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KARATAHTA İş Yazıları Dergisi 
HAKKINDA 

KARATAHTA İş Yazıları Dergisi, bilimsel ve objektif olmak, söyleyecek sözü-
nü yazıya dökenlerin, var oldukları kurumsallaşmış ilişkiler sistemine sorumlu-
luk duyanların dergisi olmak iddiası ile Nisan 2015 yılında yayın hayatına başladı.

KARATAHTA İş Yazıları Dergisi, çok sayıda unsuru barındıran, son derece de-
vingen bir ilişkiler zinciri olan çalışma hayatının sorunlarına, iktisat ve hukuk 
gibi bilim dallarının, çalışma ekonomisi, sosyoloji, psikoloji, siyaset bilimi gibi çe-
şitli disiplinlerin yaklaşım ve değerlendirmeleri ile çözüm önerilerinin tartışıldı-
ğı bilimsel bir zemin, bir platform oluşturmayı amaçlamaktadır.

2015 yılındaki ilk sayısından bu yana üyelerimiz, işverenler, akademisyenler, 
hukukçular, yargı mensupları ile çalışma hayatının tüm paydaşlarını aydınlat-
mak amacıyla önemli bir başvuru kaynağı olduğuna inandığımız KARATAHTA 
İş Yazıları Dergisi’nde makalelere, karar incelemelerine, araştırma/davet yazı-
larına, iş mevzuatı ile ilgili Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay kararlarına, çalışma 
yaşamından kişilerle söyleşilere ve tarihi belgelere yer verilmektedir.

Türk Metal Sendikası’nın dört ayda bir yayımlanan ulusal hakemli dergisi 
olan KARATAHTA İş Yazıları Dergisi’ndeki makaleler/karar incelemeleri, en az 
iki hakem tarafından değerlendirilmektedir. 

ABOUT 
KARATAHTA Labour Writings Journal

KARATAHTA Labour Writings Journal began broadcasting life in April 2015 
with the claim of being scientific and objective, being the journal of those who 
write what they have to say, and those who take responsibility for the instituti-
onalized relations system in which they exist.

KARATAHTA Labour Writings Journal is a scientific ground where appro-
aches and evaluations of various disciplines such as economics and law, labor 
economics, sociology, psychology, and political science and solutions to the 
problems of working life, which contains many elements and are an extremely 
dynamic chain of relations, are discussed aims to create a platform.

Since its first issue in 2015, KARATAHTA Labour Writings Journal , which we 
believe to be an important reference source in order to illuminate our members, 
employers, academics, lawyers, members of the judiciary and all stakeholders 
of working life, has published articles, decision reviews, research/not peer re-
viewed articles (special), Court and Supreme Court decisions, constitution rela-
ted to labour law,  interviews with people from working life and historical do-
cuments are included.

Articles/decision reviews in the KARATAHTA Labour Writings Journal  
the quarterly national refereed journal of the Turk Metal Union, are evalua-
ted by at least two academics. 



SUNUŞ

Pandemi sona ermedi, normalleşme aşının verdiği moral ve güçle rutin ya-
şama döndük. Virüs değişerek etkisini sürdürüyor. Tüm dünya bu mücadelede 
el ele veremezse canlar kaybetmeye devam edeceğiz.

Ekonomide sıkıntı var. Yüksek faiz düşük kur politikası değişti. Faizler dü-
şürülüyor, döviz hızla yükseliyor. Bu uygulama ile enflasyonun düşürülmesi 
bekleniliyor.

2022 yılı için asgari ücret brüt 5.004,00 TL/AY ve net 4.253,40 TL/AY olarak 
belirlendi. İlk yapılan açıklamalar ile Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) 
getirilen “Yasa Teklifi” uyumlu değil. Teklif yasalaşınca işin doğrusu anlaşıla-
bilecek. 

Dergimizin 21. sayısının ilk makalesi Zeynep Alankuş ve İbrahim Çetin’in 
iletişimin önemini bir kez daha ortaya koyan “Bireysel ve Toplu İş Hukuku Uy-
gulamalarından Örneklerle Çalışma Hayatında İletişimin Önemi” başlığını ta-
şıyan ortak bir çalışma.  

İkinci makale bir alan çalışması. Çay hasadını, çay hasadında yabancı işgü-
cünü Artvin İli örneği üzerinden Hasan Aslan, bizlere anlatıyor. Oldukça ilginç 
ve düşündürücü bir çalışma. 

Üçüncü makale Aysen Tokol’a ait. Gittikçe gelişen ve genişleyen ve bu öl-
çüler içinde de hukuki düzenlemelere ihtiyaç duyulan bir kesimi ele alıyor. 
“Kendi Hesabına Çalışma: Yeni Eğilimler ve Sorunlar” başlıklı makale dünyada 
da bütünüyle çözülememiş bu sorunlu alanı gözlerimizin önüne serip bizleri 
düşünmeye zorluyor.

Dördüncü makale Yusuf Alper’e ait. “Sosyal Güvenlik Reformu Sonrasında 
4/1-B’li Sigortalılar ve Sorunlar” başlıklı makale, Tokol’un makalesini tamam-
layan, var olan sorunlara dikkat çeken ve yeni sorunlara hazırlıklı olmamızı 
hatırlatan bir makale.

Ali Seyyar’ın “Sosyal Piyasa Ekonomisi Düzeninin Mucidi Alfred Müller-Ar-
mack’ın Alman Sosyal Devletinin Oluşumundaki Bilimsel Katkıları” başlıklı 
makalesi; sosyal piyasa ekonomisi kavramının ortaya çıkışı ve bugün yaşanan 
ekonomik krizlerin neden olduğu sosyal sorunların çözümünde sosyal devle-
tin yerini anlamamız bakımından önemli bir makale.

Bu sayıda söyleşimiz Namık Tan ile. Çalışma yaşamına TÜRK-İŞ’te başlayıp 
uzun yıllar sürdüren, işçiler için çalışan, günümüzde de emekliler için çalışma-
ya devam eden bir emekçi. Söyleşiyi zevkle okuyacağınızı ümit ediyoruz.

Bu yıl Nobel İktisat Ödülünü üç iktisatçı paylaştı. Onları tanımak ister mi-
siniz?  Güven Savul’un makalesi sizlere bu fırsatı sunuyor. Asgari ücret tar-
tışmalarının güncelliğini koruduğu sırada asgari ücret üzerine çalışmaları ile 
tanınan bu iktisatçıların yaklaşımlarını anlamak oldukça heyecan verici.



Bir büyük Hocayı ebediyete uğurladık. Prof Dr. Fevzi Şahlanan’ı rahmetle 
anıyoruz. Hocanın “İş İlişkisinin Sona Ermesi ve Kıdem Tazminatı” başlıklı ma-
kalesi dergimizi süslüyor.

Belgeler bölümünde 1952 yılına gidiyor ve güzel bir öyküyü sunuyoruz.
Umutlarımızı kaybetmeden çalışarak, kazandırıp, kazanarak daha mutlu 

günlere erişmek dileğiyle…



İÇİNDEKİLER

HAKEMLİ MAKALELER 

BİREYSEL VE TOPLU İŞ HUKUKU UYGULAMALARINDAN 
ÖRNEKLERLE ÇALIŞMA HAYATINDA İLETİŞİMİN ÖNEMİ 
Zeynep ALANKUŞ / İbrahim ÇETİN.........................................................................1

ÇAY HASADINDA ULUSLARARASI İŞGÜCÜ GÖÇÜ: 
PANDEMİ ÖNCESİ ARTVİN İLİ ÖRNEĞİ 
Öğr. Gör. Hasan ASLAN...............................................................................................43

KENDİ HESABINA ÇALIŞMA: YENİ EĞİLİMLER VE SORUNLAR
Prof. Dr. Aysen TOKOL.................................................................................................83

SOSYAL GÜVENLİK REFORMU SONRASINDA 4/1-B’Lİ 
SİGORTALILAR VE SORUNLAR
Prof. Dr. Yusuf ALPER.................................................................................................113

SOSYAL PİYASA EKONOMİSİ DÜZENİNİN MUCİDİ ALFRED 
MÜLLER-ARMACK’IN ALMAN SOSYAL DEVLETİNİN 
OLUŞUMUNDAKİ BİLİMSEL KATKILARI
Prof. Dr. Ali SEYYAR...................................................................................................149

SÖYLEŞİ 

SÖYLEŞİ / Namık TAN................................................................................................171

DAVET YAZILARI

NOBEL EKONOMİ ÖDÜLÜ
Dr. Güven  SAVUL........................................................................................................183

Prof. Dr. Fevzi ŞAHLANAN.......................................................................................201

İŞ İLİŞKİSİNİN SONA ERMESİ VE KIDEM TAZMİNATI
Prof. Dr. Fevzi ŞAHLANAN......................................................................................203

BELGE METİNLER

TÜRKİŞ’İN I. GENEL KURULU (1952) VE MANEVİ EVLADI: TÜRKİŞ 
MUMCULAR
Tevfik Nejat KARACAGİL.........................................................................................265





Refereed Articles

Importance of Communication in Working Life With
Examples of Individual and Collective Labor Law Practices...............................1

International Labor Migration in the Tea Harvest: 
The Case of Artvin Before the Pandemic.......................................................................43

Self-Employment: New Trends and Problems.........................................................83

Insured Persons in 4/1-b and Problems in the 
Post-Social Security Reform Period.............................................................................113

The Scientific Contribution of Alfred Müller-Armack, 
The Inventor of The Social Market Economic Order, to 
The Establishment of the German Social State.....................................................149

Interview

Interview / Namık TAN..........................................................................................................171

Not Peer Reviewed Articles (Special)

Nobel Economics Prize.........................................................................................................183

Prof. Dr. Fevzi ŞAHLANAN..................................................................................................201

Termination of the Labor Contract & Severance Pay........................................203

Text Documents

1st General Assembly of the Confederation of Turkish 
Trade Unions (TÜRK-İŞ) (1952) & Spiritual Child: Türkiş Mumcular 
Tevfik Nejat KARACAGİL.....................................................................................................265

CONTENTS





BİREYSEL VE TOPLU İŞ HUKUKU 
UYGULAMALARINDAN ÖRNEKLERLE 
ÇALIŞMA HAYATINDA İLETİŞİMİN ÖNEMİ (*)

ÖZ
Çalışmak, kişisel bir hak ve in-

sani bir gereksinim olsa da sorun-
lar ve çıkar çatışmaları çerçevesin-
de en ince ayrıntısına kadar yasal 
zemine oturtulmaya çalışılarak 
disipline edilmiş ve algısal yönden 
zorlukları çağrıştıran bir kavrama 
dönüşmüştür. Çalışma hayatın-
da hukukî altyapıyı güçlendirmek 
için sürekli mevzuat düzenlemele-
ri yapılmakta ve idari müdahaleler 
gündeme gelmektedir. Bu durum 
herkes için erişilebilir ve sürdü-
rülebilir olması beklenen çalışma 
hayatını güç şartlar altında elde 
edilen ve sıkı sıkıya korunması 
gereken ve dolayısıyla sosyal iliş-
kilerinin geri plana itildiği bir mü-
cadele sahasına dönüştürmüştür. 
Böylesine rekabetçi ve kontrolcü 
bir sahada, çalışanların kendile-
rini doğru ifade edebilmelerinden 
iş verimliliğinin yükseltilmesine, 
kurum kültürünün pekiştirilme-
sinden iş barışının sağlanmasına 
kadar pek çok konuda iletişimin 

önemi ortaya çıkmaktadır. Bu ma-
kalede, hem işçiler hem de işve-
renler açısından “nasıl bir iletişim 
kurulursa çalışma hakkı en tatmin 
edici düzeyde gerçekleştirilmiş 
olur” sorusunun cevabı irdelene-
cektir. Söz konusu irdeleme, bir 
başka yönüyle de iletişim biliminin 
çalışma hayatına katkısını masaya 
yatırmış olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Çalışma 
Hayatı, İş Hukuku, İş Barışı, Etkili 
İletişim, Etkisiz İletişim.

IMPORTANCE OF COMMU-
NICATION IN WORKING LIFE 
WITH EXAMPLES OF INDIVID-
UAL AND COLLECTIVE LABOR 
LAW PRACTICES

ABSTRACT
Although working is a perso-

nal right and a human need, it has 
been disciplined by trying to put 
it on a legal scope to the thinnest 
details within the framework of 
problems and conflicts of interest 

 (**) Zeynep ALANKUŞ
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and has turned into a concept that 
evokes difficulties in terms of per-
ception. In order to strengthen the 
legal basis in working life, legislati-
ve arrangements are made frequ-
enty and administrative interven-
tions are brought to the agenda. 
This situation has converted the 
working life which is expected to 
be accessible and sustainable for 
everyone, into a field of struggle 
which is achieved under difficult 
conditions and must be strictly 
protected and thus social relations 
are pushed into the background. In 
such a competitive and controlling 
area, the importance of commu-
nication emerges in many subje-
cts, from the ability of employees 
to explain themselves correctly to 
increasing work efficiency or from 
to reinforcing corporate culture to 
ensuring work peace. In this artic-
le, the answer to the question “how 
can a communication be establis-
hed, the right to work will be reali-
zed at the most satisfactory level” 
will be examined for both workers 
and employers. The aforementi-
oned examination in another as-
pect will discuss the contribution 
of communication science to wor-
king life.

Keywords: Working Life, Work 
Peace, Labor Law, Effective Com-
munication, Ineffective Communi-
cation.

GİRİŞ
Duygu, istek ve ihtiyaçları dış 

dünya ile paylaşmak, kendini doğ-
ru ya da yanlış ifade etmenin ne 
denli doğal bir gereksinim olduğu-
na işaret etmiştir. Cicero’nun işa-
ret ettiği salt ifade ve düşünce hür-
riyeti, yüzyıllar içinde gazete, dergi, 
radyo, televizyon, telefon, internet 
derken küresel bir iletişim ve et-
kileşim mekanizmasına evrilmiş-
tir. İçinde bulunduğumuz bilgi ve 
enformasyon çağına damga vuran 
ileri teknolojik iletişim araçları in-
san hayatını her yönden kuşatmış 
bulunmaktadır. Ancak mevcut 
imkânları doğru değerlendirerek 
iletişim araçlarını ve iletişim dilini 
dikkatli kullanmak her geçen gün 
daha büyük önem arz etmekte-
dir. Bir örnek vermek gerekirse 21 
Eylül 2012 tarihinde Hollanda’nın 
küçük bir köyü olan Haren’de 16 
yaşındaki bir kızın doğum günü 
partisi davetini yanlışlıkla bir sos-
yal paylaşım sitesi üzerinden her-
kese açık paylaşması sonucunda 
üç bin kadar tanıdık olmayan kişi 
kızın verdiği partiye iştirak etmiş-
tir (Zwitter, 2019: 161). 

İletişimdeki olağanüstü geliş-
menin hayatın her alanında bir-
takım sonuçlar doğuracağı mu-
hakkaktır. Bu alanlardan biri de 
çalışma hayatıdır. Çalışma, insan 
ihtiyaçlarından kaynaklanan ve 
uygar bir varlık olan insanın top-
lumsal ilişkileri sonucu ortaya çı-
kan bir olgudur (Ören ve Yüksel, 
2012: 36) ve bu nedenle sosyalleş-
meyi gerektirmektedir. Çalışma 
olgusunun sosyalleşmeyi ifade 
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eden boyutu çalışma hayatı olarak 
adlandırılmaktadır. Çalışma hayatı 
kavramı literatürde tanımlanma-
mış olmakla birlikte; dar anlamda 
çalışanların geçimlerini sağlamak 
üzere mesai saatleri çerçevesinde 
sürdürdükleri faaliyetler bütünü-
nü, geniş anlamda ise çalışanları, 
iş ve sosyal güvenlik hakları baş-
ta olmak üzere çalışanların tüm 
haklarını, işyerlerini, iş ilişkileri-
ni ve tüm iş hayatını kapsayacak 
şekilde tüm çalışma faaliyetlerini 
ifade etmektedir. Böylesine ge-
niş bir alanda hak ve hürriyetlerin 
temini için birtakım kalite stan-
dartların belirlenmesi ve uygulan-
ması gerekmektedir. Çalışma ha-
yatı kalitesine yönelik ilk adımlar 
1960’ların başında, Avrupa Birliği 
ülkelerinden İsveç’te, sendikaların 
sürece dâhil olduğu kurumsallaş-
mış ilişkilerle atılmış ve temel ola-
rak işçilerin refahının arttırılması 
hedeflenmiştir (Erdoğan ve Dur-
muşkaya, 2017:505). Bir uzlaşı çer-
çevesinde yürüyen kaliteli çalışma 
hayatı görüşmeleri, İsveç’ten son-
ra Norveç, Hollanda, Danimarka, 
Fransa, İrlanda, İngiltere ve aka-
binde ABD’de devam etmiştir. Gö-
rüşmeler neticesinde 1973’te ku-
rulan Uluslararası Çalışma Hayatı 
Kalitesi Konseyi, özellikle işçilerin 
ruhsal sorunlarının giderilmesine 
ve işçilerin hak ve isteklerini daha 
etkili şekilde dile getirebilmesine 
olanak tanınmasına odaklanmış-
tır (Erdoğan ve Durmuşkaya, 2017: 
505). Çalışma hayatında iletişimin 

öneminin ilk defa anlaşılmış olma-
sı yönünden bu Konsey ve çalış-
maları önemli bir yere sahiptir.

İletişim altyapısı ve iletişim 
kültürü, 1970’li yıllardan 2000’li 
yıllara değin hem teknolojik hem 
de felsefi yönden kuşkusuz büyük 
aşama kaydetmiştir. Bu doğrul-
tuda iletişimin, özellikle bir insan 
hakkı olması bağlamında, çalışma 
hayatındaki önemi de gitgide art-
mıştır. Makalede iletişimin çalışma 
hayatındaki önemi en çok karşıla-
şılan iş hukuku uygulamaları ek-
seninde ele alınacak ve anlatımı 
somutlaştırmak için etkili iletişim 
bağlamında müzakereler ile toplu 
görüşmeler ve toplu iş sözleşme-
leri, etkisiz iletişim bağlamında ise 
mobbing ile grev ve lokavt örnek-
leri irdelenecektir.

1. LİTERATÜR VE TERMİNOLOJİ
İletişim, epistemolojik, sosyal 

ve tarihsel yönden üçlü bir gerek-
sinimle doğmuş (Ateş, 2016:2018) 
olup disiplinler arası bir bilim dalı-
dır. Öğretide iletişime dair tanım-
ların sayısı yüzden fazladır. En 
bilinen tanımlamayı yapanlardan 
Barnlund’a göre iletişim, anlam 
arama ve anlamlandırma gayreti, 
Theodorson’a göre simgeler ara-
cılığıyla bir kişiden veya gruptan 
diğer bir kişi veya gruba bilgi, dü-
şünce, tutum, algı veya duyguların 
aktarımı, Gerbner’e göre mesajlar 
aracı yapılarak gerçekleştirilen 
kitlesel etkileşim, Masterson’a 
göre dünyayı anlamlandırmak için 
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girişilen insani süreç, Trenholm ve 
Jensen’e göre insanların kolektif 
düzlemde kitlesel gerçekliği mey-
dana getirdikleri süreçtir (Mutlu, 
2017: 158). Türk Dil Kurumuna göre 
ise iletişim, duygu, düşünce veya 
bilgilerin akla gelebilecek her tür-
lü yolla başkalarına aktarılmasıdır 
(Akalın, Toparlı, Argunşah, Demir 
ve Özyetgin, 2011: 1173).

İletişime dair yapılan tanımlar, 
iletişimin iletim ve sosyal etkile-
şim olmak üzere iki temel boyutu-
nun olduğunu ortaya koymaktadır. 
İletim, kadim çağlardan bu yana 
tüm insanlar için yemek, içmek 
gibi doğal bir ihtiyaç olmuştur. 
Çünkü iletim olmadan bir başka 
insana veya gruba yönelik irade 
beyanında bulunulamayacak, bir 
irade beyanı olmadan da yemek, 
içmek, giyinmek, barınmak gibi ih-
tiyaçlar temin edilemeyecektir. Bu 
etkileşim, insanın sosyal bir varlık 
olmasının sonucudur (Alankuş, 
2021a: 45). Sosyal düzlemde hayat 
mücadelesi veren her insan, sos-
yal etkileşime girmek zorundadır. 
Günümüz dünyasında iletimin de 
sosyal etkileşimin de şekli değiş-
miştir. Ancak Covid-19 pandemisi 
çerçevesinde getirilen birtakım 
tedbirlerle insanların yalnızlaş-
ması, klasik anlamdaki iletim ve 
sosyal etkileşimin insanlar için 
vazgeçilemez değerler olduğunu 
göstermiştir. Denilebilir ki en ileri 
teknolojik cihazlar kullanılarak da 
olsa sanal iletişim, sosyal bir etki-
leşim doğurmuyorsa gerçek an-

lamda bir iletişim değildir.
Covid-19 pandemisi sürecinde 

esnek çalışma, evden çalışma, kısa 
çalışma, tele çalışma gibi şimdiye 
değin yeterince değerlendirilme-
yen çalışma modellerinin ön plana 
çıkmış olması, çalışma hayatında-
ki iletişim yöntemi ve modellerinin 
de gözden geçirilmesi gereğini do-
ğurmuştur. Özellikle pandemi gibi 
dışsallıkların etkisinde sağlıklı ve 
verimli bir çalışma ortamı sağla-
nabilmesi için çalışma hayatında 
etkili iletişimin tesis edilmesi ge-
rekmektedir.

İletişimin pozitif veya yapıcı 
yönünü ifade eden etkili iletişim 
kavramı literatürde çalışma konu-
su olurken iletişimin negatif veya 
zayıf yönünü ifade eden ve etkili 
iletişim kadar üzerinde durulması 
gerekli olgusal bir gerçeklik olan 
etkisiz iletişim kavramı literatürde 
yeterince işlenmemiştir. Hemşi-
reler üzerinde yapılan bir araştır-
mada etkisiz iletişimin çalışanlar-
da iş tatminsizliğine sebep olduğu 
sonucuna varılmıştır (Timuroğlu 
ve Balkaya, 2016: 97). Yoğun ba-
kımda görevli sağlık çalışanlarının 
verimliliğinin değerlendirildiği bir 
diğer çalışmada teknik konulara 
fazla odaklanmanın etkisiz ileti-
şime neden olduğu görülmüştür 
(Uzelli ve Korhan, 2014: 124). Ban-
ka çalışanları üzerinde yapılan bir 
araştırma ise kontrolsüz ve yoğun 
iletişimin yorgunluktan tüken-
mişliğe kadar uzanan bir etkisiz 
iletişim sürecine neden olduğu 
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bulgusunu ortaya çıkarmıştır (Pa-
laz, 2015: 27). ABD’de bir havayolu 
şirketi çalışanları üzerinde yapılan 
araştırma ise tüm havayolu şirke-
ti kaza ve olaylarına yüzde  60-70 
oranında sebep teşkil eden insan 
hatalarının temelinde etkisiz ile-
tişimin bulunduğu anlaşılmıştır 
(Ergül, 2009: 100). Literatürdeki bu 
araştırmalardan yola çıkarak et-
kisiz iletişimin tanımı yapılabilir. 
Etkisiz iletişim; kaynaktan çıkan 
mesajın karşı tarafa gerektiği şe-
kilde değil, eksik ya da yanlış ak-
tarılması demektir. Yanı sıra hu-
kuk ve etik sınırlarını ihlal eden 
iletişim faaliyetlerini de etkisiz 
iletişim kapsamında değerlendir-
mek gerekir çünkü irtibatın doğru 
kanallardan kurulmaması ileti-
şimle amaçlanan sonuca ulaşmayı 
engelleyecektir. Çalışma hayatına 
indirgendiğinde ise etkisiz ileti-
şim, çalışanların iş motivasyonunu 
olumsuz yönde etkileyen her çeşit 
iletişimdir; işin, işyerinin ve gü-
nün şartlarına göre değişik etkisiz 
iletişim örnekleriyle karşılaşmak 
mümkün olabilmektedir. 

 Etkili iletişim ise iletişim bili-
minin doğruları ve gerekleri çer-
çevesinde tarif edilmelidir. Doğru 
bir iletişimin yerine getirilebilir, 
bilişselden ziyade davranışsal, be-
timleyiciden ziyade düzenleyici ve 
kopuk değil bağlamsal kurallara 
sahip olması gerekmektedir. (Mut-
lu, 2016: 164). Etkili iletişimin asgarî 
şartları da bu kurallar olmalıdır.

Etkili iletişim, en kısa tanımla 

başarılı iletişimdir (Altıntaş, 2014: 
6). Aktarılmak istenen mesaj, kay-
nağından karşı tarafa tam ve doğ-
ru şekilde iletilebilmişse başarılı 
bir iletişim gerçekleşmiş demektir. 
Ancak bu başarı her iki taraf için 
de söz konusu olmalıdır. Karşı ta-
rafı olumsuz etkileyecek, kişiliğine 
ve haklarına saldırı niteliği taşıyan 
bir mesajın iyi anlaşılmış olması, 
başarılı bir iletişimin kurulduğu 
anlamı taşımayacağı için etkili ile-
tişim de değildir.

Etkili iletişim, aynı zamanda 
bir beceridir. Etkili iletişim bece-
risi, her bireyin özel hayatında ve 
öğrenim sürecinde olduğu gibi 
meslek hayatında da kendini ifade 
edebilmek, anlatabilmek, karşısın-
dakini anlayabilmek, çatışmaları 
önleyebilmek ya da yönetebilmek, 
çıkan problemleri çözebilmek için, 
kısacası kendisiyle ve sosyal çev-
resiyle anlaşabilmesi için ihtiyaç 
duyduğu temel beceri anlamına 
gelip (Uzuntaş, 2013: 12)  sonradan 
kazanılabilen bir özelliktir.

Çalışma hayatında etkili ileti-
şim; çalışanların hem ruhsal hem 
de bedensel yönden en az eforla 
en verimli performansı sergile-
yebilmelerine zemin hazırlayan, 
aynı zamanda çalışma barışına 
katkı sağlayan iletişimdir (Çetin, 
2021: 110). Çalışma hayatında etki-
li iletişim, işyerinin, işin ve günün 
şartlarına göre farklı şekillerde 
olabileceği için esnek bir kavram-
dır. Çalışma hayatında etkili ileti-
şim için çalışanların psikolojilerini 
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güçlendirmeye matuf bir dil kulla-
nılmalı, angarya çağrışımları yap-
mayan iş planları üzerinden hak-
ka ve hakkaniyete uygun emir ve 
talimatlarla iletişim kurulmalıdır. 
Çalışanların kendi aralarındaki ile-
tişimi güçlendirici bir çalışma or-
tamı sağlamak da etkili iletişimin 
bileşenleri arasındadır. Dolayısıyla 
çalışma hayatında etkili iletişim, 
çalışanların ihtiyaç ve istekleri-
ni karşılayarak refah ve mutluluk 
artışını sağlayacağı için ergonomi1 
kavramıyla da ilgilidir (Kaya, 2019: 
20).

Çalışma hayatında etkili ileti-
şim, verimliliği arttırmak, kârlılığı 
arttırmak, firmanın marka değe-
rini arttırmak, makroekonomiye 
katkı sağlamak gibi olumlu sonuç-
lar doğururken çalışma hayatında 
etkisiz iletişim ise iş kazası, işten 
çıkarma, grev, lokavt, kazanç kay-
bı, itibar kaybı gibi istenmeyen so-
nuçlara yol açabilmektedir. Etkisiz 
iletişimin bir ülkedeki yabancı iş-
çilerin uyum sürecini zorlaştırmak 
gibi psiko-sosyal sonuçları da var-
dır. Özellikle Batı Avrupa’daki Türk 
işçilerin bulundukları ülkelere en-
tegrasyonunun çok düşük seviye-
lerde seyrinin başat sebebi etkisiz 
iletişim olarak gösterilmektedir 
(Ülker, 2018: 113). Yine etkisiz ile-

tişim, kadın çalışanlara ayrımcılık 
yapılması gibi istenmeyen durum-
lara da neden olabilmektedir (Al-
parslan, 2015: 69).

Doktriner düzeyde etkili ile-
tişimle ilgili birtakım makaleler 
yazılmış2 ancak kavramın gerek 
bileşenleri gerekse çalışma haya-
tındaki yansımaları yeterince ele 
alınmamıştır. Çalışma hayatındaki 
olumsuzlukların tespitine ve gide-
rilmesine yardımcı olacak etkisiz 
iletişim kavramı da aynı minvalde 
yeterince araştırma konusu edil-
memiştir.

2. ÇALIŞMA HAYATINDA ETKİ-
Lİ İLETİŞİM VE ETKİLİ İLETİ-
ŞİM ÖRNEKLERİ
Başarılı bir iletişim, her zaman 

karşılaşılan ama gözden kaçan 
sıradan noktalara çalışanların il-
gisini yöneltir ve bir işyerindeki 
farkındalığı arttırır. Horatius, “sı-
radan şeyleri güzel bir dille anlat-
mak zordur” demiştir (Dürüşken, 
2015:119). Bir işyerine asılan çok 
sayıda talimatın çalışanlar naza-
rında zamanla sıradanlaşarak gö-
rülmez olduğu düşünülürse Ho-
ratius’un uyarısı çerçevesinde bu 
talimatların daha özenli, dikkat 
çekici, akılda kalıcı ve sürekli ye-
nilenecek şekilde olması şüphesiz 

1 Nitekim ergonomi, çalışma ortamının sadece fizyolojik yönden değil psikolojik yönden de çalışanın yapısına 
uygun olarak düzenlenmesi anlamına gelmektedir (Aytaç ve Kaya, 2019: 5).

2 Örneğin: Üstünsel (2011), “Etkili İletişim Becerileri ve Beden Dili”, Namık Kemal Üniversitesi Fen Bilimleri 
Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi; Artan ve Kumbasar (2017), “Sosyal Hizmet Mesleğinde Etkili İletişim”, Sosyal 
Çalışma Dergisi; Yazıcı ve Utkugün (2021), “Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarına Göre Etkili İletişim Becerisine 
Sahip Bir Öğretmende Bulunması Gereken Özellikler”, Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi vd.
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daha yerinde bir yaklaşım olacak-
tır.3  Çalışma hayatında etkili ileti-
şim; tek yönlü değil çift yönlü, ucu 
açık değil net, kişi içi değil kişiler 
arası, bireysel değil örgütsel, yü-
zeysel değil detaylı, spesifik değil 
tüm sürece ilişkin, kırıcı değil ona-
rıcı, bozucu değil yapıcı ve sadece 
yazılı veya sözlü değil mümkün 
mertebe hem yazılı hem sözlü ol-
malıdır (Duran, 1983: 322).

İletişimin mesaj kaynağı ve 
mesaj hedefi olmak üzere iki ta-
rafı bulunduğu (Gerçik, 2019: 89) 
düşünülürse bir tarafı çalışanlar, 
diğer tarafı işverenler olan çalışma 
hayatında tarafların niteliğine göre 
etkili iletişim modelleri aramak 
isabetli olacaktır. Çalışma haya-
tında iletişimin işçilerle işverenler 
arasındaki bir ilişkiler ağı üzerin-
den planlanmasının etkili iletişim 
olanağını arttıracağı kabul edil-
mektedir (Mutlu, 2017: 157). 

Etkili iletişimi tarafların ko-
numuna göre yapılandırmak da 
mümkündür. Küreselleşmenin de 
etkisiyle günümüz iş dünyasında 
işverenler ve firmaların birbirle-
riyle çok kolay ve yoğun iletişim-
de bulunduğu (Hindle, 2014: 133), 
aynı zamanda alt işverenlik, bir-
likte sorumluluk, birlikte istihdam 
müessesesi gibi hukuki ilişkiler 
nedeniyle de işverenler ve firma-
lar arasındaki ilişkinin çeşitlendiği 
ve etkili iletişimin öneminin arttığı 

görülmektedir. Aşağıdaki şekilde 
hem çalışanların kendi araların-
daki hem de işveren ve firmaların 
kendi aralarındaki yatay ilişki ile 
çalışanlar ile işverenler arasındaki 
dikey ilişki bir arada gösterilmek-
tedir.

Şekil 1. Çalışma Hayatında İliş-
kiler

Global dünyanın tüm iş ilişkile-
ri ağını gösteren bu şekil, internetin 
ve dijital teknolojilerin gelişmesiy-
le çalışanlar ve işverenler arasın-
daki ilişkinin siber ortama taşın-
masına ilham vermiş ve bu sâyede 
oluşan sosyal ağlarla birlikte ça-
lışma hayatında bir nevi iletişim 
devrimi yaşanmıştır (Alankuş, 
2021b: 103). Ne var ki internet ve 
diğer dijital teknolojiler, kontrollü 
ve bilinçli kullanıldığı sürece etkili 
iletişime katkıda bulunacak; özen-
siz ve dikkatsiz kullanılırsa etkisiz 
iletişime çanak tutacaktır. Nitekim 
dijital iletişim çağında çalışma ha-

3 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun ruhunda da bu hassasiyetin varlığı dikkat çekmektedir. Ni-
tekim Kanunun “Risklerden Korunma İlkeleri” başlıklı 5. maddesinin (ğ) bendi ”Çalışanlara uygun talimatlar 
vermek” şeklindedir. Bir başka tabirle denilmektedir ki bir işyerinde çalışanlarını mevcut ve olası risklerden 
korunması adına mümkün mertebe en anlaşılabilir dil kullanılarak talimatlar verilmelidir.
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yatının esası olan etkili iletişime 
nazaran istisna teşkil eden etki-
siz iletişim örneklerinin sonuçları 
yüksek mahkeme kararlarına da 
yansımaya başlamıştır. Örneğin 
Yargıtay bir kararında davacı işçi 
ile bayan iş arkadaşı arasındaki 
sosyal medya yazışmasında dava-
cı işçinin kaba üslup ve konuşma 
tarzının işyerinde olumsuzluklara 
neden olabileceği ve bu durumda 
davacı yönünden işin sürdürüle-
bilir olmadığından bahisle iş akdi-
nin geçerli nedenle feshini yerinde 
bulmuştur.4 Görüldüğü üzere dijital 
imkânlarla birlikte kolaylaşan ile-
tişim, suistimallere açıktır ancak 
bu durum, çalışma hayatında ileti-
şimin teknoloji ile iyileştirilmesine 
engel olmayıp (Çetin, 2017: 70) sa-
dece risk niteliğindedir.

Etkili iletişimin çalışma ha-
yatında ne denli gerekli ve değerli 
olduğunu gösteren çok sayıda iş 
hukuku müessesesi ve işletme 
uygulaması bulunmaktadır. Bun-
lar arasından çalışanlar için aynı 
zamanda birer fırsat ve kolaylık 
sayılabilecek müzakereler ile toplu 
görüşmeler ve toplu iş sözleşmele-
ri irdelenecektir.

2.1. Müzakereler
Müzakere, çalışma hayatı yö-

nünden üç farklı anlamı ifade et-
mektedir. Birincisi; hayatın olağan 
akışı içerisinde her an başvuru-
labilen doğal bir iletişim şekli olup 

herhangi bir konunun görüşül-
mesi anlamına gelen doğal mü-
zakerelerdir (Yılmaz, 1993: 603; 
Ovacık, 1999: 191). İkincisi; çalışma 
hayatında arabuluculuk gibi ama 
arabuluculuktan farklı bir dosta-
ne (barışçıl) alternatif uyuşmazlık 
çözüm yöntemini ifade etmekte-
dir (Kaymaz ve Kaymaz, 2020: 5). 
Üçüncüsü ise arabulucu denen 
aracının gözetim ve yönetimin-
de tarafların bir araya gelerek bir 
uyuşmazlığa çözüm üretmek için 
taleplerini ortaya koymaları ve or-
tak bir çıkar yol aramalarıdır (Kurt, 
2018: 408-409).

2.1.1. Doğal Müzakereler
Müzakerenin diğer iki anlamı-

nın aksine herhangi bir uyuşmaz-
lığı çözmek için bir araya gelmeyi 
değil, bir konunun keyfiyetinin 
herhangi bir plan çerçevesinde 
olmaksızın görüşülmesini ifa-
de etmektedir (Nazima ve Reşad, 
2009: 380). Çalışma ortamları ça-
lışanların bir araya geldiği insan 
gruplarıdır. Gruplarda toplumsal 
özdeşlik modeli, sağlıklı ortamda 
sürdürülebilir bir grup içi müza-
kere kültürünün oluşturulup ge-
liştirilmesini grubun devamı için 
gerekli görmektedir (Turner, 1982: 
18). Bu modele göre grup üyeliği 
duygusaldan çok bilişsel bir sü-
reçtir, hatta üyelerin birbiriyle yüz 
yüze ilişki içinde olması da gerek-
mez; ancak her hâl ve şartta bilgi 

4 Yar. 9. HD, E.2015/21533, K.2015/31412, 5.11.2015 (Hukuk Medeniyeti).
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ve birikim paylaşımı ile grubun 
ayakta tutulmasına katkı sağlan-
maktadır (Mutlu, 2017: 133). Ger-
çekten de grup içinde iletişim ka-
nallarının açık tutularak yapılan 
işe dair enformasyon amaçlı veya 
motivasyonu artırma amaçlı sözlü 
paylaşımlar yapılması çalışmala-
rın daha verimli olmasını sağlaya-
caktır. Bu paylaşımların mutlaka 
fiili ortamda yapılması gerekmez, 
Covid-19 pandemisi gibi olağan-
dışı süreçlerde sanal ortamlardan 
üzerinden de sağlıklı bir iletişim ve 
dolayısıyla müzakere olanağı tesis 
edilebilir. 

2.1.2. Alternatif Çözüm Yolu 
Olarak Müzakereler
İş ilişkilerindeki bazı durum-

larda müzakere edilerek çözülmesi 
ve bir tutanağa bağlanması gere-
ken sorunlar ortaya çıkmaktadır. 
Böyle durumlarda ilk başvurulan 
çözüm şekli sorunun masaya ya-
tırılarak müzakere edilmesidir. 
Bağımız bir alternatif çözüm yolu 
olan bu müzakere, iki veya daha 
fazla tarafın, başlangıçta hedefleri 
farklı olduğu hâlde birlikte bir so-
nuca varmalarını gerektiren du-
rumlarda karşılıklı kabul edilebilir 
bir çözüme ulaşmak için tartışma 
ve ikna yoluyla farklılıkları çöz-
meye çalıştıkları kişiler arası et-
kileşim sürecini ifade etmektedir 
(Çetin, 2007: 9). 

Çalışanla çalışan veya işve-
renle işveren arasındaki (yatay) 
ilişkilerde olabileceği gibi çalı-

şanla işveren arasındaki (dikey) 
ilişkilerde de müzakere kapısı her 
zaman açıktır. Bu çözüm yolunda 
taraflar aracısız olarak uyuşmaz-
lık konusu problemin çözümü için 
birbirleriyle iletişim kurmaktadır. 
Kurumsal müzakere kültürü güçlü 
olan işyerlerinde sorunların daha 
kolay çözüldüğü ve davalaşma 
yoluna gidilmediği için iş barışının 
daha kolay sağlandığı yadsınamaz 
bir gerçektir.

2.1.3. Arabuluculuk Faaliyeti-
nin Bir Aşaması Olarak Müza-
kereler
Bir özel hukuk uyuşmazlığı, 

yargısal veya geleneksel usul de-
nilen “Devlet Yargısı” yoluyla çözü-
lebileceği gibi alternatif uyuşmaz-
lık çözüm yöntemleri ile dostane 
bir şekilde de çözülebilmektedir. 
Arabuluculuk, uzmanlık eğitimi 
almış olan tarafsız ve bağımsız bir 
üçüncü kişinin katılımıyla, dava 
şartı olduğu durumlarda zorun-
lu, diğer durumlarda gönüllü ola-
rak yürütülen uyuşmazlık çözüm 
yöntemini ifade etmektedir (Kurt, 
2018: 407; Dost, 2014: 150). Arabu-
luculuk süreci; hazırlık, başlangıç, 
inceleme, müzakere ve anlaşma 
olmak üzere beş aşamadan oluş-
maktadır. Dördüncü aşama olan ve 
diğer müzakere kavramlarına göre 
özel bir anlam ifade eden müzake-
re aşaması, hukuk uyuşmazlıkları 
arabuluculuğunun en önemli aşa-
ması olup sistematik iletişim tek-
niklerinin kullanılmasıyla ön plana 
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çıkmaktadır. Bu aşama, arabulucu 
denen bir aracının katkısıyla yü-
rütülmekte ve çalışanla işveren 
arasındaki (dikey) ilişki ekseninde 
gerçekleşmektedir.

Arabuluculuk, tümüyle bir et-
kili iletişim örneği olmakla birlikte 
arabuluculuğun özellikle müza-
kere aşaması çalışma hayatında 
etkili iletişimin kavranması yö-
nünden büyük önem taşımaktadır. 
Zira müzakere aşaması eğer sağ-
lıklı sonuçlanırsa taraflar arasında 
anlaşma vuku bulmakta; bu saf-
hada görüşmeler sonuç vermezse 
anlaşma sağlanamamakta, sü-
reç başarısızlıkla sonuçlanmakta 
ve iletişim yolları tıkanmaktadır 
(Adalet Bakanlığı, 2019: 153).

Müzakere safhasında; sürece 
ilişkin konu çerçevesinde taraflar-
ca kabul edilebilecek bir uzlaşma/
anlaşma ortaya koyabilmek için 
karşılıklı teklifler alınıp verilmek-
te, ihtiyaçlar değiş-tokuş edilmek-
te, karşılıklı kazanç (kazan-kazan) 
sonucuna erişmek için farklı yol-
lar keşfedilmeye çalışılmaktadır. 
Bütün bunların gerçekleştirilme-
si için de en büyük rol, bir iletişim 
aracı niteliğindeki arabulucuya 
düşmektedir. Arabulucu, müza-
kerenin başarılı sonuçlanması için 
aşağıdaki iyi iletişim tekniklerine 
dikkat etmelidir (Akkemik, 2019: 
400-401):

• Tarafların psikolojik durumla-
rının bir araya gelip sağlıklı diyalog 
kurmaya uygun olmadığı irdelenir 
ve toplantıya iki taraf yönünden en 
uygun zaman seçilir.

• Tarafların birbirleriyle empati 
kurması için ucu açık sorular so-
rulur, örnekleme yapılır.

• Gerektiğinde taraflarla özel 
oda görüşmeleri yapılarak derin-
lere itilen sorunlar gün yüzüne çı-
kartılmaya çalışılır.

