasında sayılmasında etkili ol-
muştur.  

Yönetmelik’te yapılan değişiklik 
ile “ekonomik kriz” niteliği taşımasa 
da, zorlayıcı nedenin unsurlarını ta-
şıyan yani dışsal etkilerden kay-
naklanan ve işveren açısından ka-
çınılmazlık oluşturan, sonuçları 
itibariyle de öngörülemez olan eko-
nomik olaylar, zorlayıcı neden ola-
rak kabul edilecektir.

Ekonomik bir olayın zorlayıcı ne-
den kabul edilmesi için, dışsal etki-
lerden kaynaklanması ve kaçınıl-
mazlık unsuru taşıması gerek- 
tiğinden, işverenin piyasada ham-
madde bulunmasına karşılık sırf fi-
yatını yüksek bulduğundan almak 
istememesi ya da satışların düşük 
olması nedeniyle hammadde alma-
ması ya da ekonomik rizikodan ka-
çınması halleri zorlayıcı neden oluş-
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turmayacaktır (Kayırhan, 2019: 91). 
Piyasadaki durgunluk, satışların 
azalması, makinelere bakım yaptı-
rılması gibi sebeplerle işin durması 
hali de zorlayıcı neden sayılmaz 
(Kayırhan, 2019: 92).

Yönetmelik’teki ”zorlayıcı ne-
den” tanımında zorlayıcı nedenin 
unsurlarının daha somut olarak ya-
pılması, kısa çalışma için zorlayıcı 
nedenlerin belirlenmesini kolaylaş-
tıracaktır. Bazı ülkelerde, iş mevzu-
atlarında zorlayıcı nedenin ölçütleri 
somut olarak ortaya konmaktadır. 
Örneğin Alman İş Hukukunda, kısa 
çalışmaya gidebilmek için gerekli 
olan zorlayıcı nedenin karşılığı ola-
rak “kaçınılmaz olay” kavramı kul-
lanılmış, işveren tarafından tüm ön-
lemlerin alınması gerekliliği vur- 
gulanmıştır3.

Yönetmelik’te yapılan söz konu-
su değişiklik ile İş Kanunu’nun çe-
şitli hükümlerinde geçen ve öğreti 
ile yerleşik yargı kararlarıyla içeriği 
doldurulan “zorlayıcı neden” kavra-
mının, genişletilmiş olduğunu görü-
yoruz. Yönetmelik değişikliği ile 
“zorlayıcı neden” in yeni tanımı, 
zorlayıcı nedenlerin kapsamını ge-
nişletirken muğlaklaşmaktadır da. 
Diğer yandan, Yönetmelik’te “eko-
nomik kriz”ler, zorlayıcı nedenden 
ayrılmış olmakla birlikte, ekonomik 
kriz niteliğinde olmayan, genel so-
nuçları itibariyle daha hafif başka 

3  Kayırhan Hasan, s.70, Buna göre, “işyerinde ilk olarak 
faaliyetin azalmasına engel olabilecek çözüm yolları-
nın aranması, belirli bir çabanın gösterilmesi ve bun-
ların sonuç vermemesi ya da baştan itibaren bir tedbir 
alınması halinde dahi faaliyetlerin aynen devam etti-
rilmesinin mümkün olmaması gerekmektedir” Kayır-
gan, s.70-71.

ekonomik olayların zorlayıcı neden 
tanımı içine alınmış olması, çelişik 
bir durum yaratmaktadır. Ekono-
mik krizlerin, zorlayıcı neden kav-
ramından ayrı değerlendirildiği gibi, 
bu değerlendirme ekonomik kriz 
niteliğinde olmayan başka ekono-
mik olaylar için de geçerli olmalıdır. 
Bununla birlikte, kanun koyucu, 
ekonomik kriz niteliğinde olmasa 
da, sonuçları itibariyle öngörülemez 
ve bertaraf edilemez bazı ekonomik 
olaylar olabileceğini gözeterek, 
bunları da zorlayıcı neden olarak 
kabul etmiştir. Ekonomik krizleri, 
zorlayıcı neden kabul etmeyen ka-
nun koyucunun, ekonomik krizden 
daha hafif ekonomik olayları zorla-
yıcı neden kabul etmesi, çelişik bir 
durum yaratmaktadır. Diğer yan-
dan, ekonomik kriz niteliğinde ol-
mayan bir ekonomik olayın, işyerle-
ri açısından sonuçlarının kaçınılmaz 
olması ve bertaraf edilemez olması 
yani işverenin olası tüm önlemleri 
alıp kusursuz olduğunun ispatı açı-
sından zorluklar bulunmaktadır. 

4.4. Kısa Çalışma Için Ekonomik 
Krizler ile Zorunlu Nedenlerin 
Tespiti
Ekonomik krizler ile zorlayıcı ni-

telikteki ekonomik olayların belir-
lenmesindeki güçlük, aşağıda açık-
layacağımız üzere, öncelikle 
ekonomik krizlerin veya işyerlerin-
de zorlayıcı neden oluşturabilecek 
olayların niteliğinin objektif olarak 
ortaya konulmasını ve resmi olarak 
kabul edilmesini gerektirmiştir. 
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4.4.1. Genel / Sektörel / Bölgesel 
Ekonomik Krizlerin Varlığının 
Tespiti
Kısa çalışma uygulamasının ko-

şullarından biri olan ekonomik kri-
zin varlığı ve niteliğinin nasıl ve kim 
tarafından belirleneceği önem taşı-
maktadır. 

4857 sayılı İş Kanunu’nun “kısa 
çalışma” başlıklı 65. maddesinde 
kısa çalışmanın gerekçelerinden 
sayılan “genel ekonomik kriz”in 
varlığının tespiti için önce resmi bir 
açıklama öngörülmüş, Mülga Kısa 
Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneğine 
İlişkin Yönetmelik ile “Genel ekono-
mik krizin varlığını, işçi ve işveren 
sendikaları konfederasyonlarının 
iddia etmesi veya bu yönde kuvvet-
li emarenin bulunması halinde, Ça-
lışma ve Sosyal Güvenlik Bakanının 
duruma açıklık getireceği” düzen-
lenmiş iken, 2009 yılında başlayan 
küresel ekonomik krizin etkilerinin 
hissedilmesiyle sosyal tarafların ta-
lepleri dikkate alınarak hazırlanan 
ve kriz önlem yasası olarak da ad-
landırılan 5838 sayılı “Bazı Kanun-
larda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun” ile 4447 sayılı Kanun’a geçi-
ci 8. madde eklenerek, genel ekono-
mik krizin varlığının Bakanlar Ku-
rulu kararı ile belirleneceği 
düzenlenmiştir. 4447 sayılı İşsizlik 
Sigortası Kanunu’na geçici 8’inci 
maddesinden almış olduğu yetkiye 
dayanarak Bakanlar Kurulunun 
ekonomik krizin varlığına ilişkin 
2009 tarihli kararından sonra, kısa 
çalışma talepleri artmış, ekonomik 
krizin etkilerinin devam etmesi ne-

deniyle Bakanlar Kurulu aynı yetki-
ye dayanarak 2009 ve 2010 yılların-
da kısa çalışma süresinin işyerleri 
için uzatılmasına ilişkin iki karar 
daha yayınlamıştır. 

2011 tarihli 6111 sayılı Yasayla ya-
pılan değişiklik ile “genel ekonomik 
kriz”in yanına “sektörel ve bölgesel 
kriz” nedenleri de eklenirken, 
9/11/2018 tarih ve 30590 sayılı Yasa 
ile Yönetmelik’te yapılan değişiklik 
ile  “Genel ekonomik, sektörel veya 
bölgesel kriz”in varlığının belirlen-
mesi ve ilan edilmesinde uygulama-
da kolaylık sağlanması amacıyla bu 
kararın “ işçi ve işveren sendikaları 
konfederasyonlarının iddia etmesi 
ya da bu yönde kuvvetli emarenin 
bulunması halinde, T. Çalışma ve İş 
Kurumu Yönetim Kurulunca alına-
cağı” düzenlenmiştir.

Ekonomik krizin varlığının belir-
lenmesi açısından, alternatifli bir 
yöntem önerilmiştir: ya işçi ve işve-
ren sendikaları konfederasyonları-
nın iddiaları bulunacak yahut da id-
dia olmaksızın bu yönde kuvvetli 
emarenin bulunması halinde T. Ça-
lışma ve İş Kurumu Yönetim Kurulu 
kendiliğinden harekete geçecektir. 
T. Çalışma ve İş Kurumu Yönetim 
Kurulunda işçi ve işveren konfede-
rasyonları temsilcileri de bulundu-
ğundan, işçi ve işveren sendikaları 
konfederasyonları kendi tüzel kişi-
likleri olarak böyle bir iddiada bulu-
nabilecekleri gibi, T. Çalışma ve İş 
Kurumu Yönetim Kurulundaki tem-
silcileri aracılığıyla da bu iddiayı Yö-
netim Kurulu gündemine getirebi-
lirler. Yönetim Kurulunca böyle bir 
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emarenin bulunup bulunmadığı, ül-
kenin ekonomik koşulları ve verileri 
ile ilgili olarak Maliye Bakanlığı, 
Ekonomiden Sorumlu Devlet Ba-
kanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Merkez 
Bankası, Ticaret Odaları, üniversite-
ler vb. kamu kurumlarından görüş 
alınması uygun olur (Akyiğit, 2004: 
8)

Yönetmelik’in “işçi ve işveren 
sendikaları konfederasyonlarının 
iddiada bulunması”na ilişkin dü-
zenlemesi, işçi ve işveren sendika-
ları konfederasyonlarının birlikte 
iddiada bulunması gerekiyormuş 
gibi anlaşılsa da, işçi sendikaları 
konfederasyonlarından biri yahut 
işveren sendikaları konfederasyon-
larının birinin iddiada bulunması da 
yeterli olacaktır (Akyiğit, 2004: 8).

İşveren tarafından “Genel eko-
nomik, sektörel veya bölgesel kriz” 
gerekçe gösterilerek kısa çalışma 
yaptırılabilmesi için öncelikle, T. İş 
Kurumu Yönetim Kurulunca söz ko-
nusu sebeplerin olduğuna ilişkin 
karar alınmış olması gereklidir. 

4.4.2. Zorlayıcı Neden Sayılan 
Hallerin Tespiti
“Doğal afet, seferberlik vb.” so-

mut olarak tespit edilebilecek zorla-
yıcı nedenler dışında diğer zorlayıcı 
nedenlerin varlığının nasıl ve kim 
tarafından ortaya konacağı da aza-
mi önem taşımaktadır. İşletmeleri 
etkileyebilecek, “çalışma süresinin 
azaltılması veya faaliyetin tama-
men veya kısmen durdurulması” 
sonuçları ile karşı karşıya getirebi-
lecek ekonomik, sosyal vb. durum-

ların varlığının, objektif olarak orta-
ya konması, genel nitelikleri ile 
işyerine özel sonuçlarının kamusal 
otorite tarafından tespiti ve ilanı 
önemlidir. 

4.4.2.1. T. Çalışma ve Iş Kurumu 
Yönetim Kurulunca Karar Alın-
ması Gerekliliği
Bu amaçla 9/11/2018 tarih ve 

30590 sayılı Kanun ile Yönetmelik’te 
yapılan değişiklik ile  “Genel ekono-
mik, sektörel veya bölgesel kriz”in 
varlığının belirlenmesi gibi “dışsal 
etkilerden kaynaklanan dönemsel 
durumlardan ileri gelen zorlayıcı se-
bepler”in varlığına ilişkin kararın “ 
işçi ve işveren sendikaları konfede-
rasyonlarının iddia etmesi ya da bu 
yönde kuvvetli emarenin bulunma-
sı halinde, T. İş Kurumu Yönetim Ku-
rulunca alınacağı” düzenlenmiştir.

T. Çalışma ve İş Kurumu Yönetim 
Kurulunca “Genel ekonomik, sektö-
rel veya bölgesel kriz”in varlığına 
yahut “dışsal etkilerden kaynakla-
nan dönemsel durumlardan ileri ge-
len ekonomik olay”a ilişkin Yönetim 
Kurulu kararı, soyut ve genel nite-
likte olacaktır (Akyiğit, 2 004: 6, 
Seçkin, 2015: 110). Bununla birlikte, 
“Genel ekonomik, sektörel veya böl-
gesel kriz” işyerleri açısından zorla-
yıcı sebep niteliğinde olmaksızın 
kısa çalışma için geçerli bir neden 
iken “dışsal etkilerden kaynakla-
nan dönemsel durumlardan ileri ge-
len zorlayıcı sebebe konu olan eko-
nomik olay”ın doğurduğu sonuçların 
işyerleri açısından zorlayıcı sebep 
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niteliği taşıması gerekir. Zorlayıcı 
sebep, ekonomik krizden farklı ola-
rak işyeri kökenlidir, kısa çalışma 
uygulamasına geçilmesi istenilen 
işyerinde gerçekleşmesi gerek-
mektedir (Akyiğit, 2 004: 6). Yani 
dışsal unsurlardan kaynaklı ekono-
mik bir olayın işyerleri açısından 
sonuçları dikkate alınmaksızın baş-
tan zorlayıcı bir neden olarak açık-
lanması mümkün değildir. Bu ne-
denle Yönetim Kurulu kararının, 
“dışsal etkilerden kaynaklanan dö-
nemsel durumlardan ileri gelen 
ekonomik olay”ın işyerleri açısın-
dan zorlayıcı neden teşkil ettiğinin 
yani söz konusu ekonomik olayların 
etkilerinin işyeri açısından bertaraf 
edilemez nitelikte olduğunun ispat-
lanması koşuluyla kısa çalışmadan 
yararlanılabileceklerine ilişkin bir 
karar niteliğinde olduğu kabul edil-
melidir. Söz konusu durumun de-
ğerlendirilmesi ise ayrıca yine ka-
musal otoriteye bağlı bağımsız 
denetçiler tarafından yapılması ge-
reken bir husustur. Bu değerlendir-
menin aşağıda açıklayacağımız 
üzere, Aile, Çalışma, Sosyal Hizmet-
ler Bakanlığı İş Müfettişlerince ya-
pılmaktadır.  

4.4.2.2. T. Çalışma ve Iş Kurumu 
Yönetim Kurulunca Alınan Ka-
rarlar 
T. Çalışma ve İş Kurumu Yönetim 

Kurulunun 20.11.2018 tarih ve 125 
sayılı kararı ile, döviz kurlarındaki 
spekülatif artış nedeniyle “dışsal 
etkilerden kaynaklanan dönemsel 
durumlardan ileri gelen zorlayıcı se-

bep” gerekçeli kısa çalışma başvu-
rularının yapılabileceği belirlenmiş-
tir.

T. İş Kurumu Yönetim Kurulunca 
20.11.2018 tarihinde dışsal etkiler-
den kaynaklı zorun nedenin varlığı-
na ilişkin karar alındıktan sonra, 
01.12.2018 tarihinden itibaren kısa 
çalışma için başvuran işyerleri ba-
zında azami üç ay olarak uy-gulan-
maya başlayan kısa çalışma uygu-
lamaları, 26.06.2019 tarihli 
Cumhurbaşkanlığı kararıyla, kısa 
çalışma uygulanan işyerleri için 
31.12.2019 tarihine kadar başvurul-
ması halinde, kısa çalışma uygula-
ması devam eden ve aynı kişileri 
kapsayan uzatma talepleri hariç, üç 
ay uzatılmıştır. Söz konusu karara 
göre; kısa çalışma uygulaması de-
vam eden işyerleri, uygulanan kısa 
çalışma süresi sona ermeden aynı 
kişileri kapsayan uzatma talebinde 
bulunamayacaktır. Kısa çalışma 
süresini uzatma talebi, onaylanan 
sürenin bitimini müteakip, yeni bir 
uygunluk tespiti yapılması koşuluy-
la üç ay uzatılabilecektir. Buna göre 
üç aylık kısa çalışma uygulamasına 
başlayan bir işyerinde, yeni bir uy-
gunluk tespiti yapılması koşuluyla 
kısa çalışma süresi, altı aya uzaya-
bilecektir. İlk başvuru sonucu örne-
ğin iki aylık süre için kısa çalışma 
uygulaması uygun bulunan işyerle-
rinin ise, ikinci başvuru tarihinden 
sonra üç ay daha olmak üzere top-
lam beş ay kısa çalışma uygulama-
sından yararlanmaları mümkündür.

T. Çalışma ve İş Kurumu’nun söz 
konusu kararı yürürlükte iken, Çin 
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Halk Cumhuriyeti’nin Vuhan ken-
tinde ortaya çıkan ve birçok ülkede 
tesirini gösteren yeni tip Koronavi-
rüs (Covid-19) vakaları nedeniyle, 11 
Mart 2020'de DSÖ tarafından pan-
demi/küresel ölçekte salgın hasta-
lık ilan edilmiştir. İlan edildiği tarih 
itibariyle ülkemizde de ilk vakasına 
rastlanılan bu hastalık, ülkemizde 
yaygın hale gelmeden küresel öl-
çekte bir salgın hastalık olarak ka-
bul edilmiştir.

Pandemiden halkı korumak ve 
salgının yayılmasını engellemek 
amacıyla T.C. İçişleri Bakanlığı tara-
fından 81 İl Valiliğine Koronavirüs 
Tedbirleri konulu Genelgeler ile; 
“gece kulüpleri, bar, pavyon, disko-
tek, tiyatro, sinema, gösteri merkezi, 
konser salonu, nişan/düğün salonu, 
çalgılı/müzikli lokanta/kafe, gazi-
no, birahane, taverna, kahvehane, 
kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, 
nargile salonu, nargile kafe, internet 
salonu, internet kafe, her türlü oyun 
salonları, her türlü kapalı çocuk 
oyun alanları (AVM ve lokanta için-
dekiler dâhil), çay bahçesi, dernek 
lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, 
hamam, sauna, kaplıca, masaj salo-
nu, SPA ve spor merkezleri”nin faa-
liyetleri 15-18 Mart 2020 tarihlerin-
den itibaren, ardından “berber, 
kuaför, güzellik merkezlerinin faali-
yetleri” 21 Mart 2020 tarihi itibariyle 
geçici süreliğine durdurulmuştur.

T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından 
81 İl Valiliğine Koronavirüs Tedbirle-
ri konulu Genelge ile “içkili ve/veya 
içkisiz tüm lokanta ve restoranlar ile 
pastane ve benzeri işyerlerinin pa-

ket servis, gel-al benzeri şekilde, 
müşterilerin oturmasına müsaade 
etmeden yapılan hizmetleri dışında 
tüm faaliyetleri” 21 Mart 2020 tarihi 
itibariyle geçici süreliğine durdurul-
muştur.

T. Çalışma ve İş Kurumu’nun 
19.03.2020 tarih ve 31 sayılı kararı ile 
Çin Halk Cumhuriyeti’nin Vuhan 
kentinde ortaya çıkan ve birçok ül-
kede tesirini gösteren yeni tip Koro-
navirüsün (Covid-19) olası etkileri 
dikkate alınarak, “dışsal etkilerden 
kaynaklanan dönemsel durumlar-
dan ileri gelen zorlayıcı sebep” ge-
rekçeli kısa çalışma başvurularının 
yapılabileceği belirlenmiştir.

Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma 
Ödeneği Hakkında Yönetmelik’te 
zorlayıcı nedenlere örnek olarak 
“salgın hastalık” açıkça sayılmakla 
ve küresel ölçekte salgın hastalık 
kabul edilen Covid-19 virüsü kay-
naklı salgın hastalık, tek başına zor-
layıcı neden niteliği taşımakla bir-
likte T. Çalışma ve İş Kurumu’nun 
kararı ile “dışsal etkilerden kaynak-
lanan zorlayıcı sebep” tanıma so-
kulmuştur. Küresel ölçekte salgın 
hastalık/pandemi nedeniyle faali-
yetleri etkilenen iki grup işyeri bu-
lunmaktadır. Birincisi, kamu sağlığı 
açısından kamu tarafından faaliyeti 
durdurulan işyerleri söz konusudur 
ki,  bu işyerlerini etkileyen pandemi, 
tek başına zorlayıcı neden niteliğin-
dedir. İkincisi ise, pandemi nedeniy-
le faaliyeti tamamen kamu tarafın-
dan faaliyeti durdurulmasa da, 
faaliyeti tamamen yahut kısmen 
etkilenen işyerleri sözkonusudur. 



36 İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU’NA GÖRE KISA ÇALIŞMA VE  KISA ÇALIŞMA SÜRESİNCE SAĞLANAN HAKLAR / Yasemin YÜCESOY

Bu tür işyerleri açısından pandemi, 
“dışsal etkilerden kaynaklanan dö-
nemsel durumlardan ileri gelen zor-
layıcı sebep” niteliğindedir. Her iki 
grup işyerinin de zorlayıcı nedenle 
kısa çalışma uygulamasından ve 
kısa çalışma ödeneğinden yararla-
nabilmesi açısından, T. Çalışma ve İş 
Kurumu’na yapılacak başvuruların 
“Covid-19 kaynaklı salgın hastalık 
nedeniyle zorlayıcı sebep” gerekçe-
siyle yapılabileceği kararlaştırıl-
mıştır. 

5. KISA ÇALIŞMADAN IŞYERI 
BAZINDA YARARLANMA KO-
ŞULLARI
İşveren tarafından “Genel eko-

nomik, sektörel veya bölgesel kriz” 
veya “….dışsal etkilerden kaynakla-
nan dönemsel durumlardan ileri ge-
len zorlayıcı sebepler” gerekçe gös-
terilerek kısa çalışma yaptı- 
rılabilmesi için, T. İş Kurumu Yöne-
tim Kurulunca söz konusu sebeple-
rin olduğuna ilişkin karar alınmış 
ise, işyeri bazında kısa çalışma ve 
kısa çalışma ödeneğinden yarar-
lanmak için uyulması gereken pro-
sedür ve koşullar, Yönetmelik’te dü-
zenlenmiş olup, aşağıda açıklan- 
maktadır:

5.1. Işverenin Kısa Çalışma Baş-
vurusu ve Başvurunun –Varsa 
Işçi Sendikasına- Bildirimi
Kısa çalışma uygulamasını baş-

latmak ve kısa çalışma ödeneğin-
den yararlanmak için, işverenin 
başvurusu gereklidir. Kısa çalışma 
işverenin başvurusuna bağlı bir 
haktır. 

İşveren işyeri adına Yönet-me-
lik’in uygulayıcısı olan Türkiye İş 
Kurumunun (İŞKUR) ilgili Müdürlü-
ğüne başvuruda bulunacaktır. 

Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma 
Ödeneği Hakkında Yönetmelik’in 4. 
maddesi (1). fıkrasına göre; “Genel 
ekonomik, sektörel veya bölgesel 
kriz ile zorlayıcı sebeplerle işyerinde 
kısa çalışma yapılmasını talep eden 
işveren, Kurum birimine, varsa top-
lu iş sözleşmesi tarafı (Değişik ibare: 
RG-9/11/2018-30590) işçi sendika-
sına yazılı bildirimde bulunur.” Bu 
düzenlemeye göre; Kurum birimine 
başvuruda bulunulması yeterli gö-
rülmemiş, ayrıca varsa toplu iş söz-
leşmesi tarafı işçi sendikasına yazılı 
bildirimde bulunması da gerekli tu-
tulmuştur4.

İşçi sendikasına yapılacak bil-di-
rimin, ne zaman yapılacağı açık bir 
şekilde belirtilmemişse de, Yönet-
melik’in 4. maddesi (1). fıkrasındaki 
anlatımdan, İŞKUR birimine yapıla-
cak başvuru ile işçi sendikasına ya-
pılacak bildirimin eşzamanlı yapıl-
ması gerektiği anlaşılmaktadır. İşçi 
sendikasına yapılacak bildirimle, 
kısa çalışmanın sosyal bir çare ola-
rak işlemesinden önce işçilerin sos-
yal taraflarını bilgilendirmek ve gö-
rüşlerini almanın faydaları ile işçi 
sendikasının belirtilen kısa çalışma 
gerekçelerin denetimi anlamında 
göreceği işlevle kamusal denetime 
yardımcı olacağı dikkate alındığın-
4  Yönetmelik’in “ işçi sendikasına bildirim”i öngören 
önceki hükmü, 9/11/2018-30590 tarih ve sayılı R.G ile 
“toplu iş sözleşmesi tarafı sendika” olarak değiştiril-
miştir. Bununla birlikte, kısa çalışma bildirimi için, işçi 
sendikasının sadece “yetkili” olmasının yeterli oldu-
ğunu düşünmekteyiz.
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da, işverence yapılacak bildirimin, 
bu amaçların gerçekleşmesini en-
gellemeyecek makul bir süre içinde 
yapılması gerektiği kabul edilebilir. 
Bu, dürüstlük kurallarının da gere-
ğidir (Temir, 2003: 256). Bununla 
birlikte, işçi sendikalarına kısa ça-
lışma gerekçelerine katılmama du-
rumunda itiraz etme hakkı, mevzu-
at ile getirilen bir hak değildir.

Kısa çalışma için başvuru hakkı, 
sadece işverene tanınmış olup, işçi-
lerin başvuru hakkı olmadığı gibi, 
yukarıda açıkladığımız üzere işve-
ren tarafından işçilerden yahut var-
sa işçi sendikasından onay alınmış 
olması şartı da aranmaz.

Söz konusu Yönetmelik’in 4. 
maddesi (2). fıkrasında (Değişik: 
RG-9/11/2018-30590) ise işverenin 
bildiriminde yer alması gerekli hu-
suslar sıralanmış olup, bu hususla-
rın Kuruma yapılacak başvuru için 
gerekli görüldüğü anlaşılmaktadır:

· Genel ekonomik, sektörel veya 
bölgesel kriz ile zorlayıcı sebeplerin 
işyerine etkilerini ve zorlayıcı sebe-
bin ne olduğunu belirtmek,

· İşyerinin unvanını, adresini, 
varsa toplu iş sözleşmesi tarafı işçi 
sendikasını, işyeri İŞKUR numarası-
nı ve sosyal güvenlik işyeri sicil nu-
marasını belirtmek,

· Manyetik ve yazılı ortamda Ku-
rumca belirlenen formatta hazırla-
nan kısa çalışma yaptırılacak işçile-
re ilişkin bilgileri içeren listeyi 
Kurum birimine teslim etmek, zo-
rundadır.

T. Çalışma ve İş Kurumu’nun 
19.03.2020 tarih ve 31 sayılı kararın-
dan sonra, yeni tip Koronavirüsün 

(Covid-19) olası etkileri dikkate alı-
narak, “dışsal etkilerden kaynakla-
nan dönemsel durumlardan ileri ge-
len zorlayıcı sebep” gerekçeli kısa 
çalışma başvurularının, buna ilişkin 
kanıtlarla birlikte Kısa Çalışma Ta-
lep Formu  ile kısa çalışma yaptırıla-
cak işçilere ilişkin bilgileri içeren lis-
teyi, bağlı olduğu İŞKUR biriminin 
elektronik posta adresine gönder-
mek suretiyle kısa çalışmaya baş-
vuru yapılabileceği, düzenlenmiştir.

5.2. Kısa Çalışma Talebi Için Baş-
vuru Süresi
Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma 

Ödeneği Hakkında Yönetmelik’te 
kısa çalışma ödeneği için işverenin 
ne zaman başvuru yapacağı açık bir 
şekilde düzenlenmiş değildir. Kısa 
Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği 
Hakkında Yönetmelik’in 7. maddesi 
(5). fıkrasındaki “Zorlayıcı sebepler-
le işyerinde kısa çalışma yapılması 
halinde ödemeler, 4857 sayılı Ka-
nun’un 24. maddesinin (III) numara-
lı bendinde ve 40. maddesinde ön-
görülen bir haftalık süreden sonra 
başlar.” şeklindeki düzenlemeden, 
İş Kanunu 24 ve 40. maddesine göre 
öngörülen bir haftalık sürenin dol-
masının, yukarıda açıkladığımız 
üzere kısa çalışmadan yararlanmak 
için bir koşul olarak, bir bekleme 
süresi olarak getirildiğinin anlaşıl-
ması gerekir. Bununla birlikte, Ku-
rum tarafından öngörülen bir hafta-
lık süre bekleme süresi olarak 
değerlendirilmemektedir. Diğer 
yandan, Yasada başvuru için açık-
ça bir süre öngörülmemiştir. Bu ne-
denle, söz konusu bir haftalık süre 
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dolmadan, işveren tarafından baş-
vuruda bulunulabilmektedir. Diğer 
yandan, işverenler tarafından kısa 
çalışma ödeneğinden yararlanmak 
üzere çeşitli nedenlerle hemen baş-
vurulmadığı durumlara da uygula-
mada rastlanmaktadır. Bu durum-
larda da, işverenler, kısa çalışma 
için geçerli ekonomik kriz yahut 
zorlayıcı nedenin devamı koşuluyla 
başvuru tarihi izleyen bir tarihten 
itibaren, yararlanacakları süre üç 
ayı geçmemek üzere kısa çalışma 
ödeneğinden yararlanmak üzere 
talepte bulunabilirler.

5.3. Kısa Çalışma Talebinin De-
ğerlendirilmesi

5.3.1. IŞKUR Tarafından Sebep ve 
Şekil Yönünden Değerlendirme 
Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma 

Ödeneği Hakkında Yönetmelik’e 
göre; kısa çalışma talebi öncelikle 
İŞKUR tarafından değerlendiril-e-
cektir. Söz konusu Yönetmelik’in 5. 
maddesi (1). fıkrasına (Değişik: RG-
9/11/2018-30590) göre; “ İşverenin 
kısa çalışma talebi, öncelikle Kurum 
birimi tarafından sebep ve şekil yö-
nünden değerlendirilir.”

Kısa çalışma taleplerinin  tara-
fından sebep yönünden değerlendi-
rilmesinde, Yönetmelik’in ekono-
mik kriz ve belirtilen zorlayıcı 
nedenlerin varlığına ilişkin Kurum 
Yönetim Kurulu kararı bulunup bu-
lunmadığı dikkate alınacaktır. Buna 
göre; İŞKUR tarafından yapılacak 
kısa çalışma taleplerinin sebep yö-
nünden değerlendirilmesi, Kurum 
Yönetim Kurulunca karar alınması 

gerekli sebeplerle yapılan başvuru-
lar ve böyle bir karar alınmasını ge-
rektirmeyen başvurular için ayrı 
yapılacaktır. 

5.3.1.1. Ekonomik kriz ve dışsal 
unsurlardan kaynaklı dönemsel 
durumlara ilişkin zorlayıcı se-
beplerle yapılan başvurularda: 
İşveren başvurusu, Yönetim Ku-

rulunca karar alınması gerekli olan 
“ekonomik kriz ve dışsal unsurlar-
dan kaynaklı dönemsel durumlara 
ilişkin zorlayıcı sebepler” gerekçe 
gösterilerek yapılmış ise, bu konuda 
İŞKUR Yönetim Kurulu kararı olup 
olmadığı Kurum birimi tarafından 
dikkate alınarak incelenir. Yönetim 
Kurulu kararı, soyut ve genel nite-
likte olduğundan, işyerleri açısın-
dan zorlayıcı neden teşkil edip et-
mediklerinin ispatlanması 
koşuluyla kısa çalışmadan yarar-
lanmak üzere başvuru yaptıkları 
kabul edilir. Buna göre; işverenin 
kısa çalışma talebini dayandırdığı 
sebebin işyeri açısından geçerliliği-
ni ispatlamaya yönelik belgeleri ek-
leyip eklemediği de incelenir. Bu ise, 
başvurunun şekil yönünden ince-
lenmesidir.

5.3.1.2. Doğal afet, salgın hasta-
lık, seferberlik vb. durumlara 
ilişkin zorlayıcı sebeplerle yapı-
lan başvurularda: 
İşveren tarafından “Doğal afet, 

salgın hastalık, seferberlik vb.” zor-
layıcı nedenler gerekçe gösterilerek 
kısa çalışma yaptırılmak istenmesi 
durumunda ise, yine T. İş Kurumu 
Yönetim Kurulunca söz konusu se-
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beplerin, İşsizlik Sigortası Kanunu 
Ek-2. maddesinde ve ilgili Yö-net-
melik’te öngörülen sebeplerden 
olup olmadığı irdelenir. Şekil yönün-
den yapılacak incelemede ise, yu-
karıda açıklandığı üzere işverenin 
kısa çalışma talebini dayandırdığı 
sebebin işyeri açısından geçerliliği-
ni ispatlamaya yönelik belgeleri ek-
leyip eklemediği incelenir. 

Her iki türdeki zorlayıcı sebeple-
re dayalı olarak yapılan başvurular, 
İŞKUR tarafından sebep ve şekil ko-
şuluyla birlikte değerlendirilerek, 
Yasada öngörülen koşullara uyma-
dığı durumda reddedilir. Bu incele-
me, asıl olarak bir ön incelemedir. 
Çünkü ön inceleme sonucu sebep 
yönünden uygun görülen başvuru-
ların, aşağıda açıklayacağımız üzere 
uygunluk denetimi yapılır.

5.3.2. Uygunluk Denetimi 
Kısa çalışma talepleri; Kurum ta-

rafından şekil ve sebep yönünden 
incelendikten sonra, belirtilen se-
beplerin işyeri açısından uygunluk 
tespiti, kısa çalışmanın yasal olarak 
belirlenmiş niteliksel ve süresel ko-
şullarına uygunluğun işyeri bazında 
tespiti gereklidir. Uygunluk deneti-
mi, kısa çalışma talebinin gerekli ve 
yerinde olup olmadığının değerlen-
dirilmesi aşamasıdır. Söz konusu 
uygunluk denetimi, Aile, Çalışma ve 
Sosyal Hizmetler Bakanlığı Rehber-
lik ve Teftiş Başkanlığı İş Müfettişle-
rince yapılır. Uygunluk denetimi, 
kısa çalışmanın talep edildiği işyeri-
nin, 4447 sayılı Kanun’a göre hizmet 
akdine dayalı olarak sigortalı çalış-

manın yapıldığı bir işyeri kapsamın-
da olup olmadığı, kısa çalışma yapıl-
masını gerektiren hallerin işyerini 
etkileyip etkilemediği, kısa çalışma 
yapılacak sürelerin uygun olup ol-
madığı, kısaca kısa çalışma talebi-
nin mevzuata uygunluğu incelenir. 
Kısa çalışma talebinin hukuka uy-
gun olduğunu ispat için işverenin, 
gerekli bilgi ve belgeleri de sunması 
gerekir. 

Kısa çalışma yapmanın gerekçe-
leri ile Yönetmelik’te belirlenen di-
ğer koşullara uygunluk taşıyan iş-
yerleri adına, kısa çalışma talepleri 
olumlu değerlendirilir. 

İŞKUR’un 19.03.2020 tarih ve 31 
sayılı kararından sonra, yeni tip Ko-
ronavirüsün (Covid-19) olası etkileri 
dikkate alınarak, “dışsal etkilerden 
kaynaklanan dönemsel durumlar-
dan ileri gelen zorlayıcı sebep” ge-
rekçeli kısa çalışma başvurularının, 
mahalline gidilmeksizin sadece ilgili 
başvuru evrakı ve ekleri üzerinden 
ve tespit tutanağı düzenlenmeksi-
zin gerçekleştirileceği, Aile, Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Reh-
berlik ve Teftiş Başkanlığınca ka-
rarlaştırılmıştır. 

5.3.2.1. Sebep yönünden uygun-
luk denetimi
İş müfettişlerince, Yönetmelik 

gereği işverenin kısa çalışma ta-le-
bini dayandırdığı sebebin işyeri açı-
sından geçerliliğini ispatlamaya yö-
nelik başvurusuna eklediği belgeler 
ile varsa aynı amaca yönelik diğer 
belgeler incelenir. Belgelere ve yapı-
lan incelemeye göre; kısa çalışma 



40 İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU’NA GÖRE KISA ÇALIŞMA VE  KISA ÇALIŞMA SÜRESİNCE SAĞLANAN HAKLAR / Yasemin YÜCESOY

talebinin dayandırıldığı, “genel eko-
nomik, sektörel veya bölgesel kriz” 
veya “zorlayıcı sebepler”in işyerine 
etkileri değerlendirilir. “Genel eko-
nomik, sektörel veya bölgesel kriz” 
in etkilerinin başvuru yapılan işyer-
leri açısından geçerli olduğu tespit 
edilirse, kısa çalışma yapılmasının 
uygun olduğuna karar verilir. “Dış-
sal etkilerden kaynaklanan dönem-
sel durumlardan ileri gelen zorlayıcı 
olay” nedeniyle başvuru yapıldığın-
da ise, yukarıda açıkladığımız üzere, 
bu olayın etkilerinin işyeri açısın-
dan geçerli olup olmadığının tespiti-
nin yapılması yanında, zorlayıcı ne-
denin sonuçlarının işverenler 
tarafından bertaraf edilmesi için 
tüm önlemlerin alınıp alınmadığı 
yani işyeri bazında zorlayıcı nedenin 
gerçekleşip gerçekleşmediğinin de 
araştırılması gerekir. 

5.3.2.2. Faaliyetin durması yahut 
çalışma sürelerinin azaltılması 
koşullarına uygunluğun  deneti-
mi:
Kısa çalışmanın sebepsel yönden 

uygunluğuna karar verildiği takdir-
de, kısa çalışma talebinin Kanunun 
ve Yönetmeliğin öngördüğü nitelik-
sel ve süresel koşullara uygunluğu 
denetlenir. Bu çerçevede yukarıda 
açıklandığı üzere, kısa çalışma talebi 
işyerinde faaliyetin kısmen veya ta-
mamen durmasına bağlı olarak ya-
pılacaksa, bu durumun en az dört 
hafta sürmesi koşuluna uygun olup 
olmadığı, kısa çalışma talebi çalışma 
sürelerinin azaltılması suretiyle ya-
pılacaksa yine Yönetmelik’te belir-

lenen çalışma sürelerinin az az “üç 
te bir” oranında azaltılıp azaltılmadı-
ğı irdelenir. 

5.3.2.3. Kısa çalışmanın süre ve 
kapsam yönünden tespiti  
Yukarıda açıklandığı üzere, kısa 

çalışma talebinin hem sebep yö-
nünden hem de niteliksel yönden 
uygun bulunması, kısa çalışma tale-
bi olumlu değerlendirilmesi için ye-
terlidir. Ayrıca, kısa çalışma için ta-
lep edilen sürenin, Kanunun ön- 
gördüğü üç aylık süreyi aşmayacak 
şekilde, uygun görülen sebep ve ko-
şulların devamlılığı göz önüne alı-
narak somut olarak tespiti gerekir. 
Bu somut tespitte, kısa çalışma 
kapsamına alınacak işçiler de belir-
lenir. Faaliyetin işyerinin bazı bö-
lümlerinde durdurulması suretiyle 
yapılacak kısa çalışma uygulamala-
rında, bu bölümlerde çalışan işçiler 
belirlenerek, kısa çalışma kapsamı-
na alınacaktır. Yine işyerinin bazı 
bölümlerinde çalışma süreleri azal-
tılarak kısa çalışma uygu-lanıyorsa, 
bu bölümlerde çalışanlar, kısa çalış-
ma uygulaması kapsamına alına-
caktır. Ayrıca aşağıda açıklandığı 
üzere, kısa çalışmadan yararlanma 
koşullarına sahip işçiler belirlene-
rek, kısa çalışma kapsamına alına-
caktır. 

Uygunluk tespiti tamamlandık-
tan sonra, kısa çalışma uygulana-
cak işçi listesinin değiştirilmesine 
ve/veya işyerinde uygulanan kısa 
çalışma süresinin arttırılmasına yö-
nelik işveren talepleri, yeni başvuru 
olarak değerlendirilir.
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5.4. Kısa Çalışma Talebine Ilişkin 
Idari Karar
Yukarıda açıklandığı üzere, kısa 

çalışma talebi hem sebep yönünden 
hem de niteliksel ve süresel koşullar 
yönünden uygun bulunduğu takdir-
de, kısa çalışma talebi olumlu, uy-
gun bulunmadığı takdirde ise, olum-
suz olarak değerlendirilir. İş müfet- 
tişlerince yapılan uygunluk tespiti-
nin sonucu, aynen Kurum birimince 
işverene bildirilir.  

İşverenin kısa çalışma baş-vu-
rusunun olumlu olarak değer-len-
dirilmesi ve işverene bildirilmesi 
üzerine, kısa çalışma süresinin baş-
laması gerekir. Bununla birlikte, uy-
gulamada özellikle zorunlu neden-
lerle işin durduğu durumlarda fiili 
olarak kısa çalışmanın sonuçları or-
taya çıkmaktadır. Diğer yandan kısa 
çalışma başvuruları ivedilikle ince-
lense de, inceleme süresi, işverenin 
kısa çalışmanın başlamasını talep 
ettiği tarihi geçebilmektedir. Bu du-
rumlarda işverenin ve işçilerin 
mağduriyetinin önlenmesi için, uy-
gunluk kararı, kısa çalışma talep 
edilen önceki bir tarih itibariyle de 
verilebilmektedir. Kurum tarafın-
dan olumlu karar alınmadan, kısa 
çalışmaya başlanması halinde işve-
ren tarafından kısa çalışmaya baş-
lanması halinde, bunun sonuçlarına 
da işverenin katlanacağı, diğer bir 
deyişle işçilerin ücret ve diğer hak-
larının işverence ödeneceği kesin-
dir (Çil, 2010: 705)

Kısa çalışma uygunluk denetimi 
sonrasında verilen karar, idari bir 
karardır. Belirtmeliyiz ki, ülkemizde 
de Avrupa Biriliği (AB) üyesi ülke-

lerde olduğu gibi işçi temsilciliği sis-
temine geçilmiş olsaydı, kısa çalış-
ma başvurularının idari karara 
gerek kalmaksızın katılımcı yön-
temle gerçekleştirilebilmesi müm-
kün hale gelirdi (Süzek, 2019: 794). 
Karar olumsuz olduğu takdirde baş-
vuru yapan işveren, idari karara 
karşı yargı yoluna başvurabilecek-
tir. Kısa çalışma sebepleri ve uygu-
lanması ile ilgili uyuşmazlıkların çö-
zümünde, İş Mahkemeleri Kanu- 
nunun 1. maddesi uyarınca İş Mah-
kemeleri görevlidir.

5.5. Kısa Çalışma Uygulamasının 
Başlama Tarihinin Işçilere ve –
Varsa- Işçi Sendikasına Bildirimi
Kısa çalışma başvurusu olumlu 

sonuçlanmış ise işveren durumu, iş-
yerinde işçilerin görebileceği bir 
yerde ilan etmeli ve varsa toplu iş 
sözleşmesine taraf işçi sendikasına 
bildirmelidir. (Kısa Çalışma ve Kısa 
Çalışma Ödeneği Hakkında Yönet-
melik 4. maddesi, (4) fıkrasına göre) 
İlan yoluyla işçilere duyuru yapıla-
madığı durumlarda, kısa çalışmaya 
tabi işçilere yazılı bildirim yapılmalı-
dır.

Kısa çalışma yönünde verilen 
idari kararı yerinde görmeyen işçi-
ler ile işçi sendikalarının da itiraz 
ederek yargı yoluna başvurmaları 
da mümkündür.
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6. KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞININ 
SÜRESI ILE BIREYSEL YARAR-
LANMA KOŞULLARI VE MIKTARI

6.1. Kısa Çalışma Ödeneğinden 
Yararlanma Süresi 
Yönetmeliğin 7/2 maddesinde 

“Kısa çalışma ödeneğinin süresi üç 
ayı aşmamak üzere kısa çalışma 
süresi kadardır.” 7/4 maddesinde 
ise “Kısa çalışma ödeneği, ekono-
mik gelişmelerin işyerinin faaliyet-
leri üzerine etkileri doğrultusunda 
uygunluk tespitinde belirtilen süre-
yi aşmamak kaydıyla fiilen gerçek-
leşen kısa çalışma süresi üzerinden 
verilir.” düzenlemesine yer veril-
miştir. Kanun ile yapılan kısa çalış-
ma tanımında kısa çalışmanın en 
fazla üç ay yapılabilecek bir uygula-
ma olduğu belirtildikten başka, kısa 
çalışma ödeneği süresi ayrıca ta-
nımlanmamıştır. Bununla birlikte 
aşağıda açıklanacağı üzere, yine 
Yönetmelik’te kısa çalışma ödeneği 
için kısa çalışma süresinden düşü-
lecek süreler öngörüldü-ğünden, 
kısa çalışma süresi ile kısa çalışma 
ödeneği süresi birbirinden ayrıldığı 
ve kısa çalışma ödeneği süresinin, 
kısa çalışma süresinden daha kısa 
olarak gerçekleştiği görülmektedir. 

6.1.1. Kısa Çalışma Ödeneğinin 
Başlangıcı 

6.1.1.1. Ekonomik kriz nedeniyle 
kısa çalışma halinde kısa çalış-
ma ödeneğinin başlangıcı 
“Genel, sektörel ve bölgesel eko-

nomik kriz nedenleri”nden biriyle 

kısa çalışma yaptırılması halinde, 
kısa çalışma ödemelerinin başlan-
gıcı ile ilgili özel bir düzenleme geti-
rilmiş olmayıp, işverenin bu yönde 
talepte bulunması halinde, kısa ça-
lışmanın başladığı tarih itibariyle 
kısa çalışma ödeneğinden yarar-
lanması söz konusu olacaktır. 

6.1.1.2. Zorlayıcı nedenlerle kısa 
çalışma halinde kısa çalışma 
ödeneğinin başlangıcı 
5763 sayılı Kanun’un 18. maddesi 

ile 4447 sayılı Kanunu’na eklenen 
Ek.2. maddesi son bendi;  “Zorlayıcı 
sebeplerle işyerinde faaliyetin ta-
mamen veya kısmen geçici olarak 
durması halinde, kısa çalışma öde-
neği ödemeleri 4857 sayılı Kanun’un 
24. maddesinin (III) numaralı ben-
dinde ve aynı Kanun’un 40. madde-
sinde öngörülen bir haftalık süre-
den sonra başlayacağı” şeklinde 
düzenlenmişken, söz konusu hü-
küm 6111 sayılı Kanun ile değiştiril-
miş olup, “Zorlayıcı sebeplerle işye-
rinde faaliyetin durması halinde İş 
Kanunu’na göre öngörülen bir haf-
talık süre”nin, zorlayıcı nedenlerle 
kısa çalışma yapılan tüm durumlar-
da dikkate alınması gereği düzen-
lenmiştir5. Böylelikle, kısa çalışma 
uygulanacak tüm durumlar için, ön-
celikle Kanun’un 24. maddesinin (III) 
numaralı bendinde ve aynı Ka-
nun’un 40. maddesinde öngörülen 

5 4447 sayılı Kanunu Ek-2. maddesi .. bendi 
(13/02/2011-6111 S.K/73.md ile değişik) “Zorlayıcı se-
beplerle kısa çalışma yapılması halinde, kısa çalışma 
ödeneği ödemeleri 4857 sayılı Kanun’un 24. maddesi-
nin (III) numaralı bendinde ve aynı Kanun’un 40. mad-
desinde öngörülen bir haftalık süreden sonra başlar” 
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bir haftalık süreden sonra öngörü-
len bir haftalık süre işleyecek ve 
kısa çalışma ödemeleri söz konusu 
bir haftadan sonra başlayacaktır.

İşsizlik Sigortası Kanunu Ek-2. 
maddesi son bendinde yapılan bu 
değişiklikle, aynı ödenekten yarar-
lanacak işveren açısından işyerinde 
faaliyetin durması ile çalışma süre-
lerinin azalması durumlarının her 
ikisi için de, ödenekten yararlana-
cakları süre açısından yeknesaklık 
sağlamak düşüncesinin ön plana 
çıktığı anlaşılmaktadır. Ancak, aynı 
bendin devamında “…İş Kanunu’nda 
… öngörülen bir haftalık süre” ta-
nımlamasının değiştirilmeyerek 
her iki durumu içerecek şekilde kal-
ması, çelişik bir durum yaratmakta-
dır. Çünkü İş Kanunu’nda öngörülen 
bir haftalık süre, sadece işyerinde 
faaliyetin durması haline özgü ola-
rak, işçiler açısından ücret hakkı ve 
haklı nedenle iş sözleşmesini fes-
hetme hakkı doğuran bir süre ola-
rak düzenlenmiş iken, çalışma sü-
relerinin azalması halinde ise işçiler 
açısından bu tür hak doğrucu bir 
süre öngörülmemiştir. İş Kanunu’n-
da sadece bir duruma (faaliyetin 
durması) özgü olarak tanımlanmış 
hak doğurucu bir sürenin, başka bir 
Kanun ile genişletilmesinin yasa 
tekniği açısından mümkün olma-
ması sebebiyle, çalışma sürelerinin 
azalması suretiyle yapılan kısa ça-
lışma durumunda uygulanacak bir 
haftalık sürenin, sadece diğer bir 
haktan/kısa çalışma ödeneğinden 
yararlanma süresinin başlangıcı 
açısından dikkate alınmasının 

amaçlanmış olduğunu söyleyebili-
riz. 

Diğer yandan kısa çalışma öde-
neğinden yararlanılması için zorla-
yıcı nedeninin ortaya çıktığı süreyi 
takip eden bir haftalık bekleme sü-
resi öngörülmesinin, işyerinde faali-
yetin durduğu durumlar için amaca 
yönelik olduğu söylenebilir. İşyerin-
de faaliyetin durması halinde söz 
konusu bir haftalık sürenin işvere-
nin ücret ödeme yükümlülüğünün 
devam ettiği bir süre olduğu dikkate 
alındığında, aynı durumda verilebi-
lecek kısa çalışma ödeneği süresi ile 
iç içe geçmemesi gerektiği açıktır. 
Diğer yandan, söz konusu bir hafta-
lık süre, işçilerin 4857 sayılı Ka-
nun’un 24. maddesinin (III) numara-
lı bendine göre iş sözleşmelerini 
haklı nedenle fesh etmeleri için 
kendilerine tanınan bir haftalık sü-
renin kullandırılması için de gerek-
lidir. Bu bir haftalık süre içinde işçi-
lerden bir kısmı iş sözleşmesini fesh 
edebileceğinden, kısa çalışma öde-
neğinden yararlanmak isteyen iş-
verenin de, bu bir haftadan sonra 
işyerinde hala çalışan işçiler için 
başvuruda bulunması gerekir. Ya-
hut işveren bir haftalık süreyi bek-
lemeden başvursa dahi, kısa çalış-
ma ödeneğinden yararlanma 
tarihinin başlangıcı, söz konusu bir 
haftalık sürenin bitiminden itibaren 
başlamalıdır.

Çalışma sürelerinin azaltılması 
suretiyle kısa çalışma yapılması ha-
linde ise, kısa çalışma ödeneğinden 
yararlanılması için zorlayıcı nedeni-
nin ortaya çıktığı süreyi takip eden 
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bir haftalık bekleme süresi öngörül-
mesi, yukarıda belirtilen amaçlara 
hizmet etmemekle birlikte, söz ko-
nusu durumun bir haftalık süreyi 
aşıp aşmayacağının anlaşılması için 
gerekli bir bekleme süresi olarak 
kabul edilmelidir. 

Dolayısıyla yukarıda açıklandığı 
üzere zorlayıcı sebeplerle işyerinde 
faaliyet kısmen veya tamamen dur-
ması yahut çalışma sürelerinin 
azaltılması suretiyle kısa çalışma 
yaptırıldığında, öngörülen bir hafta-
lık süre ile kısa çalışma ödeneğin-
den yararlanılacak süreyi birbirin-
den ayırmak ve her durumda 
birbirini takip eden bir süre olması 
gerekmediğini kabul etmek gerekir.

Kısa çalışma başvurularını so-
nuçlandırmakla yetkili İŞKUR İl Mü-
dürlükleri tarafından dikkate edil-
mesi gereken husus, işverenlerin 
kısa çalışma ödeneğinin başlaması 
için talep tarihi, zorunlu nedenlerle 
faaliyetin durması yahut kısa çalış-
manın başlaması halinin başladığı 
ilk bir haftadan sonraya rastlıyorsa, 
ilk bir haftalık süre geçmiş olduğun-
dan, kısa çalışma ödeneği süresin-
den artık bir haftalık süre düşülme-
mesi gereğidir. 

Kısa çalışma ödeneğine hak ka-
zanma tarihinin belirlenmesi, kısa 
çalışma ödeneğinin süresinin be-
lir-lenmesi açısından da önemlidir. 
Kısa çalışma ödeneğine hak kazan-
ma tarihi, 4857 sayılı Ka-nun’un il-
gili maddelerinde öngörülen bir haf-
talık sürenin dolmasını izleyen gün 
olarak kabul edildiğinde, bu tarihten 
itibaren kısa çalışma ödeneğinden 

yararlanma süresi azami üç ay ola-
caktır. Yahut İŞKUR tarafından uy-
gulanageldiği üzere, İş Kanunu’nun 
ilgili maddelerinde öngörülen bir 
haftalık sürenin başlangıcı tarihi, 
hak kazanma tarihi olarak dikkate 
alındığında, kısa çalışma ödeneği 
için yararlandırılacak azami süre-
den bir hafta düşülerek, kısa çalış-
ma ödeneği süresi, üç aydan bir haf-
ta eksik şekilde belirlenecektir.   

Ancak kanımızca, zorlayıcı se-
beplerle kısa çalışma yaptırılması 
halinde, kısa çalışma ödeneğinden 
yararlanılacak süreden İş Kanu-
nu’nun ilgili maddelerinde öngörü-
len bir haftalık sürenin düşülerek 
kısa çalışma ödeneğinin başlatıl-
ması, İşsizlik Sigortası Kanunu Ek-2 
son bendinde “ zorlayıcı nedenlerle 
kısa çalışma halinde ... kısa çalışma 
ödeneği ödemeleri ….öngörülen bir 
haftalık süreden sonra başlar” şek-
lindeki düzenlemesinin lafzına uy-
gun olmakla birlikte, yukarıdaki 
açıklamalar çerçevesinde hak 
ka-zanma tarihi esas alınmadığı 
için eksik bir yorum olup, yine İşsiz-
lik Sigortası Kanunu’nun bir başka 
amir hükmü olan, “kısa çalışma 
ödeneği için öngörülen azami üç ay-
lık süre”nin uygulanmasını engelle-
yici niteliktedir. Diğer yandan, bu 
yorum kabul edildiğinde, Kanun’da 
sadece “zorlayıcı nedenlerle kısa 
çalışma” halinde, kısa çalışma öde-
neği ödemelerinin İş Kanunu’nun il-
gili maddelerinde öngörülen bir haf-
talık süreden sonra başlayacağı 
öngörüldüğünden, bu duruma uyan 
işyerlerinde kısa çalışma ödeneği-



45KARATAHTA / İş Yazıları Dergı̇si

nin azami üç aylık süresinden bir 
hafta eksik yararlanma söz konusu 
olacak, “genel, sektörel ve bölgesel 
ekonomik kriz nedenleri”nden bi-
riyle kısa çalışma yaptırılması ha-
linde ise kısa çalışma ödeneğinden 
azami üç aylık süre boyunca yarar-
lanılması mümkün olacaktır. Kanı-
mızca, Kanun’da açıkça yazılmadığı 
sürece, Kanun koyucunun, kısa ça-
lışma yaptıracak işyerleri arasında 
kısa çalışma ödeneğinden yarar-
lanma süresi açısından böyle bir ay-
rım yaparak çifte standart getirdiği 
düşünülmemelidir. Yasa koyucu ta-
rafından böyle bir ayrım yapıldığına 
ilişkin anlatım da bulunmamakta-
dır. O halde, kanun koyucunun bazı 
zorlayıcı nedenlerle kısa çalışma 
ödeneğinden azami üç ay bazı zor-
layıcı nedenlerle ise üç aydan kısa 
süreli yararlandırılmasını öngörmüş 
olması da düşünülmemelidir.  

Sonuç olarak; İŞKUR tarafından 
yapılacak kısa çalışma ödeneğinin 
başlayacağı tarihin belirlenmesinde 
İş Kanunu 24/III. ve 40. maddelerin-
de öngörülen bir haftalık süre ile 
kısa çalışma ödeneği süresinin ka-
rışıklığa yol açmamak üzere birbi-
rinden ayrılarak, “Zorlayıcı sebep-
lerle kısa çalışma yapılması halinde, 
kısa çalışma ödeneği ödemeleri 
4857 sayılı Kanun’un ilgili maddele-
rinde öngörülen bir haftalık süreden 
sonra başlayacağı” düzenlemesin-
deki söz konusu bir haftalık sürenin 
kısa çalışmadan yararlanmak açı-
sından bekleme süresi olarak de-
ğerlendirilmesi, kısa çalışma öde-
neği hakkının, söz konusu bir 

haftalık süre sonunda doğacağının 
kabulü gerekir. Kısa çalışma ödene-
ğinden yararlanma tarihinin de bu 
ilk bir haftalık sürenin dolduğu tari-
hi izleyen gün olması gerekir. 