• Taraflar arasındaki iletişimi 
engelleyen olumsuzluklar giderilir.

• Taraflar aktif dinlenir ve bir 
yandan da not alınarak sonraki 
değerlendirmeler için önemli ay-
rıntılar yakalanmaya çalışılır.

• Gerektiğinde uyuşmazlık 
konusunu aydınlatılması için ini-
siyatif alınarak tarafların teklif ve 
tavizlerini ileri sürebilmelerine el-
verişli diyalog ortamı tesis edilir.

• Gerektiğinde patron, yöneti-
ci, nakliyeci, şoför gibi farklı rollere 
bürünerek taraflarla daha iyi etki-
leşimin yolları aranır.

• Gerilimi önlemek için kolay 
konuları öne alıp zor ve karmaşık 
konuları sona bırakacak şekilde 
sıralama yapılır.

• Taraflara geçmişte kalan so-
runları dillendirmenin yararsız 
olduğunu, gelecek duruma yönel-
menin daha gerçekçi ve kazançlı 
olacağı telkininde bulunulur.

• Olumsuz söz ve isteklerin 
yanlış anlaşılmasını ve ortamı ger-
mesini engellemek için düzeltme-
lerde bulunulur.

• Çözüme yararı olmayan ay-
rıntılar ayıklanır. 

• Üzerinde anlaşılan veya an-
laşma sağlanabilecek hususların 
anlaşma sağlanamayan konular-
dan daha fazla ve daha önemli ol-
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duğunun altı çizilir.
• Gerektiğinde yeniden çerçe-

veleme5 yapılır.
• Harvard müzakere modeli6 

gibi arabuluculuğa özgü iletişim 
tekniklerden yararlanılır.

• Yedekte her zaman alternatif 
B planı bulundurulur.7

• Taraflara gerçeklik testi8 uy-
gulanır. Bu test yapılırken yönlen-
dirici olmaktan kaçınılmalı; sadece 
alternatif seçenek sunan konum-
da olmaya dikkat edilmelidir.

Müzakere aşamasının taraf-
larca arabuluculuğun aradan çı-
karılıp mahkemeye başvurulması 
için formalite görüldüğü bazı du-

rumlarla da karşılaşılabilmekte-
dir (Peksan, Delen, Yorgun, 2020: 
332). Yapılan bir araştırmaya göre 
işveren tarafı yüzde 88,5 oranında 
uzlaşmaya taraf değilken, işçi ta-
rafı yüzde 78,1 oranında uzlaşma 
düşüncesiyle masaya oturmak-
tadır (Peksan ve diğerleri, 2020: 
335). Kendini güçlü konumda gö-
ren işveren tarafının uzlaşmama 
noktasındaki önyargılı tutumuna 
rağmen aşağıdaki 1, 2, 3 ve 4 nu-
maralı tablolardan da görüleceği 
üzere anlaşmayla sonuçlanan ara-
buluculuk dosyalarının oranı bir 
hayli yüksektir. Bu başarının sağ-
lanmasında etkili iletişimin kuş-

5 Sözcükleri ve söz öbeklerini düzelterek yeni düzenlemek suretiyle ifadeye olumlu anlam kazandırılmasıdır. 
Kızgınlığın izale edilmesi, hislerin sakinleştirilmesi, tarafların kısır çekişmelerden arındırılıp menfaatlere 
yönlendirilmesi, uyuşmazlığın çözülebilir olduğu algısının verilmesi, düşünce ve kanaatlerin geçmişten sıy-
rılıp geleceğe odaklandırılması ve gerekirse karşılıklı tavizler verilerek ortak noktada buluşulmasının sağ-
lanması için etkili bir yöntemdir (Adalet Bakanlığı, 2019: 77).

6 Tarafları uyuşmazlığın konusundan ayrı tutmak ve isteklere değil ihtiyaçlara yöneltmek, karşılıklı kazanç 
seçeneklerini irdelemek ve objektif kriterler üzerinden müzakereyi yürütmek stratejisini benimseyen mo-
deldir (Adalet Bakanlığı, 2019:161-162).

 7 İngilizce karşılığı “Best Alternative to a Negotiated Agreement” olan ve BATNA diye kısaltılarak kullanılan 
bu tekniğe göre mevcut müzakerenin başarısız olması durumunda arabuluculuk süreci hemen sonlandırıl-
mayıp B planı denilen alternatif anlaşma seçeneği masaya konur ve taraflara da yedekte bir alternatif plan 
olduğun bildirilerek masada kalmaları sağlanmaya çalışılır (Fisher, Ury ve Patton, 1991).

8 Müzakere masasındaki tarafların olası anlaşmaya sadakatini güçlendirmek için anlaşamama durumunun 
sonuçlarının ne olacağının listelenmesine denmektedir (Adalet Bakanlığı, 2019: 165).

Tablo 1. 2013-2021 Yılları Arası Hukuk Uyuşmazlıklarında İhtiyari 
Arabuluculuk Verileri

Kaynak: Arabuluculuk Daire Başkanlığı (2021a).

VVeerriilleerr  SSaayyıı  OOrraann((%%))  

AArraabbuulluuccuu  GGöörreevvlleennddiirriilleenn  DDoossyyaa  774411..559955  

AAnnllaaşşmmaa  SSaağğllaannaann  DDoossyyaa  664.994  98 

AAnnllaaşşmmaa  SSaağğllaannaammaayyaann  DDoossyyaa  10.501 2 

SSoonnuuççllaannddıırrııllaann  TTooppllaamm  DDoossyyaa  675.495 100 
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Tablo 3. 2018-2021 Yılları Arası İş Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk 
Verileri

Kaynak: Arabuluculuk Daire Başkanlığı (2021c).

Tablo 4. 2020-2021 Yılları Arası Tüketici Uyuşmazlıklarında Arabu-
luculuk Verileri.

Kaynak: Arabuluculuk Daire Başkanlığı (2021ç).

Tablo 2. 2019-2021 Yılları Arası Ticari Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk 
Verileri

Kaynak: Arabuluculuk Daire Başkanlığı (2021b).

VVeerriilleerr  SSaayyıı  OOrraann  ((%%))  

AArraabbuulluuccuu  GGöörreevvlleennddiirriilleenn  DDoossyyaa  11..332299..775522  

AAnnllaaşşmmaa  SSaağğllaannaann  DDoossyyaa  746.125 59 

AAnnllaaşşmmaa  SSaağğllaannaammaayyaann  DDoossyyaa  521.119 41 

SSoonnuuççllaannddıırrııllaann  TTooppllaamm  DDoossyyaa  1.267.244 100 

 

VVeerriilleerr  SSaayyıı  OOrraann  ((%%))  

AArraabbuulluuccuu  GGöörreevvlleennddiirriilleenn  DDoossyyaa  11..332299..775522  

AAnnllaaşşmmaa  SSaağğllaannaann  DDoossyyaa  746.125 59 

AAnnllaaşşmmaa  SSaağğllaannaammaayyaann  DDoossyyaa  521.119 41 

SSoonnuuççllaannddıırrııllaann  TTooppllaamm  DDoossyyaa  1.267.244 100 

 

VVeerriilleerr  SSaayyıı  OOrraann((%%))  

AArraabbuulluuccuu  GGöörreevvlleennddiirriilleenn  DDoossyyaa  441133..110099  

AAnnllaaşşmmaa  SSaağğllaannaann  DDoossyyaa  194.615 53 

AAnnllaaşşmmaa  SSaağğllaannaammaayyaann  DDoossyyaa  175.206 47 

SSoonnuuççllaannddıırrııllaann  TTooppllaamm  DDoossyyaa  369.821 100 
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kusuz büyük rolü bulunmaktadır.
Çalışma hayatında müzake-

re, görüldüğü üzere etkili iletişim 
temeline dayanan bir uyuşmazlık 
çözüm yöntemidir. Taraflarla ileti-
şim konusunda başarılı olamayan 
ve tarafların kendi arasında da iyi 
bir iletişim ortamı tesis edemeyen 
arabulucuların müzakereleri başa-
rıyla yürütmesi oldukça güçtür. Bu 
nedenle arabuluculuk eğitimlerin-
de iletişim odaklı müfredat ve an-
latımların ağırlığı dikkat çekmek-

tedir. Diğer yandan arabuluculuk 
uygulamasının yaygınlaştırılması 
ve çalışma hayatında farkındalı-
ğının sağlanması da büyük önem 
taşımaktadır. Yukarıdaki tablolar, 
07/06/2012 tarihinde kabul edi-
len 6325 sayılı Hukuk Uyuşmaz-
lıklarında Arabuluculuk Kanu-
nu çerçevesinde gerçekleştirilen 
arabuluculuk faaliyetlerine ilişkin 
ilk yıl uygulama verilerini ortaya 
koymaktadır. Resmî verilerin yan-
sıtıldığı tablolarda, arabuluculuk 

YYııllllaarr  

İİhhttiiyyaarrîî  AArraabbuulluuccuulluukkllaa  KKaarraarraa  BBaağğllaannaann  

DDoossyyaa  SSaayyııssıı  

DDaavvaa  ŞŞaarrttıı  ((ZZoorruunnlluu))  AArraabbuulluuccuulluukkllaa  KKaarraarraa  

BBaağğllaannaann  DDoossyyaa  SSaayyııssıı  

Anlaşma 

Sağlanan 

Anlaşma 

Sağlanamayan 

Toplam 

Hukukî 

Uyuşmazlık 

Sayısı 

Anlaşma 

Sağlanan 

Anlaşma 

Sağlanamayan 

Toplam 

Hukukî 

Uyuşmazlık 

Sayısı 

22001144  195 5 200 - - - 

22001155  1.129 31 1.160 - - - 

22001166  3.876 222 4.097 - - - 

22001177  18.263 2.912 21.175 - - - 

22001188  58.613 3.332 61.945 237.693 105.051 342.744 

22001199  148.973 1.942 150.915 311.376 225.593 536.969 

22002200--

22002211  
664.994 10.501 675.495 987.233 736.652 1.723.885 

 

Tablo 5. 2014-2021 Yılları Arası İhtiyari/Zorunlu Arabuluculuk Karşı-
laştırmalı Dosya Sayısı

Kaynak: Adalet Bakanlığı, Adlî Sicil İstatistikleri, 2014-2019 (2020: 211).

9    2020-2021 verileri Tablo 1, 2, 3 ve 4’ten alınmıştır.
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faaliyetlerinin önemli oranda ba-
şarıyla (anlaşmayla) sonuçlandığı 
görülmekle birlikte dosya sayısı-
nın fazlalığı da dikkat çekmekte-
dir. Özellikle ihtiyari arabuluculuğa 
rağbet, bir bakıma iletişim temel-
li çözümlere rağbet anlamına da 
gelmektedir. Zira mahkemeleşme 
durumunda taraflar arasında ileti-
şim son derece sınırlı kalacağı gibi 
taraflar kanunen hasım unvanı al-
makta ve en baştan psikolojik bir 
gerilim doğmaktadır. Aşağıdaki 
tablodan da anlaşılacağı üzere yıl-
lar itibarıyla arabuluculuğa rağbet 
artmakta, özellikle de etkili ileti-
şim felsefesine dayanan ihtiyari 
arabuluculukta ciddi bir sıçrayış 
gözlenmektedir.

Arabuluculukla amaçlanan 
sonuca erişebilmek için rahat ve 
özgür bir müzakere ortamının 
oluşturulması (Tanrıver, 2020: 121), 
hiçbir tarafın üstün konumda yer 
alamayacağı yuvarlak veya oval 
masa hazırlanması (Adalet Ba-
kanlığı, 2019: 116) gibi tedbirler şart 
koşulmaktadır. Arabulucunun 
etkili iletişimi sağlayacak tedbir-
leri yerine getirmesi sorumluluğu 
bulunmaktadır (Adalet Bakanlığı, 
2019: 158).

Müzakere, arabuluculuk, tah-
kim gibi tarafların meramlarını 
daha etkin şekilde dile getirebil-
diği, mesajlarını karşı tarafa en iyi 
şekilde iletebildiği hak arama mü-
esseseleri, çalışma hayatının artık 
bir parçası hâline gelmiştir. Tek-
nolojik imkânların sunduğu kolay-

lıklar da düşünüldüğünde bundan 
sonraki süreçte söz konusu ileti-
şim temelli alternatif uyuşmazlık 
çözüm yollarına olan ilginin arta-
rak devam edeceği muhakkaktır.

2.2. Toplu Görüşmeler ve Toplu 
İş Sözleşmeleri
Toplu görüşme, toplu iş söz-

leşmesinin akdolunması amacıyla 
taraflar arasında gerçekleştirilen 
müzakere sürecidir (Önsal, Ağbaba 
ve Terzi, 2020: 88). Toplu görüşme-
lerin yapılabilmesi için öncelikle 
taraflardan birinin yetki belgesini 
aldığı tarihten itibaren on beş gün 
içinde karşı tarafı toplu görüşme-
ye çağırması gerekmektedir (Ulu-
can, 2014: 585). Toplu görüşmeler, 
6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş 
Sözleşmesi Kanunu’nun 47. mad-
desine göre çağrı tarihinden iti-
baren otuz gün içinde başlamakta 
ve ilk toplantı tarihinden itibaren 
altmış gün sürmektedir. Bu uzun 
görüşme süresi esnasında yine et-
kili bir iletişim modeli niteliğindeki 
müzakereye ilişkin teknik ve stra-
tejilerden yararlanmak yerinde 
olacaktır zira toplu görüşmelerin 
hangi usul ve esaslarda yapılaca-
ğına dair 6356 sayılı Kanun’da bir 
düzenleme yapılmamıştır. Arabu-
luculuktaki müzakerelerden daha 
geniş kapsamlı ve katılımcı sayısı 
daha fazla olan toplu görüşmelerin 
başarı şansının yüksek olması için 
taraflar arasındaki iletişimin çok 
dikkatli, yapıcı ve sonuç odaklı ol-
ması gerekmektedir. Öyle ki toplu 
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görüşmelerin müzakere temelli 
bir iş hukuku müessesesi olduğu-
nu söylemek yanlış olmayacaktır 
(Görmüş, 2012: 16). Toplu görüş-
melerde müzakere, resmi olmayan 
tartışmalar ve toplu pazarlıktan 
ortak karar alma ve kendi kendini 
yönetmeye kadar değişik prose-
dürleri içerebilmektedir (Gernigon, 
2007: 10). Bununla birlikte çalışma 
hayatında toplu görüşmelerin bir 
etkili iletişim şekli olarak tasnif 
edilmesinin nedeni tarafları uzlaş-
tırmadaki başarı şansının yüksek 
olması değil, ücret gibi iş hukuku-
nun temel konularında oldukça çe-
kişmeci tutum sergileyen tarafları 
bir masa etrafında bir araya getire-
bilme gücüdür.

Toplu görüşmeler esnasın-
da taraflar sadece klasik iletişim 
teknik ve stratejilerinden istifade 
etmemekte, dosyaladıkları veri 
ve argümanları bir ikna aracı gibi 
kullanarak caydırıcı olmaya ça-
lışmaktadır (Bibilik, 2008: 32). Bu 
nedenle toplu görüşmelere uzman 
ekipler düzeyinde uzun süre hazır-
lık yapılmakta ve çeşitli senaryo-
lar üzerinden temsil edilen kitlenin 
olası tepkileri dikkate alınmakta-
dır. Aynı zamanda toplu görüşme-
ler, bir nevi sektörel forum mahi-
yetinde gerçekleşmektedir. Zira 
görüşmeler, ilgililer başta olmak 
üzere dış dünyaya yansıtılmakta 
ve gelen tepkilere göre yönünü be-
lirlemektedir. 

Uluslararası Çalışma Örgütü 

(ILO), 6 Haziran 1951 tarihli 34. Otu-
rumunda toplu sözleşmelere ilişkin 
91 sayılı Tavsiye Kararını kabul et-
miştir. Bu kararın 1. maddesi toplu 
müzakere usulü ile ilgili olup ulu-
sal düzeydeki hukuk sistemlerini 
de etkilemiştir (Esener, 1978:385). 
Söz konusu müzakere usulü, Türk 
hukukuna toplu görüşmeler mü-
essesesi olarak yansımıştır. Toplu 
görüşmenin sonunda bir anlaş-
maya varılırsa toplu iş sözleşmesi 
taraflarca imzalanarak hüküm ve 
sonu doğurmaktadır (Subaşı, 2014: 
647).

İşveren tarafında işveren sen-
dikasının veya herhangi bir sen-
dikaya üye olmayan işverenin, 
çalışan tarafında ise bir işçi sen-
dikasının bulunduğu sözleşmelere 
toplu iş sözleşmesi denmektedir 
(Çelik, 2008:496). Toplu iş sözleş-
meleri, iş sözleşmesinin yapılması, 
içeriği ve sona ermesine ilişkin hü-
kümler içeren ve Anayasanın 53. 
maddesi ile 6356 sayılı Kanun’un 
33. maddesi ile güvence altına alı-
nan sözleşme türüdür (Önsal ve 
diğerleri, 2020: 70). Toplu iş sözleş-
meleri; işyeri, işletme ve grup dü-
zeylerinde olmak üzere üçe ayrıl-
maktadır. 6356 sayılı Kanun’un 34. 
maddesine göre işyeri toplu iş söz-
leşmesi bir işyerini, işletme toplu 
iş sözleşmesi birden çok işyerini, 
grup toplu iş sözleşmesi ise işyer-
leri ve işletmeleri kapsamaktadır. 
Yargıtay, toplu iş sözleşmelerinin 
normatif hükümlerinin bir dönem 
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YYııllllaarr  
TToopplluu  İİşş  SSöözzlleeşşmmeessii  

SSaayyııssıı  

KKaappssaaddıığğıı  İİşşyyeerrii  

SSaayyııssıı  

KKaappssaaddıığğıı  İİşşççii  

SSaayyııssıı  

22000000  1.646 6.844 208.595 

22000011  4.454 14.211 775.478 

22000022  1.773 7.453 255.05 

22000033  1.607 7.806 629.240 

22000044  1.482 7.922 325.386 

22000055  3.977 14.388 587.456 

22000066  1.704 5.456 304.392 

22000077  1.975 9.738 466.429 

22000088  1.704 9.623 262.786 

22000099  1.995 11.544 504.796 

22001100  1.662 9.033 338.671 

22001111  2.134 16.178 502.931 

22001122  1.503 6.665 227.672 

22001133  2.646 17.357 661.929 

22001144  1.681 12.468 369.423 

22001155  1.637 18.563 660.554 

22001166  2.725 9.731 482.237 

22001177  4.472 23.051 800.288 

Tablo 6. 2000-2017 Yılları Arasında İmzalanan Toplu İş Sözleşmeleri

Kaynak: Çalışma Genel Müdürlüğü, (2021a).
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yasa hükmü gibi yorumlanacağı-
nı kararlaştırmışken10 sonradan 
bu kararını değiştirerek sözleşme 
yorumundaki esasların geçerli 
olacağını kararlaştırmıştır11 (Sü-
zek, 2012: 29). Bu itibarla toplu iş 
sözleşmelerinin normatif hüküm-
leri, çalışanlar yönünden oldukça 
önemli sonuçlar doğurmaktadır.

İş hayatının düzenlenmesinde 
toplu iş sözleşmelerinin payı bü-
yüktür. Aşağıdaki tabloda görülen 
verilerin nicel büyüklüğü, toplu iş 
sözleşmelerinin etki sahasını daha 
iyi ortaya koymaktadır.

Toplu iş sözleşmelerinden et-
kilenen çalışan sayısındaki tır-
manış, bu sözleşmelerin tarafları 
açısından çalışanların sorunlarını 
yansıtma gibi birtakım sorumlu-
lukları da ağırlaştırmaktadır. Dola-
yısıyla sözleşmede taraflar için iyi 
bir temsil yeteneği gerekmektedir. 
İyi bir temsil ise hak ve talepleri en 
etkili şekilde masaya koyabilmek 
anlamına gelmektedir. Bire bir iliş-
kilerin yanı sıra grup ilişkilerinin 
de ön plana çıktığı toplu iş sözleş-
melerinde sadece tek bir kişinin 
değil ekipteki tüm kişilerin iyi bir 
temsil yeteneğine ve bunun için de 
etkili iletişim yeteneğine ihtiyacı 
bulunmaktadır.

Taraflar, pazarlık masasında 
etkili bir iletişim ortaya koyabil-
mek için ne elde etmek istedikle-
rini, verecekleri mesajın şeklini ve 

içeriğini, taleplerinin çok yönlü et-
kilerini ve süreci nasıl yönetecek-
lerini bilmelidir (Sarıyer, 2018: 45). 
Bu sayede kararlı bir görünüm elde 
edecekler ve karşı taraf üzerinde 
baskı oluşturabileceklerdir. Yine 
bu süreçte teknolojik imkânların 
da katkısıyla yeterli bir doküman 
hazırlığı yapılmalı, güncel veri ve 
istatistiklerle anlatımlar güçlen-
dirilmeli (Onat, 2010: 97), duruma 
göre iletişim uzmanlarından des-
tek alınmalıdır.

Öte yandan toplu iş sözleşmesi 
niteliği gereği her şeyden önce söz-
leşmenin devamı süresince işçiler 
ve işverenler arasında karşılıklı 
anlayış düzeni ve iş barışı (dirlik) 
içerisinde bir çalışma ortamı mey-
dana getirmek, bu ortamda işin 
kesintiye uğramadan en iyi şekilde 
yürümesi ve işçilerin sosyal, eko-
nomik ve sıhhi ihtiyaçlarının en 
yeterli ölçüde karşılanması ama-
cını gütmektedir (Esener, 1978: 
422). Özünde iş barışı olan toplu iş 
sözleşmeleri, işçilerin işverenlerle 
aynı masaya oturup taleplerinin 
karşılanabildiğini görmesi nede-
niyle işçiler yönünden kendilerine 
güvenlerinin gelmesini ve çalışma 
hayatlarında kendilerini daha iyi 
ifade edebilmelerini sağlarken iş-
verenler yönünden ise işçilerle ile-
tişimde yapıcı bir dil kullanılması 
gereğini canlı tutmaktadır.

10 Yar. HGK, E.1975/9-1040, K.1975/227,  21.2.1975 (İlmî ve Kazai İçtihatlar Dergisi, 1975: 3634-3635).
11 Yar. 9. HD, E.2006/12851, K.2006/32166, 17.12.2006 (Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi,
   2014:709-710).
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3. ÇALIŞMA HAYATINDA ETKİ-
SİZ İLETİŞİM VE ETKİSİZ İLE-
TİŞİM ÖRNEKLERİ
Geniş anlamda işyerlerini de 

kapsayan örgüt kavramı, kendile-
rini meydana getiren çeşitli katı-
lımcıların iç içe girmiş davranışlar 
bütününü ifade etmektedir (Öztaş, 
2017: 32). İç içe girmiş davranışlar 
ağında insanın doğasından, yapı-
lan işin şartlarından veya dış et-
kenlerden kaynaklanan birtakım 
sorunlardan kaçınmak mümkün 
değildir. Çalışma hayatı gibi stres-
li alanlarda söz konusu sorunlar 
daha yoğun yaşanabilmekte ve 
istenmeyen sonuçlar ortaya çıka-
bilmektedir.

Dijital devrime rağmen gü-
nümüzün hâlâ temelini oluşturan 
sanayi toplumu, sınırlı gelir düze-
yine ve hayat standartlarına sahip 
ama bununla birlikte sürekli daha 
iyi konuma gelmeye çalışan veya 
bunun hayalini kuran bireylerden 
oluşmaktadır (Çalık ve Çınar, 2019: 
82). Mevcut imkânlarla beklentiler 
veya hayaller karşılaştırıldığında 
arada büyük uçurum olduğu gö-
rülüyorsa memnuniyetsizlik baş 
göstermekte ve bu memnuniyet-
sizlik bazı durumlarda tüm işye-
rini etkileyebilmektedir. Çalışma 
psikolojisi alanına önemli eserler 
kazandıran Hugo Münsterberg 
(1863-1916), bir işyerinde en iyi işin 
nasıl tasarlanması gerektiğini an-
latırken monotonluğun giderilme-
si ve verimin yükseltilebilmesi için 
işçiye göre iş değil işe göre işçi se-

çiminin öneminden bahsetmek-
tedir (Güler, 2015: 9). Öte yandan 
dijitalleşme ile birlikte üzerlerin-
deki kontrol mekanizması artan 
çalışanların işi sahiplenmelerin-
de ve motivasyonlarında düşüş 
görüldüğü, dijitalleşmenin dikkat 
dağıtıcı bir etki meydana getirerek 
iş kazalarına, verimsizliğe, ürün 
veya hizmet kalitesinde azalışa 
neden olduğu saptanmıştır (Erdut, 
2021: 39). Dijitalleşmenin çalışma 
hayatına esas etkisi ise dijital ye-
niliklere gönderme yapan norma-
tif hükümler getirilmesine neden 
olarak iş düzenlenmesini doğru-
dan etkilemesidir (Yangın, 2020: 
1226). 10 Mart 2021 tarihli ve 31429 
sayılı Resmî Gazetede yayımla-
nan Uzaktan Çalışma Yönetmeliği 
bunun en çarpıcı örneğidir. Dijital-
leşmenin işi dönüştürücü etkisine 
Covid-19 pandemisinin işe ve işye-
rine uzaklaştırıcı etkisinin eklen-
mesiyle çalışma hayatında etkisiz 
iletişim sorunu ortaya çıkmıştır.

Gün geçtikçe derinleşen et-
kisiz iletişim sorununu en aza in-
dirmek için dijital dönüşüme geçici 
müdahalelerle değil kalıcı ve ku-
rumsal değişimlerle tepki vermek, 
dijital teknolojiyi bir fırsata dönüş-
türecek iletişim kanalları geliştir-
mek, iş barışını kurumsal düzeyde 
içselleştirmek, işyerinde çözüm 
odaklı ve motivasyon artırıcı bir 
dil kullanmak gerekmektedir. Ne 
var ki enformatik topluma geçiş 
aşamasındaki sanayi toplumunda 
sosyal etkileşim genellikle ihmal 
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edilmekte, insanlar birbirlerine 
yabancılaşmakta, çalışanların in-
sanî ihtiyaçları sürekli ötelenmek-
tedir (Aktaş, 2007: 182).

Çalışmanın bu bölümünde bir 
kısmı yukarıda anlatılan sebep-
lerle ortaya çıkan etkisiz iletişim 
sorununu somutlaştırmak için 
psikolojik taciz (mobbing) ile grev 
ve lokavt örneklerine yer verile-
cektir.

3.1. Mobbing
Yargıtay’a göre; bir işyerinde 

gerçekleşen, sistemli hâle gelen, 
kasten vuku bulan ve mütemadi-
yen devam eden, hedef kişiyi işten 
bezdirme ve uzaklaştırma amacı 
güden, çalışanın kişiliğinde, fiziki 
ve ruhsal sağlığında veya mesleki 
kariyer veya pozisyonunda zarar-
landırıcı etkiler doğuran davranış-
lar mobbing diye tanımlanmakta-
dır.12  Doktrine göre ise bir işyerinde 
tekrar eden, fiziksel veya cinsel 
taciz şeklinde değil psikolojik ta-
ciz şeklinde olan, belirli bir zaman 
sürecinde ortaya çıkan, mağdur ve 
mağdur üzerinde küçültücü etki-
leri olan davranışlardır (Şen, 2019: 
48; Ertürk, 2014:287 vd.). Bu tanım-
lar ışığında mobbing, kültür farkı 
gözetmeksizin her işyerinde orta-
ya çıkabileceği gibi cinsiyet farkı 
gözetmeksizin herkesin maruz 
kalabileceği, sonuçları ağır bir du-
rumdur ( Doğancı ve Çakrak, 2016: 
80).

Mobbing, doğrudan iletişim 

yetersizliği veya basit bir anlaş-
mazlık ile ortaya çıkmamaktadır 
ancak etkili bir iletişimle büyük 
ölçüde engellenebilecek veya is-
tenmeyen sonuçlar doğurmadan 
telafi edilebilecek bir davranıştır. 
İletişim kanalları sağlıklı kurul-
muş, iş barışı ve hoşgörü ortamı 
tesis edilmiş bir işyerinde mobbing 
gibi bir tarafın diğer tarafı yıldır-
maya çalıştığı durumlarla karşıla-
şılması düşük bir ihtimal olacaktır.

Mobbing, çeşitli şekillerde or-
taya çıkabilmektedir.  Bir çalışanı 
işten ayrılmaya zorlamak için ona 
gücünün üzerinde veya görev ta-
nımının dışında iş vermek, yasal 
izin ve tatil taleplerinde zorluk çı-
karmak, işle ilgili sosyal ve kültü-
rel aktivitelerden haberdar etme-
mek suretiyle çalışanı dışlamak, 
çalışan hakkında karalama kam-
panyası yapmak, çalışan geldiğin-
de aleyhine konuşulduğu hissine 
kapılmasını sağlamak, çalışan bir 
çalışma grubuna dâhil olduktan 
sonra kendisiyle iletişimden ka-
çınmak ve göz teması kurmamak, 
çalışanın meramını, önerilerini, 
söylediklerini dinlermiş gibi yapıp 
dikkate almamak gibi davranış-
lar psikolojik tacizdir (Bilgili, 2015: 
4-5). 

Yukarıda örnekleri sayılan 
mobbing fiillerinin bir kısmı doğ-
rudan iletişimle, diğer bir kısmı ise 
dolaylı yollardan iletişimle ilgilidir. 
İletişimin kopuk olduğu işyerle-
rinde çalışanlar birbirlerini yete-

  12 Yar. 9. HD, E.2015/8730 K.2017/1000, 31/01/2017 (Çalışma ve Toplum).
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rince tanımaz ve birbirleriyle sos-
yal etkileşimleri kısıtlı olduğu için 
çoğu zaman önyargılarla hareket 
ederler (Doğancı ve Çakrak, 2016: 
81). Yargı kararlarında; amirlerin 
uzaktan azarlayarak iş yapılma-
sını söylemesi, telefonla konuşan 
çalışana emir ve talimat vermesi, 
bağırarak ‘sen bu işi beceremiyor-
sun’ demesi gibi davranışları sözlü 
saldırı olarak değerlendirilmiş ve 
mobbing sayılmıştır (Doğancı ve 
Çakrak, 2016: 82). Çalışanın ami-
riyle diyalog durumuna göre söz 
konusu sözlü saldırılar azaltılabilir 
veya tamamıyla ortadan kaldırıla-
bilir mahiyettedir. Bu da yine ku-
rum içi iletişim sağlanması, say-
gı ve hoşgörü ortamının tesisi ile 
mümkün olabilecektir.

6098 sayılı Türk Borçlar Ka-
nunu’nun 417. maddesinde, “işve-
ren, işçilerin psikolojik ve cinsel 
tacize uğramamaları için gerekli 
önlemleri almakla yükümlüdür” 
denmektedir. Söz konusu önlem-
lerin etki derecesi, işyerinde ile-
tişim kültürünü sahiplenmekten 
geçmektedir. İşyeri kültürü, öğ-
renilebilir, özümsenebilir bir olgu-
dur (Stanford, 2014:243). İletişim 
ya da eğitim eksikliği nedeniyle 
işyeri kültürünün edinilemediği, 
iş barışının sağlanamadığı ve işin 
özelliklerine uygun işçi seçileme-
diği durumlarda işçiler arasında 
birtakım huzursuzluklar baş gös-

terebilmektedir. Psikolojik taciz, 
söz konusu huzursuzluklardan 
biridir ve başlı başına etkisiz hatta 
çirkin bir iletişim örneğidir (Güzel 
ve Ertan, 2008: 153). Psikolojik ta-
cizin önlenebilmesi için işverenin 
tek taraflı tedbirler alması yeter-
li değildir; çalışanlar arasında da 
nezakete ve saygıya dayalı bir çe-
şit işyeri geleneği oluşturulmalı, 
olumsuz davranışlara karşı ortak 
tepki mekanizmaları geliştirilme-
lidir (Stanford, 2014: 133).

Yandaki tabloda, psikolojik ta-
ciz mağdurlarının farklı coğrafya-
lardan ülkelerdeki oranları göste-
rilmiştir.

Tablo dikkatle incelendiğin-
de yabancı işçi oranı yüksek olan 
Batı ülkelerinde psikolojik taciz 
oranının da yüksek olduğu görül-
mektedir. Nitekim mobbing olgusu 
ile ilgili yapılmış olan çalışma ve 
araştırmalar, mobbingin İngiltere, 
Avusturya, Avustralya, Kanada, 
Almanya, Finlandiya, Fransa ve İr-
landa gibi ülkelerde yaygın olarak 
yaşandığını, söz konusu yaşan-
mışlıklar doğrultusunda literatü-
rün şekillenmiş olduğunu göster-
mektedir (Özdemir, 2015: 8). Bunun 
açıklaması, Batı ülkelerinin işyer-
lerindeki hoşgörüsüzlük kaynaklı 
ayrımcılık ve ırkçılıktır13 (Özdemir, 
2015: 8). Bu sebeple Avrupa’da 
1980’lerin sonlarına doğru mob-
binge uğrayan mağdurların on beş 

 13 Farklı etnik grupların aynı semtlerde yaşamaları, aynı iş ortamlarını paylaşmaları, aynı veya benzer işi yap-
maları sonucunda iletişim kurmaları ve kurulan iletişim süreciyle de zaman içerisinde birbirlerini tanıdıkça, 
öncesinde birbirlerine ilişkin sahip oldukları, çoğunun temelinde de kalıp yargıların bulunduğu olumsuz tu-
tumlardan uzaklaşmaları mümkün olabilmektedir (İnceoğlu, 2011: 74). 
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ÜÜllkkee  KKaaddıınn  MMaağğdduurr  OOrraannıı  ((%%))  EErrkkeekk  MMaağğdduurr  OOrraannıı  ((%%))  

AA..BB..DD..  6,1 11,8 

AArrjjaannttiinn  0,2 0,4 

AArrnnaavvuuttlluukk  0,4 0,4 

AAvvuussttuurryyaa  0,0 0,8 

BBrreezziillyyaa  0,4 1,0 

ÇÇeekkyyaa  1,9 0,8 

EEnnddoonneezzyyaa  2,3 1,9 

FFiinnllaannddiiyyaa  3,1 4,3 

FFiilliippiinnlleerr  0,7 0,7 

FFrraannssaa  11,2 8,9 

GGüünneeyy  AAffrriikkaa  

CCuummhhuurriiyyeettii  
3,0 0,7 

HHoollllaannddaa  3,6 3,8 

İİnnggiilltteerree  3,2 6,3 

İİssvveeçç  1,7 1,7 

İİssvviiççrree  4,3 1,6 

KKaannaaddaa  1,9 3,6 

MMaaccaarriissttaann  0,6 0,0 

MMooğğoolliissttaann  0,9 1,3 

PPoolloonnyyaa  8,7 4,1 

RRoommaannyyaa  0,4 0,5 

RRuussyyaa  FFeeddeerraassyyoonnuu  3,2 2,4 

 

Tablo 7. Ülkelerin 1998 Yılı İtibarıyla Mobbinge Uğrayan Çalışan Oran-
ları

Kaynak: Tınaz, (2006: 15)
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yıl kadar süren hak arama çalış-
maları neticesinde tacizin önlen-
mesine ilişkin yasalar çıkarılmıştır 
(Özdemir, 2015: 9). Batıda 1980’lere 
değin psikolojik taciz, öğrenciler 
temelinde işlenmiş bir konu iken 
sonradan etnik kökeni farklı veya 
zayıf konumdaki işçiler üzerinde 
çeşitli zorbalıklar yapıldığının fark 
edilmesiyle zorbalıkla mücadele 
kapsamında modern hukuktaki 
gerçek anlamı üzerinden çalışma 
konusu olmaya başlamıştır (Gök-
çe, 2008: 9).

Yine tabloda dikkat çeken bir 
diğer ayrıntı ise Brezilya, İngiltere 
gibi bazı ülkelerde erkek mağdur 
oranının kadın mağdur oranından 
fazla oluşudur. Psikolojik taciz ko-
nusunda erkeklerin kadınlardan 
daha mağdur görüldüğü ülkelerde 
ve işyerlerinde, kadın çalışanların 
mağduriyetlerini dile getirmede 
erkekler kadar özgür ve istekli ola-
madığı için yanlış verilerin ortaya 
çıktığı düşünülmektedir (Aşkın ve 
Aşkın, 2018: 260). Çalışan kitlenin 
homojen özellikler taşıdığı (örne-
ğin yabancı işçilerin sınırlı olduğu) 
Macaristan, Romanya gibi ülke-
lerde psikoloji taciz oranının çok 
düşük seviyelerde seyri beklenen 
bir sonuçtur. Çalışanların karakte-
ristik çeşitliliği azsa ve eğitim dü-
zeyi gibi özellikleri arasında derin 
farklılıklar yoksa homojen bir yapı 
ortaya çıkmakta, bu durumda say-
gı ve nezaket düzeyi ile birlikte to-
lerans düzeyi de yükselmektedir.

Mobbing, iş hukuku kadar ile-
tişim ve sosyal psikoloji bilimleri-
nin de çalışma konusu olmaktadır. 
Tınaz, Bayram ve Ergin’in saha ça-
lışmalarına göre sıklıkla rastlanan 
mobbingci tiplerinden başlıcaları 
şunlardır (2008: 39-40).

• Narsistik (kendini beğenmiş) 
mobbingci,

• Hiddetli, bağırgan mobbingci,

• İkiyüzlü (jurnalci, ihbarcı) 
mobbingci,

• Megaloman (kendini büyük 
gören) mobbingci

•    Eleştirici mobbingci

• Hayal kırıklığına uğramış 
mobbingci

Yukarıda sayılan kişilik tip-
lerinin çoğu; öfke kontrolü, stres 
yönetimi, işyeri kültürü eğitimi ve 
etkili iletişim eğitimi ile giderilebi-
lir niteliktedir. Mobbingle mücade-
le, yasal mevzuatla zorlamaktan 
ziyade ısrarlı eğitimlerle gerçek-
leşebilir mahiyettedir çünkü yasal 
mevzuatla kişiliğin düzeltilmesi 
olası değildir. Bu nedenle gerek 
kişiliğin oluştuğu okul eğitiminde 
gerekse hizmet içi eğitimlerde “iş 
hayatında insan ilişkileri” odaklı 
eğitimlere yer verilmelidir. Alman-
ya’da yapılan bir araştırma, işye-
rinde tacizin Alman ekonomisine 
13 milyar Euro zarar verdiğini orta-
ya çıkarmıştır (Sevinçok, 2016: 15). 
İsviçre’de yapılan bir diğer araştır-
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ma ise işyerinde psikolojik tacizin 
kişi başına düşen maliyeti 30 bin 
ile 100 bin Dolar arasında olduğu 
belirtilmiştir (Sevinçok, 2016: 16). 
Çalışanların eğitim maliyetinin ise 
zikredilen rakamların çok altında 
olacağı gerçektir.

İşyerinde olumsuz kişilik ser-
gileyenlerin diğer çalışanlara karşı 
tutumlarını değiştirmeleri, uyma 
(kabullenme), özdeşleşme ve be-
nimseme süreçleri ile gerçekleşti-
rilebilir (İnceoğlu, 2011: 70). Uyma 
sürecinde birey, motivasyon kay-
nağının beğenisini kazanmak ya 
da aksi tepkisine neden olmamak 
için tutumunu değiştirir. Ancak 
bu değişim, kişi inandığı için de-
ğil sonucu (ödül/ceza) olduğu için 
kabullenilir. Bu yapay tutum deği-
şimi yanıltıcı olacağı için işverenin 
ve kişinin iş arkadaşlarının süreci 
yarım bırakmayarak özdeşleşme 
aşamasına geçmesi gerekir. Öz-
deşleşmede kişi egosunu tatmin 
eden ve olumlu ilişkiler içinde ol-
duğu örnek kişilerin tutumunu 
benimser. Zira kişiler, ilgi duyduk-
ları, benzemek istedikleri kişilerin 
tutumlarını benimsemeye eği-
limlidir. Benimseme aşamasında 
değişim, kişinin var olan tutum 
ve değerleri zihnen de kabullenip 
hayatının bir parçası yapmasıy-
la tamamlanır (İnceoğlu, 2011: 71). 
Mobbinge eğilimli veya hâlihazırda 
mobbing uygulayan kişilerde bu 
duruma son vermek için söz konu-
su tutum değişimi sürecini rol mo-

deller oluşturma (Ersöz, 2015: 23), 
hipnotik dille nasihatte bulunma 
(Ersöz, 2015: 98-99), benzer olay-
ları örnekleme (Ersöz, 2015:35), 
hikayeleme (Ersöz, 2015:66) gibi 
etkili iletişim tekniklerden yarar-
lanmak suretiyle gerçekleştirme-
ye çalışmak sonuç doğuracaktır.

Psikolojik tacizin özünde et-
kisiz iletişim bulunmakla birlikte, 
sonrasında da zincirleme şekilde 
başkaca iletişim sorunlarına ne-
den olmaktadır. Sosyal psikolog 
Gary Namie’ye göre; psikolojik ta-
ciz mağdurlarının yüzde 41’i dep-
resyona girerek içine kapanmakta, 
kadın mağdurların yüzde 31’i, er-
kek mağdurlarınsa yüzde 21’i trav-
ma sonrası stres bozukluğu tanı-
sıyla tekrar işyerine dönemeyerek 
çalışma hayatını sonlandırmakta-
dır (Baykal, 2014: 632). Zincirleme 
reaksiyonların önüne geçebilme-
nin en etkin yolu mobbing vaka-
sını başından tespit edip gerekli 
yönetsel müdahaleyi zamanında 
yapabilmektir. Bunun içinse diya-
log ortamının kurulması, çalışan-
ları sıkı sıkıya kontrole etmekten-
se iletişim kanallarını açık tutarak 
işverenin gözetim borcunun yeri-
ne getirmesi uygun olacaktır.

Mobbing sadece kişiler arasın-
da değil bir grup ile bir kişi veya bir 
grup ile başka bir grup arasında da 
olabilmektedir (Özten ve Beşpınar, 
2018: 214). Nitekim TBMM Kadın 
Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu, 
2011 yılında yayınladığı raporda, 
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mobbinge örnek olan davranışları 
da belirterek mobbing kavramını 
“işyerinde bir kişinin veya birkaç 
kişinin, istenmeyen kişi olarak ilan 
ettikleri bir kişiyi dışlayarak, sözlü 
ya da fiziksel tacizde14 bulunarak 
mutlak itaate zorlaması, yıldırma-
sı ve bezdirmesi” olarak tanımla-
mıştır (TBMM, 2011: 6). Baskın bir 
grubun psikolojik tacizine kalan 
kişi ya da kişi grupları belirgin şe-
kilde kadınlar veya felsefi/politik 
görüşü nedeniyle ötekileştirilen-
ler olmaktadır (Özten ve Beşpınar, 
2018: 226). Mobbing uygulanan bu 
kişi ya da grupların genellikle işye-
rindeki baskın grubun diyalog ve 
sosyal etkileşim ortamı dışında bı-
rakıldığı ve mobbinge son verilme-
si için giriştikleri iletişim kurma 
çabalarının sonuçsuz bırakıldığı 
görülmektedir (Özten ve Beşpınar, 
2018: 227).

Öte yandan yöneticilerin di-
siplin saikiyle otoriter davranması, 
kişilik yönünden sert mizaca sahip 
olması, çalışanlara katı talimatlar 
vermesi, etkili iletişim kurama-
maları veya bir başarısızlığa tepki 
vermek nedeniyle öfkelenmeleri 
mobbing sayılmamaktadır. Mob-
bingte aşağılama, yıldırma, bez-
dirme gibi sistematik bir kasıtla 
hareket edilmelidir. Berlin Bölge İş 
Mahkemesinin 15/7/2004 tarihli 
ve 16 Sa 2280/03 esas sayılı ka-
rarı ile Schleswig-Holstein Bölge 
İş Mahkemesinin 1/4/2004 tarihli 
ve 3 Sa 542/03 sayılı kararlarında 

yöneticilerin başlı başına otoriter 
kişiliğe sahip olmalarının çalışanın 
sağlığını bozmasına neden olduğu 
çalışan tarafından ispatlanmadığı 
sürece mobbing olarak kabul gör-
memiştir (Bilgili, 2015: 156-157).

3.2. Grev ve Lokavt
Her ne sebeple olursa olsun 

bir araya gelen bireylere kitle den-
mektedir (Bon, 2020: 27). Bir kitle-
ye dâhil olan kişiler arasında kit-
le içi iletişimin gelişmesiyle zihnî 
birlik sağlanmakta ve psikolojik 
kitleden bahsedilmektedir. (Bon, 
2020: 27). Psikolojik kitleler, ileti-
şim ve etkileşimleri güçlü gruplar 
olarak ortak hareket etme kabili-
yetine sahiptir. Bir işyerinde veya 
iş kolunda istihdam edilen çalışan-
lar, zihnî birlikten ziyade salt geçim 
sağlama amacıyla bir araya geldik-
lerinde psikolojik kitle değildirler 
ancak hak talep etme, davalaşma, 
eylem yapma gibi ortak düşün-
celerle harekete geçtikleri zaman 
psikolojik kitleye dönüşmekte-
dirler. Psikolojik kitleyi oluşturan 
bireyler, kalabalık olmanın verdiği 
cesaretle daha özgüvenli ve ag-
resiftirler (Bektaş, Erkal ve Çetin, 
2019: 598). Çalışanlar da örgütle-
nerek psikolojik bir kitleye dönüş-
tüklerinde eylemsel tavırlar ortaya 
koyabilmektedir. Grev, işçi grupla-
rının; lokavt ise işveren gruplarının 
psikolojik birlik içinde ortaya koy-
dukları eylemsel tavırlardır.

İşçilerin, topluca çalışmamak 
14   Fiziksel taciz hukukî bağlamda mobbingin kapsamı dışında kalmaktadır.
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suretiyle işyerinde faaliyeti dur-
durmak veya işin niteliğine göre 
çalışmayı önemli ölçüde aksatmak 
maksadıyla aralarında anlaşarak 
veya bir kuruluşun verdiği karara 
uyarak işi bırakmalarına grev den-
mektedir (Çelik, 2008: 605). Sanayi 
toplumlarında sıkça gündeme ge-
len grev kavramı, bir yandan Ana-
yasal çalışma hak ve hürriyetinin 
tezahürü iken öte yandan başarı-
sız bir iş yönetiminin tescillenmiş 
hâlini ortaya koymaktadır. Öyle ki 
zorunlu tahkimle sonuçlanan grev 
erteleme kararları bile grev süre-
cini işçiler yönünden akamete uğ-
rattığı (Dereli, 2019: 52) ve taraflar 
arasında iletişimi en asgarî sevi-
yeye indirdiği için etkisiz iletişimin 
çalışma hayatındaki en bariz ör-
neklerinden birini teşkil etmekte-
dir.

Bireysel temel hak olarak iş-
çilere tanınan grev hakkı, içerdiği 
kollektif nitelik gereği ya işçilerin 
aralarında anlaşmalarıyla ya da 
işçi örgütünün kararıyla kullanıl-
maktadır. Greve karar vermede 
doğrudan işçilerin mi yoksa işçi 
kuruluşlarının mı hak sahibi ol-
duğu konusunda ülke mevzuatları 
farklılık göstermektedir (Demir-
cioğlu ve Centel, 2007: 319). Türki-
ye’de grev kararını sendikalar ala-
bilmektedir.

Grev müessesesinde etkisiz 
iletişim, greve kadarki süreç ve 
grev kararından sonraki süreç ol-
mak üzere ikiye ayrılarak incelen-
melidir. İşçilerin greve gitmesine 

neden olan süreç, birtakım iletişim 
bozukluklarıyla örülüdür. İşçilerle 
işverenler arasındaki dikey iliş-
ki ekseninde ortaya çıkan anlaş-
mazlıklar, grev kararına kadar 
gitgide derinleşmektedir. Oysaki 
bu süreci müzakere temelli görüş-
melerle iyileştirmek mümkündür 
(Oktar ve Alan, 2018: 36). Anlaş-
mazlıkların sorumlusu olan taraf 
her zaman işverenler değildir. İşçi 
sendikalarının da ölçülü bir yol iz-
lemesi gerekmektedir. Şüphesiz 
ki sendika liderleri üyelerini istek-
leri doğrultusunda memnun ede-
bilmek için gereken talepleri ileri 
sürebilmeli ve taviz koparabilme-
lidirler; ancak taleplerini üyelerin 
arzulamadığı bir greve sebep ola-
cak kadar da yüksek tutmamaları, 
müzakere edilebilir teklifler sun-
maları daha doğru olacaktır (Güler, 
2017: 290). Zira grevler işçiler için 
genellikle arzu edilen bir sonuç de-
ğildir ve grev süreçlerinde en çok 
yıpranan taraf işçiler olmaktadır 
(Dereli, 1968: 186).

Grev kararından sonraki sü-
reçte ise taraflar arasında etkin 
bir müzakere ortamının temini 
daha büyük önem kazanmakta-
dır. ILO’nun “Örgütlenme ve Top-
lu Görüşme Hakkı Prensiplerinin 
Uygulanması” hakkındaki 98 sa-
yılı Sözleşmesine aykırı durumlar 
nedeniyle Türkiye Uluslararası Ça-
lışma Konferansına savunma yap-
ması için sık sık davet edilmek-
tedir (Kutal, 2018: 21). 98 Sayılı ILO 
Sözleşmesinin 4’üncü maddesine 
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göre imzacı devletler, işçi ve işve-
ren kuruluşlarının serbest müza-
kere usulünden yararlanabilmeleri 
ve bu usulün geliştirilmesini teşvik 
için uygun önlemleri almakla yü-
kümlü tutulmuştur. Bu bağlamda 
grev süreçlerinde müzakere yolla-
rını tıkayıcı tedbir ve kararlar alın-
ması ağır şekilde eleştiri konusu 
olmaktadır (Kutal, 2018: 22).

Lokavt; işçilerle işverenlerin 
bir prensip meselesinde veya ça-
lışma şartlarına temas eden bir 
norm konusunda anlaşamamala-
rı durumunda işverenlerin kabul 
etmedikleri koşulları ileri sürerek 
iş vermeyi reddetmeleri anlamına 
gelmektedir (Karaca, 1999: 568). 
Çalışma hayatında en son başvu-
rulacak yollardan biri de şüphesiz 
lokavttır. Bir üretimin sonlanma-
sına, bir işyerinin kapanmasına 
neden olabilen lokavtlar, makro-
ekonomik yönüyle de çok olum-
suz sonuçlar doğurabilmektedir. 
İşçilerle işverenler arasındaki an-
laşmazlıkta iletişimin tamamen 
koparak lokavt noktasına nasıl 
gelebildiğini anlamak için sanayi 
toplumunun işçi ve işveren profili-
ni doğru analiz etmek gerekmek-
tedir.

İnsan İlişkileri Okulunun ku-
rucusu ve neoklasik örgüt kura-
mının en önemli ismi kabul edilen 
Elton Mayo (1880-1949), sosyal 
kuramında sanayi toplumlarını 
sosyal düzensizlik sorunu ile kar-
şı karşıya kalmış ve hayata tu-
tunmakta zorlanan topluluklar 

şeklinde tanımlamaktadır (Öztaş, 
2017:179). Mayo, huzursuzluk, sos-
yal patlamalar, intihar oranları ve 
bireylerin yaşadıkları zihinsel ve 
ruhsal kırılmalardaki artışa dikkat 
çekerek olumsuz ifadeler içeren 
tanımını gerekçelendirmektedir. 
Mayo’ya göre sanayi toplumunda-
ki sorunların sebebi, makinalaşan 
fiziki ve sosyal çevreye, bireysel-
leşen insanların uyum sağlaya-
mamalarıdır. Sanayi toplumunda 
akrabalık, komşuluk gibi sosyal 
ilişkiler, sosyal normlar, sosyal rol-
ler tahrip edilmekte ve gitgide or-
tadan kalkmaktadır. Fabrikalarda 
istihdam edilen sanayi toplumu 
insanı, orada da kendisini monoton 
ve anlamsız işleri tek başına ya-
parken bulmaktadır. Sanayi top-
lumun bireyleri, dayanışma içinde 
olmadığı sürece yalnız ve güçsüz-
dür. Yalnızlaşma ve bireyselleşme 
sürecini tersine çevirmek müm-
kün olmadığına göre yapılması 
gereken işbirliği ve dayanışma ile 
sosyal etkileşimi güçlendirmektir 
(Öztaş, 2017: 180).

Mayo, işverenlerin iletişimi 
azaltan iş uygulamalarının çalı-
şanlarda verimliliğin düşmesine 
neden olacağını Mika Yarma Test 
Odası Deneyiyle ortaya koymuş-
tur (Öztaş, 2017: 186). İşçi örgütleri-
nin de diğer örgütler gibi teknik ve 
beşeri olmak üzere iki yönü vardır 
(Öztaş, 2017: 191). Örgütün teknik 
yönüne ağırlık verilip çalışanların 
beşeri ihtiyaçları ihmal edildiğin-
de çalışma ortamında yalnızlaşma 



27KARATAHTA / Is Yazıları Dergisi

ve bireyselleşme meydana gele-
cektir. Çalışanlar gibi işverenlerin 
de beşeri ihtiyaçları vardır ve bu 
nedenle yatay düzlemde diğer iş-
verenlerle ve dikey düzlemde işçi-
leriyle temasta olmak isterler. Söz 
konusu temasın yetersiz olması 
ilk aşamada küçük çapta finansal 
sorunlar doğururken ileriki aşa-

malarda iflasa veya işyerinin ka-
panmasına kadar gidebilmektedir. 
Nitekim lokavt örnekleri, işçilerle 
işverenlerin asgarî müşterekte 
anlaşamamalarından ziyade as-
garî müşterekte buluşamamak 
gibi psikolojik temelli bir sorundan 
kaynaklanmaktadır (Güler, 2012: 
119).

YYııllllaarr  GGrreevv  

SSaayyııssıı  

GGrreevvee  KKaattııllaann  

ÇÇaallıışşaann  SSaayyııssıı  

GGrreevvddee  

KKaayybboollaann  

İİşşggüünnüü  SSaayyııssıı  

LLookkaavvtt  İİllaann  

EEddeenn  İİşşyyeerrii  

SSaayyııssıı  

LLookkaavvtt  NNeeddeenniiyyllee  

KKaayybboollaann  İİşşggüünnüü  

SSaayyııssıı  

22001166  21 2.518 98.404 1 1.386 

22001177  26 3.733 136.941 0 0 

22001188  13 1.296 60.042 1 1.980 

22001199  12 767 50.516 0 0 

22002200  12 544 55.800 0 0 

22000000  52 18.705 368.475 5 32.760 

22000011  35 9.911 286.015 0 0 

22000022  27 4.618 43.885 0 0 

22000033  23 1.535 144.772 6 110.415 

22000044  30 3.557 93.161 5 20.826 

22000055  34 176.824 176.824 2 590 

22000066  26 2.061 165.666 1 3.894 

22000077  15 25.920 1.353.558 0 0 

22000088  15 5.040 145.725 1 16.328 

22000099  13 3.101 209.913 0 0 

22001100  11 808 37.762 0 0 

22001111  9 557 13.273 0 0 

22001122  8 768 36.073 0 0 

Tablo 8. 2000-2020 Yılları Arasında Grev ve Lokavt Sayıları
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Bir işyerinde dikey düzlem-
de iletişim ve diyalog kanallarının 
etkisizleşmesi, çalışma hayatında 
telafi edilemez zararlara yol açabil-
mektedir. Aşağıdaki tablo, lokavt 
kararlarının yıllar itibarıyla mikro 
ve makro düzeyde verdiği zararları 
ortaya koymaktadır.

Öte yandan öğretide,  lokavt 
kararlarını, hakkını arayan işçiler 
üzerinde işverenlerin kurduğu ta-
hakküm olarak nitelendirenler de 
bulunmaktadır (Kutal, 1971: 161). 
Ekonomik yönden güçlü konum-
daki işverenlerin iş vermeyi red-
detmelerinin esas yıkımı elbette 

işçiler üzerinde olacaktır ancak 
kitle iletişimi yönünden bakıldı-
ğında işverenler için de psikolo-
jik bir hasarın meydana geleceği 
açıktır.

Etkisiz iletişim sonucu orta-
ya çıkan, barışçıl değil mücadeleci 
çözüm yollarını ifade eden grev ve 
lokavt konularında birer de etkili 
iletişim örneği dikkat çekmekte-
dir. Grev ve lokavt sözcüleri, 6356 
sayılı Kanun’a göre denetim fonk-
siyonları iletişim fonksiyonlarının 
önünde tutulmuş olsa da uygula-
mada bir dizi iletişim faaliyeti ile 
grev ve lokavt süreçlerinde önemli 

Kaynak: Çalışma Genel Müdürlüğü, (2021b).

YYııllllaarr  GGrreevv  

SSaayyııssıı  

GGrreevvee  KKaattııllaann  

ÇÇaallıışşaann  SSaayyııssıı  

GGrreevvddee  

KKaayybboollaann  

İİşşggüünnüü  SSaayyııssıı  

LLookkaavvtt  İİllaann  

EEddeenn  İİşşyyeerrii  

SSaayyııssıı  

LLookkaavvtt  NNeeddeenniiyyllee  

KKaayybboollaann  İİşşggüünnüü  

SSaayyııssıı  

22001166  21 2.518 98.404 1 1.386 

22001177  26 3.733 136.941 0 0 

22001188  13 1.296 60.042 1 1.980 

22001199  12 767 50.516 0 0 

22002200  12 544 55.800 0 0 

22000000  52 18.705 368.475 5 32.760 

22000011  35 9.911 286.015 0 0 

22000022  27 4.618 43.885 0 0 

22000033  23 1.535 144.772 6 110.415 

22000044  30 3.557 93.161 5 20.826 

22000055  34 176.824 176.824 2 590 

22000066  26 2.061 165.666 1 3.894 

22000077  15 25.920 1.353.558 0 0 

22000088  15 5.040 145.725 1 16.328 

22000099  13 3.101 209.913 0 0 

22001100  11 808 37.762 0 0 

22001111  9 557 13.273 0 0 

22001122  8 768 36.073 0 0 

22001133  19 16.632 307.894 0 0 

22001144  12 6.880 365.411 10 25.420 

22001155  27 7.940 128.801 1 168 

22001166  21 2.518 98.404 1 1.386 

22001177  26 3.733 136.941 0 0 

22001188  13 1.296 60.042 1 1.980 

22001199  12 767 50.516 0 0 

22002200  12 544 55.800 0 0 

TTooppllaamm  441 293.715 4.278.911 33 213.767 
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bir görevi ifa etmektedirler.
6356 sayılı Sendikalar ve Top-

lu İş Sözleşmesi Kanunu’nun 73. 
maddesinin 1. fıkrasına göre grev 
ilan eden işçi sendikasının kanu-
ni grev kararına uyulmasını sağ-
lamak maksadıyla, herhangi bir 
şekilde güç kullanmaksızın ve 
herhangi bir tehditte bulunmaksı-
zın kendi üyelerinin grev kararına 
uyup uymadıklarını denetlemek 
için işyerlerinin giriş ve çıkış yer-
lerinde görevlendirdiği üyelere 
grev sözcüsü denmektedir (Ön-
sal ve diğerleri, 2020: 115). Grev 
sözcüsünün görevi her ne kadar 
grev kararına uyulup uyulmadı-
ğını denetlemekle sınırlı tutulsa 
da sendikanın medya ve işçilerle 
iletişiminin sağlanmasında faal rol 
oynadıkları bilinmektedir.

6356 sayılı Sendikalar ve Top-
lu İş Sözleşmesi Kanunu’nun 73. 
maddesinin 3. fıkrasına göre lo-
kavt ilan eden işveren sendika-
sının kanuni bir lokavt kararına 
uyulmasını sağlamak maksadıyla 
güç kullanmaksızın ve herhangi 
bir tehditte bulunmaksızın kendi 
üyelerinin lokavt kararına uyup 
uymadıklarını denetlemek ama-
cıyla lokavtın kapsamına giren 
işyerlerine gönderdiği gözcülere 
lokavt sözcüsü denmektedir (Ön-
sal ve diğerleri 2020: 116). Lokavt 
sözcüleri, grev sözcüleri kadar ka-
muoyunda bilinmese de işverenler 
arasındaki iletişimin sağlanma-
sında ve işverenlerin kendilerini 
işçiler huzurunda ifade edebilme-

lerinde önemli bir fonksiyonu yeri-
ne getirmektedirler. 

Çalışma hayatında gerek işçi-
ler gerekse işverenler yönünden 
en istenmeyen durumlardan biri 
olan lokavt müessesesi, lokavt 
sözcüsünün ötesinde etkili ileti-
şimi gerektiren hassas bir süreci 
ifade etmektedir. Lokavt sürecin-
de lokavt kararının kaldırılarak 
çalışma hayatının devam etmesi 
hedeflenmeli ve bu yönde diyalog 
geliştirilmelidir. Grev kararı kal-
dırıldığı hâlde menfaatler çatış-
masının devam ettiği durumlarda 
lokavt kararı kaldırılmayabileceği 
için (Güler, 2018: 23) iş ilişkisinin 
sonuna kadar müzakere kapısının 
açık tutulması yararlı olacaktır.

Öte yandan grev ve lokavt gibi 
müesseselerin temelinde sendika-
laşma kültürü bulunmaktadır. Ça-
lışanların hem sosyalleşmek hem 
de birlik ruhuyla haklarını aramak 
için pratik bir formül olan sendika-
lar (Talas, 1975: 2), işverenler için 
de bir sosyalleşme ve hak arama 
yöntemine dönüşmüştür. Buna 
rağmen çalışma hayatındaki yeni 
istihdam biçimleri, kararsızlaşma, 
esnek çalışma ve insan kaynak-
ları yaklaşımlarının farklılaşması 
gibi sebepler yıllar içerisinde sen-
dikalaşma oranını azalmasına ne-
den olmuştur ve bu negatif yönlü 
değişim süreci devam etmektedir 
(Kağnıcıoğlu ve Etci, 2018: 1791). 
Özellikle bireysel çalışma/esnek 
çalışma saatleri, sendikal örgüt-
lenmeyi engellemekte, iş görenler 
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haklarını korumak için dahi bir 
araya gelememekte; söz konusu 
fiziki uzaklık zihnî uzaklığa ev-
rilerek işçi sınıfının ayrışmasına 
neden olmaktadır. İletişimin etki-
sizleşmesine dayanan bu ayrışma, 

sendikal mücadelenin azalacağı 
öngörüsünü güçlendirmektedir 
(Özçelik ve Onursal, 2020: 982). 
Aşağıdaki tablo da Türkiye’de sen-
dikalaşma müessesesinin zayıfla-
dığını göstermektedir.

Dijitalleşmenin her ne kadar 
iletişimi kolaylaştıracağı ve hız-
landıracağı öngörülmüş olsa da 
şu ana değin iletişimi ve iletişim 
kültürünü zayıflattığı; işleri hızlan-
dırıcı birçok dijital enstrüman ol-
masına ve tüm koşturmacaya rağ-
men insanların günlük işlerini dâhi 
yetiştirmekte sıkıntı yaşadıkları, 
psikolojik olarak daha çok yıpran-
dıkları görülmektedir (Friedman, 
2018: 213). Dijitalleşmenin çalışma 
hayatı üzerindeki etkileri sen-
dikalar düzeyinde de tartışılmış 
olup, 2015 yılında Avrupa İşçi Sen-
dikaları Konfederasyonun (ETUC) 
yapmış olduğu toplantının sonuç 
metninde dijitalleşmenin masum 
bir teknolojik dönüşüm olmadı-
ğı, istihdam modelleri üzerinde de 
doğrudan etkileri olan önemli bir 
faktöre dönüştüğü vurgulanarak 
sendikaların toplu işten çıkarma-
lar, veri güvenliği, özel hayat ile 
çalışma hayatı arasındaki çizginin 

belirsizleşmesi, teknoloji vasıta-
sıyla ortaya çıkarılan yeni denetim 
olanaklarının yol açtığı tehlikeler, 
sosyal diyalog ve işçilerin yöneti-
me katılmasının temini gibi konu-
larda çalışmalar yapılmasını ge-
rekli kıldığı belirtilmiştir (Yangın, 
2020: 1217). 

Grev ya da lokavt gibi son çare 
(ultima ratio) başvuru yollarına 
gerek kalmaması için işyerinde 
titizlikle iş barışını tesis etmek ve 
iletişim kanallarını her durumda 
açık tutmak gerekmektedir. Ta-
rafların birbirlerini anlamaya ça-
lışması, uzlaşma seçeneğini her 
zaman masada bulundurulması, 
kurumsal uzlaşı kültürünün ge-
liştirilmesi, ticari itibar gibi maddi-
yat harici konuların da göz önün-
de tutulması ve yapıcı-onarıcı bir 
iletişim dili kullanılması gibi etkili 
iletişim temelli refleksler, etki-
siz iletişimin olumsuz sonuçlarını 
bertaraf edebilecek güçtedir.

YYııllllaarr  TTooppllaamm  İİşşççii  SSeennddiikkaallıı  İİşşççii  
SSeennddiikkaallaaşşmmaa  

OOrraannıı  ((%%))  

22000033  6.054.225 3.540.516 58,48 

22001188  16.595.125 3.475.473 20,94 

 

Tablo 9: 2003-2018 Yılları Arasında Sendikalaşma Oranı.

Kaynak: Özçelik ve Onursal, (2020: 983).
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SONUÇ
Çalışma hayatında iletişim, 

iş organizasyonlarının varoluş 
amaçlarını gerçekleştirmek, iş fa-
aliyetini sürdürülebilir kılmak ve 
organizasyonel uyumu sağlaya-
bilmek için her an canlı tutulma-
sı gereken bilgi ve duygu akışıdır. 
Makalede iletişim perspektifinden 
açıklaması yapılan uygulama ör-
nekleri, çalışma hayatında iletişi-
min ne denli önemli olduğunu or-
taya koymaktadır.

Çalışma hayatında iletişimin 
önemi dijital teknolojideki geliş-
melerle daha da artmıştır çünkü 
dijitalizmin etkili iletişimi tehdit 
eden bir yönü bulunmaktadır. İle-
tişimi zorlaştıran dijital tehdide, 
Covid-19 pandemisi ile birlikte 
çalışma hayatında istisna olmak-
tan çıkıp yeni normal adı altında 
olağan hâle gelen esnek çalışma, 
uzaktan çalışma, tele çalışma gibi 
atipik çalışma modelleri yeni bir 
tehdit olarak eklenmiştir. Fiziken 
kişileri birbirinden uzaklaştıran 
atipik çalışma modelleri, çalışan-
lar arasında yatay ve dikey ilişki-
yi zayıflatarak geleneksel diyalog 
kültürünün yok oluşuna zemin 
hazırlamaktadır. Buna karşın nasıl 
ki sanayi toplumunun temeli ma-
kinalaşma ise bilgi toplumunun te-
meli de dijitalleşmedir. Dolayısıyla 
dijitalleşmeyi dışlamadan, bilakis 
dijitalleşmeyi fırsata çevirerek ça-
lışma ortamında iletişimi güçlen-
dirici adımlar atılmalıdır.

Global dünyada çalışanın par-

çası olduğu işyerinin mikro çevresi 
ile yetinmek zorunda kalmadığı, 
iş hayatının herhangi bir nokta-
sındaki başka kişilerle ve başka 
fırsatlarla yaşamını daha anlamlı 
kılacak ilişki ve etkileşimlere açık 
olduğu (Özel, 2015: 22), öte yandan 
iş tasarımlarını teknolojik geliş-
melere göre uyarlamak gerektiği 
(Çetin, 2018: 522) düşünüldüğünde 
yeni normal adı verilen günümüz 
şartlarına uygun şekilde çalışma 
hayatında iletişimi güçlendirecek 
birtakım önerilerde bulunulabilir:

• Çalışanlar, üniteler/birim-
ler arasında düzenli aralıklarla 
rotasyona tabi tutulmalıdır. Aynı 
birimde çok uzun yıllar çalışıyor 
olmak, bir yandan rehavete ve mo-
tivasyon düşüklüğüne yol açarken 
diğer yandan da çalışanın diğer 
ünite/birimlerdeki çalışanlarla 
ilişkisini zaman içinde azaltmak-
ta ve çalışanı içine kapanık hâle 
getirmektedir. Çalışanların işyer-
lerindeki diğer tüm çalışanları ta-
nıması gerekmemektedir ancak 
birbirleriyle etkileşim içinde olma-
ları ve bu esnada bilgi ve birikim-
lerini paylaşmaları iş verimliliğine 
katkı sağlayacaktır.

• Çalışanları sosyalleştirecek 
ve motive edecek sportif turnuva-
lar, yapılan işe mahsus (özellikle 
inovatif fikir geliştirmeyi teşvik 
edici) yarışmalar, yerinde görüş-
me amaçlı ziyaretler, kültürel ge-
ziler gibi faaliyetlere yer verilmeli-
dir (Özel, 2015:22). Sosyalleşmenin 
önyargıları yıkıcı, psikolojik bari-
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yerleri kaldırıcı ve kişilerin kendi-
lerini ifade etmelerine olanak tanı-
yıcı fonksiyonları bulunmaktadır. 
İyi tasarlanmış sosyalleşme im-
kânları sunulmadıkça etkili ileti-
şimin gerçekleştirilemeyeceği göz 
önünde tutulmalıdır.

• Çalışanların performansı et-
kin şekilde takip edilmelidir. Per-
formans düşüklüğü görülen çalı-
şanlarla çözüm odaklı mülakatlar 
yapılarak tespit edilecek bireysel 
ya da kurumsal sorunların aşılma-
sı için çaba harcanmalıdır.

• Hizmet içi etkili iletişim eği-
timleri verilerek çalışanlara etkili 
iletişimin önemi aşılanmalıdır.

• Geri bildirim mekanizma-
sı kurularak çalışanların iş akışı 
hakkındaki düşünceleri değerlen-
dirmeye tabii tutulmalıdır.

• Belirli aralıklarla memnuni-
yet anketleri yapılarak iletişimin 
etkisiz kaldığı alanlar saptanma-
lı ve gerekli önlemler zamanında 
alınmalıdır. 

• Çalışanların işe dair öneri ve 
şikâyetlerini, kimliklerini saklaya-
rak dile getirebilecekleri mekaniz-
malar hayata geçirilmeli ve bu me-
kanizmanın kötüye kullanılması 
engellenmelidir.

•Sorun ve hatalar tespit edildi-
ğinde sorun ve hataların nedenine 
inen çözüm odaklı bir anlayış be-
nimsenmeli (Gerçik, 2019: 217), pal-
yatif çözümlerden kaçınılmalıdır.

• Çalışanlara yaptıkları işin 
önemi, kurumun misyonu ve viz-
yonu gibi konularda tanıtımlar 

yapılarak işi sahiplenmeleri sağ-
lanmalıdır. Bu sayede birbirleriyle 
ilişkilerinde daha dikkatli, yapıcı 
ve saygılı olacaklardır. 

• İşyerinde sevilen ve saygı du-
yulan çalışanlar takım lideri gibi 
pozisyonlara getirilerek daha ya-
rarlı olmaları sağlanmalıdır. Böy-
lelikle çalışanların duygu, talep ve 
sorunlarını daha iyi ifade edebile-
cekleri ve üst mercilere daha etkin 
aktarabilecekleri pratik bir çözüm 
yolu geliştirilebilir.

• Yönetim kadrosundakiler, 
çalışanların talep ve sorunlarını 
dinleme ve gereğini yapma ko-
nusunda daha hassas ve sorumlu 
davranmaya özen göstermelidir.

• İşyerinde çalışan kişi ya da 
belli bir grup arasında ayrım ya-
pılmamalı, işveren özellikle ücret 
yönünden eşitliğe ve adalete önem 
vermelidir.

• İşyerindeki üniteler/birim-
ler arasında hakkaniyete uygun iş 
bölümü yapılmalı, ayrıcalıklı üni-
teler/birimler oluşturulmamalıdır. 
Aksi durumda mağdur edildiğini 
düşünen çalışanlar işten ve ku-
rumdan soğuyacak, iş verimi git-
gide düşecek ve sonuçta iş barışı 
bozulacaktır.

• İş tanımları, çalışanların ye-
terliliklerine göre ve hakkaniyet 
gözetilerek en isabetli şekilde be-
lirlenmelidir. Bildiği işi yapan ça-
lışanlar daha verimli ve huzurlu 
olacak; bunun da diğer çalışanlara 
ve iş ortamına olumlu yansımaları 
görülecektir.
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• Ödüllendirme mekanizma-
sı kurularak iş motivasyonu art-
tırılmalı, çalışanlar emek ve öz-
verilerinin bir karşılığı olduğunu 
bilmelidir. Böylelikle çalışanların 
iletişimleri daha fazla iş odaklı ola-
cak; dedikodu gibi iş barışını bozu-
cu iletişim aktiviteleri azalacaktır.

• Sürpriz iş ve görevlendirme-
lerden kaçınılmalıdır. İş düzenle-
mesi ve dağılımı belirli bir iş planı 
çerçevesinde yapılmalı ve düzenli 
şekilde sürdürülmelidir. Böylelikle 
çalışanların kişisel planlarında zo-
runlu değişiklikler yapmaları ge-
rekmeyecek, öfke ve stres gibi iş 
barışını bozucu duygusal sorunlar 
yaşanması engellenmiş olacaktır.

• İş akış süreçleri şematize 
edilerek tüm çalışanlarla paylaşıl-
malı, işe dâir bilgi kirliliği ve tered-
dütler engellenmelidir.

• İşyerine özgü kurallar, tüm 
çalışanların anlayabileceği yalın 
bir dille hazırlanmalı, dikkat çekici 
panolar hâlinde veya benzeri baş-
ka şekillerde tüm işyerinde payla-
şılmalıdır.

• Emir ve talimatlar kafa karış-
tırıcı anlatımlarla değil, net ifade ve 
bilgilerle aktarılmalıdır. Gerekme-
dikçe emir ve talimat verilmemeli, 
çok yoğun emir ve talimat veril-
mesi çalışanlarda bezginliğe sebep 
olabileceği için sık tekrarlardan 
kaçınılmalıdır. Çalışanların kendi 
aralarındaki ilişkilerde ise emredi-
ci dil kullanmalarının önüne geçi-
lerek birbirlerine talimat vermeleri 

yasaklanmalı, üslup ve hitap yö-
nünden iş barışının korunmasına 
titizlik gösterilmelidir.

• Çalışanların özel hayatına say-
gı duyulmalı, hem yatay hem de 
dikey ilişkilerde çalışanların özel 
durumlarını sorgulayıcı diyalog ve 
imalardan kaçınılmalıdır.

• Dijital gelişmelere paralel 
olarak iş yükünü arttırıcı değil işi 
pratikleştirerek azaltıcı bir politika 
izlenmelidir. Örneğin bazı büyük 
iş organizasyonlarında elektronik 
imza ve belge sistemine geçilmiş 
olmasına rağmen tedbiren gele-
neksel usuldeki yazışmalara da 
devam edilmekte, bu da aynı işi iki 
kere yapmayı gerektirerek iş yü-
künü arttırmaktadır. Bazı durum-
larda da kullanılan paket prog-
ramların veya işyerine özgü bilişim 
sistemlerinin yetersiz olması veya 
kesintiler yaşanması gibi neden-
lerle geleneksel usulde basitçe 
yapılabilecek bir işlem çok daha 
uzun sürmekte ve yorucu olabil-
mektedir. Oysaki dijitalleşmenin 
temel felsefesi işi zorlaştırmak 
değil pratikleştirmek ve hızlandır-
maktır. Dolayısıyla sırf gelişmelere 
uyum sağlamış olmak için değil 
işin özelliğine ve gereklerine göre 
dijitalleşmeye gidilmelidir. Dijital-
leşme süreci sağlıklı işlerse çalı-
şanların işi kolaylaşacak, işin geri 
kalan kısmına ve iş arkadaşlarına 
daha fazla zaman ayırmaları sağ-
lanacaktır. 

• İşverenler dijitalleşmeyi ça-
lışanlara daha fazla iş yüklemek 
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veya çalışanları daha sıkı takip 
etmek için bir fırsata çevirmeme-
lidir. Sıkı takip sistemleri (örne-
ğin uzaktan çalışma durumunda 
çalışanlardan masa başlarındaki 
hâlleriyle sık sık görüntülü ko-
nuşma yaparak amirlerine rapor 
sunmalarının istenmesi gibi), ça-
lışanlarda yılgınlığa sebep olacak, 
şikâyetlenmeler artacak ve dikey 
iletişim kanallarında etkisizleşme 
baş gösterecektir.

Şüphe yok ki iletişim insanî bir 

ihtiyaçtır; ancak çalışma hayatın-
da hem insanî hem de kurumsal 
bir ihtiyaçtır. Bu ihtiyacın karşı-
lanması, çalışanların beslenme 
ihtiyacının veya işyerinde üretilen 
mal ya da hizmetin pazarlanma ih-
tiyacının karşılanması kadar önem 
arz etmektedir. İletişimin hak etti-
ği değeri gördüğü yerlerde kurum 
kültürünün gelişmiş olması rast-
lantı değildir. Nitekim profesyonel 
çalışma anlayışında rastlantılara 
yer yoktur ve olmamalıdır. 



35KARATAHTA / Is Yazıları Dergisi

KAYNAKÇA

Adalet Bakanlığı, (2019), Temel Arabuluculuk Eğitimi-Katılımcı Kitabı, 
Ankara: Arabuluculuk Dairesi Başkanlığı Yayınları.

Adalet Bakanlığı, (2020), Adlî İstatistikler-2019, Ankara: Adlî Sicil ve 
İstatistikler Genel Müdürlüğü Yayınları.

Arabuluculuk Daire Başkanlığı / Adalet Bakanlığı (2021a), İhtiyari 
Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk İstatistikleri (14.11.2013-20.11.2021),  htt-
ps://adb.adalet.gov.tr/Resimler/SayfaDokuman/23112021085023ihti-
yari%2020.11.2021.pdf, (Erişim Tarihi: 27/11/2021).

Arabuluculuk Daire Başkanlığı/Adalet Bakanlığı (2021b), Ticari Uyuş-
mazlıklarda Dava Şartı Arabuluculuk İstatistikleri (01.01.2019-20.11.2021), 
https://adb.adalet.gov.tr/Resimler/SayfaDokuman/23112021085209ti-
caret%20%2020.11.2021.pdf, Erişim Tarihi: (27/11/2021).

Arabuluculuk Daire Başkanlığı/Adalet Bakanlığı (2021c), İş Uyuşmaz-
lıklarında Dava Şartı Arabuluculuk İstatistikleri (01.01.2018-20.11.2021), ht-
tps://adb.adalet.gov.tr/Resimler/SayfaDokuman/23112021085217i%-
C5%9F%20%2020.11.2021.pdf, (Erişim Tarihi: 27/11/2021).

Arabuluculuk Daire Başkanlığı/Adalet Bakanlığı (2021ç), Tüketi-
ci Uyuşmazlıklarında Dava Şartı Arabuluculuk İstatistikleri (28.07.2020 
- 20.11.2021 ),  https://adb.adalet.gov.tr/Resimler/SayfaDoku-
man/23112021085226t%C3%BCketici%2020.11.2021.pdf, (Erişim Tarihi: 
27/11/2021).

Akalın, Ş. H., Toparlı R., Argunşah M., Demir N., Özyetgin A. M., (2011), 

Türkçe Sözlük, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
Akkemik, R. (2019), Arabuluculuk Sınavına Hazırlık Kitabı ve Soru 

Bankası, (Ed. Y. G. Altun), İstanbul: Oniki Levha Yayıncılık.
Aktaş, C. (2007). “Enformasyon Toplumu Bağlamında Türkiye”, Sel-

çuk Üniversitesi İletişim Dergisi, 4(4), 181-193.
Alankuş, Z. (2021a), Pandemi Sürecinde Pazarlama Stratejileri ve Bill 

Gates Tipi Pazarlama, Chisinau: Lambert Academic Publishing.
Alankuş, Z. (2021b), Covid-19’un Bölgesinde Dijital Pazarlama ve Yeni 

Yaklaşımlar, Uluslararası Halkla İlişkiler ve Reklam Çalışmaları Dergisi 
(HİRE), 4 (1), 94-125.

Alparslan, A. M., Bozkurt, Ö. Ç., Özgöz, A. (2015), İşletmelerde Cinsiyet 
Ayrımcılığı ve Kadın Çalışanların Sorunları”, MAKÜ İktisadi ve İdari Bilim-
ler Fakültesi Dergisi, 2(3), 66-81.

Altıntaş, A. (2014). Hasta Hakları ve Etkili İletişim, Tıbbi Sosyal Hizmet 
Dergisi, 2014(3), 6-17.



36
BİREYSEL VE TOPLU İŞ HUKUKU UYGULAMALARINDAN ÖRNEKLERLE ÇALIŞMA HAYATINDA İLETİŞİMİN ÖNEMİ 
Zeynep ALANKUŞ /İbrahim ÇETİN

Arabuluculuk Daire Başkanlığı (2021), Arabuluculuk İstatistikleri, ht-
tps://adb.adalet.gov.tr/Home/SayfaDetay/arabuluculuk-istatistikle-
ri07012021034403, (Erişim Tarihi: 29/05/2021).

Arslan, A. E. (2014). İş Hukuku Boyutuyla Türkiye’de Psikolojik Taciz 
(Mobbing) ve Dünyadan Örnekler, Prof. Dr. Ali Rıza Okur’a Armağan, Mar-
mara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırmaları Dergisi, 20(1). 285-339.

Artan, T., Kumbasar B. (2017), Sosyal Hizmet Mesleğinde Etkili İleti-
şim, Sosyal Çalışma Dergisi, 1 (2), 51-63.

Aşkın, E. Ö., Aşkın, U. (2018), Çalışma Yaşamında Kadına Yönelik Mob-
bing: Bankacılık Sektöründe Bir Araştırma, Gümüşhane Üniversitesi Sos-
yal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, 9 (24), 255-282.

Ateş, E. K. (2016), Bir Bilim Dalı Olarak İletişim Bilimleri Alanının Türki-
ye’deki Konusal Kapsam Analizi, The Journal of Academic Social Science 
Studies, 51 (3), 217-228.

Aytaç, S., Kaya, Ö. (2019), “Ergonominin Çalışma Yaşamındaki Önemi”, 
Karatahta İş Yazıları Dergisi, 2019(14), 1-14.

Baykal, C. (2014), Eski Bir Suç, Yeni Bir Tanım: Mobbing, Türk Kütüp-
haneciliği Dergisi, 28(4), 629-634.

Bektaş, M., Erkal, P., Çetin, T. (2019), “Kırık Camlar Teorisinin İşletme-
lere Uyarlanması: Ölçek Geliştirme Çalışması”, Ankara Hacı Bayram Veli 
Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 21(3), 596-617.

Bibilik, E. (2008), Memur Sendikacılığı ve Toplu Görüşme Hakkı, Atılım 
Üniversitesi SBE Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Anabilim Dalı Yayım-
lanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara.

Bilgili, A. (2015), İş Hukukunda Mobbing, Adana: Karahan Kitabevi.
Bon, G. L. (2020), Kitleler Psikolojisi, (Çev. F. Karaküçük), İstanbul: 

Karbon Kitap Yayıncılık.
Çalık, D., Çınar, Ö. P. (2009), Geçmişten Günümüze Bilgi Yaklaşımları 

Bilgi Toplumu ve İnternet, XIV. Türkiye’de İnternet Konferansı Bildirileri 
12-13 Aralık 2009 Bilgi Üniversitesi, İstanbul.

Çalışma Genel Müdürlüğü-Sendika Üyeliği ve İstatistik Daire Baş-
kanlığı (2021a), Yıllar İtibarıyla İmzalanan Toplu İş Sözleşmeleri 1984-
2017, https://www.csgb.gov.tr/media/3394/tis-2017_.pdf, (Erişim Tari-
hi: 01/06/2021).

Çalışma Genel Müdürlüğü-Sendika Üyeliği ve İstatistik Daire Baş-
kanlığı (2021b), Yıllara Göre Grev ve Lokavt Uygulamaları (1984-2015), 
https://www.csgb.gov.tr/media/31747/grev_lokavt.pdf, (Erişim Tarihi: 
27/11/2021).

Çelik, N. (2008), İş Hukuku Dersleri, 21. Baskı, İstanbul: Beta Yayınları.
Çetin, C. (2007), Müzakere Teknikleri, İstanbul: Beta Yayınları.



37KARATAHTA / Is Yazıları Dergisi

Çetin, İ. (2014), Teknolojinin İstihdama ve İş Hukukuna Etkisi, Sayış-
tay Dergisi, 2014(95), 49-75.