6.1.2. Kısa Çalışma Ödeneğinin 
Kesilmesi
Kısa çalışma ödeneği alan bir iş-

çinin, geçici iş göremezlik ödeneği-
nin başlaması durumunda geçici iş 
göremezlik ödeneğine konu olan 
sağlık raporunun başladığı tarih iti-
bariyle, kısa çalışma ödeneği kesi-
lecek6 yani, geçici iş göremezlik 
ödeneğine konu olan sağlık raporu 
süresince, kısa çalışma ödeneği 
ödenmeyecektir. Sağlık raporunun 
bitiş tarihi itibariyle ise ödenek tek-
rar başlayacak ise de, bu durum kısa 
çalışma ödeneğinin süresinden ra-
por süresinin kesileceği anlamına 
gelmektedir. Çünkü, kısa çalışma 
ödeneğinin süresi, kısa çalışma sü-
resi kadar olup, örneğin üç aylık 
kısa çalışma dönemi içinde bir haf-
talık sağlık raporu alan işçinin kısa 
çalışma ödeneği üçüncü ayın so-
nunda biteceğinden, kısa çalışma 
ödeneğinden iki ay üç hafta yarar-
lanacaktır. 

6  Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Yönetmeliği, 
madde.9’da, kısa çalışma ödeneği kesilmesine esas 
tarih, geçici iş göremezlik ödeneğine konu olan sağlık 
raporunun başladığı tarih olarak belirlenmiştir. Geçici 
işgöremezlik ödeneği süresi değil, sağlık raporu süre-
sinin esas alındığı anlaşılmaktadır. Ayakta tedavilerde 
geçici sağlık raporunun ilk iki gününe ilişkin geçici iş-
göremezlik ödeneği ödenmeyeceğinden, kısa çalışma 
ödeneği alan işçi de sağlık raporunun ilk iki gününe 
ilişkin geçici işgöremezlik geliri almayacağı gibi, kısa 
çalışma ödeneği de almayacak, dolayısıyla bu sürede 
gelirden mahrum kalacaktır. 
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6.1.3. Kısa Çalışma Ödeneğinin 
Sona Ermesi 
Kısa çalışma ödeneği, üç ayı ve 

uygunluk tespitinde belirtilen süre-
yi aşmamak üzere fiilen gerçekle-
şen kısa çalışma süresi sonunda 
kendiliğinden sona erer. 

Ancak, kısa çalışma uygulaması 
devam eden işyerlerinde yapılan in-
celeme sırasında işverenin ödenek 
alan işçilerin çalışma süreleri ile il-
gili hatalı bilgi ve belge verdiğinin 
tespit edilmesi ve iş müfettişinin 
yazılı talebi halinde hakkında hatalı 
bilgi verilen işçi sayısı da dikkate 
alınarak kısa çalışma ödeneği dur-
durulur (Kısa Çalışma ve Kısa Çalış-
ma Ödeneği Yönetmeliği, M.8 (2).
fıkra)

Kısa çalışma ödeneği alan bir iş-
çinin, işe girmesi, yaşlılık aylığı al-
maya başlaması, herhangi bir se-
beple silâhaltına alınması, herhangi 
bir kanundan doğan çalışma ödevi 
nedeniyle işinden ayrılması halle-
rinde kısa çalışma ödeneği sona er-
mektedir.(Kısa Çalışma ve Kısa Ça-
lışma Ödeneği Yönetmeliği, Md.9)

6. 2. Kısa Çalışma Ödeneğinden 
Bireysel Yararlanma Koşulları
İşçinin kısa çalışma ödeneğin-

den yararlanabilmesi için; işverenin 
talebinin uygun bulunması yanı sıra 
işçinin de bireysel olarak yararlan-
ma koşullarına sahip olması gere-
kir. 

Kısa çalışma ödeneği, İşsizlik Si-
gortası Fonundan karşılanacaktır. 
Bu nedenle, kısa çalışma ödeneğin-
den yararlanma koşulları da, işsizlik 

sigortasından yararlanma koşulla-
rına paralel düzenlenmiştir.  İşçinin 
kısa çalışma ödeneğine hak kaza-
nabilmesi için, iş sözleşmesinin fes-
hi hariç işsizlik sigortası hak etme 
koşullarını yerine getirmesi gere-
kir7. Kısa çalışma ödeneğine hak ka-
zanma koşulları, işsiz kalmış olma 
koşulu dışında işsizlik sigortası ko-
şullarının aynısıdır8.

İşsizlik sigortasından yarar-lan-
mak için, iş sözleşmesinin belirli ko-
şullarda feshi gerekli iken, iş sözleş-
mesinin fesh edilmediği askıya 
alındığı bir durum olan kısa çalışma 
halinde, işsizlik sigortası fonundan 
kısa çalışma ödeneği altında yarar-
lanmak mümkün kılınmıştır.

Kısa çalışma ödeneğinden ya-
rarlanan işçinin, kısa çalışma öde-
neği almasının ardından işsiz kal-
ması durumunda, işsizlik sigor- 
tasından yararlanması da Yönet-
melik ile kolaylaştırılmış ve söz ko-
nusu Yönetmelik’in 7. maddesi, 8. 
fıkrasına göre; kısa çalışma ödene-
ğinden yararlanan işçinin, işsizlik 
sigortasından yararlanmak için 
4447 sayılı (Değişik ibare: RG-9/ 
11/2018-30590) Kanun’da öngörü-
len koşullar gerçekleşmeden işsiz 
kaldığında, işsizlik ödeneğinden ya-
7  Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yö-
netmelik 6. maddesi, (1) fıkrasına göre) İŞÇİnin kısa 
çalışma ödeneğinden yararlanabilmesi için; İŞÇİnin 
kısa çalışmanın başladığı tarihte, 4447 sayılı Kanun’un 
50. maddesine göre çalışma süreleri ve işsizlik sigor-
tası primi ödeme gün sayısı bakımından işsizlik öde-
neğine hak kazanmış olması, gerekmektedir. 
8  İşsizlik Sigortası Kanunu’na göre işsizlik ödeneğine 
hak kazanma koşullarının oluştuğundan bahsedebil-
mek için, kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalan bir 
işçinin mevcut olması, işten çıkma-çıkarılma tarihin-
den önceki son üç yıl içinde işçinin en az toplam altıyüz 
gün primi ödenmiş ve ayrıca bu üç yılın son yüzyirmi 
gününde kesintisiz çalışmış olması gerekmektedir.
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rarlanacağı düzenlenmiştir. Şu ka-
dar ki, işçinin kısa çalışma ödeneği 
aldığı süre düşüldükten sonra, daha 
önce hak ettiği işsizlik ödeneği sü-
resini dolduruncaya kadar işsizlik 
ödeneğinden yararlanır.

6.3. Kısa Çalışma Ödeneğinin 
Miktarının Belirlenmesi
Kısa çalışma ödeneği, kanunen 

işverenin ödemesi gerekli bir ücre-
tin, İşsizlik Sigortası Fonundan 
ödenmesi değildir. İşçi zorunlu ne-
denlerle çalışma süresinin tama-
mında yahut bir kısmında çalıştırıl-
madığı için, işveren ücret ödemekle 
yükümlü olmamakla birlikte, işçiye 
ödenen kısa çalışma ödeneği, sos-
yal anlamda bir ödenek niteliğinde-
dir. Bu niteliğiyle kısa çalışma öde-
neği işçilerin yararlanacağı bir 
haktır.

Kısa çalışma ödeneği, işyerinde 
uygulanan haftalık çalışma süresini 
tamamlayacak şekilde, çalışılma-
yan sürelere ilişkin işçi ücretinin 
yerine ödenen bir ödenektir. Yani, 
kısa çalışma ödeneği, işçinin çalış-
madığı süreye ilişkin ücretinin tela-
fisine yöneliktir. Dolayısıyla, her iş-
çinin yararlanacağı kısa çalışma 
ödeneği, işçinin ücreti ile çalışmadı-
ğı süre dikkate alınarak bireysel 
olarak hesaplanmaktadır. 

İşçi, İşsizlik Sigortası Kanunu 
kapsamında ödemeleri İŞKUR’dan 
alacaktır. 

İşsizlik Sigortası Kanunu Ek-2 
maddesine göre; kısa çalışma öde-
neğinin hesabına, sigortalının son 
on iki aylık prime esas kazançları 

dikkate alınarak hesaplanan gün-
lük ortalama brüt kazancı dikkate 
alınacak olup, bu kazancın belirli bir 
oranı esas alınacaktır. Bu oran gün-
lük ortalama brüt kazancını yüzde 
60’ı olarak belirlenmiştir. Ayrıca 
kısa çalışma ödeneğinin üst limiti-
nin de, uygulanan aylık asgari ücre-
tin brüt tutarının yüzde 150’sini 
geçmeyeceği düzenlenmiştir. 

Kısa çalışma ödeneğinin tutarı, 
kanunen sınırlandırılmış olduğun-
dan, işçi gelir kaybına uğramakta-
dır. Ancak işçilerin söz konusu farkı, 
işverenden isteme hakkı yoktur 
(Koçak, 2018-2019) 

Mevzuatta çalışma sürelerinin 
azaltılması suretiyle yapılacak kısa 
çalışma halinde ödenecek kısa ça-
lışma ödeneğiyle ilgili ayrı bir dü-
zenleme bulunmamaktadır. Bu du-
rumda ödeneğin, çalışılan süre ile 
haftalık normal çalışma süresi ara-
sındaki çalışılmayan süre hesapla-
narak, o süre için ödenmesi gerekir. 
Faaliyetin kısmen durdurulması, 
kısmen ise çalışma sürelerinin azal-
tılması suretiyle yapılan kısa çalış-
mada ödenek, hiç çalıştırılmayan 
işçilere nispeten çalışılmayan sü-
reyle orantılı olarak, kısmi ödenek 
verilmesi şeklinde olacaktır (Akyi-
ğit, 2004: 25-26). İŞKUR Müdürlük-
lerinin kısa çalışma ödeneği ile ilgili 
uygulamaları da, bu çerçevede yü-
rütülmektedir. 

İşsizlik Sigortası Kanunu Ek-2 
maddesine göre (Değişik fıkra: 
02.07.2018t.700s.KHK.M.125) işve-
renin hatalı bilgi ve belge vermesi 
nedeniyle yapılan fazla ödemeler, 
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yasal faizi ile birlikte işverenden 
tahsil edilir.

Kısa çalışma ödeneği nafaka 
borçları dışında haciz veya başkası-
na devir veya temlik edilemez (Yön. 
Md. 7/9).

7. KISA ÇALIŞMA SÜRESINCE IŞ-
ÇININ IŞ SÖZLEŞMESINDEN 
KAYNAKLI HAKLARI VE BORÇ-
LARI

7.1. Kısa Çalışma Süresince Işçi-
nin Iş Sözleşmesinden Kaynaklı 
Hakları

7.1.1.Zorlayıcı Nedenlerle Işin 
Durması Suretiyle Yapılacak 
Kısa Çalışma Halinde Çalışılma-
yan Sürenin Ilk Haftasına Ilişkin 
Ücret Hakkı 
Yukarıda açıklandığı üzere, zor-

layıcı sebeplerle kısa çalışma yapıl-
ması halinde, kısa çalışma ödeneği 
ödemeleri 4857 sayılı Kanun’un 24. 
maddesinin (III) numaralı bendinde 
ve aynı Kanunun 40. maddesinde 
öngörülen bir haftalık süreden son-
ra başlayacağından, işçiler kısa ça-
lışma uygulamasının başladığı ilk 
hafta kısa çalışma ödeneğinden ya-
rarlanamayacaklardır. Söz konusu 
ilk bir haftada işçilerin yararlanaca-
ğı haklar, İş Kanunu çerçevesinde 
belirlenecektir. 

İş Kanununun 24. maddesi III. 
bendinde işçinin haklı sebeple iş 
sözleşmesini fesh edebilmesine 
olanak tanıyan nedenler arasında 
“işyerinde bir haftadan fazla süre ile 
işin durmasını gerektirecek zorlayı-

cı sebepler” sayılmış ve İş Kanunu 
40. maddesinde de “24 ve 25. mad-
delerin (III) numaralı bentlerinde 
gösterilen zorlayıcı sebepler dolayı-
sıyla çalışamayan veya çalıştırılma-
yan işçiye bir haftaya kadar her gün 
için yarım ücret ödeneceği” düzen-
lenmiştir. Söz konusu düzenlemeye 
göre; işyerinde zorlayıcı nedenlerle 
üretim durması halinde, iş sözleş-
melerinin fesh edilmesi için öngö-
rülen bir haftalık bekleme süresin-
de işçi çalışmayacak ancak işe hazır 
olan işçiye iş veremeyen işverenin 
yarım ücret ödeme yükümlülüğü 
devam edecektir.

Bu nedenle, “işyerinde faaliyetin 
durması” halinde uygulanacak kısa 
çalışma halinde, ilk bir haftalık sü-
renin bitiminde işçiler açısından İş 
Kanunu’nun 24/III, 40. maddeleri 
anlamında iş sözleşmesini haklı 
olarak fesh etme hakkı ve işveren-
den yarım ücret isteme hakkı doğa-
cakken, çalışma sürelerinin azal-
ması suretiyle yapılacak kısa 
çalışma halinde ise kısa çalışma 
ödeneğinden yararlanmak için bir 
hafta beklenilecek, ancak işverenin 
ücret ödeme yükümlülüğü olmadığı 
söz konusu bir haftalık sürede, işçi-
ler ücret alamayacakları gibi kısa 
çalışma ödeneğinden de yararlana-
mayacaklardır.

İş Kanunu 40. maddesinin, zorla-
yıcı sebepler dolayısıyla çalıştırıl-
mayan işçiye bir haftaya kadar her 
gün için yarım ücret ödeneceğine 
ilişkin hükmü, nispi emredici olup, 
sözleşme ile tam ücret ödeneceği 
yahut bir haftadan fazla süre ile ya-
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rım ücret ödeneceğinin kararlaştı-
rılmasına da bir engel bulun-ma-
maktadır (Kayırgan, 2019: 145).

Zorlayıcı sebepler dolayısıyla ça-
lıştırılmayan süre bir haftayı bulabi-
leceğinden, hafta tatili için ücret 
ödenip ödenmeyeceği de İş Kanu-
nu’nun hafta tatilini düzenleyen 46. 
maddesinde ayrıca düzenlenmiştir. 
Buna göre; “…Bir işyerinde işin bir 
haftadan fazla süre ile tatil edilme-
sini gerektiren zorlayıcı sebepler 
ortaya çıktığı zaman, …zorlayıcı se-
beplerden ötürü çalışılmayan gün-
ler için işçilere ödenecek yarım üc-
reti hafta tatili günü için de 
ödenecektir”

İşverenin ödemekle yükümlü ol-
duğu yarım ücretin çıplak ücret mi 
olacağı yoksa ücret eklerini de içe-
receği hususu düzenlenmemiş ise 
de, iş hukukunda çıplak ücretin ku-
ral ve giydirilmiş ücretin istisna ol-
duğu ilkesinden hareketle, işçiye 
ödenecek yarım ücretin de çıplak 
ücret üzerinden hesaplanması ge-
rektiği sonucuna ulaşılmaktadır 
(Kayırgan, 2019: 146).

7.1.2. Kısa Çalışma Süresince Ça-
lışılan Süreye Ilişkin Ücret 
Çalışma sürelerinin kısaltılması 

suretiyle uygulanan kısa çalışma 
halinde, kısa çalışmanın günlük, 
haftalık veya aylık çalışma süresi 
içerisinde yapılacağı zaman aralığı 
işyerinin gelenekleri ve işin niteliği 
dikkate alınarak işverence belirle-
nir. (Yönetmelik m. 7,(4) bent). İşçi-
lerin çalıştıkları süreye ilişkin ola-
rak da işveren tarafından ücretleri 
ödenmeye devam eder.

İşçinin haftalık çalışma süresinin 
önemli ölçüde azaltılması suretiyle 
çalışması karşılığı ücretinin işve-
rence ödenmemiş olması, kısa ça-
lışma ödeneğinden tam olarak ya-
rarlanması sonucunu doğurmaz 
(Çil, 2010: 706) İşverence, çalışma 
karşılığı ödenmeyen bu ücretler için 
koşulları oluşmuşsa, Ücret Garanti 
Fonundan ödeme yapılması gerekir.

7.1.3. Kısa Çalışma Ödeneği Sü-
resine Rastlayan Hafta Tatili ile 
Ulusal Bayram ve Genel Tatil 
Günlerine Ilişkin Ücretler 
Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma 

Ödeneği Yönetmeliğinde, kısa çalış-
ma uygulanan döneme denk gelen 
ulusal bayram, genel tatil ve hafta 
tatili günlerine ilişkin ödemelerin 
nasıl yapılacağı hakkında 2018 yı-
lında yapılan düzenlemeye kadar 
herhangi bir hüküm bulunmadığın-
dan, bu tarihe kadar uygulama 4857 
sayılı İş Kanunu esas alınarak, çalış-
madığı ulusal bayram, genel tatil ve 
hafta tatil günleri ücretlerinin; işye-
rinde haftalık çalışma süresinin 
oranı dikkate alınarak işveren tara-
fından ödenmesi, haftalık çalışılma-
yan süreye düşen kısmının ise İŞ-
KUR tarafından ödenmesi şeklinde 
gelişmiştir (Ekmel, 2014: 113). 

4857 sayılı İş Kanunu ilgili mad-
deleri ve bu çerçevedeki uygulama-
ları esasları dikkate alınarak RG-
9/11/2018-30590 ile Yönetmeliğin 7. 
maddesine eklenen 9. bendinde, bu 
husus ayrıca düzenlenmiştir. Buna 
göre; “kısa çalışma yapan işçinin 
çalışılmayan hafta tatili, ulusal bay-
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ram ve genel tatil günlerine ilişkin 
ücret ve kısa çalışma ödeneği mik-
tarı, kısa çalışma yapılan süreyle 
orantılı olarak işveren ve Kurum ta-
rafından ödenir.”

Yani işçinin çalışmadığı ulusal 
bayram, genel tatil ve hafta tatil 
günlerine ilişkin ücretleri, haftalık 
çalışılmayacak saat ile çalışılan haf-
talık sürenin oranı üzerinden işve-
ren ve İŞKUR arasında paylaşılmak-
tadır. Örneğin; normal çalışma 
süresinin beş iş gününe dağıtıldığı 
bir işyerinde, çalışma süresinin kısa 
çalışma kapsamında yarı yarıya 
azaltılması halinde, hafta tatilinin 
bir gününe ilişkin ödeme işveren ta-
rafından, diğer gününe ilişkin öde-
me İŞKUR tarafından gerçekleştiril-
mektedir (Ekmel, 2014: 113).

7.1.4. Kısa Çalışma Ödeneği Alan 
Işçiye Sağlanan Sigorta Hakları
Kısa çalışma ödeneği alan sigor-

talılar, eğer kısa çalışma süresince 
işçi çalışma süresinin bir kısmında 
çalışıyor ve çalıştığı süre karşılığı iş-
veren tarafından bir kısım ücret 
ödeniyorsa bu ücretleri üzerinden 
5510 sayılı SSGSSK’ya uygun olarak 
hem kısa vadeli ve hem de uzun va-
deli sigorta primleri ödenmeye de-
vam eder. Eğer kısa çalışma süre-
since işçi hiç çalışmıyor ve ücret 
almıyorsa, 5510 sayılı Kanun’a göre 
prime esas kazancı olmayacağın-
dan, sigorta primleri de ödenmeye-
cektir. 

İşçiye çalıştığı saatlere karşılık 
işveren tarafından ödenen ücretlere 
ilişkin uzun vadeli ve kısa vadeli si-

gorta primlerinin ödenmesine de-
vam edilmektedir. 

Ancak işçiler, kısa çalışma aldık-
ları süre zarfınca 5510 sayılı SSGS-
SK’nın 60. maddesinin birinci fıkra-
sının (e) bendi gereği genel sağlık 
sigortalısı sayılmaktadır. Aynı Ka-
nunun 80. maddesine göre, sigorta-
lılar için genel sağlık sigortası primi, 
prime esas kazancın yüzde 12'sidir. 
Kısa çalışma ödeneği alan sigortalı-
ların, prime esas kazancı, çalışılma-
yan süreler için ödenen ödenek tu-
tarı kadardır. 

İŞKUR tarafından Genel Sağlık 
Sigortası primleri, Sosyal Güvenlik 
Kurumuna aktarılmaktadır. Bu sa-
yede işçilerin, kısa çalışma süresin-
ce sağlık hizmetlerinden yararlan-
masına imkân tanınmıştır. Ancak, 
kısa çalışma döneminde kısa ve 
uzun vadeli sigorta kollarına özgü 
olarak İŞKUR’ca prim ödeme yü-
kümlülüğü yoktur. 

7.1.5. Kısa Çalışma Ödeneği Sü-
resince Çalışılmayan Sürelerin 
Işçinin Kıdemine Etkisi

7.1.5.1. Yıllık izin hakkı açısından 
kıdem hesabına etkisi 
Yıllık izin hakkı bakımından çalı-

şılmış sayılan halleri düzenleyen İş 
Kanunu 55/d maddesine göre; ça-
lışmakta olduğu işyerinde zorlayıcı 
nedenler yüzünden işin aralıksız bir 
haftadan fazla tatil edilmesi sonucu 
olarak işçinin çalışmadan geçirdiği 
zamanın onbeş günü (işçinin yeni-
den işe başlaması şartıyla) yıllık izin 
bakımından çalışılmış sayılmakta-
dır. 
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Yıllık izin hakkı bakımından çalı-
şılmış sayılan halleri düzenleyen İş 
Kanunu 55/j maddesinde ise, “ İşve-
ren tarafından verilen diğer izinler 
ile 65. maddedeki kısa çalışma sü-
releri”nin yıllık izin bakımından ça-
lışılmış sayılacağı belirtilmiştir. Her 
ne kadar İş Kanunu’nun kısa çalış-
mayı düzenleyen 65. maddesi, söz 
konusu Kanundan çıkartılarak, İş-
sizlik Sigortası Kanuna eklenmiş ise 
de, İş Kanunu 55/j maddesinde kısa 
çalışma süreleri ibaresi değiştiril-
mediğinden, kısa çalışma süreleri-
nin yıllık izin bakımından çalışılmış 
sayılacağına ilişkin amir hüküm de-
vam etmektedir. 

Bununla birlikte İş Kanunu 55/d 
maddesi ile İş Kanunu 55/j maddesi 
birlikte değerlendirildiğinde, “zorla-
yıcı nedenler yüzünden işin durdu-
ğu” durumlarda bu durumdaki sü-
renin onbeş gününün, yine aynı 
nedenlerle kanuni yolla kısa çalış-
ma uygulanması halinde ise bu sü-
renin tamamının yıllık izin bakı-
mından çalışılmış sayılacağı 
anlaşılmak-tadır. Bu çelişik duru-
mun gözden kaçtığı düşünülebilirse 
de, kanun koyucu tarafından kısa 
çalışma uygulaması çerçevesinde 
işçinin haklarının daha fazla korun-
ması çerçevesinde yapılmış bir dü-
zenleme olduğu da ileri sürülebilir. İş 
Kanunu 55/j maddesi düzenlemesi 
karşısında, hem işin durması halin-
de uygulanacak kısa çalışma halin-
de ve hem de çalışma sürelerinin 
azaltılması suretiyle uygulanacak 
kısa çalışma halinde, kısa çalışma 
süresinin tamamının (çalışılmayan 

sürenin değil, kısa çalışma uygula-
nan sürenin tamamının) yıllık izin 
bakımından çalışılmış sayılması ge-
rektiği anlaşılmaktadır. Yargıtay 
kararları da bu yöndedir (Yarg. 9HD 
14.07.2011, E.2010/50993, K.2011/ 
27305)

7.1.5.2. Kıdem tazminatı için kı-
dem hesabına etkisi 
4857 sayılı İş Kanunu’nun 120 

maddesine göre yürürlüğü devam 
eden 1475 sayılı İş Kanunu’nun Kı-
dem tazminatını düzenleyen 14. 
maddesine göre; “iş sözleşmesi sü-
resince her geçen tam yıl için” kı-
dem tazminatı ödeneceği öngörül-
düğünden, bu hüküm uyarınca 
öğretide iş sözleşmesinin askıda 
kaldığı süreler dâhil iş sözleşmesi-
nin devam ettiği sürelerin kıdem 
tazminatına esas süre olarak de-
ğerlendirilmesi gerektiği kabul edil-
miştir (Süzek,2019: 754, Narman-
lıoğlu, 2014: 552-556) (“iş söz- 
leşmesinin askıda kaldığı kanuni 
grev ve lokavt süresince” kıdem 
tazminatının hesabına dâhil edil- 
meyeceğine ilişkin 2822 sayılı Toplu 
İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanu-
nu’nun 42. maddesinin özel hükmü-
nün getirdiği istisna dışında).

Bununla birlikte, Yargıtay yerle-
şik kararlarında işçinin fiilen çalıştı-
ğı süreler ile çalışılmış sayılan süre-
leri hesaba katarak bir yılın dolmuş 
olması koşulunu aramaktadır (Sü-
zek, 2019: 753, Narmanlıoğlu, 2014: 
556). İş sözleşmesinin kanunen as-
kıda kaldığı durumlarda askı süre-
sinin genellikle kıdem süresine dâ-
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hil edilemeyeceği yolundaki gö- 
rüşünü sürdüren Yargıtay, İş Kanu-
nu madde 55’te yıllık izin bakımın-
dan çalışılmış sayılan süreleri kı-
dem tazminatının hesabında dik- 
kate almaktadır. Yargıtay, İş Kanunu 
madde 55’te yıllık izin bakımından 
çalışılmış sayılan süreleri dikkate 
alarak, kanuni askı süresi olarak 
kabul edilen, işçinin hastalık, kaza 
gibi nedenlerle işine devam edeme-
diği hallerin kanunda belirtilen kıs-
mi ile zorlayıcı sebepler yüzünden 
işin aralıksız bir haftadan çok tatil 
edilmesi sonucu olarak işçinin ça-
lışmadan geçirdiği zamanın onbeş 
gününün (işçinin yeniden işe başla-
ması şartıyla)kıdemden sayılacağı-
nı kabul etmektedir (Mollamahmu-
toğlu ve Astarlı ve Baysal, 2019: 368)

Yargıtay 2013 tarihli bir kararın-
da; ekonomik kriz nedeniyle çalış-
maya ara verilen her bir süre için, İş 
Kanunu 55/d düzenlemesinde ön-
görülen azami onbeş günlük süre-
nin kıdem tazminatına eklenmesi 
gerektiğine hükmetmiştir (Y. 22HD, 
10.12.2013, E.2013/28045, K.2013/ 
28672). Yargıtay’ın daha sonraki ka-
rarlarında, bu görüşü de değiştirdiği 
ve İş Kanunu 55/d düzenlemesinde 
öngörülen on beş günlük sürenin 
kıdem tazminatına eklenmesini, fii-
len çalışılmayan sürelerin kıdeme 
eklenmesi mümkün olmadığından 
hatalı bulmuştur ( Y. 9HD, 12.02.2014, 
E.2011/53179, K.2014/4204) 

Yargıtay’ın söz konusu kararları-
nın isabetli olmadığını söylemeliyiz. 
Kanımızca, en azından sözleşmenin 
zorunlu olarak askıda bulunduğu 

yani sözleşmenin askıda kalmaya-
cağının tarafların iradesine bağlı ol-
madığı durumlarda, bu süreleri kı-
dem tazminatı hesabında dikkate 
almak gereği vardır9. İş Kanunu 55/j 
maddesi düzenlemesi karşısında, 
hem işin durması halinde uygulana-
cak kısa çalışma halinde ve hem de 
çalışma sürelerinin azaltılması su-
retiyle uygulanacak kısa çalışma 
halinde, kısa çalışma süresinin ta-
mamı yıllık izin bakımından çalışıl-
mış sayıldığından, kıdem tazminatı 
açısından da işçinin çalıştığı süre-
lerden sayılmalı ve kıdemine eklen-
melidir.

İşçinin kıdem tazminatının he-
sabında kısa çalışma süresinin ta-
mamı dikkate alınmalıdır. 

7.2. Kısa Çalışma Süresince Işçi-
nin Iş Sözleşmesinden Kaynaklı 
Borçları

7.2.1. Kısa Çalışma Süresince Iş-
çinin Sadakat Borcu- Başka Işte 
Çalışma Yasağı 
İş sözleşmesinin askı süresi için-

de temel borçlar dışında taraflar 
arasında iş sözleşmesi devam etti-
ğinden, işçinin sadakat borcu yü-
rürlükte kalmaya devam ettiği gibi, 
kısa çalışmanın devam ettiği askı 
süresi içinde de, işçinin sadakat 
borcu yükümlülüğü devam edecek-
tir. İşçinin sadakat borcu gereği, işi 
ile ilgili veya işyerinde işi ile ilgili ol-
9  Narmanlıoğlu, s.557, Kendi kusuruna dayanmayan 
nedenlerle işgörme edimini yerine getiremeyen, bu-
nun sonucunda sözleşme askıya alındığı için kural 
olarak ücret alamayan işçinin bir de kıdeme bağlı hak-
larından yoksun bırakılması, modern iş hukukunun 
izlediği amaçlar arasında olamaz (Süzek, s.753)
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mayan konularda işverene zarar 
verecek eylem ve işlemlerden ka-
çınma borcu vardır (Eyrenci ve Taş-
kent ve Ulucan, 2017: 136). Kısa ça-
lışma süresince işçi işyerinde 
çalışmıyor olsa dahi işverene sada-
kat borcuna riayet etmelidir. Örne-
ğin, işverenin diğer işçilerini işvere-
ne zarar verecek hareketlere teşvik 
edemez. İşçi, işverenin itibarını ze-
deleyecek bir tutum içine gireme-
yeceği gibi, mesleki ya da ticari sır-
larını açıklayamaz (Süzek, 2019: 
505). 

İş sözleşmesi devam eden işçi-
nin, başka bir işyerinde çalışması da 
sadakat borcuna aykırılık oluştu-
rur10. Kısa çalışma süresince de, iş-
çinin işverene sadakat borcuna ay-
kırı şekilde başka bir işyerinde 
çalışmaması, yükümlülüğü vardır. 
Ayrıca bu yükümlülük, Kısa Çalışma 
ve Kısa Çalışma Ödeneği Yönet-me-
lik’i ile, işçinin kısa çalışma süresin-
ce her koşulda başka bir işyerinde 
çalışmasını engelleyecek şekilde, 
düzenlenmiştir. Söz konusu Yönet-
melik’in 9. maddesine göre; “Kısa 
çalışma ödeneği alan bir işçinin, işe 
girmesi” kısa çalışma ödeneğinin 
kesilmesini gerektiren nedenler 
arasında sayılmıştır. 

7.2.2. Kısa Çalışma Süresinin Bi-
timini Takiben Işe Başlama Bor-
cu
İşçinin iş görme edimini ifa et-

mesine veya işverenin de bu edimi 

10  T. Borçlar Kanuna göre; “hizmet ilişkisi devam ettiği 
sürece, sadakat borcuna aykırı olarak bir ücret karşılı-
ğında üçüncü kişiye hizmette bulunulamaz ve özellik-
le kendi işvereni ile rekabet edemez.

kabulüne engel olan neden ortadan 
kalkınca, iş sözleşmesi kendiliğin-
den kaldığı yerden hüküm ve so-
nuçlarını doğuracağından, tarafların 
askıya alınmış karşılıklı borçları da 
otomatik olarak yürürlüğe girer  
(Süzek, 2019: 507). Dolayısıyla, kısa 
çalışma süresince askıya alınmış iş 
sözleşmesi, sürenin dolmasını mü-
teakip tekrar otomatik olarak yü-
rürlüğe girer. Bu nedenle, kısa çalış-
ma süresi dolan işçi, sürenin 
dolmasını müteakip işe başlamak 
zorundadır. Aksi durumda işveren iş 
sözleşmesini, devamsızlık nedeniy-
le haklı sebeple feshedebilir (İş K. 
M.25/II-g). Başka bir iş bulduğu için 
işe kesin olarak dönmeyeceği anla-
şılan işçiler ise iş sözleşmelerini 
haksız feshetmiş sayılırlar (Süzek, 
2019: 508). Aynı şekilde işveren de 
ifayı kabul engelinin ortadan kal-
masıyla işçi tarafından sunulan iş 
görme edimini kabul etmek zorun-
da kalır. Aksi takdirde duruma göre 
işveren temerrüdü (BK 408) veya iş 
sözleşmesinin haksız feshi söz ko-
nusu olur (Süzek, 2019: 508).

Kısa çalışma uygulaması sona 
erdikten sonra, işçi yine eskisi gibi 
çalışmak ve işveren de işçiyi çalış-
tırmak zorunda kalacak, iş sözleş-
mesi normal hükümlerini icra et-
meye tekrar başlayacaktır (Nar- 
manlıoğlu, 2014: 465)

SONUÇ 
İşsizlik Sigortası Kanunu Ek-2. 

maddesinde kısa çalışmanın süre-
sel koşulları belirlenmekle birlikte, 
düzenleme boşlukları ve bazı çeliş-
kili durumlar söz konusudur. 
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İşsizlik Sigortası Kanunu Ek-2. 
maddesindeki kısa düzenlemesi, 
hem işin kısmen/tamamen durma-
sı halini hem de çalışma sürelerinin 
azaltılması halini birlikte düzenle-
mekle birlikte, kısa çalışma ödene-
ğinden yararlanmak için getirilen 
belirli bir süre devam etmesi koşu-
lunu sadece işin kısmen/tamamen 
durması halini tamamlayan bir ko-
şul olarak belirten madde lafzından, 
azaltılmış çalışma süreleriyle yapı-
lacak kısa çalışma için bir önkoşul 
olarak düzenlenmediği anlaşılmak-
tadır. İşsizlik Sigortası Kanunu Ek-2. 
maddesinde işyerinde faaliyetin 
kısmen veya tamamen durması ha-
linde kısa çalışma için, belirtilen 
hallerin belirli bir süre devam etme-
si koşulu getirilmişken, kısa çalışma 
için çalışma sürelerinin azaltılması 
halinin belirli süre devamlılığının 
öngörülmemiş olması, çelişkili gö-
rülmektedir. Bununla birlikte, kısa 
çalışma için çalışma sürelerinin 
azaltılması halinin belirli süre de-
vamlılığının öngörülmemiş olması-
nın, kanun koyucunun amacına uy-
gun olarak yapılan bilinçli bir tercih 
olmadığını, düzenleme boşluğun-
dan ileri geldiğini düşünmekteyiz. 
Gerek faaliyetin durdurulması ge-
rekse çalışma sürelerinin azaltılma-
sı durumlarının asgari belirli bir süre 
devam etmesi koşulunun aranma-
sının uygun olacağını söyleyebiliriz. 
Nitekim azaltılmış çalışma sürele-
riyle kısa çalışma için başvuruların 
da “sürekli yahut kesintili olarak en 
az dört hafta devam etmesi” koşu-
luna uyan işyerlerinden yapıldığını, 

uygulamanın da buna uygun olarak 
şekillendiğini görüyoruz.

Kanımızca, işin kısmen/tama-
men durması hali ile çalışma sürele-
rinin azaltılması halinin süresel ko-
şullarının, mevzuatta yeknesak 
biçimde düzenlenmesi, hem hâliha-
zırdaki çelişkili duruma ve uygula-
madaki tereddütlere çözüm getir-
mesi açısından gereklidir. Diğer 
yandan, asgari belirli bir süreyi aş-
mayan durumların, işçi ve işveren 
arasında iş sözleşmesi çerçevesinde 
düzenlenmesi mümkün ise de, sü-
renin uzaması durumunda, tarafla-
rın bu soruna iş sözleşmesi çerçe-
vesinde ve maliyetine katlanmak- 
sızın çözüm bulmaları zorlaşmak-
tadır. İşte bu durumda sosyal bir çö-
züm olarak kısa çalışma, gündeme 
gelecektir. Ayrıca, işverenin kısa 
çalışmayı gerektiren durumu işlet-
mesel imkânları ile kısa sürede aşa-
bileceği durumlarda, bu durumlara 
sosyal olarak katkıda bulunmak, iş-
letme riskinin ait olduğu işverenin 
bu yükümlülüğünün büyük ölçüde 
kaldırılması anlamına gelecek olup, 
kabul edilir değildir.

Kısa çalışma uygulamalarının 
süresel koşulları açısından bir ay-
rım yapılacaksa, bu ayrımın zorlayı-
cı nedenler ile diğer nedenler ara-
sında yani ekonomik krizlerle 
yapılması uygun olacaktır. Çünkü, 
zorlayıcı nedenler söz konusu oldu-
ğunda, dış kaynaklı ve öngörülemez 
nitelikteki zorlayıcı nedenler karşı-
sında işyerindeki işin tamamen/
kısmen durması yahut çalışma sü-
relerinin azaltılması hususları ön-
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görülemez ve kaçınılmaz şekilde 
ortaya çıkacak hususlar olmakla 
birlikte, zorlayıcı neden niteliğinde 
olmadığı kabul edilen ekonomik 
krizlerin işyerine etkilerinin bir öl-
çüde öngörülebilirliği ve kaçınılmaz 
olmadığı da kabul edilmektedir. Do-
layısıyla zorlayıcı nedenlerle işye-
rinde faaliyetin tamamen veya kıs-
men durması yahut azalmasının 
yaratacağı maliyete, işverenin işlet-
me riski çerçevesinde asgari bir 
süre katlanması yerine kısa çalışma 
gerekçeleri doğduğu günden itiba-
ren, işyerinde kanuni kısa çalışma 
uygulamasına başlanabileceği yani 
işyerinin sosyal koruma kapsamına 
alınması uygundur. Zorlayıcı neden 
dışındaki diğer nedenlerle işyerinde 
faaliyetin tamamen veya kısmen 
durması yahut azaltılması halinde 
ise, işletme riski çerçevesinde işve-
renin belirli bir süre katlanması ve 
bu süre geçtikten sonra kısa çalış-
ma ödeneğinden yararlanmak üze-
re başvurması düşünülebilir.

İşsizlik Sigortası Kanunu Ek-2. 
maddesindeki kısa çalışma düzen-
lemelerindeki önemli bir diğer ek-
siklik, zorlayıcı nedenlerle üretimin 
kısmen veya tamamen durması ha-
line özgü olarak getirilen bu halin 
“sürekli yahut kesintili olarak dört 
hafta devam etmesi” koşuluna iliş-
kin olarak, aralıklarla durma halinin 
ne kadar süre içinde gerçekleşmesi 
gerektiğine ve ayrıca kesintili ola-
rak toplamda dört haftayı bulacak 
bu sürenin bir defada en az kaç gün 
sürmesi gerektiği dair bir açıklama 
bulunmamasıdır. İşyerinde faaliye-

tin durmasının bir haftadan az sü-
relerle ve uzun aralıklarla gerçek-
leşmesinin, faaliyetin dur-masının 
zorlayıcı neden yahut ekonomik ne-
denlerle ilişkisini zayıflatan yani iş-
yerinin etkilenme düzeyinin deği-
şebilirliği hususu dikkate alınarak, 
dört haftalık sürenin aralıklı da olsa 
süreklilik niteliğini kaybetmeyecek 
makul bir zaman dilimi içinde ger-
çekleşmesi, örneğin birini izleyen 
her ay en az bir hafta boyunca sür-
mesi gibi bir süreklilik içinde olması 
gerektiği kanısındayız.   

Kısa çalışmanın nedensel koşul-
ları dikkate alındığında ise, mevzua-
tımızda önemli değişiklikler göster-
diği görülmekte olup, bu nedensel 
koşulların, zorlayıcı nedenlerin ta-
nımının değiştirilmesiyle genişletil-
diğini görüyoruz. Kısa Çalışma ve 
Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yö-
netmelik’te yapılan değişiklikle 
(Değişik: RG-9/11/2018-30590) 
zorlayıcı sebep “ İşverenin kendi 
sevk ve idaresinden kaynaklanma-
yan, önceden kestirilemeyen, bu-
nun sonucu olarak bertaraf edilme-
sine imkân bulunmayan, geçici 
olarak çalışma süresinin azaltılması 
veya faaliyetin tamamen veya kıs-
men durdurulması ile sonuçlanan 
dışsal etkilerden kaynaklanan dö-
nemsel durumları ya da deprem, 
yangın, su baskını, heyelan, salgın 
hastalık, seferberlik gibi durumları” 
ifade edeceği belirtilmiştir. Yönet-
melik’te yapılan değişiklik ile diğer 
unsurlarla birlikte “dışsal etkiler-
den kaynaklanan dönemsel du-
rumlar” zorlayıcı neden tanımına 
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eklenmiştir. Buna göre; “ekonomik 
kriz” niteliği taşımasa da, zorlayıcı 
nedenin unsurlarını taşıyan yani 
dışsal etkilerden kaynaklanan ve 
işveren açısından kaçınılmazlık 
oluşturan, sonuçları itibariyle de 
öngörülemez olan ekonomik olay-
lar, zorlayıcı neden olarak kabul 
edilecektir.

Yönetmelik’te yapılan söz konu-
su değişiklik ile İş Kanunu’nun çe-
şitli hükümlerinde geçen ve öğreti 
ile yerleşik yargı kararlarıyla içeriği 
doldurulan “zorlayıcı neden” kavra-
mı genişletilirken muğlaklaşmak-
tadır da. Diğer yandan, Yönetmelik 
de “ekonomik kriz”ler, zorlayıcı ne-
denden ayrılmış olmakla birlikte, 
ekonomik kriz niteliğinde olmayan, 
genel sonuçları itibariyle daha hafif 
başka olağanüstü ya da öngörüle-
meyen ekonomik olay/süreçlerin 
zorlayıcı neden tanımı içine alınmış 
olması, çelişik bir durum yaratmak-
tadır. 

Bu nedenle, bu çelişik durumu 
önlemek üzere, yasal düzenleme 
yapılırken, bu tür ekonomik olayla-
rın kısa çalışma nedenleri olarak 
kabul edilmesi öngörülüyor ise, söz 
konusu olağanüstü/öngörüleme-
yen ekonomik olayların zorlayıcı 
neden tanımı içine alınmaması ve 
“ekonomik kriz” gerekçesi ile ben-
zer bir gerekçe olarak “ekonomik 
krizler ve olağanüstü/öngörüleme-
yen ekonomik nedenler” başlığı al-
tında toplanması daha isabetli olur-
du.

Ayrıca, “zorlayıcı neden” kavra-
mının genişletilmesi, İş Kanunu’n-

daki zorlayıcı neden tanımı ile ta-
mamen örtüşmeyeceğinden, İş 
Kanunundaki zorlayıcı nedenlere 
bağlı hukuki durumların, kısa çalış-
ma için geçerli “zorlayıcı neden”in 
söz konusu olduğu durumlarda uy-
gulanıp uygulanmayacağı sorunu 
da ortaya çıkmaktadır. 

Bu nedenle, iş hukukunda taraf-
ların birçok hakkının dayanağı olan 
“zorlayıcı neden” tanımını genişlet-
mek yerine, kısa çalışmanın gerek-
çelerini ekonomik kriz ve benzer 
ekonomik istikrarsızlık durumlarını 
da içerecek şekilde genişletilmesi 
uygun olacaktır. Kısa çalışmanın 
gerekçelerinin bu şekilde genişletil-
mesi, iş ve sosyal güvenlik hukuku-
nun istihdamı ve işçiyi birlikte ko-
ruma amacı çerçevesinde kabul 
edilebilecek bir yöntemdir.  

Yani, İşsizlik Sigortası Kanunun-
daki zorlayıcı nedenin genişletilmiş 
tanımının, İş Kanunundaki zorlayıcı 
nedenlere ilişkin hükümlerinde de 
uygulanıp uygulanmayacağı soru-
sunu ortaya çıkmaktadır. Kısa ça-
lışma açısından zorlayıcı nedenin 
tanımında değişiklikleri, esas ala-
rak İş Kanundaki zorlayıcı neden ta-
nımındaki boşluğu doldurmak 
mümkün müdür? Nitekim öğretide 
bazı yazarlar, İş Kanunu’nda ( M.24/
III, M.40) sadece “işyerinde faaliyeti 
durduran zorlayıcı nedenler” ibaresi 
kullanılmakta ise de, bu ibarenin 
“çalışma sürelerinin azaltılması” 
halini ise içerecek şekilde yorum-
lanması ve “çalışma sürelerinin 
azaltılması” halinde de işçilere hak 
kazandıkları ücretin yarısının 
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ödenmesi gerektiğini ileri sürmek-
tedirler. Bu görüşe uygun olarak İş 
Kanunu’ndaki zorlayıcı nedenler 
halinde işverenin İş Kanunu 40. 
maddesi çerçevesinde bir hafta bo-
yunca yarım ücret ödeme borcu ge-
nişlemekle birlikte, İş hukukunun 
zorlayıcı nedenler halinde iş sözleş-
mesinin askıya alınması ve bu süre 
boyunca ücret ödeme yükümlülü-
ğünün ortadan kalkması ilkesine 
göre, işverenin ücret ödeme borcu-
nun sınırlandırılmasına yol açacak-
tır. Bu durum ise İş Kanunu’nun te-
mel ilkeleri ile bağdaşmamaktadır. 

Diğer yandan ekonomik kriz ni-
teliğinde olmayan bir ekonomik ola-
yın zorlayıcı neden kabul edilmesi-
nin yarattığı sakıncalardan bir diğeri 
de, zorlayıcı nedenin unsurları olan, 
“sonuçlarının kaçınılmaz olması ve 
bertaraf edilemez olması” hususla-
rının ispatı açısından içerdiği zor-
luktur. Bu zorluk, işyerlerinde zorla-
yıcı neden oluşturabilecek olayların 
niteliğinin objektif olarak ortaya ko-
nulması ve resmi olarak kabul edil-
mesini gerektirir ki, Yönetmeliğe 
göre “Genel ekonomik, sektörel 
veya bölgesel kriz”in varlığının be-
lirlenmesi gibi “dışsal etkilerden 
kaynaklanan dönemsel durumlar-
dan ileri gelen zorlayıcı sebepler”in 
varlığına ilişkin kararın da “ işçi ve 
işveren sendikaları konfederasyon-
larının iddia etmesi ya da bu yönde 
kuvvetli emarenin bulunması ha-
linde, İŞKUR Yönetim Kurulunca alı-
nacağı” düzenlenmiştir. Yönetim 
Kurulu kararı, soyut ve genel nite-
likte olacağından, “dışsal etkilerden 

kaynaklanan dönemsel durumlar-
dan ileri gelen ekonomik olay”ın 
zorlayıcı neden olduğunun, yani so-
nuçlarının kaçınılmaz olması ve 
bertaraf edilemez olması hususları-
nın ispatı koşuluyla işyerlerinde 
kısa çalışma yapılabilmesi müm-
kündür. Söz konusu durumun de-
ğerlendirilmesi, kamusal otorite ta-
rafından yapılması gereken bir 
husus olup, uygunluk denetimini 
yapan iş müfettişlerince değerlen-
dirilmesini gerektirmiştir.  

Asıl olarak işverenlere ait olması 
gereken işletme riskinin, ekonomik 
krizler veya zorlayıcı sebepler söz 
konusu olduğunda, kısa çalışma ve 
kısa çalışma ödeneğiyle sosyal ola-
rak paylaşıldığı da göz ardı edil-me-
melidir. Kısa çalışma ödeneklerinin 
işçi, işveren ve devlet katkısından 
oluşan sosyal fonlardan karşılan-
masıyla, işçiler ve kamunun da iş-
letme riski maliyetini bir ölçüde 
üstlenmesi, kısa çalışma ve kısa ça-
lışma ödeneklerinin amacına uygun 
ve yerinde uygulanması için çok 
önemlidir. Bunun için de kısa çalış-
ma taleplerine ilişkin uygunluk de-
netimlerinin titizlikle yerine getiril-
mesi gerekmektedir.  
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ÖZ
Günümüzde teknolojik gelişme-

lerin ilerlemesi sonucu bilgisayar ve 
internet kullanımı oldukça yaygın-
laşmıştır. Özellikle iş yaşamında, 
bilgisayar ve internet kullanımına 
sıklıkla başvurulmaktadır. Litera-
türde sanal kaytarma davranışına 
yönelik birden fazla tanım yapılmış-
tır. Çalışma hayatında işçi-işveren 
ilişkisi açısından sanal kaytarma; 
işveren tarafından sağlanan inter-
netin, iş saatleri içerisinde, iş ile ilgisi 
olmayan konularda, özel amaçlı 
kullanımı olarak ifade edilmektedir. 
İşçinin sanal kaytarması halinde, iş-
çinin verimliliğinde azalma olduğu 
ve bu durumun da işin kalitesinde 
düşüklüğe yol açtığı görülmektedir. 
Sanal kaytarma davranışının iş ya-
şamında sebep olduğu olumsuzluk-

lar göz önüne alındığında, işverenin 
iş sözleşmesini haklı ya da geçerli 
nedene dayanarak feshettiği görül-
mektedir. Çalışmamızda öncelikle 
literatürde yer alan tanımlar dikkate 
alınarak sanal kaytarma kavramı 
izah edilecek, sonrasında sanal 
kaytarma davranışının türleri ve 
nedenleri açıklanacaktır. Ardından 
özel amaçlı internet kullanımına 
yönelik doktrinde yer alan görüşle-
re yer verilecektir. Son olarak işçi-
nin sanal kaytarması nedeniyle iş-
verenin iş sözleşmesini geçerli veya 
haklı nedene dayanarak feshettiği 
olaylara ilişkin Yargıtay kararlarına 
değinilecektir.

Anahtar Kelimeler: Sanal Kay-
tarma, İşyerinde Özel Amaçlı İnter-
net Kullanımı, Fesih, Geçerli Neden, 
Haklı Neden.
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where the employer terminated the 
employment contract due to the 
cyberloafing of the employee will be 
explained.

Keywords: Cyberloafing, Special 
Purpose Internet Use in the 
Workplace, Rescission, Just Cause, 
Justification.  

GIRIŞ
Teknolojinin gelişmesiyle birlikte 

internet ve bilgisayar kullanımı ha-
yatımızın önemli bir parçası haline 
gelerek günlük ve iş yaşamımızda 
oldukça yaygınlaşmıştır. Günümüz-
de işlerin birçoğunun internet ve 
e-mail kullanılarak yapılması, iş ha-
yatında interneti önemli hale getir-
miştir (Özdemir, 2008:13; Yiğit, 
2010:209). Çalışma hayatında, bilgi-
sayar ve internet gibi teknolojik 
araçların, çalışanlar tarafından işin 
görülmesinin yanı sıra iş dışı konu-
larda, özel amaçlı kullanıldığı görül-
mektedir (Okur, 2005:47).  

İnternet kullanımı, işçilerin işle-
rini ifa etmesine oldukça kolaylık 
sağlamakla birlikte iş ilişkilerinde 
yeni uyuşmazlıkların da ortaya çık-
masına neden olmuştur (Savaş, 
2009:97; Okur, 2005:47; Hozar, 
2007:201; Özdemir, 2008:13). İşçinin 
sanal kaytarması, iş görme borcu-
nun internet bağlantılı bilgisayar 
üzerinden ifa edildiği durumlarda 
daha sık görülmektedir (Bayram, 
2014:164; Bozkurt Gümrükçüoğlu, 
2018:372). İşçinin iş görme borcunu 
ifa ederken işyerindeki bilgisayar ve 
interneti özel amaçlarla kullanma-
sının sonuçları, Türk İş Hukuku açı-

TERMINATION OF BUSINESS 
AGREEMENT DUE TO 
CYBERLOAFING IN THE LIGHT 
OF THE SUPREME COURT’S 
DECISIONS

ABSTRACT
Nowadays, as a result of 

technological advances, computer 
and internet usage has become 
widespread. Especially in business 
life, computer and internet use is 
quite common. In the literature, 
more than one definition of 
cyberloafing behavior has been 
made. Cyberloafing in terms of 
worker-employer relationship in 
working life; It is defined as the use 
of the internet provided by the 
employer for special purposes 
during business hours, on matters 
not related to the job. In the event of 
cyberloafing of worker, it is seen 
that there is a decrease in the 
productivity of the worker and a 
decrease in the quality of the work. 
Considering the negativity caused 
by cyberloafing behavior, it is seen 
that the employer's employment 
contract is termination with a valid 
reason or just cause. In our study, 
firstly, the concept of cyberloafing 
will be explained by taking the 
definitions in the literature into 
consideration. Then, the types and 
causes of cyberloafing behavior will 
be explained. Then the opinions in 
the doctrine about the use of 
internet for special purposes will be 
explained. Finally, the Supreme 
Court decisions regarding the cases 
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ların mevcut potansiyelini arttır-
mak, verimlilik artışını sağlamak, işi 
hatasız ve hızlı yapmak, kontrolü 
kolay yapmak vs. konularda inter-
net, iyi bir araç olmuştur (Lim, 2002: 
675-676). Örgütler, internet saye-
sinde hız ve rekabet gücünü arttırır-
ken diğer taraftan da yeni sorunlarla 
karşılaşmaktadır. İnternet kullanı-
mının doğru yönetilememesi halin-
de internet, çalışanların verimliliğini 
ve dolayısıyla örgütün verimliliğini 
düşürebilen bir faktör haline gelebil-
mektedir (Cihan, 2018:4; Özaydın ve 
Tekeli, 2012:31-32).

Kaytarma, “işini yapmayarak za-
manını boşa harcama” olarak ta-
nımlanmaktadır. Türk Dil Kurumu 
kaytarma kavramını “iş yapmaktan 
kaçınmak” olarak tanımlamıştır2. 
Çalışma hayatında örgütsel bağ-
lamda kaytarma kavramına odak-
lanıldığında, bireysel ya da grup ça-
lışmalarında, bireyin asıl işini yap-
madan zamanını boşa harcaması 
durumu iki kavramla incelenmek-
tedir. Bu kavramlar, sanal kaytarma 
ve sosyal kaytarmadır. Sosyal kay-
tarma, özellikle grup çalışmalarında 
bireyin bilerek performansını dü-
şürmesi olarak adlandırılmaktadır 
(Kağıtçıbaşı ve Cemalcılar, 2014: 
286). 

Çalışanların çalışma saati içinde 
internet, e-posta, sosyal medya gibi 
çevrimiçi ortamları iş ile ilgisi olma-
yan amaçlarla kullanması sanal 
kaytarma olarak tanımlanmış, iş 
saatlerinde özel amaçlı internet 
kullanımı farklı şekillerde isimlen-
2 https://sozluk.gov.tr/?kelime=kaytarmak 

sından güncel tartışmalardan birini 
oluşturmaktadır (Bayram, 2014:164).  
Sanal kaytarma, işçinin iş görme 
edimini ifa ederken işveren tarafın-
dan sağlanan e-posta ve interneti iş 
saatleri içinde, iş ile ilgili olmayan 
konularda kullanmasıdır (Bayram, 
2014:165). Bu durumda, işçinin iş 
görme borcunun dışında kalan tüm 
internet kullanımları, özel amaçlı 
internet kullanımıdır (Bayram, 
2014:165; Yiğit, 2013:48; Bozkurt 
Gümrükçüoğlu, 2018:373). 

İş Kanunu’na1 göre iş sözleşmesi, 
işçinin bağımlı olarak iş görmeyi, iş-
verenin de ücret ödemeyi üstlendiği 
sözleşmedir. İşçinin iş görme borcu, 
iş sözleşmesinin temel unsurların-
dandır. İşçi iş görme borcunu yerine 
getirirken gerekli olan tüm dikkat 
ve özeni göstermekle yükümlüdür. 
İşçinin sanal kaytarması, iş görme 
borcunu yerine getirirken gerekli 
olan dikkat ve özeni göstermesine 
ve işine gerekli zamanı ayırmasına 
engel olmakta, işçinin diğer işçilere 
nazaran veriminde düşüşe sebep 
olmaktadır. Bu durumun, işveren 
açısından iş sözleşmesinin feshinde 
geçerli veya haklı neden oluşturdu-
ğu görülmektedir.

1. SANAL KAYTARMA DAVRANI-
ŞI
Son yıllarda internetin gelişmesi 

ve bilgi çağına girilmesi ile birçok 
alanda önemli değişiklikler yaşan-
mıştır. İnternet, çağımızda bireyler 
için büyük kolaylık ve fayda sağla-
mıştır. Özellikle şirketlerde çalışan-
1 4857 sayılı İş Kanunu, RG. 25134/10.06.2003.
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dirilmiştir. Örneğin; internet devi-
once-sapkın internet kullanımı, cy-
berloafing-sanal kaytarma, cyber 
bluding-sanal aylaklık, çevrimiçi 
loafing-çevrimiçi kaytarma gibi çe-
şitli formlarda isimlendirilmiştir. 
Türkçe literatürde ise genel olarak 
sanal kaytarma, siber aylaklık, siber 
kaytarma gibi terimlerle iş saatleri 
içerisinde özel amaçla internet kul-
lanımı olarak tanımlanmaktadır 
(Ünal ve Tekdemir, 2015:95). 

Sanal kaytarma tanımlamasına 
ilişkin literatürde farklı açılardan 
bakılmıştır. Anandarajon ve Sim-
mers (2004:19), “çalışma saatlerinde 
mevcut işin gerektirdiği faaliyetler 
dışında örgütün herhangi bir kay-
nağını kullanarak yapılan çevrimiçi 
web davranışları”  sanal kaytarma 
olarak tanımlamışlardır. Öncü ve 
Yıldız’a göre (2004:99),  örgütün işte 
kullanması için çalışana sunduğu 
bilgisayar ve internet sistemlerinin 
iş dışı kişisel amaçlar için kullanıl-
ması sanal kaytarmadır. Lim ve Teo 
(2005), sanal kaytarma davranışı-
nın verimliliği düşürdüğünü ve bu 
nedenle sapkın işyeri davranışı ola-
rak düşünülebileceğini ifade etmiş-
lerdir (Ünal ve Tekdemir, 2015:98). 
Özkalp vd. (2012:22) için; çalışanla-
rın iş saatlerinde asıl işi yapmayıp 
işten kaytararak zamanlarını boşa 
geçirmeleri veya interneti, sosyal 
medyayı ve kişisel e-maillerini özel 
amaçları için kullanmaları sanal 
kaytarmayı oluşturmaktadır (Seç-
kin ve Kerse, 2017: 89). Anandarajon 
vd. (2011:578)’ne göre sanal kaytar-

ma; çalışanların örgütün yararı için 
geliştirdiği kuralların aksine çevri-
miçi web davranışlarının kasıtlı-ih-
tiyari halleridir (Ünal ve Tekdemir, 
2015:98).