Çetin, İ. (2018), “Kamu Mali Yönetiminde 3 E Kuralı”, Türk İdare Dergisi, 
2018(487), 517-551.

Çetin, İ. (2021), Kamu Yönetiminde Verimliliğin Hukukî Çerçevesi, 
Türk İdare Dergisi, 2021(492), 107-138.

Demircioğlu, M., Centel, T. (2007), İş Hukuku, İstanbul: Beta Yayınları.
Dereli, T. (1968), Toplu Pazarlık Stratejisi ve Taktikleri, Sosyal Siyaset 

Konferansları 19. Kitap. 175-200.
Dereli, T. (2019), Grev ve Lokavt Ertelemeleri, Karatahta İş Yazıları 

Dergisi, 2019 (14), 47-53.
Doğancı, D. E., Çakrak, R. (2016), “Hukuki Düzenlemeler Çerçevesin-

de Psikolojik Taciz (Mobbing) ve İspat Yükü”, Karatahta İş Yazıları Dergisi, 
2016(6), 77-106.

Dost, S. (2014), Arabuluculuk Ücret Ve Masrafları Hakkında Karşılaş-
tırmalı Bir Değerlendirme”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Kasım-Aralık 
2014, Sayı:115, 449-476.

Duran, R. L. (1983). “Communication Adaptability: A Measure of Social 
Communicative Competence”, Communivation Quarterly, 31(4), 320-326.

Erdoğan, E., Durmuşkaya C. (2017), Çalışma Hayatı Kalitesinin Tanım-
lanmasına İlişkin Sorunlar: Türkiye İçin Bir Tanım Önerisi, Uluslararası 
Ekonomik İlişkiler Dergisi, 3 (4), 503-523.

Erdut, T. (2021), Dijitalleşme ve İşgücü Piyasası, Karatahta İş Yazıları 
Dergisi, 2021 (19), 25-59.

Ergül, H. (2009), Havacılık Ortamlarında İletişim Biçimleri, Selçuk 
Üniversitesi İletişim Dergisi, 6(1), 99-106.

Ersöz, D. (2015). Pembe Fil: Satış, Pazarlama ve İletişimde Yaratıcılık, 
İstanbul: Tortuga Yayınları.

Esener, T. (1978), İş Hukuku, Ankara: Sevinç Matbaası.
Fisher, R., Ury W., Patton B. (1991), Getting to Yes: Ngotiating an Agre-

ement Without Giving, Sydney: Century Business.
Friedman, T. L. (2018). Geciktiğin İçin Teşekkür Ederim: Çılgıncasına 

Hızlı Bir Çağda Ayakta Kalma Rehberi, (Çev. Z. Akın), İstanbul: Boyner Ya-
yınları.

Gerçik, İ. Z. (2019), Dikta değil İkna: İletişim Psikolojisi, 7. Baskı, İstan-
bul: Küre Yayınları.

Gernigon, B. (2007), Labour Relations in The Public And Para-Public 
Sector, Working Paper No:2, Geneva: International Labour Office.

Gökçe, T. A., (2008a), Mobbing: İşyerinde Yıldırma Eğitim Örneği, An-
kara: Öğreti Yayınları.



38
BİREYSEL VE TOPLU İŞ HUKUKU UYGULAMALARINDAN ÖRNEKLERLE ÇALIŞMA HAYATINDA İLETİŞİMİN ÖNEMİ 
Zeynep ALANKUŞ /İbrahim ÇETİN

Görmüş, A. (2012), “Kamuda Grevsiz Toplu Sözleşmenin ILO Normları-
na Uyumu ve Grev Hakkı Kapsamında Asgari Hizmetler Yaklaşımı”, Na-
mık Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü – Sosyal Bilimler Me-
tinleri, 2012(3), 1-31.

Güler, B. K. (2012), Psiko-Sosyal Boyutuyla Grev, Çalışma ve Toplum 
Dergisi 2012(1), 113-145.

Güler, B. K. (2015), Geçmişten Günümüze Çalışma Psikolojisi, Karatah-
ta İş Yazıları Dergisi, 2015 (3), 1-25.

Güler, Ş. (2017), Toplu İş Sözleşmesi Müzakerelerinde Strateji ve Tak-
tikler, Emek ve Toplum Dergisi, 6(15), 280-302.

Güler, Ş. (2018), Sendikanın Üye Kaybı Sebebiyle Yasal Grevin Mah-
kemece Sona Erdirilmesinin Yetki Belgesine Etkisi, Karatahta İş Yazıları 
Dergisi, 2018(12), 21-68.

Güzel, A., Ertan E. (2008), İşyeri Sendika Temsilcisine Yönelik Psikolo-
jik Taciz ve Kötüniyet Tazminatı (Karar İncelemesi)”, Çalışma ve Toplum 
Dergisi, 2008 (16), 149-169.

Hindle, T. (2014), Yönetimde Çığır Açan Fikirler ve Gurular, (Çev. Ü. 
Şensoy), Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.

İnceoğlu, M. (2011), Tutum Algı İletişim, Ankara: Siyasal Kitabevi.
Kağnıcıoğlu, D., Etci, H. (2018), Özel Sektörde Çalışan Y Kuşağının Sen-

dikal Algısı”, Çalışma ve Toplum Dergisi, 2019(3), 1787-1822.
Karaca, N. G. (1999), Grev Hakkı ve Lokavtın İyi Niyet Kurallarına Aykı-

rı Tarzda Kullanılması ve Sonuçları, Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi Dergisi, 15 (1), 565-578.

Kaya, Ö. (2019), Ergonominin Çalışma Yaşamındaki Önemi, Karatahta 
İş Yazıları Dergisi, 2019 (14), 1-14.

Kaymaz, E., Kaymaz, M. D. (2020), İş Hukukunda Barışçıl Çözüm Yolu 
Olarak Arabuluculuk, Kadim Akademi Sosyal Bilimler Dergisi, 4(1), 1-29.

Kurt, R. (2018), İş Yargısında Arabuluculuk, Türkiye Barlar Birliği Der-
gisi, 2018(135), 405-444.

Kutal, M. (1971), Hukukî Açıdan Lokavt, Sosyal Siyaset Konferansları 
Dergisi, 1971 (24), 159-190.

Kutal, M. (2018), Grev Ertelemelerinde Yürütme Organının Yetkisinin 
Sınırlanması, Uluslararası İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Dergisi-IJE-
ASS, 1(1), 1-25.

Mutlu, E. (2016), İletişim Sözlüğü, Ankara: Ütopya Yayınevi.
Nazima, A., Reşad, F. (2009), Mükemmel Osmanlı Lügatı, İstanbul: 

Türk Dil Kurumu Yayınları.
Oktar, T., Alan, M. M. (2018), Reji Şirketi Cibali Tütün Fabrikası İşçi 

Grevleri (1883-1925), 9(20), 28-38.



39KARATAHTA / Is Yazıları Dergisi

Onat, F. (2010), Çalışanlar İnternette, Sosyal Medyada, Teknolojinin 
Pazarlama İletişimine Etkileri, (Ed: S. Y. Çakır), 91-122, Ankara: Nobel Ya-
yıncılık.

Ovacık, M. (1999), Türkçe-İngilizce Hukuk Sözlüğü, Ankara: Banka ve 
Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü Yayınları.

Önsal, N., Ağbaba N., Terzi S. (2020), 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş 
Sözleşmesi Kanunu Çerçevesinde Kolektif İş Hukuku-Sorular/Yanıtlar, 
Ankara: TAEM Yayınları.

Ören, K., Yüksel, H. (2012), Geçmişten Günümüze Çalışma Hayatı, 
Emek ve Toplum Dergisi, 1(1), 34-59.

Özçelik, T., Onursal, F. S. (2020), Endüstri 4.0’ın İş Hayatı ve Sendika-
laşma Üzerine Etkisi,   Business And Management Studies An Internatio-
nal Journal - BMIJ, 8(1), 981-1007.

Özdemir, D. (2015), İşçinin Haklı Fesih Sebebi Olarak Mobbing Üzerine 
Bir Değerlendirme, Çağ Üniversitesi SBE Özel Hukuk Anabilim Dalı Ya-
yımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Mersin.

Özel, H. (2015), Yorgunluk, Tükenmişlik ve Kapitalizm, Karatahta İş 
Yazıları Dergisi, 2016(1), 1-25.

Öztaş, N. (2017), Örgüt: Örgüt ve Yönetim Kuramları, 4. Baskı, İstanbul: 
Otorite Yayınları.

Öztaş, N. (2017), Yönetim: Örgüt ve Yönetim Kuramları, 5. Baskı, İstan-
bul: Otorite Yayınları.

Özten, E., Beşpınar, F. U. (2018), Türkiye’deki Beyaz Yakalıların Ayrım-
cılığa Dayalı Mobbing Deneyimleri: Mücadele Yolları ve Öneriler, Sosyoloji 
Araştırmaları Dergisi, 21(2), 210-252.

Palaz, S. (2016), Psikolojik Taciz ve Yıldırma Davranışları Üzerine Bir 
Araştırma: Banka Çalışanları Örneği, Karatahta İş Yazıları Dergisi, 2016(5), 
19-35.

Peksan, S, Delen, M., Yorgun, S. (2020), “İş Hukukunda Dava Şartı Ola-
rak Arabuluculuk Uygulaması ve Arabulucuların Görüşlerine İlişkin Bir 
Araştırma”, Çalışma ve Toplum Dergisi, 2020(1), 321-346.

Sarıyer, N. (2018), Pazarlama İletişimi Araçları, Konya: Eğitim Yayınevi.
Sevinçok, L. (2016), Mobbing (İşyerinde Psikolojik Taciz), Karatahta İş 

Yazıları Dergisi, 2016(5), 1-18.
Stanford, N. (2014), Organizasyon Kültürü, Çev: Ü. Şensoy, İstanbul: 

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
Subaşı, İ. (2014), 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanu-

nu’na Göre Toplu İş Sözleşmesi, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 
Hukuk Araştırmaları Dergisi, 20(1), 595-654.

Süzek, S. (2012), İş Hukuku, 8. Baskı, Ankara: Beta Yayınevi.



40
BİREYSEL VE TOPLU İŞ HUKUKU UYGULAMALARINDAN ÖRNEKLERLE ÇALIŞMA HAYATINDA İLETİŞİMİN ÖNEMİ 
Zeynep ALANKUŞ /İbrahim ÇETİN

Süzek, S. (2017), İş Hukuku, 14. Baskı,  İstanbul: Beta Yayınevi. 
Şen, S. (2009), Psikolojik Taciz ve İş Kanunu Boyutu, Ankara: Çimento 

Endüstrisi İşverenleri Sendikası Yayını.
Talas, C. (1975), Sendikacılık ve Toplum, Siyasal Bilgiler Fakültesi Der-

gisi, 1975(30), 1-23.
Tanrıver, S. (2020), “Dava Şartı Arabuluculuk Üzerine Düşünceler”, 

Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 2020(147), 111-142.
TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (2011), İşyerinde Psiko-

lojik Taciz (Mobbing) ve Çözüm Önerileri Komisyon Raporu, Ankara: Ka-
dın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Yayınları.

Tınaz, P. (2006), Mobbing: İşyerinde Psikolojik Taciz, Çalışma ve Top-
lum Dergisi, 2006 (3), 11-22.

Tınaz, P., Bayram, F., Ergin, H. (2008), Çalışma Psikolojisi ve Hukuki 
Boyutlarıyla İşyerinde Psikolojik Taciz, İstanbul: Beta Yayınları.

Timuroğlu, M. K., Balkaya, E. (2016), Örgütsel İletişim ve Motivasyon 
İlişkisi-Bir Uygulama, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Der-
gisi, 9(2), 89-113.

Turner, J. C. (1982), Toward a Cognitive Redefinition of the Social Group, 
Social Identity and Intergroup Relations, Der: H. Tajfel, United Kingdom: 
Cambridge University Press.

Ulucan, D. (2014), Toplu İş Sözleşmesi Özerkliği ve Yetki Sorunu, Mar-
mara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, 20 (1), 
581-594.

Uzelli, D., Korhan, E. A. (2014), Yoğun Bakım Hastalarında Duyusal 
Girdi Sorunları ve Hemşirelik Yaklaşımı, Florance Nightingale Hemşirelik 
Dergisi, 22(2), 120-128.

Uzuntaş, A. (2013), Etkili İletişim: Anlatabilmek ve Anlayabilmek, 
Kastamonu Eğitim Dergisi, 21(1), 11-30.

Ülker, K. (2018), Avusturya’da Türk İşçileri ve Uyum Sorunu, Karatah-
ta İş Yazıları Dergisi, 2018 (11), 109-114.

Üstünsel, G. (2011), Etkili İletişim Becerileri ve Beden Dili, Namık Ke-
mal Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı, 
Yüksek Lisans Tezi, Tekirdağ.

Yangın, D. D. (2020), “Endüstri 4.0, Dijitalleşme ve İş Hukukunun Gele-
ceği-Dijital Platformların Ortaya Çıkardığı Hukuki İlişkiler Çerçevesinde 
Değerlendirilmesi”, İstanbul Hukuk Mecmuası, 78(3), 1209-1237.

Yazıcı, S., Utkugün C. (2021), Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarına Göre 
Etkili İletişim Becerisine Sahip Bir Öğretmende Bulunması Gereken Özel-
likler, Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23 (1), 248-264.

Yenisey, K. D. (2017), İş İlişkisinin Sona Ermesi ve Kıdem Tazminatına 



41KARATAHTA / Is Yazıları Dergisi

İlişkin Yargıtayın 2016 Kararının Değerlendirilmesi, İş Hukuku ve Sosyal 
Güvenlik Hukuku Kararlarının Değerlendirilmesi Semineri, İstanbul: Oni-
ki Levha Yayıncılık.

Yılmaz, E. (1996), Hukuk Sözlüğü, Ankara: Yetkin Yayınevi.
Zwitter, A. (2019), Büyük Veri Etiği, İletişim Hakkı ve Yeni Medya, (Çev. 

Ş. K. Özaydın), 161-173, Ankara: Um:Ag Vakfı Yayınları.





ÇAY HASADINDA ULUSLARARASI İŞGÜCÜ 
GÖÇÜ: PANDEMİ ÖNCESİ ARTVİN İLİ 
ÖRNEĞİ(*) (**)

ÖZ
Mevsimlik işgücü göçü, özel-

likle sınır bölgelerinde ulus devlet 
sınırlarını aşan boyutlara ulaşabil-
mektedir. Gürcistan’dan Türkiye’ye 
çay hasadı için göç eden işgücü bu 
göç türüne bir örnektir. Mevsimlik 
Gürcü işgücü göçünün karakteristik 
özellikleri çoğunlukla düzensiz, dön-
güsel ve geçici olmasıdır. Bu araştır-
manın amacı, sınır bölgesinde neden 
ve ne zamandır yabancı mevsimlik 
işgücüne ihtiyaç duyulduğunu sap-
tamaktır.  Araştırma amacına ulaş-
mak için on çay üreticisi (işveren) 
ve dokuz Gürcü çay işçisi ile derinle-
mesine mülakat gerçekleştirilmiştir. 
Hopa’da yapılan bu görüşmeler dı-
şında Hopa, Kemalpaşa ve Arhavi’de 
işçilerin evleri, toplanma yerleri ve 
çay tarlalarında gözlemler yapıl-
mıştır. Bulgular, çay üreticilerinin 
ekonomik refah artışıyla birlikte çay 
hasadında işgücü talep etmesi ve 
SSCB’nin dağılmasından sonra Gür-
cistan’da yaşanan ekonomik sorun-
lara bağlı olarak mevsimlik işgücü 

arzının artmasının birbirine sıkı şe-
kilde bağlı olduğu yönündedir. Buna 
rağmen Gürcü işçiler, işgücü piya-
sasına yasal olarak girmemekte/
girememekte ve düzensiz göçmen 
olarak istihdam edilmektedirler. 

Anahtar Kelimeler: Uluslararası 
Mevsimlik Gürcü İşgücü Göçü, Çay 
Hasadı, Artvin.

INTERNATIONAL LABOR MI-
GRATION IN THE TEA HARVEST: 
THE CASE OF ARTVIN BEFORE 
THE PANDEMIC

ABSTRACT
Seasonal labor migration can 

reach dimensions transcending the 
boundaries of nation state, espe-
cially in border regions. The labor 
migration from Georgia to Turkey for 
the tea harvest is an example of this 
migration type. The characteristic 
features of seasonal Georgian labor 
migration are often being irregular, 
circular and temporary. The purpose 
of this study is to determine why and 
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when the foreign seasonal workfor-
ce is needed in the border region. 
In-depth interviews were conducted 
with ten tea garden owners (emplo-
yers) and nine Georgian tea workers 
to achieve the purpose of the study. 
Apart from these interviews held in 
Hopa, observations were made in 
the houses of the workers, meeting 
places of the workers and tea fiel-
ds in Hopa, Kemalpaşa and Arhavi. 
Findings suggest that tea producers 
are firmly depended on to the de-
mand for labor in tea harvest with 
the increase in economic prosperity 
and the increase in seasonal labor 
supply due to economic problems 
in Georgia after the collapse of the 
USSR. Nevertheless, Georgian wor-
kers don’t/can’t legally enter the 
labor market and are employed as 
irregular migrants.

Keywords: International Agri-
cultural Migration of Georgian La-
bour, Tea Harvest, Artvin.

GİRİŞ
Küreselleşen dünya düzenin-

de ulus devlet sınırları dışına yöne-
len göç hareketleri; düzensiz göç, 
düzenli göç ve döngüsel göç gibi 
kavramlarla literatürde yerini al-
maktadır. Bununla birlikte sınır böl-
gelerinin kendine has dinamikleri 
dolayısıyla buralarda yaşayan sınır 
insanları açısından kimi durumlarda 
karşı taraftaki fırsatlar çekici gele-
bilmektedir. Başta göçmene yabancı 
olan karşı taraf veya sıkça kullanılan 
tabirle “karşısı”, yaratılan imkânlar 

sayesinde artık bir çeşit yeni mes-
ken halini alabilmektedir. 

Bu çalışmada, 1990’ların ba-
şında tek kutuplu bir dünya düze-
nine geçilmesi ve Sovyet Sosyalist 
Cumhuriyetler Birliği’nin (SSCB) 
dağılmasıyla bağımsızlığını kazan-
mış olan Gürcistan’dan Türkiye’nin 
sınır ili olan Artvin’e çay hasadında 
çalışmaya gelen yabancı işgücü-
nün göç hareketi ele alınmaktadır. 
Gürcistan’dan Türkiye’ye turist vi-
zesiyle giriş yapan bu uluslararası 
göçmenler, çalışma izni olmaksızın 
istihdam edildikleri için düzensiz 
göçün öznesi konumunda bulun-
maktadırlar. Aynı zamanda bu göç, 
işçinin amacı doğrultusunda niteliği 
itibariyle mevsimlik, günübirlik veya 
dönemlik olabilirken yıl içinde ve/
veya takip eden yıllarda sürekli tek-
rarlanması dolayısıyla döngüsel bir 
boyuta da sahiptir. 

Bu çalışma, içgöçün kaynağı 
olan Artvin’de çay işçiliğine neden 
ihtiyaç duyulduğu ve Gürcü işgücü-
nün bu ikame rolünün ne düzeyde 
olduğunu tespit etmeyi amaçlamak-
tadır. Artvin’de mevsimlik çay işinde 
yabancı işgücüne olan ihtiyacın iki 
taraf ülke vatandaşlarının birbirini 
besleyen, karşılıklı bir ekonomik ba-
ğımlılık içinde olması araştırmanın 
temel savıdır. Bu iki taraflı bağımlı-
lık, Gürcistan açısından SSCB son-
rası ekonomik toparlanmanın tam 
manasıyla gerçekleşememiş olması, 
yüksek işsizlik, düşük ücret düzeyi, 
tarımın işgücü piyasasındaki göre-
li üstünlüğü; Türkiye açısından ise 
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bölgenin içgöçle nüfus kaybetmesi, 
miras paylaşımı dolayısıyla çaylık 
arazilerin bölünmesi, nüfusun yaş-
lanması ve özellikle çay hasadının 
bölgede ikincil geçim kaynağı hali-
ne gelmesine rağmen yeşil altından 
vazgeçilememesi gibi unsurlara da-
yanmaktadır. 

Gürcü çay işçileri ve yerli çay 
üreticilerinin (işverenler) gözünden; 
çay üretiminde etkin rolü bulunan 
göçmen işgücünün koşullarını ir-
deleyip politika önerisi üretmeyi 
hedefleyen çalışmada, mülakat ve 
gözlem tekniklerinin kullanıldığı 
nitel araştırma yöntemi tercih edil-
mektedir. Araştırma, Artvin ilinde 
çay hasadının yapıldığı Hopa, Ke-
malpaşa, Borçka ve Arhavi ilçelerin-
de gerçekleştirilmiş olup işverenler 
ile Gürcü mevsimlik işçiler araştır-
manın kapsamını oluşturmaktadır. 
Araştırmada yalnızca çay işçiliğine 
odaklanılmış olup bölgede sıklıkla 
görülen inşaat, boyama, eşya taşı-
ma, ev temizliği, vb. işler kapsama 
alınmamıştır. Çay işçiliği 3-4 aylık 
süreç içerisinde tamamlanırken di-
ğer işler yıl boyu devam etmektedir.

Gürcü işgücünün Türkiye’ye 
yönelen göçüne dair var olan lite-
ratürün önemli bir bölümü büyük-
şehirlerde ev hizmetlerinde çalışan 
kadın işgücüne yönelik iken mev-
simlik işgücüne dair çalışmalar da 
çoğunlukla ya iç göçmenler ya da 
Suriyeli göçmenler üzerinde yoğun-
laşmaktadır. Sınırdaki Gürcü göçüne 
dair çalışmalar ise büyük çoğun-
lukla fındık işçiliğine veya günübir-

lik işçilerin geneline yönelik olmuş, 
çay işçileri literatürde kendilerine 
yeterince yer bulamamışlardır. Li-
teratürde bu çalışmaya ışık tutacak 
öncü çalışmaların eksikliği önemli 
bir araştırma kısıtı olsa da bu araş-
tırmayla alandaki boşlukların bir 
nebze de olsa doldurabileceği umut 
edilmektedir. 

Çalışma üç bölümden oluşmak-
tadır. Çalışmanın birinci bölümünde 
Gürcü göçmenlerin Türkiye’deki 
istihdam biçimlerine ve bu çalışma 
biçimlerinin sebeplerine odaklanan 
çalışmalara kısaca değinilmektedir. 
Çalışmanın ikinci bölümünde, çay 
hasadında Gürcü işgücü istihda-
mına yönelik yapılan çalışmalara 
yönelik literatür ele alınmaktadır. 
Çalışmanın son bölümünde araş-
tırmanın amacı, yöntemi ve bul-
gularıyla birlikte araştırmanın ya-
pıldığı Artvin ilinin konu açısından 
önemi ele alınmaktadır. Araştırma 
bulguları Gürcü işgücünün Türki-
ye’nin başta Doğu Karadeniz Bölgesi 
olmak üzere çeşitli bölgelerine dü-
zensiz ve döngüsel göçmen olarak 
başta mevsimlik işlerde çalışmak 
amacıyla girdiğini ve uzun sürelerdir 
yaşanan bu göçün süreğenleşmesi 
ve sıradanlaşması dolayısıyla Artvin 
işgücü piyasasının ayrılmaz bir par-
çası olarak görülmekte olduklarını 
göstermektedir. Çalışmanın sonuç 
bölümünde ise araştırma bulgula-
rının değerlendirilmesinin ardından 
göç hareketleri de facto düzenli de 
jure düzensiz olan Gürcü mevsimlik 
işgücünün Türkiye’de istihdam 
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edilmelerinin üçlü kazanım senar-
yolarıyla desteklenmesi gerektiği 
belirtilmektedir.

1. GÜRCÜ GÖÇMENLERİN TÜR-
KİYE’DE ÇALIŞMA NEDENLERİ 
VE BİÇİMLERİ
Türkiye ve Gürcistan arasında 

sorunsuz bir siyasi tarih bulunmak-
tadır. SSCB’nin dağılmasının ardın-
dan 1991’de kurulan Ermenistan ve 
Azerbaycan gibi (Salomoni, 2013: 
345) Gürcistan’ın da bağımsızlığı-
nı tanıyan ilk ülkelerden birisi olan 
Türkiye, aynı zamanda Gürcü va-
tandaşların çoğunun hayatlarında 
ilk kez gördükleri yabancı ülkedir. 
Türkiye, Gürcistan için AB’ye açılan 
bir köprü niteliği de taşımaktadır ve 
Gürcistan’ın en büyük ticaret ortağı 
unvanını Rusya’dan devralmış; uy-
guladığı liberal vize politikası dola-
yısıyla Gürcü ziyaretçiler ve işgücü 
açısından çekim merkezi olmuştur 
(Chkhikvadze, 2011: 2).

Gürcistan ile Türkiye arasında 
sınır kapısının 1988’de yeniden açıl-
ması, her iki tarafta da o güne kadar 
görülmemiş bir hareketliliğe yol aç-
mış; insanlar çeşitli nedenlerle, elle-
rindeki eşyaları Hopa’ya gelip “Rus 
pazarlarında” bavul ticaretiyle sat-
mıştır. Ardından eğlence sektörüyle 
devam edecek yeni bir ekonomik 
yaşam hem Hopalılar hem de sını-
rın diğer tarafından gelenler açısın-
dan başlamıştır (Akyüz, 2013). Yeni 
kurulan Gürcistan Cumhuriyeti’nin 
başına 1992’de Eduard Şevardna-
dze’nin gelişiyle birlikte Rusya’nın 

ülkeyi (Abazya ayrılık hareketleri) 
bölücü tutumu, siyasi karmaşa or-
tamında düzenin sağlanamaması, 
merkezi sosyalist ekonominin çö-
küşüyle yaşanan buhran Sarp Sınır 
Kapısı’ndan yoğun şekilde Gürcü 
tüccarların girişine sebep olmuştur 
(Beller-Hann ve Hann, 2012: 127).

Sınır kapısının açılmasından 
sonra yaşanan ticaret akışının za-
manla göçmen işçiliği için de etkili 
olduğu söylenebilir. Bunun kimi se-
bepleri bulunmaktadır. Sadunas-
hvili’nin (2016) 1990-2012 arasında 
Türkiye’ye göç eden İstanbul’daki 
20 katılımcıyla gerçekleştirdiği 
araştırmada eski göçmenlerin, yeni 
göçmenlere iş ve konaklayacak yer 
bulmada önemli -hatta vazgeçile-
mez düzeyde- etkileri olduğu tespit 
edilmiştir. Göçün temel sebebinin 
işsizlik olmasıyla birlikte, liberal sı-
nır politikasının göç hedefinin seçi-
minde kolaylaştırıcı bir etkisi olduğu 
belirtilmiştir. 

Hofmann (2015) ise Gürcistan’ın 
Rusya ile ilgili olan politik gelişme-
lerine göre göç süreçlerini değerlen-
dirmiştir.  Çalışmaya göre göçmenle-
rin en temel göç sebebinin iş bulmak 
olduğu, ancak kalıcı bir göçü değil, 
geçici bir göçü hedefledikleri tespit 
edilmiştir. Kadın işgücünün hedef 
ülkeleri daha çok “Yunanistan/Tür-
kiye” ve “Batı Avrupa”dır. Anket ve-
rilerinin 2006-2008’i içeren son dö-
nemine bakıldığında tüm göçmenler 
arasında erkeklerin yüzde 52,70’i, 
kadınlarınsa yüzde 46,96’sı Yuna-
nistan/Türkiye grubuna yönelmiş-
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tir. Göç nedenlerine bakıldığında 
ise tüm dönemlerde Yunanistan/
Türkiye grubunu tercih eden erkek-
lerin yüzde 89,19’u ve kadınlarınsa 
yüzde 87,83’ü çalışmak amacıyla 
bu ülkeleri tercih ettiği ölçülmüş-
tür. Bulgular hem kadınlar hem de 
erkekler için bu iki ülkeye yönelen 
göçün ciddi boyutlara ulaştığını gös-
termektedir. Bunun sebebi Rusya’ya 
erişimin zorlaşmasıyla Türkiye ve 
Sovyet sonrası ülkelerine (özellikle 
Ukrayna ve Azerbaycan’a) erişimin 
kolaylaşmasıdır. Öte yandan Türki-
ye/Yunanistan görece ileri yaştaki 
kadınlar için cazipken Batı Avrupa 
ülkeleri daha gençler için caziptir.

Gürcü göçmenler Türkiye’de çe-
şitli sektörlerde istihdam edilmek-
tedir. Yapılan araştırmalara göre 
Gürcü göçmen işçilerin Türkiye’de 
inşaat işleri, başta çay ve fındık ol-
mak üzere tarım ve ormancılık işleri, 
küçük girişimcilik ve pazarcılık fa-
aliyetleri, fuhuş ve eğlence sektörü, 
ev hizmetleri ve yaşlı ve çocuk ba-
kım işleri, imalat sektörü gibi alan-
larda çalıştıkları bilinmektedir (Pe-
lek, 2010; Ulukan ve Ulukan, 2011a; 
Ulukan ve Ulukan, 2011b; Karaman 
ve Yılmaz, 2011; Fair Labour Associa-
tion, 2012; Salomoni, 2013; Vanore ve 
Siegel, 2015; Özbey, 2016; Sadunas-
hvili, 2016; Kalkınma Atölyesi, 2016; 
Toktaş ve Nihat, 2017; Kalkınma Atöl-
yesi, 2020). Bu araştırmanın saha 
ayağının gerçekleştirildiği Hopa ve 
Kemalpaşa ilçelerindeki gözlemler 
ışığında inşaat ve mevsimlik tarım 
işlerinde erkek göçmenlerin; ev hiz-

metleri, yaşlı-çocuk bakım hizmet-
leri ve küçük girişimcilik veya bun-
ların yanında çalışma ile pazarcılık 
faaliyetlerinde ise kadın göçmenle-
rin egemen olduğu görülmektedir. 
Hepsinin ortak özelliği ise bölge için 
vazgeçilmez olmalarına rağmen 
düzensiz göçmen niteliği taşımala-
rıdır. Bu çalışma biçimleri Karadeniz 
Bölgesinde girift bir yapıya sahiptir. 
Örneğin Ulukan ve Ulukan’ın (2011a) 
çalışmasında; Gürcü tarım işçisinin, 
Türkçe bildiği için tezgâhtarlık yap-
tığı, oradaki işlerin durgunlaşmasıy-
la beraber inşaatta çalıştığı ve çay 
sezonu tekrar geldiğinde hasada git-
tiği bulgulanmıştır. 

2. ÇAY HASADINDA GÜRCÜ İŞ-
GÜCÜ İSTİHDAMI
Resmi istatistiklere göre, Gür-

cistan, Sovyet sonrası ülkelerdeki 
ortalama seviyeden üç kat daha faz-
la hiperenflasyona sahip olsa da bu 
durgunluk işsizlik seviyesini önemli 
ölçüde etkilememiştir. Bu durum, 
tarım sektörüne kayan işgücüy-
le açıklanmıştır. Nitekim 1990’da 
tarımdaki istihdamın payı yüzde 
26 iken, 2003’te bu oran yüzde 51’e 
yükselmiştir. Böyle bir artışın baş-
lıca nedeni, tarımda serbest meslek 
sahibi olarak otomatik olarak kayıt 
altına alınan yüz binlerce aileye kü-
çük arazi parselleri (1.25 ha’ya ka-
dar) kazandıran toprak reformudur. 
Gerçekte, mekanizasyon eksikliği, 
tarımsal üretim için gübre, tohum 
ve diğer materyallerin olmayışı, kre-
diye erişememe ve küçük arazile-
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rin ağırlıklı olarak geçimlik olması 
nedeniyle bu topraklarda çiftçilerin 
çoğunluğu kendi ülkelerinden ye-
terli gelir elde edememiştir. Sonuç 
olarak, çoğu Gürcü, tarım faaliyetle-
rinden vazgeçip işsiz nüfusa “katıl-
mış”, diğerleri ise ülkeden göçmeyi 
tercih etmiştir (Salukvadze ve Mela-
dze, 2014: 162). Öte yandan Rusya’nın 
Gürcistan’dan çay ithalatını durdur-
ması, dolaylı olarak, Gürcülerin çay 
tarlalarını terk etmelerine zorlamış 
ve Türkiye’de bulunan çay tarlaları-
na sezonluk tarım işçisi olarak göç 
etmelerine sebep olmuştur (Salo-
moni, 2013: 356).  

Sarp Sınır Kapısı’nın açıldığı 
1990’lı yıllardan bu yana özellikle 
Doğu Karadeniz’in iki önemli tarım 
ürünü olan çay ve fındığın hasadına 
mevsimlik olarak gelen Gürcü işçi-
lerin varlığı kabul edilmektedir.  Bu 
işçiler, çalışkan, temiz ve ucuz işgü-
cü olarak bilinmektedir. Ucuz işgücü 
olmalarının sebebi çalışma izinle-
rinin bulunmamasıyla ilgili olup bu 
durum işçileri aynı zamanda işve-
rene bağımlı kılmaktadır (Ulukan ve 
Ulukan, 2011a). 

Mevsimlik tarım işlerinde çalı-
şan Gürcü sayısına ilişkin herhangi 
bir veri bulunmamaktadır. Bunun 
sebebi çalışanların çalışma izni ol-
maksızın, çoğunlukla da yasal ika-
met sürelerine uyarak çalışıldığı 
için resmi verilere yansımamasıdır. 
Ulukan ve Ulukan’ın (2011b) belirtti-
ği gibi özellikle Doğu Karadeniz böl-
gesinde Sarp Sınır Kapısından giren 
Gürcüler, çay ve fındık tarımında 

dikkat çekici düzeylerde istihdam 
edilmektedir. Yapılan çalışmalar 
Gürcü göçmen işçilerin özellikle çay 
sektöründe egemen işgücünü oluş-
turduklarını, görece sınıra daha 
uzak illerdeki fındık sektöründe ise 
mevsimlik gezici yerli işçilerin ar-
dından ikincil işgücünü oluşturduk-
larını göstermektedir. 

Hasadı; zararlı otlardan temiz-
lenmesi, gübrelenmesi, yaprakları-
nın çuvallara toplanması ve çuval-
ların araçlara taşınıp bu araçlardan 
fabrikaya indirilmesi işlemleriyle 
tamamlanan çay, Hopa/Kemalpa-
şa’dan başlayarak Trabzon’un doğu 
bölgelerine kadar özellikle tüm sahil 
şeridinde hakim olan bir tarım ürü-
nüdür. Öte yandan olgunluk aşama-
sını hemen atlatan bir bitki olarak 
hızlıca bozulmaya başlamakta ve 
dolayısıyla zamanı geldiğinde hasat 
edilmediği takdirde verim ve kalite 
kaybı yaşamaktadır. Ayrıca topla-
nan yaş çay, çay alım yerine (ya da 
doğrudan fabrikaya) hemen veya 
aynı gün içerisinde götürülmediği 
takdirde de içinde toplandığı çuval 
veya bez kaplarda beklerken yine 
verim ve kalite kaybetmektedir. 

Bu araştırmadaki görüşmelerin 
ve gözlemlerin yapıldığı Hopa ilçesi-
nin 1951 yılında çay dikim sahasına 
alınmasının ardından çay tarımının 
önemli bir gelişme göstermesi, ilçe-
de açılan fabrikalarla doğrudan iliş-
kilidir. 1964’de Hopa’da, 1976’da ise 
Kemalpaşa’da faaliyete geçen çay 
fabrikaları; üreticiler açısından çayın 
pazarlanmasını çok daha kolay hale 
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getirmiş; aynı zamanda bölge eko-
nomisini kalkındırmış ve fabrikalar-
da istihdam yaratılmasını sağlamış-
tır. 1988’de açılan Sarp Sınır Kapısı 
ise ekonomik gelişmeyi hızlandır-
mıştır (Akyüz, 2016: 145-146). 

2015 yılı sonu itibariyle Doğu Ka-
radeniz bölgesindeki 767 bin dekar 
çaylık arazide 209.084 üretici, çay 
tarımı ile uğraşmaktadır. Bunların 
yaklaşık yüzde 77’si 0-1 dekar ve 1-5 
dekar arasında çaylığa sahip olan-
lardan; yüzde 20’si 5-10 dekar; yüzde 
3’ü ise 10 dekardan fazla çaylığa sa-
hip üreticidir (Çay İşletmeleri Genel 
Müdürlüğü (ÇAYKUR) 2016: 26). Bu 
veriler yalnızca büyük işverenlerin 
değil, küçük ve orta ölçekte üretim 
yapan büyük miktardaki çaylığa sa-
hip olan bölgedeki nüfus için önemli 
bir ekonomik faaliyet olduğunu gös-
termektedir.  

Doğu Karadeniz’deki bölge sa-
nayisinin neredeyse tamamını elin-
de tutan çay, bölgenin temel geçim 
ve istihdam kaynaklarının en ba-
şında gelmektedir (Ataseven, Gül, 
Top, Yavuz, Ataseven ve Canik, 2014: 
224). Doğu Karadeniz’de yaşanan 
toplumsal dönüşüm ile çay üretim 
sürecinde ve bu süreçte kullanılan 
emekte önemli değişimler gerçek-
leşmiştir. Çay üretiminin hane ge-
lirleri içerisindeki azalan payı, bölge 
illerinin yoğun şekilde göç vermesi 
–ki bu da bölge nüfusunun yaşlan-
masının önemli bir sebebidir- ve 
miras yoluyla çaylıkların bölünmesi 
üretimin ücretli işçiliğe kaymasında 
etkili olmuştur (Kalkınma Atölye-

si, 2016: 16). Engin’in (2017: 4) tespit 
ettiği gibi hasat sürecinde tarla sa-
hipleri, yerli işçiler, yarıcılar, mev-
simlik gezici işçiler ve Gürcü işçiler 
rol almaktadır. Gürcüler, özellikle 
çay üretim sürecinde yaş çayı top-
lama ve toplanan bu çayın taşın-
ması işlerinde çalışmaktadır. Hatta 
ÇAYKUR’un çay alım yerlerinde çay 
yükleme işleri taşeron firmalara 
verilmiş olsa da taşeronların Gürcü 
işgücünden faydalandığı bilinmek-
tedir (Kalkınma Atölyesi, 2016: 114-
115). Öte yandan çay hasadı birçok 
tarım ürünü hasadına göre yüksek 
ücret verilen bir iştir.  Gezici ve ge-
çici (günübirlik) kadın tarım işçileri 
üzerine yapılan bir çalışmada An-
kara, Konya, Eskişehir, Adana, Ay-
dın, Giresun, Ordu, Rize ve Manisa 
illerindeki karşılaştırmalı bulguları 
en yüksek ücret aralığının Rize’de-
ki çay işçiliğinde olduğunu göster-
miştir. Bu araştırma açısından ilgili 
çalışmadaki en önemli bulgu, geçici 
tarım işçilerinin yanında Ordu-Gi-
resun, Tokat ve Artvin’den gelen ge-
zici tarım işçilerinin geldiği Rize’de 
son 1-2 yıldır da Bağımsız Devletler 
Topluluğu (BDT) üyelerinden, Türk 
Cumhuriyetlerinden ve Rusya’dan 
çay tarımına kayıt dışı işçilerin 
geldiği ve bu işçilerin ücretleri aşağı 
çekmesi ve diğerleri açısından 
işsizlik yaratmasıdır. Gezici kadın 
göçmen işçilere yerli işçilerin 
yüzde 25-30 daha aşağısında 
ücret verilmektedir. Bu çalışmada 
diğer çalışmaların aksine ücret 
düzeyi sırasıyla yerli geçici işçiler, 
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diğer illerden gelen gezici göçmen 
işçiler ve yabancı işçiler şeklinde 
azalış göstermektedir. Araştırma 
kapsamında; 05.00-08.00 saatleri 
arasında Rize’nin merkezinde 
bulunan “amele pazarı”nda yapılan 
gözlemlerden, Rusya’dan gelen ta-
rım işçilerinin yoğunluğu dolayısıyla 
Ordu’dan, Tokat’tan gelip 10 gün bo-
yunca iş bulamayan yüzlerce kişi-
nin varlığı tespit edilmiştir (Yıldırak, 
Gülçubuk, Gün, Olhan ve Kılıç, 2003).

Literatür incelendiğinde Ka-
radeniz Bölgesi’nde yapılan birçok 
çalışmanın fındık hasadı özelinde 
mevsimlik göçmenlere değindiği 
görülmektedir. Çaya yönelik yapılan 
araştırmaların azlığı, bölgede ya-
şanan mevsimlik ya da günübirlik 
özellik taşıyan döngüsel göç hare-
ketlerinin önemini azaltmamak-
tadır. Ulukan ve Ulukan’ın (2011a) 
bahsettiği Kemalpaşa örneğinde, 
Gürcüler olmadan çay hasadının 
yapılamayacağı algısı oldukça ha-
kimdir. Bölgede tercih edilen işgü-
cü, Gürcülerdir ve özellikle Batum 
civarından yoğun olarak geldikleri 
vurgulanmaktadır. Benzer şekilde 
Hopa ilçesi için Özbey de (2017: 340) 
ekonomik kazanç elde etmek ve 
ağır işin görülmesi açısından Gürcü 
işgücünün vazgeçilmez olduğunu 
ifade etmiştir.

Çay işinde kendi ülkelerinde 
deneyimli olan veya onlarla birlikte 
gelip Türkiye’de deneyim kazanan 
Gürcüler, köy evlerinde veya 
çay bahçelerindeki barınaklarda 
konaklamakta ve sıra ile bir köyün 

çaylarını biçmektedir. Ücretlerin 
yüksek olmasının nedenleri; 
çalışma şartlarının zorluğu, sarp 
ve yüksek mevkilerde hasadın 
güçleşmesine de bağlıdır. Hem 
kadınların hem erkeklerin çay 
hasadında çalıştığını bulgulayan 
Kalkınma Atölyesi (2016: 115), çocuk 
işçiliğe rastlamamıştır. 

Çay işçilerine yönelik 2016 
yılında Artvin ve Rize’deki 
çalışmasında Engin’in (2017: 
5) Fındıklı Çay Üreticileri 
Başkanlığı’nda yaptığı görüşmede, 
çay hasadında çalışanların kayıtdışı 
oldukları ve 2016 yılı içerisinde yak-
laşık 16 bin işçinin çalıştığı belirtil-
miştir. Hürriyet’te (2017) yer alan ha-
berde Çay Sanayicileri ve İş Adamları 
Derneği (ÇAYSİAD) Genel Sekrete-
ri Mustafa Yılmaz Kar’a göre çay 
toplama sezonunda 24 bin Gürcü 
işçi ülkeye gelmekte ve bu işçiler 
120 milyon dolar kazanıp bunun 
en az 70 milyon dolar kadarını 
ülkelerine göndermektedir. 
Bu sayılar gerçekten de bölge 
açısından önemli bir işgücünü ve 
kazancı ifade etmektedir.