Türk iş hukuku açısından sanal 
kaytarma (cyberloafing); işçilerin 
çalışma saatleri içinde işveren tara-
fından sağlanmış olan internetin 
çalışma ile ilgisi olmayan konularda 
özel amaçlar için kullanılmasıdır 
(Bayram, 2014:163; Yıldız ve Yıldız, 
2014:2; Dursun, 2017:2422; Çelik vd. , 
2018: 287). 

Yukarıda belirttiğimiz tüm sanal 
kaytarma tanımlarının ortak nok-
taları, sanal kaytarmanın “mesai 
saatleri içinde yapılması” ve “isten-
medik bir eylem” olmasıdır.  Litera-
türde, “Kaytarma eyleminin mi?” 
yoksa “işyerine ait bilişim teknoloji-
lerinin kullanımının mı?” sanal kay-
tarmayı oluşturduğu noktasında 
tanımların ayrıldığı görülmektedir 
(Ünal ve Tekdemir, 2015:98).

2. SANAL KAYTARMA DAVRANI-
ŞININ TÜRLERI
Literatürde sanal kaytarma ko-

nusunun niteliğine göre çeşitli sınıf-
landırmalar yapılmıştır. Lim (2002) 
sanal kaytarmayı; iş saatleri içinde 
iş dışı amaçlarla internette gezinme 
faaliyetleri ve iş dışı e-mail faaliyet-
leri olmak üzere ikiye ayırmıştır. 

Anandorajon ve diğerleri (2011) 
ise sanal kaytarmayı konusuna 
göre dört gruba ayırarak “eğlence 
amaçlı”, “zarar verici”, “kişisel öğ-
renme”, “belirsiz” başlıkları ile söz 
konusu konuyu incelemişlerdir. 
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Mastrangelo vd. (2006) ise sanal 
kaytarmayı üretken olmayan/ 
üretkenlik karşıtı ile zarar verici/
yıkıcı olmak üzere ikiye ayırarak in-
celemişlerdir. Üretken olmayan/
üretkenlik karşıtı sanal kaytarmaya 
örnek olarak, asıl işi yapması gere-
ken saatlerde çevrimiçi bankacılık 
işlemleri ile uğraşmayı örnek verir-
lerken; zarar verici/yıkıcı sanal 
kaytarmayı ise yasadışı uygulama-
larda vakit geçirme olarak örnek-
lendirmişlerdir (Örücü ve Yıldız, 
2014:102). 

Sanal kaytarmayı önemli ve 
önemsiz olarak ayıran Blanchard ve 
Henle (2008) içerikte yapılan faali-
yetin firmaya verebileceği olası za-
rara göre bu ayrımı yapmışlardır. 
Önemsiz sanal kaytarma; iş dışı 
mailleşme, haber sitelerinde sörf 
yapma, müzik dinleme vs. gibi dav-
ranışlardır. Genelde çalışanlar, bu 
davranışların olağan olduğunu ve 
firma verimliliğine olumsuz bir et-
kisinin olmadığını düşünmektedir. 
Önemli sanal kaytarma ise, iş saat-
lerinde bahis, kumar oynama, por-
nografik sitelere girme davra-nışla-
rıdır (Örücü ve Yıldız, 2014: 102).

Robinson ve Bennett (1995), sa-
nal kaytarma sınıflandırmasını bo-
yutlandırmış ve ikili bir ayrıma git-
mişlerdir. Ciddiyet boyutunda majör 
ve minör, hedef boyutunda ise kişi 
ve örgüt olarak bakmışlardır. Bu 
yaklaşımla Robinson ve Bennett 
sanal kaytarma davranışını bir üre-
tim sapkınlığı olarak ele almıştır 
(Özkalp vd., 2012:24).

Doorn (2001), sanal kaytarma 
davranışlarını şu 4 başlık altında in-
celemiştir:

Kendini geliştirme davranışı; bu 
bakış açısıyla sanal kaytarma dav-
ranışı çalışanın hem ona hem örgü-
te fayda sağlayacak şekilde ken-di-
sini geliştirme sürecinden oluş- 
maktadır. Örneğin; çalışma süreleri 
içerisinde internetten güncel piyasa 
bilgilerini takip etmek veya iş ile il-
gili faydalı bilgiler okumak gibi.

Yenileme Davranışı; çalışma sü-
recinde dikkati dağılan, huzursuz 
olan çalışanın sanal kaytarma dav-
ranışı ile dikkatini ve kendisini to-
parlama süreci olarak değer-lendi-
rilir. 

Sapkın Davranış; işletmenin 
karlılığına zarar verebilecek dere-
cede olan sanal kaytarma davranı-
şıdır.

Bağımlılık Davranışı; Yellowlees 
ve Mark’a göre, bazı kişilerin inter-
net kullanım şekilleri sorunlu ola-
bilmektedir. Şöyle ki; çevrimiçi 
olunmadığı zamanlarda hayatı sıkıcı 
bulan ve internetin kısıtlandığı ya 
da internet kullanımının yönetildiği 
durumlarda sıkıntılar yaşayan kişi-
ler mevcuttur. Bu durumda olan ça-
lışanlar, depresyon belirtileri göste-
rerek iş performansının düşmesine 
neden olacaktır. 

Anandarajan vd. (2011), ise sanal 
kaytarmayı şu başlıklar altında in-
celemişlerdir:

İşleri Aksatan Kişisel İnternet 
Kullanımı; iş saatleri içinde inter-
netten oyun oynama, müzik indir-
me, video izleme gibi davra-nışları 
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kapsamaktadır. Bu davranışlar sı-
rasında yaşanan zaman kaybı ve 
performans düşmesinin yanı sıra 
internetten işyeri bilgisayarlarına 
indirmeler sırasında virüs bulaşma 
riski de söz konusudur.

Eğlence Amaçlı Kişisel İnternet 
Kullanımı; bu gruptaki kişilerin sa-
nal kaytarma biçimi genellikle in-
ternette amaçsız dolanma, eğlence, 
aktivite, hobi arama, kişisel alışveriş 
gibi davranışlardan oluşmaktadır. 

Bireysel öğrenme amaçlı kişisel 
internet kullanımı; bu gruptaki kişi-
ler haberleri takip etme, kişisel geli-
şimlerine yatırım amaçlı internet 
kullanımı gibi nedenlerle internet 
kullanırlar. Bu tarz sanal kaytarma 
davranışları dolaylı olarak örgütsel 
verimliliğe olumlu katkı sağlayabilir.

Belirsiz kişisel internet kullanı-
mı; bu grup sınıflandırılması en zor 
gruptur. İnternet sohbet odalarında 
şirket hakkında konuşmak, başka 
şirketlerle ilgili bilgi edinmek ve 
devlet kurumlarının sitelerini ziya-
ret etmek gibi davranışlardan iba-
rettir. 

3. SANAL KAYTARMA DAVRANI-
ŞININ NEDENLERI
Gün geçtikçe internet kullanımı-

nın artması, sosyal medya araçları-
nın çeşitlenmesi ile sanal kaytar-
manın da niteliği değişmektedir. İn-
ternet bağımlılığının bir hastalık 
olarak kabul gördüğü günümüzde, 
işletmelerin sanal kaytarma davra-
nışına yaklaşımı ciddi bir boyut al-
mış, işçinin işten atılması noktasına 
kadar gelmiştir. 

Sanal kaytarma kavramının 
önemini kavramak, sonuçlarını öğ-
renmek ve önlemek için öncelikle 
sanal kaytarmanın nedenlerini bil-
mek gerekmektedir. Örgütlerde, ça-
lışanları sanal kaytarma davranışı-
na iten birçok neden olabilir. Bu ko-
nuya ilişkin Van Droon (2011) sanal 
kaytarmanın nedenlerini “örgüt-
sel”, “kişisel”, “durumsal/görevsel” 
nedenler olarak bir şablon haline 
getirmiştir (Karataş ve Avci, 2017: 
2327). 

Örgütsel nedenlerde örgütün 
uyguladığı politikalar çerçevesinde; 
internet kullanım politikası, işyerin-
de kendi bilgisayarını kullanma öz-
gürlüğü, iş dünyasındaki yeni çalış-
ma koşulları başlıkları ile incelen-
mektedir. İnternet kullanımının 
tamamen yasak olması ya da kıs-
men yasak olması durumları, sanal 
kaytarma davranışını doğrudan et-
kilemektedir. Yapılan araştırmalar-
da, sanal kaytarma ile işyerinde 
kendi bilgisayarını kullanma özgür-
lüğü arasında olumlu yönde bir bağ 
olduğu görülmüştür. Çalışma haya-
tı, zaman ve koşulları itibariyle şekil 
değiştirmiş, personel izleme ve 
kontrol olanağının çoğu işlerde or-
tadan kaldırılmasının sanal kaytar-
ma davranışına olan eğilimi arttırdı-
ğı görülmüştür (Kurland ve Bailey, 
Yılmaz, 2018). 

İş ve görev yükündeki değişik-
likler de sanal kaytarma eğilimi 
üzerinde doğrudan etkilidir. Bir çalı-
şana fazla iş yükü verilmesi, çalışa-
nın bunalıp işten kaytarmasına ne-
den olabiliyor iken, boş zamanın 
fazla olması da çalışanı kaytarmaya 
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itebilmektedir. (Henle ve Blanchard, 
2008: 40). Özetle iş yükünün sanal 
kaytarmayı, hem engelleme hem de 
teşvik etme özelliğine sahip olduğu 
görülmektedir (Lee vd. 2004, 28-
45).

Kişisel etkenlerden; uyumluluk, 
dışa dönüklük, sorumluluk, açıklık 
gibi kişisel özellikler ile kişisel ahla-
ki normlar, psikolojik bağımlılık, tü-
kenmişlik, görev süresi, görev po-
zisyonu gibi etkenler sanal kaytar-
ma davranışını doğrudan etki- 
lemektedir.

İnternetin, şirketlere işin işleyi-
şinde birçok yarar sağlaması gerçe-
ğinin yanında olumsuz etkileri de 
tartışılmıştır (Leo ve Tim, 2005: 
1082). Güvenlik zayıflıklarına karşı 
güvenlik açığı, mahremiyet ihlali, 
çalışanların interneti çalışma saat-
leri içinde kendi özel işleri için kul-
lanmaları, her boyuttaki işletmele-
rin karşılaştığı zorluklardandır (Joh-
nson ve Chalmers, 2007:1). İnternete 
erişim artık tüm iş yerlerinde yay-
gın ve kolay olduğundan çalışanla-
rın, interneti eğlence ve kişisel 
amaçlı kullanma eğiliminin arttığı 
görülmüştür (Blanchard ve Henle, 
2008: 1068). 

Sanal kaytarma üzerine yapılan 
bazı çalışmalar, bu tip faaliyetlerin 
işverene zarar verebileceğini ortaya 
koyarken,  bazı çalışmalar çalışan 
verimliliğini arttırabilecek davra-
nışlar olduğunu ortaya koymakta-
dır. Bu nedenle sanal kaytarma dav-
ranışlarını tek bir kategoride değer-
lendirmek zorlaşmaktadır.

4. SANAL KAYTARMA ILE IŞÇI-
NIN ÖZEL AMAÇLI INTERNET 
KULLANIMI ILIŞKISI
Sanal kaytarma, işçinin iş görme 

edimini yerine getirirken işin ifasına 
daha az zaman ayırmasına, veri-
minde düşüşe ve dolayısıyla iş gör-
me ediminde özensiz davranmasına 
neden olmaktadır (Çelik vd. , 2018: 
287; Bayram, 2014: 167). İşçi, bazı du-
rumlarda işyerindeki bilgisayar ve 
interneti kullanma ihtiyacı duyabilir. 
Bu durumlar, işçinin sanal kaytar-
ması olarak görülemez. Örneğin; iş-
çinin işe yeni başlaması nedeniyle 
işyerindeki bilgisayar ve internet ile 
öğrenme amaçlı internet sitelerine 
girmesi, fazla mesaiye kalması du-
rumunda şirketin e-postası ile eşi-
ne haber vermesi, çalıştığı yerin 
müşterilerine firmanın prestijini 
arttırmak için özel içerikli e-posta 
yazması, firmanın başka şubelerin-
de çalışan iş arkadaşlarına meslek 
dayanışması amaçlı e-posta gön-
dermesi, özel amaçlı internet kulla-
nımı olmakla birlikte iş ile ilgili olan 
internet kullanımıdır (Yiğit, 2013:48; 
Yiğit, 2010:169; Okur, 2005:51).

5. IŞÇININ ÖZEL AMAÇLI
 INTERNET KULLANIMINA 
ILIŞKIN DOKTRINDE YER ALAN 
GÖRÜŞLER
İşveren sahip olduğu yönetim 

hakkına dayanarak, işin yapılacağı 
yer, işyeri çalışma yöntemleri ve 
düzenine ilişkin kuralları koyabile-
cektir. Çalışma yöntemleri, işveren-
ce sağlanan araç ve gereçlerin kul-
lanılma şeklinin belirlenmesini de 
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kapsar. Bu anlamda işveren, kanun, 
toplu iş sözleşmesi ve iş sözleşmesi 
sınırları içerisinde kalarak, işyerin-
de işyeri araçlarından sayılan bilgi-
sayar ve internetin kullanımını dü-
zenleme yetkisine de sahiptir. İşve-
ren burada, her şeyden önce, 
bilgisayar ve internetin kullanım 
şekillerini, özellikle özel amaçlı kul-
lanılıp kullanılamayacağını belirle-
me hakkına sahiptir (Okur, 2005:52). 
İşveren işveren yönetim hakkı çer-
çevesinde kendi mülkiyetinde bulu-
nan bilgisayar ve internete kullanı-
mına ilişkin kurallar koyabilir (Okur, 
2005:52). İşveren tarafından e-pos-
ta ve internet kullanımına ilişkin ta-
mamen yasaklayıcı hüküm koyul-
ması konusunda doktrinde görüş 
ayrılığı vardır. Bir görüşe göre, işve-
ren yönetim hakkı kapsamında, iş-
yerinde özel amaçlı internet kulla-
nımını tamamen yasaklayabilir. İş-
çinin bu yasağı ihlal etmesi halinde 
işveren haklı nedenle iş sözleşmesi-
ni feshedebilir3.(Hozar, 2007:2003; 
Özdemir, 2008:238; Songu, 
2011:1060; Yiğit, 2010:177). 

İşyerindeki bilgisayar ve inter-
neti özel amaçlı kullanımı da bu 
kapsamda düşünülebilir. Burada te-
mel kural, işverenin özel mülkiyeti 
olan bilgisayar ve İnternet’in kulla-
nımı hakkında serbestçe karar ver-
me yetkisine sahip olduğudur. Bu 
nedenle, işverenin iş saatleri içeri-
sinde veya dışında işyerindeki bilgi-
sayar ve İnternet bağlantısını özel 
amaçlı kullanımına ilişkin getirece-

3 Bu görüşe dayanak olarak gösterilen Frankfurt ve 
Hannover İş Mahkemelerince verilen kararlar için
Bkz. Özdemir, 2010:241; Yiğit, 2013:51.

ği yasak, kural olarak geçerlidir. İşçi, 
işverenin koyduğu bu yasağa uy-
mak zorunda olduğu gibi işverenin 
konuya ilişkin verdiği talimatlara da 
uygun hareket etmek yükümlülü-
ğündedir.

İşverenin, özel amaçlı internet 
kullanımına ilişkin yasağı açık ve 
anlaşılır biçimde işçilere bildirilmesi 
gerekmektedir (Hozar, 2007:203; Yi-
ğit, 2010:178). Belirtilen kaynaklarda 
özel bir düzenlemenin yer almaması 
durumunda işçinin acil durumlar 
dışında işyerine tahsisli interneti 
özel amaçlı olarak kullanmaması 
gerekir (Yiğit, 2010:177). Özel amaçlı 
internet kullanımına ilişkin bir dü-
zenleme yoksa internetin, iş amacı 
dışında kullanımı yasaktır (Yiğit, 
2010:177).

Bu konuda diğer görüşe göre, iş-
veren tarafından özel amaçlı inter-
net kullanımı konusunda yasak ko-
yulması için işletmesel bir nedenin 
olması gerekmektedir. İşveren ta-
rafından işçiyi gözetme borcu ve 
dürüstlük kuralı uyarınca herhangi 
bir sebep olmadan işçinin kişisel 
yaşamına ilişkin hareketler neden-
siz olarak sınırlanamaz. İşveren ta-
rafından özel amaçlı internet kulla-
nımının yasaklanması için işçilerin 
başka haberleşme türlerine müsa-
ade edilmesi, gerektiği belirtilmiştir 
(Songu, 2011:1075; Sevimli, 2009:51, 
Yiğit, 2013: 52 ). İnternet kullanımı-
nın, işçilerin yaşamında banka he-
sabı üzerinden işlem yapma, fatura 
ödeme gibi kolaylaştırıcı etkileri 
vardır. Bu sebeple özel amaçlı inter-
net kullanımının tamamen yasak-



67KARATAHTA / İş Yazıları Dergı̇si

lanarak bu kurala uyulması oldukça 
güçtür (Sevimli, 2006:198; Yiğit, 
2013:53). İşçinin özel amaçlı internet 
kullanımında işveren tarafından 
makul ve kabul edilebilir kullanım 
sınırını aşıp aşmadığı tespitinin ya-
pılması gerekmektedir. Bu sınırın 
belirlenmesinde önceden sabit kri-
terler koyulmamalı, işçinin özel 
amaçlı internet kullanımının neden 
ve sonuçları değerlendirilmelidir4 
(Kandemir, 2011:148; Yiğit, 2013:53).

Konuya ilişkin başka bir görüşe 
göre, işveren tarafından internet 
kullanımına ilişkin sınırlamalar ya-
pılabilir fakat internet kullanımını 
tamamen yasaklanamaz. Aksi hal-
de bu durum Anayasa’nın5 22. Mad-
desinde yer alan herkesin, haber-
leşme hürriyetine sahip olduğu 
hükmüne aykırılık oluşturacaktır. 
(Bozkurt Gümrükçüoğlu, 2018:373). 
Bu görüşe göre; işçinin internet kul-
lanımı hakkının olduğu, bu imkânı 
sağlamayan işvereni bu hakkı sağ-
lamaya zorlamayacağı sonucu çıka-
rılmamalıdır. İşveren tarafından,  
özel amaçlı internet kullanımına 
ilişkin süre ve içerik sınırlaması ge-
tirilerek gerekli önlemler alınabile-
cektir (Bozkurt Gümrükçüoğlu, 
2018:373).

Bu konuyla bağlantılı olarak, ça-
lışanların internet kullanımına iliş-
kin Birleşmiş Milletler İnternet Yö-
netimi Forumu’nda oluşturulan, İn-
ternet Hak ve İlkeleri Dinamik 
Koalisyonu (The Internet Rights and 

4 Yarg. 9. HD., E. 2007/27583, K. 2008/5294, T. 
17.03.2008.
5 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, RG. 09.11.1982/17863.

Principles Dynamic Coalition) tara-
fından “İnternette İnsan Hakları ve 
İlkeleri Şartı’nın 14. maddesinde dü-
zenleme yapılmıştır. Buna göre; 
“Çalışanlar ve işçiler internet bağ-
lantısı olan her yerde internet erişim 
hakkına sahiptir.  İşyerinde internet 
kullanımı hakkında herhangi bir kı-
sıtlama olduğunda, bu durum çalı-
şan veya organizasyon ilkelerinde 
açıkça belirtilmelidir. Çalışanların 
internet kullanımlarının gözetimi 
hakkındaki koşullar ve şartlar işye-
ri ilkeleri kapsamında açıkça belir-
tilmeli ve veri koruma hakkıyla 
bağdaşmalıdır.” Bu konuya ilişkin 
bağlayıcı olmasa da ilerleyen dö-
nemlerde ulusal ve uluslararası dü-
zenlemelere yol gösterici olacağı 
kanaatindeyiz (Bozkurt Gümrük-
çüoğlu, 2018:373). Bizim kanaatimi-
ze göre de, çalışanlar ve işçilerin iş-
yerinde internet kullanımına yöne-
lik yapılacak düzenlemelerde, 
“İnternette İnsan Hakları ve İlkeleri 
Şartı” esas alınacak önemli kay-
naklardan birini oluşturmaktadır.

İşçinin özel amaçlı internet kul-
lanımına ilişkin bir düzenleme ol-
madığı durumlarda, işverenin buna 
izin verdiğinin kabulü gerekir. İşye-
rinde internet varsa kullanım şekli-
nin belirlenmesi işverenin yüküm-
lülüğündedir (Bozkurt Gümrük-
çüoğlu, 2018:374).

Bilgisayar ve internetin özel 
amaçlı kullanımına yönelik bir dü-
zenleme bulunmaması durumunda 
işçinin işyerindeki bilgisayar ve in-
terneti özel amaçlı kullanımına iliş-
kin hukuksal hakkı bulunmamak-
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tadır (Okur, 2005:53). İşçi, ancak, iş-
yerindeki bilgisayar ve İnternet’i 
özel amaçlı kullanmasına hak vere-
cek acil durumlarda bunları özel 
amaçlı kullanabilecektir. Örneğin, 
işçinin, işyerinde fazla mesaiye kal-
ması ve eve geç kalacağını ailesine 
e-mail yoluyla bildirmesi, çocuğu-
nun kazaya uğraması durumunda 
e-mail yoluyla haberleşmek zorun-
da kalması ya da mesai saatleri içe-
risinde bilgisayar ve İnternet’i kulla-
narak resmi daire İnternet sayfala-
rında islerini halletmek zorunda 
olması durumu gibi (Okur, 2005:53-
54). Burada işverenin bilgisayar, in-
ternet ve e-mail kullanımına ilişkin 
oluşturduğu kuralların, ilerde ispat 
kolaylığı sağlaması açısından, bü-
tün isçilere imza karşılığı bildirildi-
ğinin yazılı olarak tespiti önerilir. İş-
yerinde özel amaçlı bilgisayar ve in-
ternet kullanımının yasak olduğu 
işyerlerinde dahi, işle bağlantılı ola-
rak ya da bazı acil durumların varlığı 
halinde özel amaçlı kullanıma izin 
verilmiş olduğu kabul edilir (Okur, 
2005:54-55).

İşveren, bilgisayar ve İnternet’in 
is saatleri içinde veya dışında özel 
amaçlı kullanıma ilişkin verdiği izni, 
acık bir şekilde verebileceği gibi 
zımni de verebilecektir.  İşverenin 
zımni izni ise, bir işyeri uygulaması 
veya işyerindeki somut durumlar-
dan kaynaklanabilir. İznin işyeri uy-
gulaması olarak verildiğinin kabul 
edilebilmesi için, işçinin işverenin 
bilgisi dahilinde uzun bir zaman dili-
mi suresince işyerindeki bilgisayar 
ve İnternet bağlantısını özel amaç-

ları için kullandığının bilinmesi ve 
işverenin buna katlanmış olması 
gerekir. Ne kadar süre ile özel amaç-
lı kullanımın, işyeri uygulaması izni 
haline geleceği konusunda ise, 
Doktrinde 6-12 ay arasında bir süre 
ifade edilmektedir. Hukukumuzda 
işyerindeki bilgisayar ve İnternet’in 
genel olarak kullanımı ile işçinin 
bunları özel amaçlı kullanımına iliş-
kin özel hukuki düzenlemeler bu-
lunmamaktadır. İşçi ile işveren ara-
sında bilgisayar ve İnternet’in işye-
rinde özel amaçlı kullanımından 
doğan menfaat çatışmalarını önle-
mek amacıyla, işyerinde İnternet’in 
özel amaçlı kullanımımın acık bir 
şekilde kurala bağlanması mantıklı 
bir çözüm yolu olacaktır. Kurala 
bağlama, işveren ile isçi arasında 
yapılacak bireysel is sözleşmesi ile 
olabileceği gibi, toplu is sözleşmesi 
ile de yapılabilir. Bu düzenlemelerin 
olmaması durumunda, işveren yö-
netim hakkına dayanarak yapacağı 
düzenlemede, özel amaçlı kullanı-
ma izin verebileceği gibi, yasaklama 
yoluna da gidebilecektir. Ancak 
herhangi bir düzenlemenin bulun-
maması durumunda, işçi, özel 
amaçlı kullanıma yönelik iş hukuk-
sal bir talepte bulunamayacaktır 
(Okur, 2005:71).

Alman Federal Mahkemesi, işçi-
nin özel amaçlı internet kullanımın-
dan kaynaklı fesihte işveren tara-
fından sağlanan internetin, işçi ta-
rafından iş ile ilgisi olmayan 
konularda özel amaçlı kullanımının 
işçinin iş sözleşmesi ile yerine getir-
mekle yükümlü olduğu iş görme 
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edimini ihlal ettiği kabul edilmiştir 
(Özkaraca, 2008:304).

6. SANAL KAYTARMA VE IŞÇI-
NIN IŞ SÖZLEŞMESININ GEÇERLI 
NEDENLE FESHI
İşçinin özel amaçlı internet kul-

lanımının geçerli nedenle feshe 
konu olması için bu durumun iş iliş-
kisini olumsuz etkilemesi gerek-
mektedir. Aksi halde, bu durumun 
geçerli nedene konu olması taraflar 
arasındaki dürüstlük kuralı ve gü-
ven ilişkisi ile bağdaşmamaktadır. İş 
ilişkisi sürekli borç ilişkisi doğurdu-
ğundan taraflardan her birinin diğer 
tarafın hafif kusurlu davranışlarına 
tahammül etmesi gerekmektedir. 
Ölçülülük ilkesinden hareketle kişi-
sel internet kullanımının geçerli ne-
denle iş sözleşmesinin feshine konu 
olup olmayacağının tespiti önemli-
dir (Savaş, 2009: 111; Bayram, 2014: 
168). Ölçülülük, işverenin işinin gö-
rülmesi ile işçinin çalışma hakkı 
arasındaki adil dengenin kurulması, 
iki tarafın karşılıklı menfaatlerinin 
gözetilmesidir (Bayram, 2014: 168). 
Burada dikkat edilmesi gereken hu-
sus, işçinin özel amaçlı internet kul-
lanımı işveren ile aralarındaki gü-
ven ilişkisini sarsmıyor, işyerinde iş 
akışını olumsuz etkilemiyorsa bu 
durum, işveren açısından iş sözleş-
mesinin geçerli nedenle feshine 
konu olmaz. İş sözleşmesi sürekli 
borç ilişkisi doğuran bir sözleşme 
olduğundan taraflar karşılıklı olarak 
diğer tarafın hafif kusurlu davranı-
şına katlanmalıdır (Bayram, 
2014:168).

Özel amaçlı internet kullanımı-
nın geçerli fesih sebebi olabilmesi, 
işçinin davranışlarından veya ye-
terliliğinden kaynaklanan sebeple-
re dayandırılabilir. Zira özel amaçlı 
internet kullanımı işçinin gönderdi-
ği e-maillerde işveren veya diğer iş-
çiler aleyhine sözler sarf etmesine, 
işçinin bağlılığının yeterli olmama-
sına, görevlerini yerine getirmekte 
yetersiz olmasına, işverenin malına 
yani bilgisayarlarına zarar vermesi-
ne sebep olabilmektedir (Yiğit, 
2010:193).

İşçinin işyerinde işveren tarafın-
dan sunulan e-posta ve interneti 
özel amaçlı olarak kullanım süresi 
makul ölçüleri aşacak nitelikte ol-
ması, işçinin işe daha az zaman ayı-
rarak benzer işi görenlerden daha 
az verimle çalışmasına sebep ol-
maktadır (Bayram, 2014:167; Ho-
zar,2007:201; Yiğit, 2010: 162). İşçi 
performansının ve veriminin dü-
şüklüğüne yol açan bu durum işve-
ren açısından geçerli nedenle fesih 
olarak kabul edilebilir. İş Kanunun 
18. maddesinin gerekçesinde, işçi-
nin iş akışını olumsuz etkileyecek 
derece uzun süre telefonda konuş-
ması ve işverence uyarılmasına 
rağmen işini eksik kötü ve yetersiz 
olarak yerine getirmesi iş sözleş-
mesinin feshinde geçerli neden sa-
yılmıştır. Örnekten hareketle işçi-
nin iş akışını bozacak şekilde uzun 
süre özel amaçlı internet kullanımı 
halinde, işverenden bu iş ilişkisini 
sürdürmesi beklenemez olacak ve 
işveren geçerli nedenle iş sözleş-
mesini feshedebilecektir (Bayram, 
2014:168).
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7. GEÇERLI NEDENLE FESHE 
ILIŞKIN YARGITAY KARARLARI
Yargıtay’ın 10.10.2006 tarihli bir 

kararında; işçinin, çalışma saatle-
rinde bahis sitelerine girerek ve bu 
sitelerde zamanını harcadığı, bu ko-
nuyla ilgili işçiye daha önceden uya-
rıların yapıldığı olayda, işçinin inter-
nette geçirdiği süre dikkate alınarak 
bu durumun işyerinde olumsuzluk-
lara sebep olduğu gerekçesiyle iş-
verenin feshinin geçerli nedene da-
yandığı belirtilmiştir6. İşçinin bu 
davranışına ilişkin daha öncesinde 
uyarıldığı fakat işçinin bu uyarıya 
aldırmadan aynı davranışı yeniden 
tekrar ettiği olayda, Yargıtay’ın ol-
dukça kararı yerindedir.

Yargıtay’ın 05.02.2007 tarihli bir 
kararında, işveren tarafından yöne-
tim hakkı çerçevesinde bilgisayar 
kaynaklarının amacına uygun kul-
lanılması ile ilgili işyeri iç düzenle-
mesi yapılmış, buna aykırı davranı-
şın disiplin cezası gerektirdiği belir-
tilmiştir. Bu uyarılara rağmen 
işçinin, şirket bilgisayarını mesai 
saatleri içinde kişisel mailinde kul-

6  İlgili karar için bkz. “Dosyadaki bilgi ve belgelere göre 
davacı işçi, 2003 yılından itibaren işyerindeki işverene 
ait bilgisayarı kullanarak günde birkaç kez internete 
girerek bahis oynamaktadır. Bu konuda ve aşırı borç-
lanması sebebiyle daha önce uyarıldığı yazılı belgeler 
ile davacının müfettişe verdiği savunma içeriğinden 
anlaşılmaktadır. Davacının bu davranışı sebebiyle aşı-
rı derecede borçlandığı ve bir başka bankadan almış 
olduğu kredi kişi borcundan dolayı icraya maruz kaldı-
ğı da görülmektedir. Davacının mesai saatleri içinde 
bahis sitelerine girmek üzere internet kullanımlarının 
bazı günler birkaç saati bulduğu da dikkate alındığın-
da, davacının söz konusu davranışlarının işyerinde 
olumsuzluklara yol açtığı açıktır. Böyle olunca davacı-
nın iş sözleşmesinin feshinin geçerli nedene dayandı-
ğının kabulü gerekir. Davanın reddi gerekirken yazılı 
şekilde isteklerin kabulü hatalı olup bozmayı gerektir-
miştir.” Yarg. 9. H.D., E. 2006/19150 K. 2006/26792,T. 
10.10.2006.

landığı ve sendika ile ilgili bir haberi 
işyerinde çalışan birçok arkadaşı-
nın mailine gönderdiği belirtilmiştir. 
Olayda, işçinin bu davranışının, şir-
ketin iç işleyişi ile ilgili düzenlenen 
kurala aykırılık oluşturduğu, iş gör-
me edinimini yerine getirmesine 
engel olduğu ve işyerinde olumsuz-
luklara neden olduğu gerekçesiyle 
işverence yapılan feshin, bizce de 
isabetli olarak geçerli nedene da-
yandığı belirtilmiştir7.

Yargıtay’ın 04.05.2009 tarihli bir 
kararında somut olayda, işverenin 
sunduğu ve çalışanların uymakla 
yükümlü banka etik kurallarının 20. 
maddesinde, çalışanların “adalet, 
doğruluk, dürüstlük... güvenirlilik ve 
soysal sorumluluk prensiplerine 
aykırı davranışlarda bulunmayaca-
ğı” ve “bankaya ait varlıkları ve 
kaynakları verimsiz ve amaç dışı 
kullanmayacağı” kurallarına yer 
verilmiştir. Bu etik kurallar, iş söz-
leşmesinin eki niteliğindedir8. İşçi-
nin, iş amaçlı bilgisayarı mesai saat-
leri içerisinde internet alış veriş ve 
oyun sitelerine birden fazla girmek 
sureti ile amacı dışında kullandığı ve 
bu süre zarfında zamanını iş görme 
edimine harcamadığı anlaşılmakta-
dır. Üstlenilen işin yetiştirilmesi 
veya işverenin zararının oluşma-
ması, bu olumsuz davranışı ortadan 
kaldırmaz. Olayda işçi, yan yüküm-
lülüğünü ihlal etmiştir. Bu davranı-
şın, işyerinde olumsuzluklara yol 

7 Yarg. 9. HD, E. 2006/30107, K. 2007/2011, T. 05.02.2007; 
aynı yönde başka bir karar, Yarg. 9. HD., E. 2007/16405,  
K. 2007/30241, T. 15.10.2007.
8 iş sözleşmesinin eki niteliğinde olduğuna ilişkin 
bknz. (Yıldız 2009:114).



71KARATAHTA / İş Yazıları Dergı̇si

açtığı ve iş ilişkisinin işveren açısın-
dan devam ettirilmesinin beklen-
mez bir hal aldığı anlaşılmaktadır. 
Bu nedenle işverenin feshi, geçerli 
nedene dayanmaktadır9. İşçinin 
banka etik kurulu kararlarına aykırı 
davranarak internet kullandığı bir 
olayda, banka etik kurulu kararının 
iş sözleşmesinin eki niteliğinde ol-
duğu ve bu kararlara aykırı davranı-
şın doğrudan iş sözleşmesine aykırı 
davranması anlamına gelir. Bu du-
rum işveren açısından iş sözleşme-
sinin feshinde geçerli nedendir10. 
İşçi, iş görme borcunu yerine geti-
rirken iş sözleşmesinde yer alan 
hükümlere uymakla yükümlüdür. 
İş sözleşmesinin eki niteliğinde olan 
banka etik kurulu kararında, dolaylı 
olarak işyerindeki internetin özel 
amaçlı kullanılmayacağı belirtil-
miştir. Bahsi geçen olayda, işçi ban-
ka etik kurulu kararına aykırı dav-
ranarak interneti özel amaçlı kul-
lanmıştır. Bu sebeple işveren 
tarafından iş sözleşmesinin geçerli 
nedene dayandığı yerinde bir karar-
dır.

Yargıtay’ın 13.12.2010 tarihli ka-
rarında; şubedeki en yetkili kişi olan 
işçinin, sanal kaytarma yaparak 
futbol bahis oyunu oynadığı olayda, 
işçinin bu davranışını iş sözleşmesi-

9 Yarg. 9 HD.,  E. 2008/36305, K. 2009/12393, T. 
04.05.2009.
10  Bu kararın yerindeliğine ilişkin aynı görüşte; (Yıldız, 
2009:114-118). “ İnceleme konusu olayda olduğu gibi iç 
yönetmelik hükümleri ile açıkça yasaklanmış durum-
lara aykırı davranış, işçinin iş sözleşmesine aykırı 
davranması anlamına gelecektir. İş akdine aykırı dav-
ranış, iş görme borcunun gereği gibi ifa edilmemesi 
durumları, bu davranıştan zarar doğmuş olması önem 
taşımaksızın, işveren tarafından iş sözleşmesinin ge-
çerli nedenle feshine sebep olabilecektir”

nin feshinde geçerli neden olarak 
kabul edilmiş fakat işçinin usulsüz 
işlemleri, işverence somutlaştırıl-
mamıştır. İşçinin, mesai saatlerinde 
iddia oyunu için internet sitelerine 
girecek kadar iddia isimli futbol ba-
his oyununa düşkün olduğu; şube 
müdürü konumundaki görevinin 
önemi ve ağırlığı tartışılmaz olma-
sına rağmen işçiyi, kendisine ihtiyaç 
olduğunda ilçedeki iddia bayiine te-
lefon ederek çağırdıkları; akşamları 
kasayı kapatmaya geç geldiği için 
çalışanların şubeden ayrılamadık-
ları olayda tespit edilmiştir. İşvereni 
temsil konusunda şubenin en yet-
kili kişisi olan işçinin, mesai saatle-
rine uygun davranması, çalışma sa-
atlerinde de tüm çabasını işine has-
retmesi, çalışanlarına disiplini ile 
örnek olması, müşteriler ile daha 
sonra sorun yaşamamak için iş ya-
şamının gerektirdiği mesafeyi ko-
ruması gerekmektedir. İşçinin açık-
lanan davranışları ile işyerinde 
olumsuzluklara yol açtığı sabittir. 
Belirtilen nedenler, yukarıda açık-
landığı şekilde haklı fesih sebebi 
oluşturmamaktadır. Ancak işçinin 
bu davranış şeklini sergilemesi iş 
akışını bozucu niteliktedir. Artık iş-
verenden iş ilişkisini devam ettir-
mesi normal ölçülerde beklenemez. 
Bu sebeple işverence yapılan fesih, 
geçerli nedene dayanmaktadır11. 
Bahsi geçen Yargıtay kararında da-
vanın tarafı olan işçi, işvereni temsil 
noktasında en yetkili kişidir. Bu se-
beple diğer işçilere nazaran iş gör-

11  Yarg. 9. HD., E. 2009/39671, K. 2010/37399, T. 
13.12.2010.
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me ediminin ifasında daha dikkatli 
ve özenli davranması gerekir. İşçi, 
feshe konu olan davranışlarının so-
nuçlarını öngörebilecek bilgi düze-
yine sahiptir. Somut olayda işçinin 
davranışları dikkate alındığında fes-
hin geçerli nedene değil aksine hak-
lı nedene dayandığı kanaatindeyiz.  

Yargıtay’ın 05.02.2007 tarihli bir 
kararında; işçinin mesai saatleri 
içinde şirket bilgisayarını kişisel ih-
tiyaçları için kullanması derhal fesih 
için öngörülen sebepler arasında 
değildir. Bununla birlikte, mesai sa-
atleri içinde şirkete ait bilgisayarın 
kişisel ihtiyaçlar için kullanılması, 
işçinin iş görme edimini yeterince 
yerine getirmemesine neden olur. 
İşyerinde, şirket bilgisayarının kul-
lanımına ilişkin olarak belirlenmiş 
kuralların olması ve işçinin davra-
nışının bu kurallara aykırı bulun-
ması nedenine dayalı olarak; her 
haksız fesih geçersiz fesih değildir 
gerçeğinden hareketle, işçinin iş 
sözleşmesinin geçerli nedene da-
yandığı belirtilmiştir12.

8. SANAL KAYTARMA VE IŞÇI-
NIN IŞ SÖZLEŞMESININ HAKLI 
NEDENLE FESHI
İşverenin açık talimatına rağ-

men işçinin sanal kaytarması halin-
de işveren, haklı nedenle iş sözleş-
mesini feshedebilir. Bu durumda 
işçi, sanal kaytarma yaparak işve-
renin güvenini zedelemekte, sada-
kat borcuna aykırı davranmakta, 
doğruluk ve bağlılığa uymamakta-
dır. İşverenin talimatları, doğrudan 
12  Yarg. 9. HD. E. 2006/30107, K. 2007/2011, T. 5.2.2007.

iş görme edimi ile ilişkili olduğundan 
işverenin talimatlarına uyulmaması 
iş görme borcuna aykırılık teşkil et-
mektedir (Çelik vd., 2018: 291). 

İnternetin özel amaçlı kullanıl-
masının yasak olmasına rağmen 
işçi tarafından yasağın ihlal edilme-
si iş sözlenmesinin feshini gündeme 
getirebilir. İşçi tarafından internet 
kullanımının hangi amaç dâhilinde 
yapıldığı, haklı ve makul bir sebebin 
bulunup bulunmadığı, sıklığı ve sü-
resi tartışılarak sonuca göre iş söz-
leşmesinin feshi yoluna gidilmesi 
gerekir (Yiğit, 2010:185). İşveren ta-
rafından işyerinde özel amaçlı inter-
net kullanımı yasaklanmasına rağ-
men işçinin özel amaçlı internet 
kullanımı halinde, işveren haklı ne-
denle iş sözleşmesini feshedebile-
cektir (Yiğit,  2010:209).

Günümüzde çalışanlar internet 
üzerinden kira, fatura ödemek gibi 
birçok işlemini yapmaktadır. Bu du-
rum iş kaybını önlemektedir. Çalı-
şanların verimliliğini olumsuz etki-
lememesi, sınırlamalara uyulması 
kaydıyla işçi tarafından özel amaçlı 
internet kullanımının faydalı olacağı 
görüşündeyiz (Yiğit, 2010:209). 
Önemle belirtilmesi gereken bir 
nokta da işyerinde internetin özel 
amaçlı kullanımını açık veya örtülü 
olarak sınırlandıran veya yasakla-
yan bir kuralın bulunmaması duru-
munda, fesih yoluna gitmeden önce 
işçinin ihtar edilmesinin gerekli ol-
masıdır. Ancak işverenin önceden 
belirlediği sınırlamalara ve yasakla-
ra aykırı hareket edilmesi veya der-
hal feshi gerektiren durumlarda ih-
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tara gerek olmaksızın iş sözleşmesi 
feshedilebilecektir (Yiğit, 2010:210).

9. HAKLI NEDENLE FESHE ILIŞ-
KIN YARGITAY KARARLARI
Yargıtay’ın 17.03.2008 tarihli bir 

kararında; işverenin açıkça veya ör-
tülü izni olmaksızın işyerinde inter-
netin özel amaçlı olarak kullanımı 
yasaktır. Ancak bu yasak istisnaen 
acil durumlarda ve işine ilişkin se-
beplerden dolayı meşru bir şekilde 
delinebilir. İşçinin, işverenin açıkça 
yasaklamasına rağmen interneti 
özel amaçlı kullanmasında önceden 
ihtara gerek olmaksızın iş sözleş-
mesi feshedilebileceği gibi; işçinin 
pornografik resimleri videoları iş-
letmenin veri taşıyıcısına indirmesi 
ve yüklemesi halinde ihtara gerek 
yoktur13. İnceleme konusu olayda; 
davacının yapılan bir toplantıda 
amiri durumundaki kişi ile tartıştığı, 
hakaret ve tehdit içeren sözler sarf 
ettiği anlaşılmaktadır. Böyle olunca 
feshin haklı nedene dayandığının 
kabulü gerekir14. İsabetli olarak ve-
rilen kararda da bahsedildiği üzere, 
işveren tarafından özel amaçlı in-
ternet kullanımının yasaklandığı 
durumlarda, ihtara gerek olmadan 
iş sözleşmesi işverence feshedilebi-
lecektir. İşçinin özel amaçlı internet 
kullanımının yanı sıra amirine ha-
karet ve tehdit içeren sözler sarf et-
tiği olayda işverenin iş sözleşmesi-
nin feshi haklı nedene dayanmak-
tadır.

13  Bu kararın isabetli olduğu yöndeki görüş için bkz. 
(Bozkurt Gümrükçüoğlu, 2018:374). 
14 Yarg. 9HD. , E. 2007/27583, K. 2008/5294, T. 
17.03.2008.

Yargıtay’ın 25.9.2014 tarihli kara-
rında; işçinin sosyal paylaşım site-
sinde işyeri çalışanları hakkında sa-
taşma niteliğinde yazışmalar yaptı-
ğı ve buna ilişkin kayıtların işyerinde 
kullanıma tahsis edilen bilgisayarda 
görüldüğü ve bu durumun hep bir-
likte değerlendirildiğinde, işverence 
yapılan feshin, bizce de yerinde bir 
kararla haklı nedene dayandığına 
karar verilmiştir15. 

Yargıtay’ın 13.12.2010 tarihli ka-
rarında; somut olayda işçinin görevi 
gereği, işverenin işlerini yürütmesi 
için kendisine verilen bilgisayar ve 
e-mail adreslerini kullanarak; iş 
akdi daha önce feshedilen S. A. ile 
işle ilgili olmayan elektronik yazış-
malar yaptığı; bu yazışmalar sıra-
sında işverenin şahsına yönelik ha-
karet niteliğinde sözler sarf ettiği; 
işyeri sırrı sayılabilecek konularda 
da yazışmalar yaptığı saptanmıştır. 
Kendisine ait bilgisayar ve e-mail 
adresleri ile bu adreslere gelen 
epostaları her zaman denetleme 
yetkisi bulunan işveren tarafından 
işçinin iş sözleşmesi, haklı nedenle 
feshedilmiştir16. İşçinin işverenin 
sağlamış olduğu bilgisayar ve 
e-mail adresini kullanarak iş dışı 
konularda başkası ile yazışmalar 
yapması ve bu yazışmalarda içerik 
olarak işverene hakaret etmesi hali, 
iş sözleşmesinin işverence feshinde 
haklı sebeptir. Bu konuya ilişkin ve-
rilen karar, isabetlidir.

15  Yarg. 9. HD., E. 2014/11150 K. 2014/28132 T. 25.9.2014. 
16  Yarg. 9. HD., E. 2009/447 K. 2010/37516 T. 13.12.2010.
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Yargıtay’ın 13.06.2016 tarihli ka-
rarında; işveren tarafından işçinin 
özel amaçlı internet kullanıma yö-
nelik açık bir yasaklama olmadığı 
ve bu sebeple işçinin işyerinde in-
ternet kullanımının iş sözleşmesi-
nin feshinde haklı neden oluştur-
madığı belirtilmiştir17. Bu konuya 
ilişkin bizim de benimsediğimiz gö-
rüş uyarınca, işyerinde özel amaçlı 
internet kullanımına ilişkin işveren 
tarafından açık ya da zımni bir ya-
saklamanın olmadığı hallerde, işve-
ren işçinin işyerinde internet kulla-
nımı nedeniyle haklı nedenle iş söz-
leşmesini feshedemeyecektir.

SONUÇ
Teknolojik gelişmelerin artması 

sonucunda bilgisayar ve internet 
kullanımı artık iş yaşamımızın ay-
rılmaz bir parçası haline gelmiştir. 
Çalışma hayatında bilgisayar ve in-
ternetin kullanımında ortaya çıkan 
sorunların başında işçinin sanal 
kaytarması gelmektedir. Sanal kay-

17 Yarg. 9. HD. E. 2015/4048, K. 2016/14121, T. 13.06.2016, 
“Davacının mesai saatleri içinde sitelere girmesi ve işi 
aksattığı nedeniyle iş akdinin haklı nedeniyle iş akdi-
nin haklı nedenle feshedildiği savunulmuş ise de, söz 
konusu bilgisayarın işyerinde ortak kullanımda oldu-
ğu(tanıklarca da doğrulandığı üzere), davacının girdiği 
tespit edilen isimli sitelerin video paylaşım siteleri ol-
duğu, günümüzde internet kullanımının yaygın olması 
nedeniyle açılan sitelerin reklamlarında pornografik 
reklamların yer aldığının herkesçe bilindiği, ayrıca iş-
verence bilgisayarın kullanılmamasına ilişkin davacı 
işçi ve çalışan diğer personellere herhangi bir yasak-
lamada bulunulmadığı, evvelce de benzer eylemlerde 
bulunulup uyarıldığı yönünde savunmada bulunulma-
dığı, işin aksadığı savunmasının da ispatlanmadığı, 
savunma ile işten ayrılış bildirgesindeki nedenlerin 
çeliştiği, işverenin fesihle ilgili sebebi sonradan değiş-
tiremeyeceği, bir an için durumun sabit olduğu kabul 
edilse dahi, eylem ile sonuç arasında açıkça orantısız-
lık olduğu kabul edilerek, iş akdinin kıdem ve ihbar 
tazminatına hak kazanılacak şekilde sona erdirildiği 
görüşüne varılmıştır.”

tarma kavramının tanımına ilişkin 
doktrinde birçok tanım yapılmıştır. 
Sanal kaytarma davranışına ilişkin 
bu tanımlamaların ortak noktası, 
istenilmeyen bir davranış olması ve 
çalışma saatleri içinde yapılmasıdır. 
Türk İş Hukukunda sanal kaytarma 
(cyberloafing), işveren tarafından 
sunulan bilgisayar ve internetin, iş-
çiler tarafından çalışma saatleri içe-
risinde iş ile ilgisi olmayan konular-
da, özel amaçlar için kullanılmasıdır.

İşçinin sanal kaytarmasına iliş-
kin iş hukukumuzda açık bir düzen-
leme yer almamaktadır. Bu konuya 
ilişkin doktrinde yer alan görüşler 
ve Yargıtay kararları önem arz et-
mektedir. İşçinin sanal kaytarması, 
iş görme ediminin ifası için gerekli 
zamanı ayıramamasına dolayısıyla 
işini özenle yerine getirememesine 
sebep olmaktadır. Bu durumun, iş-
lerin ilerleyişini olumsuz etkileye-
rek işçi ve işveren arasındaki iş iliş-
kisine zarar verdiği görülmektedir. 
Çalışmamızda da değinildiği üzere 
işçinin sanal kaytarması neticesin-
de, işveren tarafından iş sözleşme-
sinin geçerli ya da haklı nedenle 
feshedildiği Yargıtay kararları mev-
cuttur.

İşçinin, sanal kaytarma davranı-
şında bulunarak iş görme edimini 
yerine getirirken gerekli olan dikkat 
ve özeni göstermemesi ve iş akışını 
olumsuz etkilemesi halinde, işveren 
tarafından iş sözleşmesinin geçerli 
nedenle feshedildiği görülmektedir.

İşçi ve işveren arasında yapılan iş 
sözleşmesinde, yönetmelikte ve iş-
verenin açık talimatlarında sanal 
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kaytarmaya yönelik açık düzenle-
melerin olduğu hallerde, işçinin sa-
nal kaytarması halinde iş sözleşme-
si, işveren tarafından haklı nedenle 
feshedilmiştir. İşveren tarafından 
özel amaçlı internet kullanımını 
açık ya da zımni olarak yasaklayan 
veya sınırlayan bir düzenlemenin 
yapılmadığı durumlarda, işçinin ih-
tar edilmesi gerekmektedir. Bu ko-
nuya ilişkin işçi ihtar edilmeden iş 
sözleşmesi feshedilmemelidir.

İşveren, işçilerin internet kulla-
nımına yönelik emir ve talimat ver-

me yetkisi kapsamında birtakım 
sınırlamalar yapma yetkisine sa-
hiptir. İşverenin, bu konuya ilişkin 
yetkisini kullanırken, internet kul-
lanımına ilişkin tamamen yasakla-
yıcı hükümler koymasının olumsuz 
sonuçlar getireceği kanaatindeyiz. 
İşçilerin, acil durumlarda ya da iş ile 
ilgili aniden oluşabilecek haberleş-
me ihtiyacı halinde, internet kulla-
nımına ilişkin konulan yasağın, 
meşru şekilde delebileceğinin ön-
görülmesi gerekmektedir.
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tulan “Sosyal Politika” derslerine 
dışarıdan girmeye başladım. Yakla-
şık dört yıl kadar sonra kadrolu ola-
rak Fakülteye Yardımcı Doçent 
Doktor olarak atansam da Kreş ve 
Anaokulu yöneticiliğini uzunca bir 
süre birlikte yürüttüm. Böylece 
sosyal politika uygulamalarının 
içinde biri olarak bu alanı kendim 
seçtim. En önemlisi; o dönemde çok 
sınırlı sayıda olan “Sosyal Hizmet” 
bölümünde eğitim görebilmek için, 
üniversiteye giriş sınavlarının yanı 
sıra, sosyal hizmet mesleğine yat-
kınlığımız, kişilik testleriyle de ölçü-
lüyordu. Kişilik yapımla, alacak ol-
duğum eğitim alanının uygunluğu, 
bugün, Çalışma Ekonomisi ve En-
düstri İlişkileri alanına yönelmekte 
ne kadar isabetli olduğumu gösteri-
yor. Bu nedenle halen akademik ça-
lışmalarımı keyifle sürdürüyorum.

Mesleğimi ve alanımı seviyorum. 
Çünkü sosyal hizmetler, toplumsal 
değişim ve gelişimi, toplumsal bü-
tünleşmeyi, insanların güçlenme-
sini ve özgürleşmesini destekleyen, 
uygulama temelli bir meslek ve 
akademik disiplin. Sosyal adalet, in-
san hakları, kolektif sorumluluk ve 
farklılıklara saygı ilkeleri sosyal hiz-
metin temelinde yer alıyor. İnsanları 
ve çevreleri arasındaki birçok kar-
maşık hareketliliği inceliyor. Daha 
anlaşılır ve akademik olmayan bir 
tanım kullanacak olursam, sosyal 
hizmet uzmanlığı, insanın iyilik ha-
linin korunması ve iyilik hali bozul-
muş insanların devlet güvencesi ile 
veya toplumla entegre olarak soru-
nun çözülmesini sağlama görevini 
üstlenmiş bir meslek. O nedenle bu 

 Sayın Aytaç, Çalışma Ekonomisi 
ve Endüstri Ilişkileri alanını seçmek 
sizin için bilinçli bir tercih miydi? 
Süreci bize anlatır mısınız?
Lisans eğitimimi “Sosyal Çalışma 
ve Sosyal Hizmetler” alanında ta-
mamladım.  Üniversiteden mezun 
olduktan sonra, kısa bir süre ço-
cuk yetiştirme yurdunda kimse-
siz çocuklarla çalıştım. Daha sonra 
Bursa’da Tıp Fakültesinde Sosyal 
Hizmet Uzmanı olarak sağlık ala-
nında bir yıl kadar görev yaptım. 
Tıp Fakültesinde görev yaparken 
aynı zamanda Üniversitenin kreş 
ve anaokulunu kurarak müdürlük 
görevini üstlendim. Henüz iki-üç 
yıllık mezun bir kişi olarak bu kadar 
sorumluluk üstlenmişken, yüksek 
lisans ve doktora yapma konusun-
daki isteğimle lisans mezuniyeti-
mi bir adım öteye taşımak istedim. 
Bursa’da “Sosyal Hizmetler” alanın-
da bir bölüm olmaması nedeniyle 
Üniversitenin Sosyal Bilimler Ensti-
tüsünde, mezuniyet alanıma en ya-
kın bölüm olarak o dönemki adı ile 
“Sosyal Politika” programına kayıt 
oldum. Çünkü “Sosyal Politika” ala-
nını, almış olduğum lisans eğitimine 
ve kişiliğime en yakın bölüm olarak 
gördüm. 

Bir yandan Üniversite’nin Kreş 
ve Anaokulu Müdürlüğünü yürü-
türken, diğer yandan bütünleşik 
doktora programı ile Sosyal Politika 
alanında doktoramı 1986 yılında ta-
mamladım. “Doktor” unvanını al-
dıktan sonra, hem üniversitedeki 
yöneticilik görevimi sürdürmeye ve 
hem de İktisadi ve İdari Bilimler Fa-
kültesinde çeşitli bölümlerde oku-
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 Aile demişken, ailenizden de 
söz edebilir miyiz? Çocuklarınız ne-
ler yapıyor, bu alanı seçen oldu mu?

Bir kızım ve bir oğlum var. Her 
ikisi de mühendislik eğitimi aldılar, 
sosyal bilim alanını tercih etmediler. 
Oğlum bilgisayar mühendisi olarak 
İstanbul’da uluslararası bir şirkette 
çalışıyor, ancak aynı zamanda ala-
nında doktora yapıyor. Kızım En-
düstri Mühendisliği eğitimi aldı. 
Alan olarak doğrudan bizim alanı-
mızı tercih etmemiş olsa da, dolaylı 
olarak bizim alanımıza yakın olarak 
çalıştığını söyleyebilirim. Uludağ 
Üniversitesinde Teknik Bilimlerde İş 
Sağlığı ve Güvenliği alanında akade-
misyen olarak görev yapıyor. 

mesleği seçmiş olmak benim için 
bilinçli bir tercihti diyebilirim. Bu sü-
reçte akademik çalışmalarım içinde 
kendimi çok mutlu hissettim, bana 
zor gelen hiçbir şey olmadı. Çünkü 
araştırmayı çok seven birisiyim. O 
nedenle akademik araştırmalar ya 
da çalışmalar beni hep mutlu etmiş-
tir.

Bu noktada şunu da eklemek is-
terim. Uludağ Üniversitesi benim 
adeta ailem gibi. Burada başladığım 
akademik yaşamımı keyif alarak 
sürdürüyorum. O nedenle bu üni-
versitede çalışıyor olmak benim için 
bir ayrıcalık diye düşünüyorum. Bu-
rada olmaktan aldığım haz nede-
niyle başka hiçbir üniversitede ça-
lışmak gibi bir hayalim olmadı.
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Türk Metal Sendikası, Akad’ 
Emek ile çok önemli bir çalışmayı 
gerçekleştiriyor. Bu projeyle birlikte, 
bir yandan akademiyle sendika ara-
sında güçlü bir köprü kuruluyor, di-
ğer taraftan da Çalışma Ekonomisi 
ve Endüstri İlişkileri alanında eğitim 
gören ve mezun olduktan sonra ala-
nın çeşitli kurumlarında görev ala-
cak gençlerle daha öğrencilik aşa-
masında bir iletişim kuruluyor. On-
larda sendika kavramı ve sendi- 
kanın önemi gelişiyor, sendikayı, 
sendikacıyı tanıyor. Bu onlar açısın-
dan çok önemli bir şey çünkü ülke-
mizde staj olanakları yeterince yay-
gın ve gelişkin olmadığından öğren-
cilerimiz sendikayı tanımadan bu 
alana atılıyorlar.