3. ARAŞTIRMANIN AMACI, SO-
RUNSALI VE ÖNEMİ, YÖNTEMİ, 
KAPSAMI, SINIRLILIKLARI
Bu araştırmanın hedefi, Artvin 

ilinde çay işçiliğinde neden yaban-
cı işgücüne ihtiyaç duyulduğu ve 
Gürcü işgücünün bu ikame işgücü 
ihtiyacını karşılamadaki rolünün ne 
olduğunu tespit etmektir. Artvin’de 
mevsimlik çay işinde yabancı iş-
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gücüne olan ihtiyacın iki taraf ülke 
vatandaşlarının birbirini besleyen, 
karşılıklı bir ekonomik bağımlılık 
içinde olması araştırmanın temel 
savıdır. Bu bağımlılık, Gürcistan 
açısından SSCB sonrası ekonomik 
toparlanmanın tam manasıyla ger-
çekleşememiş olması, işsizlik, coğ-
rafi yakınlık, maliyetsiz bir göç dene-
yimi; Türkiye açısından ise bölgenin 
içgöçle nüfus kaybetmesi, miras 
paylaşımı dolayısıyla çaylık arazile-
rin bölünmesi, nüfusun yaşlanması 
ve özellikle çay hasadının bölgede 
ikincil geçim kaynağı haline gelme-
sine rağmen çayın azımsanamaya-
cak gelirinden vazgeçilememesine 
dayanmaktadır. 

Araştırmanın temel sorunsa-
lı, Artvin ilinin çay yetiştirilen il-
çelerinin tümünde (Kemalpaşa, 
Hopa, Arhavi, Borçka) mevsimlik 
işçiliğin tamamına yakınının Gür-
cü işçilerden oluşmasına rağmen 
düzensiz göçün bir sonucu olarak 
işçi ve işveren arasındaki mevsim-
lik-sezonluk-günübirlik iş ilişki-
sinin kayıt dışı olması ve bundan 
dolayı işçi haklarının önemli risk-
ler taşımasıdır. Zira bu kayıt dışı iş 
ilişkisi, her ne kadar birbirine yakın 
kültürlere sahip bireyler arasında 
kurulsa da yapılan işin ağır olması; 
kötü çalışma şartlarında ve farklı 
ülkede gerçekleşmesi dolayısıyla 
hali hazırda var olan risklerin 
daha yoğun halde hissedilmesini 
beraberinde getirmektedir.

Bu çalışma, yazında Gürcü göç-
men işgücü ile ilgili olan az sayıda 

çalışmanın çoğunlukla ev hizmet-
lerine (ev temizliği, yaşlı ve çocuk 
bakımı) odaklanması ve benzer şe-
kilde mevsimlik yabancı işgücü gö-
çüne dair çalışmaların ise geçici ko-
ruma statüsünde bulunan Suriyeli 
göçmenler özelinde ağırlık kazan-
ması dolayısıyla Gürcü mevsimlik 
çay işçiliğine dair literatür boşluğu-
na kısmen katkıda bulunmaya çalış-
maktadır.  

Araştırma Artvin’in çay tarımıy-
la bilinen ilçelerindeki (Kemalpaşa, 
Hopa, Arhavi, Borçka) mevsimlik 
Gürcü göçmen işçiler ve onların iş-
verenleri olan çay üreticileri ile ger-
çekleştirilmiştir. Görüşmeler, 30 
Haziran-10 Eylül 2016 tarihleri ara-
sında 10’u çay tarlası sahibi; 9’u Gür-
cü çay işçisi olmak üzere toplam 
19 katılımcı ile derinlemesine mü-
lakat şeklinde gerçekleştirilmiş ve 
görüşmelerde yarı yapılandırılmış 
soru formları kullanılmıştır. Verilen 
yanıtlara ve mülakatın durumuna 
göre sorular çeşitlendirilmiştir. Ör-
neklem seçiminde kartopu tekniği 
kullanılmış olup mülakatların ta-
mamı Hopa’da gerçekleştirilmiştir. 
Artvin dışında, Rize ve Trabzon’dan 
da birer çay üreticisi katılımcıdan 
bilgi toplanmıştır. Görüşme yapılan 
işverenlerin seçiminde işverenle-
rin sınıra uzaklığı bakımından farklı 
köylerden (örneğin Sarp ve Kazi-
miye köyleri sınıra çok yakınken 
Esenkıyı köyü ortalarda yer 
almakta, Koyuncular köyü ise Hopa 
ilçesinin denize ve sınıra en uzak 
köylerinden biridir) olmalarına özen 
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gösterilmiştir. Böylece araştırmacı 
farklı köylerdeki deneyimlerden 
faydalanarak veriler toplamıştır. 

Gürcü göçmenler açısından 
Türkiye’de hâlihazırda var olan ül-
kedeki tanıdıklar veya enformel iş 
bulma kanallarıyla hızlıca iş bula-
bilmek; daha az psikolojik maliyet-
lere katlanmak; her an geri dönme 
ihtimalinin hazır bulunması, ailevi 
ilişkileri kaybetmemek tercih edi-
lebilirliği artırmaktadır (Ferry, 2013: 
10). Bu araştırmanın saha alanı ola-
rak tercih edilen Artvin’in sahildeki 
ve rakımı düşük ilçeleri (Kemalpaşa, 
Hopa, Borçka, Arhavi) çay hasadın-
da önemli bir yere sahip olmalarının 
yanında Türkiye’nin Gürcistan’a açı-
lan kapısı olma özelliğiyle de potan-
siyel Gürcü işçilere coğrafi yakınlık 
açısından benzersiz bir konumdadır. 
Ferry’nin bahsettiği bu potansiyel 
açısından, emek yoğun sektörlerde 
Artvin ilinin başı çektiği iddia edi-
lebilir. Sınırın yakınlığı dışında yer-
leşim yerlerinin de birbirine yakın 
olması bu özel durumu iyice önemli 
hale getirmektedir. Sarp Sınır Kapı-
sı’nın ikiye böldüğü Sarp/Sarpi Köyü 
buna bir örnek teşkil etse de Gürcis-
tan’ın en büyük illerinden biri olan 
Batum’un il merkezi; Kemalpaşa’ya 
yaklaşık 25 km, Hopa’ya ise yak-
laşık 40 km mesafededir. Sınır ve 
yerleşim yerlerinin yakınlığı, Batum 
il merkezinden Sarp Sınır Kapısı’na 
toplu taşımacılık imkanıyla gelebil-
meyi de sağlamaktadır. 

Artvin’in Gürcistan’a coğrafi ya-
kınlığının yanında iki ülke sınırdaş-

ları açısından kültürel-etnik-dilsel 
bir yakınlık bulunmaktadır. Örneğin 
Artvin’in Borçka ve Murgul ilçeleri 
başta olmak üzere kimi bölgelerinde 
etnik bakımdan Gürcü olan Türkler 
varken bu kesimin dillerini koruyan 
üyeleri, Gürcistan’dan gelen Gürcü-
lerle doğrudan iletişim kurmakta 
zorlanmamaktadır. Sınır ekonomi-
sinin yarattığı ekonomik rekabet 
koşulları, akrabalık bağları, Türki-
ye ve Türkler ile ilişkiler dolayısıyla 
Acara Bölgesi’nde de Türkçe bilen 
Gürcülere; Türk kesiminde de Gür-
cüce konuşabilen diğer etnik kimlik 
sahiplerine rastlanmaktadır.  Kültü-
rel ögeler yalnızca Gürcü-Türk iliş-
kilerinden kaynaklanmamaktadır. 
Artvin ilinin sahil kesiminin nüfus 
bakımından en önemli unsurların-
dan biri olan Lazların, Gürcistan’ın 
önemli bir unsuru olan Megrellerle; 
yine Kemalpaşa ve Hopa ilçelerin-
deki Hemşinlerin ise Gürcistan’da 
varlığını devam ettiren Ermenilerle 
özellikle dilsel yakınlık göstermekte 
olduğu bilinmektedir.

Türkiye ve Gürcistan arasın-
da sağlıklı ilerleyen sosyo-politik 
ilişkiler dolayısıyla Gürcistan ve 
Türkiye vatandaşlarının müteka-
biliyet esasıyla ülke topraklarını 
değiştirebilmeleri yalnızca kimlik 
kartlarıyla sağlanabilmektedir. Bu 
durum da Artvin ilinin önemini gös-
termektedir. Çünkü Kültür ve Tu-
rizm Bakanlığı’nın (2017) 2016 Sınır 
İstatistikleri’ne göre karayoluyla 
Sarp Sınır Kapısı’ndan ülkeye giriş 
yapan (mükerrer dahil) Gürcistan 
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vatandaşlarının sayısı 2.082.509 
iken tüm kara-hava ve deniz yolla-
rıyla yapılan giriş sayısı 2.206.266’dır. 
Yani ülkeye giriş yapan Gürcüler 
yüzde 94,39’luk bir oranla Sarp Sınır 
Kapısı’nı tercih etmektedir. Covid-19 
pandemisi dönemindeki sınır geçiş-
lerindeki kısıtlamalarda da 2020 yılı 
özelinde Sarp Sınır Kapısından kara 
yoluyla giren Gürcülerin (mükerrer 
dahil 357252) tüm kara-hava ve de-
niz yollarıyla (410501) girenlere ora-
nı yüzde 87,02’dir (Kültür ve Turizm 
Bakanlığı, 2021).

Öte yandan bölgede yaşanan 
kırsaldaki dönüşüm ve devamında 
çay tarımının ikincil geçim kayna-
ğı haline gelmesi, bölgenin önemini 
ifade eden bir unsurdur. Akyüz’ün 
(2014: 99) belirttiği gibi 1960’larda 
Karadeniz’de başlayan çay üretimi-
nin ulusal ekonomiye eklemlenmesi, 
bölgenin kırsal yapısındaki dönüşü-
mün de başlangıcını oluşturmuştur. 
Her ne kadar hasat kırsal alanda 
yapılıyor olsa da çay sayesinde ha-
neye giren kazancın fazlalığı, piyasa 
ürünlerine yöneliş ve modernleşme 
sürecine dâhil olma eğilimini de be-
raberinde getirmiştir.

Artvin ilini önemli kılan diğer bir 
unsur, sürekli olarak civar illere veya 
büyükşehirlere içgöç verme eğilimi-
ne sahip olmasıdır. Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK), 2021 verilerine göre 
Artvin, 1975-2020 yılları arasında 
yalnızca 2012-2013 ve 2017-2018 
yıllarında pozitif yönlü bir net göçe 
sahiptir.

3.1. Araştırma Bulguları

3.1.1. Katılımcılara Ait Bulgular
Katılımcı Gürcü işçilerin tama-

mı erkek olup yaş aralığı 22-47’dir. 
İşçilerin eğitim durumları ortaöğ-
retim (5) ağırlıklı olsa da üniversite 
okumayanların çoğu, mesleki eği-
tim kursları, sertifikalar ve ehliyet-
ler almıştır. Katılımcıların hepsi evli 
olup yalnızca Daviti bekârdır. Katı-
lımcıların Gürcistan’daki hanedeki 
fert sayıları 5-7 arasındadır. Gürcü 
aile yapısı, geleneksel düzene uygun 
şekilde genellikle eşler, çocuklar, 
(varsa) kardeşler, anne ve babadan 
oluşmaktadır. Bu durum 6 katılımcı-
da bu şekildedir. Diğer 3 katılımcıda 
ise standart çekirdek aile mevcuttur 
(Ek-1). Katılımcıların Türkiye’de çay 
işinde çalışma geçmişleri 7 ay ile 10 
yıl arasında değişmektedir (Ek-2).

Katılımcı işçilerin göçe kaynak 
olan memleketleri Poti, Senaki, Zug-
didi, Abasha, Kutaisi, Samtredia, Tif-
lis ve Batum’dur (Ek-1). Araştırma-
cının çalışmaya başlamadan önceki 
düşüncesi, çay hasadının mevsimlik 
niteliği gereği Türkiye’ye yakın yer-
leşim yerlerinden katılımcılara ula-
şacağı yönündeydi. Ancak katılım-
cılardan Tamaz’ın yaklaşık 400 km 
uzaktan, Tiflis’ten, mevsimlik çay 
işçiliği için gelmesi göçün bölgesel 
yaygınlığına bir örnek teşkil edebilir. 
Konuyla ilgili olarak Özbey’in (2016) 
de günübirlikçi Gürcü işçiler üzerine 
yaptığı araştırmada görüşme yaptı-
ğı işçilerin kaynak şehirleri Kutaisi, 
Tiflis, Gori, Batum, Senaki, Ozurgeti 



54 ÇAY HASADINDA ULUSLARARASI İŞGÜCÜ GÖÇÜ: PANDEMİ ÖNCESİ ARTVİN İLİ ÖRNEĞİ / Hasan ASLAN 

ve Rustavi şeklindedir. Bu coğrafi 
yaygınlık Özbey’in bulgusuyla ben-
zerdir. 

Katılımcılardan çay üreticileri-
nin ise yaşları, 28-48 arasındadır. 
Katılımcılar, küçük ve büyük ölçekte 
çaylık araziye sahip çay üreticileri-
dir. Üreticilerin tamamı birincil işle-
re sahip olup çaydan hasadı ikincil/
alternatif kazanç kapısıdır (Ek-3). Bu 
üreticilerin çay hasadında Gürcü iş-
gücü istihdam etme geçmişleri 3 ile 
11 yıl arasındadır (Ek-4).

3.1.1.1. İşgücü arzı açısından çay 
işçiliğinin tercih edilmesinin 
nedenleri
Göç kararıyla ilgili bütün mo-

dern analizler işgücü göçünü bir be-
şeri sermaye yatırım biçimi olarak 
değerlendirmiştir; dolayısıyla göç 
kararı beşeri sermaye çerçevesinin 
basit bir uygulamasıdır. Bu karar ise 
mevcut kazancın değeri ile alter-
natif istihdam olanaklarının kıyas-
lanmasıyla alınır. Yaşanan ikilemde 
karar alıcı birey, alternatif istihdam 
olanaklarının değerini hesaplar ve 
taşınmanın potansiyel maliyetini 
çıkarır; en nihayetinde hangi karar 
bireyin yaşam boyu kazançlarını 
maksimize ediyorsa ona karar ve-
rir (Borjas, 2015: 370). Gürcistan’ı da 
göçün tipik bir kaynak ülkesi haline 
getiren nedenler ekonomik faktör-
lerle açıklanmakta ve fayda maliyet 
analizi sürecinde özellikle ülkenin 
itici unsurları, ülkede kalmanın göç 
kararı alan bireylerce yaşam boyu 
kazanç açısından önemli bir deza-

vantaj barındırdığı düşünülebilir.  
Katılımcıların niçin hedef ülke ola-
rak Türkiye’yi seçtiklerini anlamak 
amacıyla katılımcılara başka ülke 
deneyimleri ve Türkiye’yi tercih se-
bepleri sorulmuştur. 

Gürcistan vatandaşları için iş-
sizlik uluslararası göçün önemli bir 
belirleyicisidir (Badurashvili, 2012: 5). 
Genel anlamıyla yoksulluk ve aileye 
yönelik sorumluluklar ile ekonomik 
fırsatların yokluğu da Hofmann ve 
Buckley’in (2012) kadınlar özelinde 
yaptığı araştırmada tüm katılımcılar 
tarafından temel göç nedeni olarak 
tespit edilmiştir. Bunun gibi bir diğer 
tespit, kadın ve erkekler açısından 
temel göç nedeninin “ülkede iş bu-
lamama” olduğu, Vanore ve Siegel 
(2015: 16) tarafından da yapılmıştır. 
Aynı çalışmada iş bulamamayı takip 
eden diğer nedenler ülkede yaşanan 
çatışma ortamından kaçınma ve 
daha iyi bir yaşama ulaşma olarak 
tespit edilmiştir.

3.1.1.1.1. Ekonomik sebepler
Gürcistan, Azerbaycan ve Erme-

nistan üzerine yaptıkları araştırma-
da Antinyan ve Corazzini’nin (2016: 
15) analizleri Gürcü göçmen işçilerin 
kendi ülkelerinde meslek sahibi ol-
malarının göç vermede olumsuz bir 
etkisi olduğu yönündedir. Bu çalış-
mada ise beklenenin aksine Gürcis-
tan’daki mesleki durumları sorul-
duğunda 5 katılımcının hali hazırda 
bir mesleğe sahip oldukları görül-
müştür. Katılımcıların birer katılım-
cı küçük girişimci, minibüs şoförü, 
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profesyonel sporcu iken ikisi çiftçilik 
yapmaktadır. Çiftçilerden Tamaz’ın 
kendi fındık tarlası ve yerel bir fab-
rikası olduğu; ancak çeşitli sebeplere 
bağlı olarak borçlandığı ve bu borç-
larını ödeyemediği için fabrikasının 
kapısının mühürlendiği bilgisi dik-
kate değerdir. Kalan 4 katılımcı (Bid-
zina, Daviti, Gocha, Irakli) ise Gürcis-
tan’da işsiz olduklarını belirtmiştir.   

Literatürde işgücü göçü alan 
ülkede üretimle birlikte milli gelirin 
artacağı, işgücü göçü veren ülkede 
ise azalacağı belirtilmektedir. An-
cak bu durum her zaman söz konu-
su değildir. İşgücü göçünün kaynağı 
işsiz göçmenler ise kaynak ülkenin 
toplam üretimi değişmemekte 
ve bu ülke yaşanan göçten karlı 
çıkmaktadır. Çünkü kaynak ülke; 
yaşanan göç neticesinde işsizlik 
oranını düşürmekte, milli gelirin 
payı daha az kişiye bölüneceği için 
ortalama gelirler yükseltmekte ve 
göçmenlerin önemli bölümünün 
döviz transferleri ile ekonomik 
olarak iyiye gitmektedir (Biçerli, 
2000: 278-279). Katılımcıların ne-
redeyse yarısının Gürcistan’da işsiz 
olması, göç kararıyla birlikte kendi 
ülkelerindeki işsizliği -bu durumun 
hanehalkı işgücü istatistiklerine 
yansıtılmasından bağımsız olarak- 
azalttığını göstermektedir. Benzer 
şekilde göçmenler, kazandıklarının 
çok büyük bölümünü ülkelerine 
götürmekte veya döviz transferi 
yapmaktadır. Araştırmacı, katılım-
cıların memleketlerindeki iş de-
neyimleri, hane kazancı ve ailenin 

diğer fertlerinin kazancı-mesleki 
durumları da göz önünde bulundu-
rulduğunda göçün mevcut durumu-
nun daha iyi anlaşılacağını düşün-
mektedir. Diş hekimi olan kardeşinin 
aylık kazancı 1900-2000 Lari ara-
sında değişen Bidzina, Gürcistan’da-
ki hane kazancı açısından katılımcı-
lar arasında en yüksek ücrete sahip 
katılımcıdır. Hane geliri konusunda 
göze çarpan bir diğer husus, katı-
lımcıların aile fertlerinin çalışıp ça-
lışmadığına dair sorular yöneltildi-
ğinde katılımcılar baba ve kardeşler 
hakkında bilgi verirken eşleri hak-
kında bilgi vermemiştir. Araştırma-
cı, katılımcıların çoğuna eşlerin ça-
lışıp çalışmadığını öğrenmek için ek 
bir soru sorma ihtiyacı duymuştur. 
Zira verilen kısa yanıtlar, “…Eşim ço-
cuğa bakıyor” (Erekle); “… Annem ev 
hanımı…” (Gocha); “…(eşim) çocuk-
lara bakıyor o.” (Tamaz); “… (eşim) 
yok çalışmıyor o. Çocuklar var ya… 
onlara bakıyor…” (Zurab) şeklindeki 
yanıtlar, katılımcılar arasında ataer-
kil tek kazananlı aile modelinin ege-
men olduğunu göstermektedir. Eşi 
çalışan tek katılımcı yalnızca Otar 
olup o da çiftlikte ücretsiz aile işçi-
si olarak Otar’ın anne ve babasıyla 
birlikte çalışmakta; elde ettikleri 
meyve-sebze ve hayvansal ürünleri 
pazarda satarak geçimlerine destek 
olmaktadır. Oysa 2020 yılı itibariyle 
Gürcistan’da kadın işgücüne katılım 
oranı yüzde 40,4 ile Türkiye’ninki-
nin (yüzde 30,8) oldukça üzerindedir 
(ILOSTAT, 2021).

Bu çalışmada Gürcü katılım-
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cılardan elde edilen veriler, kendi 
memleketlerinde işsizlik veya işin 
varlığının Türkiye’de yapılan işin sa-
yısı ve türü üzerinde etkili olduğunu 
göstermektedir. Türkiye’ye gelen 
katılımcılar açısından kendi mem-
leketlerinde işsiz olmak, çay hasadı 
yanında başka işlerde de çalışmayı 
gerektirmekte iken bir işin varlığı 
yalnızca çay hasadında çalışma-
yı sağlamaktadır. Bununla birlikte 
Gürcistan işgücü piyasasında istih-
dam edilenlerin önemli bir bölümü-
nün tarım ve balıkçılık sektöründe 
çalışıyor olması, işgücü piyasasına 
entegre olmaları açısından bir ko-
laylık sağlamış olmalıdır. Fakat ör-
neklemin çoğunun, mevsimlik ta-
rım işlerinde kendi ülkelerindeki 
iş deneyimleriyle bağlantısı da bu-
lunmamaktadır.  Dolayısıyla bu göç 
deneyimi yalnızca iş deneyimlerine 
bağlı olmayıp diğer faktörlerin etki-
sini öne çıkarmaktadır:

“…Banka borçlarım yüzünden… 
2 sene oldu Tiflis’teki fabrikamı ka-
pattıkları. O zamandan beri buraya 
geliyorum. Burada çalışıp fındık iş-
çilerime para veriyorum. İşçi parayı 
hemen istiyor, ama fındık öyle he-
men satılmıyor. Burada para kaza-
nıp hemen işçinin parasını veriyo-
rum.” Tamaz

“…İkinci senem bu. Gelmek is-
temiyorum, ama orada işler nasıl 
olursa ona göre hareket ediyorum. 
Gürcistan’da iş bulabilsem gelmem.” 
Otar

Gürcistan’da yapılan kimi büyük 
harcamaları karşılamak (örneğin 
Akaki ve Tamaz banka borçlarını 

ödemeyi amaçlamakta); giyim ku-
şam harcamaları yapmak (Otar) ve 
işsizlik temel göç etme sebepleridir.

3.1.1.1.2. Göçün maliyetinin dü-
şük olması
Bir kıyaslama yapmak amacıy-

la Türkiye dışında başka bir ülkenin 
işgücü piyasasına dahil olunup olu-
nulmadığı sorulan katılımcılardan 
yalnızca Bidzina’nın Rusya’ya çalış-
maya gittiği öğrenilmiştir: 

“…Rusya’ya gidip çalışan çok 
var… Moskova’ya gitmiştim. İnşaat-
ta çalışıyordum, 2005’te oradaydım. 
Orada problemler yaşadım. Babam 
rahatsızlanınca ülkeye döndüm. 
Burası (Hopa) daha yakın. Hasta 
oldu mu hemen gidebiliyorum. Ora-
da (Moskova) amcam vardı. Onun 
aracılığıyla gitmiştim. Halen orada o. 
Rus kimliği de var onun, ama burada 
daha iyi para kazanıyorum. O kadar 
iş orada yoktu. Buraya ilk gelişimde, 
evet, çaya geldim, sonra da inşaata 
başladım. Yani kışın inşaatta, yazın 
çayda çalışıyorum…” Bidzina

Bidzina için hem coğrafi yakınlık 
hem de görece yüksek kazanç 
elde edebilmek Türkiye’nin tercih 
sebebidir. Konuyla ilgili olarak 
AEV’nin (2013: 38) yaptığı araştır-
manın sonuçlarında Türkiye’ye göç 
eden Gürcülerin diğer ülkelere göç 
eden Gürcülere göre çok daha az 
kazanmalarına rağmen bu kazan-
cın çok büyük bir bölümünü ülke-
lerine havale ettikleri bulgusuyla 
örtüşmektedir. Zira coğrafi yakınlık, 
göçün maliyetini azaltmakta, kaza-
nılan ücretin önemli bir bölümünü 
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ülkesine havale etmek Gürcü işçi 
açısından önemli bir kolaylık sağla-
maktadır. Günübirlik göçün maliye-
ti, yalnızca sınır kapısına gelmek için 
yapılacak toplu taşıma maliyetidir.

3.1.1.1.3. Çay işçiliğinin getirisi
Diğer işlere (inşaat, vb.) naza-

ran daha yüksek getirili olması ve 
daha kolay olması dolayısıyla çay 
işçiliği diğer bir tercih nedenidir.  
Katılımcıların çoğuna dair bulgular, 
Türkiye’deki çalışmaların niteliksiz 
ve ağır işlerden oluştuğunu ve yal-
nızca çay hasadından ibaret olma-
dığını göstermiştir. Örneğin Bidzina 
hali hazırda inşaatlara da gittiğini; 
Gocha geçmişte odun kesme işini 
yaptığını ve hatta Türkiye’ye ilk ge-
lişinin bu sebeple olduğunu; Irakli ise 
inşaatta ve eşya taşıma işinde çalış-
tığını belirtmiştir. Irakli bu işleri çay 
hasat dönemleri dışında yaptığının 
altını çizmiştir. Daviti de bir kereliğe 
mahsus olmak üzere İstanbul’a gi-
dip fabrika işçiliği yapmış; işin şart-
ları kendisini çok zorladığı için işi bir 
hafta sonra bırakıp memleketine 
dönmüştür. 

“İlk geldiğim zaman ağaç 
kesmek için gelmiştim. Ondan sonra 
çaya başladım. Ağaç işine devam 
etmedim, çünkü o daha zordu. O 
işte 3 ay çalıştım. Maddi olarak 
zorundaydım buraya gelmeye, evet. 
Gürcistan’da önceden çalışıyordum, 
ama daha az para kazanıyorduk. 
Yetmiyordu. Terminalde çalıştım. 
Burada sezonluk çalışıyorum. 
Burada kazandığım para bana bir yıl 

boyunca biraz biraz yetiyor.” Gocha
“(Başka işlerde) Çalıştım, ama 

öteki işler çaydaki gibi para vermi-
yor. Onun için başka bir iş yapmı-
yorum. Önceden eşya taşıdım. Bir 
kere de İstanbul’da iki ay bir naylon 
fabrikasında çalışmıştım. Bıraktım, 
çünkü iş pisti. Naylon işi pisti. Orada 
650 lira kazanıyordum aylık. Ama 
yemek ve konaklamayı onlar karşı-
lıyordu.” Erekle

Erekle hariç olmak üzere çay 
hasadı dışında farklı işlerde de ça-
lışan/çalışmış olan katılımcıların 
(Bidzina, Daviti, Gocha, Irakli), kendi 
ülkelerinde işsiz oldukları ve çaya 
denk (örn. İnşaat veya odun kesme 
işlerinin yevmiyesi çaydaki yevmiye 
ile hemen hemen aynı) veya çaydan 
daha az getirisi olan işlerde çalıştık-
ları anlaşılmaktadır. Gürcistan’daki 
ekonomik durumun yarattığı bas-
kı dolayısıyla işsiz olan Gürcü işler, 
Türkiye’de daha çok kazanmanın 
yolunu aramaktadır.  

Gürcü işçilerin toplandığı viya-
dük altı denen yerde saha çalışması 
yapılırken çay işçileri ve inşaat-eşya 
taşıma işçileri olarak farklı gruplar 
oluşturmaktadır. Bu işçilerin mev-
cut konumlarının işverenler tara-
fından bilindiği ve işçi çağırmak için 
geldiklerinde hangi grubun yanına 
gidileceği konusunda örtülü bir an-
laşma varmış gibi görünmektedir. 
Görüşmeler esnasında Hopa dışın-
dan işçi bulmaya Borçka ilçesinden 
gelen bir işveren, odun kesme ve 
kesilen odunların taşınması işle-
riyle ilgili olarak 2 aylık süreyle vize 
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sorunu olmayan işçiler aradığını 
çay işçilerine belirtmiştir. İşe ilişkin 
konularda yeteri kadar Türkçe bi-
len Gürcü çay işçilerinin bu konuda 
işverenle aracısız görüşmeleri ve 
inşaat-eşya taşıma gibi işler yapan 
işçilere yönlendirebilmeleri dikkate 
değer bir durumdur. Normalde kısıt-
lı Türkçe bilen işçiler, işe dair (ücret, 
işin türü, vb.) konularda birçok keli-
meye hakim olarak işverenlerle an-
laşabilmektedir. Bu şekilde iletişim 
kuran işçiler, işverene kendilerinin 
çay işçileri olduklarını, bu tür işleri 
diğer işçilerin yaptıklarını belirterek 
yönlendirmişlerdir.

3.1.1.2. İşgücü talebi açısından 
Gürcü işçilerin tercih edilmesi-
nin nedenleri 
SSCB’nin yıkılmasından hemen 

önce Sarp Sınır Kapısı’nın açılma-
sıyla başlayan uluslararası göç ha-
reketi, katılımcı işçilerden edinilen 
bilgilerle uyumlu şekilde uzun bir 
geçmişe sahiptir. Katılımcı İlknur, 
1989’dan beri Gürcü işçilerin çaylık-
larda alternatif bir işgücü olarak de-
ğerlendirilebildiğini; benzer şekilde 
Mustafa da kendi köylerinde tanış-
tığı bir işçinin 20 yıldır çay hasadına 
katıldığını söylemiştir. Fakat göçün 
erken evrelerinde Gürcü işgücüne 
çekimser oldukları “Biz ilkte korku-
yorduk çalıştırmaya” şeklinde belir-
ten Alim’in sözlerinden anlaşılmak-
tadır. Ne var ki, birçok katılımcının; 
diğer işverenlerin işçi çalıştırmaya 
başlamasıyla bu işçileri talep etmesi 
söz konusu olmuştur. 

Geçmişte işverenler çaylıklarını 
ya kendileri ya yarıcılar ya da ime-
ce usulü hasat etmekteyken Gür-
cü işgücü devreye girdiğinden beri 
bu yöntemlerin neredeyse bittiğini 
belirtmişlerdir. Gerçekten de işve-
renlerin Gürcü işgücünü talep etme-
sinde “ne zamandan beri” sorusuyla 
birlikte “niçin” sorusunun da önemi 
büyüktür. Bu sorunun cevabını çoğu 
katılımcı ne zamandan beri sorusu-
nun ardından kendileri eklemiştir. 
Zira yabancı işgücünü tercih etmek, 
geçmişteki yöntemleri terk etmekle 
eşanlı gerçekleşmektedir. Buna göre 
Gürcü işgücünün tercih edilmesinde 
etkenler şu şekilde sıralanabilir:

3.1.1.2.1. Ekonomik refah artışı
Bölge ekonomisinin şehirleşme, 

çaydan elde edilen birikimler, sınır 
kapısının getirdiği fırsatlar (özellikle 
nakliyecilik ve ticaret) ve diğer bir-
çok faktörle birlikte ekonomik refa-
ha ulaşması çay hasadında alternatif 
yollardan başlıcası olan yabancı iş-
gücü talebine yönelmeyi birlikte ge-
tirmektedir. Doğu Karadeniz’de çay 
hasadının yapılabildiği sahil veya 
sahile yakın ilçeleri ile bunlara bağlı 
köylerin, coğrafik yapıları itibariyle 
birbirine yakınlığı şehir ve köy haya-
tını da bir arada götürebilmeyi sağ-
lamaktadır. Bununla birlikte yeşil 
altının getirisinden de vazgeçileme-
mesi, hasadın bir şekilde yapılmasını 
gerektirmektedir. 

“…Köylü halk, tarımı, köyünü 
şehirleşmeye çevirdiği için –hani 
sanayileşme diyorsun ya- bu se-
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fer köyden de vazgeçmiyor. Ondaki 
paradan da vazgeçmiyor. Oradaki 
işi, köydeki çay kimileri için, hepsi 
için demeyeyim, ama genel olarak 
alternatif geçim kapısı oldu…” Ayhan

“…Türkiye’de, buradaki çay top-
lamadır, bu işlerle birlikte insanlar 
belli bir refah seviyesine ulaştı. Bi-
raz da kişilerin, Türk halkının diye-
lim tembelliği de var diyebilirim bu 
noktada. ‘Bunlar geliyor, parasını 
veririm, yaptırırım. Ne kadar kalırsa 
bana’ düşüncesi hasıl olmaya baş-
lamış insanlarda. Yoksa biraz önce 
dedim ya ‘biz gelmiyoruz’ deseler ne 
yapar bu millet? Bu malını da bırak-
maz kimse. Sonuçta şöyle bir tabir 
vardır, ‘yeşil altın’ derler çay için. 
Kimse onu bırakmaz. Herkes toplar, 
gene bir şekilde yapar. Önceden 10 
günde yapılacak iş bu sefer bir ayda 
yapılır ama gene yapılır.” Sedat

Ayhan’dan edinilen bilgiler ÇAY-
KUR’un aldığı yaş çayın kilogramına 
ödediği ücret (2016) 1,77 TL ve 0,13 TL 
destekleme ödemesiyle birlikte 1,90 
TL’dir. Ayhan’a göre buradan kalan 
net kazanç ise kilogram başına 1,84 
TL gibi bir kısımdır. Ufak bir çaylık-
taki 1 ton çay için düşünüldüğünde 
bu kazanç sürüm başına 1.840 TL’dir. 
Benzer maliyet-gelir dengesini ku-
ran Mustafa da 1,90 TL/kg brüt ka-
zançta 400 TL işçilik maliyetiyle 
birlikte tarlanın (gübre, vb.) masraf-
ları toplamda net kazancı 1,20 TL’ye 
düşürmektedir. Ona göre kazancın 
yüzde 60-70’i net olarak çaylık sahi-
binde kalmaktadır. Bu varsayımlar 
özel sektör fabrikalarında daha dü-

şük tutarlarla gerçekleşmekte, kimi 
yerel fabrikalar da trampa usulü yaş 
çaya karşılık işlenmiş çay verebil-
mektedir.

3.1.1.2.2. Temel geçim kaynağı-
nın tarımdan diğer sektörlere 
kayması
Katılımcıların tamamı, çay ha-

sadını ikincil bir iş olarak yürüt-
mektedir. Tarımdaki sigorta güven-
cesizliği, ekonomik refahla birlikte 
temel istihdam sahasının tarımdan 
hizmetler sektörüne yönelmesi gibi 
unsurlar tarımı ikincil sektör haline 
getirmektedir:

“…Çay özellikle 1991’den sonra 
geçim kaynağı olarak direkt geçim 
kaynağından çok alternatif geçim 
kaynağı olmaya başladı. Ama böl-
ge insanı için şöyle bir avantajı var: 
çayın varsa veresiye yiyebilirsin, 
veresiye içebilirsin, veresiye sadece 
yemek değil, çeyizidir, mobilyasıdır…  
çay parasına alabilirsin. Çünkü va-
tandaş diyor ki “abi çay zamanı ve-
reyim”. Tamamını değil, bir kısmını 
da verse ona güvenerek veresiye ve-
rilir burada…Esas geçim şartları çay 
değil bugün. Şimdi adamın şirketi 
var, öbürü taksicilik yapıyor, mini-
büsçülük yapıyor. Herkesin, benim 
-ben memurum-, taksicinin,… işi var 
ama bir yandan da tarlası var… Hani 
çaya bağlı kalıp da geçim yapan yok 
artık. Çaydan geçim yapan var, ama 
mutlaka alternatif geçim kaynağı 
oluşturmaya çalışıyor vatandaş.” 
Ayhan

“(6-7 sene öncesinde nasıl top-
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lanıyordu çaylarınız?) Ondan önce 
kendim topluyordum. Para kazan-
dıkça -ikinci ve üçüncü işyerimi 
açınca- çay ikinci plana düştü. Çay 
ikinci plana düştüğü için Gürcü işçi 
tercih ettik. Gürcü Pazarı var bura-
da. Viyadük. Viyadüğün orada. Sa-
bah beşte kalkıp gidiyordum oraya 
tamam mı? Bakıyordum. Lazım… 
‘sen gel, sen gel, sen gel…’  falan. Öyle. 
Beğendim. Ondan sonra işte tıraşa 
geldiler, saçlarını kestik derken bir 
samimiyet kurduk. Öyle gitti yani. 
…İş imkânları çoğaldığı için çaylar 
Hopa’da şu anda ikinci plana düştü. 
Yani yüzde 80’i. Adamlar ‘günübirlik 
veya iki gün içerisinde bunu berta-
raf etmeliyim” diyor. İçinden çıkıyor. 
Yüzde 80’i öyle. Geri kalan yüzde 
20’si ihtiyaçtan ve… yarıcılık olayı 
da var. O da kalkmaya başladı. Bi-
raz daha zararlı o. Hopa için baktığı-
mızda mesela Belediye biliyor, diğer 
kurumlar, herkes biliyor. Böyle bir 
şey olduğu zaman da hep buna göz 
yumuluyor. Çünkü burada bu işin 
yürümesi onlara bağlı. Tabiri caizse 
Türkiye’de, Karadeniz’de, bu çay işi-
nin yürümesi artık onlara bağlı hale 
geldi. Yani şöyle bir şey olsa ‘Biz artık 
gelmiyoruz’ deseler buradaki insan-
lar ‘Ne yapacağız? Ne yaparız biz bu 
işi?’ diye kara kara düşünürler yani.” 
Burak

Bulgu, Özbey’in (2017: 340) bul-
gusunu desteklemektedir. Özbey’in 
belirttiği gibi Hopa’da yaşayan pek 
çok kişinin bir ayağı çay işinde olur-
ken diğer ayağı ilçe merkezindeki 
diğer işlerdedir. Fakat bununla bir-

likte çayın getirisi yadsınamadığı 
için çaydan vazgeçilememektedir.

3.1.1.2.3. Maliyet unsurları ve 
yüksek getiri
İşverenler açısından (aslında 

diğer tarım ürünlerine göre çayın 
yevmiyesinin çok daha yüksek ol-
masına rağmen) işgücü ücretlerinin 
düşük maliyetli olması bu işgücü 
talebini artıran bir unsurdur. İlknur 
örneğindeki gibi yarıcıyı tercih et-
meyen katılımcılar için bu sebep ol-
dukça sık dillendirilen bir durumdur. 
İşçiye verilen hasat işi, katılımcıların 
bir bölümü tarafından yarıcının ne-
redeyse tüm kazanç payını kendisi-
nin aldığı ve çaylık sahibinin hiçbir 
kazancı olmadığı gerekçesiyle daha 
rasyonel bir tercihtir.

İşçi tercih edilmesinin diğer bir 
nedeni çayın getirisidir. Çaylığın iş-
lenmemesi ilerleyen dönemlerde 
çaylığa ciddi zarar vermesinin ya-
nında getirisinden de mahrum bı-
rakmaktadır. Çay, özellikle iç tüke-
timde sık şekilde kullanılan bir ürün 
olarak devletin ve özel sektörün yo-
ğun şekilde arzı karşıladığı bir ürün-
dür. Üretilen her yaş çay, eksperden 
geçtikten sonra üretime dâhil edil-
mekte ve işverenler bunun kazancı-
nı elde etmek için Gürcü işçiyi talep 
etmektedir.

3.1.1.2.4. Nüfusun yaşlanması, 
genç nüfusun tarımdan kopma-
sı, iç göç ve ailevi gerekçeler
Gürcü işgücü talebinde demog-

rafik unsurların etkisi bulunmak-
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tadır. Bunlardan önemlileri, nüfu-
sun yaşlanması ve genç nüfusun 
tarımdan yavaş yavaş kopmasıdır. 
Özellikle nüfusun yaşlanması birçok 
katılımcı tarafından dillendirilmiştir. 

“…Öncesinde biz topluyorduk. 
O zaman imkân vardı. Çalışmayan 
kardeşlerim vardı. Şu an işe girdiler 
falan, onlar da bir şeyler yapıyorlar. 
Köydeydiler. Yazın olduğu için imkân 
olduğu için… ya da üniversitedeydi. 
Yazın burada oluyordu. Toplayabili-
yorduk yani. İmkân oluyordu.” Mus-
tafa

“Şimdi şöyle: mesela bizde ben, 
annem, babam, abim. 4 kişi… Bakı-
yorsun anne rahatsızlanıyor, baba 
yaşlanıyor, bizde iş güç var. O zaman 
ne yapıyoruz? Boşa gitmesin diye… 
tamamen işle alakalı yani… Ho-
pa’nın geneli böyle. Ya rahatsızdırlar 
ya da işleri vardır.” Abdullah

Katılımcılar açıkça dillendirme-
se de içgöç olgusu önemli bir unsur-
dur. Yazdan yaza çaylıklarını kontrol 
etmeye göç ettikleri büyükşehirler-
den gelen insanlara ilişkin gözlem-
ler bu gerekçeyi desteklemektedir. 
Gerçekten de tipik bir göç kaynağı 
olan Artvin ilinde çay dönemlerinde 
şehir dışından gelen nüfus, yıl boyu 
çayıyla (gübreleme, zararlı otlardan 
temizleme, vb.) ilgilenemeyeceği 
için köyüne geldiğinde işçi tutarak 
bu süreci atlatmaktadır.

Diğer bir husus, ekonomik re-
fahla birlikte değerlendirilebilecek 
ücretsiz aile işçiliğidir. Çay hasadın-
da ücretsiz aile işçisi olarak kadın 
işgücünün yeri yadsınamaz durum-

dadır. Kazimiye Köyü’nde zararlı ot 
temizliğine gidildiğinde, tarla sa-
hibinin eşiyle birlikte bu işi yaptığı 
gözlemlenmiştir. Diğer tarlalarda 
yapılan gözlemler de bu durumu 
desteklemektedir. Bazen eşiyle çay-
lığı temizleyen kadınlar, bazen de 
tek başlarına sahibi oldukları çaylık-
ları hasada hazırlama sürecine doğ-
rudan dâhil olmaktadır. Bu sebeple 
yıpranan kadın işgücünün yerine 
Gürcü işgücü de talep edilmektedir.  