Bu anlamda, her zaman çok 
önemli projeleri hayata geçiren Türk 
Metal Sendikası, bu çalışmasıyla 
çok önemli bir eksikliği gidermiş 
oluyor. 

 Türk Metal Sendikası demiş-
ken, bu yıl aldığımız “Emek Dostu” 
ödülüyle ilgili neler hissettiniz?

Emekten yana ve her zaman 
emeğin hak ve çıkarlarını akademik 
platformlarda dile getiren bir bölüm 
olan Çalışma Ekonomisi ve Endüstri 
İlişkileri ailesinin bir ferdi olarak, 
2020 yılında “Emek Dostu” ödülüne, 
yine emeğin hak ve özgürlüklerinin 
mücadelesinde öncü olan bir sen-
dika tarafından layık görülmek beni 
onurlandırdı. Gerek “Kadın Çalışma-
ları” konusunda yapmış olduğum 
katkı, araştırma ve yayınlarımla, 
gerekse akademik performans gös-

 Ilk başladığı günlerden bu 
yana Sendikamızın düzenlediği 
Akad’Emek Öğrenci Kurultayı’nda 
aktif olarak görev yapıyordunuz. 
Bölümünüzle birlikte sürdürdüğü-
müz etkinliğimizin bu yıl yedinci-
sini gerçekleştirecektim ama Co-
vid-19 salgını nedeniyle ertelemek 
zorunda kaldık. Akad’Emek hak-
kında neler söylemek istersiniz?

Evet, bu yıl Nisan ayında yedinci-
sini gerçekleştirecektik ancak virüs 
salgını nedeniyle ne yazık ki yapıla-
madı. Akad’emek etkinliği tüm Tür-
kiye’deki Çalışma Ekonomisi ve En-
düstri İlişkileri Bölüm öğrencilerinin 
büyük bir heyecanla bekledikleri bir 
etkinlik. O nedenle, onlar açısından 
da bir hayal kırıklığı oldu. Bu yıl 
planladığımız etkinliğe ilişkin çalış-
malarımız çok yoğundu, iyi hazırla-
nıyorduk. Ancak dediğiniz gibi, Co-
vid-19 salgınının tüm dünyayı etkisi 
altına alması, dolayısıyla Türki-
ye’nin de bu süreçten etkilenmesi 
nedeniyle organizasyonumuz erte-
lendi ve katılacak olan üniversite-
lere bu karar iletildi. Aldığımız du-
yumlar bu ertelemeye öğrencilerin 
çok üzüldükleri yönünde. Bir yıldır 
kulaktan kulağa taşınan ve bir kül-
türe dönüşen, akademiyle emeği 
birleştiren bu etkinliğin yapılama-
yacak olması, özellikle mezuniyet 
aşamasında olan öğrenciler ara-
sında memnuniyetsizlik yarattı. Öğ-
rencilerin en büyük kaygısı, büyük 
sınıflardan etkinliğe katılanların 
aktardıkları hikâyeler doğrultu-
sunda heyecanla bekledikleri bu et-
kinliğe, katılamayacak olmaları.
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geçinenlerin, kamu çalışanlarının, 
emeklilerin, işsizlerin, gençlerin, 
kadınların, kısacası tüm toplumun 
dostu olduğunu yaptığı etkinliklerle 
kanıtlıyor.

 Çalışma yaşamınız ile ilgili 
birkaç anınızı bizimle paylaşır mısı-
nız?

Çalışma yaşamımla ilgili, özel-
likle ulusal ve uluslararası kongre ve 
konferanslarla ilgili çok sayıda anı-
larım var elbette. Bu anılarımdan bir 
tanesi, Türk Metal Sendikası ile bir-
likte Karadeniz Ereğli’de birincisini 
gerçekleştirdiğimiz Akad’Emek Öğ-
renci Kurultayı ile ilgili. Kurultayın 
açılış gününden bir gün önce çeşitli 
üniversitelerden Çalışma Ekonomisi 
ve Endüstri İlişkileri bölümleri öğ-
rencileri gelmiş, otele yerleşmişti. 
Otel lobisinde öğrenciler, öğretim 
üyeleri kaynaşmaya çalışırken, otel 
girişinde bir hareketlilik başladı. Dı-

tergesi olan ulusal ve uluslararası 
yayınlarımla çeşitli kamu kurum ve 
kuruluşlarının yanı sıra, sivil toplum 
kuruluşları tarafından da çok sayıda 
başarı ödüllerine layık görüldüm. 
Ancak “Emek Dostu” ödülünün ta-
rafıma, toplumun tüm kesimlerine 
örnek olan, ayrıca bilime, akade-
miye ve akademisyene verdiği de-
ğeri her daim gösteren, tüm üyeleri-
nin yaşamına dokunan, emeğin 
hakkının koruyucusu olan Türk 
Metal Sendikası tarafından veriliyor 
olması, benim için ayrıca bir gurur 
kaynağı oldu. Beni bu ödüle layık 
gören Türk Metal Sendikası’nın Ge-
nel Başkanı Sayın Pevrul Kavlak 
başta olmak üzere Türk Metal Sen-
dikası’nın değerli yönetici ve çalı-
şanlarına minnettarım. Bu ödülün 
akademik yaşamımda ayrı bir yeri 
olduğunu özellikle söylemek iste-
rim. Türk Metal sadece temsil ettiği 
kitlenin değil, bu ülkede emeği ile 
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 Bir kadın akademisyen ola-
rak mesleğinizin en zor yanı ne ol-
muştur? Başka bir mesleği tercih 
eder miydiniz?

Özellikle bir kadın akademisyen 
olarak, toplumsal cinsiyet algısın-
dan bizler de nasibimizi alıyoruz. Bir 
taraftan doğum, çocuk bakımı, ev 
işleri, yaşlı/hasta bakımı gibi ka-
dına özgü toplumsal rollerimizi ye-
rine getirirken, diğer taraftan aka-
demik yükseltilmeler için çalışma-
lar yapmak, hatta 7/24 çalışmak 
zorundayız. Sadece işyerinde değil, 
evde de akademik çalışmalarımızı 
sürdürmek, makale, tez yazmak, 
ertesi günü gireceğimiz derslere 
hazırlık yapmak durumundayız. 
Burada eşin desteği oldukça önem 
taşıyor. Eğer eşlerin her ikisi de aka-
demik yaşamı tercih etmiş ise çift 
kariyerli eşler olarak birbirlerini an-
lamaları daha kolay olabiliyor. Be-
nim de belki en avantajlı yanım, bir 
akademisyen eşle evli olmam. Eşi-
min desteği ve teşviki olmasaydı, 
bugün hala akademik çalışmalarımı 
sürdürüyor olmazdım.  
Eğer bana yeniden başa dön ve bir 
meslek seç, her şeye yeniden başla 
demiş olsalar, ben yine akademis-
yenliği seçerdim. Gençlerle bilgiyi 
paylaşmak, öğretmek, yeni bilgile-
re ulaşmak, verilerden yola çıkarak 
bazı bulgular elde etmek, yorumla-
mak ve bunları aktarmak apayrı bir 
zevk unsuru. O nedenle mesleğimi 
ve yapmış olduğum işimi seviyo-
rum.  

şarıdan kitleler halinde gelen birçok 
kişi kapı önünde yığılarak büyük bir 
kalabalık meydana getirdiler. Öğ-
renciler, hatta bazı öğretim eleman-
ları şaşkın bakışlarıyla yanıma gele-
rek “Eylem mi var, bu kalabalık ne-
den, acaba bir protesto gösterisi mi” 
diye sormaya başladılar ki, birden 
dışarıdan yüksek sesle sloganlar 
duyulmaya başlandı. Her yer inliyor, 
herkes korku ve şaşkınlık içinde ne 
olduğunu anlamaya çalışıyorlardı. 
Merakla kalabalığa baktığımızda 
kalabalığın içinde Pevrul Bey’i gör-
dük. Bir kısım öğrenci karşıt bir gös-
teri olduğunu düşünerek endişelen-
mişlerdi, korku içindeydiler. 

Sonradan bu sloganlardan sevgi 
sözcükleri olduğu, bağlılık mesajları 
iletildiği ve bu gösterinin bir sevgi 
gösterisi olduğu anlaşıldı. Öğrenciler 
halen inanamıyorlardı. İçlerinden 
birinin, “Hocam siz bizlere Çalışma 
Psikolojisi derslerinde örgütsel bağ-
lılık, örgüt kültürü, aidiyet duygusu, 
motivasyon gibi konuları anlatıyor-
dunuz. Ancak biz bu görüntüyle si-
zin derslerde anlattığınız konuları 
şimdi daha net algılayabildik. Ör-
güte, sendikaya, lidere bağlılık böyle 
bir şeymiş. Burası aslında bir etkin-
likten öte bir laboratuvar aynı za-
manda” demesi bende önemli bir iz 
bıraktı. Böylece, Türk Metal Sendi-
kası’yla birlikte akademi ile emeği 
birleştirecek, öğrencilerin derslerde 
anlatılan konuları özellikle endüstri 
ilişkileri perspektifinden görmele-
rini sağlayacak bir platformda bu-
luşturma konusunda ne kadar 
doğru bir karar verdiğimizi anlama-
mızı sağladı.
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ÖZ
Çalışma hayatı, küreselleşme ve 

dijitalleşme gibi karmaşık iç ve dış 
etkenlerin baskısı altında değişime 
zorlanmaktadır. Bu süreç emek pi-
yasasında çalışanların stres düze-
yini artırmakta ve hastalığa bağlı iş 
göremezlik vakıalarını artırmakta-
dır. Özellikle öğrenen işletmeler, son 
dönemlerde bu gelişmenin karşı-
sında dikkat eğitimi programlarına 
yönelme ihtiyacı duymaktadır. Kli-
nik ortamında uygulanmış olan 
MBSR’nin etkililiği şüphe bırakma-
yacak bir şekilde 1970’li yıllarda ka-
nıtlanmıştır. İşletmeler için uyar-
lanmış strese karşı dikkat temelli 
yeni eğitim programları da beklenil-
diği üzere personel üzerinde aynı 
olumlu etkileri sağlamaktadır. Bu 
bağlamda çalışmamızın ana konu-
su, dikkat temelli eğitim programla-
rının yöntemlerini ve bu süreçteki 
bilimsel gelişmeleri ortaya koy-
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maktır. Çalışmamızın birinci bölü-
münde dikkat ve dikkat eğitimine 
yönelik ilginin akademik yayınlara 
da son yıllarda artan oranda yansı-
dığı gösterilmekte ve bununla ilgili 
kavramsal açılımlar verilmektedir. 
İkinci bölümde klinik ortamda uy-
gulanmakta olan dikkat temelli eği-
tim yöntemi, MBSR üzerinden de-
taylı olarak tanıtılmaktadır. Üçüncü 
ve son bölümde ise işletmelerde 
strese karşı dikkat temelli eğitim 
programlarının uygulanabilirliği 
araştırılmaktadır. Bu doğrultuda Al-
manya’da işyerlerinde strese karşı 
dikkat temelli eğitim program uy-
gulaması, “Başarı İçerden Gelir” 
yöntemi üzerinden değerlendiril-
mektedir.

Anahtar Kelimeler: Dikkat, Stres, 
Dikkat Temelli Eğitim, Dikkat Te-
melli Stres Azaltma (MBSR), Başarı 
İçerden Gelir (BİG).
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bility of mindfulness based training 
programs against stress are studied 
in companies. Referring to this the 
applying of mindfulness based 
training program against stress in 
Germany is examined by the meth-
od of “Success Comes From Inside”.

Keywords: Mindfulness, Stress, 
Mindfulness Based Training, Mind-
fulness Based Stress Reduction” 
(MBSR), Success Comes from In-
side. 

GIRIŞ
Batı dünyasında faaliyet göste-

ren işletmelerde çalışan personel, 
her geçen yıl artan bir oranda iş gö-
remezlik raporu almak suretiyle ça-
lışma hayatından uzak kalmaktadır. 
İş kaybına yol açan hastalıkların 
kaynağı çok farklı olmakla birlikte 
stres faktörü, bunun içinde önemli 
bir yer almaktadır. Küreselleşme, 
dijitalleşme, esneklik ve seyyalite, 
modern çalışma hayatına damgası-
nı vurmaktadır. 

İç ve dış rekabetin artması, fazla 
mesainin rutin hale gelmesi, yoğun 
iş temposu gibi çalışma şartlarının 
zorlaşmasına bağlı olarak birçok 
personelin zihni ve bedeni kapasi-
tesi düşmekte ve psikolojik dayan-
ma gücü azalmaktadır. Dolayısıyla 
bu durum, işyerini stres ortamına 
dönüştürebilmekte ve personelin 
beden ve ruh sağlığını tehdit ederek, 
bireysel ve örgütsel performansını 
düşürebilmektedir.

Geleceğe planlı bir yaklaşımla 
hazırlık yapan özellikle öğrenen iş-

THE APPLICABILITY OF 
“MINDFULNESS BASED STRESS 
REDUCTION” (MBSR) TRAINING 
PROGRAM

ABSTRACT
The working life is subject to 

changes on the basis of internal and 
external pressures like globaliza-
tion and digitisation. This period 
heightens the stress level of em-
ployees in the labour market and 
increases the days of unfitness for 
work. In the face of this develop-
ment specifically learning organi-
zations are obliged to tend to the 
mindfulness training programs in 
the recent periods. The efficiency o 
MBSR, performed in the '70s in clin-
ical environment was proved be-
yond all doubt. Also the expected 
positive effects of the new mindful-
ness training programs against 
stress adapted for companies are 
achieved by the personnel. In this 
context the main issue of our work 
is to introduce the methods of mind-
fulness training programs and the 
scientific development of this peri-
od. In the first chapter of our work 
we show that the interest in mind-
fulness and mindfulness training in 
increasing proportion in the last 
years are reflected in academic 
publications. So the conceptual per-
spektive is given in this chapter. In 
the second chapter the method of 
mindfulness based training imple-
menting in clinical environment is 
introduced in detail by MBSR. In the 
third and last chapter the applica-
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rafından geliştirilen “Dikkat Temelli 
Stres Azaltma” (Mindfulness Based 
Stress Reduction/MBSR) yöntemi, 
klinik ortamdan sonra çalışma ha-
yatı açısından da irdelenmektedir. 
Üçüncü bölümde Amerika Birleşik 
Devletleri (ABD)’nden sonra Avru-
pa’da da ilgi görmekte olan MBS-
R’nin çalışma şartlarına göre revize 
edilen yeni dikkat temelli eğitim 
yöntemlerinin özellikleri ele alın-
maktadır. Bu bağlamda Almanya’da 
bir danışmanlık şirketi olan “Kalapa 
Leadership Academy”nin işletmeler 
için geliştirdiği “Erfolg Kommt Von 
İnnen” (Başarı İçerden Gelir/BİG) 
isimli strese karşı dikkat temelli 
eğitim programının özellikleri ve 
sonuçları değerlendirilmektedir.

1. BILIMSEL BAĞLAMDA DIKKAT 
KAVRAMI

1.1. Bilim Dünyasında Dikkat Ko-
nulu Yayınlar
Tarihsel boyutuyla dikkat, in-

sanlık tarihi kadar eski olmakla bir-
likte özellikle bütün din ve inanç 
sistemlerinde önemsenmiş olan bir 
içsel tefekkür, rikkat (kalbi düşün-
sel yoğunlaşma) ve ibadet konusu-
dur (Laurenz, 2012). Makalemizin 
sınırlılığı ve atılan başlığa sadık kal-
ma nedeni ile burada bilhassa uzak 
doğu kültürlerine ait mistisizm ve 
meditasyon çizgisinde spritüel 
amaçlı olarak yapılan dikkat odaklı 
tefekkür ayinlerinden ziyade terapi 
ve koruyucu hekimlikte uygulan-
makta olan profan (dünyevî) ve bi-
limsel merkezli dikkat temelli eği-

letmeler,1 stres kaynaklı ruhsal ve 
bedensel hastalıkların önüne geçe-
bilmek için, işyerlerinde personeli-
ne yönelik olarak stresi azaltan dik-
kat odaklı eğitim programları dü-
zenlemektedir. Dikkat temelli eği- 
timin etkin faydası, 1970’lı yıllardan 
beri klinik testlerle, son yıllarda ise 
işletmelerdeki uygulamalarla ka-
nıtlanmıştır. 

Stresi önlemeye veya gidermeye 
yönelik dikkat temelli eğitimler, 
hem psikolojik baskıyı kontrol altın-
da tutmaya, hem de çalışanın per-
formans potansiyelini artırıcı bir 
güce sahip olmaktadır. Dikkat te-
melli eğitimler, uyku kalitesini de 
artırarak, personelin işyerinde ekip 
ruhuyla daha dinlenmiş ve dinç ola-
rak çalışmasına katkı sağlamakta-
dır. 

Aslında kökü Budizm’in medi-
tasyon ayinine dayanan dikkat te-
melli eğitimlerin işletmelerde hangi 
bilimsel yöntemlerle etkili bir şekil-
de uygulanabilirliği, bu makalenin 
ana konusudur. Birinci bölümde 
“dikkat” (mindfulness) ve dikkat 
temelli eğitim kavramlarına bir 
açıklık getirilmekte ve ikinci bö-
lümde ise somut olarak moleküler 
biyolog Prof. Dr. Jon Kabat-Zinn ta-
1  Öğrenen organizasyonlar (learning organizations), 
bir vizyon doğrultusunda hedefledikleri sonuçları elde 
etme kapasitelerini ve güçlerini uzun vâdeli olarak ge-
liştirmek maksadıyla, öğrenim ve eğitim imkânların-
dan sürekli olarak yararlanan, öğrenmeye öncelik ve-
ren işletmeler ve(ya) kurumlardır. Çalışanların 
gerçekten arzu ettikleri sonuçlara ulaşabilecek şekil-
de kapasitelerini arttırdıkları, yeni ve coşkun yakla-
şım ve düşüncelerin beslendiği, personelin sürekli 
olarak birlikte nasıl öğrenildiğini öğrendiği kurumlar-
dır. En önemli özelliği, organizasyon ve personelin le-
hine olan yenilikleri işletme içi eğitim programlarıyla 
hızlı öğrenip, elde dilen yeni bilgileri işletmede uygula-
maktır (Seyyar, 1987:287).
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lamış ve MBSR yönteminin oluşturulmasıyla önem kazanmıştır. Bu konu-
ya artan ilgi, yayın dünyasına da yansımıştır. Örneğin 2000 yılında “dikkat” 
konulu yayınlanmış makale sayısı sadece 10 iken, bu sayı 2010 yılında 143’e, 
2018’de 883 ve 2019’de 1.203’e yükselmiştir (Bkz. Şekil 1).

Şekil 1. Yıllara Göre (1980-2019) Dikkat (Mindfulness) Konulu Bilimsel 
Yayınların Sayısı

Kaynak: AMRA.

litesi veya durumudur” (https://
www.lexico.com/en/definition/
mindfulness) anlamında tanınmak-
tadır. 

Alman dilinde dikkat (Achtsam-
keit) kelimesi ile eş anlamlı olan bir-
çok kelime bulunmaktadır. Bunların 
başında uyanıklık, uyarı, odaklan-
ma, titizlik, yoğunlaşma, duyarlılık, 
itina, özen, hassasiyet, toparlanma, 

1.2. Dikkat Kavramının Anlam 
Çerçevesi
Türk Dil Kurumu (TDK), dikkat 

kelimesini “duygularla düşünceyi 
bir şey üzerinde toplama, uyanıklık” 
olarak tanımlamaktadır (TDK, htt-
ps://sozluk.gov.tr/dikkat). 

İngiliz dilinde dikkat(lilik) (mind-
fulness) kelimesi ise “bir şey üze-
rinde bilinçli veya farkında olma ka-

tim programlarına yer verilmekte-
dir.

Son yıllarda Batılı bilim insanla-
rının, toplumun stres düzeyini azalt-
maya yönelik olarak “dikkat” (min-
dfulness) kavramına ve bununla 

bağlantılı olarak geliştirilen eğitim 
yöntemlerine ağırlık verdikleri gö-
rülmektedir. Batı dünyasındaki bu 
gelişme, Uzakdoğu kültürünün et-
kisiyle 1970’li yıllarda ortaya çıkan 
transandantal meditasyon ile baş-
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maya karşı beslediği bireysel tutu-
mudur. Makalemiz de bu bilimsel 
yaklaşımı esas alarak, üzerinde 
durma gereği duymadığımız her bir 
meditasyon türünün dikkat temelli 
eğitim ile eş değer olarak değerlen-
dirmektedir. 

Dinlerde ve Budizm gibi diğer 
inanç sitemlerinde olduğu gibi mo-
dern bilimsel çalışmalarda da dikkat 
üzerinden farklı kavramsal tanım-
lamalar ve açıklamalar yapılmakta-
dır. Dikkati basit bir konsept olarak 
değerlendiren Kabat-Zinn (2010:18), 
gücünün pratik hayata aktarılma-
sında ve uygulanmasında olduğunu 
iddia etmektedir. Buna göre dikkat, 
bir nevi ilgi ve merak ekseninde olu-
şan zihinsel yoğunlaşma, bir başka 
ifadeyle hüküm ve yargılamada bu-
lunmaksızın anlık bilinçtir. Anlık 
durum sayesinde hiçbir hedefe 
ulaşma niyeti taşımadan kişiye 
sağladığı kabullenme ve kendine 
değer verme gibi yeni bilişsel kaza-
nımlar, uzun vadede içsel sıkıntılar-
dan kurtulmanın bir yöntemidir. Bu 
bağlamda dikkat, bir yönüyle zihin-
sel egzersiz, diğer yönüyle de bilinç-
li bir duruştur. Dikkat eğitiminde 
kişi, her çeşit yargılardan uzak kal-
mak şartıyla anlık durumuna yo-
ğunlaştırılmakta ve kendi içsel tec-
rübelerine yönelik açık ve kabul 
edici ilgi farkındalığı oluşturulmak-
tadır (Kabat-Zinn, 2010:26).

Bu doğrultuda dikkat üzerine 
kurgulanmış bir hayat yaşamanı 
savunan Thcih Nhat Hanh’ın belki 
de biraz iddialı ifadelerine göre “dik-
kat, hayat demektir, farkındalık 

katılım, ilgi, incelik gelmektedir (ht-
tps://www.duden.de/rechtschrei-
bung/Achtsamkeit).

Meditasyon bağlamında kullanı-
lagelmiş olan dikkat (mindfulness) 
kelimesi, Budizm kökenli olmakla 
birlikte ABD üzerinden bilim dünya-
sına girmiştir. Bilimsel boyutuyla 
dikkat kelimesine çoğu zaman bir-
birinden farklı anlamlar yüklen-
mektedir. Dikkat kavramının tanı-
mı, kanuni boyutuyla koruma kap-
samına alınmadığı için, sosyal 
bilimler alanında bu durum, farklı 
kavramsal ve teorik çalışmalara yol 
açmaktadır (Zimmermann, 2012:10-
13). Dikkat ile ilgili geçmişe ait klâsik 
tanımlamalar, ağırlıklı olarak kültü-
rel ve dini bağlamda ele alınmışken, 
modern tanımlamalar daha çok bi-
limsel ve ampirik verilere dayan-
maktadır. Örneğin Budizm araştır-
macı Gethin (2012:37), dikkat kavra-
mını insanın içinde bulunduğu 
manevî durumunun idrakine yol 
açan bir farkındalık hâli olarak ta-
nımlamaktadır. Bu bağlamda dik-
kat, klâsik anlamda bir ruh hâli ve 
dikkat eğitimi de bu doğrultuda bir 
ruhsal tekâmül sürecidir. Hindoloji 
uzmanı Zimmermann (2012:11) ise 
dikkat eğitimini bütün dinsel ve 
kültürel unsurlardan bağımsız bir 
zihinsel teknik olarak değerlendir-
mektedir. 

Bu bilimsel yaklaşımla dikkat, 
kavramsal boyutuyla ağırlıklı ola-
rak kişinin “bilinçli algılama” potan-
siyeline dayanmaktadır. Dikkat po-
tansiyelinin özelliği, algılamadaki 
performans kapasitesinin ötesinde 
algılama sürecindeki kişinin algıla-
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rağbet görmesinden ve çalışma ha-
yatında kullanılmasına elverişli ol-
masından ötürü Kabat-Zinn’e ait 
olan MBSR yöntemine ağırlık veril-
mektedir. 

2. KLINIK ORTAMDA DIKKAT TE-
MELLI EĞITIM: MBSR
ABD’li Budizm eğitmeni Ka-

bat-Zin, dikkat konseptinin etkisi-
nin bilimsel kriterlere göre araştıran 
ilk bilim insanıdır. Kabat-Zin, kendi-
sinin bir Budist olmadığını ancak bi-
limsel merakın bir tezahürü olarak 
kendisinin Budist meditasyonun 
rasyonalist bir öğrencisi olarak bi-
limsel geçerliliği olan MBSR yönte-
mini geliştirdiğini söylemektedir 
(Hyland, 2011:28). Kabat-Zin, 1979 
yılında kurduğu Stress Reduction 
Clinic isimli sağlık merkezinde 
stresten mustarip olan hastalarına 
klinik terapötik ortamda MBSR ek-
seninde dikkat egzersizleri uygula-
mış ve hastalarda belirgin bir dü-
zeyde stresi azaltan neticeler elde 
etmiştir (Lehrhaupt ve Meibert, 
2010:17-18).

MBSR yöntemi, muhataplarını 
stres yönetiminde güçlendirme 
amacını gütmektedir. MBSR, hem 
terapötik tıp, hem de koruyucu he-
kimlik ile ilgili unsurlar içermekte-
dir. MBSR yöntemi, bu açılımları ile 
yıllar içinde oluşan ve gelişen bilim-
sel merkezli Dikkat Hareketinin 
kaynağı ve özü olarak görülmekte-
dir (Kabat-Zinn, 2010).

Bilimsel araştırmalarda MBSR 
yöntemi, meditasyon tekniği açısın-
dan her ne kadar en çok ilgi gör-

içinde hayatiyet kazanmaktır. Dik-
kat sayesinde hayatı anlamlı yaşa-
maktayız.” (Hanh, 2001:27).

Germer (2009:21), hem Budizm’in 
teolojik yaklaşımlarından, hem de 
Kabat-Zinn’in bilimsel araştırmala-
rından esinlenerek, dikkat kavra-
mını üç temel unsur üzerinden özel-
likle psiko-terapötik çalışmalar için 
kısa bir tanım geliştirmiştir. Buna 
göre dikkat (eğitimi), var olan mev-
cut deneyimi (1) kabullenmeye (2) 
yönelik bir farkındalık sürecidir (3). 
Bu üç unsur, dikkat tecrübesinin 
hem çekirdeğini, hem de amacını 
yansıtmaktadır. 

Ne var ki dikkat, kendiliğinden 
veya bir kere öğrenmekle meydana 
gelen bir özellik değildir. Germer ve 
diğerlerinin “Mindfulness has to be 
experienced bo be known.” (2005:8) 
ifadesine göre dikkatin önemini an-
layabilmek, devamlı olarak bilinçli 
bir şekilde dikkatli olabilmek ve 
dikkatliliği sürdürebilmek, mutlak 
olarak sürekli alıştırma ve egzersiz 
ile ancak sağlanabilmektedir ta ki 
dikkat bir insan, dikkat deneyimi 
zihninde kazanabilmiş olsun. Baş-
langıçta dikkat eğitimi, pratik olarak 
genelde birkaç dakikalık nefes eg-
zersizleri ile gerçekleştirilmektedir.

Dikkat odaklı bilimsel yaklaşım-
lar, her ne kadar konsept, tanım, 
eğitim tür ve süreçleri açısından 
birbirinden farklı da olsa her birinin 
ortak gayesi, insanı psikolojik sıkın-
tılardan ve dolayısıyla stresten ko-
rumaktır (Carmody vd. 2009). Ma-
kalenin sınırlılığını da gözeterek, bu 
çalışmada dikkat eğitiminde en çok 
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leks bir eğitim yöntemi olduğu söy-
lenebilir (Sedlmeier, 2016: 48).

Bu eğitim yöntemi sayesinde ki-
şide bilinçli olarak birbirini destek-
leyen yedi olumlu tutumun geliş-
mesi sağlanmaktadır (Kabat-Zinn, 
2011:46-54):

1. Yargılamamak: Eğitim gören 
kişi, kendi tecrübe ve hükümlerini 
yargılamak yerine onlara nötr bir 
şahsiyet gözüyle bakma farkındalı-
ğını öğrenmekte ve böylece kendi 
tecrübelerine bilinçli olarak mesafe 
koyarak, zararlı düşünce halkalarını 
kırabilmektedir. 

2. Sabretmek: Sabır sayesinde 
kişi, her şeyin kaderin kendisine 
biçtiği rolüyle cereyan ettiği hikme-
tine varabilmektedir. Özellikle kritik 
durumlarda sabır öğretisi, kişinin 
istem dışı da olsa gerçekleşen ve 
olumsuz gibi algılanan bir olayın 
mahkûmu olduğu hissine kapılma-
dan onu olduğu gibi kabul etmeyi 
sağlamaktadır. 

3. Sanki İlk Defa Görmüş Olmak: 
Burada aslında bilinen veya deneyi-
mi yaşanmış bir olayı ilk defa ya-
şanmışçasına hayata yeni başlayan 
birinin ruhunu sergilemek önemli-
dir. Böyle bir bakışla kişi, her şeye 
razı olma açısından hazırlıklı hale 
getirilmekte ve zarar veren eski 
davranışsal alışkanlıklarından vaz-
geçirilmektedir. 

4. Kendini Bilmek ve Güvenmek: 
Burada kişinin, kendi öz benliğine 
saygı ve güven duygusu geliştirme-
sine yardımcı olunmaktadır. İçsel 
bilgelik kaynaklarına güvenen bir 
kişi, sosyal çevresindeki insanlara 

mekte ise de bu yöntem, son yıllarda 
değişik araştırmalarda ve alanlarda 
teorik ve pratik yönüyle birçok de-
ğişikliğe uğramıştır (Sedlmeier, 
2016:48). Buna örnek olarak davra-
nış terapisi alanında ikinci dalga 
olarak ortaya çıkan “Dikkat Temelli 
Bilişsel Terapi” (Mindfulness-Based 
Cognitive Therapy/MBCT) gösteril-
mektedir (Sonntag, 2005).

MBSR, yaklaşık olarak 50 yıldan 
beri ABD’de ve 30 yıldan beri de Av-
rupa’da uygulanmaktadır. Dünya 
çapında 500’den fazla klinik ve sağ-
lık merkezi, altı haftalık bir eğitim 
programından oluşan MBSR yönte-
mine başvurmaktadır. Programda 
dikkati geliştiren aşağıdaki unsur-
lar esas alınmaktadır (Hiendl, 
2016:32).: 

· BodyScan: Bu yöntemle kişinin 
kendi bedenini algılaması öğretil-
mektedir.

· Nefes meditasyonu: Bu teknik-
le zihnin bir konuya odaklanması 
sağlanmaktadır.

· Hatha-Yoga: Bu yoga türünde 
itina ile yapılan bedensel gevşeme 
ve egzersizlerle beden ve zihinde 
rahatlama ve huzur elde edilmekte-
dir.

· Sükunet ve hareket halinde 
meditasyon: Bu şekilde elde edilen 
mevcut anın süresi uzatılmak is-
tenmektedir. 

Bu boyutuyla MBSR’nin bilişsel 
(düşünce ve duygulara yoğunlaş-
ma), bedensel (Hatha-Yoga teknik-
lerinin uygulanması) ve duygusal 
(merhamet ve sevgi meditasyonu) 
unsurlardan meydana gelen komp-
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MBSR eğitim ve deneyim programı-
na en fazla 30 kişi katılabilmektedir. 
Her hafta ifa edilen 2,5 saatlik grup 
seanslarında aşağıda belirlenen üç 
çalışma yapılmaktadır (Hiendl, 
2016:34):

1. Dikkat meditasyon türlerinden 
ilham alarak din ve dünya görüşle-
rinden tamamen bağımsız olarak 
oluşturulan değişik dikkat teknik-
leriyle sürekli olarak alıştırmalar ve 
egzersizler yapmak.

2. Stres bağlantılı konular hak-
kında kısa sunumlar yapmak ve 
gruba katılan üyelerle karşılıklı bi-
lişsel müzakerelerde bulunmak.

3. Stres konularının özel ve mes-
leki hayata aktarmak suretiyle 
günlük yaşamda stresle baş edebil-
mek.  

Eğitim programının günlük ya-
şamda strese karşı etkili ve kalıcı 
olabilmesi için, katılımcıların her 
gün en az 45 dakika egzersiz yap-
maları tavsiye edilmektedir. Bu yö-
nüyle MBSR eğitim yönteminin de-
ğişik psiko-sosyal rahatsızlıkları 
olan insanlar üzerindeki terapötik 
etkileri, çalışma sosyologları ve 
ekonomistleri tarafından da görül-
müş ve MBSR’nin çalışma hayatın-
da da uygulanabilirliğine yönelik bi-
limsel çalışmaların başlangıcı ol-
muştur. 

3. IŞLETMELERDE STRESE KAR-
ŞI DIKKAT TEMELLI EĞITIMIN 
UYGULANABILIRLIĞI 

Stres azaltan dikkat eğitimi fikri, İn-
giliz bilim insanlarının da dikkatini 
çekmiş ve bilimsel bir disiplin olarak 

bütüncül boyutuyla bakabilecek ve 
karşılıklı kabullenme sürecine katkı 
sağlayabilecektir. 

5. Saldırmamak: Zarar verici so-
nuçların ortaya çıkmasını engelle-
yen bu tutum sayesinde doğal ol-
mayan davranış ve roller minimize 
edilmektedir. Meditasyonun “Bir 
şey yapmamak” ilkesi, insanın nef-
sinde yerleşmiş olan saldırma po-
tansiyelini ortadan kaldırmayı he-
deflemektedir. Asıl gaye, başka ola-
sı kötü durumların oluşması için 
harekete geçmek yerine yargılama-
ya gitmeden anı kabul etme ve bunu 
sükunetle yaşamaktır. 

6. Kabullenmek: Kabat-Zinn’e 
göre anın kabullenilmesi, en mü-
kemmel boyutuyla, insanları ve 
olayları bilinçli ve önyargısız olarak 
ferasetle görebilmenin anahtarıdır. 

7. Terk Etmek: Dikkat meditas-
yonun anahtar deneyiminin genel 
amacı, bazı şeylere sıkı sıkıya bel 
bağlamak ve(ya) başka şeyleri bü-
tünüyle reddetmek gibi negatif alış-
kanlıkları terk etmektir. Bunun ye-
rine bir olay, kabullenerek yani üze-
rinde bir yargıda bulunmayarak, 
sadece izlenilmelidir. 

Kabat-Zinn’e göre dikkat eğiti-
minin bir sonucu olan bu yedi içsel 
tutum, birbirinden bağımsız olma-
dığı için, her bir tutum üzerinden 
yapılan zihinsel egzersizler, diğer 
unsurları da etkilemektedir (Mic-
halak vd, 2012). “University of Mas-
sachusetts Medical School” çatısı 
altında Kabat-Zinn tarafından ku-
rulmuş olan “Stress Reduction Cli-
nic” biriminde sekiz hafta süren 
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dır (Hülsheger, 2013:321). Ayrıca bu 
araştırma, dikkat temelli eğitimin 
doğru karar verebilme kapasitesini, 
yönetim kabiliyetini, iletişim be-
cerilerini ve iş memnuniyetini iyi-
leştirdiğini gün ışığına çıkartmıştır 
(Glomb vd. 2011:128). Araştırmadan 
elde edilen kanıtlar, dikkat eğitimi 
alan personelin zihinsel ve bedensel 
yönden üstün efor gerektiren mes-
lek ve işlerde duygusal yönden stres 
ile daha kolay baş edebildiğini gös-
termektedir.

3. 1. Almanya’da Işyerlerinde 
Strese Karşı Dikkat Temelli 
Eğitim Uygulaması: “Başarı 
Içerden Gelir (BIG)” Örneği
Almanya’da da son yıllarda stresi 

önleyen dikkat temelli eğitim konu-
ları, işletme dünyasının ilgisini çek-
mektedir. Örneğin şirketlere danış-
manlık yapan “Kalapa Leadership 
Academy” isimli bir firma, Ka-
bat-Zinn’in MBSR yöntemini Chade 
Meng Tan’a ait olan “Search Inside 
Yourself” (Kendi İç âleminde Ara) 
programını birleştirmek suretiyle 
çalışma hayatına özgü “Erfolg Kom-
mt Von Innen” (Başarı İçerden Gelir/
BİG) adı altında dikkat temelli multi 
disipliner bir eğitim programı geliş-
tirmiştir (Hiendl, 2016:112). Aşağıda-
ki Tablo 1’de genel hatlarıyla bu eği-
tim programının her bir modülüne 
ait hedef, içerik ve yöntemler göste-
rilmektedir.

genel tıp, psikoloji ve psiko-terapi 
alanında yerini almaktadır. Budizm 
ve dolayısıyla manevi/dini kökenli 
olmasına rağmen dikkat konsepti 
ve eğitimi, bilimsel mantık çerçe-
vesinde sekülerleştirilerek birçok 
ülkede uygulanmaktadır. Ne var ki 
işletmelerde yoğun stres altında ça-
lışan personele yönelik dikkat eği-
tim programı ile ilgili bilimsel araş-
tırmalar, henüz oluşum safhasında 
olduğu için, halen dikkat temelli or-
tak bir eğitim modelinden bahset-
mek mümkün değildir. Ayrıca ta-
sarım halinde olan dikkat temelli 
eğitim programlarının etkililiği üze-
rinde de genel kabul görmüş sağlam 
bilimsel kanıtlar henüz kesin olarak 
ortaya çıkmamıştır (Queckenstedt, 
2017).
Ancak işletme bağlamında dikkat 
temelli eğitimin etkili olduğuna dair 
delil olarak kabul edilebilir ilk bi-
limsel bulgular, Maastricht Üniver-
sitesi’nde psikoloji ve nörobilimler 
alanında profesör olan Ute Hülshe-
ger ve çalışma arkadaşları tarafın-
dan (2013) ortaya konulabilmiştir. 
Hülsheger, yaptığı araştırmasıyla 
çalışanlar için özel olarak geliştiril-
miş dikkat temelli eğitim programı 
sayesinde çalışma şartlarına bağlı 
olarak meydana gelen stresin ön-
lenebileceğini kanıtlayabilmiştir. 
Araştırmada ölçülen dikkat unsuru 
ile duygusal baskı arasında bir iliş-
kinin varlığı ortaya konulabilmiştir. 
Buna göre işletmelerde başka in-
sanlarla yoğun temas halinde olan 
dikkat eğitimi almış bir personelin 
stres düzeyi daha düşük olmakta-



94 “DİKKAT TEMELLİ STRES AZALTMA” (MBSR) EĞİTİM PROGRAMININ İŞLETMELERDE UYGULANABİLİRLİĞİ / Süleyman DİNÇER

Tablo 1. “Başarı İçerden Gelir” (BİG) Eğitim Programının Çerçevesi

Süreç Süre 
(Saat) Hedef Içerik Yöntemler

Başlangıç 2 Giriş Dikkat Nedir?

Giriş 8 Hızı azaltmak

Psiko-metrik ve bi-
yo-metrik testler. “İnsan 
olmanın” nörolojik fizyolo-
jisi. Stres ve dikkat.

Dikkat meditasyonu. 
Dikkatli gitmek. 

Modül 1 2,5 Stresi azaltmak/
Verimlilik

Dikkat/Rikkat ve yoğun-
laşma. İşletmede aynı anda 
birden fazla işin yapılması 
(Multitasking) neden uy-
gun değildir? 

Dikkatli e-mailleşme. 
Dikkat rutinleri. 

Modül 2 2,5 Stresi azaltmak/
Verimlilik

Duyguların nörofizyolojisi. 
Duyguların zekâsı ve duy-
guların yönetimine dair 
eğitim.

Duyguların dikkatlice 
yönetimi. Body Scan.

Modül 3 2,5 Stresi azaltmak/
Verimlilik

Sevincin nörofizyolojisi. 
Öğrenme odaklı hayatın 
beceresi ve oryantasyonu-
na yönelik sevinç.

Değeri benimseyen 
yansıma. Gayesiz yü-
rüyüş.

Modül 4 2,5 Stresi azaltmak/
Verimlilik

Zamanın nörofizyolojisi. 
Algı. İdrak. Zaman yerine 
dikkati yönetmek. 

Bir dakika teneffüs.
Akışına bırakmak.

Modül 5 2,5 Derin dikkat/rikkat. Far-
kındalık. Mekân-Farkındalık.

Modül 6 2,5 İşbirliği

Ayna nöronları ve sosyal 
beyin. Görüş alış verişi, 
dikkatli sosyal diyaloglar, 
ruh hali ve geri besleme 
(feedback).

Dikkatli diyaloglar.

Modül 7 2,5 İşbirliği
Güven duygusunun nöro-
fizyolojisi. Ekip içinde diya-
loglar. Ekip çalışması.

Ekip buluşmalarında 
dikkat.

Modül 8 2,5
Kendini yönetme 
ve yönetim/yö-
netişim

Kararların nörofizyolojisi. 
Bilinçli kararlar almak. Yö-
netim ve var olma.

Kararların alınmasın-
da dikkatli farkındalık. 
Mekân-Farkındalık ve 
var olma.

Sonuç 8 De r i n le me s i ne 
bakış

Psiko-metrik ve bi-
yo-metrik testler. Orga-
nizasyonda günlük işlerde 
dikkat. 

Kahve mükâfatı. 

H e k i m 
g ö r ü ş -
mesi

0,5 Sağlıklı yaşam
Bireysel test sonuçlarına 
göre kişiye özel koruma ve 
danışma görüşmesi

Kaynak: Hiendl, 2016:119. 
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ma konusu, psikolojik sağlığın sos-
yal ilişki ağları vasıtasıyla korun-
masına yöneliktir.

Almanya’nın dışında Fransa, 
Hollanda ve İngiltere gibi değişik ül-
kelerin üniversiteleri ile işbirliği ya-
pan Kalapa Leadership Academy, 
strese karşı dikkat eğitimi analizle-
rinden elde ettiği bulgulara göre her 
insan, belirli bir seviyede dikkat po-
tansiyeline ve yeteneğine sahip ol-
maktadır. Kalapa Leadership Aca-
demy, dikkat yeteneğinin nörobi-
limler çizgisinde oluşturulan yön- 
temlerle geliştirildiğini ve bu vesile 
ile stres düzeyinin düşmesiyle bir-
likte kişinin ruh ve beden sağlığına 
ölçülebilir olumlu etkiler yaptığını 
vurgulamaktadır. Buna bağlı olarak 
işletme personeline dönük olarak 
uygulanan BİG eğitim programının 
kişiler üzerinde sağladığı genel fay-
dalar, şu şekilde belirlenmiştir (htt-
ps://www.kalapaacademy.de/
achtsamkeit):

· Hayat Kalitesi: Rahatlama, ken-
dini iyi hissetme hali, dinlenme, 
canlılık, memnuniyet, yaşlanma sü-
recinin yavaşlaması ile birlikte kişi-
de neşe, huzur ve dolayısıyla hayat 
kalitesi iyileşmektedir.

· Zihinsel Kapasite: Hatıraların 
canlanması, hafızanın güçlenmesi, 
zihinsel yoğunlaşma, algılamada 
derinlik ve duygusal zekânın nitelik 
kazanması ile birlikte zihinsel ka-
pasitede artış görülmektedir.

· Fiziksel Sağlık: Baş ağrılarında 
azalmalar, kronik sancı sendromla-
rının ve psikosomatik rahatsızlıkla-
rın kısmen veya bütünüyle kaybol-

Dikkat öğrenimi ve bilincinin ge-
liştirilmesi, başlangıçta her ne kadar 
MBSR ekseninde sadece meditas-
yon gibi spritüel uygulamalar ile 
elde edilebileceği düşünülmüş ise 
de işletme odaklı BİG eğitim progra-
mının önerileri doğrultusunda yapı-
lan bilişsel egzersizlerle de aynı 
müspet sonuçlara varıldığı tespit 
edilmiştir. İşyerinde strese karşı 
dikkat temelli eğitimi önceleyen 
“BİG” programının ilham kaynağı-
nın ağırlıklı olarak her ne kadar 
MBSR ise de BİG eğitim programı-
nın, diğer spritüel programlarından 
üç konuda farklı olduğu belirlen-
miştir (Singer ve Lamm, 2009,81-
96):

1. BİG programının içeriği, her za-
man sadece bilimsel araştırmalar-
dan elde edilen veriler ve sonuçlar 
doğrultusunda hazırlanmaktadır. 
Buradaki gaye, dikkatin işlevsel ol-
duğunu göstermekten çok katılım-
cılara dikkatin çalışma hayatında da 
etkili olduğunu somut olarak his-
settirebilmektir. 

2. BİG programı, konulara yakla-
şımı ve ele alma biçimi daha detaylı, 
yoğun ve derunidir. Meditasyon 
ağırlıklı diğer dikkat temelli eğitim 
programlarına göre “Başarı İçerden 
Gelir”de bireysel birikimleri ve pra-
tik deneyimleri derinlemesine ele 
alan seansların sayısı daha fazladır.

3. BİG programı, özellikle sosyal 
nörobilimleri (social neuroscience) 
ekseninde çalışma yaptığı için, ilgi 
alanı ağırlıklı olarak beyin ve sosyal 
bilişimin uyumuna yönelik olmak-
tadır. Bu bağlamda en aktüel çalış-
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mekânlarında Kalapa Leadership 
Academy’nin eğitmenleri tarafın-
dan gerçekleştirilmiş ve GRP-Ens-
titüsü koordinatörü Prof. Dr. Niko 
Kohls tarafından bilimsel yönden 
takip edilmiş ve 2014 yılında bir ara 
rapor ile değerlendirilmiştir. Proje 
bitiminden sonra eğitim modüllerini 
güncellemek ve daha kapsamlı bir 
değerlendirme yapabilmek için, 
eğitim kapsamına Almanya, İsviçre 
ve İngiltere’den yeni işletmeler dâhil 
edilmiştir. Böylece toplam 31 işlet-
mede yapılmakta olan BİG progra-
mının dikkat (eğitimi)-stres arasın-
daki etkisel ilişki ağının personel, 
yönetici ve ekip üzerindeki sonuç-
ları daha kapsamlı bir boyutta de-
ğerlendirme imkânı bulmaktadır 
(https://www.kalapaacademy.de/
forschung/forschungsprojekt).

Şimdiye kadar yapılan araştır-
manın nihai sonuçlarını özetle şu 
şekilde belirlemek mümkündür 
(https://www.kalapaacademy.de/
forschung/forschungsprojekt):

Dikkat eğitimi sonrası çalışma 
hayatında stres odaklı psikolojik 
baskıların azalması ve bağışıklık 
sisteminin güçlenmesi ile işletme-
lerde raporlu hastalıklara bağlı iş-
günü kaybı da azalmaktadır. Perso-
nel, çalışma saatlerinde daha büyük 
bir dikkatle yoğun olarak çalışabil-
mekte ve iş arkadaşlarıyla daha 
uyumlu ve yapıcı bir atmosferde 
ilişki kurabilmektedir. Personel, 
mevcut çalışma şartlarını kendi 
tepkisel duygularını kontrol altında 
tutabildiği için, daha büyük bir ka-
bullenme ile memnuniyetini ifade 

ması, değişik hastalıklarda uygula-
nan tedavi süreçlerinin azalması ve 
sonuç vermesi, nekahet döneminin 
kolay geçmesi, bağışıklık sistemi-
nin güçlenmesi gibi faktörler, kişi-
nin bedensel sağlığına olumlu etki 
yapmaktadır.

· Psikolojik Sağlık: Korku, kaygı, 
vesvese, bipolar rahatsızlığı, bur-
nout, depresyon, uyku bozukluğu 
ve stres gibi psikolojik rahatsızlık-
lar, ciddi anlamda ortadan kaybol-
maktadır.

· Davranış: Şiddet eğiliminden ve 
alkol bağımlılığından kurtulma, 
yeme bozukluğu, dikkat dağınıklığı 
ve öğrenme zorluğu gibi hayatı zor-
laştıran rahatsızlıkların kısmen 
veya bütünüyle azalması ile birlikte 
kişinin tutum ve davranışlarında 
itidal görülmektedir. 

Elde edilen bu sonuçlar, Kalapa 
Leadership Academy, Coburg Mes-
lek Yüksek Okulu ve “Generation 
Research Programm” (GRP) Ensti-
tüsünün bir proje araştırması kap-
samında 2013-2014 yılları arasında 
Almanya ve İsviçre’de ün yapmış ve 
en fazla 25 personel ve yönetici is-
tihdam eden 18 işletmede uygulan-
mış olan GRP verilerine dayanmak-
tadır. Bu proje araştırması, konu iti-
bariyle dünyada tek olduğu gibi 
kapsam boyutuyla da en geniş ol-
duğu ifade edilmektedir. Proje araş-
tırması, ortalama olarak 10 hafta 
sürmüştür. Tablo 1’de görüldüğü 
üzere eğitim programı, Başlangıç, 
Giriş ve Sonuç hariç 8 ana modülden 
oluşmaktadır. Proje süreci boyunca 
eğitim, belirlenen işletmelerin 
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rebilirliği, zihinsel egzersizlerin dü-
zenli olarak yapılmasına bağlı ol-
maktadır. Katılımcıların üzerindeki 
olumlu psiko-sosyal gelişimin de-
vamını sağlayan eğitim sonrası dü-
zenli uygulamalar, “BİG” eğitim 
programı için de geçerlidir. Strese 
karşı başarılı tutum ve davranış için 
vazgeçilmez ve kalıcı bir ilke olan 
düzenlilik, Falko ve arkadaşlarının 
(2003) da belirttikleri gibi stresle 
baş edebilmenin en önemli unsuru-
dur. Bu belki de yeni bir tespit olarak 
görülmeyebilir. Ne de olsa sistemli 
ve düzenli olarak yapılan bütün zi-
hinsel egzersizler, netice itibariyle 
davranış değişikliğine yol açabil-
mektedir.

Ancak burada kişilik değişimine 
vesile olması gereken sürecin so-
mut olarak belirlenememesi ve tek 
tek takip edilememesi sorunu söz 
konusu olmaktadır. Çünkü kendine 
dönük mütemadi bir zihinsel çalış-
ma için kişide kararlılık ve sebat 
şartı aranmaktadır (Sedlmeier, 
2016). İşte eğitim programı sonrası 
kendi başına yapılan dikkat temelli 
egzersizler ihmal edildiğinde ve ki-
şide süreklilik için beklenen sabır ve 
azim görülmediğinde, strese karşı 
direnç gücü de zamanla azalacaktır. 

İstikrarlı bir şekilde zihinsel eg-
zersizlerin benimsenerek yapılması 
durumunda ise kişi, çalışma hayatı-
nın yanında yaşamın bütün sosyal 
karelerinde olgun bir kişilik portresi 
sergileyebilmektedir. Bu açıdan 
“BİG” ve işletmelerde uygulanmak-
ta olan diğer strese karşı dikkat te-
melli eğitim programlarının kişilik 

edebilmekte ve yaratıcılığını daha 
isabetli kararlar almak suretiyle ba-
şarılı bir şekilde hayata geçirebil-
mektedir. Özellikle dikkatli yöneti-
ciler, düşünce ve duygularının bilin-
cinde oldukları için, dış etkinliklerin 
etkisi altında kalma riskine karşı 
halis niyetlerini koruyarak, işletme 
hedeflerine ve kurum kültürüne 
aykırı olabilecek tutum ve davra-
nışların içine girmemektedir. Dola-
yısıyla dikkat bilincine sahip olan 
yöneticiler, iç ve dış dünyalarında 
değerlere ters düşebilecek hal ve 
hareketlerde bulunmadıkları için, 
personelin nazarında da âdil, dürüst 
ve güvenilir olarak değerlendiril-
mektedir.

“BİG” eğitimine katılanların ek-
seriyeti strese karşı dikkat temelli 
eğitimin işletme içi insan kaynakla-
rı eğitiminin ve kurum kültürünün 
önemli bir parçası olarak iş sağlığı 
ve güvenliğine de artırıcı bir etkisi-
nin olduğunu belirtmektedir. Bu 
doğrultuda dikkat eğitiminin ana 
amaçlarından birisi de iş kazalarına 
sebebiyet verebilecek en kısa za-
manda en yüksek tempo ile hızlı ça-
lışmak gibi kantitatif yaklaşımlar-
dan kaçınmak ve bunun yerine ya-
pılması gereken herhangi bir işi 
itinalı ve daha dikkatli bir biçimde 
yerine getirmektir.  

3.2. BIG Eğitim Programının De-
ğerlendirilmesi
Hemen hemen bütün strese kar-

şı dikkat temelli eğitim programla-
rından elde edilen bireysel bilgi ve 
tecrübelerin etkili bir şekilde sürdü-
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etkileri, değerlendirme analizleri ile 
belirlenebilmiştir. Ancak MBSR’nin 
işletme ölçeğinde uygulanması du-
rumunda çalışan personele aynı 
olumlu sonuçlar sağlayıp sağlama-
yacağı ile ilgili kesin bulgular olma-
dığından dolayı belirsizlikler bulun-
maktaydı. Ancak bu belirsizlikler, 
MBSR yönteminin çalışma hayatına 
uyarlanmasıyla giderilebilmiştir. Bir 
örnek teşkil etmesi bakımından 
makalemizde Alman danışmanlık 
firması “Kalapa Leadership Aca-
demy” tarafından geliştirilen ve bir-
çok işletmede uygulanan BİG prog-
ramının içeriği ve sonuçları ortaya 
konulmuştur. BİG eğitim programı-
nın uygulama sonuçları ve bu doğ-
rultuda programın etkinliği ile ilgili 
öneriler şu şekilde özetlenebilir:

· Katılımcıların, eğitim programı 
sonrası süreçte iş hayatında strese 
karşı kendilerini daha dayanıklı his-
settikleri belirlenmiştir. Ancak iş-
letmede dikkat eğitiminin etkinliği-
nin kalıcı olması, katılımcıların eg-
zersizlerini ihmal etmeksizin devam 
etmelerine bağlı olmaktadır.

· İşletmeler, eğitim ihtiyaçlarını 
belirlerken, personeline strese karşı 
dikkat temelli eğitim programını bir 
alternatif program olarak sunmalı 
ve sadece istekli ve gönüllü olanları 
programa dâhil etmelidir. 

· Çalışan personele yönelik dik-
kat temelli eğitim programları, işve-
ren ve iş gören arasındaki ilişkiyi 
kuvvetlendirmekte ve iş görenlerin 
işletmeye karşı bağlılıklarını artır-
maktadır.

geliştirici yönlerine de vurgu yap-
mak gerekmektedir. Dolayısıyla 
“BİG” gibi strese karşı dikkat temelli 
eğitim programlarına katılmayı dü-
şünen personelden gönüllülük şar-
tının yanında eğitim sonrası için öğ-
rendiklerini istikrarlı bir şekilde ha-
yata geçirebilmelerine yönelik 
sorumluluk bilinci aranmaktadır. Bu 
vasıflara sahip olan gönüllü katılım-
cıların eğitim sonrası süreçte işlet-
me yönetimine karşı daha samimi 
bir sadakat gösterdiği gözlenmek-
tedir (Uhle ve Treier, 2013:176).

SONUÇ
Gelişmiş Batı ülkelerinde modern 

çalışma hayatı, küreselleşme, dijital-
leşme, piyasa şartları, esnek çalış-
ma gibi iç ve dış etkenler nedeniyle 
ister istemez sürekli olarak değişi-
me maruz kalmaktadır. Bunun bir 
sonucu olarak işletmelerde yoğun 
baskı altında çalışmak zorunda olan 
personelde artan oranda stres ve 
depresyona bağlı iş göremezlik va-
kıaları görülmektedir. Kendini so-
rumlu gören özellikle öğrenen ku-
rum ve işletmelerin insan kaynak-
ları departmanları, iş görenlerin 
strese karşı dayanıklı olmalarını ve 
sağlıklarını korumalarını sağlayan 
yeni eğitim ve gelişim programları 
uygulama ihtiyacı duymaktadır. Bu-
nun bir sonucu olarak işyerinde 
stres tuzağına düşmeyi engelleyen 
dikkat temelli eğitim programları, 
son dönemlerde Avrupa ülkelerinde 
de rağbet görmektedir. 

Klinik ortamda yürütülen MBS-
R’nin katılımcılar üzerindeki olumlu 
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Türkiye’de yerli ve yabancı şir-
ketlerde çalışan personele yönelik 
strese karşı dikkat temelli eğitim 
programlarının pek yaygın olmadığı 
ve hatta çok bilinmediği tespitinden 
yola çıkarak, nasıl ki birçok Avrupa 
ülkesi MBSR’den esinlenerek, kendi 
toplumsal yapılarına ve çalışma ko-
şullarına uygun strese karşı dikkat 
temelli eğitim programları geliştirip 
değişik işletmelerde uygulamakta 
iseler Türk şirketlerinde de istih-
dam edilen personelin kültürel pro-
filine ve çalıştıkları iş ortamına mü-
nasip kendine özgü dikkat temelli 
eğitim programlarının geliştirilme-
sinde fayda görülmektedir. 

· Dikkat eğitimi, çalışma mem-
nuniyetini artırdığı ve iş kazalarını 
azalttığı için, iş sağlığı ve güvenliği 
tedbirleri kapsamında önemli bir 
yöntem olarak değerlendirilmekte 
ve işletme kültürünün bir parçası 
haline gelmektedir. 

· Dikkat eğitimi ile işletmelerde 
yoğun çalışan personelin perfor-
mansında artış görüldüğü gibi eği-
tim, personelin özel yaşamını da 
olumlu yönde etkilemektedir. Per-
sonel, işletme içinde düzenlenen 
dikkat eğitiminden sağladığı kendi-
ni daha iyi hissetme halini ve birey-
sel zindeliğini günlük yaşamına ak-
tarmak suretiyle de ayrıca bir avan-
taj yakalayabilmektedir. 
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ÖZ
Günümüzde iş sağlığı ve güvenli-

ği alanında madde ve karışımların 
etiketlenmesi ve işaretlenmesi ko-
nusunda kabul edilmiş iki ayrı eti-
ketleme sistemi bulunmaktadır 
(NFPA 704 ve HMIS). Kabul gören bu 
etiketleme sistemlerinin ortak 
özelliklerinden biri, aynı renk kodla-
rını kullanmaları sebebiyle anlaşıl-
ması ve uyum sağlanmasında ko-
laylık olmasıdır. Bu etiketleme sis-
temlerinin bir diğer ortak özelliği ise 
etiketlerde söz konusu madde veya 
karışımın sebep olabileceği zarar 
veya tehlikelerin derecelendirilme-
sinin sıfırdan dörde artarak ilerle-
yen ortak bir sistem ile yapılmasıdır. 
Bu bilgilerden hareketle mevcut 
araştırma, NFPA 704 ve HMIS eti-
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ketleme sistemlerinin eksikliklerini 
gideren, etiketleme ve işaretlemede 
uyum sağlanması kolay, diğer eti-
ketleme sistemlerinin dezavantajlı 
özelliklerini ortadan kaldıran, sade 
ve anlaşılır yeni bir etiketleme ve 
işaretleme sistemi önerisinde bu-
lunmayı hedeflemiştir. Ayrıca kar-
topu örnekleme yöntemi ile Kırkla-
reli/Lüleburgaz ve Tekirdağ/Çorlu 
ilçelerinde istihdam edilmiş beşi ça-
lışan, beşi uzman olmak üzere top-
lam on katılımcı ile derinlemesine 
görüşme gerçekleştirilmiştir. Elde 
edilen sonuçlara göre; ileri sürülen 
yeni etiketleme ve işaretleme siste-
minin anlaşılır, kullanışlı, pratik ve 
uygun olarak değerlendirildiği gö-
rülmüştür.
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results; It has been seen that the 
proposed new labeling and marking 
system is understandable, useful, 
practical and appropriate.

Keywords: Labeling, Marking, 
Occupational Health, Occupational 
Health and Safety

GIRIŞ
İş sağlığı ve güvenliği kapsamın-

da çalışanın sağlığını proaktif yak-
laşım tarzıyla korumaya yönelik 
adımlar atılmaktadır. Proaktif yak-
laşım, söz konusu risklerin önceden 
belirlenip gerekli önlemlerin alın-
masıyla sağlanmaktadır. Etiketle-
me ve işaretleme konusu iş sağlığı 
ve güvenliği alanında kullanılan en 
önemli proaktif yaklaşımlardandır 
(Turhan, 2015; Ateş ve Kavaklı Va-
tansever, 2018). Kimyasal madde-
lerle çalışmalarda risk değerlendir-
mesi yapılabilmesi için çalışanın 
karşılaşabileceği tehlikelerin bilin-
mesi gerekmektedir. Bu sebeple 
kimyasal madde ve karışımlarla ça-
lışmalarda söz konusu kimyasalın 
özelliklerinin bilinmesi ve çalışanın 
bu özellikler hakkında bilgi sahibi 
olması çok önemlidir. Çalışma ha-
yatında kullanılan ve insan sağlığı 
için tehlike oluşturabilecek kimya-
salların etiketlenmesi konusunda 
günümüzde dünyada farklı etiket-
leme sistemleri kullanılmaktadır. 
Çalışma sektörlerine göre farklı 
kullanım alanları olan bu etiketler 
birbirleriyle kıyaslandığı zaman, her 
birinin çalışan sağlığı açısından 
avantajlı ve dezavantajlı özellikleri-
nin olduğu görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Etiketleme, 
İşaretleme, İşçi Sağlığı, İş Sağlığı ve 
Güvenliği

RECOMMENDATION OF A NEW 
LABELING AND MARKING 
SYSTEM FOR CHEMICAL 
SUBSTANCES AND MIXTURES

ABSTRACT 
Today, there are two accepted 

labeling systems for labeling and 
marking substances and mixtures 
in the field of occupational health 
and safety (NFPA 704 ve HMIS). One 
of the common features of these 
accepted labeling systems is that 
they are easy to understand and 
adapt because they use the same 
color codes. Another common 
feature of these labeling systems is 
the rating of the harm or hazards 
that may be caused by the 
substance or mixture in the labels 
with a system that progresses 
increasingly from zero to four. Based 
on this information, the current 
research has proposed simple and 
understandable labeling and 
marking system that addresses the 
shortcomings of NFPA 704 and 
HMIS labeling systems. It is easy to 
adapt to labeling and marking, 
eliminates the disadvantaged 
features of other labeling systems. 
In addition, in-depth interviews 
were made with the participation of 
ten participants who were employed 
in Kırklareli/Lüleburgaz and 
Tekirdağ/Çorlu by the snowball 
sampling method. According to the 
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dört unsurlu bu etiketleme sistem-
lerinin yerine daha kapsamlı olan 
hem uygun kişisel koruyucu dona-
nımın belirtileceği hem de söz ko-
nusu madde için varsa diğer özellik-
lerinin belirtilebileceği beş unsurlu 
bir etiketin kullanılması büyük 
önem arz etmektedir.

Bu bağlamda mevcut araştırma, 
günümüzde kullanılan etiketleme 
sistemleriyle aynı renk kodlarını 
kullanarak hem çalışan ile oluştu-
rulan iletişim dilini devam ettirmeyi 
hedeflemekte hem de her iki etiket-
leme sisteminin dezavantajlarını 
ortadan kaldırarak dört yerine beş 
unsurlu bir etiketleme ve işaretle-
me sistemi önermektedir. Ayrıca 
yeni etiketleme ve işaretleme siste-
mine ilişkin çalışan görüşlerinin be-
lirlenmesi için derinlemesine gö-
rüşme gerçekleştirilmiş ve sonuç-
larına yer verilmiştir.

1. ETIKETLEME VE IŞARETLEME 
KAVRAMI
Etiketler ve işaretler yazının ha-

ricinde herkesin anlayabileceği bir 
başka iletişim aracı olarak kullanıl-
maktadır. Ayrıca etiketleme ve işa-
retleme, temelde kullanılacak olan 
saf ya da karışık her türlü maddenin 
olası tehlikelerini kullanıcılara ak-
tarmak üzere yararlanılan bir ileti-
şim aracı olarak da değerlendiril-
mektedir (Turhan, 2015). Doğada 
bulunabilen ya da herhangi bir işlem 
sonucu üretilebilen bir madde veya 
karışımın üretim aşamasından baş-
layarak imalatı, depolanması, kulla-
nımı sırasında ihtiyaç duyulabilecek 

ABD menşeili NFPA 704 ve HMIS 
etiketleme sistemlerinin her birinde 
bazı unsurlar birbiri ile örtüşmekte 
ve dört unsurdan oluşan etiketler 
kullanılmaktadır. NFPA 704 etiket-
leme sistemleri acil durumlarda 
müdahale edebilmek adına madde-
lerin söz konusu tehlikelerini belirt-
mek için Ulusal Yangından Korun-
ma Birliği tarafından kullanılmak-
tadır. HMIS etiketleme sistemi ise 
Ulusal Boya ve Kaplama Birliği Üre-
ticileri tarafından tehlikeli maddele-
ri tanımlama sistemi olarak kulla-
nılmaktadır. Her iki etiketleme sis-
temi de dört unsurdan oluşur ve 
tehlikeleri derecelendirirken beş 
basamaklı olan aynı derecelendir-
me sistemini kullanırlar. Tehlikele-
rin derecelendirmesinde kullanılan 
beş basamaklı sistemde sıfır rakamı 
en düşük seviyeyi belirtirken dört 
rakamı da en yüksek seviyeyi be-
lirtmektedir. Etiketlerde kullanılan 
renklerin de benzerliği söz konusu-
dur. Her iki etiketleme sisteminde 
de yanıcılık özelliği için kırmızı renk 
kullanılırken sağlık özelliği için mavi 
renk kullanılmaktadır. Etiketlerde 
kullanılan sarı renk ise söz konusu 
maddenin diğer maddeler ile tepki-
meye girme isteğini belirten karar-
sızlığını gösteren reaktivite özelliği-
dir. Bunların dışında söz konusu bu 
etiketleme sistemlerinden NFPA 
704 dördüncü unsur olarak varsa 
maddenin özel durumunu gösterir-
ken, HMIS dördüncü unsur olarak 
kullanılması gereken kişisel koru-
yucu donanımı göstermektedir. Ça-
lışanın sağlığını korumak açısından 
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2. IŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLIĞINDE 
ETIKET VE IŞARETLEME
İş sağlığı ve güvenliğinde işaret-

leme, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güven-
liği Kanunu kapsamına giren tüm iş 
yerlerinde uygulanması zorunlu kı-
lınarak 28762 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanan Sağlık ve Güvenlik İşa-
retleri Yönetmeliği’nde ayrıntılı şe-
kilde açıklanmıştır. Söz konusu yö-
netmelikte Sağlık ve Güvenlik İşa-
retleri, “Özel bir nesne, faaliyet veya 
durumu işaret eden levha, renk, 
sesli veya ışıklı sinyal, sözlü iletişim 
ya da el-kol işareti yoluyla iş sağlığı 
ve güvenliği hakkında bilgi ya da ta-
limat veren veya tehlikelere karşı 
uyaran işaretler” olarak tanımlan-
maktadır. 6331 sayılı İş Sağlığı ve 
Güvenliği Kanunu gereğince işve-
ren, işyerinde gerçekleştirilen risk 
değerlendirmesi sonuçlarına göre; 
işyerindeki risklerin ortadan kaldı-
rılamadığı veya toplu korumaya yö-
nelik teknikler veya işin organizas-
yonunda kullanılan önlem, yöntem 
veya süreçlerle yeterince azaltıla-
madığı durumlarda, bu yönetmelik-
te yer aldığı şekliyle sağlık ve gü-
venlik işaretlerini bulundurur ve 
uygun yerlerde kullanılmasını sağ-
lar (Resmi Gazete, 2013).

Ulusal ve uluslararası alanlarda 
kullanılan etiketleme ve işaretleme 
sistemleri incelediğinde tüm dün-
yada ortak bir dil oluşturmak adına 
etiketlerin yalın ve son derece anla-
şılır olduğu görülmektedir (Ateş ve 
Kavaklı Vatansever, 2018). İş kazası 
ve meslek hastalıklarının da önlen-
mesi adına etiketleme ve işaretle-

bilgilerle beraber kullanımından 
sonra nasıl ve hangi şartlarda yok 
edilmesi gerektiğine kadar ihtiyaç 
duyulabilecek bilgileri üzerinde bu-
lundurarak farklı boyutlandırılabi-
len etiketleme ve işaretleme işlemi 
ile söz konusu madde ya da karışı-
mın zararlarının kullanıcıları etkile-
memesi sağlanmaktadır. 28733 sa-
yılı Resmi Gazete’de yayımlanan 
Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda 
Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hak-
kında Yönetmelik’e göre, söz konu-
su bu zararların çalışan sağlığını et-
kilememesi ve bu maddelerin etki-
lerinden korunması için gerekli tüm 
önlemler, işveren tarafından alın-
mak zorundadır (Resmi Gazete, 
2013).

Kimyasal karışımlar ve ham 
maddeler daha önceleri profesyonel 
amaçlı olarak sadece sanayi ve en-
düstri gibi sektörlerde kullanılırken, 
günümüzde artık çamaşır ve bula-
şık deterjanı gibi herhangi bir te-
mizlik ürünü, boya, yapıştırıcı, kişi-
sel bakım ürünleri vb. şekillerde çok 
kolay satın alınıp kullanılabilmek-
tedir. Kullanılan kimyasal maddeler 
farklı türlerde ve seviyelerde tehli-
keler barındırmaktadır. Kullanılan 
kimyasal maddelerin çevreye ve in-
san sağlığına yapacağı olumsuz et-
kilerden korunmak ve sağlıklı bir 
şekilde bu olumsuz etkiler hakkın-
da kullanıcıların bilgilendirilmesini 
sağlamak amacıyla kimyasal karı-
şımlar ve ham maddeler hakkında-
ki bilgilerin bulunduğu materyaller 
etiketler ve işaretlerdir (Taştan, 
2015).
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3. DÜNYA GENELINDE KULLANI-
LAN ETIKETLEME VE IŞARET-
LEME SISTEMLERI
Dünya genelinde etiketleme ve 

işaretleme ile ilgili farklı yaklaşım-
lar söz konusudur. Bunlardan bazı-
ları maddeleri tanımlamaya yöne-
liktir. Örneğin, CLP (EU Regulation 
on Classification, Labeling and Pac-
kaging of Substances and Mixtures) 
ve GHS (Global Harmonization Sys-
tem) bu amaçla geliştirilmiş etiket-
leme sistemleridir.

CLP, Avrupa Birliği tarafından 
Maddelerin ve Karışımların Sınıf-
landırılması, Etiketlenmesi ve Am-
balajlanmasına ilişkin EC/1272 
/2008 sayılı tüzüğün İngilizce is-
minin kısaltmasıyla adlandırılmış 
bir etiketleme sistemidir. Bu sis-
tem Avrupa Birliği üyesi ülkelerde 
kimyasal madde üreten veya bu ül-
kelere kimyasal madde ithal eden 
üreticilerin, tüzüğün usul ve esas-
larına göre sınıflandırma, etiketle-
me ve ambalajlama yükümlülüğü 
getirmektedir (Putte ve Addourtit, 
2017). GHS ise aynı kimyasal madde 
veya karışım için dünyada farklı fi-
ziksel, çevresel ve insan sağlığına 
zararlı olabilecek tehlike bilgileri-
nin oluşturulmasının önlenmesini 
ve aynı zamanda söz konusu mad-
de veya karışımın ticaretinin ko-
laylaştırılmasını amaçlamaktadır. 
GHS, kanunen bir bağlayıcılığı bu-
lunmayan kimyasal madde ve ka-
rışımların sınıflandırılması, etiket-
lenmesi ve ambalajlanması için 
tüm dünyada ortak bir iletişim dili 
belirlemek ve bir standart uygula-

me sistemlerinin önemi büyüktür. 
Çalışanın hangi zararlı madde ile ça-
lıştığını ve bu maddenin özellikleri-
nin tamamını ezbere bilmesi müm-
kün değildir. Bu sebeple etiketleme 
ve işaretleme sistemleri özellikle 
zararlı maddelerin kullanımı sıra-
sında bilinirliğinin arttırılmasına 
katkı sağlamaktadır. Çalışanın za-
rarlı maddelerle çalışırken madde 
hakkında bilgi sahibi olması, çalış-
ma süresince veya herhangi bir 
kaza anında o maddeye uzun süreli 
maruziyeti düşünüldüğünde çalışa-
nın en az zarar hatta zarar almadan 
çalışmayı bitirmesine yardımcı ola-
caktır. İş yerinde iletişimin sağlıklı 
olabilmesi için, etiketleme ve işa-
retleme sistemlerinin çalışanlara 
işe başlamadan önce ve düzenli 
aralıklarla verilecek olan İş Sağlığı 
ve Güvenliği (İSG) eğitimlerinde öğ-
retilmesi gerekmektedir. Bunlara 
ek olarak, 27092 sayılı Resmi Gaze-
te’de yayımlanan Bazı Tehlikeli 
Maddelerin, Müstahzarların ve Eş-
yaların Üretimine, Piyasaya Arzına 
ve Kullanımına İlişkin Kısıtlamalar 
Hakkında Yönetmelik’te etiketleme 
ve işaretleme ile ilgili standartlar ve 
yasal gerekler de belirtilmiştir (Res-
mi Gazete, 2008). Ayrıca uluslararası 
geçerliği olan etiketlerde uluslara-
rası kurum ve kuruluşlar tüm dün-
yada kullanılabilecek, her insanın 
aynı şeyi düşünüp algılayabileceği 
ortak semboller, işaretler, piktog-
tamlar ve etiketler üretip kullanı-
mını yaygınlaştırmaya çalışmakta-
dır (Önal, 2015).
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sı’nın üst kısmındaki kutucuk kır-
mızı renkli olup söz konusu mad-
denin yanabilirlik derecesini gös-
terir. Tehlike Elması’nın sağ 
tarafındaki sarı olan kutucuk ise 
söz konusunu maddenin diğer 
maddelerle etkileşimini ifade ede-
cek kararsızlığını göstermektedir. 
Tehlike Elması’nın sol tarafında 
mavi olması gereken kutucuk ise 
söz konusu maddenin sağlık açı-
sından tehlike oluşturabilecek du-
rumunun derecesini gösterir. Son 
olarak Tehlike Elması’nın alt kıs-
mında beyaz renk ile gösterilen söz 
konusu maddenin varsa diğer özel-
liklerinin bulunduğu kutucukta ise 
maddenin aşındırıcı (COR), kanse-
rojen (C) veya su ile reaksiyon ve-
receği için yanma anında su kulla-
nılmaz (W) gibi özel durumları gös-
termektedir (Spencer ve Colonna, 
2003). Tehlike elması sülfürik aside 
göre düzenlenmiş olan NFPA 704 
etiketleme sistemi Şekil 1’de gös-
terilmiştir.

NFPA 704 etiketleme sistemin-
de kutucuklarda farklı renklerle 
ifade edilen tehlikelerin derecelen-
dirmesi beş farklı sınıfta 0’dan 4’e 
kadar olan rakamlar kullanılarak 
yapılmaktadır. Kolay şekilde anla-
şılacağı gibi “0” en düşük tehlike 
derecesini gösterirken, “4” en yük-
sek tehlike derecesini göstermek-
tedir (Spencer ve Colonna, 2003). 
Kırmızı, sarı ve mavi kutucuklarla 
gösterilen yanıcılık, kararsızlık ve 
sağlık ifadelerinin NFPA 704 eti-
ketleme sistemindeki tehlike dere-
celeri Tablo 1’de gösterilmiştir. 

mak adına kullanılmaktadır (Tur-
han, 2015; Zeydan, 2015). 

Günümüzde CLP ve GHS gibi 
tehlikeli ve/veya zararlı maddeleri 
tanımlamak ve sınıflandırmak için 
kullanılan etiketleme ve işaretle-
me sistemleri dışında dünya gene-
linde yaygın olarak kullanılan iki 
etiketleme ve işaretleme sistemi 
bulunmaktadır. Bunlardan ilki 
ABD’deki Ulusal Yangından Korun-
ma Birliği’nin (National Fire Protec-
tion Assosciation - NFPA) 704 nu-
maralı acil durum müdahalesi için 
maddelerin tehlikelerinin işaret-
lenmesine yönelik etiketleme ve 
işaretleme sistemiyken ikincisi 
ABD Ulusal Boya ve Kaplama Üreti-
cileri Birliği tarafından geliştirilen 
Tehlikeli Maddeleri Tanımlama Sis-
temidir.

3.1. NFPA 704 Etiketleme Sis-
temi
ABD’deki Ulusal Yangından Ko-

runma Birliği’nin (National Fire 
Protection Assosciation - NFPA) 
704 numaralı acil durum müdaha-
lesi için maddelerin tehlikelerinin 
işaretlenmesine yönelik basite in-
dirgenmiş bir yöntem tanımlaya-
rak tehlike iletişimini kolaylaştır-
mak için kullanılan etiketleme sis-
temidir. Kullanılan bu sistemin 
tehlike iletişiminde verilecek olan 
mesaj renkler ve rakamlar kullanı-
larak iletilmektedir. NFPA 704 Eti-
ketleme sisteminde Tehlike Elması 
olarak da adlandırılan dört ayrı eş 
kutucuğa bölünmüş eşkenar bir 
dörtgen kullanılır. Tehlike Elma-
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Şekil 1. NFPA 704 Etiketleme Sistemi (Spencer ve Colonna, 2003).

Tablo 1. NFPA 704 Tehlike Dereceleri (Spencer ve Colonna, 2003; Özde-
mir, 2015).

KOD SAĞLIK YANICILIK REAKTIFLIK

0 Sağlık tehlikesi yoktur.
Yanıcı değildir. Normal 

şartlar altında tutuşma 
tehlikesi yoktur.

Normal şartlar altında ve 
su ile temasında reaksiyon 

vermeyen kararlı maddeler.

1

İyileşebilen hafif 
yaralanmalar oluşabilir. 

Maruz kalınması halinde 
tahriş edebilir.

Isıtıldığında yanıcıdır.

Yüksek sıcaklıkta ve basınç-
ta bile kararlılığı bozulsa bile 
şiddetli reaksiyon vermeyen 

maddeler.

2

Geçici ve hafif yaralan-
malar olabilir. Yoğun ve 

sürekli maruziyette tedavi 
edilmezse kalıcı hasara 

neden olabilir.

Parlama noktası
37.8 °C – 93.4 °C arasında 

olan yanıcı sıvılar.

Kararsız veya su ile 
temasında şiddetli reaksiyon 
vererek kimyasal değişikliğe 

uğrayan maddelerdir.

3

Kısa süreli temasta bile 
hemen tedavi gerektiren 
kalıcı ve ağır hastalıklar 

oluşabilir.

Normal sıcaklıkta da 
yanma tehlikesi vardır. 

Parlayıcı sıvılar ve parlama 
noktası 37.8 °C altında olan 

sıvılar.

Kararsız maddelerdir ve şok, 
ısınma ve su ile temasında 

patlayıcıdır.

4

Çok kısa süre maruz 
kalmada bile ölümcül 

olabilen hastalıklar 
oluşabilir ve hemen 
müdahale edilmesi 

gereken yaralanmalar 
oluşabilir.

Her sıcaklıkta aşırı dere-
cede yanıcıdır. Parlayıcı 

gazlar veya çok parlayıcı 
sıvılar.

Normal koşullarda da 
patlayıcılık özelliği gösteren 

maddeler.

3.2. HMIS Tehlikeli Maddeleri Ta-
nımlama Sistemi
ABD Ulusal Boya ve Kaplama 

Üreticileri Birliği tarafından gelişti-
rilen Tehlikeli Maddeleri Tanımlama 
Sistemi (Hazardous Materials Iden-
tification System – HMIS), kimyasal 

madde ve karışımların sağlık ve gü-
venlik üzerindeki etkilerinin yanı 
sıra söz konusu kimyasal madde ve 
karışımlardan korunmaya yönelik 
kişisel koruyucu donanım bilgileri-
ni de içermektedir. HMIS tehlikeli 
maddeleri tanımlama sisteminde 
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ği bölümdür. HMIS sisteminde en alt 
satır beyazdır ve söz konusu kim-
yasalla yapılacak olan çalışmalarda 
çalışanın sağlığını korumak ama-
cıyla alınacak kişisel önlemlerden 
olan kişisel koruyucu donanım bil-
gisinin belirtildiği bölümdür. Kişisel 
koruyucu donanımlar beyaz kısma 
harflerle kodlanmış şekilde özel 
olarak ifade edilmektedir. HMIS sis-
temin kullanılan kişisel koruyucu 
donanım indeksi Şekil 2’de gösteril-
miştir. HMIS sisteminde de renkler-
le belirtilen tehlikelerin boyutu 
0’dan 4’e kadar olan rakamlarla 
gösterilir: 0; çok düşük tehlikeyi, 1; 
düşük tehlikeyi, 2; orta düzeydeki 
tehlikeyi, 3; yüksek tehlikeyi, 4; çok 
yüksek tehlikeyi ifade etmektedir 
(Özdemir, 2015).

kişisel koruyucu donanım bilgisinin 
bulunmasından dolayı çeşitli kim-
yasallarla çalışma yapılan iş yerleri, 
boya üretim fabrikaları ve labora-
tuvarlar için etkili bir etiketleme ve 
işaretleme sistemidir. HMIS siste-
minde de NFPA 704 sisteminde ol-
duğu gibi renkler ve rakamlar kul-
lanılır. HMIS etiketi dört satırdan 
oluşan dikdörtgen şeklindedir. En 
üst satır mavi renklidir ve söz ko-
nusu kimyasalın sağlık üzerine et-
kilerini ifade eder. Üstten ikinci sa-
tır kırmızı renklidir ve söz konusu 
kimyasalın yanıcılık özelliğini belir-
tir. Üstten üçüncü satır sarı renkli 
olup söz konusu kimyasalın suyla 
tepkime vermesi, patlayıcı olup ol-
madığı, oksitleyici olup olmadığı 
gibi fiziksel tehlikelerinin belirtildi-

Şekil 2. Kişisel Koruyucu Donanım İndeksi (Url-1).
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Kişisel koruyucu donanım bilgisi 
HMIS sisteminin en önemli farklılı-
ğıdır. NFPA 704 etiketleme siste-
minde kişisel koruyucu donanım 
bilgisi belirtilmemekle beraber 
NFPA 704 etiketleme sistemi daha 
çok yangında nasıl müdahale edil-
mesi gerektiğine yönelik bilgileri 
içermektedir. HMIS sisteminde ise 

kişisel koruyucu donanım bilgisi 
bulunurken kimyasalın oksitleyici, 
aşındırıcı gibi NFPA 704 sisteminde 
beyaz kutucukta belirtilen kimya-
salın özellikleri hakkında bilgi veren 
bir kısım bulunmamaktadır. Şekil 
3’te HMIS etiketleme ve işaretleme 
örneği gösterilmiştir.

Şekil 3. HMIS Etiket Uygulaması Örneği (Url-2).

4. YENI BIR ETIKETLEME VE 
IŞARETLEME SISTEMI ÖNERISI

Önerilen yeni etiketleme ve işa-
retleme sistemi, çalışanlar için ko-
lay anlaşılabilir olması açısından ve 
çabuk uyum sağlanabilmesi bakı-
mından günümüzde kullanılan eti-
ketleme ve işaretleme sistemleriyle 
benzer renkleri ve benzer bir zarar 
derecelendirme sistemini kullan-
maktadır. Yeni etiketleme ve işa-
retleme sistemi önerisi, günümüzde 
kullanılan etiketleme sistemleri ile 
ortak unsurları ana başlık olarak 

kullanmakla beraber diğer etiket-
leme sistemlerinde bulunmayan 
beşinci unsuru ana başlık olarak 
etikete ekleyerek mevcut etiketle-
me sistemlerinin gideremediği açığı 
kapatmayı hedeflemektedir. Emni-
yet Halkaları (Safety Rings) olarak 
adlandırılan yeni etiketleme ve işa-
retleme sistemi önerisi; (i) yanıcılık, 
(ii) reaktiflik, (iii) sağlık, (iv) kullanıl-
ması gereken kişisel koruyucu do-
nanım ve (v) söz konusu maddenin 
varsa özel durumunun belirtildiği 
beş ana unsurdan oluşmaktadır. 
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terilen yanıcılık özelliğinde en dü-
şük zarar derecesi olan ve sıfır ra-
kamı ile gösterilen durum; “söz 
konusu maddenin yanıcı özelliği 
yoktur ve normal şartlar altında ya-
nabilmesi için gerekli olan tutuşma 
tehlikesi de yoktur” anlamını taşı-
maktadır. Zarar derecelendirmesin-
de kullanılan bir rakamı ile gösteri-
len durum ise, “ısıtıldığında tutuşa-
rak yanıcı özelliğe sahip olacaktır” 
anlamını taşımaktadır. Zarar dere-
celendirmesinde iki rakamı ile gös-
terilen durum, “söz konusu madde-
nin yanması için gerekli olan tutuş-
ma sıcaklığı 37.8 °C ile 93.4 °C 
arasında olanlar ile parlama noktası 
bu sıcaklık aralığında olan yanıcı sı-
vılar” anlamı taşımaktadır. Zarar 
derecelendirmesinde üç rakamı ile 
gösterilen durum, “normal sıcaklık-
ta da yanma tehlikesi söz konusu-
dur” anlamını taşımaktadır. Buna 
göre dört rakamı, tutuşma noktası 
37.8 °C ve altında olan maddeler ve 
parlama noktası 37.8 °C ve altında 
olan yanıcı sıvılar için kullanılmak-
tadır. Zarar derecelendirmesinde en 
üst seviye olan basamak ise dört ra-
kamı ile gösterilmektedir ve “her sı-
caklıkta aşırı derecede yanıcılık söz 
konusudur” anlamı taşımaktadır. 
Parlayıcı gazlar, çok patlayıcı sıvılar 
gibi tutuşma noktası düşük olan 
bütün maddeler yeni etiketleme 
önerisinden kırmızı renkle gösteri-
len yanıcılık özelliğinde dört rakamı 
ile gösterilirler. Yeni etiketleme 
önerisinde etiketin en üst kısmında 
bulunacak olan yanıcılık özelliği 

Yeni etiketleme ve işaretleme sis-
temi önerisi olan Emniyet Halkaları 
Şekil 4’de gösterilmektedir.

Şekil 4. Emniyet Halkaları.

Söz konusu yeni etiketleme ve 
işaretleme sistemi önerisinde mad-
denin yanıcılık özelliği etiketin en 
üst kısmında yer almakta ve kırmızı 
renkle gösterilmektedir. Kırmızı 
renk maddenin yanabilirlik derece-
sini beş basamaktan oluşan dere-
celendirme sistemiyle göstermek-
tedir. Etiketin en üst kısmında kır-
mızı renkle yer alan bölümde 
gösterilecek olan söz konusu mad-
denin yanıcılık özelliği, anlaşılırlığı 
ve uyumlaştırmayı sağlamak açı-
sından NFPA 704 ve HMIS etiketle-
me sisteminde kullanılan yanıcılık 
özelliği ile benzer sınıflandırma öl-
çütlerine sahiptir. Ayrıca sınıflan-
dırma yapılırken kullanılan zarar 
derecelendirme sistemi diğer eti-
ketleme ve işaretleme sistemleriyle 
benzer şekilde olacaktır. Buna göre, 
önerilen yeni etiketleme ve işaret-
leme sisteminde kırmızı renkle gös-
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madde yüksek sıcaklığa ve basınca 
maruz kalınca kararlılığı bozulsa 
bile şiddetli reaksiyon vermemek-
tedir” anlamına gelmektedir. Zarar 
derecelendirmesinde iki rakamı ile 
gösterilen durum, “söz konusu 
madde kararsızdır veya su ile tema-
sında şiddetli reaksiyona girerek 
kimyasal değişikliğe uğramaktadır” 
anlamını taşımaktadır. Zarar dere-
celendirmesinde üç rakamı ile gös-
terilen durum, “kararsız maddeler-
dir ve şok, ısınma ve su ile temasın-
da patlayıcı özelliğe sahiptirler” 
anlamına gelmektedir. Son olarak 
zarar derecelendirmesinde en üst 
seviye olan basamakta dört rakamı 
ile gösterilen durum, “kararsız mad-
delerdir ve normal koşullarda patla-
yıcılık özelliği gösterirler” anlamını 
taşımaktadır. Yeni etiketleme öne-
risinde etiketin sağ kısmında bulu-
nan reaktiflik özelliği sarı renkle 
gösterilmesiyle günümüzde kulla-
nılan diğer etiketleme sistemleriyle 
aynı renk kodunu ve beş basamaklı 
zarar derecelendirme sistemini kul-
lanarak anlaşılırlığı ve uyumlaşma-
yı kolaylaştırmaktadır.

Söz konusu yeni etiketleme öne-
risinde mavi renkle gösterilen kı-
sım, maddenin sağlık açısından teh-
like oluşturabilecek durumunu ve 
verebileceği zarar derecesini belirt-
mektedir. Mavi renk ile maddenin 
sağlığa etkisinin gösterildiği bu kı-
sımda da beş basamaktan oluşan 
derecelendirme sisteminden yarar-
lanılmaktadır. Etiketin sol tarafında 
yer alan bu bölümde gösterilecek 

kırmızı renkle gösterilmesiyle gü-
nümüzde kullanılan diğer etiketle-
me sistemleriyle aynı renk kodunu 
ve beş basamaklı zarar derecelen-
dirme sistemini kullanarak anlaşı-
lırlığı ve uyumlaşmayı kolaylaştır-
maktadır.

Söz konusu yeni etiketleme öne-
risinde maddenin diğer maddelerle 
etkileşimini ifade ederek kararsızlı-
ğını gösterecek olan reaktiflik özel-
liği yer almaktadır. Sarı renkle gös-
terilecek olan bu kısımda HMIS eti-
ketleme sisteminde olduğu gibi söz 
konusu maddenin patlayıcı olup ol-
madığı, suyla tepkime vermesi gibi 
özellikleri değil, NFPA 704 etiketle-
me sistemindeki gibi söz konusu 
maddenin reaktiflik özelliğini ifade 
etmektedir. Reaktivite, maddelerin 
kimyasal reaksiyona girip girmeme 
isteklerini, yani kararsızlık özellik-
lerini belirtmektedir. Önerilen yeni 
etiketleme ve işaretleme sistemin-
de reaktiflik özelliği, etiketin sağ ta-
rafında sarı renkle gösterilmektedir 
ve sınıflandırma yapılırken kullanı-
lan zarar derecelendirme sistemi sı-
fırdan dörde artan şekilde olacaktır. 
Böylece önerilen yeni etiketleme ve 
işaretleme sisteminde sarı renkle 
gösterilen reaktiflik özelliğinde en 
düşük zarar derecesi olan ve sıfır ra-
kamı ile gösterilen durum, “söz ko-
nusu madde kararlı bir maddedir ve 
normal şartlar altında hiçbir madde 
ile reaksiyon vermemektedir” anla-
mına gelmektedir. Zarar derecelen-
dirmesinde kullanılan bir rakamı ile 
gösterilen durum, “söz konusu 
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konusu maddeye çok kısa süre ma-
ruz kalınmasında bile ölümcül has-
talıklar oluşabilir ve derhal müda-
hale edilmesi gereken yaralanmalar 
meydana gelebilir” anlamını taşı-
maktadır. Yeni etiketleme önerisin-
de etiketin sol tarafında bulunan 
sağlık özelliği mavi renkle gösteril-
mesiyle, günümüzde kullanılan di-
ğer etiketleme sistemleriyle aynı 
renk kodunu ve beş basamaklı za-
rar derecelendirme sistemini kulla-
narak anlaşılırlığı ve uyumlaşmayı 
kolaylaştırmaktadır.

Söz konusu yeni etiketleme öne-
risinin dördüncü unsuru, etiketin 
tam ortasında yer alan maddenin 
özel durumunun belirtildiği beyaz 
bölümde gösterilmektedir. Söz ko-
nusu maddenin varsa aşındırıcı 
(COR), asit (ACID), su ile reaksiyona 
gireceği için su ile müdahale edil-
mez (W) gibi özellikleri etiketin bu 
kısmında gösterilmektedir. Etiketin 
tam ortasında yer alması maddenin 
özel durumunun daha çok dikkat 
çekmesini sağlamakla beraber olası 
zarar verebilecek durumların da 
önüne geçebilecektir. Maddelerin 
fiziksel tehlikelerinin belirtilmesi 
gereken bu kısımda kullanılacak 
özel kısaltmalar HMIS etiketleme 
sistemlerinde kullanılan ve özel du-
rumun İngilizce kısaltmalarından 
veya özel işaretlerinden oluşturulan 
kodlarla ifade edilmektedir. Yeni 
etiketleme ve işaretleme sistemi 
önerisinde kullanılacak özel du-
rumların bazıları Tablo 2’de gösteril-
miştir.

olan söz konusu maddenin sağlığa 
zararları, anlaşılırlığı ve uyumlaştır-
mayı sağlamak açısından NFPA 704 
ve HMIS etiketleme sisteminde kul-
lanılan sağlık özelliği ile benzer sı-
nıflandırma ölçütlerine sahiptir ve 
sınıflandırma yapılırken kullanılan 
zarar derecelendirme sistemi sıfır-
dan dörde artan şekilde olacaktır. 
Böylece yeni önerilen etiketleme ve 
işaretleme sisteminde mavi renkle 
gösterilen sağlık özelliğinde en dü-
şük zarar derecesi olan ve sıfır ra-
kamı ile gösterilen durum, “söz ko-
nusu maddenin sağlık açısından 
tehlikesi yoktur” anlamını taşımak-
tadır. Zarar derecelendirmesinde 
kullanılan bir rakamı ile gösterilen 
durum, “söz konusu madde iyileşe-
bilen hafif yaralanmalara sebep ola-
bilir ve bu maddeye maruz kalınma-
sı halinde tahriş edebilir” anlamı ta-
şımaktadır. Zarar derecelendirme- 
sinde iki rakamı ile gösterilen du-
rum, “söz konusu madde geçici ve 
hafif yaralanmalara sebep olabilir” 
anlamını taşımaktadır. İki rakamı ile 
gösterilen durum, “maddeye yoğun 
ve sürekli maruz kalınması duru-
munda tedavi edilmezse kalıcı sağ-
lık sorunlarına sebep olabilir” anla-
mı taşımaktadır. Zarar derecelen-
dirmesinde üç rakamı ile gösterilen 
durum, “söz konusu madde kısa sü-
reli temasta bile hemen tedavi ge-
rektiren kalıcı ve ağır hastalıklara 
sebep olabilir” anlamını taşımakta-
dır. Son olarak zarar derecelendir-
mesinde en üst basamakta dört ra-
kamı ile gösterilen durum ise “söz 
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Tablo 2. Özel Durum Örnekleri.

KOD ANLAM

OXY Oksitleyici
C Kanserojen

ALK Alkali
ACID Asit
COR Aşındırıcı

W Su ile reaksi-
yon veren

Radyoaktif

Yeni etiketleme ve işaretleme 
sistemi önerisini günümüzde kulla-
nılan dört unsurlu etiketleme sis-
temlerinden ayıran en önemli özelli-
ği beşinci bir unsurun eklenmesidir. 
Yeni etiketleme ve işaretleme siste-
mi, diğer dört unsurlu etiketleme 
sistemlerinin eksiklerini kapatıp, söz 
konusu maddelerin bütün zararları-
nı risk değerlendirme kapsamında 
görülmesini sağlamayı hedeflemek-

tedir. Bu etiketleme ve işaretleme 
sisteminin beşinci unsuru ise yapı-
lan çalışmalarda çalışanın sağlığını 
korumak amacıyla alınacak kişisel 
önlemlerden olan ve kullanılması 
gereken kişisel koruyucu donanım 
bilgilerinin belirtildiği bölümdür. Ki-
şisel koruyucu donanımlar, HMIS 
etiketleme sisteminde kullanıldığı 
gibi harflerle özel olarak kodlanmış 
şekilde etiketin en alt kısmındaki 
beyaz bölümde yer almaktadır. Kişi-
sel koruyucu donanımların iş sağlığı 
ve güvenliği alanında çalışanın sağ-
lığını korumak amacıyla kullanılan 
önemli bir etken olduğu göz önüne 
alındığında, yeni etiketleme ve işa-
retleme sistemi önerisinde bu unsu-
run yer alması büyük önem arz et-
mektedir. Tehlikeli maddeleri tanım-
lama sisteminde kullanılan kişisel 
koruyucu donanımlar indeksinde 
harflerle özel olarak kodlanan hali 
Şekil 5’te gösterilmiştir.

Şekil 5. Kişisel Koruyucu Donanım İndeksi (Url-1).
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Tablo 3. Emniyet Halkaları, Yanabilirlik.

0: Yanıcı özelliği yoktur ve normal şartlar altında 
yanabilmesi için gerekli olan tutuşma için tehlike de 
yoktur.
1: Isıtıldığında tutuşarak yanıcı özelliğe sahip olacak-
tır.
2: Yanması için gerekli olan tutuşma sıcaklığı 37.8 °C 
ile 93.4 °C arasında olan maddeler ile parlama noktası 
bu sıcaklık aralığında olan yanıcı sıvılar.
3: Normal sıcaklıkta da yanma tehlikesi söz konusu-
dur. Tutuşma noktası 37.8 °C ve altında olan maddel-
er ve parlama noktası 37.8 °C ve altında olan yanıcı 
sıvılar için kullanılmaktadır.
4: Parlayıcı gazlar, çok patlayıcı sıvılar gibi tutuşma 
noktası düşük olan bütün maddeler.

lük, eldivenler, sentetik önlük ve toz 
maskesini” kodlamaktadır. Anlaşı-
lacağı üzere kişisel koruyucu dona-
nımlar listesindeki kodlamalarda 
koruyuculuğun artarak devam etti-
ği görülmektedir. G harfi “koruyucu 
gözlük, eldivenler ve buhar maske-
sini” kodlarken, H harfi ise “sıçrama 
gözlüğü, eldivenler, sentetik önlük 
ve buhar maskesini” kodlamakta-
dır. I harfi “koruyucu gözlük, eldi-
venler ve toz ve buhar maskesini” 
kodlanmaktadır. J harfi “sıçrama 
gözlüğü, eldivenler, sentetik önlük 
ve buhar ve toz maskesini” kodla-
nırken, K harfi ile “solunum maske-
si, eldivenler, tam takım ve çizme-
ler” için yapılmıştır. Listenin sonun-
da X harfi ile belirtilen ve boş 
bırakılan bir kısım mevcuttur. X 
harfi ile kodlanan bu kısma “iş sağ-
lığı ve güvenliği sorumlusunun be-
lirttiği kişisel koruyucu donanımlar 
veya özel bir durum mevcutsa ge-
rekli olan kişisel koruyucu dona-
nımlar” ayrıca yazılabilecektir. Yeni 
etiketleme ve işaretleme sistemi 
önerisi olan Güvenlik Halkaları’nın 
yanabilirlik özelliğinin derecelendi-
rilmesi Tablo 3’te gösterilmiştir.

Yapılan çalışma sonucunda öne-
rilen yeni etiketleme ve işaretleme 
sisteminin beş unsurundan biri olan 
kişisel koruyucu donanımlar, iş 
sağlığı ve güvenliği alanında kulla-
nılan kişisel koruyucu donanımla-
rın indeksine göre yapılmıştır. Bu 
listenin İSG alanında yaygın olması 
ve özellikle zararlı maddeleri etiket-
leme ve işaretleme sistemlerinde 
ortak olarak kullanılıyor olması 
önerilen yeni etiketleme ve işaret-
leme sisteminde kullanılmasını 
desteklemekle beraber çalışanlarla 
kurulacak iletişimde etiketleme ve 
işaretleme sistemine alışma süreci-
ni kısaltacaktır. Kişisel koruyucu 
donanım indeksi kendi içinde belirli 
kurallara göre hareket etmektedir. 
A harfi ile “koruyucu gözlük” kodla-
nırken, B harfi “koruyucu gözlük ve 
eldivenleri” kodlamaktadır. Bunlar-
la birlikte C harfi ise “koruyucu göz-
lük, eldivenler ve sentetik önlüğü” 
kodlamaktadır. D harfi ile “yüz kal-
kanı ve göz koruyucunun yanında 
eldivenler ve sentetik önlük” kod-
lanmıştır. E harfi ile “koruyucu göz-
lük, eldivenler ve toz maskesi” kod-
lanmıştır. F harfi ise “koruyucu göz-
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Yeni etiketleme ve işaretleme sistemi önerisi olan Güvenlik Halkalarının 
reaktivite özelliğinin derecelendirilmesi Tablo 4’de gösterilmiştir.

Tablo 4. Emniyet Halkaları, Reaktivite.

0: Kararlı bir maddedir ve normal şartlar altında hiçbir madde 
ile reaksiyon vermemektedir.
1: Yüksek sıcaklığa ve basınca maruz kalınca kararlılığı 
bozulsa bile şiddetli reaksiyon vermemektedir.
2: Kararsız maddelerdir veya su ile temasında şiddetli reaksi-
yona girerek kimyasal değişikliğe uğramaktadır.
3: Kararsız maddelerdir ve şok, ısınma ve su ile temasında 
patlayıcı özelliğe sahiptirler.
4: Kararsız maddelerdir ve normal koşullarda patlayıcılık 
özelliği gösterirler.

Yeni etiketleme ve işaretleme sistemi önerisi olan Güvenlik Halkaları’nın 
sağlık üzerindeki etkilerinin derecelendirilmesi Tablo 5’te gösterilmiştir.

Tablo 5. Emniyet Halkaları, Sağlık.

0: Sağlık açısından tehlikesi yoktur.
1: İyileşebilen hafif yaralanmalara sebep olabilir ve bu mad-
deye maruz kalınması halince tahriş edebilir.
2: Geçici ve hafif yaralanmalara sebep olabilir.
3: Yoğun ve sürekli maruz kalınması durumunda tedavi edil-
mezse kalıcı sağlık sorunlarına sebep olabilir.
4: Kısa süreli temasta bile hemen tedavi gerektiren kalıcı ve 
ağır hastalıklara sebep olabilir.

Yeni etiketleme ve işaretleme sistemi önerisi olan Güvenlik Halkaları’nda 
kullanılması tavsiye edilen kişisel koruyucu donanımlar Tablo 6’da göste-
rilmiştir.

Tablo 6. Emniyet Halkaları, Kişisel Koruyucu Donanım.
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Yeni etiketleme ve işaretleme sis-
temi önerisi olan Güvenlik Halka-
ları’nda varsa belirtilecek olan özel 

durumlardan bazıları Tablo 7’de 
gösterilmiştir.

Tablo 7. Emniyet Halkaları, Özel Durum.

KOD ANLAM

OXY Oksitleyici

C Kanserojen

ALK Alkali

ACID Asit

COR Aşındırıcı

W Su ile reaksiyon verir

Radyoaktif

Günümüzde kullanılan etiketle-
me ve işaretleme sistemlerin kul-
landıkları ortak iletişim dilinin ta-
mamen değiştirilerek kullanılması 
iş sağlığı ve güvenliği alanında yü-
kümlülüğü bulunan devlet, çalışan 
ve işverenin fazladan emek harca-
masına, eğitim masraflarına ve za-
man kaybına sebep olacaktır. Bu 
sebeple önerilen yeni etiketleme ve 
işaretleme sisteminde aynı renk 
kodlarının kullanılması etiketin an-
laşılmasını kolaylaştırarak fazladan 
harcanabilecek zamanı ve maliyeti 
önleyebilecektir. Ayrıca söz konusu 
yeni etiketleme ve işaretleme siste-
minde çalışanın maruz kalabileceği 
zararın gösterilmesinde kullanılan 
derecelendirme sistemin yine beş 
basamaklı olmasından dolayı çalı-
şanın daha kolay uyum sağlayabile-
ceği düşünülmektedir. Nitekim, gü-
nümüzde kullanılan etiketleme sis-
temlerinde zararın derecelendir- 
mesinde kullanılan yöntemde sıfır 
en düşük zararı, dört ise en yüksek 

zararı göstermektedir. Böylece öne-
rilen yeni etiketleme ve işaretleme 
sistemi bir yandan günümüzde kul-
lanılan mevcut etiketleme sistem-
leriyle aynı renk kodlarını içermek-
te ayrıca mevcut zarar derecelen-
dirme sistemini kullanmaktadır. 
Emniyet halkaları olarak isimlendi-
rilen söz konusu yeni etiketleme ve 
işaretleme sistemi önerisinin bir 
kimyasal madde üzerindeki uygu-
laması Şekil 6’da gösterilmiştir.

Şekil 6. Klor için Emniyet Halka-
ları Örneği.

Şekil 6’da Emniyet Halkaları ör-
neği verilen Klor elementi, tipik 
yangın koşullarında yanmadığı için 
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yanıcılık özelliği yoktur. Emniyet 
halkalarının en üstünde kırmızı 
renk ile yanıcılık özelliğinin belirtil-
diği kısımda sıfır rakamı ile gösteril-
mektedir. Normal şartlar altında ve 
yangın koşullarında bile kararlı olan 
klor elementi, emniyet halkalarının 
sağında sarı renk ile reaktiflik özel-
liğinin belirtildiği kısımda sıfır raka-
mı ile gösterilmektedir. Emniyet 
halkalarının solunda mavi renk ile 
sağlık özelliklerinin belirtildiği kı-
sımda, klor elementi ölümcül olabi-
leceği için dört rakamı ile gösteril-
mektedir. Emniyet halkalarında en 
yüksek seviyedeki zarar dört raka-
mı ile gösterilirken en düşük sevi-
yedeki zarar ise sıfır rakamı ile gös-
terilmektedir.

Klor elementi oksitleyici ve aşın-
dırıcı özelliklere sahip olduğu için 
emniyet halkalarının ortasında be-
yaz renk ile söz konusu kimyasalın 
özel durumlarının gösterileceği kı-
sımda hem oksitleyici hem de aşın-
dırıcı olduğu için OX ve COR kodla-
rıyla belirtilerek gösterilmektedir.

Klor elementi aşındırıcı ve solun-
duğunda zarar veren bir kimyasal-
dır. Cildin klor ile temasını engelle-
mek amacıyla ve yanma veya don-
ma sebebiyle doku hasarı ile 
sonuçlanabilecek klor ile göz tema-
sını önlemek için uygun kişisel ko-
ruyucu donanımlar kullanılmalıdır. 
Emniyet halkalarının en altında be-
yaz renk ile belirtilen ve klor ile ça-
lışmalarda kullanılacak olan uygun 
kişisel koruyucu donanımların be-
lirtildiği kısımda, tehlikeli maddeleri 
tanımlama sisteminde de kullanılan 

kişisel koruyucu donanımlar indek-
sinde H harfi ile kodlanan ve emni-
yet halkalarında da H harfi ile belir-
tilen; sıçrama gözlüğü, eldivenler, 
önlük ve buhar maskesi kişisel ko-
ruyucu donanım olarak kullanılma-
lıdır.

5. Yeni Etiketleme ve Işaretleme 
Sistemine Ilişkin Görüşler
Araştırmanın bu bölümünde, ile-

ri sürülen yeni etiketleme ve işaret-
leme sistemine ilişkin gerçekleşti-
rilmiş olan derinlemesine görüşme 
yöntemiyle elde edilmiş verilerin 
sonuçlarına yer verilmiştir.

5.1. Araştırmanın Yöntemi
Derinlemesine görüşme, açık 

uçlu soruların sorulması, dinlenme-
si, cevapların kaydedilmesi ve ilişki-
li ilave sorularla araştırma konusu-
nun detaylı bir şekilde incelenmesi-
ni mümkün kılan bir yöntemdir 
(Kümbetoğlu, 2015). Bu yöntem, bi-
reylerin deneyimlerine, tutumları-
na, görüşlerine ve şikayetlerine iliş-
kin bilgi elde etmek için kullanıl-
maktadır (Yıldırım ve Şimşek, 2016). 
Nitekim çalışanların ve uzmanların 
ileri sürülen yeni etiketleme ve işa-
retleme sistemi ile ilgili görüş ve şi-
kayetlerinin belirlenmesi için bahsi 
geçen yöntem tercih edilmiştir.

Gerçekleştirilen derinlemesine 
görüşme formunda iki bölüm bu-
lunmaktadır. İlk bölüm katılımcıla-
rın demografik özelliklerini belirle-
meyi amaçlamaktadır ve ilgili bö-
lümde altı soru bulunmaktadır 
(cinsiyet, yaş, eğitim, deneyim, sek-
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aranmıştır. Bu bağlamda araştırma 
soruları aşağıdaki gibidir;

Araştırma Sorusu 1: İleri sürülen 
yeni etiketleme sistemi anlaşılır 
mı?

Araştırma Sorusu 2: İleri sürülen 
yeni etiketleme sistemi kulla-
nışlı mı?

Araştırma Sorusu 3: İleri sürülen 
yeni etiketleme sisteminin tasa-
rımı hakkındaki görüşler neler-
dir?

Araştırma kapsamında yürütü-
len görüşmelerin iki temel kısıtı bu-
lunmaktadır. Bu bağlamda ilk kısıt, 
araştırmanın yalnızca Kırklareli/
Lüleburgaz ve Tekirdağ/Çorlu ilçe-
lerinde yürütülmüş olmasıdır. Dola-
yısıyla mevcut araştırma coğrafi bir 
kısıtı barındırmaktadır. Bir diğer kı-
sıt ise araştırmaya katılımcı bulma 
zorluğudur. İleri sürülen etiketleme 
ve işaretleme sistemi hakkında bilgi 
sahibi olan ve araştırmaya gönüllü 
olarak katılmak isteyen çalışanla-
rın sayısı oldukça sınırlıdır. Birçok 
kişiye araştırmadan bahsedilmiş 
olsa da araştırmaya yalnızca on kişi 
gönüllü olarak katılmak istediğini 
beyan etmiştir. Dolayısıyla mevcut 
araştırma örneklem kısıtı barındır-
maktadır.

5.2. Bulgular ve Değerlendirme
Araştırma kapsamında gerçek-

leştirilen derinlemesine görüşmeye 
katılanların demografik özellikleri 
Tablo 8’de gösterilmiştir.

tör ve pozisyon). Diğer bölüm ise ile-
ri sürülen yeni etiketleme ve işaret-
leme sistemine ilişkin çalışan ve 
uzman görüşlerini belirlemeyi he-
deflemektedir ve ilgili bölümde 4 
soru bulunmaktadır (örneğin, yeni 
etiket sistemini anlaşılır buldunuz 
mu?). Gerçekleştirilen derinlemesi-
ne görüşme formu Ek-1’de incele-
nebilir.

Araştırma kapsamında tehlikeli 
maddeler ile çalışan beş işçi, tehli-
keli maddeler ve iş sağlığı ve güven-
liği konusunda uzman beş kişi ol-
mak üzere toplam on kişinin görüş-
lerine yer verilmesi planlanmıştır. 
Nitekim derinlemesine görüşme 
yönteminde bir kişi ile bile görüşme 
yapılabilmektedir (Yıldırım ve Şim-
şek, 2016). Ayrıca, AVM çalışanlarıy-
la ilgili yapılan bir çalışmada on ki-
şiyle görüşme gerçekleştirmiştir 
(Saruhan, 2017). Bu bağlamda belir-
lenen örneklem büyüklüğünün ye-
terli olduğu düşünülmektedir.

Katılımcılara ulaşmak için amaç-
lı örnekleme yöntemlerinden olan 
kartopu örnekleme yöntemi kulla-
nılmış (Yıldırım ve Şimşek, 2016) ve 
katılımcıların izniyle görüşmelerin 
tamamı ses kaydı ile belgelenmiştir. 
Gerçekleştirilen derinlemesine gö-
rüşmelerin tamamı yazar tarafın-
dan yönetilmiştir ve görüşmeler 
23.02.2020 tarihi ile 01.03.2020 tarihi 
arasında gerçekleştirilmiştir.

Araştırma kapsamında gerçek-
leştirilen derinlemesine görüşmey-
le, ileri sürülen yeni etiketleme ve 
işaretleme sisteminin anlaşılırlığı, 
kullanışlılığı ve tasarımı hakkındaki 
görüşlere ilişkin sorulara yanıt 
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taylıca incelendiğinde. İlk soru 
olan “yeni etiket sistemini anla-
şılır buldunuz mu?” sorusuna 
ağırlıklı olarak; anlaşılır, avantaj-
lı, kullanışlı ve uygun cevaplarını 
verdikleri gözlemlenmiştir.

“Birkaç tane etiketleme sis-
temiyle karşılaştım çalışma ha-
yatımda. Bence gayet anlaşılır 
olmuş. Aynı zamanda içinde ki-
şisel koruyucu donanım olması-
nın ekstra avantajı var. Kişisel 
koruyucu donanım olmaması 
hem işverenlerin kişisel koruyu-
cu donanım tercihinde biraz sa-
kınca yaratabiliyor hem de çalı-
şanlar için bir nevi hatırlatma da 
oluyor.” (K2)

“Gayet anlaşılır duruyor. Her-
hangi bir sorun yok. Zaten anla-
dığım kadarıyla buradaki renk 
sistemleri de karışıklığa mahal 
vermeyecek şekilde düzenlen-
miş.” (K3)

Katılımcıların demografik özel-
likleri özetle incelendiğinde K1’in 14 
yıllık tekstil deneyimi olan üretim 
şefi olduğu görülmüştür. K2 ise, 4 
yıllık inşaat sektörü deneyimi olan 
ve İSG uzmanı olarak çalışan bir ka-
tılımcıdır. K3 de benzer şekilde de-
mografik özelliklere sahiptir. K5, lis-
tedeki tek kadın katılımcıdır ve 7 
yıllık tekstil sektörü deneyimine sa-
hip olan laboratuvar şefidir. K6, alü-
minyum üretiminde 3 yıldır çalışan 
CNC operatörüdür. K7, 11 yıldır çi-
mento sektöründe üretim personeli 
olarak çalışan katılımcıdır. K8, 4 yıl-
dır soğutma sektöründe olan ve 
montaj elemanı olarak çalışan katı-
lımcıdır. K9, tarım sektöründe depo-
lama sorumlusu olarak çalışmakta-
dır. Son katılımcı K10 ise 4 yıldır mo-
bilya sektöründe üretim çalışanı 
olarak istihdam edilmektedir.