“(5-6 sene öncesinde nasıl top-
lanıyordu çaylarınız?) Ya… Bizim 
kendi insanlarımız çay toplamadı. 
Üşendiler. Adam karısına acıdı, çaya 
sokmadı. İşçi tuttu, getirdi, toplattır-
dı. Hep bu şekilde yani. Yani kendi 
insanlarımız, kendi kız kardeşleri-
miz, analarımız ezilmesin diye pa-
rayla toplatıp tuttuk işçiyi. Çünkü 
burada hani yağmur çok olduğu için 
hastalık falan olmasın diye, kolay-
lık olsun diye işçiyi tutuyoruz. Para 
karşılığında toplatıyoruz.” Çetin

3.1.1.2.5. Çaylık arazilerin miras 
yoluyla bölünmesi
Çaylık arazilerin miras yoluy-

la bölünmesi, daha önceden hasadı 
yapan ve çaylığın ana aktörü olan 
işverenler açısından getirisinin yeni 
ailelerin geçimini sağlayamayacak 
düzeye gelmesi, ailelerin artık bu işi 
bırakmasına yol açan etkenlerden 
biridir. Sedat’a göre babasının 12 dö-
nümlük tarlası, miras yoluyla bölün-
düğü takdirde çocuklara ve zamanla 
torunlara bölünecektir. Dolayısıyla 
temel geçim kaynağı çiftçilik olan 



62 ÇAY HASADINDA ULUSLARARASI İŞGÜCÜ GÖÇÜ: PANDEMİ ÖNCESİ ARTVİN İLİ ÖRNEĞİ / Hasan ASLAN 

babasının aksine geleceği öngöre-
rek kardeşleriyle birlikte okumuş ve 
başka bir birincil işe sahip olmuştur. 
Dolayısıyla iki işi birlikte yürütmeye 
çalışırken de destek alınacak olan 
alternatif bir işgücü ihtiyacı, babası-
nın da yaşlanmasıyla birlikte, ortaya 
çıkmıştır. 

Tüm bu unsurlar birlikte değer-
lendirildiğinde bir veya iki kuşak ön-
cesine kadar çay hasadını kendileri 
yapan Doğu Karadeniz insanı, çay 
üretimini tamamen Gürcü işgücü 
kullanarak yapmaya başlamıştır. 
Alim’in deyişiyle “…köyde Gürcüsüz 
çalışmayan kalmadı. Her tarafta 
var. Şu anda bırak Hopa’yı, git Beğ-
levan’a . Hangi kapıya gidersen bir 
Gürcü vardır. Ama bir tane, ama üç 
tane, ama beş tane. Vardır yani. Şim-
di gelenek halini aldı. Yani Gürcüsüz 
adam kendi gidip çay toplamıyor.” 
Dolayısıyla Gürcü işgücü, açılan sınır 
kapısını ekmek kapısı olarak arala-
maktadır.

“Kardeşler bölünmeden önce 
-biz 8 kardeşiz, 3 oğlan-5 kız. Ama 
babam kızlara da pay verdi. Beş ton 
kızların var sadece bizim. Kızlara ait 
(toplam) beş ton  yerimiz var. Ondan 
sonra abimler de işte 7-8 ton satıyor 
kişi başına. Yaklaşık bir 25-30 ton 
çay var. Hiç bölünmeden önce… Bir 
o kadar da fındık var. Ama gelir ona 
bakmıyorlar yani bizimkiler. Hani 
oradan ekstradan çocukların mas-
rafı, üniversite masrafları… öyle dü-
şünülüyor. Onlar çıksın diyor. Aslın-
da iyi de bir para var tabii. Biz onunla 
geçiniyorduk. Yani ben bekârken o 

25 ton çayla hepimiz evlendik, hepi-
miz güzel güzel de yerleştik. İşte çe-
yiz meyiz olayları da. Başka ne olur 
yani baba evinden. Gezdik, dolandık, 
okuduk. Babamız çiftçiydi. Bal arı-
larımız vardı. Yani babamın gelirleri 
iyiydi. Bizde öyle bir çaya bağımlılık 
yoktu. Ama biz toplarken hep be-
raber toplardık. Ben 8 yaşındaydım. 
Hiç unutmuyorum, sabahın körün-
de kalkılırdı. Saat beşte hava sıcak 
olduğu zaman -yazın toplanıyor bu 
neticede- kalkılırdı…” Behice

Araştırma örnekleminde, önce-
ki kuşaklardan bugüne kadar geçen 
süreçte, miras bölüşümü dolayısıyla 
çaylık arazilerin kardeşler arasın-
da paylaşıldığı görülmektedir. Bir 
veya iki kuşak önce çok daha geniş 
çaylık arazilere sahip geniş aileler, 
miras bölüşümü yoluyla çaylık ara-
zilerden genellikle küçülen paylara 
sahip olabilmişlerdir. Örneğin Ay-
han’ın en fazla çaylığı olan iki kar-
deşinin sırasıyla 5,5 ve 4,5-5 dönüm 
alanında babadan miras kalan çay-
lıkları bulunmaktadır. Benzer miras 
durumu, Mehmet’te de vardır. Ba-
basından iki çocuğuna miras kalan 6 
dönümlük çaylık arazi iki eşit parça 
halinde kardeşlere pay edilmiştir. 
Alim’in ise babası ve iki kardeşiyle 
birlikte toplamda 10 dönümlük bir 
çaylığı bulunmakta ve her sürümde 
eşiyle birlikte kendisi de çalışmak-
tadır. 4 kız ve 3 erkek kardeşe sahip 
olan Behice, babasından miras kalan 
çaylıklardan az da olsa kız çocukla-
rına da pay verildiğini ve toplamda 
25-30 ton olarak bir hasatta elde 
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edilen çayın 5 tonunun kız kardeşle-
re ait olduğunu ve bir o kadar da fın-
dıklıkları olduğunu belirtmiştir.  

3.1.1.2.6. Yarıcılığın daha mali-
yetli olması
Gürcü işgücü talebinde önem 

arz eden diğer bir husus yarıcılığın 
maliyetidir. Örf ve adet hukuku-
nun bir düzenlemesi olan yarıcılık, 
çay bitkisi açısından çayın bakımı 
(gübreleme, zararlı otlardan temiz-
leme) ve hasadından oluşmaktadır. 
Bitkinin tüm işini yapan yarıcı, elde 
ettiği mahsulün kazancının yarı ya-
rıya sahibi olmaktadır. Katılımcılara 
“Gürcü işçiler dışında çay hasadına 
katılan işçiler var mı?” sorusu yö-
neltildiğinde alınan yanıtlar yarıcılık 
kurumu çerçevesinde olmuş, ikame 
bir işgücünün varlığından bahsedil-
memiştir.  

“Ordu’dan gelen var. Ordulu olup 
Trabzonlu olup hem de baya baya 
yarıcılık yapanlar var. Günlük işçi 
değil, onlar daha çok yarıcı olarak 
topluyorlar. Hatta onlara ufak ufak 
kulübeler, evler vermişler. Çay bah-
çesinin yanında vatandaş yapmış 
zamanında. Onlar yarıcılık yapar. 
(Katılımcıya dükkânlara asılan ‘Ya-
rıcı aranıyor’ ilanları hatırlatılıyor) 
Evet. İşte o çay bahçesi olup aynı 
zamanda burada dükkânları, tica-
rethaneleri faaliyette olanlar yarıcı 
arıyor. Mesela burada bizim X vardı, 
Y’nin babası. Yaşlı bir amca… O bu 
sene yarıcı arıyor. Ben hatta bir gün 
kafa buldum, ‘biz toplarız’ dedim… 
Yani dışarıdan yarıcı olarak Arda-

han’dan gelen var, Ordu’dan gelen 
var -benim Sarp’ta bildiğim- Trab-
zon’dan gelen var…” Ayhan

Öte yandan yarıcılık kurumu-
nun günden güne azaldığı, yerini sü-
rekli olarak Gürcü işgücüne bıraktığı 
ve yarıcılık işinin anlamını da değiş-
tirdiği katılımcılar tarafından sıklıkla 
dillendirilmiştir.

“Yarıcılık bir iki sene önce bitti 
gibi bir şey. Diyorum ya bizim bu et-
rafında haşır neşir olduğun insanlar 
-görüyorsun sen de işyerinde- tem-
bel. Tembelden kastım iyi anlam-
da. Uğraşmıyor çayla, yani ‘yarıcılık 
yapayım’, şöyle her köyde bir bile-
medin iki tane vardır. Çünkü niye? 
Gerçekten çaya ihtiyacı vardır. Emek 
gücüyle para kazanmak istiyordur. 
Başka yapacak işi yoktur. Öyle sa-
dece tarla işiyle uğraşan da var yani. 
Mesela bizim köyde 2-3 tane var 
öyle. Ama o da yakın akrabasının 
çayını topluyor. Yani gidip başka bir 
köydeki çayı toplamıyor. Yarıcı usu-
lünde de insanlar artık üçkâğıtçılığa 
başladılar. Yarıcılığın temel mantı-
ğı nedir? Yarısını sen yarısını ben… 
Şimdi yarıcılar, yarısından fazlasını 
alıyorlar. Her iki taraf da razı olu-
yor. Diyor ki ‘bu çay toplansın da… 
zaten toplamayacağım, hiç değilse 
birkaç kuruş para alırım’ gibi. Yarıcı 
da bunu kabul ediyor zaten. Yarıcı-
nın işine geliyor. Yarıcıya verenin de 
işine geliyor. Her iki taraf anlaşıyor.” 
Abdullah

Ayhan ve Abdullah dışında Mus-
tafa, Alim ve Behice de net şekilde 
yarıcılığın geçmişte çok daha aktif 
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olduğunu belirtmiş, günümüzde ya-
rıcılığın hemen hemen hiç kalmadı-
ğını desteklemişlerdir. Öte yandan 
katılımcılardan elde edilen bilgiler, 
yarıcılığın hem yarıcılar açısından 
tercih edilmediği hem de (Musta-
fa hariç) işverenler açısından daha 
maliyetli olduğu konusunda yoğun 
bir kanı oluşmuştur. Konuyla ilgili 
Özbey (2016: 243) de çalışmasında 
yerli işgücünün/yarıcının maliyeti-
nin çok yüksek olduğu; Gürcü işçile-
rin ise daha düşük maliyet yarattığı-
nı bulgulamıştır.

“Yarıcı bulsam yarıya da veririm. 
Ama yarıcı bulamıyorsun. Yani artık 
üçte bir sistemi geldi. Yarıcı üçte iki-
sini alacak sen üçte birini alacaksın. 
(Bu bir teamül mü oldu?) Tabii tabii. 
Teklif ediyor, istersen. Ama onu da 
bulamıyorsun. Devir çok değişik bir 
hale geldi. Adamın yiyecek yemeği 
yok… Çay bahçesinde çalışmıyor...” 
Mustafa

Yarıcılığa, yarıcıların talep ettik-
leri payın artmaya başlaması dolayı-
sıyla artık üçte birlik olarak da isim 
verilmektedir. Buna göre mahsulden 
elde edilen kazancın üçte birini alan 
çaylık sahibi, kalan kısmını yarıcıya 
bırakmaktadır. Mustafa’nın belirttiği 
gibi bu haliyle bile yarıcı bulmakta 
zorluk çekilmektedir. Öte yandan 
yarıcılık yalnızca yarıcının çalışmak 
istememesiyle ilgili değil, sosyoeko-
nomik değişim ve gelişimlerin sade-
ce işverenleri değil, topraksız yarı-
cıları da etkilemiş olmasıyla ilgilidir. 
Bu işten geçimini sürdüren yarıcıla-
rın başkaca yerlerde veya farklı sek-

törlerde iş hayatına entegre olmaları, 
eski işlerini sürdürmelerine izin ver-
meyebilmektedir.

Çay hasadının aktörleri işve-
renler ve yarıcılar ile onların ücret-
siz aile işçileri ve Gürcü işçilerdir. Bu 
konuda payı giderek azalan yarıcılık 
konusunda daha dikkat çekici bir 
detayı, 3-4 sene öncesine kadar çay-
lığı yarıcıda olan katılımcı İlknur ver-
miştir. İlknur’a göre, işi yetiştirmeye 
çalışan yarıcı dahi bu işi Gürcü işçiye 
verebilmektedir. Yani tarladan ve 
hasattan sorumlu olan yarıcı, çaylık 
sahibi yerine bu işleri yapacakken 
işçi tutarak ve kendi kazancından 
bu işçilerin ücretlerini düşerek çay-
lık sahibi ve çay arasında görünmez 
kalmaktadır. 

“…Yarıcılar bile işçi tutuyorlar 
bak. O da var. (gülüyor) Geçen 7-8 
tane işçi tutmuştu yarıcı. Artık ya-
pamıyordu. Bir sürü tarla var. Bu 
çayın da toplanması lazım çünkü 
belirli bir dönem sonra kartlaşıyor 
ve kalitesi düşüyor. Onun için yoğun 
bir şekilde biçilmesi gerekiyor. Yarı-
cı da işçi tutarak şey yapıyor. Bu da 
önemli bir nokta. Yarıcılar bile işçi 
tutarak günü bitiriyor. Yevmiye ve-
riyor, ona göre kazancından düşüyor 
işte.” İlknur

“…Yarıcıdan çok daha avantaj-
lı yani işçi almak. Yarı yarıya alıyor. 
İşte kesim parası denen şeyleri de 
alıyor, komple aldığı da oluyor. Tarla 
temizliğini de tam yapmıyor. Hiç ba-
kım da olmuyor. Verim düşüyor tabii 
ki tarlada. O nedenle işçiyle yapmak 
daha karlı. (Yarıcıdan işçiye geçme 
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fikri nasıl oluştu?) İyi bakmadığı için. 
Hiçbir faydasını göremedik.” İlknur

Yarıcılık, işçi tutmaya nazaran 
daha maliyetli ve verimsiz bir yoldur. 
İlknur’a göre bu durum, bazen hiçbir 
fayda sağlamayan bir yol olarak gö-
rülebilmektedir.

3.1.1.3. Göçün diğer sebepleri
Gürcü işgücü arzı ve talebi dı-

şında göçü etkileyen çeşitli nedenler 
bulunmaktadır. 

Bunlardan birisini Gürcü işgü-
cüne alternatif bir işgücü arzının 
bulunmaması oluşturmaktadır. Ge-
çici koruma statüsündeki Suriye-
liler, Güneydoğu ve Doğu Anadolu 
bölgelerinden çıkarak gezici işçilik 
yapanlarla birlikte mevsimlik işçile-
rin temelini oluşturmaktadır. Fakat 
gözlemler ve resmi veriler ışığın-
da Suriyeli mevsimlik işgücü Doğu 
Karadeniz’in en doğusunda ne çay 
hasadında ne de diğer sektörlerde 
gözlemlenmektedir. Kablay’ın (2018: 
211) Ordu özelindeki çalışması da 
fındık hasadında Suriyeli işçilerin 
yer almadığı, fındık hasadının te-
mel aktörlerinin küçük üreticiler, 
yerli işçiler, yabancı (Gürcü) işçiler 
ve çoğunlukla gezici nitelik taşıyan 
iç göçmenlerdir. Yalnızca Toktaş ve 
Çelik’in (2017: 391) çalışmasında az 
sayıda Suriyelinin çay hasadında iş 
aradığı gözlenmiştir.

Çay hasadı deneyim gerektir-
mektedir. Dolayısıyla aslında Orta 
Karadeniz ve Doğu Karadeniz’in 
batısına kadar gelen doğulu veya 
Suriyeli işçiler, çay hasadında talep 

edilecek bir alternatif olarak görül-
memektedir. Artvin özelinde doğru-
dan göç eden işgücü, daha çok diğer 
(inşaat gibi) faaliyetlerde istihdam 
edilmekte, ancak bu iş kollarında 
bile Gürcü işgücüne göre daha az 
bulunmaktadırlar. Suriyeli işgücü 
varlığı ise Artvin ilinde hiç bulunma-
maktadır.

“(Peki başka işgücü hiç denendi 
mi?) Hayır denendiğini zannetmi-
yorum. Ama şöyle mesela, deneme 
oldu. Gürcü olup da ‘ben çay topla-
masını biliyorum’ deyip orada çay 
toplamasını bilmeyen hemen göze 
çarpıyor. Anlatıyorsun ona, onunla 
uğraşamıyorsun. Bizde iki üç sene 
önceydi. Bir gün çalıştı bizimle. Er-
tesi gün müsaade ettik, toplatma-
dık daha. Çünkü sana zarar veriyor. 
Hem yevmiyeyi alıyor hem ürüne 
zarar veriyor. Sonuçta sen o ürün-
le sonraki senelerde halledeceksin 
veya ikinci sürümde ürün elde ede-
ceksin.” Sedat

Katılımcılar, Gürcü işgücünün 
SSCB döneminde özellikle sınıra 
yakın bölgelerde çay fabrikalarının 
da aktif şekilde bulunduğu zaman-
larda çay tarımının yoğun şekilde 
içinde bulunduğunu belirtmekte-
dir. SSCB’nin dağılmasından hemen 
önce SSCB tarafından tahrip edilen 
çay fabrikaları ve sökülen tarlaları, 
Gürcü işçilerle yapılan görüşmelerde 
Otar tarafından anlatılmış ve temel 
tüketim maddelerinden biri olmadı-
ğı için devletin o fabrikalara ve çaya 
tekrar önem vermediği belirtilmiştir.

Öte yandan Gürcü işgücünün 
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varlığının öncesinde yerli işçiler, 
bölge işçileri ve yarıcılar hasat 
yapmaktadır. Buna göre aynı 
köyden olan insanlar imece usulüyle 
“Biz sana geldik, sen de bize gel” 
şeklinde çalışabilmekte ve/veya 
görece yoksul olan köylüler işçi 
olarak tarım hasadına katılmakta 
ve ücretli işçi olarak çalışmaktadır. 
Bununla birlikte geçmiş yıllarda 
geçimini tarımla sağlayan Ordu 
ve Giresun gibi illerdeki fındıklık 
sahiplerinin de çay hasadı için Sarp 
Köyü’ne kadar geldiklerinin bilgisi 
bulunmaktadır.

“…Ülke içinden daha önce geli-
yordu bak çay tarımına. Ordu’dan ve 
Giresun’dan daha önce ben gençken 
biz Ordu’dan Giresun’dan çay topla-
maya -1990’larda- geliyorlardı. Or-
du’nun iç kısımlarından tarla işçisi 
olarak. Genelde Mayıs ve Temmuz 
ayındaki şeylerde… Ağustos’ta pek 
gelmezlerdi, çünkü onların da fın-
dık hasadı olduğu için gelmezlerdi. 
Çok zorlanırdık yani o son çayı top-
lamada. (E peki nasıl bıraktılar gel-
meyi?) İşte zamanla… dediğim gibi. 
Nüfus değişimi oluyor ya. İnsanlar 
yaşlanıyor artık. Genç nüfus da bu 
işlerde çalışmak istemiyor. Öylece 
bitti yani. Gürcüler gelince bu piyasa 
-Ordu ve Giresun piyasası- bitmiş 
oldu.” İlknur

İhtiyacı olup çalışan yerli 
işçiler, yarıcılıkla geçimini sürdüren 
köylüler veya aile-akraba dışında 
imece usulü çalışma usulünün 
kalmadığı, hemen hemen bittiği 
belirtilmektedir. Yerli (kendi 

köylüsü) işçi veya yarıcı bulsa Gürcü 
işçiye yönelmeyeceğini belirten 
Mustafa gibi yerli işçilere ilişkin Be-
hice’nin sözleri dikkat çekicidir: 

“…Bir ilk zamanlar mesela bu 
Gürcü olayı başladığı zamanlar et-
rafta durumu iyi olmayan komşu-
larımız falan geliyorlardı. Onlara 
mesela veriyorduk. (ama sonra ne-
dense) Gelmiyorlar ki. Bırak rızkını 
adamın durumu yok, çay da topla-
mıyor. O da çay toplattırıyor, o da 
aynı Gürcü’ye toplattırıyor. İşin ga-
ribi yani. Millette bir varlık mı var…” 
Behice ve Alim

Diğer katılımcıların aksine hem 
Borçka’da hem de Hopa’da eski dö-
nemlerde, Gürcü işçilerin varlığından 
önce yabancı işçilere karşı bir tutum 
olduğu katılımcılar Alim ve Behice 
tarafından dillendirilmiştir. Bölgeye 
gelen Ordu, Giresun, Rize, Trabzon, 
Doğu illerinden gelen işçilerin kesin-
likle hoş karşılanmadığı ve tarlalara 
sokulmadığı belirtilmiştir. 

Bunlar dışında bölgede istisnai 
olarak farklı illerden gelen işgücü 
bulunmaktadır. Örneğin Mustafa’nın 
köyünde sadece hasat dönemle-
ri gelen bir tane Samsunlu yarıcı ile 
yerleşik olarak o köye taşınmış ve 
yarıcılık yapan Güneydoğulu bir aile 
bulunmaktadır. Onun dışında Ho-
pa’ya yolu düşen Hataylı seyyar satı-
cının Arhavi’de bir tarla alarak oraya 
yerleşmesi ve kendi çayını hasat et-
mesi gibi uç örnekler vardır.  

Tarla sahiplerine göre köylerin-
deki çaylıkların yüzde 70-95’i Gürcü 
işgücü tarafından hasat edilmekte-
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dir. Kendi köylerinde Gürcü işçi ora-
nının görece düşük olmasını köyle-
rindeki kalabalık ailelere bağlayan 
Mustafa, bir aileyi örnek vermekte-
dir: “5 kızı olan babanın, eşiyle bir-
likte tarlaya girmesi halinde 7 kişi-
lik işgücü çay hasadında önemli bir 
sayıdır.” Abdullah da her hanesinin 
çaylık sahibi olduğu 200-250 haneli 
köylerinde tahminen 10 tane hane-
nin Gürcü işçi kullanmadığını belirt-
miştir. O da bu durumun kalabalık 
ailelerden ya da işçi tutamayacak 
kadar ekonomik durumu kötü olan 
ailelerden kaynaklandığını dillendir-
miştir.

Gürcü göçünü kolaylaştıran bir 
diğer sebep, “aracılık” uygulama-
sının Artvin’de neredeyse hiç gö-
rülmemesi ve işçilerin doğrudan 
temininin çok kolay olmasıdır. Gür-
cü göçüne dair aracılık bulguları, ev 
hizmetleri, fabrika işçiliği gibi görece 
uzun kalışlara dayanan ve Doğu Ka-
radeniz dışında yapılan çalışmala-
ra dayanmaktadır (bkz. İKGV, 2015; 
Akalın, 2014). Mevsimlik uluslararası 
göçmen işçiliğini inceleyen bu araş-
tırmada ise aracılık mesleğinden 
formel veya enformel olarak gelir 
elde eden kişi bulunmadığı tespit 
edilmiştir. 

İşçi görüşmelerinden elde edilen 
bilgiler ışığında aracılık mesleğinin 
Artvin bölgesinde görülmemesi 
bulgusu; Hopalı, Borçkalı ve Kemal-
paşalı katılımcılar (Alim, Çetin, Bu-
rak ve Abdullah) tarafından da des-
teklenmektedir. 

Aracılık konusu hakkında ol-

dukça düşünen ve Sarp Sınır Kapı-
sı’na en yakın köylerde çaylıklara 
sahip olan İlknur tereddütle karışık 
bir şekilde aracılık faaliyetlerine iliş-
kin farklı yorumlar getirmiştir:

“(Aracımız) Yok yok. O tarz bir 
şeyle henüz karşılaşmadım. (Bildi-
ğiniz, duyduğunuz var mı peki?) (dü-
şünüyor) Bir… Türk kişi var zanne-
dersem. Aracı var. Aracıyla (işçileri) 
tarlaya getiriyor. Yani gözlemlediğim 
kadarıyla. (Getirdiği işçiler) değişe-
bilir. Şimdi eksik bilgi vermeyeyim, 
ama tarlalara götürüyor talep üzeri-
ne. Biçtiriyor. Satışını da yapıyor top-
lanan çayları alım yerine götürüyor. 
Onlarla ilgileniyor. Yani organizas-
yon işleri… Ama karşılığında da bir 
şey alıyordur mutlaka yani. Sarp’ta 
bir kişinin yaptığını biliyorum. Sade-
ce Sarp ve Kemalpaşa’da… Genelde 
Sarp Köyü içindeki tarlalarda.” İlk-
nur

İlknur’un sınıra yakın 
köyüne dair verdiği bu bilgiler, 
aracılık kurumunun belirsiz bir 
varlığını göstermekte, ancak 
yine katılımcının daha önceki 
cevaplarında belirttiği gibi işçi, 
bu köylerde daha çok doğrudan 
sınır kapısından alınmaktadır. 
Araştırmacının gözlemleri, hasat 
sürecinde yeterli sayıda işçinin 
olmadığı, işçi bulmanın imkânsız-
laştığı durumlarda Gürcüce dilinin 
ve geniş sosyal çevrenin varlığıyla 
geçici olarak sınır bölgesinde aracı 
gibi çalışan bir kurumun olabileceği 
yönündedir. 

“Aracı olarak burada kimse yok. 
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Ama buradan alıp fındık bahçele-
rine götüren, İç Anadolu’da patates 
toplamaya götürenler var… Bura-
lı. Benim köylü. Hem Türkçe hem 
Gürcüce biliyor… kendi minibüsü 
var. Buradan oradaki patates tarla-
sı sahibi işte çiftçi ile anlaşıyor. ‘se-
nin tarlayı toplatacağım’ diyor. ‘şu 
kadar liraya’ diyor… Gürcülere de 
diyor ki ‘size günlük 50 lira verece-
ğim’ diyor. ‘bana on tane işçi lazım’ 
diyor. ‘yemesi, içmesi, hepsi bende’ 
diyor. ‘ama (yeme içme) sizdense 
55 lira vereceğim’ diyor… Alıyor gö-
türüyor. Kalma malma hepsi kendi 
ayarlıyor orada. Gidiyor işçi patates 
tarlası… Fındık ve patates için Nev-
şehir’e ve fındığa Ordu’ya… Bildi-
ğim kişi özellikle çay zamanı kendi 
normal toplatıyor da fındık ve pata-
tes zamanında özellikle Haziran’ın 
15-20’sinden sonra önce patatese 
sonra Temmuz’un ortalarına, son-
larına doğru fındığa alıp götürü-
yor. Atıyorum, seninle ben, çiftçiyle 
anlaşıyor 5000 liraya. 10 tane işçiye 
diyor ki ‘günlük size 50 lira’ diyor 
atıyorum. ‘10 gün çalışacaksınız’ 
diyor, atıyorum. 2500 lira onlara 
veriyor. 500-600 de neyse masrafı 
falan. 2000 lira kendine kalıyor 
mesela. Kendi çalışmıyor. (Sadece 
aracılık yapıyor yani?) Evet, 
çalışmıyor. Kendisi başlarında 
duruyor. Yönetiyor bazen veya 
başlarına birini görevlendiriyor, onu 
oraya bırakıyor... Bu şekilde yapan 
bir kişi var çok iyi bildiğim.” Ayhan

Ayhan’ın net ifadeleri ve doğru-
dan tanışıklığı, bölgede Gürcü işçi-

lerle anlaşan Kemalpaşalı bir aracı-
nın bu işi çay hasadı dışında başka 
bölgelerde yürüttüğü yönündedir. 
Artvin ilinin bu özel durumu Rizeli ve 
Trabzonlu katılımcılardan edinilen 
bilgilerle ile iyice belirginleşmekte-
dir.

“(Doğrudan, ‘ben aracıyım, bu 
işi yapıyorum, çalışan adam getire-
ceğim’ diyen aracılar var mı?) O tür 
aracılar var. Onları oradan buraya 
getirip konaklamasını sağlayan, on-
dan sonra insanlara onları dağıtan 
-şimdi burayı tanıyan insan kimin 
çayı var, kimin yok, onu bilir- işte 
ona insanlar gider, işte ‘bana böy-
le böyle işçi lazım’ diye sorar. Onlar 
şimdi şöyle konaklamasını falan 
sağladığı için tabii o aracılar para 
alıyor bildiğim. Ama bize o şekilde 
denk gelmedi. Çünkü bizde şöyle 
bir şey var: bizim orası bu asıl çay 
bölgesinden biraz uzakta olduğu 
için bize gelen işçiler zaten bizim 
orada kendi yaptığımız (işçileri 
konaklatmalarını kastediyor) 
yerler var.” Sedat

“(Tarlanızda çalışacak işçileri 
nereden buluyorsunuz?) Ardeşen’de 
şehir merkezinde. Tabii orada bunla-
rın evleri var. Kendileri ev tutmuşlar, 
ev kiralamışlar. Normal işçi simsar-
ları var onların. Aracılar var. Ken-
dilerinden aracılar var. Türk aracı 
değil. Gürcü. Türkçeyi çok iyi biliyor. 
Yıllardır buraya geliyor. Topluyor 
mesela 20-30 kişilik bir ekip. 3 tane 
ev kiralıyor. Randevulu. Arıyorsun. 
Haber bırakıyorsun. Müsait olursa 
adam gönderiyor. (O aracı da) ba-
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zen çalışıyor. Mesela son toplattığım 
çayda -artık hepsi gitmişlerdi- aracı 
ve 3-4 kişi vardı. Son gün aracı da 
geldi. -ki aracı bana gönderdiklerinin 
akrabaları yani. Kardeşi. Annesidir, 
kardeşidir, ne bileyim amcaoğludur 
falan gönderiyor. Dışarıdan insanlar 
değil. Kendi akrabalarıdır. Bir orga-
nizasyon kuruyor. Geliyor, çalışıyor. 
(Aracının ücret durumu hakkında 
bilginiz var mı?) Onu hiç bilmiyorum. 
Biz ücreti aracıya veririz. Aracı artık 
ne yapıyor bilmiyoruz. Bizde yev-
miye usulü 100 liradır. Ama ben to-
nuna toplatıyorum. Tonuna 400 lira 
diyorum. Yani, illaki alıyordur ama 
en kötü ihtimal, -akrabaları çünkü. 
Çok böyle kar usulüyle çalışacağını 
düşünmüyorum- organize ediyor, 
kendi toplamıyor, aynı parayı ken-
di de kazanıyor, bölüşüyorlar. Yani 
kendi yorulmadan onlar gibi para 
kazanıyor.” Mustafa

Mustafa’nın sözleri, Ayhan’ın-
kiyle birlikte değerlendirildiğinde, 
artık sınırdan uzakta olan bir ilçe 
olarak Ardeşen’de aracılık kurumu-
nun varlığı net şekilde ortaya çık-
maktadır. Hatta bu aracılık Türkçe 
bilen bir Gürcü’nün kendi yakınla-
rından oluşan işçiler için evler kirala-
masını takip edecek şekilde randevu 
sistemiyle işverenleriyle pazarlığını 
da yaparak gerçekleşmektedir. Bu 
faaliyet, dayıbaşılık usulü değil, pa-
zarlık ve diğer organizasyon işleriyle 
yalnızca aracılık şeklindedir. Mus-
tafa ve ailesi ilk kez aracılık kuru-
muyla işçi temin etmiş ve ilerleyen 
dönemlerde de bu aracıya ulaşmak 

istediklerini eklemiştir. Öncesinde 
Mustafa, ikamet ettiği Hopa ilçesin-
deki viyadük altından işçileri alıp 
köyüne götürdüğünü ve o şekilde 
hasadı tamamladıklarını belirtmiş-
tir. Sedat’tan edinilen bilgiler ise Ar-
deşen’den çok daha batıda yer alan 
Rize ilçelerinden (İyidere, Kalkan-
dere, İkizdere) işçi getirdikleri Trab-
zon’da da aracılık faaliyetlerinin bu-
lunduğu yönündedir.

“(Burada -Hopa- aracılık faa-
liyetleri yok anladığım kadarıyla?) 
Ama bizim orada çok var. Şimdi 
bunun buradaki avantajı ne? Sınır-
da olmak. Kendisi gelip bulabiliyor. 
Ama bizim orada bunları takip eden 
birisi olmalı ki nerede ne var, nerede 
iş var, bilebilsinler. Burada kapıda 
bekliyor, isteyen geliyor alıyor. Arde-
şen’de de köprünün orada bekliyor-
lar. Oradan da toplanıyorlar. Aracılar 
da faal, ama aracı şöyle: mesela işçi-
lerin belki yüzde 10’u yüzde 20’sidir 
aracılara bağlı olan. Gerisi belki ken-
di çalışıyordur. Tek başına gelmiştir.” 
Mustafa 

Her ne kadar aracılık kurumu 
yoğun görülse de Rize’nin batı ilçele-
rine nazaran sınıra daha yakın olan 
Ardeşen’de işçilerin temininde ara-
cı kanalına göre doğrudan toplan-
ma yerleri daha fazla kullanılan bir 
kanaldır. Artvin, Rize ve Trabzonlu 
katılımcılardan elde edilen bilgiler 
birlikte değerlendirildiğinde gerçek-
ten de kaynak ülkenin yakınlığıyla 
birlikte dilsel, kültürel ve sosyal ya-
kınlık dolayısıyla Kemalpaşa, Hopa, 
Arhavi ve Borçka gibi Artvin ilçele-
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rinde işçiler çoğunlukla doğrudan 
emeklerini işgücü piyasasına dâhil 
edebilirken kaynak ülkeden uzak-
laşıldıkça işçiler için aracılık kurumu 
uluslararası göç riskini azaltmak ve 
işverenler için de işçi temin etmek 
açısından önem arz etmektedir.  

Bilinen anlamıyla aracılık faa-
liyetinin bulunup bulunmadığının 
sorulduğu Gürcü katılımcılar da bu 
soruya olumsuz yanıt vermekle 
birlikte tarla sahipleri ile aralarında 
kimsenin olmadıklarını belirtmiş-
lerdir. İşverenle viyadük altında veya 
başka işçiler aracılığıyla tanışma 
sonrası işinden memnun kalınan iş-
çiler ilerleyen süreçteki hasatlarda 
artık telefonla iletişim kurarak ha-
sada gelmektedir. 

“…İş bitince beni (tarla sahibi) 
evime bırakıyor. Sonra telefonu-
mu başkalarına veriyor. Arıyorlar 
ve öyle öyle gidiyor işler. (İlk başta) 
önce amcaoğlumla geldim, bir ay 
onunla çalıştım. İşimi beğendiler. Te-
lefon numaramı aldılar. Sonra ken-
dim tek geldim. Bu konuda herhangi 
bir aracım olmadı, yok, adam (tarla 
sahibi) gelecek, alacak, çalıştıracak. 
Başka bir şey yok. Aksine dair hiçbir 
şey duymadım. Kaç yıldır burada-
yım, ama Hopa’da denk gelmedim.” 
Bidzina

SONUÇ
Türkiye ve Gürcistan arasında 

ekonomik ve ticari açıdan olumlu 
ilişkiler mevcuttur. Özellikle 2000’li 
yıllarda başlayan bu olumlu geliş-

meler, 2003’te görüşmeleri başlanıp 
2007’de imzalanan serbest ticaret 
anlaşması ile somut hale gelmiştir. 
Yine Türkiye’nin dışa bağımlı olduğu 
enerji hatlarıyla, demiryolu hatla-
rı projeleri de işbirliğine dair önemli 
göstergelerdendir. Çoğu ülkeye göre 
liberal vize politikalarının uygulan-
ması da olumlu etkilerini nüfus ha-
reketlerinde açıkça göstermektedir 
(Ulukan ve Ulukan, 2011a).

Kültürel bağlar, sosyal ilişkiler 
ve ekonomik bağlar sınırın karşı-
sındaki Gürcülerin başta Doğu Ka-
radeniz olmak üzere işgücü piyasa-
sına dahil olmalarında bahsi geçen 
liberal vize politikası kadar etkisi 
bulunmaktadır. Saha çalışmaları 
dahilinde ve dışında edinilen bilgiler, 
Sarp Sınır Kapısı’nın açılmasıyla bir-
likte henüz mevcut liberal politikalar 
olmamasına rağmen önemli sayıda 
Gürcü’nün ülkeye girip hem ticarete 
hem de işgücüne katıldığı yönün-
dedir. Karşılıklı fırsatlar iki ülke va-
tandaşlarının yapay sınırları aşarak 
karşı ülkedeki imkânlardan fayda-
lanmasını sağlamıştır. Ekonomik ve 
sosyal dönüşümlerin yaşanmasıyla 
da bölge ekonomisini ayakta tutan 
çay sektöründe işgücü piyasası Gür-
cü işçilere bırakılmıştır.

Bu çalışmada Gürcü işçilerin 
Türkiye’de çalışma ve çalıştırılma 
gerekçeleri, uzun süredir iş ilişki-
sinin varlığının bilinmesi ve işçiye 
erişim kanalları konularında ka-
tılımcıların tamamı birbirini des-
tekleyen fikirlere sahiptir. Aracılık 
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kavramının araştırma alanında bu-
lunmadığı; imece ve yarıcılığın ise 
neredeyse sona erdiği katılımcıların 
üstünde durdukları bir diğer konu-
dur. Bu konu, Gürcü işgücünün piya-
saya coğrafi yakınlığıyla doğrudan 
ilişkilidir. Öte yandan işçi ve işveren 
görüşmelerinin tamamında Gürcü 
işgücünün varlığının gerekliliği ko-
nusunda dikkate değer bir fikir bir-
liği bulunmaktadır. Bu açıdan çalış-
ma; Kalkınma Atölyesi (2016), Özbey 
(2017) ve Ulukan ve Ulukan’ın (2011a) 
araştırmalarını desteklemektedir.

Türkiye ve Gürcistan arasındaki 
olumlu ekonomik ilişkiler, Gürcis-
tan işgücü piyasasının tarım sek-
töründe istihdama dayanması gibi 
geleneksel özellikleri, sınır bölgesi-
nin ekonomik fırsatları, coğrafya-
nın uygunluğu, göçün neredeyse hiç 
maliyetinin bulunmaması, iki ülke 
arasında çok esnek bir vize politi-
kası olması, vb. birçok faktör Doğu 
Karadeniz’de işgücü piyasasının 
zaman içerisindeki dönüşümünü 
açıklamaktadır. Sınırın yakınlığıyla 
birlikte yerleşim yerlerinin birbirine 
oldukça yakın olması göç kararını 
almada Gürcü işgücüne oldukça ko-
laylık sağlamakta; bu sayede ülkeye 
gelen işgücünün bölgedeki küçük 
ve büyük çay üreticileri tarafından 
istihdam edilmesinin yolunu aç-
maktadır. Alternatif bir işgücü varlı-
ğının bulunmaması, geleneksel tica-
ri örflerin (yarıcılık, imece gibi) yok 
olmaya başlaması, yaşanan göçün 
herhangi bir alternatifinin bulunma-

ması dolayısıyla da vazgeçilemez bir 
konumdadır (Şekil 1).

Şekil 1. Gürcü Mevsimlik Göç-
men İşgücünün Talep ve Arzını Be-
lirleyen Faktörler ve Göçün Niteliği

Kaynak: Araştırmacı tarafından 
ilgili yazından ve alan araştırması 
bulgularından yararlanılarak oluş-
turulmuştur.

Hukuki açıdan bakıldığında 
yaşanan göç hareketi düzensiz gö-
zükse de hareketin devingenliği, 
süreğenleşmesi, toplum tarafından 
kabul görmesi ve kimi idarelerce 
bilinmesi bakımından nitelik olarak 
düzenli bir göç hareketidir (Şekil). 
Zira bu göç hareketi çay hasat dö-
nemlerinde gözle görülür şekilde 
artmakta ve bölge ekonomisinin re-
fahını artırmada önemli etkisi olan 
çay bitkisinin hasadını göçmen iş-
gücü gerçekleştirmektedir. Hukuki 
anlamda, Gürcistan vatandaşlarının 
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göç yollarının sonunda vardıkları ül-
kelerde çoğunlukla düzensiz bir ha-
reketi benimsemeleri, Dermendz-
hieva’nın (2011: 379) da belirttiği gibi 
potansiyel göç ülkeleri ile Gürcistan 
arasında geçici veya mevsimlik göç 
odaklı ikili göç anlaşmaları gerektir-
mektedir.

Bu tezin saha çalışmasının ya-
pıldığı süreçte henüz söz konusu 
olmayan; 2017 yılında çıkarılan ve 
ilk deneyimlerini 2018 yılında ger-
çekleştiren olan yabancı uyruklu 
mevsimlik işçi (YUMİ) düzenleme-
siyle Gürcü işçilerin çay ve fındık 
hasadıyla ilgili olmak üzere çeşitli 
bürokratik işlemleri takip ederek 
düzenli şekilde işgücü piyasasında 
yer alabilmelerinin önü açılmıştır. 
Öte yandan Kalça ve Ari’nin (2016: 
14) belirttiği gibi oluşturulacak dön-
güsel göç programları sayesinde 
hedef ülkelerdeki işgücü sıkıntısı 
giderilebilmekte, kaynak ülkelere 
gönderilen havaleler ile de bu ülkele-
rin ekonomik kalkınmasına yardım-
cı olunabilmekte; göçmenlerse yeni 
bilgi-beceriler edinip bunları kendi 
ülkelerinde de kullanabilmektedir. 
Aynı zamanda Dermendzhieva’nın 
(2011: 386) Gürcistan’dan göç eden-
lerin hanehalkı gelirlerine aylık or-
talama katkısının, göç etmeyenlere 
göre önemli derecede yüksek oldu-
ğu bulgusu, bu fikri desteklemekte-
dir. 

Gürcistan, Türkiye ve Gürcü 
döngüsel göçmenler açısından üçlü 
kazanma senaryosu, yasal alanda 
düzenlenmiş bir döngüsel göç olma-

sı şartıyla, birçok ekonomik yararı 
destekleyecektir. Örneğin kayıt dışı 
istihdamın ve göçmenlerin kötü ça-
lışma şartlarının önlenmesi için çe-
şitli önlemler alınmasıyla; Gürcistan 
ile Türkiye arasındaki kendiliğinden 
oluşan döngüsel hareketi, programlı 
döngüsel harekete dönüştürebilir. 
Böylece Türkiye, Gürcistan ve dön-
güsel göçmenler üçlü kazanmanın 
etkisinden daha fazla kazanç elde 
edebilirler. Türkiye, kayıt dışı istih-
dam nedeniyle vergi kaybını en aza 
indirebilir; Gürcistan, yerli ve göç-
men işçiler arasında eşit ve adil bir 
ücretle daha fazla para kazanabilir. 
Gürcü göçmen işçiler yeni beceriler 
kazanabilir ve Gürcistan’a dönüp 
benzer işlerde çalışırken bu beceri-
leri kullanabilir (Kalça ve Ari, 2016: 
18). 