Katılımcıların derinlemesine 
görüşmede verdiği yanıtlar de-

Tablo 8. Katılımcıların Demografik Özellikleri.

Katılımcı Cinsiyet Yaş Eğitim Deneyim Sektör Pozisyon

K1 Erkek 36 Doktora 14 Tekstil Üretim şefi

K2 Erkek 27 Lisans 4 İnşaat İSG uzmanı

K3 Erkek 48 Lisans 5 İnşaat İSG uzmanı

K4 Erkek 38 Y. Lisans 12 Eğitim Eğitmen

K5 Kadın 43 Lisans 7 Tekstil Laboratuvar şefi

K6 Erkek 25 Önlisans 3 Üretim CNC Operatörü

K7 Erkek 30 Lise 11 Çimento Üretim personeli

K8 Erkek 24 Lise 4 Soğutma Montaj elemanı

K9 Erkek 40 Lisans 3 Tarım Depolama sorumlusu

K10 Erkek 23 Lise 4 Mobilya Üretim çalışanı
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sadeliği ve işe yararlılığı benim 
hoşuma gitti.” (K6)

“Bu etiketin kullanılması so-
run olmaz, gayet kullanışlı olur.” 
(K8)

“Özellikle hazırlanmış olan 
etikette kişisel koruyucu dona-
nımlar ile ilgili şeylerin olması 
büyük bir avantaj olarak görüyo-
rum.” (K9)

“Şuan daha kullanışlı gözü-
küyor. İSG eğitimi alan biri bu 
etiketi kullanmaya başlasa ben-
ce kimse sorun yaşamaz.” (K10)
Elde edilen bulgulardan hareket-

le, ileri sürülen yeni etiketleme sis-
teminin kullanışlılığı ile ilgili olarak; 
güzel, avantajlı, sade ve kullanışlı 
olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu 
bağlamda Araştırma Sorusu 2 (İleri 
sürülen yeni etiketleme sistemi 
kullanışlı mı?) için ileri sürülen eti-
ketleme sisteminin kullanışlı oldu-
ğunu söylemek yerinde olacaktır.

Derinlemesine görüşme for-
munda sorulan üçüncü soru ise 
“yeni etiketin tasarımı hakkındaki 
görüşleriniz nelerdir?” sorusudur. 
Bu soruya katılımcıların ağırlık ola-
rak; pratik, can simidini andırıyor, 
anlaşılır, göze hitap eden ve dikkat 
çekici şeklinde cevaplar verdikleri 
görülmüştür.  

“Diğer etiketlere bakıldığı za-
man ekstra bir şeye daha bakma 
ihtiyacı hissediyorsunuz, bu 
daha iyi olmuş. Diğer etiketlerde 
bir tabloya bakıyorsunuz sonra 
bu acaba neyi ifade ediyor deyip 
tekrar başka bir şeye bakmak 

“Kullanışlı ve bundan önceki 
etiketleme sistemlerinin birleşi-
mi gibi duruyor anladığım kada-
rıyla.” (K4)

“Yeni etiketleme sistemini 
anlaşılır buldum. Benim açımdan 
gayet işe uygun. Önceki etiketle-
me sistemlerinde bulunan özel-
liklerin bir arada olduğunu gör-
düm.” (K8)
Elde edilen bulgulardan hareket-

le, ileri sürülen yeni etiketleme sis-
teminin anlaşılırlığı ile ilgili olarak; 
anlaşılır, avantajlı, kullanışlı ve uy-
gun olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 
Bu bağlamda Araştırma Sorusu 1 
(İleri sürülen yeni etiketleme siste-
mi anlaşılır mı?) için ileri sürülen 
etiketleme sisteminin uygun oldu-
ğunu söylemek yerinde olacaktır.

Derinlemesine görüşme for-
munda sorulan ikinci soru ise “yeni 
etiket sistemini kullanışlı buldunuz 
mu?” sorusudur. Bu soruya katılım-
cıların ağırlık olarak; güzel, avantajlı, 
sade ve kullanışlı şeklinde cevaplar 
verdikleri görülmüştür.

“Can simidine benziyor aslın-
da. Belki oradan da bir çağrışım 
yapabilir. Gayet güzel duruyor 
baktığım zaman. Buna uyarsa-
nız kendinizi kurtarırsınız, ko-
rursunuz gibi de bir dizaynı var. 
Hoşuma gitti...” (K4)

“Diğer etiketleri kullanan bir 
insan olarak söylüyorum bu eti-
ket gerçekten kullanılabilir. Çok 
sade. Şimdi bizim çalıştığımız 
yerlerde öğrenim seviyesi bazen 
düşebiliyor. İnsanlara bunları 
anlatmak zor oluyor. Bu etiketin 



123KARATAHTA / İş Yazıları Dergı̇si

ve dikkat çekici bir tasarıma sahip 
olduğunu söylemek yerinde ola-
caktır.

Derinlemesine görüşme for-
munda sorulan son soru ise “ekle-
mek istediğiniz bir husus var mı?” 
sorusudur. Bu soruya katılımcıların 
ağırlık olarak; anlaşılır, kullanılabi-
lir, basit ve sade şeklinde cevaplar 
verdikleri görülmüştür.

“Tek seferde algılanabilmesi açı-
sından ve yerli bir şey olması açı-
sından bize daha iyi hitap eden daha 
anlaşılabilir tasarım olmuş.” (K1)

“İş sağlığı ve güvenliği uzmanı 
olarak biz çalışan personellere kişi-
sel koruyucu donanımlar ve özel 
riskler hakkında birçok uyarılarda 
bulunuyoruz. Aynı zamanda etiket-
lerin üstünde kişisel koruyucu do-
nanımların bulunmaması işveren-
lerin tercih sebebinde de yanlışlık-
lar meydana getiriyor. Ama burada 
etiketleme sisteminde kişisel koru-
yucu donanımın hatırlatma amaçlı 
olarak bulunması bence avantaj 
olarak gözüküyor. Kullanılabilir, 
tavsiye ediyorum ben daha önce 
kimya sektöründe çalışan bir iş gü-
venliği uzmanı olarak.” (K2)

“Yani ben bu etiketleme sistemi-
nin çalışacağını düşünüyorum ki en 
kötü sistem bile üzerinde durulup 
belli temel eğitimler verildikten 
sonra mutlaka çalışır durumda ola-
caktır.” (K3)

“İlk algım pozitif zaten. Yuvarlak 
olduğu için daha ilgi çekici, tasarımı 
o açıdan daha kullanışlı.” (K5)

“Şimdi şöyle söyleyeyim, iş yer-
lerinde genellikle öğrenim seviyesi 

durumunda kalıyorsun. Ondan 
dolayı buradaki daha iyi.” (K1)

“Bu etiket sistemi can simidi-
ni andırıyor. Aynı zamanda hayat 
kurtarıyor anlamı ifadesi de ka-
tıyor buna.” (K2)

“Şimdi yeni olduğu için mut-
laka bir süre eskisi ile ilgili küçük 
eksiklikler olabilir. Ama yeni eti-
ketin daha pratik olacağını dü-
şünüyorum.” (K3)

“Can simidine benziyor aslın-
da. Belki oradan da bir çağrışım 
yapabilir. Gayet güzel duruyor 
baktığım zaman.” (K4)

“Bence pozitif bir algı oluştu-
rur. Biraz önce de dediğim gibi 
daha anlaşılır...” (K5)

“Ben etiketi ilk gördüğümde 
can simidi olarak düşündüm.” 
(K6)

“Yeni etiketleme sistemini 
daha belirgin daha anlaşılır ve 
daha göze hitap eden şekilde 
buldum.” (K8)

“Tasarım bence güzel görü-
nüyor. Hem de dikkat çekiyor 
gibi görünüyor. Olumsuz bir şey 
yok, beş farklı özelliği sade şekil-
de vermiş.” (K10)
Elde edilen bulgulardan hareket-

le, ileri sürülen yeni etkiletin tasarı-
mı ile ilgili olarak; pratik, can simidi-
ni andıran şekle sahip olduğu, anla-
şılır, göze hitap eden ve dikkat çekici 
olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu 
bağlamda Araştırma Sorusu 3 (İleri 
sürülen yeni etiketleme sisteminin 
tasarımı hakkındaki görüşler neler-
dir?) için ileri sürülen etiketleme 
sisteminin pratik, göze hitap eden 
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anlaşılırlığını da arttırmaktadır.
NFPA 704 etiketleme sistemi, 

kullandığı renkler ve tehlikeyi kü-
çükten büyüğe doğru artan rakam-
larla gösterme yöntemi ile diğer eti-
ketleme sistemlerinin oluşturduğu 
ortak iletişim diline uyumlu ve kul-
lanımı kolaylıkla anlaşılır bir etiket-
leme sistemidir. Fakat NFPA 704 eti-
ketleme sisteminde oluşabilecek 
tehlike ve zararlara karşı çalışanın 
kullanması gereken kişisel koruyu-
cu donanım bilgisi gösterilmemek-
tedir.

Aynı şekilde HMIS etiketleme 
sistemi de aynı renk ve derecelen-
dirme sistemini kullandığından, or-
tak iletişim diline uyumlu ve kulla-
nımı kolaydır. Ayrıca HMIS etiketle-
me sisteminde kullanılması gereken 
kişisel koruyucu donanım bilgisi, 
etiketin amacına ulaşabilmesi için 
tek tek belirtilmek yerine bir kişisel 
koruyucu donanım indeksine göre 
kodlanarak yapılmaktadır. Fakat 
HMIS etiketleme sisteminin üçüncü 
satırında sarı renkle gösterilen re-
aktivite bilgisinde, söz konusu mad-
denin diğer maddelerle etkileşimini 
ifade eden kararsızlık özelliğini gös-
termeden patlayıcı, oksitleyici veya 
aşındırıcı gibi fiziksel tehlikeleri 
gösterilmektedir.

Bu bilgilerden hareketle mevcut 
araştırma günümüzde kullanılan 
etiketleme sistemlerinin eksiklik-
lerini gideren yeni bir etiketleme ve 
işaretleme sistemi önerisinde bu-
lunmuştur. Önerilen etiketleme ve 
işaretleme sisteminin anlaşılırlığı 
ve kullanışlılığı ile ilgili beşi çalışan 

her bölümde çok yüksek olmuyor. 
Öğrenim seviyesi ne kadar düşük 
olursa, normal düz işçilerden bah-
sediyorum, sizin işçilere işçi sağlığı-
nı koruyabilmeniz için anlatacağınız 
konunun bahsedeceğiniz şeylerin 
hep sade olması lazım ve basit ol-
ması lazım. Bu yüzden sadeliği, ba-
sit oluşu yani anlaşılırlığı çok güzel.” 
(K6)

“Bu etiketin faydası olacağını 
düşünüyorum.” (K7)

“Özellikle bizim sektörümüz açı-
sından çok yararlı olacağını, kulla-
nılacağını düşünüyorum.” (K8)

Elde edilen bulgulardan hareket-
le, ileri sürülen yeni etkilet siste-
miyle ilgili olarak katılımcıların 
memnuniyetlerini dile getirdikleri 
görülmüştür. Diğer bir ifadeyle eti-
ketin anlaşılırlığından, kullanışlılı-
ğına, tasarımından, ilave görüşlere 
kadar hem çalışanlar hem uzman-
lar ileri sürülen yeni etiket sistemini 
başarılı bulmuştur.

SONUÇ 
Mevcut araştırma iş sağlığı ve 

güvenliği alanında kullanılacak olan 
yeni etiketleme ve işaretleme siste-
mi aracılığıyla çalışan sağlığının 
olumsuz yönde etkileyebilecek et-
kenleri en aza indirmeyi hedefle-
mektedir. Günümüzde kullanılan 
etiketleme ve işaretleme sistemle-
rinde ortak olan renkler ve tehlikeyi 
rakamlarla küçükten büyüğe sıra-
lama yöntemi ortak bir iletişim dili-
nin sağlaması açısından önemlidir. 
Ayrıca, çalışan sağlığı açısından aynı 
iletişim dilini kullanılması etiketin 



125KARATAHTA / İş Yazıları Dergı̇si

benzer renkleri ve zarar derecelen-
dirme sistemini kullanmaktadır. 
Yeni etiketleme ve işaretleme siste-
mi önerisi, günümüzde kullanılan 
etiketleme sistemleri ile ortak un-
surları ana başlık olarak kullan-
makla beraber diğer etiketleme sis-
temlerinde bulunmayan beşinci un-
suru ana başlık olarak etikete 
ekleyerek mevcut etiketleme sis-
temlerinin gideremediği açığı ka-
patmayı hedeflemektedir. Emniyet 
Halkaları (Safety Rings) olarak ad-
landırılan yeni etiketleme ve işaret-
leme sistemi önerisi; (i) yanıcılık, (ii) 
reaktiflik, (iii) sağlık, (iv) kullanıl-
ması gereken kişisel koruyucu do-
nanım ve (v) söz konusu maddenin 
varsa özel durumunun belirtildiği 
beş ana unsuru içermektedir.

beşi uzman olmak üzere toplam on 
kişi ile derinlemesine görüşme ger-
çekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen 
derinlemesine görüşme nihayetin-
de, ileri sürülen etiketleme ve işa-
retleme sisteminin anlaşılırlığı ile il-
gili olarak; anlaşılır, avantajlı, kulla-
nışlı ve uygun olduğu; kullanışlılığı 
ile ilgili olarak; güzel, avantajlı, sade 
ve kullanışlı olduğu ve son olarak 
yeni etkiletin tasarımı ile ilgili ola-
rak; pratik, can simidini andıran 
şekle sahip olduğu, anlaşılır, göze 
hitap eden ve dikkat çekici olduğu 
sonucuna ulaşılmıştır.

Önerilen yeni etiketleme ve işa-
retleme sistemi, çalışanlar için ko-
lay anlaşılabilir olması açısından ve 
çabuk uyum sağlanabilmesi bakı-
mından günümüzde kullanılan eti-
ketleme ve işaretleme sistemleriyle 
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GIRIŞ
Türkiye’de Çalışma Ekonomisi 

ve Endüstri İlişkileri Bölümlerinin 
oturduğu temeli oluşturan sosyal 
politika disiplininin geçmişini 
1930’lu yıllara dayandırmak müm-
kündür. Nazi Almanya’sından kaça-
rak Türkiye’ye gelen1 ve 1936 yılın-
dan itibaren İstanbul Üniversitesi 
İktisat Fakültesinde içtimai siyaset 
derslerini vermeye başlayan Ger-
hard Kessler, sosyal politika disipli-
ninde bir gelenek ve ekol oluştur-
maya başlamıştır. Sosyal politika 
öğretimi, Kessler’in öncülüğünde li-
sansüstü seviyede ilk kez Hukuk 
Fakültesi bünyesinde kurulan İkti-
sat ve İçtimaiyat Enstitüsü’nde baş-
lamıştır. 1936 yılında İktisat Fakül-
tesi kurulunca bu enstitünün iktisat 
kısmı İktisat Fakültesi’nde iktisat 

kürsülerine dönüşürken, geriye ka-
lan İçtimaiyat Enstitüsü, içtimaiyat 
ve içtimai siyaset adında iki farklı 
alanda gelişmiştir. Alman sosyal 
politika geleneğinin Türkiye’deki 
temsilcisi ve kurucusu olan Kessler, 
1951 yılında Türkiye’den ayrılıncaya 
kadar bu Enstitü’nün müdürlüğünü 
yürütmüş; başta Prof. Dr. Orhan 
Tuna ve Prof. Dr. Sabahattin Zaim 
olmak üzere çok sayıda bilim insanı 
yetiştirmiştir (Tuna ve Yalçıntaş, 
1981:1-2; Zaim, 2007: 323). 

Türkiye’de sosyal politika ala-
nında ana damarlardan birisini, 
1930’lu yıllarda Gerhard Kessler’in 
önderliğinde İstanbul Üniversitesi 
oluştururken; diğer ana damarı da 
1950’li yıllardan itibaren Cahit Ta-
las’ın önderliğinde Mülkiye oluştur-
muştur. 1917 yılında Trabzon’da do-

(*) Prof. Dr. / Emekli öğretim üyesi, ozaltan2009@gmail.com
(**) Prof. Dr./ Anadolu Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bö-
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1 Nazi Almanya’sından kaçarak Türkiye’ye gelen Kessler ve diğer bilim insanları hakkında ayrıntılı bilgi için bkz: 
Reisman, A. (2011). Nazizimden Kaçanlar ve Atatürk’ün Vizyonu. (Çev: G. Çağalı Güven). İstanbul: Türkiye İş Ban-
kası Kültür Yayınları. 
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çatısı altında Kessler’in çizgisini bü-
yük ölçüde sürdürdüğünü söyle-
mek mümkündür. 

Talas, 27 Mayıs 1960 ihtilali son-
rasında kurulan 1. Milli Birlik Komi-
tesi Hükümeti’nde kısa bir süre (25 
Ağustos 1960 tarihine kadar) Çalış-
ma Bakanı olarak görev almıştır. 
Bakanlık görevinin bitimiyle birlikte 
üniversiteye geri dönmüş ve aynı yıl 
Siyasal Bilgiler Fakültesi’ne dekan 
olarak seçilerek göreve başlamıştır. 
Ancak Mart 1961 tarihinde Milli Bir-
lik Komitesi’nden teklif gelmesi 
üzerine Çalışma Bakanı olarak ikin-
ci kez siyasete geri dönmüştür. Ta-
las’ın bu bakanlık dönemi de kısa 
sürmüş, 15 Kasım 1961 tarihinde ya-
pılan genel seçimlerle birlikte ba-
kanlık görevi sona ermiştir. Talas, 
yaşamı boyunca birçok derneğin 
yönetiminde de aktif olarak görev 
almıştır2. 1983 yılında Siyasal Bilgi-
ler Fakültesi’nden kendi isteği ile 
emekli olan Talas, aynı yıl Sosyal 
Demokrasi Partisi’nin (SODEP) ku-
rulma sürecinde yer almış, 1999 ve 
2002 yılı genel seçimlerinde ise İşçi 
Partisi Ankara milletvekili adayı ol-
muştur. Talas, 14 Ekim 2006 tarihin-
de ise yaşamını yitirmiştir. 

Kessler’in hayatı ve sosyal politi-
ka disiplinine yaptığı katkılar konu-
sunda sayıca fazla olmamakla bir-
likte çeşitli yayınlar ve bir yüksek 
lisans tezi bulunurken3, Talas hak-

2  Talas’ın görev aldığı derneklerin bazıları şunlardır: 
Birleşmiş Milletler Türk Derneği, İnsan Hakları Derne-
ği, Türk Kooperatifçilik Derneği, Türk Ekonomi Derne-
ği, Atatürkçü Düşünce Derneği.
3  Kessler ve sosyal politika disiplinine katkıları için 
bkz: Hänlein, A. (2006). “Gerhard Kessler: Türkiye’de 
Sürgün Bir Alman Sosyal Politikacı”, (Çev: A. Hekim-

ğan Talas, 1938 yılında Mülkiye’den 
mezun olmuştur. Mezuniyetinin ar-
dından Maliye Bakanlığı tarafından 
burslu olarak Fransa Sorbonne Üni-
versitesi’ne gitmiş, ancak II. Dünya 
Savaşı’nın çıkması üzerine Türki-
ye’ye dönerek Maliye Bakanlığı’nda 
çalışmaya başlamıştır. Bir süre son-
ra yarım kalan yurt dışı eğitimini ta-
mamlamak üzere Cenevre İktisat 
Fakültesi’ne giderek “Türkiye’de 
Çalışma Yaşamına Dair Mevzuat” 
(La Législation du Travail Industriel 
en Turquie) isimli tezi ile doktorasını 
tamamlamıştır. Doktora eğitimi 
sonrasında Türkiye’ye dönerek 
kendi talebi ile Maliye Bakanlığı ye-
rine Çalışma Bakanlığı’nda çalışma-
ya başlamıştır. Ancak 1953 yılında 
Çalışma Bakanlığı’ndan kendi isteği 
ile ayrılarak Ankara Üniversitesi Si-
yasal Bilgiler Fakültesi’ne geçmiş ve 
İçtimai İktisat dersini vermeye baş-
lamıştır. Ders programlarında sos-
yal politikaya yer verilmeye başlan-
ması ve özellikle 1960’lı yıllarda 
Mülkiye kökenli öğretim üyelerinin 
çalışmaları ile sosyal politika disipli-
ni hızlı bir gelişme göstermiştir. Ta-
las ile Türkiye’de sosyal politika ge-
leneğinin Kessler çizgisinde Anka-
ra’da devam ettiğini söylemek 
mümkündür. Talas, önceleri, yetiş-
tiği Fransız ekolünden etkilenerek 
sosyal politikayı ekonomi biliminin 
insani yönünü temsil eden bir alt 
kolu olarak ele alan çalışmalar yap-
mıştır. Ancak Talas’ın sonraları, 
sosyal politikayı sınıfsal ve insani 
bir yaklaşımla sosyal demokrasi 
bağlamında irdeleyerek, Mülkiye 
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politika alanında yazılmış yüksek 
lisans ve doktora tezlerine ödül ve-
rilmektedir. Bu Ödül ile hem Talas 
anılmakta, hem de sosyal politika 
alanında nitelikli çalışmaların orta-
ya çıkması teşvik edilerek yazına 
önemli katkılar sağlanmaktadır. 

Talas, yaklaşık yarım asır bo-
yunca sosyal politika alanına Türk-
çe, İngilizce ve Fransızca olarak yaz-
dığı çeşitli çalışmalarla önemli kat-
kılarda bulunmuş ve neredeyse 
vefatına kadar alanla ilgili çalışma-
ya ve düşünmeye devam etmiştir5. 
Türkiye’de sosyal politika alanının 
en önemli öncülerinden olan, iki dö-
nem Çalışma Bakanlığı yapan, kısa 
süren bakanlık ve bürokratlık dö-
neminde Türkiye çalışma ilişkileri 
tarihi açısından önemli yasal dü-
zenlemelerin hazırlık ve uluslarara-
sı bazı belgelerin imzalanması süre-
cinde bizzat yer alan Talas6, 2003 

5  Cahit Talas’ın eserleri için bkz: https://mulkiye.org.
tr/prof-dr-cahit-talas-sosyal-politika-odulu/ (eri-
şim tarihi: 18.01.2020).
6  Talas, Çalışma Bakanlığı’nda bürokrat olarak görev 
yaparken 1951 yılında kabul edilen ILO’nun 98 sayılı 
Örgütlenme ve Toplu Pazarlık Hakkı Sözleşmesi’ni 
Fransızca orijinal metninden Türkçeye çevirmiştir. 
Sözleşme, 6. maddesi nedeniyle uzun yıllar tartışma 
konusu olmuştur. Sözleşmenin 6. maddesi, Fransızca 
orijinal metninden “Bu sözleşme devlet memurlarının 
durumları ile alakalı değildir ve hiçbir surette, onların 
haklarına ve statülerine halel getirmez” şeklinde çev-
rilmiştir. Hâlbuki aynı maddenin İngilizce orijinal met-
ninde yalnızca “devlet yönetiminde görev alan devlet 
memurları” kapsam dışında bırakılmıştır. Türkiye, 
Fransızca orijinal metni esas alarak 1949 yılında ILO 
tarafından kabul edilen 98 sayılı sözleşmeyi iki yıl 
sonra onaylamış ve uzun yıllar Uluslararası Çalışma 
Konferanslarında bu sözleşme nedeniyle eleştiri ko-
nusu olmuştur.
Talas, Mart 1961-Kasım 1961 tarihleri arasındaki kısa 
bakanlık dönemi sona ermeden önce, 18 Ekim 1961 ta-
rihinde, Türkiye adına Avrupa Sosyal Şartı’nı imzala-
mıştır. Türkiye daha sonra söz konusu Şart’ı 24 Kasım 
1989 tarihinde onaylamıştır. Ayrıca 1963 yılında Bülent 
Ecevit’in Çalışma Bakanlığı sırasında kabul edilen 274 
sayılı Sendikalar Kanunu ile 275 sayılı Toplu İş Sözleş-
mesi Grev ve Lokavt Kanunu’na ilişkin tasarılar ilk 

kında yapılan çalışmalar yok dene-
cek kadar azdır4. Türkiye’de sosyal 
politika disiplininin ortaya çıkışı, ge-
lişimi ve Çalışma Ekonomisi ve En-
düstri İlişkileri Bölümleri ile ilgili ya-
pılan çalışmalarda Talas ismini gör-
mek mümkünse de bunların do- 
yurucu, kapsamlı ve her şeyden 
önemlisi Talas’ın hak ettiği düzeyde 
olduğunu söylemek mümkün değil-
dir. Talas’ın ismini ve çalışmalarını 
kalıcı ve belki de ölümsüz kılacak en 
önemli adım ise, aynı zamanda ken-
disinin öğrencisi ve asistanı olan, 
Prof. Dr. Ahmet Makal’ın çabası ve 
girişimiyle atılmaya başlamıştır. 
2012 yılından 2016 yılına kadar An-
kara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fa-
kültesi Sosyal Politika Merkezi tara-
fından, 2017 yılından itibaren de 
Mülkiyeliler Birliği tarafından dü-
zenlenen Prof. Dr. Cahit Talas Sosyal 
Politika Ödülü kapsamında sosyal 

ler), Sayı: 9, No: 2, Çalışma ve Toplum, ss. 31-47; Hänlein, 
A. (2008), “Gerhard Kessler’in Hayatı ve Türkiye’de 
Sosyal Politikanın Gelişmesindeki Katkıları”, (Çev: A. 
Hekimler), Sosyal Siyaset Konferansları, Sayı: 54, ss. 
203-213; Fişek, A.G. (Mayıs-Haziran 2015). “Türkiye’de 
Sosyal Politika’nın Başöğretmeni: Ord. Prof. Dr. G. 
Kessler”, Çalışma Ortamı, Sayı: 140, ss. 14-15; Ceylan, Ö. 
(2009(a)). “Türkiye’de Sosyal Siyasetin Oluşumunda 
Gerhard Kessler”, Sosyal Siyaset Konferansları, ss. 
579-600; Ceylan, Ö. (2009(b)). Türkiye’de Sosyal Siya-
setin Oluşumunda Gerhard Kessler. (Yayımlanmamış 
yüksek lisans tezi). Bursa: Uludağ Üniversitesi.
4  Talas hakkında şimdiye kadar yazılan yalnızca bir 
yüksek lisans tezi bulunmaktadır: Özdemir, Ö. F. 
(2013). Türkiye’de Sosyal Politikanın Gelişiminde Cahit 
Talas’ın Etkisi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). 
Bursa: Uludağ Üniversitesi. 
Talas’ın vefatının ardından yayımlanan bir armağan 
kitapta ise hocamıza ilişkin çeşitli kısa anı yazılarını 
bulabilmek mümkündür. Bkz: Ataman, B. C. (2007). 
Cahit Talas Anısına Güncel Sosyal Politika Tartışmala-
rı. Ankara: Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakül-
tesi Yayın No: 595. Ayrıca bkz: Gülmez, M. (2006). “Sos-
yal Politika Biliminin Öncüsü Prof. Dr. Cahit Talas”, 
Çalışma ve Toplum. 12(1), ss. 23-26.
Cahit Talas’ın kendi ağzından aktarılan hayatı ve çalış-
maları için bkz: Işıklı, A. ve Gülmez, M. (1990). “Cahit 
Talas ile Söyleşi-Yaşam Öyküsü”, Cahit Talas’a Arma-
ğan. Ankara: Mülkiyeliler Birliği Yayınları: 9, ss. 1-41.
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tekrarlardan oluşsa da, alana bu ka-
dar önemli katkısı olan bir bilim in-
sanının son görsel ve işitsel kaydı 
olması açısından değerlidir. 

Sosyal politika disiplinini zeytin 
ağacına benzetmek mümkün olsa 
gerek… Çınar ağacı ne kadar gör-
kemli ve ulu ise, zeytin ağacı da en 
azından o kadar bilge bir ağaçtır. 
Türkiye’de kayıtlara geçen en yaşlı 
zeytin ağacı 1800 yaşındadır ve bu 
yaşına rağmen halen meyve ver-
meye devam etmektedir. Zeytin 
ağacı sadece uzun yıllar yaşaması 
ve meyve vermeye devam etmesi 
açısından değil, aynı zamanda di-
rençli yapısı ile de dikkat çekmek-
tedir. Zeytin ağacı suyun olmadığı 
sıcak iklimlerde yaşamaya devam 
eder ve hatta daha kaliteli meyveler 
verir. Zeytin ağacında önemli olan 
onu doğru budayarak yeni filizler 
vermesini sağlamak ve sürekli 
gençleştirmektir. Türkiye’de de 
sosyal politika disiplini her ne kadar 
zorlu ve sert iklim koşullarında var-
lığını sürdürse de kendi köklerini 
unutmayıp beslediği sürece yüzyıl-
lar boyunca kaliteli meyveler ver-
meye devam edecektir. 

ÖMER ZÜHTÜ ALTAN’IN 2003 YI-
LINDA CAHIT TALAS ILE YAPTIĞI 
SÖYLEŞI
Ö. Zühtü Altan: Sayın hocam, 

sosyal politikanın araçlarından biri-
si olarak ücretlerin fiyat artışlarına 
karşı korunmasında toplumsal an-
laşmalardan da yararlanıldığını bili-
yoruz. Hatta ülkemizde de ilk ve son 
bir örnek oldu. O konuda sizin de ça-

yılında davet edildiği Anadolu Üni-
versite’nde Çalışma Ekonomisi ve 
Endüstri İlişkileri Bölümü’nün öğre-
tim elemanları ve öğrencileriyle bir-
likte olmuş ve son konferansını ver-
miştir. Bu çalışmanın temel amacı 
da söz konusu konferansı okuyucu 
ile paylaşarak, Türkiye’de sosyal 
politikanın tarihsel gelişimine çoğu 
zaman gereken dikkati ve özeni pek 
göstermeyen, genç meslektaşları-
mıza Talas’ı bir kez daha hatırlata-
rak anmaktır. 

Talas, 2003 yılında Eskişehir’e 
gelerek Prof. Dr. Ömer Zühtü Altan 
ile Anadolu Üniversitesi Açık Öğre-
tim Fakültesi için, Sosyal Politika 
dersi kapsamında bir TV progra-
mında kullanılmak üzere, söyleşi 
gerçekleştirmiştir. Bu söyleşinin 
hemen ardından Cahit Talas, çalış-
ma ekonomisi ve endüstri ilişkileri 
bölümü öğrenci ve öğretim eleman-
ları ile buluşarak son konferansını 
vermiştir. Konferansın içeriğini de 
büyük ölçüde söyleşide paylaştıkla-
rı oluşturmuştur. Söz konusu söyle-
şinin video kaydını bulmak için ay-
lar süren bir arayışın içine girdiğimi-
zi söylemek isteriz. Hem Anadolu 
Üniversitesi’nin arşivini hem kişisel 
bilgisayarlarımızdaki arşivleri tara-
manın sonucunda kayda ulaşama-
yıp tam ümitsizliğe düştüğümüz bir 
anda Ömer Zühtü Altan evinde vi-
deo kasetleri arasında kayda ulaştı-
ğını söylediğinde adeta saklı bir ha-
zine bulmuş gibi olduk. Söyleşi, Ta-
las’ın ilerleyen yaşı nedeniyle bazı 

olarak Talas’ın bakanlık döneminde hazırlanmaya 
başlamıştır.
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mu? Ne derece benimsendi? Bu, 
fazla tartışılmadı Türkiye’de. Çünkü 
iktisadi devlet kuruluşları kendi bi-
rimleri içinde kendilerine özgü ko-
şulları ön plana doğal olarak çıkar-
dılar. Özel kesim ise, bu konuda çok 
açık bir tavır göstermedi, fazla da 
üzerinde durmadı konunun. O ne-
denle Toplumsal Anlaşma, belge 
olarak bir ölçüde değerli bir nitelik 
taşımaktadır ama pratikte fazla bir 
yer tutmadı ve arkasının gelmeme-
si de pratikle çok bağdaşmamasın-
dan kaynaklanmaktadır. Çünkü her 
birimin, özellikle iktisadi devlet ku-
ruluşlarının, sonra özel kesimin bi-
rimlerinin kendilerine özgü koşulla-
rı var, kendilerine özgü istekleri var, 
kendilerine özgü bir takım önerileri 
var. O nedenle bir modelin arkasın-
da kalıp, bir modele göre çalışma 
yaşamını yönlendirme konusu hem 
iktisadi devlet kuruluşlarının yöne-
ticilerini hem özel kesimi pek öyle 
çekmedi, cazip görülmedi ve kendi 
koşullarının baskısı altında Toplum-
sal Anlaşma’yı varsaydılar ama 
Toplumsal Anlaşma’ya tam uydular 
ve o yolda yürüdüler demek müm-
kün değil. Toplumsal Anlaşma ol-
maksızın da, eğer olmasaydı, toplu 
iş sözleşmeleri süreci çok fazla ak-
samazdı ve o nedenle Toplumsal 
Anlaşma, Türkiye’nin sosyal politi-
ka tarihinde önemli bir belgedir ama 
pratik büyük bir nedeni ve anlamı 
pek görülmemiştir, ortaya çıkma-
mıştır, üzerinde durulmamıştır ve 
pek de yararlı olmuştur denilemez. 
Toplumsal Anlaşma olmasaydı Tür-
kiye’de toplumsal sözleşmelerin ya-

balarınız oldu, bu konuda bir çalışa-
ma da yaptınız. Acaba sosyal kont-
rat olarak da adlandırılan toplumsal 
anlaşmaların günümüz koşulların-
daki değeri nedir? Geçmişte Türki-
ye’de yaşadığımız bu deneyime dö-
nüp baktığımız zaman başarılı ol-
muş mudur? Olmadıysa başarılı 
olamama nedenleri nelerdir? Bu 
konudaki düşüncelerinizi öğrenebi-
lir miyiz?

Cahit Talas: Evet, şimdi Toplum-
sal Anlaşma Türkiye’de yeni bir 
olgu. Toplu iş sözleşmelerinin başla-
yıp gelişmesi ile bir ortam bulan bir 
olgu. Aslında Toplumsal Anlaşma 
başbakan Bülent Ecevit ile Türk-İş 
başkanı Halil Tunç arasında görüşü-
lüp oluşturulan imzalanan bu belge, 
Türkiye’nin kendi özelliklerinden 
kaynaklanan bir belge. Türkiye’de 
bir tarafta oldukça önemli iktisadi 
devlet kuruluşları var, bir yanda 
sendikalar var ve sendikaların daha 
çok iktisadi devlet kuruluşlarında 
sözü geçen bir ortam bulmaları ve 
bu ortamdan yararlanmak isteme-
leri bir yandan Halil Tunç’u bir yan-
dan Bülent Ecevit’i bir araya getirdi 
zamanında. İktisadi devlet teşek-
küllerinin içinde bulundukları mali 
durumların baskılarından kaynak-
lanan bu bir araya gelme, ister iste-
mez bir belgeye de yol verdi. Konu-
şarak anlaştılar ve bu anlaşma daha 
sonra yazılı bir belgeye aktarıldı ve 
böylece bir yol gösterici hem özel 
kesime hem iktisadi devlet teşek-
küllerinin çalışmalarına, toplu iş 
sözleşmesi konularına ışık tutan bir 
belge olarak ortaya çıktı. Yararlı oldu 
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mudur? Bu konu tartışılabilir. Top-
lumsal Anlaşma yol göstermiştir 
ama son bir karar ulaşmak için ille 
de bu yoldan gidin havasında olma-
mıştır. O nedenle de Toplumsal An-
laşma’yı bir sosyal politika tarihi 
içinde önemli bir belge olarak kabul 
etmek gerekebilir fakat Toplumsal 
Anlaşma bir politikanın destekçisi 
ve o politikayı öne süren bir belge 
olarak kabul edilmemeli, yol göste-
rici bir belge olarak kabul edilmeli, 
fakat taraflar anlaşınca Toplumsal 
Anlaşma’ya aykırı, onun ilkelerine 
tamamıyla uymayan uyuşmalar da 
olmuştur, olmaktadır ve olmasında 
da bir sakınca görülmemiştir. 

Ö. Zühtü Altan: Hocam, anladı-
ğım kadarıyla Toplumsal Anlaşma-
ların aslında bir araç olmakla birlik-
te Türkiye koşulları açısından çok 
fazla pratik bir değer de taşımadığı 
yönünde oldu değerlendirmeniz. 
Peki, acaba genelde günümüz ko-
şullarında, geçmişten bugüne eğer 
gelecek olursak, özellikle ücretlerin 
reel değerlerinin korunmasında, ör-
neğin toplu sözleşmelere yakın ge-
lecekteki enflasyon beklentileri 
kestirilerek, bu bir ücret artışının 
öngörülmemesi ya da işverenler ta-
rafından da bu tür bir oranın benim-
senmesi doğrultusunda, acaba ya-
rarı olabilir mi? Yabancı ülkelerdeki 
uygulamalar çerçevesinde, bu ko-
nudaki düşünceniz ne?

Cahit Talas: Evet, ücretler konu-
sunda tabii Toplumsal Anlaşma’nın 
bazı yol gösterici yanları vardır ve 
bu özellikle iktisadi devlet kuruluş-
ları bakımından geçerlidir ve Top-

pılması, kotarılması başka türlü olur 
muydu? Sanmıyorum ve denilebilir 
ki, o zamana kadar olan deneyimler, 
yani toplu iş sözleşmeleri arasındaki 
deneyimler, toplu iş sözleşmelerine 
yol gösterdi. Özellikle iktisadi devlet 
kuruluşlarında ve özellikle özel ke-
simin büyük birimlerinde. O neden-
le Toplumsal Anlaşma, Türkiye’nin 
sosyal politika tarihinde bir önemli 
belgedir fakat bir belgedir, onun 
ötesinde fazla ileriye gitmemiştir, 
arkası gelmemiştir. Arkası gelse iyi 
mi olurdu, daha mı iyi olurdu? Bu, 
tartışılabilir ama arkası gelmediği 
için Toplumsal Anlaşma olmasaydı 
da gerek iktisadi devlet kuruluşla-
rında gerek özel kesimin büyük bi-
rimlerinde aynı sonuçlar, toplu mü-
zakereler sırasında ortaya çıkabilir-
di. O yüzden Toplumsal Anlaşma’nın 
pratik önemi çok gün ışığına çıkmış 
değildir ve çıkmadığı için de toplu iş 
sözleşmesi konusu Türkiye’de ak-
samış değildir, özellikle iktisadi 
devlet kuruluşlarında. İktisadi dev-
let kuruluşlarının ayrıca kendilerine 
özgü bir durumları vardır. Çok da-
yatmazlar karşısındakilere. Yani 
devlet adına toplu sözleşmeyi yapa-
cak olan birim ve o birimin başında 
olanlar, çok dayatıcı ve ille de benim 
söylediğim olsun havasında olma-
dılar, bir uyuşma ve bir yerde buluş-
ma havasına genellikle girdiler. Dik-
kat edilirse toplu sözleşmelerin tari-
hine, yapılışına ve uygulamasına 
iktisadi devlet kuruluşlarında grev-
ler azdır, uyuşma tercih edilmiştir. 
Bu uyuşmanın tercih edilmesinde 
Toplumsal Anlaşma’nın rolü olmuş 
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kalabilir. Ama bu demek değildir ki, 
Toplumsal Anlaşma hiç yararlı ol-
maz, Toplumsal Anlaşma da olmasa 
bu iş yürür, yürür tabii. Yürümesine 
yürür de Toplumsal Anlaşma yol 
göstericilik bakımından bazı öneri-
ler, makul ve işletmeyi zorlamayan 
ve işletmenin kabul edebileceği ni-
telikte önerileri ortaya koymaktay-
sa yahut yol göstermekte ise bun-
dan yararlanmamak söz konusu ol-
mamalı. Ama Türkiye’de Toplumsal 
Anlaşma, toplu iş sözleşmeleri yapı-
lırken ille de ön planda tutulmuş de-
ğildir. Her birim bakımından ayrı ni-
telikler taşıyan, her birim bakımın-
dan Toplumsal Anlaşma’nın bir yanı 
alınmış, fakat bir yanı üzerinde çok 
ısrar olunmamıştır. Çünkü birimin 
kendi koşulları ona elverişli değildir. 
O bakımdan Toplumsal Anlaşma’yı 
bir bütün olarak bütün birimlere ve 
ücretler bakımından özellikle, bü-
tün birimlere yol gösterici niteliği ile 
sunmak pek pratik olur diye düşün-
müyorum. Her birimin, her işletme-
nin kendi koşulları vardır, bu koşul-
ları Toplumsal Anlaşma’ya uyacağız 
diye zorlamak mümkün değildir. 
Ama Toplumsal Anlaşma bir dö-
nemde hiç olmazsa teoride ve pra-
tikte yol gösterici olmuştur. Olması 
da doğaldır, çünkü Türkiye toplu pa-
zarlık, toplu sözleşme yoluna yeni 
girmekte idi. Henüz iki tarafın da, 
çalışan tarafın da çalıştıran tarafın 
da bu konuda deneyimleri yeterli 
bulunmamaktaydı, yani bu doğrul-
tularda Toplumsal Anlaşma yöneti-
ciye ve işçi sendikasına yol gösterici 
ve esneklik sunucu bir nitelik sun-

lumsal Anlaşma’yı göz önünde tu-
tan iktisadi devlet kuruluşlarının 
birimlerinin başında olanlar mü-
za-kerelerin çıkmaza dönüşmesini 
önlemek için Toplumsal Anlaşma 
yol gösterici bir nitelik içermekte ise 
ve bunu ısrarla tavsiye etmekte ise 
yönetici kadrolar kuşkusuz burada 
bu yol göstericiliğini red etmezler ve 
ona uymayı isterler. Ama iktisadi 
devlet teşekküllerinin başında bu-
lunanların da ücretler konusunda 
tamamıyla serbest olduğunu ve ille 
de Toplumsal Anlaşma’nın yol gös-
tericiliğini benimsemek durumda 
olduklarını söylemek mümkün de-
ğil. Kendi koşulları var ve her biri-
min kendine özgü bir takım sorun-
ları var. Yol göstericilik bir yerde 
olanaklarla sınırlıdır ve yol gösteri-
cilik olanakların ötesine geçtiği tak-
dirde yol gösterici olmaktan çıkar, 
daha çok karşı çıkılabilecek olan bir 
belge olarak önümüze gelebilir. O 
nedenle Toplumsal Anlaşmalar, bir 
bütün olarak ne özel kesim için ge-
çerlidir ne de iktisadi devlet kuru-
luşları için geçerlidir. Bazı önerile-
rinden, yol göstericiliklerinden ya-
rarlanabilirler fakat her birim, 
özellikle her büyük birim, kendi ko-
şullarını ön planda tutar, ücret bakı-
mından özellikle böyle, yaşayabil-
mesini, sürdürülebilmesini sağla-
mak için bu konuyu ön planda 
tutmak zorundadır, kendi imkânla-
rını zorlamaz, ister devlet kesimi söz 
konusu olsun, ister özel kesim söz 
konusu olsun. Yani bu durumda 
Toplumsal Anlaşma, biraz teorik dü-
zeyde kalabilir, teorik platformda 
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likte, yeni devletle birlikte, Türkiye 
sosyal politikaya değer ve önem ve-
ren ve mümkün olanı yapmaya iç-
tenlikle karar vermiş bulunan bir 
çalışma havası içine girmiştir. Cum-
huriyet kurulmadan daha, milli mü-
cadele yılları devam ederken, Türki-
ye çok yerinde, isabetli bir kararla 
Zonguldak bölgesini ele almıştır. 
Zonguldak bölgesinde kömür ma-
denlerinde çalışmakta olan işçilerin 
çalışma koşullarını, yaşam koşulla-
rını ilk planda Büyük Millet Mecli-
si’nde ele alarak burada çalışan in-
sanların çalışma koşullarına yakın-
dan yaklaşarak kimi önlemlerin 
alınmasının gerekli olacağına karar 
vermiştir ve bu nedenle daha Cum-
huriyet kurulmadan fakat milli mü-
cadelenin ilk yıllarında yeni devlet 
ilk sosyal politika çalışma koşulları-
nı düzenlemekle yola çıkmıştır ve 
bu dönemde kömür madenlerinde 
çalışmakta olan işçilerin konut du-
rumlarını ele almıştır, çalışma süre-
lerini ele almıştır, iş kazaları ve 
meslek hastalıkları le ilgili durumla-
rı ile yakından ilgilenmiş ve yasal 
önlemler almıştır ve bu dönemde 
gene devlet, milli mücadeleyi yürü-
ten devlet, işçilerin hastalıkları ile 
ilgilenmiştir. Hastalık sigortasının 
ilk belirlenmiş adımları Zonguldak 
bölgesinde çalışan işçiler için atıl-
mıştır. İş kazalarına ilişkin önlemler 
Zonguldak bölgesinde kömür ma-
denlerinde çalışan işçiler için ele 
alınmıştır. Yaşlılık sigortası bu dö-
nemin insanları için öngörülmüştür 
ve böylece Türkiye çok isabetli ka-
rarlarla Zonguldak bölgesini ve kö-

makta ise, bu öneri sunmakta ise 
Toplumsal Anlaşma yararlı olur. Bi-
naenaleyh Toplumsal Anlaşma, ille 
de olması gereken bir belge değildir. 
Fakat Toplumsal Anlaşma’dan ya-
rarlanmak bir birimin başında bulu-
nan yönetici için iyidir, iyi olur. Ken-
disinin ufkunda olmayan bazı öne-
rileri, yolları ona gösterebilir. Onları 
kabul etmek zorunda değildir ama 
onların hiç olmazsa bir bölümünü 
uygulamak veyahut bir bölümün-
den yararlanmak yoluna girebilir. 
Onun için Toplumsal Anlaşma, çok 
Türkiye’de üzerinde ısrarla durulan 
bir belge olmamakla birlikte gene 
de varlığı ile “işveren şunu bir oku-
yun, ne diyor bu Toplumsal Anlaş-
ma?” sendika “şunu ben yeniden bir 
okuyayım, ne diyor acaba bu Top-
lumsal Anlaşma’dan yararlanıp bu 
müzakereleri yoluna koyup barış 
içinde bir sonuca ulaşabilir miyiz?” 
havasına girebilir ve böylece Top-
lumsal Anlaşma görünmeyen bir 
etki ile de yararlı olabilir diye düşü-
nüyorum. 

Ö. Zühtü Altan: Türkiye’de sosyal 
politikanın tarihi alanında okudu-
ğum en güzel kitap sizin kitabınız. 
Türkiye’de sosyal politikanın tarihi-
ne ilişkin önemli köşe başlarıyla 
bize bir değerlendirmenizi aktara-
bilir misiniz?

Cahit Talas: Evet, Türkiye bir Sa-
nayi Devrimi yaşamadan sosyal ni-
telikli politikalara önem veren, el 
atan nadir ülkelerden biridir. Os-
manlı’dan Türkiye sosyal politikaya 
ilişkin olarak fazla bir şey devral-
mamıştır. Fakat Cumhuriyet ile bir-
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Çalışma Bakanlığı kurulduktan he-
men sonra 1946 yılında o zamanki 
adıyla İşçi Sigortaları Kurumu ku-
rulmuş ve İşçi Sigortaları Kuru-
mu’nun kurulması ile iş kazası, 
meslek hastalıkları yasası çıkarıl-
mış, yaşlılık sigortasına ilişkin yasa 
çıkarılmış, hastalık sigortasına iliş-
kin yasa çıkarılmış ve böylece bir 
bütün olarak sosyal sigortaların 
dalları 1900’lü yılların ortalarından 
itibaren kurularak bir demet halin-
de sosyal güvenlik sisteminin ilk 
büyük adımları gerçekleştirilmiştir. 
Sonra bu gerçekleştirme bu alanda 
devam etmiştir. Fakat bu dal, sosyal 
politikanın dallarından biridir. Sos-
yal politikanın başka bir önemli dalı 
örgütlenme hakkının işçilere tanın-
masıdır. 1947 yılında birinci Sendi-
kalar Yasası çıkarılmış ve bu Sendi-
kalar Yasası ile çok demokratik bir 
yasa olmamakla birlikte sendikala-
rın kurulması yasal güvence altına 
alınmıştır. Ve bu yolda devam edile-
rek Türkiye sosyal sigortalardan 
sosyal güvenlik düzenine doğru da 
bir yola girmiştir ve sosyal sigorta-
ların kapsadığı işçiler, çalışanlar ge-
nişletilerek sosyal güvenlik yani 
halkın çoğunu, bilhassa çalışanların 
çoğunluğunu kapsayan bir yol bu 
dönemde, hemen savaş bittikten 
sonra, açılmıştır. Bunun yanında 
kuşkusuz devletin sosyal sigortalar 
yasalarını çıkarmasının yanında 
önemi yasalar, bilhassa çıkarılmış 
ve 1963 yılında iki önemli yasa, sos-
yal politikayla ilgili çıkarılmıştır. Bi-
risi 1963 Sendikalar Yasası’dır, öteki 
de gene işçilerle yakından ilgili olan 

mür madenlerinde çalışmakta olan 
işçilerin durumlarını ele alan karar-
lar ve yasalarla sosyal politika ala-
nında bir bölgeye inhisar etmekle 
beraber önemli bir bölgeye ilişkin 
olarak atmıştır ve buradan yola çı-
karak Türkiye, demin söylediğim 
gibi, henüz sanayileşmeden, henüz 
yeterli bir sanayi yaşamına ulaşma-
dan bazı yasal kararlara doğru yö-
nelmiştir ve ilk kez 1936 yılında bi-
rinci İş Kanunu çıkarılırken, bu ka-
nunun öncesinde bir takım gene 
çalışmakta olan işçilerin çalışma 
koşullarını düzenleyen münferit ya-
salar da çıkarmıştır. Fakat asıl 
önemli yasa, 1936 tarihli İş Kanu-
nu’dur. Henüz sanayi çok ilkel nite-
likli bir durum gösterdiği halde 1936 
tarihli İş Kanunu gibi bir Kanun ol-
dukça ileri hükümler içeren bir iş 
kanununu Türkiye bu dönemde çı-
karmıştır. Önemli bir adım, çok 
önemli bir adım. Ve 1936’da çıkarıl-
mış olan İş Kanunu kendi içinde yeni 
bir politikaya doğru ilk adımı da at-
mış ve yolunu göstermiştir. 1936 ta-
rihli İş Kanunu aynı zamanda Türki-
ye’de sosyal sigortaların kurulma-
sını öngören hükümler içermekte 
ve bu yolda gerekli çalışmaların ya-
pılmasına başlanmasını öngörmek-
tedir ve bu nedenledir ki 1936 yılın-
da bu yasa içinde yer alan hükümler 
nedeniyle, 1945 yılında savaş biter 
bitmez Türkiye sosyal sigortalarla 
ilişkili yasaları çıkarma yoluna gir-
miştir. Bu, devlet yolu ile devlet ta-
rafından Türkiye’de ilk kez bazı 
riskleri karşılamaya dönük yasala-
rın çıkarılması yoludur. 1945 yılında 
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ileri adımlar atma yoluna girmiştir. 
Bu yol, bir eksiklik ile devam et-
mektedir. O eksiklik de işsizlik si-
gortasının olmamasıdır. Büyük bir 
eksiklik, işsizlik sigortasının olma-
ması ve bu işsizlik sigortasının ol-
maması Türk sosyal güvenlik siste-
minin en büyük eksikliklerinden 
birisidir. Çünkü Türkiye işsizi çok 
bol ülkelerden biridir. Çalışma ya-
şında olan insanlarının yüzde 20’si-
nin işsiz olduğu aşağı yukarı sap-
tanmış, belirlenmiş bulunmaktadır. 
Bu, çok önemli bir orandır. İşsizlik 
sigortası da olmayınca bu insanlar 
kendi kaderlerine terk edilmekte-
dir. Oysa hem İnsan Hakları Bil-
dir-gesi’nde ki, Türkiye bunu 1948 
yılında imzaladı, hem de Türkiye’nin 
yeni anayasalarında insanların iş-
sizliğe karşı korunması hükümleri 
yer almaktadır ve çalışmanın bir in-
san hakkı olduğu kabul edil-mek-
tedir. Yani bu hakkın gerçekten bir 
hak ve geçerli olması için işsizlik si-
gortalarının sosyal güvenlik düzen-
leri içinde, işsizlik sigortasının çok 
önemli bir dal olarak Türkiye’de ye-
rini alması gerekir. En büyük Türk 
sosyal politika tarihinde, günümüz-
de en büyük eksik budur. Eğer bu 
işsizlik sigortası durumu böyle sav-
saklanmaya devam ederse ve işsiz-
lik sigortası olmayan insanlar işsiz 
kaldıkları zaman kendi kaderlerine 
terk edilirlerse bu, sosyal devlet ile 
bağdaşmaz. Bu durum sosyal devlet 
ile bağdaşmaz, Anayasamızla bağ-
daşamaz. 1961 Anayasası ile, daha 
sonra 1982 Anayasası ile, biraz geri-
lemiş olmakla birlikte, bağdaşmaz. 

toplu pazarlık, toplu iş sözleşmesi 
yasasıdır. Bu iki yasa, başlamış olan 
yolu sürdürmüştür ve bunların dı-
şında özellikle sosyal sigortaların 
uygulama alanı genişletilmiştir. İşçi, 
İş Kanunu’na bağımlı olmaktan 
kurtarılmıştır. Sosyal sigortaların 
uygulama alanı ve bu alan oldukça 
geniş bir işçi kitlesine yayılmıştır. 
Bir de bunun yanında, tabii demin 
üzerinde durduğumuz toplu pazar-
lıkla ilgili olarak Sendikalar Yasa-
sı’nın kurulabilmiş olması ve sendi-
kaların kendilerine ilk iş olarak top-
lu iş sözleşmesi görevinin benim- 
senmiş olması sosyal politika tari-
hinde Türkiye için önemli adımlar-
dan bir başkasını oluşturmaktadır. 
Ne olmuştur? Toplu iş sözleşmesi, 
toplu pazarlık yoluyla ücretler artık 
gelişigüzel işverenle bir işçi arasın-
da, birkaç işçi arasında yapılmakta 
olmaktan kurtulmuş, toplu iş söz-
leşmeleri ortaya çıkmıştır. Sendika-
lar kendi mensupları için, çalışanları 
için işverenle birlikte konuları mü-
zakere ederek önce ücretleri, sonra 
işçilerle ilgili diğer çalışma koşulla-
rını iyileştirmeye dönük tedbirleri, 
önlemleri almak bakımından toplu 
iş sözleşmeleri imzalama, akdetme 
yoluna girmişlerdir ve böylece sen-
dikalar çok önemli bir görevi, yani 
toplu pazarlık yapma, toplu iş söz-
leşmesi imzalama görevini ve bu 
yasalar yoluyla yapabilme, bunlara 
ulaşabilme, bunlara işvereni razı 
edebilme yoluna girmiştir. Ve bun-
ların yanında toplu pazarlık ve toplu 
iş sözleşmesinin yanında Türkiye’de 
sosyal güvenlik sistemi çok geniş ve 
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ğımsız olanlarla da esnafla da ba-
ğımsız çalışanları ile de ilgilenmiş ve 
bunların yaşam koşulları, çalışma 
koşulları da gene BAĞ-KUR yoluyla 
ele alınmış ve bu yolla bilhassa bu 
kesimin sosyal güvenlik hakları 
mümkün olan ölçülerde ve sosyal 
sigortaların bütün dalları söz konu-
su edilerek sosyal politika tarihi ge-
niş ölçüde bir yola girmiş ve bu yol-
da yürümesi devam edegelmiştir. 

Çünkü işsiz kalan insanın aynı za-
manda yaşam hakkı da tehlikeye 
dü-şmektedir. Böyle bir durumda 
sosyal devletin nitelikleri geniş öl-
çüde ihlal edilmiş olmaktadır. Bu 
nedenle sosyal sigortaların ve sos-
yal sigortalar içinde işsizlik sigorta-
sının kendi yerini önemli ölçülerde 
alması ve yürütülmesi gerekmek-
tedir. Öte taraftan Türkiye’nin sos-
yal politika tarihi, yalnız işçi kesimi 
ile de ilgilenmemiştir. Türkiye ba-
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SAĞLIK ÇALIŞANLARI İÇİN 
COVID-19 HASTALIĞI İŞ KAZASI VEYA MESLEK 
HASTALIĞI MIDIR?

(*)Sami NARTER
(**)Cebrail ŞIMŞEK

ÖZ
Ülkemiz de tüm dünya ülkeleri 

gibi koronavirüsü 2'nin (SARS-
CoV-2) salgınından etkilenmiş ve 
önemli kısıtlayıcı tedbirler almak 
zorunda kalmıştır. Her meslek gru-
bundan insanlar işlerinin durdurul-
ması nedeniyle büyük oranda virüs 
bulunan ortamlardan izole olarak 
yaşamaktadırlar. Fakat, sağlık çalı-
şanları çok tehlikeli bu hastalığı ta-
şıyan kişileri tedavi edebilmek için 
her türlü riske rağmen çalışmaya 
devam etmektedirler. Tüm kişisel 
koruyucu malzemeleri kullansalar 
dahi bir şekilde hastalığa yakalan-
maktadırlar. Bu hastalığa yakala-
nan birçok hekim ve diğer sağlık 
çalışanı vefat etmiş veya halen te-
davisi devam edenler bulunmakta-
dır. Bu kişiler için iş kazası veya 
meslek hastalığı bildiriminden han-
gisi yapılacaktır?  