Kalça ve Ari’nin belirttiği gibi 
olması gereken yasal düzenleme, 
programlı bir döngüsel ve mevsim-
lik göçün tabanını oluşturmalıdır. 
Fakat çay hasadı özelinde düşünül-
düğünde 2017 yılında çıkan düzenle-
meyle bu süreç, de facto, bürokratik 
süreçlerde tıkanacak gibi gözük-
mektedir. 10-20 gün süren bir sü-
rüm çayın hasadı için Kaymakam-
lık gibi kurumlara işveren kanalıyla 
veya doğrudan başvurmak ve ilgili 
kurumdan olumlu yanıt gelmesini 
beklemek üçlü kazanım senaryo-
suna önemli bir engel koyacak bir 
unsurdur. Konuyla ilgili yapılacak 
kayda alma işlemi ya sınır kapısın-
da ya da hasat dönemlerinde köy-
lerde kurulacak geçici birimlerde en 
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kolay şekilde gerçekleştirilmelidir. 
Bu durumda hali hazırda işçisiyle 
birlikte olan işveren daha en başın-
dan işçisinin kaydını yapabilecektir. 
Bu kayıtlılığın getirileri ücretin ko-
runması, geçici sağlık sigortası, iş 
kazası ve meslek hastalığı sigortası 
gibi unsurlar olmalıdır. AB ile Gür-
cistan arasındaki göç hareketlerinin 
düzensiz ve döngüsel yapısına aynı 
zamanda Gürcistan’a yapılan göç-
men havalelerine değinen Kazmier-
kiewicz’in (2013) bu hareketlerin iki 
tarafın da kazanma senaryosunu ele 
aldığı çalışmasında, Gürcü işçilere 
yönelik olmak üzere kimi hakların 
tanınması gerektiği belirtilmiştir. 
Bu hakların, çay işçiliği özelinde de 
kullanılabilecek temel çerçevesi; 
yasal oturma ve çalışma iznine dair 
kolaylaştırmalar, işgücü ihtiyaçları-
nı karşılamak ve iş güvenliğini sağ-
lamak, işçi haklarının korunması 
ve gelir ve sosyal güvenlik garanti-
si şeklinde sıralanabilir. Bu konuda 
yapılabilecek merkezi ve/veya ikili 
uluslararası düzenlemeler, bir sorun 
olarak düzensiz göçe yakından tanık 
olan yerel yönetimlere ve bölgenin 
ekonomik ve sosyal aktörlerine ve-
rilecek sorumluluklarla daha etkin 
sonuçlar doğuracaktır. Konuyla il-
gili önde gelen devlet uygulamaları 
da göz önüne alınarak kalıcı sonuç-
lar alınabilecektir. Martin’in (2016: 
13-vd.) Kanada, Avustralya, İspanya 
ve ABD’deki uygulamaları anlattı-
ğı çalışması göstermektedir ki kimi 
ülke örneklerinde konuk mevsimlik 
tarım işçileri, sendikal haklara ve 

güvencelere dahi taraf olabilmekte, 
işverenlere verilen sorumluluklar 
dolayısıyla da kimi göç maliyetleri-
ne katlanmamaktadırlar. ABD ör-
neğinde çoğunluğu Meksika’dan 
gelen mevsimlik konuk işçilere ait 
vize masrafları ABD’deki işveren-
leri tarafından karşılanmakta; çoğu 
örnekte olduğu gibi kaynak ülkeye 
dönüşte yol masrafları yine işveren-
ler tarafından karşılanmaktadır. Ka-
nada örneğinde asgari bir ücret gü-
vencesinin sağlanması, 8 aya kadar 
yasal ikamet hakkı, vb. yasal hakları 
kullanan yaklaşık 2000 tane çiftlik 
bulunmaktadır (Martin, 2016: 17).

Araştırma alanı Artvin ili olma-
sına rağmen diğer illerle (Rize, Trab-
zon) durumu karşılaştırmak için 
yapılan iki görüşmede Artvin ilinde 
genellikle rastlanmayan, ancak Rize 
ve Trabzon illerinde görülen ve lite-
ratürde de diğer illerde varlığı bilinen 
tarım aracılığı, Gürcü işçileri getiren 
başka bir Gürcü veya Türk aracının 
bu işten kazançlar elde ettiği şeklin-
dedir. Ancak katılımcılar ücretlerin 
ne kadarını aracının aldığını bilme-
mektedir. Bu durum, hali hazırda 
dezavantajlı bir grup olan göçmen 
işçilerin iş ilişkisinden doğan hak-
larını da riske atmaktadır. Bu riskin 
önlenmesi amacıyla aracılık işini 
yapan Gürcüler ve Türkler, İŞKUR 
ve/veya yerel kuruluşların takibini 
yapacağı şekilde Tarımda İş Aracılığı 
Yönetmeliği’nin kapsamında değer-
lendirilmeli ve işçilerin kazançları 
üzerinden değil, işverenle kurulan 
iş ilişkisi karşılığında ondan ücret 



74 ÇAY HASADINDA ULUSLARARASI İŞGÜCÜ GÖÇÜ: PANDEMİ ÖNCESİ ARTVİN İLİ ÖRNEĞİ / Hasan ASLAN 

almalıdır. Bu konuda aracılık kuru-
mu özelinde de Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasası’nın 55. maddesi ve İnsan 
Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 
2. maddesi uyarınca denetimler ya-
pılarak işçi haklarının korunmasına 
çalışılmalıdır.

Bu çalışmanın yapıldığı dönem-
de söz konusu olmayan Covid-19 

pandemisi ise sınır geçişlerine geti-
rilen kısıtlamalar dolayısıyla başka-
ca çalışmalar tarafından ele alınma-
lıdır. Salgının çay hasadında işgücü 
kullanımında ne gibi etkiler yarat-
tığını tespit etmek yeni politikalar 
üretme açısından oldukça önem arz 
etmektedir.
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Ek-1. Gürcü Katılımcıların Gürcistan’daki Sosyal ve Ekonomik Durumları

*Katılımcıların adları gerçek olmamakla birlikte görüşmelerin tarihine 
göre katılımcılara alfabetik olarak takma isim verilmiştir.

KKaattııllıımmccıı**  

((YYaaşş,,  GGööççüünn  
KKaayynnaağğıı))  

HHaanneeddeekkii  FFeerrtt  

SSaayyııssıı  

KKaattııllıımmccıınnıınn  

GGüürrcciissttaann’’ddaakkii  MMeesslleekkii  
DDuurruummuu  

KKaattııllıımmccıınnıınn  

HHaanneessiinnddeekkii  MMeesslleekkii  
DDuurruumm  

KKaattııllıımmccıı  vvee  
HHaanneessiinniinn  

GGüürrcciissttaann’’ddaakkii  
KKaazzaannççllaarrıı  

AAkkaakkii    
((2222,,  PPoottii))  

6 
(2 çocuk, eş, 
anne, baba) 

Bakkal Babası ressam 

Aylık 900 GEL 
(300-400 GEL 
kendisinin, 
kalanı babasının 
kazancı) 

BBiiddzziinnaa    
((2266,,  SSeennaakkii))  

6 
(çocuk, eş, 
kardeş, anne, 
baba) 

İşsiz Kardeşi diş hekimi 
Aylık 1900-2000 
GEL 

DDaavviittii    
((2244,,  PPoottii))  

5 
(2 kardeş, anne, 
baba) 

İşsiz 
Babası ve kardeşi bir 
fastfood firmasında 
işçi   

Aylık 1200 GEL 
(Kardeş ve baba 
600’er GEL) 

EErreekkllee  

((2266,,  
ZZuuggddiiddii))  

6 
(çocuk, eş, 
kardeş, anne, 
baba) 

Profesyonel Sporcu - Aylık 700 GEL 

GGoocchhaa    
((2299,,  

AAbbaasshhaa))  

71 
(2 çocuk, eş, 
kardeş, anne, 
baba) 

İşsiz 
Kardeşi bakkalda 
işçi 

Aile geçimini 
sağlayan 
kardeşinin aylık 
kazancını 
bilmiyor. 

IIrraakkllii    
((3388,,  KKuuttaaiissii))  

5 
(3 çocuk, eş) 

İşsiz - - 

OOttaarr    

((4455,,  
SSaammttrreeddiiaa))  

7 
(3 çocuk, eş, 
anne, baba) 

Çiftçi  
(Hem hayvancılık 
yapıyor hem meyve-
sebze üretiyor hem de 
mahsulü pazarda 
satıyor. 7 yıl önce 
mobilyacıda işçilik 
yapmış) 

Aile fertleri çiftçilikle 
geçimini sağlıyor.  

Aylık 600 GEL 

TTaammaazz    

((3300,,  TTiifflliiss))  
5 
(3 çocuk, eş) 

Çiftçi 
(Fındık tarlası ve 
fabrikası bulunmakta) 

- Yıllık 10.000 GEL 

ZZuurraabb  
((4477,,  BBaattuumm))  

5 
(3 çocuk, eş) 

Minibüs Şoförü 

Tarlası var, ancak 
satacak kadar 
işleyen yok. Haneye 
yetecek kadar bal, 
meyve, sebze 
üretimi yapıyorlar. 

Günlük 50 GEL 

 
1 Katılımcı Gocha, aynı zamanda kuzeninin 4 kişilik ailesine de önemli düzeyde destek olduğunu belirtmiştir.  

1 Katılımcı Gocha, aynı zamanda kuzeninin 4 kişilik ailesine de önemli düzeyde destek olduğunu belirtmiştir. 
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KKaattııllıımmccıı    
ÇÇaallıışşmmaa  
SSüürreessii  

ÇÇaallıışşmmaa  YYeerrlleerrii  vvee  İİşşvveerreenn  SSaayyııllaarrıı11  

AAkkaakkii  2 senedir 
Hopa, Kemalpaşa, Borçka, Arhavi’de yaklaşık 30 çaylık sahibi ile 
çalışıyor. 

BBiiddzziinnaa  
2008’den 
beri 

Hopa, Borçka, Kemalpaşa’da “çok sayıda” çaylık sahibi ile çalışıyor. 

DDaavviittii  7 aydır 
Hopa içerisindeki Sugören ve Koyuncular Köylerinde yaklaşık 25 çaylık 
sahibi ile çalışıyor. 

EErreekkllee  4 senedir Hopa ve Borçka’da yaklaşık 15 çaylık sahibiyle çalışıyor. 

GGoocchhaa  2011’den beri 
Hopa, Borçka, Rize, Arhavi ve Çayeli’nde yaklaşık 15 çaylık sahibiyle 
çalışıyor.   

IIrraakkllii  
2010’dan 
beri 

Hopa ve Borçka’da çalışıyor. Borçka’da tek bir işverenin çay tarlasındaki 
hasadı yapıp Hopa’ya dönüyor. 

OOttaarr  2 senedir Hopa, Borçka ve Arhavi’de 12 çaylık sahibi ile çalışıyor.  
TTaammaazz  2 senedir Hopa ve Arhavi’de yaklaşık 20 çaylık sahibiyle çalışıyor. 

ZZuurraabb  10 senedir Borçka, Ardeşen ve Hopa’da çalışıyor. 

 

 
1 Görüşmelerde alınan sayılar çay hasadının ikinci sürümünün ardından yapılan görüşmelere dayandığı için bu 
sayılar diğer sürüm(ler)le artış gösterecektir. Kemalpaşa, Hopa ve Arhavi gibi ilçelerde dördüncüye kadar çay 
hasadı yapılabilmektedir.  

Ek-2. Katılımcıların Türkiye’de Çay Hasadındaki Geçmişi ve Toplumsal 
Ağlar

Ek-3. Çaylık Sahibi Olan Katılımcıların Köy, Birincil Meslek ve Çaylık 
Bilgileri 

2 Görüşmelerde alınan sayılar çay hasadının ikinci sürümünün ardından yapılan görüşmelere dayandığı için bu sayılar 
diğer sürüm(ler)le artış gösterecektir. Kemalpaşa, Hopa ve Arhavi gibi ilçelerde dördüncüye kadar çay hasadı yapıla-
bilmektedir. 

KKaattııllıımmccıı**  KKööyy  BBiillggiilleerrii  KKaattııllıımmccıınnıınn  EEssaass  İİşşii  TTaarrllaa  SSaahhiibbii  SSaahhiipp  OOlluunnaann  TTaarrllaannıınn  AAllaannıı  

Sedat 
Trabzon 
Merkez 
Okçu Köyü 

Memur Babası 12 dönüm 

Ayhan 
Artvin 
Kemalpaşa 
Kazimiye Köyü 

Memur Kendisi 3,5 dönüm 

Mustafa 
Rize 
Ardeşen 
Armutlu Köyü 

Memur Babası 19 dönüm 

İlknur 
Artvin 
Kemalpaşa 
Sarp Köyü 

Memur Kendisi 3,6 dönüm 

Abdullah 
Artvin 
Hopa 
Koyuncular Köyü 

Bankacı Babası 6 dönüm 

Mehmet 
Artvin 
Hopa 
Esenkıyı Köyü 

Bankacı Kendisi 3 dönüm 

Burak 
Artvin 
Hopa 
Koyuncular Köyü 

Esnaf (Berber) Kendisi 4 dönüm 

Çetin 
Artvin 
Hopa 
Koyuncular Köyü 

Esnaf (Çaycı) Kendisi 7 dönüm 

Alim 
Artvin 
Borçka 
Güreşen Köyü 

İşçi Kendisi 3 dönüm 

Behice 
Artvin 
Borçka 
Güreşen Köyü 

Esnaf (Züccaciye) Kendisi - 
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Ek-4. Çaylık Sahibi Olan Katılımcıların Gürcü İşçilerle İş İlişkisinin 
Geçmişi

KKaattııllıımmccıı**  KKööyy  BBiillggiilleerrii  KKaattııllıımmccıınnıınn  EEssaass  İİşşii  TTaarrllaa  SSaahhiibbii  SSaahhiipp  OOlluunnaann  TTaarrllaannıınn  AAllaannıı  

Sedat 
Trabzon 
Merkez 
Okçu Köyü 

Memur Babası 12 dönüm 

Ayhan 
Artvin 
Kemalpaşa 
Kazimiye Köyü 

Memur Kendisi 3,5 dönüm 

Mustafa 
Rize 
Ardeşen 
Armutlu Köyü 

Memur Babası 19 dönüm 

İlknur 
Artvin 
Kemalpaşa 
Sarp Köyü 

Memur Kendisi 3,6 dönüm 

Abdullah 
Artvin 
Hopa 
Koyuncular Köyü 

Bankacı Babası 6 dönüm 

Mehmet 
Artvin 
Hopa 
Esenkıyı Köyü 

Bankacı Kendisi 3 dönüm 

Burak 
Artvin 
Hopa 
Koyuncular Köyü 

Esnaf (Berber) Kendisi 4 dönüm 

Çetin 
Artvin 
Hopa 
Koyuncular Köyü 

Esnaf (Çaycı) Kendisi 7 dönüm 

Alim 
Artvin 
Borçka 
Güreşen Köyü 

İşçi Kendisi 3 dönüm 

Behice 
Artvin 
Borçka 
Güreşen Köyü 

Esnaf (Züccaciye) Kendisi - 

 *Katılımcıların isimleri gerçeği yansıtmamakla birlikte katılımcılara 
cinsiyete göre verilmiştir.

KKaattııllıımmccıı  GGüürrccüü  İİşşggüüccüünnüünn  TTeerrcciihh  EEddiillddiiğğii  İİllkk  DDöönneemm  

Sedat 7-8 senedir. 

Ayhan 
Gürcü işgücünü 2005’ten beri çaylıkta istihdam etse de daha öncesinde duvar 
işçiliği, vb. işlerde de Gürcülerin istihdam edildiğini deneyimlemiştir. 

Mustafa 
Ardeşen’in en yüksek yerinde olan köylerinde 2009-2010’da başlayan Gürcü işçi 
talebine 2011’de katılmış. 

İlknur 3-4 senedir. 

Abdullah 5 senedir. 

Mehmet 
Esenkıyı Köyü’nde 6-7 senedir yaygınlaşan Gürcü işgücünü 3-4 senedir de kendileri 
talep etmeye başlamış. 

Burak 6-7 senedir. 

Çetin 5-6 senedir. 

Alim 
Güreşen Köyü’ndeki mazisi 10 sene olan Gürcü işçi talebine 6-7 senedir kendileri de 
katılmış. 

Behice 6-7 senedir. 
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KENDİ HESABINA ÇALIŞMA: 
YENİ EĞİLİMLER VE SORUNLAR(*) 

ÖZ
Kendi hesabına çalışma uzun 

bir geçmişe sahiptir. Ancak 1970’li 
özellikle 1980’li yıllarda çalışma ha-
yatında yaşanan dönüşümle birlik-
te kendi hesabına çalışmanın yapısı 
önemli ölçüde değişmiş, kendi hesa-
bına çalışma geçmişe göre daha da 
heterojen bir yapıya bürünmüştür. 
Son yıllarda birçok gelişmiş ülkede 
ücretli çalışma ile kendi hesabına 
çalışma arasında kalan gri alan-
da çalışanların sayısı artmış, kendi 
hesabına çalışanlar; gerçek kendi 
hesabına çalışanlar, bağımlı ken-
di hesabına çalışanlar, sahte kendi 
hesabına çalışanlar olarak sınıflan-
dırılmaya başlanmıştır. Bu çalışma 
yeni eğilimler çerçevesinde; kendi 
hesabına çalışmayı farklı boyutları 
ile ele almayı amaçlamaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Kendi Hesa-
bına Çalışma, Bağımlı Kendi Hesa-
bına Çalışma, Sahte Kendi Hesabına 
Çalışma, Gri Alan, Sendika.

SELF-EMPLOYMENT: NEW 
TRENDS AND PROBLEMS

ABSTRACT
Self-employment dates back 

in time, however, its structure has 
changed significantly, starting 
from 1970s with the transformation 
experienced in working life, 
especially during 1980s and it has 
taken on a more heterogeneous 
structure regarding to its past. In 
recent years, the number of workers 
in many developed countries has 
increased in the grey area between 
paid work and self-employment 
and classifications such as genuine 
self-employed, dependent self-
employed, bogus self-employed 
have appeared. This study aims 
to address self-employment 
comprising different dimensions, 
considering new trends. 

Keywords: Self-Employment, 
Dependent Self-Employment, Bogus 
Self-Employment, Grey Area, Trade 
Union.
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GİRİŞ
Kendi hesabına çalışma yeni bir 

çalışma şekli değildir. Ancak son 
yıllarda literatürde, ulusal ve ulus-
lararası örgütler düzeyinde en fazla 
tartışılan çalışma şekillerinden biri 
olmuştur. Bunun nedeni; kendi he-
sabına çalışmanın birçok ülkede gi-
derek daha fazla önem kazanması 
ve kendi hesabına çalışmanın yapı-
sında önemli değişimlere neden olan 
yeni eğilimlerdir. Bu yeni eğilimlerle 
birlikte artık kendi hesabına çalış-
manın tanımını yapmak, boyutunu 
belirlemek geçmişten daha da zor-
dur. Halen ülkelerin büyük bölü-
münde yasal düzenlemeler istihdam 
statülerine göre çalışanları; temel 
olarak ücretli çalışanlar ve kendi 
hesabına çalışanlar olmak üzere iki 
kategoride sınıflandırmakta, bu iki 
kategori arasında kalan alan gri alan 
olarak ifade edilmektedir. Gri alanın 
boyutu son otuz yıldan bu yana gi-
derek genişlemekte, gri alanda kalan 
bağımlı kendi hesabına çalışanlarla, 
sahte kendi hesabına çalışanların 
sayısı artmaktadır. Böylece serbest 
çalışanlar yanında resmen kendi he-
sabına çalışan olan ancak ücretli ça-
lışanların da bazı özelliklerine sahip 
yeni çalışanlar ortaya çıkmaktadır. 
Kendi hesabına çalışanlar geçmiş-
ten bu yana ücretli çalışanlara göre 
genel olarak daha olumsuz çalışma 
koşullarına, daha sınırlı haklara ve 
daha fazla sorumluluklara sahiptir. 
Bu nedenle gri alanda kalan bağımlı 
ve sahte kendi hesabına çalışanların 
gerçek istihdam statülerinin belir-

lenmesi son derece önemlidir. 
Bu çalışmada; yeni eğilimler 

çerçevesinde kendi hesabına ça-
lışma farklı yönleri ile ele alınacak; 
öncelikle kendi hesabına çalışma-
nın tanımı yapılacak, tarihsel gelişi-
mi incelenecektir. Daha sonra kendi 
hesabına çalışma ile ilgili yeni eği-
limler, kendi hesabına çalışmanın 
sınıflandırılması, kendi hesabına ça-
lışmanın boyutu, kendi hesabına ça-
lışanların özellikleri üzerinde duru-
lacaktır. Son olarak; kendi hesabına 
çalışma ile ilgili sorunlar ele alınacak 
özellikle örgütlenme ile ilgili sorun-
lara ayrıntılı olarak değinilecektir. 

1. KENDİ HESABINA ÇALIŞMANIN 
TANIMI 
“Kendi hesabına çalışmanın 

(self-employment)” genel kabul 
gören bir tanımı bulunmamaktadır. 
Genel kabul gören bir tanımın ya-
pılması; ülkelerin kendilerine özgü 
koşulları (içerik ve mevzuat farklı-
lıkları), kendi hesabına çalışmanın 
farklı istihdam ilişkilerini ve meslek-
leri kapsayan karmaşık ve heterojen 
bir yapıya sahip olması, bu karmaşık 
yapının günümüzde istihdam ilişki-
lerinde ortaya çıkan köklü değişim-
lerle giderek daha da karmaşık hale 
gelmesi gibi nedenlerle oldukça güç 
görülmektedir (Pedersini ve Coletto, 
2010: 1; Anttila, Jousilahti, Kinnunen 
ve Koponen, 2020: 8- 9; Erdoğan ve 
Çiğdem, 2017: 141). 

Halen kendi hesabına çalışma 
uluslararası örgütler ve ülkeler tara-
fından ayrıca literatürde, uygulama-
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da ve istatistiki olarak farklı şekilde 
tanımlanabilmektedir. 

Kendi hesabına çalışmanın ta-
nımı her ülkede farklı yasa veya ya-
salarda (özel ve genel yasalarda) yer 
almaktadır. Örneğin kendi hesabına 
çalışma;

• Avusturya, Bulgaristan, Çekya, 
Finlandiya, İspanya, Letonya, Sırbis-
tan ve Slovenya’da iş yasasında;

• Avusturya, Belçika, Danimar-
ka, Almanya, Hırvatistan, Estonya, 
Litvanya, Hollanda, Portekiz, Ro-
manya, İsveç, Liechtenstein ve Nor-
veç’te vergi yasasında;

• Estonya, Portekiz, Sırbistan ve 
Slovakya’da ticaret yasasında;

• Estonya ve İtalya’da medeni 
yasada;

• Avusturya, Belçika, Bulgaris-
tan, İsviçre, Çekya, Güney Kıbrıs, 
Almanya, Danimarka, Yunanistan, 
İspanya, Finlandiya, Fransa, Hırva-
tistan, İzlanda, Litvanya, Letonya, 
Lüksemburg, Makedonya, Norveç, 
Polonya, Türkiye, Slovenya ve Mal-
ta’da sosyal güvenlik yasasında ta-
nımlanmaktadır (European Com-
mission, 2017: 27).

Kendi hesabına çalışmanın bir-
den fazla yasada tanımlandığı ülke-
lerde tanım yasaya göre (iş yasası, 
istihdam, yasası, vergi yasası, ticaret 
yasası, sosyal güvenlik yasası) deği-
şebilmektedir (Pedersini ve Coletto, 
2010: 16). 

Kendi hesabına çalışmanın ta-
nımında dikkate alınan kriterler de 
ülkelere göre farklılık göstermekte-
dir. Avrupa ülkelerinde kendi hesa-

bına çalışma temel olarak üç kritere 
göre tanımlanmaktadır (European 
Commission, 2017: 28). Bunlar; “ken-
di hesabına faaliyet gösterme”, “risk 
alma” ve “kâr elde etme amacı” ola-
rak sıralanabilir. Bu üç kriter İsviçre, 
Liechtenstein ve Norveç’te kendi he-
sabına çalışmanın tanımlanmasında 
kümülatif olarak dikkate alınmak-
tadır. Belçika, Almanya, Finlandiya, 
Fransa, İtalya, Litvanya ve Slovenya 
gibi birçok ülkede bir kişinin kendi 
hesabına çalışan olarak belirlen-
mesinde ana kriteri “bağımlılığın 
olmaması” oluşturmaktadır. Güney 
Kıbrıs, Yunanistan, İspanya, Maca-
ristan, Makedonya, Hollanda ve Sır-
bistan gibi bazı ülkelerde hem kendi 
hesabına faaliyet gösterme hem kâr 
elde etme kendi hesabına çalışmayı 
tanımlayan ana kriterlerdir. İzlanda 
ve İsveç’te “faaliyetin sürekliliği” ve 
“birden fazla kişi için çalışma” kendi 
hesabına çalışmanın tanımlanma-
sında ek kriter olarak dikkate alın-
maktadır.

Birleşik Krallık, İrlanda gibi bazı 
ülkelerde kendi hesabına çalışma 
yasal olarak tanımlanmamakta, 
vergi ve istihdam ile ilgili davalar-
da Birleşik Krallık’ta yargı kararları, 
İrlanda’da davranış kodları dikkate 
alınmaktadır (European Commissi-
on, 2017: 28).

Bazı ülkelerde ise kendi hesabı-
na çalışmanın yasal tanımı ile ulu-
sal istatistik kurumları tarafından 
yapılan tanımlar farklı istihdam iliş-
kileri ile ilgili sosyo- ekonomik gös-
tergeler konusunda veri toplamak 
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oldukça güç olduğundan birbirinden 
farklı olabilmektedir (Pedersini ve 
Coletto, 2010: 14). 

Ayrıca “kendi hesabına çalışan 
(self-employed)” kavramı konusun-
da da ülkeler arasında kavram birliği 
bulunmamaktadır. Kendi hesabına 
çalışan kavramı yerine örneğin Ma-
caristan’da “mal sahibi (sole prop-
rietor)”, “tüccar (sole trader)”; Fin-
landiya, Macaristan, Liechtenstein, 
Hollanda ve Sırbistan’da “girişimci 
(entrepreneur)” kavramları kulla-
nılmaktadır (European Commission, 
2017: 28).

Literatürde de kendi hesabına 
çalışma kavramı yerine “bağımsız 
çalışma”, kendi hesabına çalışan 
kavramı yerine “bağımsız çalışan” 
kavramlarının kullanıldığı görül-
mektedir. 

Ayrıca ülkeler arasında kendi 
hesabına çalışan kavramı farklı an-
lamlar ifade edebilmektedir (Gündo-
ğan, 1999: 75).

2. KENDİ HESABINA ÇALIŞMANIN 
TARİHSEL GELİŞİMİ
Kendi hesabına çalışma, hem 

bir çalışma statüsü hem de bir ça-
lışma şekli olarak uzun bir geçmişe 
sahiptir (Erdoğan ve Çiğdem, 2019: 
185). XIX. yüzyılda günümüzden 
çok daha geniş boyutta uygulama 
alanı bulmuştur. Buna karşılık XX. 
yüzyılın başından itibaren birçok 
gelişmiş ülkede kendi hesabına ça-
lışma; sermaye yoğun ve büyük öl-
çekli üretimi teşvik eden teknolojik 
gelişmeler, Fordist üretimin önem 

kazanması, endüstriyel organizas-
yonda yaşanan dönüşümler gibi ne-
denlerle ücretli çalışmanın artması 
ile birlikte daha sınırlı düzeyde uy-
gulanmış (Akbaş, 2021: 6), daha çok 
gelişmekte olan ülkelere özgü bir 
çalışma şekli olarak kabul edilmiş-
tir (Erdoğan ve Çiğdem, 2019: 186). 
Bu nedenle gelişmiş ülkelerde, kendi 
hesabına çalışanların oranında bir 
azalma yaşanmıştır. 1980’li yıllar-
dan itibaren bazı Avrupa ülkelerinde 
bu azalma yerini özellikle işçisi ol-
mayan kendi hesabına çalışanlarda 
artışa bırakmış (Eurofound, 2017b: 
5; Murgia, Bozzon, Digennaro, Me-
zihorak, Mondon-Navazo ve Borghi 
2020: 2) artış ilk olarak 1979 yılında 
Birleşik Krallık ve İsveç’te gerçek-
leşmiştir. Diğer gelişmiş ülkelerde 
ise artış; örneğin Almanya’da 1983, 
Hollanda’da 1990 yılında olmuş-
tur (Eurofound, 2017b: 5, 10). Ancak 
toplam istihdam içinde kendi hesa-
bına çalışanların oranı Avrupa Bir-
liği üyesi tüm ülkelerde artmamış, 
ülkeler arasında önemli farklılıklar 
ortaya çıkmıştır. Örneğin; son on 
yılda Birleşik Krallık ve Hollanda’da 
kendi hesabına çalışanların toplam 
istihdam içinde oranı yıllar itibariyle 
artarken, Almanya ve İsveç’te oran 
daha durağan kalmış (hatta hafif 
azalma olmuş) buna karşılık Yuna-
nistan, İspanya, Hırvatistan, İtalya, 
Portekiz, Romanya gibi ülkelerde 
azalma görülmüştür. Azalma olan 
ülkelerde bu durum kısmen tarımda 
kendi hesabına çalışanların azalma-
sından kaynaklanmıştır (Eurofound, 
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2017b: 10; Williams ve Lapeyre, 2017: 
10).

Kendi hesabına çalışmanın bazı 
ülkelerde yeniden önem kazanma-
sına yol açan nedenler aşağıdaki şe-
kilde belirtilebilir: 

•  Yeni teknolojiler (Murgia ve di-
ğerleri, 2020:2; Pedersini ve Coletto, 
2010:1)

• Teknolojik gelişmeler ve de-
ğişen talebe bağlı olarak işletme 
ölçeğinin küçülmesi, üretim mode-
linin değişmesi, (Conen ve Schip-
pers, 2019: 1; Eichhorst, Braga, Fa-
mira-Mühlberger, Gerard, Horvath, 
Kahanec, Kahancová, Kendzia, Mar-
tiková, Monti ve Ped, 2013: 18; Murgia 
ve diğerleri, 2020: 3)

• Yeni işletme modellerinin öne-
minin artması, işin organizasyonun-
daki değişimler, örgütsel adem-i 
merkezileşme, kurumsal çevrede-
ki değişimler (Conen ve Schippers, 
2019:1), işgücü piyasası esnekliği 
buna bağlı olarak artan dış kaynak 
kullanımı (Conen ve Schippers, 2019: 
1; Murgia ve diğerleri, 2020: 2; Borghi, 
Mori ve Semenza, 2018: 408; Eich-
horst ve diğerleri, 2013: 18)

• Kendi hesabına çalışma odak-
lı yeni iş ve yeni mesleklerin ortaya 
çıkması (Erdoğan ve Çiğdem, 2019: 
186)

• İş olanaklarının olmaması veya 
insana yaraşır yaşam ve çalışma 
koşulları sağlayan iş olanaklarının 
olmaması nedeniyle işsizlerin ve 
çalışan yoksulların kendi hesabına 
çalışmaya yönelmek zorunda kal-
maları (Borghi, Mori ve Semenza, 

2019: 415)
• Kişinin kendi patronu olma 

arzusu (Gündoğan, 1999: 80), sos-
yo-kültürel eğilimlerin bağımsızliğı 
ve kişinin kendi patronu olma arzu-
sunu etkilemesi (Murgi ve diğerleri, 
2020: 2) 

• İşgücünün yapısında değişim, 
kadın, göçmen, yaşlı gibi dezavantajlı 
grupların işgücüne katılım oranla-
rının artması (Pedersini ve Coletto, 
2010: 13) 

• Literatürde işsizliğe karşı et-
kisi konusunda farklı teoriler bu-
lunmasına karşılık (Gündoğan,1999: 
80-81; Eichhorst ve diğerleri, 2013: 
18) artan işsizlik ve ekonomik kri-
ze karşı kendi hesabına çalışmanın 
birçok ülkede hükümetler tarafın-
dan teşvik edilmesi (Borghi, Mori ve 
Semenza, 2019: 415, 408; Erdoğan ve 
Çiğdem, 2019: 186)

Bu nedenlerden özellikle hü-
kümetlerin teşvikleri bazı Avrupa 
ülkelerinde kendi hesabına çalışma-
nın önem kazanmasında etkin rol 
oynamıştır. Kendi hesabına çalışma-
ya yönelik hükümet teşvikleri halen 
ülkelere göre farklılık göstermekte, 
bu konuda özellikle Birleşik Krallık 
1980’li yıllardan bu yana farklı uygu-
lamalarla kendi hesabına çalışmayı 
en fazla teşvik eden ülkelerin başın-
da gelmektedir (Borghi, Mori ve Se-
menza, 2019: 415). 

Kendi hesabına çalışmaya 
yönelik farklı ülkelerdeki hükü-
met teşvikleri aşağıdaki şekilde 
belirtilebilir:

• Finansal destek sağlamak: 
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Sübvansiyonlar, garantiler, düşük 
faizli krediler, vergi muafiyeti; risk 
sermayesi

• İdari yükleri ortadan kaldır-
mak: Yeni bir iş kurulması sırasında 
idari prosedürleri azaltma, iş kur-
manın pratik adımları hakkında tav-
siyeler verme

• İşgücü piyasası düzenlemeleri-
ni değiştirmek: Sübvansiyonlar veya 
sosyal güvenlik katkılarından mua-
fiyetler 

• Araştırma ve geliştirmeyi teş-
vik etmek: Yenilik ve/veya araştır-
ma ve geliştirme için mali destek

• Girişimcilik becerilerini arttır-
mak: Mentorluk desteği, girişimcilik 
eğitimi, işletme ve muhasebe eğiti-
mi

• Girişimcilik kültürünü teşvik 
etmek: Okullarda ve üniversitelerde 
girişimcilik eğitimi

• Özel tavsiyeler vermek ve da-
nışmanlık hizmeti vermek: Teknolo-
jik yenilik, dijitalleşme, uluslararası 
pazarlama ve ticaretle ilgili konular-
da hedefe yönelik tavsiyeler,

• Yasal ve idari destek sağla-
mak: Uluslararası ticaretle ilgili belli 
sorunları aşmak için yasal tavsiye, 
fikri mülkiyet haklarının tescili ve 
korunması

• Network desteği sağlamak 
(Eurofound,2020: 53).

3. KENDİ HESABINA ÇALIŞMA 
VE YENİ EĞİLİMLER
Son yıllarda kendi hesabına ça-

lışmanın yapısı önemli ölçüde değiş-
miştir (Eurofound, 2020: 49; Murgia 
ve Pulignano, 2019: 2; Erdoğan ve 

Çiğdem, 2019: 186).
Buna göre; 
• Tarım sektöründe kendi hesa-

bına çalışanların sayısı azalmış buna 
karşılık hizmet sektöründe kendi 
hesabına çalışanların sayısı artmış-
tır (Eurofound, 2017a: 13; Eurofound, 
2020: 49).

• Kendi hesabına çalışma; tarım, 
ormancılık, balıkçılık, perakende 
ticaret, zanaat, inşaat ve ulaşımda 
yaygın olarak uygulanan bir çalış-
ma şekli iken, bilgi ve iletişim tek-
nolojilerinin gelişmesi ile birlikte 
hizmet sektöründe grafik tasarım, 
danışmanlık, web tabanlı girişimler, 
medya ve eğlence gibi birçok faaliyet 
alanına yayılmıştır. Özellikle profes-
yonel meslekler, bilimsel ve teknik 
alanlarda kendi hesabına çalışanla-
rın sayısı artmıştır (Erdoğan ve Çiğ-
dem, 2019: 186; Fulton, 2018: 9).

• Kendi hesabına çalışma daha 
heterojen bir yapıya bürünmüş, 
yüksek vasıflı işlerde (inşaat mü-
hendisliği, bilgi işlem teknolojileri, 
gazetecilik, vd) çalışanlardan, düşük 
vasıflı işlerde (bakım evleri, tarım, 
inşaat, vd) çalışanlara kadar geç-
mişten daha geniş yelpazede kendi 
hesabına çalışan grubu oluşmuştur 
(Murgia ve diğerleri, 2020: 2; Euro-
found, 2020: 49).

• “İşçisi olan kendi hesabına ça-
lışanların/ işverenler (self-emplo-
yed with employees)” sayısı azalmış, 
buna karşılık “işçisi olmayan kendi 
hesabına çalışanların (self-employed 
without employees/solo self-emp-
loyed/ own- account workers)” sa-
yısı artmıştır (Eurofound, 2017a: 7,13; 
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Eurofound, 2020: 49; Erdoğan ve Çiğ-
dem, 2019: 186; Murgia ve diğerleri, 
2020 2; Fulton, 2018: 9; Williams ve 
Lapeyre, 2017: 11). 

• Kendi hesabına çalışanlar ara-
sında özellikle işçisi olmayan kendi 
hesabına çalışanlar arasında kısmi 
süreli çalışanların oranı artmıştır 
(Williams ve Lapeyre, 2017: 11; Euro-
found, 2017a: 7; Eurofound, 2017b: 13). 

• Ülkelerin büyük bölümünde 
yasal düzenlemeler çalışanları is-
tihdam statülerine göre temel ola-
rak “ücretli çalışanlar” ve “kendi 
hesabına çalışanlar” olmak üzere iki 
kategoride sınıflandırmakta, bu iki 
temel kategori arasındaki kalan alan 
da “gri alan (grey area/zone)” ola-
rak ifade edilmektedir. Gri alan geç-
mişten bu yana söz konusu olmakla 
birlikte son otuz yıldan bu yana tek-
nolojik gelişmelere bağlı olarak dış 
kaynak kullanımı ve taşeronlaşma-
nın artması sonucu giderek daha da 
genişlemektedir. Gri alan içinde işçi-
si olmayan kendi hesabına çalışan-
ların bir bölümünü oluşturan (diğer 
bölümü gerçek işçisi olmayan kendi 
hesabına çalışanlardır) bağımlı ken-
di hesabına çalışanlarla, sahte kendi 
hesabına çalışanlar yer almakta ve 
bu çalışanların sayıları da giderek 
artmaktadır (Williams ve Lapeyre, 
2017: 15). Böylece serbest çalışanlar 
yanında resmen kendi hesabına ça-
lışan olan ancak ücretli çalışanların 
da bazı özelliklerine sahip yeni çalı-
şanlar ortaya çıkmaktadır. Bu çalı-
şanlar genellikle, işsizlik nedeniyle 
zorunlu olarak kendi hesabına çalış-

makta, daha yüksek işgücü piyasası 
risklerine ve daha istikrarsız istih-
dam koşullarına sahip olmaktadır-
lar (Erdoğan ve Çiğdem, 2019: 187). 
Bu nedenle bağımlı kendi hesabına 
çalışanlar ile sahte kendi hesabına 
çalışanlar “standart dışı çalışanlar” 
olarak kabul edilmektedir. Nitekim 
Uluslararası Çalışma Örgütü’nün 
(ILO) dört grupta sınıflandırdığı stan-
dart dışı çalışma şekilleri arasında 
yer alan “gizli istihdam (disguised 
employment)” kavramı hem sahte 
kendi hesabına çalışanları hem de 
bağımlı kendi hesabına çalışanları 
ifade etmektedir (ILO, 2016: 8). 

3.1. Bağımlı Kendi Hesabına Ça-
lışma ve Bağımlı Kendi Hesabı-
na Çalışanlar
“Bağımlı kendi hesabına çalış-

ma (dependent self-employment)” 
ile “bağımlı kendi hesabına çalışanın 
(dependent self-employed)” genel 
kabul gören bir tanımı bulunma-
makta, bağımlı kendi hesabına çalı-
şanın tanımında kullanılan kriterler 
Avrupa ülkeleri arasında farklılık 
göstermektedir (Anttila ve diğerleri, 
2020: 8).

ILO’ya göre; “kendi hesabına 
çalışan olarak kayıtlı faaliyet gös-
teren bir kişi eğer gerçekte sadece 
bir veya az sayıda kişi için faaliyette 
bulunuyorsa ve bunlardan işin nasıl 
yürütüleceği ile ilgili talimatlar alı-
yorsa, bu durum bağımlı kendi he-
sabına çalışmayı ifade etmektedir” 
(Akbaş, 2021: 27). 

İşçisi olmayan kendi hesabına 
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çalışan eğer ekonomik olarak tek bir 
kişiye bağımlı ise; bu çalışan “eko-
nomik olarak bağımlı kendi hesabı-
na çalışan (economically dependent 
self-employed)” olarak ifade edil-
mektedir. Bu çalışan gelirinin tü-
münü veya büyük bir bölümünü tek 
bir kişiden elde etmektedir (OECD, 
2019b: 61; Pedersini ve Coletto, 2010: 
2).

Eurofound tarafından 2010 yılın-
da yapılan “3. Avrupa Çalışma Koşul-
ları Anketi’nde (European Working 
Conditions Survey)” işçisi olmayan 
kendi hesabına çalışanın “gerçek 
(geneuine)” kendi hesabına çalışan 
mı yoksa ekonomik olarak bağımlı 
kendi hesabına çalışan mı olduğunu 
belirlemek amacıyla ankete katılan-
lara üç soru sorulmuştur. Bu soru-
lar çerçevesinde; sadece bir kişi için 
çalışıyorsa, işçiyi işe alma ve işten 
çıkarma konusunda otorite sahi-
bi değilse, önemli stratejik kararlar 
alma konusunda otoritesi yoksa bu 
tür işçisi olmayan kendi hesabına 
çalışanlar bağımlı kendi hesabına 
çalışanlar olarak kabul edilmiştir. 
Eurofound tarafından 2015 yılında 6. 
Avrupa Çalışma Koşulları Anketi’n-
de de 35 Avrupa ülkesinden 44.000 
kendi hesabına çalışan ve işçiye aynı 
sorular sorulmuştur (Williams ve 
Lapeyre, 2017: 15-16).