Bu çalışmanın amacı, sağlık çalı-
şanları açısından COVID-19'un han-
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gi koşullarda iş kazası ve/veya 
meslek hastalığı sayılacağı ve ne tür 
bildirim yapılması gerektiği konu-
sunda görüşlerimizin ortaya konul-
masıdır. Kanaatimizce sağlık çalı-
şanlarının yakalandığı COVID-19 
hastalığı kural olarak iş kazası olup 
çok nadir olarak (istisnai) meslek 
hastalığı olarak değerlendirilebilir.  

Anahtar Kelimeler: Koronavirus 
Hastalığı COVID-19, Sağlık Çalışanı, 
İş Kazası ve Meslek Hastalığı, Ani ve 
Gözle Görülebilir Olay, Mesleki ve 
Hastalık Öyküsü.

IS CORONAVIRUS DISEASE A 
WORK ACCIDENT OR 
OCCUPATIONAL DISEASE FOR 
HEALTHCARE WORKERS?

ABSTRACT
Our country, along with other 

countries in the world, was exposed 
to the SARS CoV-2 outbreak and 
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bir şekilde bulaşması,  bugüne ka-
dar kesin tedaviye yönelik bir ilacı-
nın olmaması ve henüz bu virüse 
karşı aşı geliştirilememiş olması 
nedeniyle tüm dünyada çok fazla 
etkili olmuştur. En gelişmiş ülkeler 
de dâhil olmak üzere tüm dünya bu 
virüsten korunabilmek için evlere 
kapanmak ve sokağa çıkma yasak-
ları uygulamak zorunda kalmıştır. 
Bu yasaklara rağmen ölümlerin 
önüne geçilememiştir.

Ülkemiz de tüm dünya ülkeleri 
gibi bu salgından etkilenmiş ve di-
ğer dünya ülkeleri gibi önemli kısıt-
layıcı tedbirler almak zorunda kal-
mıştır. Birçok işyerinde işlerin dur-
durulması veya yavaşlatılması 
nedeniyle çalışanlar büyük oranda 
virüs bulunan ortamlardan izole 
olarak yaşamaktadırlar. Fakat sağ-
lık çalışanları bu çok tehlikeli hasta-
lığı taşıyan kişileri tedavi edebilmek 
için her türlü riske rağmen çalışma-
ya devam etmektedirler. 

Tüm kişisel koruyucu malzeme-
leri kullanmak suretiyle çalışsalar 
dahi bir şekilde hastalığa yakalan-
maktan kaçınamamaktadırlar. Bu 
hastalığa yakalanan birçok hekim 
ve diğer sağlık çalışanı vefat etmiş 
veya halen tedavisi devam edenler 
bulunmaktadır. 

Hastalık nedeniyle sürekli iş gö-
remez hale gelen veya ölen sağlık 
çalışanlarının Sosyal Güvenlik Ku-
rumu (SGK)’ya bildirimi açısından, 
yetkili ilgili makamlarda bir tered-
düt olduğu görülmektedir. Sağlık 
çalışanlarının yakalandığı COVID-19 
iş kazası ve/veya meslek hastalığı 
mıdır? Bildirim formunda hangisi 

had to take important restrictive 
measures. Many workplaces have 
been stopped due to a pandemic, 
and most people live isolated from 
viruses. However, healthcare work-
ers continue to work despite all 
kinds of risks to treat people with 
this very dangerous disease. Even if 
they use all personal protective ma-
terials, they are somehow infected. 
There are many physicians and oth-
er healthcare professionals who 
have died from this disease or still 
under treatment. Which of the work 
accident or occupational disease 
notification will be made for these 
people?

The aim of this study is to reveal 
our views on whether COVID-19 is 
considered an occupational acci-
dent or occupational disease and 
what kind of notification should be 
made for healthcare professionals. 
In our opinion, COVID-19, as a rule, is 
a work accident for healthcare 
workers  and it can be considered as 
an exceptional occupational dis-
ease.

Keywords: Coronavirus Disease 
COVID-19, Healthcare Worker, Work 
Accident and Occupational Disease, 
Sudden and Visible Event, Occupa-
tional and Disease History.

GIRIŞ
COVID-19 günümüzde dünya ça-

pında yaklaşık üç buçuk milyondan 
fazla kişinin hastalanmasına ve on-
binlerce kişinin ölümüne sebep olan 
çok tehlikeli bir bulaşıcı hastalıktır. 
Her yaş grubundan insana çok hızlı 



141KARATAHTA / İş Yazıları Dergı̇si

Çalışmada öncelikle COVID-19 
ve sağlık çalışanlarına ilişkin temel 
kavramlar açıklanacaktır. Daha 
sonra iş kazaları ve meslek has-
talıklarının konuyla ilgili ayrıntı-
ları açıklanacak olup son bölümde 
sağlık çalışanları açısından CO-
VID-19'un nasıl nitelendirilmesi ge-
rektiği açıklanacaktır. 

1. KORONAVIRÜS HASTALIĞI, 
BULAŞICILIĞI VE SAĞLIK ÇALI-
ŞANLARINA ILIŞKIN TEMEL 
KAVRAMLAR

1. 1. Koronavirüs Hastalığı ve Bu-
laşıcı Olması 

1.1.1. Koronavirüs Hastalığı (CO-
VID-19)
SARS-CoV-2 hastalığı 2019, kı-

saltmasıyla COVID-19; insanları et-
kileyen, şiddetli akut solunum yolu 
sendromu koronavirüsü 2'nin 
(SARS-CoV-2) neden olduğu bula-
şıcı bir solunum yolu hastalığıdır.1

Hastalık ilk olarak 1 Aralık 2019 
tarihinde Çin'in Vuhan şehrinde 
saptanmış, o günden bu yana dünya 
çapında yayılarak  pandemiye yol 
açmıştır. Bugün hastalananların sa-
yısı 3,5 milyonu aşmıştır ve her ge-
çen gün bu sayı artmaya devam et-
mektedir. Hastalıkta görülen yaygın 
semptomlar arasında ateş, öksü-
rük, halsizlik ve nefes darlığı yer al-
maktadır. 

1 "Naming the coronavirus disease (COVID-19) and the 
virus that causes it". World Health Organization’den 
Akt: https://tr.wikipedia.org/wiki/Koronavir%C3%-
BCs_hastal%C4%B1%C4%9F%C4%B1_2019 Erişim: 
26.04.2020

işaretlenecektir? Bu çalışmanın 
amacı, öncelikle, sağlık çalışanları 
açısından iş kazası ve meslek has-
talıklarının hukuki temelde açık-
lanması ve COVID-19 bildirimi ko-
nusunda görüşlerimizin ortaya ko-
nulmasıdır.

İş kazası veya meslek hastalığı 
son derece geniş bir alana sahip 
olup tıbbi, teknik, ekonomik, sosyal 
ve hukuki yönleri bulunmaktadır. 
Bizim çalışmamız diğer yönlerinden 
ziyade iş kazası veya meslek hasta-
lığının sağlık çalışanları açısından 
hukuki niteliği yönü üzerinde ola-
caktır.

İş sağlığı ve güvenliği hukuku 
alanında da üzerinde durulması ge-
reken iki temel süreç vardır. Bunlar-
dan ilki iş sağlığı ve güvenliği ön-
lemlerinin alınması dönemidir. Bu 
dönemde yapılacak tüm işlemler iş 
kazaları ve meslek hastalıklarının 
önlenmesine yönelik olan tedbir ve 
hazırlıklardır. İkincisi ise iş kazası-
nın meydana geldiği veya meslek 
hastalığının ortaya çıktığı dönem-
dir. Bu dönemde tüm tarafların so-
rumluluklarının ortaya çıkması 
muhtemel olup iş kazası veya mes-
lek hastalığından doğan zararların 
tazmin edilmesi dönemidir. Çalış-
mamızda, çok geniş olan ikinci te-
mel süreçte yer alan, meydana ge-
len olayın niteliğinin tespiti aşaması 
ayrıntılı olarak incelenecektir.

Çalışmada, iş sağlığı ve güvenliği 
ile ilgili mevzuattaki hukuki düzen-
lemelerden hareket edip, bunların 
sonuçları, mahkeme kararları ile 
öğreti görüşlerinin süzgecinde de-
ğerlendirilecektir. 
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ri dağıtır, o ortamda bulaştırıcı kişi 
gitse bile virüsler ortam şartlarına 
göre bir süre daha hayatta kalabilir, 
ortam havalandırılmıyorsa ortamda 
bulunmaya devam eder ve bu süre 
içerisinde başka birisi geldiği zaman 
gelen kişi virüsle enfekte olabilir.7

Hasta insanlardan diğerlerine 
enfekte kişiyle aynı ortamda yaşa-
mak veya bakımını yapmak gibi ya-
kın temasla bulaşır. Mikroplarla kir-
lenmiş yüzey ve eşyalarla temas 
etmiş ellerle ağız, burun ve gözlere 
dokunmakla; hapşırma, öksürme 
ve konuşma esnasında havaya atı-
lan damlacıkların solunum yoluyla 
alınmasıyla virüs insanlara geçer. 
Hastaneler gibi sağlık ortamlarında 
da diğer hastalara ve sağlık çalışan-
larına bulaş söz konusudur.8 Virüse 
maruz kalındıktan semptomların 
ortaya çıkmasına kadar geçen ku-
luçka süresi 2 ila 14 gün arasında 
olup, ortalama olarak 5 gün sür-
mektedir.9 Bu sürenin 2 ile 27 gün 
sürdüğü hastalıkta, virüsün belirti-
ler ortaya çıkmadan önce de bulaşı-
cı olduğuna dair bazı kesin olmayan 
kanıtlar da bulunmaktadır. 10

7  https://www.seyahatsagligi.gov.tr/site/Hastalik 
Detay/Mers-CoV-Hastaligi’den Akt: tr.wikipedia.org
8  https://www.seyahatsagligi.gov.tr/site/Hastalik-
Detay/Mers-CoV-Hastaligi Erişim: 26.04.2020
9  "Symptoms of Novel Coronavirus (2019-
nCoV)". www.cdc.gov. ; Velavan TP, Meyer CG (Mart 
2020). "The COVID-19 epidemic". TropicalMedicine& 
International Health. n/a (n/a), s. 80–278. doi:10.1111/
tmi.13383’den Akt: tr.wikipedia.org
10 "NovelCoronavirus Information Center: Expertgui-
danceandcommentary" ; "NovelCoronavirus(2019-n-
CoV)" (PDF). World HealthOrganization ; Rothe, Camil-
la; Schunk, Mirjam; Sothmann, Peter; Bretzel, Gisela; 
Froeschl, Guenter; Wallrauch, Claudia; Zimmer, Thorb-
jörn; Thiel, Verena; Janke, Christian; Guggemos, Wolf-
gang; Seilmaier, Michael; Drosten, Christian; Vollmar, 
Patrick; Zwirglmaier, Katrin; Zange, Sabine; Wölfel, Ro-
man; Hoelscher, Michael (30 Ocak 2020). "Transmissi-

Bazı çalışmalarda virüsün mer-
kezi sinir sistemini de tuttuğu, koku 
duyusu kaybı ve solunum güçlüğü 
belirtilerinin bu sebepten ileri geldi-
ği gösterilmiştir.2 Vakaların çoğu 
hafif semptomlara sahip olsa 
da bazı hastalarda şiddetli zatür-
re ve çoklu organ yetmezliği mey-
dana gelebilir.3

Çin'deki 44.000'den fazla vaka 
üzerinde yapılan ilk büyük analize 
göre doğrulanmış vakalar arasında 
diyabet, yüksek tansiyon, kalp ra-
hatsızlığı ya da solunum sorunları 
olan hastalar arasında ölümler en az 
beş kat daha yaygındır.4

3 Mart 2020 itibarıyla dünya ça-
pında ölüm oranı yüzde 3,4 olup 26 
Nisan 2020 tarihi itibarıyla Dünya'da 
2.934.639 onaylanmış vaka, 840.763 
iyileşen varken virüs nedeniyle 
203.683 hasta hayatını kaybetmiş-
tir.5

1.1.2. Koronavirüsünün (CO-
VID-19) Bulaşıcılığı
Virüs insandan insana, havada 

veya yüzeylerde bulunan virüs içe-
ren öksürük sonucu oluşan damla-
cıkların nefes yoluyla vücuda gir-
mesiyle bulaşmaktadır.6 Bulaştırıcı 
taşıyıcı kişi bulunduğu ortamda ne-
fes alıp vermesi, konuşması, hapşır-
ması, öksürmesi, ile ortama virüsle-

2 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32104915/’den 
Akt: tr.wikipedia.org
3 "Q&A on coronaviruses". World HealthOrganizati-
on’denAkt: tr.wikipedia.org
4 "Coronavirusdeath rate: Whatarethechances of 
dying?" ’den Akt: tr.wikipedia.org
5 "Coronavirus Update (Live) - Worldometer"’den Akt: 
tr.wikipedia.org
6  "How doescoronavirusspread?" ’den Akt: tr.wikipe-
dia.org
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tanelerde, özel muayenehanelerde, 
sağlık ocaklarında, diş hastanele-
rinde, yaşlı bakım ve rehabilitasyon 
merkezlerinde, fizyoterapi merkez-
lerinde vb. yerlerde çalışırlar.

Çalışma konumuz bakımından 
bu kişilerin sosyal güvenlikle ilgili 
durumlarına kısaca bir göz atıldı-
ğında mevcut çalışanların büyük 
çoğunluğunun kamu çalışanı oldu-
ğu görülmektedir. Kamu çalışanla-
rının da büyük çoğunluğu Sağlık 
Bakanlığına bağlı hastanelerde di-
ğer kısmının ise üniversite hasta-
nelerinde çalıştıkları gözlemlen-
mektedir. Bu kişiler 5510 sayılı Ka-
nun 4/1-c maddesi kapsamında 
sigortalı sayılmaktadırlar.

Kamu çalışanları dışında kalan 
tıpçı sağlıkçıların büyük bir kısmı 
özel kuruluşlarda çalışmakta olup 
bunlar 5510 sayılı Kanun 4/1-a 
maddesi kapsamında sigortalıdırlar. 

Yine Kamu çalışanları dışında 
kalan tıpçı sağlıkçıların bir kısmı ise 
özel hastane veya muayenehane 
sahipleri veya bu kuruluşların sahi-
bi olan şirketlerin ortaklarıdırlar. Bu 
kişiler ise 5510 sayılı Kanun 4/1-b 
maddesi kapsamında sigortalıdırlar. 

Görüleceği üzere aynı mesleği 
icra etmelerine rağmen farklı açılar-
dan sigortalılıkları mevcuttur. Aşa-
ğıda tüm sigortalılar açısından iş 
kazaları ve meslek hastalıkları ba-
kımından benzerlikleri ve farklılık-
ları ortaya konularak COVID-19 açı-
sından değerlendirilecektir.

Klinik, laboratuvar ve radyolojik 
bulguları hastalığı desteklemekle 
birlikte, özellikle erken dönemde 
PCR testi negatif olan olguların sa-
yısı az değildir. Bu olgular da PCR (+) 
olgular gibi derhal tedaviye alın-
maktadırlar. Dünya Sağlık Örgü-
tü’nün bu kişilerin de dâhil olduğu 
COVID-19 için önerdiği iki kod bu-
lunmaktadır. Bu kodlar Sağlık Ba-
kanlığı tarafından hazırlanan reh-
berde de tanımlanmış ve kullanımı 
duyurulmuştur (Alıcı ve Coşkun 
Beyan ve Şimşek, 2020: 148-165).

Dünya Sağlık Örgütü 11 Mart 
2020'de 2019-20 koronavirüs salgı-
nını bir küresel salgın (pande-
mi) ilan etmiş, durumun bir Ulusla-
rarası Kamu Sağlığı Acil Duru-
mu (PHEIC) olduğunu açıklamıştır. 11

1.2. Sağlık Çalışanları
Sağlık çalışanları; tıp alanında 

eğitim almış olanlar ve bunların dı-
şındaki alanlarda eğitim almış olan-
lar olarak ikiye ayrılabilir.

1.2.1. Tıp Alanında Eğitim Almış 
Olanlar
Tıp alanında eğitim almış sağlık 

çalışanları; hekim, hemşire, ebe, diş 
hekimi, eczacı, diyetisyen, psikolog, 
fizyoterapist, sağlık teknisyenleri ve 
benzeri tüm çalışanlardır. Bu sağlık 
çalışanları, devlet hastanelerinde, 
üniversite hastanelerinde, özel has-

on of 2019-nCoV Infectionfrom an Asymptomatic-
Contact in Germany". New EnglandJournal of 
Medicine. doi:10.1056/NEJMc2001468’den Akt: tr.wi-
kipedia.org
11 "WHO Director-General'sopeningremarks at theme-
diabriefing on COVID-19" (Basın açıklaması). 11 March 
2020. 
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kimi: 30.615, Hemşire: 190.499, Diğer 
Sağlık Personeli: 177.409, Ebe: 
56.351, Eczacı: 32.032 ve Diğer per-
sonel veya hizmet alımı yoluyla çalı-
şan: 376.367 olmak üzere tüm sağlık 
personelinin sayısı 1.016.401 kişidir.12

Yukarıdaki sayılar Devlet hesa-
bına ve serbest çalışan tüm sağlık 
personelini kapsamaktadır. 

Diğer Sağlık Personeli grubuna, 
aşağıdaki branşlarda çalışanlar dâ-
hil edilmiştir: Ameliyat Teknisyeni, 
Anestezi Teknisyeni, Biyolog, Çevre 
Sağlığı Teknisyeni,  Çocuk Gelişim-
cisi, Diş Protez Teknisyeni, Diş Tek-
nisyeni, Diyetisyen, Fizik Tedavi 
Teknisyeni, Fizikoterapist, Fiziyote-
rapist, İlk ve Acil Yardım Teknisyeni, 
İlk ve Acil Yardım Teknikeri, Kalp 
Akciğer Pompa Çalışma Teknisyeni, 
Laboratuvar Teknikeri, Laboratuvar 
Teknisyeni, Odyolog, Odyometri 
Teknikeri, Odyometri Teknisyeni, 
Ortopedi Teknisyeni, Patolojik Ana-
tomi Teknisyeni, Perfüzyonik Pom-
pa Teknisyeni, Protez Teknisyeni, 
Psikolog,   Röntgen Teknisyeni, Sağ-
lık Fizikçisi, Sağlık Savaş Memuru, 
Sağlık Teknikeri, Sağlık Teknisyeni, 
Sitopatoloji, Sosyal Çalışmacı, Tıbbi 
Sekreter, Tıbbi Teknolog, Toplum 
Sağlığı Teknisyeni.

2018 yılında toplam Diş Hekimi 
sayısına asistan diş hekimleri, Ec-
zacı sayısına ise serbest eczaneler-
de çalışan ikinci eczacı ve yardımcı 
eczacılar da dâhil edilmiştir.13

12 TÜİK İstatistikleri, http://tuik.gov.tr/PreTablo.
do?alt_id=1095
13 TÜİK İstatistikleri, http://tuik.gov.tr/PreTablo.
do?alt_id=1095

1.2.2. Tıp Alanı Dışında Eğitim Al-
mış Olanlar
Hastane müdürü, insan kaynak-

ları personeli gibi idari personel; te-
mizlik görevlileri, yemekhane gö-
revlileri, güvenlik görevlileri, ambu-
lans sürücüleri gibi yardımcı 
personel tıp dışında eğitim almış 
personeller arasında sayılabilmek-
tedir. 

Bu kişiler de her ne kadar tıp eği-
timi almamış olsalar da sağlık ku-
ruluşlarında çalıştıkları ve sürekli 
hastalar ve yakınları ile muhatap 
oldukları için sağlık personeli olarak 
nitelendirilmektedir. 

Bu kişiler de devlet hastanele-
rinde, üniversite hastanelerinde, 
özel hastanelerde, özel muayeneha-
nelerde, sağlık ocaklarında, diş has-
tanelerinde, yaşlı bakım ve rehabili-
tasyon merkezlerinde, fizyoterapi 
merkezlerinde vb. yerlerde çalışır-
lar.

Bu kişilerin arasında da her üç 
türden sigortalı bulunmaktadır.  Bir 
başka anlatımla 5510 sayılı Kanun 
4/1-a, b ve c maddeleri uyarınca si-
gortalılıkları bulunmaktadır. Bu ne-
denle aşağıda yapılacak tüm açıkla-
malar bu kişiler açısından da geçerli 
olacaktır. 

1.3. Ülkemizde Sağlık Çalışanları
Ülkemizdeki sağlık çalışanlarına 

ilişkin istatistikler Sağlık Bakanlığı 
ve Türkiye İstatistik Kurumu tara-
fından tutulmaktadır. TÜİK tarafın-
dan tutulan en son istatistik 2018 
yılına aittir. 2018 yılı TÜİK istatistik-
lerine göre; Hekim: 153.128, Diş He-
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Hazırlanan rapor, 44 ilde kamu ya da 
özel ayırt edilmeksizin tüm sağlık 
kurumlarını kapsamaktadır. Tanı 
almış hekim sayısına 37 ilde ulaşıl-
mış, üç ilde sağlık çalışanlarının 
meslekleriyle ilgili ayırım yapılama-
mıştır. Toplam 3474 sağlık çalışanı-
nın COVID-19 tanısı aldığı bilgisine 
ulaşılabilmiştir. Bunların yüzde 
38’ini hekimler oluşturmaktadır.  
Hekim dışı sağlık çalışanlarının 
meslekleri ebe, hemşire, sağlık tek-
nisyeni, sağlık memuru, eczacı, diş 
hekimi, temizlik çalışanı, tıbbi sek-
reter, şoför ve mühendistir.16

2. HUKUK SISTEMIMIZDE IŞ 
KAZASI

2.1. Kaza ve Iş Kazası 
İş sağlığı ve güvenliği hukuku 

alanında iş kazaları ve meslek has-
talıkları ayrı ve özel bir yer tutmak-
tadır. Her türlü önleme rağmen iş 
kazaları ve meslek hastalıkları or-
taya çıkmaktadır. Özellikle, konu-
muz olan COVID-19 virüsünün etki-
leri nedeniyle ortaya çıkan zararla-
rın iş kazası mı yoksa meslek 
hastalığı mı olarak değerlendirilme-
si bakımından bu kavramların ay-
rıntılı olarak incelenmesi gerekir. 

2.1.1. Kaza Kavramı ve Unsurları
Aslı Arapçadan gelen kaza söz-

cüğü Türk Dil Kurumunun Güncel 
Türkçe Sözlüğünde, “İstem dışı 
veya umulmayan bir olay dolayısıy-
la bir kimsenin, bir nesnenin veya 

16 Türk Tabipleri Birliği, Rapor, Erişim: 26.04.2020

Sağlık çalışanları sayıları en son 
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın 
açıkladığı üzere, 10 Nisan 2020 tarihi 
itibarıyla Türkiye’de toplam doktor 
sayısı 165.363 iken toplam hemşire 
sayısı 204.969, toplam diş hekimi 
sayısı ise 32.859 dur. Bununla birlik-
te, doktorların yüzde 61,4’ü Sağlık 
Bakanlığı’nda, yüzde 20,4’ü üniver-
sitelerde ve yüzde 18,2’si özel sek-
törde çalışmaktadır.14

Covıd-19 salgınının başladığı ilk 
günden itibaren Türkiye’de sağlık 
çalışanlarının hastalanma duru-
muyla ilgili bilgiler ilk açıklandığın-
da 600 sağlık çalışanının bu virüs 
nedeniyle hastalandığı yine sağlık 
bakanı tarafından açıklanmıştır. En 
son 28.04.2020 günü yaptığı basın 
toplantısında 7428 sağlık çalışanı-
nın hastalandığını açıklamıştır. 

 COVID-19 hastalığına yakalanan 
ve ilk hayatını kaybeden hekim olan 
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu’nun yaşa-
mını yitirdiği 1 Nisan 2020 tarihin-
den bugüne kadar, 24 sağlık çalışanı 
hayatını kaybetmiştir. Yaşamını 
kaybeden 14’ü hekim 24 sağlık çalı-
şanının yanı sıra, binlerce hekim ve 
sağlık çalışanı hastanelerde, 
ASM’lerde ve filiyasyon sırasında 
enfekte olmaktadır.15

Türk Tabipleri Birliği tarafından, 
Tabip Odaları aracılığıyla, illerde ula-
şılabilen sağlık kurumlarından has-
ta sağlık çalışanı sayıları derlene-
rek, COVID-19 salgınında genel du-
rum değerlendirilmeye çalışılmıştır. 

14 https://www.dogrulukpayi.com/bulten/turkiye-
nin-saglik-istatistikleri
15 Türk Tabipleri Birliği, Rapor, Erişim: 26.04.2020
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Yukarıdaki tanımlar gözönüne 
alındığında genel anlamda kazanın 
unsurları şöyle ortaya konulabilir. 
Bu unsurlardan ilki ortaya çıkan za-
rar unsurudur. Bir kazanın hukuki 
sorumluluk oluşturabilmesi için 
ortaya bir zarar çıkması gerekir. 
Söz konusu zarar, malvarlığında bir 
eksilme şeklinde gerçekleşebilece-
ği gibi vücut bütünlüğünde eksilme 
ya da ölüm şeklinde de ortaya çıka-
bilir. Vücut bütünlüğünde meydana 
gelen zararlar ise fiziksel zarar ola-
bileceği gibi ruhsal zarar da olabilir 
(Akın, 2013: 20).

Genel anlamda kazanın unsurla-
rından ikincisi dış etkidir. Zarara se-
bep olan olayın kaza olarak nitelen-
dirilebilmesi için mağdurun organik 
yapısına yabancı, dışarıdan gelen 
bir etkinin sonucu olması gerekir. 
Kişinin bünyesinde mevcut olan ra-
hatsızlıkların vücutta oluşturduğu 
zararlar, kaza sonucu oluşmuş sayı-
lamaz (Akın, 2013: 21).

Genel anlamda kazanın bir diğer 
unsuru istenilmeyen bir olayın 
meydana gelmesidir. İstenilmeyen 
olay, yani dıştan gelen ve kişi veya 
mala zarar veren olayın istenilme-
diği anlamı taşımamaktadır. Bunun 
irade dışı tezahür etmiş olduğunu 
göstermektedir. 

Genel anlamda kazanın son un-
suru meydana gelen olayın ani bir 
olay olmasıdır. Genel anlamda bir 
kazadan söz edilebilmesi için zarar 
doğuran olay aniden ortaya çıkmalı-
dır (Akın, 2013:22). Anilik, olayın bir 
anda değil, bütün olarak bir kerede 
doğmasını ifade eder. O nedenle za-

bir aracın zarara uğraması” olarak 
tanımlanmıştır.17 Türk Hukuk Lü-
gatinde ise, “Bir irade sonucu ol-
maksızın veya umulmayan hâl do-
layısıyla bir kimsenin veya bir şe-
yin arızaya veya zarara uğraması” 
olarak tanımlanmıştır.18 Yine, kaza; 
istenmeyen bir sonuca (yaralanma, 
mal hasarı, kesinti ve/veya gecik-
me) neden olan bir dizi olay veya 
eylemler ile bunların sonuçları ola-
rak tanımlamıştır (Holt, 2003: 3; Ay-
lott, 2015: 121). Bu tanımlar, geniş 
anlamda kaza kavramına uygundur. 
Geniş anlamda kaza aniden ve iste-
nilmeden mal veya bedensel bütün-
lüğün zedelenmesi zararlarının do-
ğumuna neden olan olaydır (Akın, 
2001:19; Güneren, 2011: 341). Görül-
düğü üzere, mala verilen zararlar 
geniş anlamda kazanın kapsamı 
içindedir.

Dar anlamda kaza ise, aniden ve 
dışarıdan gelen, istenilmeyen ve 
bedensel bütünlüğün zedelenmesi-
ne veya ölüme neden olan olaydır. 
Örneğin, mevzuatımızda tanımla-
nan iş kazaları dar anlamda kaza 
kavramı kapsamındadır (Eren, 1974: 
10; Akın, 2001:19; Güneren, 2011: 431).

Mevzuatımızdaki tek tanım olan 
Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu 
Koltuk Ferdi Kaza Sigortası Genel 
Şartlarındaki kaza; ani ve harici et-
kisi tespit edilen doğal afetler de dâ-
hil olmak üzere, sigortalının iradesi 
dışında meydana gelen ve sigortalı-
nın bedensel bir sakatlığa maruz 
kalmasına veya ölmesine sebebiyet 
veren ani ve harici olayı anlatır. 
17 Türk Dil Kurumunun Güncel Türkçe Sözlüğü, https://
sozluk.gov.tr/
18 Türk Hukuk Lügati s. 194
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rinde veya ev ile işyeri arasında (iş-
yerinden eve veya evden işyerine 
gidiş geliş sırasında) meydana gelen 
herhangi bir kazadır. Ayrıca, yaşa 
bağlı, doğal aşınma ve yıpranma ne-
deniyle yaralanmalar da iş kazası 
olarak kabul edilmektedir (Rauch, 
2005: 192).

Fransız Hukukuna göre, iş kazası 
sebebi ne olursa olsun, iş ya da iş sı-
rasında meydana gelen kaza olarak 
kabul edilir. (Sosyal Güvenlik Kanu-
nu m. 415) Fransız Yargı İçtihatları, 
işvereninin emrinde iken bir işçinin 
meydana getirdiği herhangi bir ka-
zayı işyerinde kaza olarak tanımış 
ve dolayısıyla iş kazası olarak kabul 
edilmesini sağlamıştır (Leplat ve 
Cuny: 1974: 88).

Öğretide ve Yargıtay kararlarında 
çeşitli iş kazası tanımları yapılmış ol-
masına karşın, tüm bu tanımlarda 
bir birlik sağlanamamıştır. İnce, iş 
kazasını, “İşçinin, işverenin yetkisi 
altında bulunduğu bir sırada ve onun 
için yapmakta olduğu bir işten dolayı 
veya iş dolayısıyla dış bir nedenle ve 
birdenbire meydana gelen bir olay 
sonucu uğramış olduğu kazadır.” 
şeklinde tanımlamıştır (Bigat, 2007: 
41). Karayalçın, sorumluluk hukuku 
bakımından kazayı “Bir malın veya 
şahsın zarara uğramasına sebep 
olan ve ilgili şahsın kasti olmayan bir 
fiili (ihmali) veya tabiat, eşya yahut 
ilgili şahıs müstesna insanlardan 
yani dış âlemden gelen ani bir hadi-
se” olarak tanımlamıştır (Bigat, 2007: 
41). Eren (1974: 5)., iş kazası tanımını, 
“İşçinin, işvereninin otoritesi altında 
bulunduğu bir sırada, onun için ifa 

rarı doğuran olayın kabul edilebilir bir 
süre devam etmesine engel yoktur. 
Örneğin, aşırı soğuktan etkilenme 
şeklinde gerçekleşen zararlarda ya 
da ortamdaki gazdan zehirlenme 
olaylarında zarar bir iki saniyede ger-
çekleşmeyip etkilenme birkaç saat 
sürebilmektedir (Eren, 1974: 10).

2.1.2. Iş Kazası Kavramı
Dünya Sağlık Örgütü (WHO) iş 

kazasını, “önceden planlanmamış, 
çoğu zaman yaralanmalara, makine 
ve teçhizatın zarara uğramasına 
veya üretimin bir süre durmasına 
yol açan olay” olarak tanımlamak-
tadır. Uluslararası Çalışma Örgütü 
(ILO) ise iş kazasını, “belirli bir zarar 
veya yaralanmaya yol açan, önce-
den planlanmamış beklenmedik bir 
olay” şeklinde tanımlamaktadır.19

Avrupa iş kazaları istatistikleri 
(ESAW) metodolojisinde kaza, işye-
rinde bir iş sırasında fiziksel veya 
zihinsel zarara neden olan ayrı bir 
durum olarak tanımlanır.20

Alman İş Kazaları ve Meslek 
Hastalıkları Kanununda “iş kazaları, 
aniden gelen, dışarıdan vücut bü-
tünlüğüne etki edip sağlığa zarar 
veren veya ölüme götüren ve böyle-
ce iş kazaları sigortası kapsamında 
korumayı gerektiren olaylar” şek-
linde net bir tanıma yer verilmiştir 
(SGB VII § 8/1) (Kabakçı, 2009: 64, 
dn:17). Yine, Alman hukukunda iş 
kazası biraz daha farklı bir niteliğe 
sahiptir. Buna göre, iş kazası, işye-

19 İş Sağlığı ve Güvenliği Ders Notları, Anadolu Üniversi-
tesi, AÖF, Eskişehir, 2012
20 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explai-
ned/index.php?title=Accidents_ at_work_ statistics
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Sosyal güvenlik hukuku anla-
mındaki iş kazası ile iş hukuku an-
lamındaki iş kazası arasında birta-
kım farklar vardır. Bunlar şöyle sı-
ralanabilir; her iki kaza türünün 
kanuni dayanakları farklıdır. Her iki 
kaza türünde dıştan gelen ve iste-
nilmeyen olay yönünden farklılık 
vardır. Her iki kaza türünde illiyet 
bağı açışından fark vardır. Yine her 
iki kaza türünden sorumlu olan kişi 
ve kuruluş ile yararlanacak kişi açı-
sından fark vardır. Son olarak her iki 
kaza türünde kaza sonucunda kar-
şılanan zarar türleri ve kapsamla-
rında farklılık vardır. Bu farklılıklar 
aşağıda yeri geldikçe ayrıntılı olarak 
incelenecektir. 

2.2.1. Hizmet Sözleşmesi ile Çalı-
şanlar Açısından Iş Kazası ve 
Unsurları
5510 sayılı kanuna göre, iş kaza-

sını herhangi bir kazadan ayırt eden 
unsurlar; kazaya uğrayanın sigorta-
lı olması, sigortalının kaza sonucu 
bedenen ve ruhen engelli hale gel-
mesi ve uygun illiyet bağının bulun-
masıdır. 

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve 
Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 
13. maddesine göre; “ İş kazası,

a) Sigortalının işyerinde bulun-
duğu sırada,

b) İşveren tarafından yürütül-
mekte olan iş nedeniyle sigortalı ken-
di adına ve hesabına bağımsız çalışı-
yorsa yürütmekte olduğu iş nede-
niyle,

c) Bir işverene bağlı olarak çalı-
şan sigortalının, görevli olarak işyeri 
dışında başka bir yere gönderilmesi 

ettiği işten veya iş dolayısıyla dış bir 
sebeple ve aniden meydana gelen 
bir olay sonucu uğramış olduğu ka-
zadır.” şeklinde ifade etmektedir.

Yine, kazanın iş kazası sayılabil-
mesi için; işçiyi etkilemiş ve onu iş-
ten alıkoymuş, çalışma gücünde 
azalma veya kayıplara yol açmış ol-
ması gerekir (Arıcı, 1999: 15; Güzel ve 
Okur ve Caniklioğlu, 2012: 398;  Tun-
cay ve Ekmekçi, 2011: 284; Şakar, 
2011: 398).

Kanaatimizce, işyerinde canlı 
veya cansız, hiçbir şeye zarar ver-
meyen fakat belirli bir faaliyetin ta-
mamlanmasına engel olan veya o 
faaliyeti aksatan olayların kaza olsa 
bile hukuki anlamda iş kazası olma-
sı mümkün değildir. Bu tür kazalar 
ancak arıza olarak nitelendirilebilir. 
Çünkü, mevzuatımızda İş Hukuku 
anlamında ve Sosyal Güvenlik Hu-
kuku anlamında iş kazaları tanım-
lanmış ve sınırlı olarak sayılmış olup 
bunların dışındakilerin iş kazası sa-
yılması mümkün değildir. 

2.2. Sosyal Güvenlik Hukuku 
Anlamında Iş Kazası 
Sosyal güvenlik hukuku anla-

mındaki iş kazasının kanuni daya-
nağı 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve 
Genel Sağlık Sigortası Kanunudur. 
Bu kanun gereğince iş kazası sayı-
lan hallerde Sosyal Güvenlik Kuru-
munun birtakım yükümlülükleri 
doğmaktadır. Bu nedenlerle bu ka-
nun uyarınca iş kazası sayılan hal-
lere uygun kazalara sosyal güvenlik 
hukuku anlamında iş kazası denil-
mektedir.
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rada. … meydana gelen olaydır.” Si-
gortalı kelimesi ile kanun çalışanlar 
arasında ayrım yapmadığını ortaya 
koymaktadır. Bu nedenle iş sözleş-
mesiyle çalışanlar ile bağımsız çalı-
şanlar arasında işyerinde meydana 
gelen olayların iş kazası olması ba-
kımından bir fark yoktur (Sözer, 
2013: 319).

Kanaatimizce çalışan kadın si-
gortalının çocuğunu emzirirken ge-
çirdiği kazanın iş kazası sayılması 
dışındaki tüm sayılan iş kazası hal-
leri bağımsız olarak çalışan sigorta-
lılar bakımından da iş kazasıdır. 

2.2.3. Kamu Görevlileri Açısın-
dan Iş Kazası ve Unsurları

2.2.3.1. Vazife malullüğü
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve 

Genel Sağlık Sigortası Kanunu, daha 
önce kamu görevlileri için uygulan-
mayan kavramlar olan iş kazası ve 
meslek hastalıkları kavramlarının 
kamuda çalışanlara da uygulanma-
sını sağlamış ve iş kazası ve meslek 
hastalıklarından kaynaklanan ma-
luliyet imkânını getirmiştir.

 5510 sayılı Kanununun 25. mad-
desi tüm sigortalıları kapsam içeri-
sine almış olup bu maddede Malul-
lük Sigortası hizmet sözleşmesi ile 
çalışanlar (işçiler), bağımsız çalı-
şanlar ve kamu görevlileri için ortak 
olarak düzenlenmiştir. 

Vazife malullüğü olarak adlandı-
rılan ve kamu görevlilerine özgü 
olarak yapılan düzenleme 5510 sa-
yılı Kanun 47. maddede yer almıştır. 
Bu maddeye göre, kamu görevlileri-

nedeniyle asıl işini yapmaksızın ge-
çen zamanlarda,

d) Bu Kanunun 4. maddesinin bi-
rinci fıkrasının (a) bendi kapsamın-
daki emziren kadın sigortalının, iş 
mevzuatı gereğince çocuğuna süt 
vermek için ayrılan zamanlarda,

e) Sigortalıların, işverence sağla-
nan bir taşıtla işin yapıldığı yere gi-
diş gelişi sırasında, meydana gelen 
ve sigortalıyı hemen veya sonradan 
bedenen ya da ruhen engelli hâle 
getiren olaydır.”

Kanun metninde sınırlı olarak 
sayılan bu hallerin birlikte gerçek-
leşmesi şart değildir. Herhangi biri-
ne uygun olarak gerçekleşme olayın 
iş kazası sayılması için gerekli ve 
yeterlidir. 

Nitekim Yargıtay da, bir olayın iş 
kazası sayılabilmesi için, sigortalıyı 
ruhen veya bedenen engelli hale 
getiren olayın, Kanun’un belirlediği 
hal ve durumlardan birinde meyda-
na gelmiş bulunmasını gerekli ve 
yeterli saymıştır (Güzel ve diğerleri, 
2012: 332).

2.2.2. Bağımsız Çalışanlar Açı-
sından Iş Kazası ve Unsurları
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve 

Genel Sağlık Sigortası Kanunu m. 
13/1-b’de kendi adına ve hesabına 
bağımsız olarak çalışan sigortalıyı; 
yürütmekte olduğu iş nedeniyle 
meydana gelen hemen veya sonra-
dan bedenen ya da ruhen engelli 
hâle getiren olay iş kazası sayılmış-
tır.

Bu maddeye göre, “iş kazası… a) 
sigortalının işyerinde bulunduğu sı-
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mezlik tüm sigortalılar için aynı şe-
kilde değerlendirilmektedir (Sözer, 
2013: 264). Bu nedenle öncelikle 
malullük sigortasına göre malul sa-
yılmanın tanımına göz atmak gere-
kir. 

5510 sayılı Kanun 25. maddedeki 
bu düzenlemeye göre; 4. maddenin 
birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri 
kapsamındaki sigortalılar için çalış-
ma gücünün veya iş kazası veya 
meslek hastalığı sonucu meslekte 
kazanma gücünün en az yüzde 
60'ını, (c) bendi kapsamındaki si-
gortalılar için çalışma gücünün en 
az yüzde 60’ını veya vazifelerini ya-
pamayacak şekilde meslekte ka-
zanma gücünü kaybettiği Kurum 
Sağlık Kurulunca tespit edilen si-
gortalı, malûl sayılır. 

5510 sayılı Kanun 47. maddede 
ise; 25 inci maddede belirtilen ma-
lullük; 

- sigortalıların vazifelerini yap-
tıkları sırada,

-vazifeleri dışında idarelerince 
görevlendirildikleri herhangi bir 
kamu idaresine ait başka işleri ya-
parken bu işlerden, 

- kurumlarının menfaatini koru-
mak maksadıyla bir iş yaparken,

- idarelerince sağlanan bir taşıtla 
işe gelişi ve işten dönüşü sırasında

- işyerinde meydana gelen kaza-
dan doğmuş olursa, buna vazife 
malullüğü ve bunlara uğrayanlara 
da vazife malûlü denileceği hüküm 
altına alınmıştır.

Özetle, adi malul olanlar (yüzde 
60 maluliyet) 47. maddede sayılan 
beş halde iş kazası veya meslek 

nin maruz kaldıkları iş kazalarının 
neden olduğu maluliyet, maddede 
sayılan belirli hallerde gerçekleşir-
se, vazife maluliyeti olarak adlandı-
rılacaktır. Dolayısıyla, bu hüküm 
esasen, kamu görevlilerinin karşı-
laşacakları iş kazalarını ve iş göre-
mezliği düzenlemektedir. Dolayı-
sıyla, aslında kısa vadeli bir sigorta 
hükmü durumundadır (Akın, 2007: 
229).

Kamu görevlileri bakımından da 
aslında temel iş kazası düzenlemesi, 
işçiler ve bağımsız çalışanlar gibi 13. 
maddedir. Çünkü, 13. madde iş ka-
zasını tanımlarken sigortalı kavra-
mını kullanmış ve işçi, bağımsız ça-
lışan veya kamu görevlisi diye bir 
ayrım yapmamıştır.

Yine, 47. madde yaptığı vazife 
malullüğü tanımını 25. maddede yer 
alan adi malullük tanımına dayan-
dırdığından vazife malullüğü adi 
malullüğün nitelikli bir türü olmuş-
tur. Bir başka anlatımla malullük 
halinin kamu görevini yaparken or-
taya çıkmış halinden ibaret bir ma-
lullük türüdür. 

2.2.3.2. Vazife malullüğünün un-
surları
5510 sayılı Kanun 47. madde 

kamu görevlileri açısından vazife 
malullüğünü tanımlamadan 25. 
maddede yer alan malullük sigorta-
sına atıfta bulunmuştur. Bu gönder-
me 25. maddedeki adi malullük için 
geçerli olan sürekli iş göremezlik 
durumunun vazife malullüğü için de 
geçerli olacağı anlamına gelmekte-
dir. Başka bir deyişle sürekli iş göre-
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olursa şunlar söylenebilir. Sosyal 
Güvenlik Hukuku anlamındaki iş 
kazasının kanuni dayanağı 5510 sa-
yılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık 
Sigortası Kanunudur. İş hukuku an-
lamındaki iş kazasının kanuni da-
yanakları 4857 sayılı İş Kanunu, 
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Ka-
nunu ile 6098 sayılı Türk Borçlar Ka-
nunudur. 

Bahsedilen düzenlemelerle işve-
rene yüklenen İSG ödevlerinin ge-
rektiği gibi yerine getirilmemesin-
den doğan kaza, iş hukuku anla-
mında iş kazasını oluşturur ve 
işverenin işçiye karşı sorumluluğu-
nu doğurur. Bu nitelikteki kazalar 
sosyal güvenlik hukuku anlamın-
daki iş kazalarına oranla daha dar 
kapsamlıdır. O nedenle iş hukuku 
anlamındaki her iş kazası sosyal 
güvenlik hukuku anlamında da iş 
kazası sayılır. Buna karşılık daha 
geniş kapsamlı olan sosyal güvenlik 
hukuku anlamındaki her iş kazası, 
aynı zamanda iş hukuku anlamında 
iş kazası olarak nitelendirilemez 
(Akın, 2001: 44).

Sosyal güvenlik hukuku anla-
mındaki iş kazasında kaza ile zarar 
arasında illiyet bağının varlığı ye-
terli iken iş hukuku anlamındaki iş 
kazasında hem kaza ile zarar ara-
sında hem de işveren tarafından 
yürütülen iş ile kaza arasında illiyet 
bağı olmalıdır. Bu konu, Yargıtay’ın 
bir kararında şu şekilde ifade edil-
miştir. Bir olayın iş kazası sayılma-
sının Sosyal Sigortalar ve Genel 
Sağlık Sigortası Kanunu bakımın-
dan sonuçları ile işveren aleyhine 

hastalığına maruz kalırlarsa vazife 
malulü sayılacaklardır. 

2.3. Iş Hukuku Anlamında Iş Ka-
zası

2.3.1. Iş Hukuku Anlamındaki Iş 
Kazası ile Sosyal Güvenlik Hu-
kuku Anlamındaki Iş Kazası 
Arasında Farklar
Daha önce 4857 sayılı İş Kanu-

nu’nda yer alan iş sağlığı ve güvenli-
ğine ilişkin (m. 77-89) kurallar 2012 
yılında çıkartılan 6331 sayılı İş Sağlı-
ğı ve Güvenliği Kanunu ile daha ay-
rıntılı olarak düzenlenmiştir. Ayrıca 
6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’n-
da da iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin 
hükümler yer almıştır. Türk Borçlar 
Kanunu’na göre özel bir kanun olan 
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hü-
kümleri daha önceleri İş Kanunu 
içerisinde düzenlenmiş olduğundan 
ve iş hukuku kapsamı içerisinde 
kaldığından bu hükümlere aykırılık 
nedeniyle meydana gelen kazalar iş 
hukuku anlamında iş kazası olarak 
kabul edilmektedir.

İş hukuku anlamındaki iş kazası 
ile sosyal güvenlik hukuku anla-
mındaki iş kazası arasında bazı 
farklar bulunmaktadır. Bunlar; ka-
nuni dayanaklardaki farklılık, dış-
tan gelen ve istenilmeyen olay yö-
nünden farklılık, illiyet bağı açışın-
dan farklılık, sorumlu olan kişi ve 
kuruluş ile yararlanacak kişi açısın-
dan farklılık ile kaza sonucunda 
karşılanan zarar türleri ve kapsam-
larında farklılıklardır.

Bahsi geçen farklardan ilk ve en 
temeli için basitçe ifade edilecek 
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lemi almak, araç ve gereçleri nok-
sansız bulundurmakla yükümlü-
dür.” TBK m. 417/2’e göre ise; “işve-
ren, işyerinde iş sağlığı ve 
güvenliğinin sağlanması için gerekli 
her türlü önlemi almak, araç ve ge-
reçleri noksansız bulundurmak; iş-
çiler de iş sağlığı ve güvenliği konu-
sunda alınan her türlü önleme uy-
makla yükümlüdür.”

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği 
Kanunu 3/g maddesine göre; “iş ka-
zası, işyerinde veya işin yürütümü 
nedeniyle meydana gelen, ölüme 
sebebiyet veren veya vücut bütün-
lüğünü ruhen ya da bedenen engelli 
hale getiren olayı, ifade eder.”

Öğretide genel kabul gören ta-
nımda ise iş kazası, sigortalının iş-
verenin otoritesi altında bulunduğu 
sırada gördüğü iş veya işin gereği 
dolayısıyla aniden ve dıştan meyda-
na gelen bir olay olarak kabul edil-
miştir (Güzel ve diğerleri, 2012: 398; 
Tuncay ve diğerleri, 2011: 284; Şakar, 
2011: 216-217; Eren, 1974: 5).

2.3.2.1. Kaza, işverenin ISG ön-
lemlerini hiç veya yeteri kadar 
almamasından kaynaklanmalı-
dır
İş hukuku anlamında iş kazası-

nın ilk unsuru, meydana gelen ka-
zanın işverenin İSG önlemlerini hiç 
ya da yeteri kadar almaması nede-
niyle ortaya çıkmasıdır. Bu anlamda 
kazaya maruz kalan kişinin sigorta-
lılığının tescil edilmiş olup olmama-
sının bir önemi yoktur. Bir başka 
anlatımla kazaya maruz kalan kişi 
sigortalı olmasa bile kaza iş kazası 
olarak nitelendirilir.

açılan tazminat davası bakımından 
sonuçları farklıdır. İş kazası olan 
olay, diğer koşullarda gerçekleşti-
ğinde doğrudan doğruya Kanunda 
belli sigorta yardımlarının yapıl-
masını gerektirdiği halde işveren 
aleyhine açılan tazminat davasın-
da, işverenin sorumluluğu için iş-
yerinde ve işverenin işiyle uygun 
neden sonuç ilişkisinin bulunması 
gerekir (Akın, 2001: 45). 

Sosyal Sigortalar Kanunu anla-
mındaki iş kazası, iş kazasına uğra-
yan sigortalıların Sosyal Güvenlik 
Kurumundan sigorta yardımlarını 
alabilmesini sağlayacak nitelikteki 
iş kazasıdır. İş hukuku anlamında iş 
kazası ise işverenin kusur durumu-
na göre idari, cezai ve hukuki so-
rumluluğunu doğurabilecek iş ka-
zasıdır. Hukuki sorumluluğun kap-
samında ise iş kazası sonucu ortaya 
çıkan zararlar nedeniyle çalışanın 
işverenden talep edebileceği maddi 
ve manevi tazminatlar da bulun-
maktadır.

Diğer farklılıklar aşağıda yeri 
geldikçe ayrıntılı olarak incelene-
cektir.

2.3.2. Iş Hukuku Anlamında Iş 
Kazası ve Unsurları
İş hukuku anlamında iş kazası-

nın hukuki dayanağı, 6331 sayılı İş 
Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 4. 
maddesi ve 6098 sayılı Türk Borçlar 
Kanunu’nun 417. maddelerinde yer 
alır.

 İSGK m. 4’e göre; “işverenler, iş-
yerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin 
sağlanması için gerekli her türlü ön-
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nışları, işverenin sorumluluğunu 
daraltabilmekte veya illiyet bağını 
kesmek suretiyle ortadan kaldıra-
bilmektedir. Dolayısıyla kazaya ma-
ruz kalan işçinin ya da üçüncü kişi-
nin isteyerek meydana getirdiği za-
rarlar iş hukuku anlamında iş 
kazası sayılmaz ve işverenin so-
rumluluğunu doğurmaz (Akın, 2001: 
46).

2.3.2.2.3. Ani olay
Zararı doğuran olay aniden ya da 

kısa bir zaman aralığı içinde oluş-
malıdır. Başka bir deyimle, ani olay-
dan, başlangıç ve sonu sabit olan 
tek ve bir defalık oluş anlaşılmalıdır. 
Ancak, anilik olayın mutlaka çok 
kısa bir zamanda örneğin birkaç sa-
niye içinde gerçekleşmesi anlamına 
gelmez. Tek bir olay olmak koşuluy-
la, daha uzun bir zaman süreci için-
de meydana gelmesi de mümkün-
dür. Gerçi, olay çoğunlukla saniye-
den de kısa bir zaman dilimi 
içerisinde gerçekleşmektedir. Ör-
neğin; düşme, vurma, çarpma, pat-
lama ve benzeri olaylarda durum 
böyledir. Bununla beraber, olayın 
birkaç saate kadar varan bir zaman 
aralığında gerçekleşmesi de müm-
kündür. Örneğin, gazdan zehirlen-
me olayında olduğu gibi olay ile so-
nuç arasında bir veya birkaç saatin 
geçmesi iş kazasının anilik niteliğini 
değiştirmez (Güneren, 2011: 431). 
Yargıtay, konuya ilişkin kararında, 
yapılan işin özelliğine göre zehirlen-
menin yavaş yavaş da olsa iş kazası 
olarak değerlendirilebileceğini be-
lirtmiştir (Akın, 2013: 22).

2.3.2.2. Sigortalının Dıştan Gelen, 
Istenilmeyen, Ani ve Gözle Görü-
lebilir Bir Olayla Karşılaşması

2.3.2.2.1. Dıştan gelen bir etken
Kazanın dıştan gelen bir etken-

den kaynaklanması gerekir. Buna 
göre zarara sebep olan etken, çalı-
şanın kendi bünyesel rahatsızlığı 
değil dışarıdan gelen bir olay olmalı-
dır. Ancak zarara sebep olan her ha-
rici olay işverenin sorumluluğunu 
gerektirmez. Nitekim öngörüleme-
yen ve karşı konulamayan harici bir 
olay, işverenin sorumluluğunu do-
ğuran bir iş kazasını oluşturmaz, 
aksine onu sorumluluktan kurtarır. 
Diğer unsurların bulunmaması ha-
linde, sadece dıştan gelen bir olay 
nedeniyle işvereni sorumlu tutmak 
mümkün değildir(Akın, 2001: 46).

2.3.2.2.2. Istenilmeyen olay 
İş hukuku yönünden kazaya ne-

den olan olayın sigortalı tarafından 
istenilmemiş olması gerekir (Eren, 
1974: 10; Akın, 2001: 46; Güneren, 
2011: 431). Çünkü, zarara uğrayanın 
isteğinin bulunması kaza kavra-
mıyla uyuşmaz. Bununla beraber, 
SSGSSK anlamında iş kazasında 
kazanın istenilmemesi zorunlu bir 
unsur değildir. Bu nedenle, sigorta-
lının kastı olayın iş kazası sayılma-
sına engel değildir. Örneğin, sigorta-
lının iş yerinde intiharı SSGSSK an-
lamında iş kazasıdır (Güneren, 2011: 
431). Ancak iş hukuku anlamında iş 
kazası için aynı şey söylenemez. 
Çünkü bu tür kazalarda işçinin ya 
da üçüncü kişinin kusurlu davra-
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amaçlanan başlangıç ve sonu sabit 
olan tek ve bir defalık oluştur. Nite-
kim, İsviçre hukukunda aniden 
oluşma şartı, kısa sürede oluşma 
haline dönüştürülmüştür. Alman 
hukukunda ise ani olaydan en fazla 
bir vardiya süresi kadar devam 
etme anlaşılmaktadır (Akın, 2013: 
22).

2.3.2.2.4. Gözle görülebilir olay
Bir olayın iş kazası sayılabilmesi 

için olayın gözle görülebilir olup ol-
maması önemli midir? Kanaatimiz-
ce, olayın gözle görülebilir olması 
şart değildir. Bir başka anlatımla, 
meydana gelen olay gözle görülebi-
lir olmasa bile iş kazası sayılabilir. 

Kazanın ani bir olay sonucu ol-
ması konusunda verilen örnekler 
burada da verilebilir. Örneğin, or-
tamda bulunan gazdan bir kişinin 
zehirlenmesi olayında olay gözle 
görülebilir değildir. Yine, aşırı soğuk 
veya sıcak havadan etkilenme ha-
linde olayın meydana gelişi gözle 
görülebilir değildir.

Ayrıca, SGK kendi yayınladığı uy-
gulama genelgesinde, çalışanın din-
lenme odasında dinlenirken soba-
dan zehirlenmesi olayının iş kazası 
sayılacağını belirtmiştir.21 Buradaki 
zehirlenme olayı da gözle görülebilir 
değildir.

2.3.2.3. Sigortalının kaza sonucu 
zarara uğraması
İş hukuku anlamında bir iş kaza-

sının varlığından söz edebilmek için, 

21 Sosyal Güvenlik Kurumunun Kısa Vadeli Sigorta Kol-
larına İlişkin 23.12.2008 tarih ve 2008/108 sayılı Uygu-
lama Genelgesi, Özel arşiv 

Kazanın, ani olay unsuru, aşırı 
soğuk ve sıcaktan meydana gelen 
zararlar yönünden farklılık taşır. 
Çünkü, bu tür durumlarda, vücuda 
olan etkiler, nispeten uzun sürelidir. 
Bu etkilerin birkaç saati bulması 
mümkündür. Bununla beraber, bu 
tesirler dahi ani olay kavramıyla 
bağdaşabilir sayılmaktadır. Örne-
ğin, çok soğuk bir işyerinde çalışan 
işçinin aşırı soğuk sonucunda do-
narak ölmesi bir iş kazasıdır (Eren, 
1974: 11). Yargıtay konuya ilişkin 
önüne gelen uyuşmazlıklarda, si-
gortalının işverene ait iş yerinde öl-
çüm işini yaparken güneş çarpma-
sına bağlı olarak oluşan kalp krizi 
sonucu ölüm olayını iş kazası saya-
rak işvereni sorumlu tutmuştur 
(Eren, 1974: 11; Güneren, 2011: 431).

Tüm bunların yanında iş kazası-
nın anilik unsuru her somut olayın 
özelliğine göre değişiklik gösterebi-
lir. Örneğin, işçinin bir darbe alması 
fakat hiçbir şey olmamış gibi ayağa 
kalkıp işine devam etmesi, ancak iç 
kanama yüzünden darbenin zararlı 
sonuçlarını daha sonra hissetmesi, 
iş kazasının mutlaka ani bir şekilde 
sonucunu göstermesi gerekmediği-
ni gösterir. Bu durumlarda hâkim 
somut olayın özelliğine göre illiyet 
bağını değerlendirip buna göre ka-
rar vermelidir. 

Olayın ani olması unsuru çoğun-
lukla iş kazasını meslek hastalığın-
dan ayıran bir özelliktir. Çünkü, 
meslek hastalığı ani değil uzun bir 
zaman diliminde yavaş yavaş oluş-
maktadır. Ancak, yukarıda açıklan-
dığı üzere ani olay kavramını dar 
yorumlamak gerekir. Bundan 
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bazılarında ise kaza ile işverenin iş 
güvenliği önlemlerini alma ve özen 
gösterme yükümlülüğüne aykırı 
davranışı arasındaki illiyet bağı ola-
rak vurgulanır (Akın, 2001: 47).

Kazanın, işverenin işiyle ilgili 
olup olmadığının (illiyet bağının) 
tespitinde birtakım karinelerden 
yararlanılır. 

Söz konusu karinelerden ilki, si-
gortalının uğradığı zarar veren olay 
işin yürütülmesi sırasında meydana 
gelmişse, kazanın iş ile bağlantılı ol-
duğu kabul edilmelidir (Akın, 2001: 
48;  Güneren, 2011: 436). İşin yürütü-
müyle ilgili kaza, işyerinde veya iş-
yerinden sayılan yerlerde olabilece-
ği gibi işyeri dışında da olabilir. Öğ-
retide bir kısım yazarlar, işçinin 
kaza sırasında işverenin otoritesi 
altında ise geçirdiği kazanın iş kaza-
sı kabul edilebileceği, 5510 sayılı Ka-
nun 13/1 maddesinde belirtilen du-
rumlarda işçinin işverenin otoritesi 
altında olduğu konusunda karine 
bulunduğu görüşündedirler (Güne-
ren, 2011: 436-437). Buna göre işin 
yürütümü sırasında işverenin otori-
tesi altında bulunduğu kabul edilir. 
Yargıtay’ın önüne gelen bir olayda, 
işçi bir tomruk deposunda tesellüm 
görevlisi olarak çalışmaktadır. An-
cak kaza geçirdiği sırada tomruk 
deposunun hemen önünde, kam-
yonların durduğu yol kavşağında 
tesellüm kâğıdını almakla görevli-
dir. Yüksek mahkemenin Sosyal Si-
gortalar Kanunu açısından değer-
lendirdiği ve iş kazası saydığı bu 
olay (Akın, 2001: 48), iş hukuku an-
lamında da iş kazası sayılabilir. 

kazaya uğrayan işçinin bedensel 
zarara uğramış olması gerekir. 

İş hukuku anlamında iş kazası-
nın sebep olduğu zarar, Sosyal Si-
gortalar Kanunu anlamındaki iş ka-
zasındaki zarara oranla daha geniş 
bir kapsama sahiptir. Çünkü, sosyal 
güvenlik hukuku anlamında iş ka-
zasında kurumca sağlanan yardım-
ların karşılamaya çalıştığı zarar yal-
nız sigortalının sağlık harcamaları 
ve kazanç kaybına ilişkindir. Buna 
karşılık iş hukuku anlamındaki iş 
kazasının oluşturduğu zarara, işçi-
nin uğramış olduğu bedensel zarar-
lar, ruhsal (manevi) zararlar ile gelir 
kayıpları dışında, ileride doğacağı 
tahmin edilen çeşitli zarar kalemleri 
de dâhil edilebilir (Akın, 2001: 54-
55). İş hukuku kapsamında iş kaza-
sı sonucu oluşan zararlar, 6098 sa-
yılı Türk Borçlar Kanunu’nun 54. 
maddesinde şöyle sayılmıştır; teda-
vi giderleri, çalışma gücünün azal-
ması veya yitirilmesinden doğan 
kayıplar ve ekonomik geleceğin 
sarsılmasından kaynaklanan ka-
yıplardır.  

2.3.2.4. Uygun illiyet bağı bulun-
ması

2.3.2.4.1. Yapılan iş ile kaza ara-
sındaki illiyet bağı ve karineler 
İş kazasında işverenin sorumlu-

luğu için aranan illiyet bağlarından 
birincisi kaza ile iş arasındaki uygun 
illiyet bağıdır. Anılan kavram bazı 
içtihatlarda, kaza ile işveren ya da 
onun eylemi arasındaki illiyet bağı 
olarak belirtilirken (Akın, 2001: 47), 
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kaza SSGSSK anlamında iş kazası-
dır (5510 sk m. l3/l-E). Servis düze-
ninin bulunduğu iş yerinde sigorta-
lıların güvenli bir şekilde iş yerlerine 
getirilip götürülmeleri işverenin so-
rumluluğundadır. İşveren bu görevi 
kendi araç ve gereçleri ile yapabile-
ceği gibi taşıma sözleşmesine bağlı 
olarak da yaptırabilir. İşçi taşıma işi-
nin işveren nam ve hesabına başka 
bir üçüncü kişi tarafından taşıma 
sözleşmesi uyarınca yapılması ha-
linde, sigortalının bu araçta geçirdiği 
kaza ile yürütülen iş arasında bağ-
lantı bulunduğu açıkça ortadadır. Bu 
durumda kaza bireysel anlamda iş 
kazası olup doğan zarardan asıl iş-
veren sıfatıyla illiyet bağı kesilme-
dikçe 5510 sayılı Kanun’un 12/son 
maddesi uyarınca sorumludur (Gü-
neren, 2011: 437). HGK konuya ilişkin 
başka bir olayda, fabrika içinde bek-
leyen işçilere çarpan servis aracı ile 
ilgili olarak işverenle taşıma sözleş-
mesi yapan servis şoförünün ku-
surlu hareketinden İş Kanunu 1/son 
(506 SK m. 87) madde uyarınca iş-
verenin sorumlu olacağına karar 
vermiştir (Güneren, 2011: 437).

Bu konuda başvurulabilecek ka-
rinelerden bir başkası da yürütülen 
işin yarattığı tehlike karinesidir 
(Akın, 2001: 49). İşçinin uğradığı 
kaza, işverenin yürüttüğü işin doğ-
rudan ya da dolaylı olarak yarattığı 
tehlikenin sonucu ise, olayın işle uy-
gun illiyet bağı içinde olduğu kabul 
edilebilir (Akın, 2001: 49). Yargıtay 
konuya ilişkin bir uyuşmazlıkta, iş-
veren yanında mühendis olarak gö-
rev yapan sigortalının kendisine 

Çünkü, işçi kaza anında işverenin 
yürüttüğü işin icrasını sürdürmek-
tedir. O nedenle işveren, bu esnada 
ortaya çıkan iş kazasından sorum-
ludur. 

Karinelerden bir diğeri, işverenin 
alması gereken tedbirlerle ilgilidir. 
Oluşan iş kazası, işverenin işçi sağlı-
ğı ve iş güvenliği önlemlerini alma 
yükümlülüğüne aykırı davranışın-
dan kaynaklanmışsa, gerçekleşen 
zarardan işveren sorumlu tutulabi-
lir. Ancak bunun için, önlemleri al-
mama davranışı ile oluşan zarar 
arasındaki uygun illiyet bağının bu-
lunması gerekir (Akın, 2001: 48). 
Yargıtay’ın bir kararına göre, işye-
rinde meydana gelmeyen ve işvere-
nin tedbir alma eylemi ile bağlantısı 
bulunmayan olaylar işveren yönün-
den iş kazası değildir (Akın, 2001: 
48). 

Bir diğer karine ise 4857 sayılı İş 
Kanunu’nun 66. maddesinden kay-
naklanan yasal bir karinedir. Buna 
göre eğer işçiye zarar veren olay 66.  
maddede düzenlenmiş olan çalışma 
süresinden sayılan hallerde meyda-
na gelmişse, bu zarar veren olay ile 
yürütülen iş arasında uygun illiyet 
olduğu kanuni bir karine olarak ka-
bul edilir. Buna göre aksini iddia 
eden ispatla yükümlü olacaktır.

Örneğin, işin niteliğinden doğ-
mayıp, işveren tarafından sosyal 
yardım amacıyla iş yerine götürülüp 
getirilme sırasında araçlarda geçen 
süre çalışma süresinden sayılamaz. 
(İş K m. 66/son) Ancak sosyal yar-
dım amacıyla iş yerine götürülüp 
getirilme sırasında araçta uğranılan 
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için yeterli olmaz. Ayrıca, işverence 
yürütülen iş ile kaza arasında da illi-
yet bağı olmalıdır (Akın, 2001: 47).

3. HUKUK SISTEMIMIZDE MES-
LEK HASTALIĞI 

3.1. Meslek Hastalığı 
Sağlık, sadece hastalık ya da 

sakatlığın olmaması değil, fiziksel, 
ruhsal ve sosyal olarak tam bir iyi-
lik hali içerisinde olmak olarak ta-
nımlanmaktadır (Şimşek, 9; Sada-
na, 2002: 407; Callahan, 77). Hasta-
lık ise, insan organizmasının çeşitli 
nedenlerden ruhsal, bedensel ve 
sosyal dengesinin bozulmasıdır.22

Meslek hastalığı, öğretide; işçi-
nin işverenin emir ve talimatı (otori-
tesi) altında çalışmakta iken işin ni-
teliğine veya yürütme koşullarına 
göre tekrarlanması nedeniyle ma-
ruz kaldığı bedeni veya ruhi arızadır 
(Güzel ve diğerleri, 2012:  417).

Yine, meslek hastalıkları, zararlı 
bir etkenle bundan etkilenen insan 
vücudu arasında, çalışılan işe özgü 
bir etki-tepki ilişkisinin ortaya ko-
nabildiği hastalıklar grubu olarak 
tanımlanmaktadır (Şimşek, 9).

Mevzuatımızda ise meslek has-
talığı değişik Kanunlarda tanımlan-
mıştır.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği 
Kanunu 3. maddesinde; “Meslek 
hastalığı, mesleki risklere maruziyet 
sonucu ortaya çıkan hastalığı ifade 
eder.” şeklinde tanımlanmıştır.

5510 sayılı Kanun 14/1. madde-
sinde; “Meslek hastalığı, sigortalının 
22 http://www.turkcebilgi.com/soru/19041/h

tahsis edilen sevk ve yönetimindeki 
araçla, iş sahasından sosyal tesise 
geldiği sırada, tali yolda seyreder-
ken, aracın çukura girmesine bağlı 
olarak, yoldan çıkması ve araçtan 
fırlayarak yüzde 100 sürekli iş göre-
mezliğe uğramasıyla sonuçlanan 
olayda tarafların kusuru bulunma-
dığı bilirkişi raporuyla saptanmış ise 
de, işyeri koşullarından oluşan teh-
like ile kaza arasında illiyet bağı 
mevcut olup illiyet bağını kesen ne-
denler de bulunmadığından işvere-
nin sorumluluğuna gidilmesi gerek-
tiğine karar vermiştir (Güneren, 
2011: 4638).

2.3.2.4.2. Kaza ile zarar arasında-
ki illiyet bağı
İşverenin sorumluluğu için ara-

nan ikinci tür illiyet bağı, kaza ile za-
rar arasındaki illiyet bağıdır. Buna 
göre, işverenin sorumluluğunun do-
ğabilmesi için, çalışanın uğradığı za-
rarın ortaya çıkan kazanın uygun bir 
sonucu olması gerekir (Akın, 2001: 
46). Aksi halde kazaya maruz kalan 
sigortalının işverenden tazminat is-
teyebilmesi mümkün değildir. Örne-
ğin işyerinde başına bir cismin düş-
mesi ile yaralanarak hastaneye kal-
dırılan sigortalının, tedavi sonrasında 
taburcu olarak evine gittiği sırada 
trafik kazasında ölmesinden, işye-
rindeki kaza ile nihai zarar (ölüm) 
arasında uygun illiyet bağı bulunma-
ması nedeniyle işveren sorumlu tu-
tulamaz (Akın, 2001: 46-47).

Bununla beraber sadece kaza ile 
zarar arasında uygun illiyet bağının 
bulunması, işverenin sorumluluğu 
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Meslek hastalığının; mesleki 
maruziyetten kaynaklanma, çalışı-
lan veya yapılan işten kaynaklan-
ma, işin niteliğinden dolayı tekrarla-
nan bir sebepten kaynaklanma, işin 
yürütüm şartlarından kaynaklan-
ma gibi fiziksel, çevresel ve sosyal 
unsurları;

geçici veya sürekli hastalığın or-
taya çıkması, bedensel veyaruhsal 
engellilik durumlarının ortaya çık-
ması gibi fiziki ve tıbbi unsurları ve-
sigortalı olma gibi hukuki bir unsu-
ru da içerdiği görülmektedir.

Bu unsurlara göre, örneğin kö-
mür madenlerinde çalışan sigortalı-
ların tutuldukları, silikozis, pnömo-
konyoz ve antrekozis, tütün işlet-
melerinde çalışan sigortalıların ya- 
kalandıkları tabakoz gibi hastalıklar 
işin niteliğine göre tekrarlanan bir 
sebeple meydana gelen meslek 
hastalıklarındandır. Bunun yanında 
sıtma savaş işlerinde çalışan sigor-
talıların, bataklıkların kurutulması 
işinde çalıştıkları sırada yakalan-
dıkları sıtma hastalığı, hayvanlarla 
ilgili işte çalışanların yakalandıkları 
şarbon hastalığı, işin yürütüm şart-
ları yüzünden meydana gelen mes-
lek hastalıklarından sayılmaktadır 
(Bilgili, 2008: 491).

Bu yönleriyle meslek hastalığıy-
la iş kazası birbirinden ayrılmakta-
dır. Meslek hastalığı tamamıyla 
mesleki nitelikte olup belirli bir 
meslek mensubu olmanın sonucu-
dur (Bilgili, 2008: 491). Buna karşılık 
icra edilen meslekle hiç ilgisi olmasa 
bile bir kaza iş kazası sayılabilmek-
tedir.

çalıştığı veya yaptığı işin niteliğin-
den dolayı tekrarlanan bir sebeple 
veya işin yürütüm şartları yüzün-
den uğradığı geçici veya sürekli has-
talık, bedensel veya ruhsal engellilik 
halleridir.” şeklinde düzenlenerek 
ayrıntılı bir tanıma yer verilmiştir.

Bu tanımlara göre, belirli bir 
meslekte veya çalışma alanında sık 
görülen ve aynı koşullar altında de-
neysel olarak da meydana getirile-
bilen bir hastalığın meslek hastalığı 
olarak kabul edilmesi gerekir (Veli-
cangil ve Velicangil, 1987: 117).

Kanun ile yapılan tanım incelen-
diğinde, meslek hastalığını oluştu-
ran unsurların bir kesiminin, iş ka-
zasının unsurlarına paralel; bir kesi-
minin ise, tamamen kendisine özgü 
olduğu görülmektedir (Tozan, 2011: 
77).

5510 sayılı Kanuna göre; bir has-
talığı meslek hastalığı sayabilmek 
için sigortalı olunması, hastalık veya 
sakatlığın yürütülen işin sonucu 
olarak ortaya çıkması, sigortalının 
bedence veya ruhça bir zarara uğ-
raması, hastalığın Çalışma Gücü ve 
Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Ora-
nı Tespit İşlemleri Yönetmeliği’nde 
yer alması ve belirtilen süre içinde 
ortaya çıkması, hastalığın hekim 
raporu ile belirlenmesi unsurlarının 
hepsinin bir arada gerçekleşmesi 
gerekmektedir (Olgaç ve Bulut, 2013: 
71-73).

3.2. Meslek Hastalığının Unsur-
ları
Meslek hastalığının unsurları ele 

alındığında fiziki, tıbbi ve hukuki 
unsurlar içerdiği görülmektedir.
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dan yararlanabilmenin ikinci ko-
şulu olarak sigortalının geçici veya 
sürekli hastalığının ortaya çıkması, 
bedenen ve/veya ruhen bir zarara 
uğraması sayılmaktadır.

Meslek hastalığının kişide beden 
ve/veya ruhi bir engellilik oluştur-
ması, yardımlardan yararlanmak için 
koşul olarak belirtilmiş ve Kanunda 
her ne kadar ölümden bahsedilme-
mişse de meslek hastalığı neticesi 
ölüm ortaya çıkmışsa, bu da iş kazası 
ve meslek hastalığı sigortası içerisin-
de yer alacaktır (Uşan, 2009: 180).

3.2.3. Meslek Hastalığı ile Sigor-
talının Gördüğü Iş veya Işyeri 
Koşulları Arasında Uygun Bir Il-
liyet Bağı Bulunması
Bir meslek hastalığından söz 

edebilmek için, yapılan iş ile ortaya 
çıkan zarar arasında uygun illiyet 
bağı bulunmalıdır. Bir başka ifadeyle, 
hastalık ve bunun sonucu olarak sa-
katlık veya ölüm olayı, sigortalının 
çalıştığı iş sebebiyle ortaya çıkmalı-
dır (Uşan, 2009: 180). Meslek hastalığı 
için Kanunun öngördüğü nedenlerin 
ikisi de sigortalının gördüğü iş ve ça-
lıştığı işyeriyle ilgilidir. Bu yönüyle 
meslek hastalığı, iş kazasından fark-
lı olarak, tümüyle mesleki özellikler 
taşır. Yani, iş kazasının yapılan işle 
ilgili bulunması zorunlu olmadığı 
halde, meslek hastalığının sigortalı-
nın yaptığı işin sonucu olarak ortaya 
çıkması gerekir (Güzel ve diğerleri, 
2012: 419).

Yargıtay’a göre de, meslek has-
talığı nedeniyle açılan maddi ve ma-
nevi tazminat davasının kabulü için, 

Meslek hastalığının unsurları 
aynı zamanda meslek hastalığı si-
gortasından yararlanmanın koşul-
larını oluşturmaktadır.

3.2.1. Meslek Hastalığına Tutulan 
Kişinin Sigortalı Olması
İş kazası ve meslek hastalığı si-

gortasından sağlanan yardımlardan 
yararlanabilmenin ilk ve en önemli 
koşulu çalışan kişinin sigortalı ol-
masıdır.

SGK açısından meslek hastalığı, 
sigortalı niteliğini taşıyanlar için söz 
konusudur. 5510 sayılı Kanun 4. 
maddesinde sigortalı sayılanlar be-
lirtilmiştir. Sigortalı niteliğini taşı-
mayanlar aynı türden bir hastalığa 
yakalansalar bile ortaya çıkan has-
talık SGK bakımından meslek has-
talığı değildir (Aslanköylü, 2003: 
220).

Korkusuz/Uğur’a göre, çalışanın 
Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildiril-
memiş olması meslek hastalığına 
tutulanın bu haktan yararlanması-
na engel olmamaktadır (Korkusuz 
ve Uğur, 2015: 293). Fakat uygula-
mada durum böyle değildir. Meslek 
hastalığına tutulan kişi sigortalı ise, 
Sosyal Güvenlik Kurumu’nca iş ka-
zası ve meslek hastalığı sigortasın-
dan sağlanan yardımlardan fayda-
lanabilmekte aksi takdirde yararla-
namamaktadır (Karatahta İş Yazısı 
Dergisi, 2015/2: 19-43).

3.2.2. Meslek Hastalığına Tutu-
lan Işçinin Bedensel veya Ruhsal 
Engele Uğraması ya da Ölmesi
İş kazası ve meslek hastalığı si-

gortasından sağlanan yardımlar-
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çıkması halinde sigortalının mesle-
ğinden ileri geldiğinin kabul edile-
ceği meslek hastalıkları listesine 
göre (Ek-2) tespit ve tayin edilir.”25

Buna göre, sigortalıda Yönetme-
likte yer alan bir hastalık tespit edil-
diği takdirde, bu hastalığın görülen 
işin niteliğinden veya yürütüm 
şartlarından ileri geldiği sabit olacak 
ve artık işçiden o hastalığın meslek 
hastalığı olduğunu ispat etmesi is-
tenmeyecektir. O halde örneğin, 
maden kömürü işinde çalışan sigor-
talının yakalandığı hastalığın silikoz 
hastalığı olduğu anlaşılacak olursa, 
hastalığın meslek hastalığı olarak 
nitelendirilmesi zorunluluğu vardır. 
Diğer bir anlatımla, Yönetmelikte 
sayılan bir hastalığın tespit edilmesi 
halinde artık sigortalıdan hastalığın 
kaynağının işin nitelik ve yürütüm 
şartlarından ileri geldiğini ispat et-
mesi istenmeyecek, fakat hastalığın 
bir meslek hastalığı olduğu karine 
olarak kabul edilecektir (Tuncay ve 
diğerleri, 2013: 299).

3.2.5. Meslek Hastalığının Yönet-
melikte Belirtilen Sürede Ortaya 
Çıkması
5510 sayıl Kanun m. 14’e göre, 

meslek hastalığı, işten ayrıldıktan 
sonra meydana çıkmış ve sigortalı 
olarak çalıştığı işten kaynaklanmış 
ise, sigortalının bu Kanunla sağla-
nan haklardan yararlanabilmesi 
için, eski işinden fiilen ayrılmasıyla 

25  Meslek hastalıklarının tespitine ilişkin 02.01.2009 
tarih ve 2008-113 sayılı genelge yürürlüğe konulmuş-
tur.

davacıda oluşan hastalığın yapmış 
olduğu mesleki faaliyetten kaynak-
lanması, zarar ile yapılan iş arasında 
uygun illiyet bağı bulunması gere-
kir.23 Aksi takdirde, çalışan iş kazası 
ve meslek hastalığı sigortasından 
sağlanan yardımlardan yararlana-
mayacaktır.

3.2.4.Meslek Hastalığının Yönet-
melikteki Listede Yer Alması
Bir hastalığın meslek hastalığı 

olup olmadığı konusunda dünyada iki 
sistem uygulanmaktadır. Birincisi 
hastalığın yapılan işin sonucu (mes-
leki) olduğunun hastalığa tutulan ta-
rafından ispatlanması usulü, diğeri ise 
liste usulüdür. Liste usulünde hastalı-
ğın meslek hastalıkları listesinde yer 
alan hastalık olduğunun ispatlanması 
yeterlidir. Listede yer almayan bir 
hastalığın ise yapılan işin sonucu 
(mesleki) olduğunun sigortalı tarafın-
dan ispatlanması gerekir (Tuncay ve 
diğerleri, 2011: 298-299).

Bir hastalığın mesleki sayılabil-
mesi için, hastalığın Çalışma Gücü 
ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı 
Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği-
nin2417. maddesine göre, bu yönet-
meliğe ekli meslek hastalıkları lis-
tesinde yer alması gerekir. Çal. Güç 
Kay. Yön. m. 17/1’de şöyle denilmek-
tedir. “Hangi hastalıkların meslek 
hastalığı sayılacağı ve bu hastalık-
ların, işten fiilen ayrıldıktan en geç 
ne kadar zaman sonra meydana 

23 21HD, 14.04.2014, E. 2014/456, K. 2014/7736, Özel ar-
şiv
24 RG, 11.10.2008, sayı: 27021, bu Yönetmelik 01/09/2013 
tarihinde yürürlüğe girmiştir.
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rumlara uyanlar bakımından her-
hangi bir sorun olmadan ilgili işlem 
yapılacaktır. COVID-19 virüsü ken-
disine bulaşan sağlık çalışanları 
açısından ise iş kazası mı? meslek 
hastalığı mı? sorusu cevaplandırıl-
maya muhtaçtır. Şöyle ki;

Bir sağlık çalışanının bu hastalı-
ğa yakalanması halinde Sosyal Gü-
venlik Kurumuna bildirim yapılır-
ken hangi tür bildirim yapılacağı il-
gili bildirimi yapacak kurum 
yöneticileri veya hekimler arasında 
tartışılmaktadır.

Örneğin, Sağlık Bilimleri Üniver-
sitesi Bursa Yüksek İhtisas Eğitim 
ve Araştırma Hastanesi Başhekim-
liği, SGK Bursa Sosyal Güvenlik İl 
Müdürlüğüne bir yazı yazarak, Pan-
demi hastanesi olmaları nedeniyle, 
hastane çalışanlarında COVID-19 
pozitif çıkması durumunda iş kazası 
bildirimi yapılıp yapılamayacağını 
sormuştur. Bu soruya cevap veren 
SGK Bursa Sosyal Güvenlik İl Mü-
dürlüğü, yazının içeriğinde 5510 sk 
13. Ve 14. maddelerinde açıklanan iş 
kazası ve meslek hastalığı açıklama 
ve tanımlarına yer vermiş ve bu tür 
durumlarda iş kazası bildirimi yapı-
lamayacağı meslek hastalığı olarak 
bildirim yapılması gerektiğini bildir-
miştir. Bunun gerekçesini ise, iş ka-
zası olabilmesi için tanımda belirtil-
diği üzere “…bir olay…” olması ge-
rekmekte olup COVID-19 hasta- 
lığında bulaşma olayının ne zaman 
meydana geldiğinin tespiti müm-
kün olamayacağından bu durumun 

hastalığın meydana çıkması arasın-
da bu hastalık için Kurum tarafın-
dan çıkarılacak yönetmelikte belir-
tilen süreden daha uzun bir zama-
nın geçmemiş olması şarttır.

Çal. Güç. Kay. Yön. 4/n maddesi-
ne göre; sigortalının meslek hastalı-
ğına sebep olan işinden fiilen ayrıl-
dığı tarih ile meslek hastalığının 
meydana çıktığı tarih arasında ge-
çen en uzun süreye yükümlülük 
süresi (sessiz dönem) denir. Yü-
kümlülük süresi, her meslek hasta-
lığına göre değişmektedir. Yönet-
meliğe ekli meslek hastalıkları lis-
tesine göre, yükümlülük süreleri 2 
gün ila 10 yıl arasında değişmekte-
dir. 

Çal. Güç. Kay. Yönetmeliği’nde 
her meslek hastalığı bakımından 
ayrı ayrı yükümlülük süreleri geti-
rilmesinde işyeri koşulları, çeşitli 
meslek hastalıklarının nitelikleri 
göz önünde bulundurulmuştur (As-
lanköylü, 2003: 222).

4. HUKUK SISTEMIMIZE GÖRE 
COVID-19 HASTALIĞI IŞ KAZASI 
MI VEYA MESLEK HASTALIĞI 
MIDIR?

4.1. COVID-19 Pozitif Durumuna 
Ilişkin SGK ve Sağlıkçıların Gö-
rüşleri 
Yukarıda tüm çalışanlar açısın-

dan hangi hallerin iş kazası veya 
meslek hastalığı olduğu ayrıntılı 
olarak açıklandı. Sağlık çalışanla-
rından kanunlarda sayılan bu du-
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COVID-19 tanısı alması durumunda 
da iş kazası veya meslek hastalığı 
bildiriminde bulunulmalıdır.

Covid-19 ile bağlantılı olarak ge-
lişen olayların iş kazası olarak bildi-
rimi yapılmalıdır. Örneğin, sağlık 
çalışanı veya sağlık hizmetlerinde 
çalışan (güvenlik, hizmetli, şoför, 
sekreter, vb.) birinin solunum yolla-
rına, göz mukozasına ya da açık ya-
ralarına hastanın öksürük, hapşırık 
ve diğer vücut sıvılarının sıçraması 
ya da bulaşması halleri iş kazası bil-
dirimi yapılması gereken durumlar-
dır.

Ani gelişen bir olaya ilişkin her-
hangi bir saptama olmasa da, sağlık 
çalışanı veya sağlık hizmetlerinde 
çalışanların Covid-19 tanısı almala-
rı durumunda, hastalığın yapılan 
işle yakın bağı gözetilerek, meslek 
hastalığı bildirimi yapılmalıdır.” 26

4.2. COVID-19 Durumunun Iş Ka-
zası mı veya Meslek Hastalığı 
mı? Olduğuna Ilişkin Değerlen-
dirme
Yukarıdaki görüşlerden anlaşı-

lacağı üzere sorun, görünen bir ola-
yın olup olmadığı, olayın ani bir olay 
olup olmadığı, zararın bir anda orta-
ya çıktığı bir kazanın var olup olma-
dığı, kazanın yürütülen işten kay-
naklanıp kaynaklanmadığı konula-
rında toplanmaktadır.

Sorun ayrıntılarıyla açıklanacak 
olmakla birlikte kanaatimizce, SGK 

26 https://www.ttb.org.tr/kollar/COVID19/haber_
g o s t e r . p h p ? G u i d = 9 2 2 3 e 8 8 e - 7 2 6 a - 1 1 e -
a-b12d-d839943d748dTTB Görüşü, Erişim: 01.05.2020

meslek hastalığı tanımında geçen 
“…işin yürütüm şartları yüzünden 
uğradığı geçici veya sürekli hasta-
lık..” durumuna uygun olacağı şek-
linde açıklamıştır.

Bir başka örnek olarak İş ve 
Meslek Hastalığı Uzmanları Derne-
ği’nin görüşü şöyledir; “…Başta sağ-
lık çalışanları olmak üzere tüm çalı-
şanların, COVID-19 şüpheli ya da 
tanılı hasta ile temaslarında, hasta-
dan kendilerinin solunum yollarına, 
göz mukozasına ya da açık yarala-
rına olan öksürük, hapşırık ve diğer 
vücut sıvılarının sıçraması ya da 
bulaşması veya bunlarla kontamine 
olmuş kesici delici malzemelerle 
yaralanma olaylarının tamamı iş 
kazası olarak değerlendirilmeli ve 
kayıt altına alınmalıdır.” Bunun dı-
şındaki durumların meslek hastalı-
ğı olarak değerlendirilmesi gerekti-
ği görüşü dile getirilmektedir. Bir 
başka anlatımla, vücut sıvılarının 
sıçraması ya da bulaşması veya ke-
sici delici malzemelerle yaralanma 
olayları dışındaki durumların mes-
lek hastalığı kabul edilmesi gerekir 
denilmektedir. Özetle, fiilen görü-
nen ani bir olay var ise iş kazası di-
ğer hallerde meslek hastalığı kabul 
edilmeli gibi kısmi bir kabul bulun-
maktadır.

Yine, bu konuda Türk Tabipleri 
Birliği’nin görüşü de şu şekildedir; 

“ Kamu veya özel sağlık kuruluş-
larında olması arasında bir fark ol-
maksızın, sağlık çalışanının diğer 
mesleki maruziyetlerin yanı sıra, 
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olan iş nedeniyle ortaya çıkan ve si-
gortalıyı bedenen ya da ruhen en-
gelli hâle getiren olayın iş kazası ol-
duğu kanun metninden açıkça an-
laşılmaktadır.

SGK Bursa Sosyal Güvenlik İl 
Müdürlüğü’nün diğer çalışanlar açı-
sından görüşünde ise; “…iş kazası 
olabilmesi için tanımda belirtildiği 
üzere “…bir olay…” olması gerek-
mekte olup COVID-19 hastalığında 
bulaşma olayının ne zaman meyda-
na geldiğinin tespiti mümkün ola-
mayacağından…” denilmektedir. Bu 
gerekçenin haksızlığı ilk olarak yine 
kanun metninde ortaya konulmak-
tadır.  Çünkü, olayın ne zaman mey-
dana geldiğinin fazlaca bir önemi 
yoktur. 5510 sk m. 13 iş kazasını 
açıklarken “…sigortalıyı hemen 
veya sonradan bedenen ya da ru-
hen engelli hâle getiren olaydır…” 
diyerek olayın ne zaman meydana 
geldiğinin kesin olarak tespit edil-
mesinin çok gerekli olmadığını or-
taya koymaktadır. Bir başka anla-
tımla, engelli hale getiren olayın ne 
zaman olduğu değil engelli hale ge-
tirip getirmediği önemlidir. 

İş ve Meslek Hastalığı Uzmanları 
Derneği (İMUD) ve Türk Tabipleri 
Birliği’nin görüşlerine göre ise, her 
ne kadar tanımlamalarda açıkça 
adlandırılmasa da ani ve gözle görü-
lebilir bir olayın olması halinde iş 
kazası sayılacağı bunun dışındaki-
lerin meslek hastalığı olarak değer-
lendirilmesi gerekeceği anlatılmak-
tadır. Halbuki;

Ani bir olay kavramı yukarıda da 
açıklandığı üzere bir olayın ani olay 

Bursa Sosyal Güvenlik İl Müdürlü-
ğü’nün görüşü tamamen hatalıdır. 
Birbirine benzer olan İş ve Meslek 
Hastalığı Uzmanları Derneği ve Türk 
Tabipleri Birliği’nin görüşleri ise kıs-
men doğrudur. Bize göre, tüm sağlık 
çalışanlarında COVID-19 durumun-
da kural olarak iş kazası bildirimi 
yapılmalıdır. Şöyle ki;

SGK Bursa Sosyal Güvenlik İl 
Müdürlüğü’nün görüşü açısından 
konu değerlendirildiğinde şunlar 
söylenebilir. Öncelikle belirtmek 
gerekir ki, sağlık çalışanlarından bir 
kısmı kamu çalışanı bir kısmı hiz-
met sözleşmesi ile çalışan iken bir 
kısmı da kendi adına ve hesabına 
bağımsız çalışan olup bu kişiler he-
kim, eczacı, teknisyen vb. çalışan 
olabilir. Tüm bu çalışanlar açısından, 
5510 sk 13/1-b maddesinde, “… İş-
veren tarafından yürütülmekte 
olan iş nedeniyle sigortalı kendi adı-
na ve hesabına bağımsız çalışıyorsa 
yürütmekte olduğu iş nedeniyle,..” 
denilmiştir.

Görüleceği üzere, “işveren tara-
fından yürütülmekte olan iş nede-
niyle” denilmek suretiyle ortaya çı-
kan sigortalıyı bedenen ya da ruhen 
engelli hale getiren olayın iş kazası 
olduğu kabul edilmiştir.

Ayrıca, kendi adına ve hesabına 
bağımsız çalışanlar açısından da 
COVID-19 durumunun Bursa 
SGK’nın iş kazası kabul edilemeye-
ceği görüşünün açıkça hatalı olduğu 
ortaya çıkmaktadır. Çünkü, bu çalı-
şanlar açısından da yürütülmekte 
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olması için bir-iki saniye içerisinde 
gerçekleşmesi ve gözle görülebilir 
olması şart değildir. Şöyle ki;

Zararı doğuran olay aniden ya da 
çok kısa bir zaman aralığı içinde 
oluşmalıdır. Ancak, anilik olayın 
mutlaka çok kısa bir zamanda ör-
neğin birkaç saniye içinde gerçek-
leşmesi anlamına gelmez. Başka bir 
anlatımla, ani olaydan, başlangıç ve 
sonu sabit olan tek ve bir defalık 
oluş anlaşılmalıdır. Tek bir olay ol-
mak koşuluyla, daha uzun bir za-
man süreci içinde meydana gelmesi 
de mümkündür. Gerçi, olay çoğun-
lukla saniyeden de kısa bir zaman 
dilimi içerisinde gerçekleşmektedir. 
Örneğin; düşme, vurma, çarpma, 
patlama ve benzeri olaylarda durum 
böyledir. Bununla beraber, olayın 
birkaç saate kadar varan bir zaman 
aralığında gerçekleşmesi de müm-
kündür. Örneğin, bir gazdan zehir-
lenme olayında olduğu gibi olay ile 
sonuç arasında bir veya birkaç saa-
tin geçmesi iş kazasının anilik nite-
liğini değiştirmez (Güneren, 2011: 
431). Yargıtay, konuya ilişkin bir ka-
rarında, yapılan işin özelliğine göre 
zehirlenmenin yavaş yavaş da olsa 
iş kazası olarak değerlendirilebile-
ceğini belirtmiştir (Akın, 2013: 22). 
Yine, bir başka kararında Yargıtay, 
“…bir olayın meydana gelmesi ifa-
desi ile, sonucunda bir zararın mey-
dana geldiği, ani veya kısa sürede 
gerçekleşen bir olay ifade edilmek-
tedir.” Demiştir (Güzel ve diğerleri, 
2012: 402).

Kazanın, ani olay unsuru, aşırı 
soğuk ve sıcaktan meydana gelen 

zararlar yönünden büyük bir öneme 
sahiptir. Çünkü, bu tür durumlarda, 
vücuda olan etkiler, nispeten uzun 
sürelidir. Bu etkilerin birkaç saati 
bulması mümkündür. Bununla be-
raber, bu tesirler dahi ani olay kav-
ramıyla bağdaşabilir sayılmaktadır. 
Örneğin, çok soğuk bir işyerinde ça-
lışan işçinin aşırı soğuk sonucunda 
donarak ölmesi bir iş kazasıdır 
(Eren, 1974: 11). Yargıtay da bir başka 
kararında işçinin işyerinde güneş 
çarpması sonucu ölmesi olayını bir 
iş kazası olarak kabul etmiştir (Eren, 
1974: 11).

Olayın ani olması unsuru çoğun-
lukla iş kazasını meslek hastalığın-
dan ayıran bir özelliktir. Çünkü, 
meslek hastalığı ani değil uzun bir 
zaman diliminde yavaş yavaş oluş-
maktadır. Ancak, yukarıda açıklan-
dığı üzere ani olay kavramını dar 
yorumlamak gerekir. Bundan 
amaçlanan başlangıç ve sonu sabit 
olan tek ve bir defalık oluştur. Nite-
kim, İsviçre hukukunda aniden oluş-
ma şartı, kısa sürede oluşma haline 
dönüştürülmüştür. Alman huku-
kunda ise ani olaydan en fazla bir 
vardiya süresi kadar devam etme an-
laşılmaktadır (Akın, 2013: 22).

Bir olayın iş kazası sayılabilmesi 
için olayın gözle görülebilir olup ol-
maması önemli midir? Kazanın ani 
bir olay sonucu olması konusunda 
verilen örnekler burada da verilebilir. 
Örneğin, ortamda bulunan gazdan bir 
kişinin zehirlenmesi olayında olay 
gözle görülebilir değildir. Yine, aşırı 
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soğuk veya sıcak havadan etkilen-
me halinde olayın meydana gelişi 
gözle görülebilir değildir. Bu nedenle 
olayın görünür bir olay olması ge-
rektiği iddiaları geçerli değildir. 

Yine kanaatimizce, iş kazasının 
anilik unsuru somut olayın özelliği-
ne göre değişiklik gösterecektir. Ör-
neğin, işçinin işyerinde çalışırken 
düşmesine rağmen hiçbir şey olma-
mış gibi ayağa kalkıp işine devam 
etmesi, ancak düşme sonucu aldığı 
darbenin zararlı sonuçlarını iç ka-
nama yüzünden daha sonra hisset-
mesi ve iş göremez hale gelmesi 
mümkündür. Bu nedenle de mutla-
ka iş kazasının ani ve görünür bir 
şekilde sonucunu göstermesi ge-
rekmez. Bahsedilen örneklerdeki 
gibi COVID-19 virüsünün bulaşması 
olayı da birkaç saniye içerisinde bu-
laşan ve yine görünür bir şekilde 
bulaşan bir olay olmamasına rağ-
men iş kazası olarak nitelendirilme-
sinde teknik anlamda herhangi bir 
sakınca yoktur. 

Bulaşıcı hastalığın iş kazası olarak 
nitelendirilebileceğine ilişkin bir Yar-
gıtay kararında aynen şöyle açıklama 
yapılmaktadır. Yargıtay 21. Hukuk 
Dairesi    2018/5018 E. ve 2019/2931 
K. sayılı kararı şöyledir. “…Yasada iş 
kazası, sigortalıyı hemen veya son-
radan bedenen ya da ruhen engelli 
hale getiren olay olarak tanımlandı-
ğından, olayın etkilerinin bir süre 
devam ederek zaman içinde artma-
sı ve buna bağlı olarak sonucun 
daha sonra gerçekleşmesi müm-

kündür. Yani, iş kazası ani bir olay 
şeklinde ortaya çıkıp, buna bağlı 
olarak zarar, derhal gerçekleşebile-
ceği gibi, gazdan zehirlenme olayın-
da olduğu şekilde etkileri daha son-
ra da ortaya çıkabilir. Sonradan olu-
şan zarar ile olay arasında uygun 
illiyet bağı bulunması koşuluyla 
olay iş kazası kabul edilmelidir.”27  
Bu kararı veren Yargıtay Dairesi bu 
konuda oldukça kararlıdır. Çünkü, 
aynı davada daha önce olayın iş ka-
zası olmadığı nitelemesinin hatalı 
olduğuna dikkat çeken 02.10.2017 
tarihinde vermiş olduğu bozma ka-
rarı vardır. Bu bozma kararına rağ-
men verilen yerel mahkemenin iş 
kazası olmadığı yönündeki kararını 
tekrar bozmuş ve açıkça iş kazası 
kabul edilmelidir demiştir.28 Bu ka-
rarın ilgili olduğu olay tam da bugün 
karşı karşıya kaldığımız COVİD 19 
bulaşıcı hastalığının bir benzeri olan 
H1N1 (domuz gribi) hastalığıdır.  

Olayın konuya ilişkin kısmı özet-
le şöyle gelişmiştir; davalı şirkette 
tır şoförü olarak çalışan işçinin en 
son 26.11.2009 tarihinde Türkiye’den 
çıkış yapıp Ukrayna'ya gittiği, yine 
11.12.2009 tarihinde Türkiye’ye giriş 
yaptığı, işyerinin bulunduğu Trab-
zon iline dönerken kendisini iyi his-
setmediği için... Devlet Hastanesi'ne 
13.12.2009 tarihinde müracaat ettiği 
ve söz konusu hastanede muayene 
edilerek raporun tanı kısmına; 
“akut üst solunum yolu enfeksiyo-

27 21HD, 05.04.2019, 5018/2018 E.  ve  2931/2019 K., Özel 
arşiv
28 21HD, 02.10.2017, 2016/3545 E,  2017/7126 K., Özel ar-
şiv 
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nu, tanımlanmamış ” yazıldığı, kişi-
ye iğne yapılıp ilaç verildiği, daha 
sonra Trabzon iline gittiği, 15.12.2009 
tarihinde ise işveren tarafından yine 
Ukrayna'ya gitmek üzere görevlen-
dirildiği, … iki gün sonra 17.12.2009 
tarihinde KTÜ ... Hastanesi'ne “ bir 
haftadır öksürük, balgam, halsizlik, 
2 gündür 40 derece ateş” şikayetleri 
ile başvurduğu, hastane tarafından 
H1N1 (domuz gribi), pnömoni ( za-
türre) ve ARDS (akut solunum sı-
kıntısı sendromu) tanısıyla tedavi 
altına alındığı, on gün yoğun bakım-
da kaldıktan sonra 26.12.2009 tari-
hinde vefat ettiği görülmektedir. 

Şahsın vefat etmesi sonucu has-
tane raporunda ölüm tanısı olarak 
H1N1 (domuz gribi) pnömoni, akut 
böbrek yetmezliği...belirtilmesi,  Adli 
Tıp Kurumu ... Birinci Adli Tıp İhtisas 
Kurulu'nun 16.04.2014 tarihli rapo-
runda; murisin ölümünün H1N1 (do-
muz gribi) enfeksiyonu ve gelişen 
komplikasyonlarından meydana 
gelmiş olduğu, 13.12.2009 tarihinde 
...Devlet Hastanesi’ne başvurusun-
daki şikayetlerin H1N1 enfeksiyo-
nunun başlangıç belirtileri olabile-
ceğinin, H1N1 virüsünün kuluçka 
süresinin 1-4 gün arasında değişti-
ğinin, 13.12.2009 tarihindeki şika-
yetlerin hastalığın başlangıç belirti-
leri olduğu taktirde H1N1 enfeksiyo-
nunun bulaşımının 13.12.2009 
tarihinden önceki 1-4 günlük za-
man dilimi içerisinde gerçekleşmiş 
olacağının, belirtildiği. Adli Tıp Genel 
Kurulu da 26.03.2015 tarihli rapo-
runda; Birinci İhtisas Kurulu gibi gö-
rüş bildirmiştir. 

Bu tespitlerin ardından yüksek 
mahkemenin olayın iş kazası oldu-
ğuna ilişkin net gerekçesi ise şöyle-
dir; “Somut olayda, tır şoförünün 
26.11.2009 tarihinde davalı işveren 
tarafından Ukrayna’ya sefere gön-
derildiği, 11.12.2009 tarihinde Türki-
ye’ye giriş yaptığı, Adli Tıp Kurumu 
raporunda, H1N1 virüsünün kuluçka 
süresinin 1-4 gün arasında değiştiği, 
murisin 13.12.2009 tarihli hastaneye 
başvurusunda belirttiği şikayetle-
rin hastalığın başlangıç belirtileri 
olduğu taktirde hastalığın bulaşma-
sının bu tarihten 1-4 gün öncesinde 
gerçekleşmiş olacağının bildirildiği, 
buna göre davacı murisinin, işveren 
tarafından yürütülmekte olan iş ne-
deniyle Ukrayna’ya yapılan sefer sı-
rasında bulaştığı yukarıda belirtilen 
rapor kapsamından anlaşılan H1N1 
virüsüne bağlı olarak, daha sonra 
meydana gelen ölümünün iş kazası 
olarak kabul edilmesi gerektiği 
açıktır.”

Görüleceği üzere H1N1 virüsü ile 
COVID-19 virüsünün bulaşıcılığı ve 
yine kuluçka sürelerinin bulunması 
yönlerinden büyük bir benzerlik 
bulunmaktadır. Yüksek mahkeme 
de olayın ani ve gözle görülebilir bir 
olay olma özelliğinin birkaç saniye 
içerisinde olması gerekmediği ve 
sonradan meydana gelen ölüm ola-
yının iş kazası kabul edilmesi ge-
rektiğini kabul etmektedir. 

Bu nedenlerle yargısal içtihatlar 
da bilimsel içtihatlarla aynı yönde 
olup her iki görüşün de olayın iş ka-
zası olacağı yönünde olduğu açıktır.



167KARATAHTA / İş Yazıları Dergı̇si

İş kazasının ani ve görülebilir 
olay olma niteliklerinin yanında 
özellikle, sağlık çalışanları açısın-
dan yürütülen iş ile kaza arasındaki 
illiyet bağının olduğuna ilişkin kari-
nelerin varlığı evleviyetle kabul edi-
lecektir. Bir başka anlatımla, sağlık 
çalışanının uğradığı zarar verici 
olay; işin yürütülmesi sırasında 
meydana gelmişse, işverenin işçi 
sağlığı ve iş güvenliği önlemlerini 
alma yükümlülüğüne aykırı davra-
nışından kaynaklanmışsa, çalışma 
süresinden sayılan hallerde meyda-
na gelmişse, yürütülen işin yarattığı 
tehlikenin sonucu ortaya çıkmışsa 
olayın iş kazası olduğu öncelikle ka-
bul edilecektir.

Bir başka değerlendirilmesi gere-
ken konu ise, klinik, laboratuvar ve/
veya radyolojik tetkiklerdeki belir-
tileri nedeniyle COVID-19 tedavisi 
görmelerine karşın virüs doğrulan-
mamış (PCR testi pozitif çıkmayan) 
sağlık çalışanlarının durumudur. 
Eğer bahsi geçen kişiler sağlık çalı-
şanı ise bu olaylar da kural olarak 
kesinlikle iş kazası kabul edilmeli-
dir.  

Belirttiğimiz gibi tüm sağlık çalı-
şanlarında COVID-19 durumunda 
kural olarak iş kazası bildirimi ya-
pılmalıdır. Burada istisnai durum-
larda ne yapılmalıdır? sorusu akla 
gelecektir. Şöyle ki;

İstisnai durumlarda her somut 
olay yukarıda açıklanan ilkeler çer-
çevesinde ayrı ayrı değerlendiril-
melidir.

Örneğin, 14 günden fazla izinli ol-
masına rağmen COVID-19 durumu 

tespit edilen sağlık çalışanları açı-
sından da kural olarak durumun iş 
kazası olduğu kabul edilmelidir. 
Çünkü, kuluçka süresinin dahi 14 
gün olduğu kesin değildir. Bu süre-
nin 2 ile 27 gün sürdüğü hastalıkta, 
virüsün belirtiler ortaya çıkmadan 
önce de bulaşıcı olduğuna dair bazı 
kesin olmayan kanıtlar da bulun-
maktadır.29 Fakat her somut olayda 
kişinin mesleki çalışma öyküsünün 
yanında aile ve yakın çevresinde 
COVID-19 vakasının olup olmadığı 
öyküsü önem kazanır. Bu durumlar 
araştırılarak kişinin çevresinde CO-
VID-19 pozitif durumu yoksa olayın 
iş kazası olduğu, varsa iş kazası ol-
madığı kabul edilmelidir.

SONUÇ
Dünya çapında yaklaşık üç mil-

yon kişinin hastalanmasına ve on-
binlerce kişinin ölümüne sebep olan 
COVID-19 Virüsü çok tehlikeli bir 
bulaşıcı virüs olup tüm sağlık çalı-
şanları canla başla mücadele eder-
ken ne yazık ki bu hastalığa yaka-
lanmaktadırlar. 

Hem kendilerini hem ailelerini 
etkileyen bu süreç sonunda ya te-
davi olup tamamen iyileşebiliyorlar 
ya bazı sekellerle yaşamak zorunda 
kalıyorlar ya da hayatlarını kaybe-
diyorlar. Bu durumlarda sosyal gü-
venlik açısından olayın iş kazası mı 
meslek hastalığı mı olduğu önem 
kazanmaktadır.  

Kanaatimizce sağlık çalışanlarının 
yakalandığı COVID-19 hastalığı kural 
olarak iş kazası olup, sağlık çalışanının 
29  Bkz, yukarıda 10 numaralı dipnot 
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iş kazasına nispeten daha uzun bir 
süreç gerektirmektedir. Bu nedenle 
iş kazası tanımlaması bu riskli or-
tamda canla başla çalışan sağlık ça-
lışanları açısından daha avantajlı bir 
durum oluşturacaktır. Yine, SGK 
yardımları dışında açılacak maddi 
ve manevi tazminat davaları süreci 
daha basit olacak ve daha kısa sü-
recektir. 

Meslek hastalığı olarak değer-
lendirilecekler açısından bu olum-
suz durumun ortadan kaldırılması 
için COVID-19 olgularının meslek 
hastalığı olarak Meslek Hastalıkları 
Listesinde yer alması için düzenle-
me yapılmalıdır.

çalışma ve hastalık öyküsüne göre is-
tisna olarak meslek hastalığı olarak 
değerlendirilebilir.  

İş kazası veya meslek hastalığı 
olarak değerlendirilmesinin uygu-
lamada bir önemi olacak mıdır? 

Bir hastalığın meslek hastalığı 
olarak kabul edilebilmesi için ge-
rekli olan COVID-19 pozitif çıkması 
durumu meslek hastalıkları liste-
sinde yoktur. Yukarıda ayrıntılı ola-
rak açıklandığı üzere bu durumda 
meslek hastalığını ispat yükü çalı-
şan veya hak sahiplerine düşecek-
tir. Bir hastalığın meslek hastalığı 
olarak kabul edilmesi uygulamada 
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YAYIN İLKELERİ VE YAZIM KURALLARI
KARATAHTA/İş Yazıları Dergisi, dört ayda bir yayımlanan ulusal hakemli bir 

dergidir. 

Dergimize gönderilen yazılar öncelikle Yayın Kurulu’nca değerlendirilir ve 
uygun görülen yazılar, hakeme gönderilir. En az iki hakemin olumlu görüşü ile 
yayımlanmasına karar verilen yazılara telif ücreti ödenir. Hakem değerlendir-
me süreci gizli olup, hakem formları dergi arşivinde saklanır.

Hakem denetiminden geçmeyen ve telif ücreti ödenmeyecek davetli yazı-
lar, Yayın Kurulu değerlendirmesi sonucuna göre dergide yer alır ya da yazarı-
na iade edilir.

Dergiye gönderilecek yazılar, başka bir yerde yayımlanmamış ya da yayım-
lanmak 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 ad-
resine 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 nu-
marası 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 Psychologi-
cal Association (APA) referanslama sistemine uygun gösterilmelidir.

Buna göre;

 Metin içindeki atıflar, yazarın adı cümle içinde geçiyorsa,

Dominelli (2002: 66)

 Yazarın adı cümle içinde geçmiyorsa;

(Şahin, 2010: 67) şeklinde yazılmalıdır.

 Metinde ikiden fazla yazarlı kitaplara atıfta bulunurken ilk seferinde 
bütün isimler kullanılmalı;  (Carr ve Chen, 2004: 9) aynı yayına daha sonra ya-
pılan atıflarda sadece birinci isim yazılmalı, diğer yazarlar için “ve diğerleri”iba-
resi kullanılmalıdır. (Houston ve diğerleri (1979).
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 Kaynakça’da bütün yazarların isimleri yer almalıdır.

 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.

 Makaleler, Yazarın soyadı ve adı (Yıl). Makalenin Başlığı. Derginin Ismi. 
Cilt Numarası, Ilk ve Son Sayfa Numaraları ile gösterilmelidir.

Hansen, L. L. (2007), “From Flexicurity to FlexicArity: Gendered Perspecti-
ves on the Danish Model”, Journal of Social Sciences, Vol.3, No.2, ss.88-93.

 İki yazarlı kitaplar ve makaleler, metin içindeki atıfta (kitap); 

(Tuncay ve Ekmekçi,2015:112). 

Kaynakça’da:

Makal, A. Toksöz, G. (2015), Geçmişten Günümüze Türkiye’de kadın Emeği, 
Ankara, İmge Kitabevi.

Metin içindeki atıfta (makale); 

(Tiryaki ve Tatar, 2000:125). 

Kaynakça’da:

Tiryaki, Derya ve Mehtap Tatar (2000) “Sağlık Sigortası: Teori ve Uygulama”, 
Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 11 (1),103-132. şeklinde gösterilir.

 Kurum Yayınları; metin içindeki atıfta, 

(Sosyal Güvenlik Kurumu, 2012: Sayfa No). 

Kaynakça’da;

SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) (2012) Avrupa Birliğinde Sosyal Güvenlik, 
Ankara. Şeklinde gösterilir.

 İnternetten alınan dökümanlar ise,

http://www.geohive.com/earth/his_history1.aspx Erişim: 12.06.2014 sıra-
lamasıyla gösterilmelidir.

 Atıflar dışındaki açıklamalar için dipnot kullanılmalıdır.



KARATAHTA IŞ YAZILARI DERGISI KIŞISEL 
VERI IŞLENMESI AYDINLATMA METNI

1. Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği 
Değerli ve kıymetli okuyucularımız, Türk Metal Sendikası olarak sizler için 

çıkarmış olduğumuz “KARATAHTA İş Yazıları Dergisi” ile birlikte sizlere kaliteli 
ve güvenilir hizmet sağlamak için çalışmaktayız. Çalışmalarımızı yaparken ki-
şisel verilerin korunmasının kişilerin temel hakkı olduğuna inanarak, verileri-
nizin güvenliğini en üst seviyeye çıkartma konusunda hassasiyetle yaklaş-
maktayız. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) 
uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Türk Metal Sendikası (“Türk 
Metal”) tarafından, özet olarak aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. 

Türk Metal’in, 6698 sayılı Kanun uyarınca; 
İrtibat Kişisi: Özge YAŞAR Telefon: 0(312) 292 64 00 

2. Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği 
Kişisel verileriniz, kişisel verilerinizi bizlere açıklamanıza konu olan ve aşa-

ğıda sıralanan amaçlarla; 6698 sayılı Kanunun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen 
kişisel veri işleme şartları dâhilinde işlenebilecektir Kişisel verileriniz; ücretsiz 
olarak verilen dergimizden faydalandırmak ve gerekli işlemler, dergi ve içerik 
faaliyetlerin gerçekleştirilmesi adına ve ayrıca derginin ilgili kişilere 
ulaştırılabilmesi adına gerekli çalışmalar için işlenmektedir. 

3. Kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği 
Kişisel verileriniz; dergi kapsamında yer alan içeriklerin oluşturulması 

amacıyla; içerik yazarlarına ve ilgili kurum ve kişilere, dergi basım ve yayın iş-
lemleri amacıyla; ilgili basım ve yayım kurumlarına, dergi sürekliliğini sağla-
mak amacıyla; ilgili ajans ve iş ortaklarına, derginin adrese ulaştırılması ama-
cıyla; kargo ve kurye iş ortaklarına, dergi içerik ve çalışmalarının analiz ve rek-
lamcılık 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 se-

beplere dayanarak; Türk Metal sendikal faaliyetlerinin uygulanması ve yürü-
tülmesi amacıyla, KARATAHTA İş Yazıları Dergisi içerik oluşturulması, basım 
ve yayımı ile iletilmesi amacıyla toplanmaktadır. Bu süreçte toplanan kişisel 
verileriniz; Türk Metal kişisel veri politikaları çerçevesinde yer alan amaçlar 
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doğrultusunda, sendikal faaliyetlerin yürütülmesi ve dergi faaliyetlerinin yü-
rütülmesi için fiziki, yazılı, sözlü ve elektronik ortamda toplanmaktadır. Bu hu-
kuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. mad-
delerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Ay-
dınlatma Metninde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarıla- 
bilmektedir. Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaç ve kapsamda sözlü, 
yazılı fiziki veya elektronik olarak toplanabilir. 

5. Ilgili 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 tale-
bin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz ola-
rak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlin-
de, Türk Metal tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarife-
deki ücret alınacaktır. 

Bu kapsamda ilgili kişi olarak; 
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, 
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp 

kullanılmadığını öğrenme, 
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri 

bilme, 
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzel-

tilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı 
üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

• 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş 
olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde 
kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapı-
lan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz 
edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz 
etme, 

• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması 
hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahip olduğunuzu hatırlat-
mak isteriz. 