Günümüzde İspanya, Portekiz, 
Slovenya, İrlanda gibi az sayıda ül-
kede bağımlı kendi hesabına çalı-
şanın yasal tanımı bulunmaktadır. 
Bu ülkelerden örneğin İspanya’da, 
“ekonomik olarak bağımlı olduğu 

(gelirinin en az yüzde 75’ini ödeyen) 
bir kişi veya kuruluş için kişisel ola-
rak doğrudan bir ekonomik faaliyet 
veya meslek yürüten kişi” ekono-
mik olarak bağımlı kendi hesabına 
çalışan olarak tanımlanmaktadır 
(European Commission, 2017: 29; 
Belgin Boyacı, 2020: 62). Portekiz’de 
ise; yıllık gelirinin en az yüzde 50’sini 
tek bir kişiden elde eden kişi ekono-
mik olarak bağımlı kendi hesabına 
çalışan kabul edilmektedir (OECD, 
2019b: 143; European Commission, 
2017: 29). İrlanda Rekabet Yasası’nda 
da; “bir sözleşme kapsamında başka 
bir kişiye hizmet veren ve sözleşme 
kapsamındaki bu tür hizmetlerin 
ifasına ilişkin esas gelirini en fazla iki 
kişiden elde eden kişi” “tam bağımlı 
kendi hesabına çalışan (full depen-
dent self-employed worker)” olarak 
tanımlanmaktadır (Countouris ve 
De Stefano, 2019: 24).

3.2. Sahte Kendi Hesabına Ça-
lışma ve Sahte Kendi Hesabına 
Çalışanlar 
“Sahte kendi hesabına çalışma 

(bogus / false / fake / sham sel-
f-employment)” (Williams ve La-
peyre, 2017: 15) bağımlı kendi hesabı-
na çalışmadan farklıdır. Ancak bazı 
ülkelerin ve araştırmacıların bağımlı 
kendi hesabına çalışma kavramı ile 
sahte kendi hesabına çalışma kav-
ramını birbiri yerine kullandıkları 
görülmektedir (Akbaş, 2021: 26). Ay-
rıca literatürde sahte kendi hesabına 
çalışma kavramı konusunda kavram 
birliği bulunmamakta, bu kavram 
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yerine “yanlış sınıflandırılmış kendi 
hesabına çalışma (misclassifed sel-
f-employment)” veya “gizli istihdam 
(disguised employment)” kavram-
ları da kullanılmaktadır (Williams ve 
Lapeyre, 2017: 15).

Genel olarak sahte kendi he-
sabına çalışma; “ücretli çalışmanın 
bazı özelliklerini (tek bir işverene 
bağımlı olarak çalışma, çalışma sa-
atleri veya işin yürütüldüğü mekân 
konusunda esnek olmama ve 
önemli kararlar alma konusunda 
otorite sahibi olmama gibi) taşıyan 
kendi hesabına çalışma şekli” olarak 
tanımlanmaktadır (Nikulin, 2021: 71; 
Akbaş, 2021: 26-27). Sahte kendi he-
sabına çalışmada çalışan; bir veya 
birkaç kişiye sadece ekonomik ola-
rak bağımlı olmamakta, bu kişi ile 
arasında çalışma koşulları üzerinde 
sınırlı veya hiçbir otoriteye sahip ol-
madığı bir bağımlılık ilişkisi bulun-
maktadır (OECD, 2019b: 61). Sahte 
kendi hesabına çalışma; kişinin yap-
tığı sözleşmeye göre kendi hesabına 
çalışan olarak görünmesine karşılık 
gerçekte bir kişiye bağımlı olarak 
çalışmasını ifade etmekte, bu kişi 
ile çalışan arasındaki ilişki ücretli iş 
ilişkisine benzemektedir (Conen ve 
Schippers, 2019: 13; Schoukens, 2019: 
92; OECD, 2019b:61).

İrlanda Rekabet Yasası’nda sah-
te kendi hesabına çalışan ayrıntılı bir 
şekilde; “bir sözleşme kapsamında, 
diğer kişi için, diğer kişinin bir çalı-
şanı ile aynı faaliyeti veya hizmeti 
yapan, sözleşme ilişkisinin süresi 
boyunca diğer kişiyle bir bağımlılık 

ilişkisi bulunan, işin zamanı, yeri ve 
içeriği ile ilgili diğer kişinin talimat-
larına uyması gereken, diğer kişi-
nin ticari riskine katılmayan, işin ifa 
şekli, zaman çizelgesi ve yerinin be-
lirlenmesi ile ilgili otoritesi olmayan, 
sözleşme ilişkisinin süresi boyunca 
diğer kişinin işletmesinin ayrılmaz 
bir parçası olan kişi” olarak tanım-
lanmıştır (Countouris ve De Stefano, 
2019: 24).

İşletmelerin sahte kendi hesa-
bına çalışmaya; iş yasası ve sosyal 
güvenlik yasasındaki düzenleme-
lerden ve mali yükümlülüklerden 
kaçınmak, örgütlenmeyi engelle-
mek böylece maliyetleri azaltarak 
rekabet avantajı sağlamak amacıyla 
yöneldikleri görülmektedir. Bu ne-
denle sahte kendi hesabına çalışma; 
hem çalışanlar, hem de kurallara uy-
gun olarak çalışan işletmeler (haksız 
rekabet nedeniyle) açısından olduğu 
kadar vergi gelirleri ve sosyal gü-
venlik sisteminin finansmanı açı-
sından da önemli sorunlara neden 
olmaktadır (Eurofound, 2020: 56; 
ILO ve OECD, 2020: 7; OECD, 2019a:14; 
OECD, 2019b: 15).

4. KENDİ HESABINA ÇALIŞMANIN 
SINIFLANDIRILMASI

4.1. Yasal Sınıflandırma
Kendi hesabına çalışmanın ya-

sal sınıflandırılması farklı amaçlarla 
yapılabilmekte (örneğin iş yasası, 
vergi yasası, ticaret yasası, sosyal 
güvenlik yasası gibi), sınıflandırma 
ülkelere göre değişebilmektedir. 
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Avrupa Birliği ülkeleri farklı kendi 
hesabına çalışma şekilleri arasında 
ayrım yapmak amacıyla çok sayıda 
yasal sınıflandırma oluşturmuştur. 
Bu yasal sınıflandırmaların teme-
linde ise; hem kendi hesabına ça-
lışanların hem de diğer istihdam 
statüsünde olanların hak ve yü-
kümlülüklerinin belirlenmesi yat-
maktadır.

Yasal sınıflandırmalardan biri 
olan “gerçek (genuine) kendi he-
sabına çalışmayı tanımlamak için 
kullanılan sınıflandırma” ile kendi 
hesabına çalışanlar dört grupta top-
lanmaktadır. Bunlar; 

• “Girişimciler (entrepreneurs)”: 
Kâr elde etmek amacıyla riskleri 
üstlenerek işletme veya işletmeler 
kuran kişilerdir. Girişimciler işveren 
(işçisi olan kendi hesabına çalışan) 
veya işçisi olmayan kendi hesabına 
çalışan olabilmektedir. 

• “Serbest çalışan profesyonel-
ler (liberal professionals)”: Birçok 
ülkede serbest çalışan profesyo-
nellerin bir mesleği yapabilmeleri 
için resmi kurumlara başvurmaları 
veya bir mesleki örgüte üye olmaları 
ve/veya akredite olmak gibi resmi 
işlemleri yerine getirmeleri gerek-
mektedir. Serbest çalışan profesyo-
nelleri bazı Avrupa Birliği ülkelerin-
de noterler, denetmenler/ denetim 
uzmanları gibi sınırlı meslek grup-
ları, bazı Avrupa Birliği ülkelerinde 
doktorlar, mimarlar gibi daha geniş 
kapsamlı meslek grupları oluştur-
maktadır.

• “Serbest çalışanlar (freelan-

cers)”: Serbest çalışanlar genelde 
belirli iş veya hizmet için bir söz-
leşmeye bağlı olarak çalışmakta 
(Eurofound, 2017a: 38), serbest çalı-
şan profesyonellerden farklı olarak 
gazetecilik, bilgi iletişim veya sahne 
sanatları gibi alanlarda faaliyet gös-
termektedirler (Anttila ve diğerleri, 
2020:8). Ülkelerin büyük bölümünde 
serbest çalışmadan elde edilen ge-
lirin belli bir eşiğin altında kalması 
halinde serbest çalışanların resmi 
olarak kayıtlı olmaları gerekme-
mektedir. Serbest çalışanlar Çekya, 
Danimarka, Estonya, Fransa, İrlanda, 
Norveç, Romanya, Slovenya, İsveç, 
Birleşik Krallık gibi Avrupa Birliği ül-
kelerinde oldukça fazladır. 

• Ücretsiz aile işçileri: Kendi he-
sabına çalışana bir sözleşme olmak-
sızın yardım eden kişilerdir.

Diğer yasal sınıflandırmalar ise; 
ekonomik olarak bağımlı veya ba-
ğımlı kendi hesabına çalışanlar ile 
sahte kendi hesabına çalışanları ta-
nımlayan sınıflandırmalardır (Euro-
found, 2017a: 37-38).

Günümüzde istihdam ilişkile-
rindeki dinamik değişim nedeniyle 
çalışanları istihdam statülerine göre 
iki yasal kategoriye göre sınıflandır-
mak gri alanda çalışanları sınıflan-
dırmak için uygun görülmemekte-
dir (Pedersini ve Coletto, 2010: 14). 
Bu nedenle 1990’ların ortalarından 
itibaren gri alanda yer alan çalışan-
ların haklarını korumaya yönelik 
olarak Avrupa Birliği üyesi birçok 
ülkede birbirinden farklı yeni yak-
laşımlar geliştirilmeye başlanmıştır. 
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Buna göre;
• Bazı Avrupa Birliği ülkeleri iki 

yasal kategori arasında bir “üçüncü 
kategori” oluşturmuşlardır. Bura-
da temel olarak iki yaklaşım ortaya 
çıkmıştır. İlk yaklaşım; tamamen 
yeni “karma (hybrid)” bir statü oluş-
turulmasıdır. Karma statü halen 
“işçi benzeri kişi” adı altında Avus-
turya’da ve “yarı bağımlı çalışan” adı 
altında İtalya’da uygulanmaktadır. 
Bu yaklaşımda karma statüdekiler 
kendi hesabına çalışanlar gibi vergi 
yasasının kurallarına tabi olmak-
ta ancak aynı zamanda işçiler gibi 
sosyal güvenlik hakkına sahip ol-
maktadırlar. Karma statü uygulanan 
ülkelerde çalışanlar kendi hesabı-
na çalışan olarak sınıflandırılmak-
ta ancak sosyal güvenlik açısından 
kendilerine özel bir statü verilmek-
tedir. Örneğin; Avusturya’da “ba-
ğımsız hizmet sözleşmesi” olarak 
adlandırılan sözleşme ile çalışanlar 
genel sosyal güvenlik sisteminden 
işçi gibi yararlanmakta, buna kar-
şılık vergiler sözkonusu olduğunda 
kendi hesabına çalışanlara yöne-
lik düzenlemeler uygulanmaktadır. 
İtalya’da ise “eşgüdümlü ve sürekli 
işbirliği sözleşmeleri (kısaca co.co.
co)” ile çalışanlar yaşlılık, iş kaza-
sı ve meslek hastalıkları risklerine 
karşı korunmakta, asgari ücretten 
yararlanmaktadırlar.

• İkinci yaklaşım ise, “ekono-
mik olarak bağımlı kendi hesabına 
çalışanlar” olarak adlandırılan bir 
alt kategorinin tanınması ve sosyal 
güvenlik sistemlerinin bu kategori 

için işçilere benzer haklar sağlaya-
cak şekilde düzenlenmesidir. İkinci 
yaklaşımı uygulayan ülkeler ara-
sında Portekiz, Slovakya, Slovenya 
ve İspanya yer almaktadır. Örneğin 
İspanya’da ekonomik olarak ba-
ğımlı kendi hesabına çalışanlar as-
gari ücret, toplu pazarlık, her yıl 15 
günlük yıllık izin, aile izni, hastalık 
izni, geçersiz ve haksız fesih halinde 
tazminat alma hakkına sahiptir. Ay-
rca bu çalışanlar iş kazası ve mes-
lek hastalıkları kapsamındadırlar. 
İş uyuşmazlığı çıkması halinde iş 
mahkemesine başvurabilmektedir-
ler. Ancak işçiler için gönüllü olan 
işsizlik sigortası bu grup için zorunlu 
olmaktadır (Eurofound, 2017a: 38-
40; Belgin Boyacı, 2020: 59, 69).

Bazı Avrupa Birliği ülkeleri ise; 
“üçüncü kategori oluşturmak ye-
rine iki yasal kategoriye göre sınıf-
landırmayı devam ettirmekte ancak 
çalışanların bir kategoriden diğerine 
daha kolay tahsisi için kriterler” be-
lirlemektedirler. Burada da iki yak-
laşım söz konusudur:

• İlk yaklaşım; sahte kendi he-
sabına çalışanlarla mücadele etmek 
ve bunu belirlemek için “ekonomik 
bağımlılık” kriterini kullanmak-
tadır. Bu yaklaşım Almanya, Malta 
ve Letonya gibi ülkelerde uygulan-
maktadır. Örneğin; Almanya’da “işçi 
benzeri kişi” olarak adlandırılan ça-
lışanlar; ülkedeki farklı yasalarda 
yer alan düzenlemeler çerçevesinde 
ücretli izin hakkına sahip olmak-
ta, iş uyuşmazlığı çıkması halinde 
iş mahkemesine başvurabilmekte, 
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toplu iş sözleşmesinden, veya ilgi-
li bakanlık tarafından teşmil edilen 
toplu iş sözleşmesinden yararlana-
bilmektedirler (Eurofound, 2017a: 38; 
Belgin Boyacı, 2020: 70). 

• İkinci yaklaşım ise; kendi he-
sabına çalışmayı ücretli çalışmadan 
ayırt etmek için “açık kriterler” ge-
liştirmektir. Bu yaklaşım Belçika, İr-
landa, Norveç, Polonya gibi ülkelerde 
uygulanmaktadır. Bu ülkelerde işçi-
lerle kendi hesabına çalışanları bir-
birinden ayırt etmeye yardımcı olan 
bazı kriterler oluşturulmaktadır. Bu 
kriterler arasında bağımlılık yanında 
karar alma otoritesi de yer almakta-
dır (Eurofound, 2017a: 38, 41-42). 

4.2. İstatistiki Sınıflandırma
İstatistiki sınıflandırma istih-

dam içinde yer alan farklı çalışan 
gruplarının boyutunu belirlemek 
amacıyla oluşturulmaktadır. Bu ko-
nuda en önemli istatistiki sınıflan-
dırma ILO tarafından 1993 yılında 
geliştirilen ve 15. Uluslararası Çalış-
ma İstatistikçileri Konferansı’nda 
benimsenen “Uluslararası İstihdam 
Statüleri Sınıflandırması’dır (Inter-
national Classification of Status in 
Employment- ICSE-93)”. ICSE-93 
istihdam statülerini temel olarak 
altı grupta toplamıştır. Bunlar; üc-
retli çalışanlar, işverenler, kendi 
hesabına çalışanlar, üretim koope-
ratifi üyeleri, ücretsiz aile işçileri ve 
sınıflandırılmayan statüde olanlar 
şeklindedir. Bu istihdam statüleri 
de ekonomik risk ve otorite türüne 
göre; “ücretli çalışma (istihdam)” ve 

“kendi hesabına çalışma (istihdam)” 
olmak üzere iki temel kategoride sı-
nıflandırılmıştır. Kendi hesabına ça-
lışanlar; işverenler (işçisi olan kendi 
hesabına çalışanlar), işçisi olmayan 
kendi hesabına çalışanlar, üretim 
kooperatifi üyeleri, ücretsiz aile işçi-
leri olmak üzere dört alt gruba ayrıl-
mıştır (Eurofound,2017a: 45; Şenel ve 
Kumaş, 2019: 362-363; Akbaş, 2021: 
7).

ISCE-93 sınıflandırmasının de-
ğişen koşullar çerçevesinde yetersiz 
kalması üzerine ICSE-93 ILO tara-
fından güncellenmiş, 2018 yılında 20. 
Uluslararası Çalışma İstatistikçileri 
Konferansı’nda ICSE-18 kabul edil-
miştir. ICSE-18 ile ekonomik risk ve 
otorite türüne göre yeni bir sınıflan-
dırmaya gidilmiştir. ICSE-18; otorite 
türüne göre çalışanları “bağımlı” ve 
“bağımsız” çalışanlar olarak sınıf-
landırmış, çalışanların statüsü; ça-
lışanın işin organizasyonu üzerin-
de uyguladığı otoritenin niteliğine, 
işin organizasyonu ve/veya piyasa 
üzerinde sahip olduğu kontrole, işin 
yapıldığı ekonomik birime erişim 
için başka bir kişiye veya ekonomik 
birime ne ölçüde bağımlı olduğuna 
göre belirlenmiştir. Ekonomik risk 
türüne göre ise; çalışanlar “ücret” 
ve “kâr” karşılığı çalışmalarına göre 
sınıflandırılmıştır. Çalışanların sta-
tüsü de çalışanların faaliyetlerini 
yerine getirirken ne ölçüde ekono-
mik ve diğer kaynakların kaybına, 
nakdi veya ayni gelirin belirsizliğine 
veya hiç gelir elde edememe duru-
muna maruz kalabileceklerine göre 
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belirlenmiştir (ILO ve OECD, 2020: 3; 
Akbaş, 2021: 8).

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği 
Örgütü (OECD) de ILO’nun sınıflan-
dırmasına benzer bir sınıflandırma 
yapmıştır. OECD’ye göre halen kendi 
hesabına çalışma; işverenler (işçisi 
olan kendi hesabına çalışanlar), işçi-
si olmayan kendi hesabına çalışan-
lar, üretim kooperatifi üyeleri ve üc-
retsiz aile işçilerini kapsamaktadır 
(OECD, 2021; Akbaş, 2021: 8).

Avrupa Birliği İstatistik Ofisi –
Eurostat kendi hesabına çalışanı; 
tüzel kişiliği olmayan bir işletmenin 
ortağı veya sahibi olarak bu işletme-
de ücret karşılığı olmadan çalışanlar 
olarak tanımlamaktadır. Eurostat’a 
göre, kendi hesabına çalışanlar; üc-
retsiz aile işçileri, işletme dışında/ 
evde çalışanlar, tek başına veya 
toplu olarak kendi sermayelerini 
oluşturmak veya kendileri kullan-
mak amacıyla üretim yapanlardan 
oluşmaktadır (Eurostat, 2021; Akbaş, 
2021: 9).

Eurofound tarafından ayrıca li-
teratürde kendi hesabına çalışma 
beş grupta sınıflandırılmaktadır. 
Bunlar; 

•    Girişimciler 
• “Geleneksel serbest çalışan 

profesyoneller (traditional free pro-
fessionals)”: Bunlar mesleklerini 
yapabilmek için belirli koşulları ye-
rine getirmek, yasal düzenlemelere 
ve görev kodlarına uymak, kamu 
kayıtlarında yer alabilmek için belli 
sınavları geçmek zorunda olan ki-
şilerdir. Faaliyetlerini genellikle tek 

başına veya diğer profesyoneller-
le birlikte ve eğer gerekirse sınırlı 
sayıda işçi ile birlikte gerçekleştir-
mektedirler. 

• Geleneksel kendi hesabına ça-
lışma şekillerini temsil eden zana-
atkârlar, çiftçiler, ticaret yapanlar: 
Bunlar genellikle aile üyeleri veya az 
sayıda işçi ile birlikte çalışmaktadır-
lar. 

• Vasıflı ancak düzenlenmemiş 
mesleklerde kendi hesabına çalı-
şanlar (yeni profesyoneller) 

• Vasıfsız mesleklerde kendi he-
sabına çalışanlar: Bunlar işlerini tek 
başına yürütmekte ancak bazen aile 
üyeleri tarafından desteklenmekte-
dirler (European Commission, 2017: 
28; Pedersini ve Coletto, 2010:2,15; 
Erdoğan ve Çiğdem, 2019: 187).

5. GÜNÜMÜZDE KENDİ HESABI-
NA ÇALIŞMANIN BOYUTU 
Günümüzde kendi hesabına 

çalışmanın boyutu ile ilgili olarak 
ülkeler arasında karşılaştırma ya-
pılmasında çeşitli sorunlar bulun-
maktadır. Bu sorunlar aşağıdaki şe-
kilde sıralanabilir:

• Kendi hesabına çalışma konu-
sunda ülkeler arasında kavram bir-
liğinin olmaması, kavramın ülkelere 
göre farklı anlamlar ifade etmesi, 

• Kendi hesabına çalışanların 
oranının belirlenmesinde dikkate 
alınan kitlenin farklı olması (tarımda 
kendi hesabına çalışanların dikka-
te alınıp alınmadığı, çalışma çağın-
daki nüfus, işgücü veya istihdamın 
hangisinin oranın hesaplanmasında 
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dikkate alındığı, vb),
• Ülkelerin kendi hesabına çalı-

şanların belirlenmesinde yaptıkları 
farklı uygulamalar (soru kâğıdın-
da yer alan sorular ve bu soruların 
değerlendirilme şekli vd.) (Gündo-
ğan,1999: 75,77). 

Bu durum dikkate alınarak; top-
lam istihdam içinde kendi hesabına 
çalışanların oranı ülkelere göre ince-
lendiğinde; örneğin; OECD’nin kendi 
hesabına çalışma tanımı çerçeve-
sinde, 2019 yılı OECD verilerine göre; 

• OECD ülkeleri arasında top-
lam istihdam içinde kendi hesabına 
çalışanların oranı ABD (yüzde 6,1), 
Norveç (yüzde 6,5), Rusya (yüzde 
6,7), Kanada (yüzde 8,2), Danimarka 
(yüzde 8,5), Almanya (yüzde 9,6) gibi 
gelişmiş ülkelerde düşük, buna kar-
şılık Kolombiya (yüzde 50,1), Brezilya 
(yüzde 32,6), Meksika (yüzde 31,9), 
Türkiye (yüzde 31,5) gibi gelişmekte 
olan ülkelerde yüksektir. 

Avrupa Birliği ülkeleri arasında 
da oran ülkelere göre farklılık gös-
termektedir. Buna göre oran;

• Danimarka, Hırvatistan, Lük-
semburg, Almanya ve İsveç’te yüzde 
10’un altında;

• Letonya, Litvanya, Macaristan, 
Avusturya, Fransa ve Slovenya’da 
yüzde 11,6 ile yüzde 12,6 arasında; 

• Finlandiya, İrlanda, İspanya, 
Portekiz, Çekya ve Hollanda’da yüz-
de 13,4 ile yüzde 20 arasında; 

• Polonya (yüzde 20,6), İtalya 
(yüzde 22,5) ve Yunanistan’da (yüz-
de 32,9) yüzde 20’nin üzerindedir. 

• 2019 yılı için AB28’de oran yüz-

de 15,3, 2020 yılı için AB27’de yüzde 
15,2’dir (OECD, 2021). Avrupa Birliği 
ülkelerinden bir bölümünde oran 
artarken, bir bölümünde azalmakta 
bu nedenle Avrupa Birliği ortalaması 
son yıllarda fazla bir değişim göster-
memektedir (Eurofound, 2017a: 7). 

6. KENDİ HESABINA ÇALIŞAN-
LARIN ÖZELLİKLERİ
Kendi hesabına çalışanların ge-

nel olarak özellikleri incelendiğinde; 
yaş değişkenine göre kendi hesa-
bına çalışanların oranının değiştiği 
görülmektedir. Örneğin; 6.Avrupa 
Çalışma Koşulları Anketi verilerine 
göre; bağımlı kendi hesabına çalı-
şanların yüzde 46’sı 50 yaşın üze-
rindedir (Williams ve Lapeyre, 2017: 
20). Bu çalışanların bazıları çalış-
ma yaşamlarının tümünde veya bir 
bölümünde kendi hesabına çalışan 
iken, bazıları 50 yaşından sonra 
kendi hesabına çalışmaya geçmiş, 
bazıları için ise kendi hesabına çalış-
ma emekliliğe geçişin bir aşamasını 
oluşturmuştur (Conen ve Schippers, 
2019: 17).

Cinsiyet değişkenine göre oran-
lar incelendiğinde ise; oran erkekler-
de kadınlardan daha yüksektir. Ör-
neğin; 6. Avrupa Çalışma Koşullları 
Anketi verilerine göre; bağımlı kendi 
hesabına çalışanların yüzde 42’si 
kadın, yüzde 58’i erkektir (Williams 
ve Lapeyre, 2017: 19).

Konu sektörler açısından ele 
alındığında örneğin; Avrupa Birliği 
İş Gücü Anketi 2017 verilerine göre; 
AB28’de tarım ve tarımla ilgili sek-
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törlerde istihdamın yaklaşık yarı-
sını kendi hesabına çalışanlar oluş-
turmaktadır. Oran; inşaatta yüzde 
27, bilgi ağırlıklı hizmetlerde yüzde 
22’dir. Ayrıca kendi hesabına çalı-
şanların sektörlere göre dağılımında 
cinsiyete göre farklılıklar da ortaya 
çıkmaktadır (Eurofound, 2020: 49). 

7. KENDİ HESABINA ÇALIŞMA 
İLE İLGİLİ SORUNLAR

7.1. Gri Alan ile ilgili Sorunlar 
Ülkelerin büyük bölümünde is-

tihdam statüleri ücretli çalışma ve 
kendi hesabına çalışma olmak üze-
re iki temel kategoride sınıflandırıl-
maktadır. Bu ikili sınıflandırmada 
ücretli çalışma; çalışma koşullarının 
düzenlenmesi ve çalışanların ko-
runması açısından temel oluştur-
maktadır. Bu nedenle kendi hesa-
bına çalışanlar ücretli çalışanlardan 
farklı çalışma koşullarına, haklara 
ve sorumluklara sahiptir (Williams 
ve Lapeyre, 2017: 36, 11). Günümüz-
de ücretli çalışma ile kendi hesabına 
çalışma arasında kalan gri alanda 
çalışanların sayısı giderek artmak-
ta, bu nedenle bu alanda çalışanların 
gerçek istihdam statülerinin belir-
lenmesi geçmişten daha önemli hale 
gelmektedir. Zira gri alanda kalan 
çalışanlar için belirlenecek istihdam 
statüsü onların gelir, çalışma süre-
si, iş sağlığı ve güvenliği gibi çalış-
ma koşulları ile sosyal güvenlikleri 
ve örgütlenmeleri açısından büyük 
önem taşımaktadır (Tokol, 2021: 56; 
OECD, 2019b: 19). 

Son yıllarda gri alanda kalan 

çalışanları korumak ve gri alanın 
boyutunu daraltmak amacıyla ILO 
ve OECD gibi uluslararası örgütler 
çeşitli önerilerde bulunmakta, bir-
çok ülkede hükümetler bu konuda 
farklı düzenlemeler yapmaktadırlar. 
Bu düzenlemelerin bazıları aşağıda 
belirtilmiştir.

• “Gerçeklerin önceliği ilkesi” 
çerçevesinde statü sınıflandırma 
kurallarını ve düzenlemelerini ba-
sitleştirmek, netleştirmek ve revize 
etmek: Bu konuda ABD ve Avustu-
ralya gibi ülkelerde farklı uygula-
malar bulunmaktadır (ILO ve OECD, 
2020: 10). Çalışanların önceliği ilkesi; 
ILO’nun “198 sayılı İstihdam İlişki-
leri Tavsiye Kararı’nda (2006)” yer 
almaktadır. Tavsiye kararı istihdam 
statülerinin yanlış sınıflandırılması-
nı tespit etmek için bir dizi ilke be-
lirlemekte ve gerçeklerin önceliği 
ilkesine yer vermektedir. Bu ilkeye 
göre; “bir istihdam ilişkisinin var-
lığının belirlenmesinde tarafların o 
ilişkiyi nasıl tanımladıklarından çok 
fiili durumla ilgili gerçekler dikkate 
alınmalıdır”. Bu ilke halen Bulgaris-
tan, İrlanda, Polonya, Birleşik Krallık 
gibi ülkelerde konu ile ilgili davalarda 
hâkimler tarafından uygulanmakta-
dır (Williams ve Lapeyre: 2017: 36). 

• Gri alanda kalan çalışanların 
hak ve güvencelerini genişletmek: 
Bu konuda ülkeler arasında farklı 
uygulamalar sözkonusu olabilmek-
tedir. Örneğin; işçilerin sahip oldu-
ğu belli hak ve güvencelerin hangi 
gruplara genişletileceği, hangi işçi 
hak ve güvencelerinin en azından 
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kısmen genişletileceği (adil ücret, 
çalışma süresi, iş sağlığı ve güvenli-
ği, ayrımcılıkla mücadele, istihdamın 
korunması, toplu pazarlık), bunların 
nasıl uygulanacağı konusunda halen 
ülkeler arasında farklılıklar bulun-
maktadır. Bazı ülkelerde üçlü iş iliş-
kisinde (platform çalışma da dâhil) 
işverenin görev ve sorumlulukla-
rının açıklığa kavuşturulması veya 
belirlenmesi ile ilgili düzenlemeler 
de yapılmaktadır (OECD, 2019b; 32; 
OECD, 2019a: 27-29).

• Sahte kendi hesabına çalışma 
uygulayan işletmelere çeşitli cezai 
yaptırımlar uygulamak: Ülkelerin 
uyguladığı cezai yaptırımlar çok çe-
şitli olabilmektedir. Bu yaptırımlar 
arasında; istihdam ilişkisinin ye-
niden sınıflandırılması, vergilerin 
ve sigorta prim oranlarının geriye 
dönük olarak işletmeye ödetilmesi; 
tekrarlanan yasa ihlâllerine karşı 
işletmeye daha ağır cezalar veril-
mesi, mahkeme kararlarının dava-
cının dışında benzer durumda olan 
tüm çalışanlara uygulanması sayı-
labilir (ILO ve OECD, 2020: 11; OECD, 
2019b: 32). Bu yaptırımlardan özel-
likle istihdam ilişkisinin yeniden sı-
nıflandırılması birçok ülkede temel 
yaptırım olarak uygulanmaktadır. 
Ancak istihdam ilişkisinin yeniden 
sınıflandırılmasında ülkeler arasın-
da farklılıklar sözkonusudur. Örne-
ğin; Çekya, Finlandiya, Almanya, İr-
landa, Lüksemburg, Portekiz, İsveç, 
Birleşik Krallık ve Hollanda’da yanlış 
sınıflandırma durumunda kendi he-
sabına çalışan istihdam ilişkisinin 

başladığı tarihten itibaren işçi ola-
rak kabul edilmekte ve geriye dönük 
olarak alması gereken tüm hakları 
almaktadır. Diğer Avrupa Birliği ül-
kelerinde ise; istihdam ilişkisinin 
yeniden sınıflandırılması belli etkiler 
ve durumlarla sınırlandırılabilmek-
tedir. Örneğin; Romanya’da istihdam 
ilişkisinin yeniden sınıflandırılması 
sadece mali konularla ilgili olmak-
tadır. İtalya ve Yunanistan’da kamu 
işletmelerinde istihdam ilişkisinin 
yeniden sınıflandırılması sözkonu-
su olmamakta sadece çalışanlara 
mali açıdan telâfi sağlanmaktadır. 
İrlanda, Polonya ve Birleşik Krallık’ta 
sadece hakimler tarafından yeniden 
sınıflandırma yapılabilmektedir. An-
cak uygulamada çalışanlar; davalar 
uzun sürdüğü, maliyetli olduğu, “so-
runlu kişi” olarak görülmek isteme-
dikleri, hakları konusunda bilinçli 
olmadıkları için genelde mahkeme-
ye başvurmamaktadırlar. Ayrıca iş 
müfettişleri ve hâkimlerin de bu tür 
ihlâlleri tespit etmeleri ve yaptırım-
ları uygulamaları oldukça güç ol-
maktadır (Williams ve Lapeyre, 2017: 
37).

• Çalışanların istihdam ilişkisi-
nin yanlış sınıflandırılmasına karşı 
dava açmalarını kolaylaştırmak/ 
maliyetleri azaltmak: Bu amaçla bir-
çok ülkede ispat yükünün işverene 
yüklenmesi (Yunanistan, Macaris-
tan, İtalya), mahkeme giderlerinin 
azaltılması, prosedürün basitleş-
tirilmesi, çalışanlara yönelik risk-
lerin azaltılması gibi düzenlemeler 
yapılmaktadır (ILO ve OECD, 2020: 
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11; OECD, 2019a: 25; OECD, 2019b:32). 
Avusturalya, İspanya ve ABD’de res-
mi kurumlar özellikle kamu yararı 
açısından önemli olan durumlarda, 
yanlış sınıflandırmaya karşı re’sen 
dava açabilmekte, İsveç’te sendika-
lar yanlış sınıflandırma ile ilgili bir 
davaya taraf olabilmektedirler (ILO 
ve OECD, 2020: 11). 

• İş müfettişlerinin ihlâlleri tespit 
etme ve izleme kapasitelerini güç-
lendirmek: Örneğin ABD’de bu yön-
de bir uygulama bulunmaktadır (ILO 
ve OECD, 2020: 11; OECD, 2019b: 32). 

• Bağımlı kendi hesabına çalışan 
istihdam etmeyen işletmelere po-
zitif yaptırımlar uygulamak: Pozitif 
yaptırımlar ülkelere göre farklılık 
gösterebilmektedir. Örneğin; İtal-
ya’da 2015 yılında çıkarılan 81/2015 
sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
(KHK) ile işletmelerin kendi hesabı-
na çalışma sözleşmelerini 2015 yılı 
sonuna kadar belirsiz süreli iş söz-
leşmelerine dönüştürmeleri halinde 
ödemeleri gereken para cezaları ile 
tazminatlar için af getirilmiştir (Wil-
liams ve Lapeyre, 2017: 37). 

• İşletmeleri ve çalışanları istih-
dam ilişkisini kendi hesabına çalı-
şan olarak yanlış sınıflandırmaya 
yönelten teşvikleri azaltmak: Bazı 
ülkelerde, vergiler ve sigorta prim 
oranlarında işçi ile kendi hesabına 
çalışan arasındaki farklılıklar işlet-
meleri ve/veya çalışanları yanlış sı-
nıflandırmaya teşvik etmektedir. Bu 
nedenle örneğin; İtalya’da bağımlı 
kendi hesabına çalışanların sigorta 
prim oranları işçilerin prim oranla-

rı ile kademeli olarak uyumlu hale 
getirilmiştir (ILO ve OECD, 2020: 11; 
OECD, 2019a: 23). 

• Mevcut düzenlemeler konu-
sunda işverenler ve çalışanların far-
kındalığını artırmak: Bu yöntem ha-
len birçok ülkede uygulanmaktadır 
(OECD,2019b:32).

7.2. Çalışma Koşulları ve Sosyal 
Güvenlik ile İlgili Sorunlar
Kendi hesabına çalışanların is-

tihdam ve çalışma koşulları kendi 
hesabına çalışma şekillerine ve bu 
çalışma şekillerinin gerçekleştiril-
diği kurumsal, ekonomik ve sosyal 
koşullara göre farklılık göstermek-
tedir (Pedersini ve Coletto, 2010: 53). 
Nitekim; işçisi olan kendi hesabına 
çalışanların aylık gelirlerinin, işçisi 
olmayan kendi hesabına çalışanlar-
dan daha yüksek olduğu görülmek-
tedir (Eurofound, 2017a: 28). Diğer ta-
raftan işçisi olmayan kendi hesabına 
çalışanların gelirleri düşük olduğu 
kadar aynı zamanda düzensizdir. 
Ancak gelirin düzenli olmaması tüm 
kendi hesabına çalışanlar için de 
önemli bir sorunu oluşturmaktadır. 
Araştırmalara göre; Avrupa’da kendi 
hesabına çalışanlar -özellikle işçisi 
olmayan kendi hesabına çalışanlar- 
işçilerden önemli ölçüde daha fazla, 
“işte yoksulluk riski” ile karşı kar-
şıyadırlar. İşte yoksulluk riski daha 
sonra yerini yaşlılıkta yoksulluk 
riskine bırakmaktadır (Conen ve Sc-
hippers, 2019: 6-7, 11). 2015 yılı itiba-
riyle standart dışı çalışanlarla, kendi 
hesabına çalışanlarda yoksulluk 
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riski oranı standart çalışanlara göre 
önemli ölçüde yüksektir. Avrupa 
Birliği’nde kendi hesabına çalışan-
larda yoksulluk riski oranı işçilerden 
üç kat fazla olduğundan bu durum 
Avrupa için bir tehdit oluşturmakta-
dır (European Commission, 2017: 15)

Kendi hesabına çalışanların ça-
lışma süreleri de çok belirsiz ve iş-
çilere göre daha az düzenlenmiştir. 
Kendi hesabına çalışma; çalışılan 
zaman ile çalışılmayan zaman ara-
sında açık bir sınırın bulunmadığı bir 
çalışma şekli olarak bilinmektedir. 
Nitekim çeşitli Avrupa ülkelerinde, 
farklı tarihlerde yapılan araştırma-
larda, kendi hesabına çalışanların 
işçilerden daha uzun süre çalıştıkları 
tespit edilmiştir (Pedersini ve Colet-
to, 2010: 53-55). 

Ayrıca birçok ülkede kendi he-
sabına çalışanlar iş sağlığı ve güven-
liği mevzuatının kapsamı dışında 
kalmaktadır (Williams ve Lapeyre, 
2017: 11). Bu nedenle kendi hesabı-
na çalışanlar iş sağlığı ve güvenliği 
açısından işçilere göre daha deza-
vantajlı konumdadırlar. Geleneksel 
kendi hesabına çalışmada faaliye-
tin küçük işletmelerde, iş sağlığı ve 
güvenliği tedbirleri yeterli ölçüde 
alınmadan ve çoğunlukla dene-
tim olmadan yapılması iş kazası ve 
meslek hastalığı riskini arttırmak-
tadır. İşin bizzat yapılması sırasında 
kendi hesabına çalışanların karşı-
laşabilecekleri iş kazası ve meslek 
hastalıkları riskleri ise; hem onların 
bedensel ve ruhsal sağlıklarını, hem 
de faaliyeti askıya alma (veya sona 

erdirme) olasılığıyla ekonomik ko-
şullarını zorlayabilmektedir (Akbaş, 
2021: 12-13).

Her ne kadar bazı ülkeler; kendi 
hesabına çalışanları veya en azın-
dan bazı kendi hesabına çalışanları 
sosyal güvenlik yasasındaki bazı 
düzenlemelerin kapsamına alma 
yönünde adım atmışlarsa da, kendi 
hesabına çalışanlara yönelik sosyal 
güvenliğin (sosyal koruma) kapsamı 
birçok ülkede işçilerin gerisindedir. 
İşçilerle kendi hesabına çalışanlar 
arasında sosyal güvenlik kapsamın-
daki dengesizlik; 

• Kendi hesabına çalışanların 
gelirlerinin işçilere göre daha değiş-
ken olması, bunun prim oranlarının 
hesaplanması ve tahsil edilmesini 
zorlaştırması,

• Bazı kendi hesabına çalışan 
grupları için yapılan prim oranlarına 
yönelik özel düzenlemeler dışında 
kendi hesabına çalışanların işveren 
katkı payını da ödemeleri,

• Kendi hesabına çalışanların 
koşullar, gereksinimler ve katkı ka-
pasiteleri açısından homojen olma-
maları,

• Bazı kendi hesabına çalışan-
ların özellikle işçisi olmayan kendi 
hesabına çalışanların beyan, kayıt 
tutma, prim ödeme açısından sınırlı 
kapasiteye sahip olmaları,

• Sosyal güvenlik sistemi ile ilgili 
düzenlemelerin kendi hesabına çalı-
şanların prim ödemelerini veya sos-
yal yardımlara hak kazanmalarını 
zorlaştırması gibi nedenlerle ortaya 
çıkmaktadır (ILO ve OECD, 2020: 8; 
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Akbaş, 2021: 16).
Halen kendi hesabına çalışanla-

ra yönelik sosyal güvenlik sistemle-
rinde ülkeler arasında önemli farklı-
lıklar bulunmaktadır. Bu farklılıklar 
ülkelerin refah rejimleri ile yakından 
ilgilidir (Pedersini ve Coletto, 2010: 
21; Eurofound, 2020: 57; Akbaş, 2021: 
36). 

Uluslararası Sosyal Güvenlik Ör-
gütü; kendi hesabına çalışanlar için 
tasarlanan programları düzenleme 
şekline göre dört ana grupta sınıf-
landırmaktadır. 

Bunlar;
• Kendi hesabına çalışanların il-

gili ülkenin asli sosyal sigorta prog-
ramına dâhil edilmesi: Bu program-
larda kendi hesabına çalışanlarla, 
işçilerden alınan prim/katkı tutarla-
rı ve sigorta programlarından yarar-
lanma koşulları ülkelere göre farklı-
lık gösterebilmektedir. 

• Kendi hesabına çalışanların 
tümü için ikâme bir sistemin oluş-
turulması: Bu programlar kendi he-
sabına çalışan grupları için ortak 
düzenlenmiştir. Ancak grubun he-
terojen yapısı idari ve sosyal açıdan 
daha fazla maliyete neden olabil-
mektedir. Belçika bu sistemi uygula-
yan ülkeler arasındadır.

• Kendi hesabına çalışma üst 
başlığında, istihdam edilme biçim-
lerinin ayrı olarak değerlendirilmesi: 
Bu programlarda tarımda çalışanlar, 
esnaf ve sanatkârlar, vd ayrı prog-
ramlara ve sosyal güvenlik düzenle-
melerine sahip olmakta, programlar 
için farklı kurumlar oluşturulmak-

tadır. Fransa, Almanya, İspanya, 
İtalya bu sistemi uygulayan ülkeler 
arasındadır.

• Kendi hesabına çalışanların 
herhangi bir sosyal sigorta proviz-
yonuna sahip olmaksızın kapsam 
dışında bırakılmasıdır (Akbaş, 2021: 
19). 

2017 yılında Avrupa Komisyo-
nu için hazırlanan “Access to social 
protection for people working on 
non-standard contracts and as sel-
f-empoymend in Europe: A study 
of national policies” adını taşıyan 
rapora göre; AB28 ile Sırbistan ve 
Norveç’te vergilerle finanse edilen 
kamu sosyal güvenlik harcamaları 
ile prime dayalı sosyal sigortalar çer-
çevesinde; kendi hesabına çalışan-
ların sağlık bakım, hastalık, analık/
babalık, yaşlılık, ölüm, işsizlik, sosyal 
yardım, uzun dönem bakım, malul-
lük, iş kazası ve meslek hastalıkları 
ve aile yardımlarına erişimi konu-
sunda ülkeler arasında önemli fark-
lılıklar bulunmaktadır. 

Ayrıca bunlara kendi hesabına 
çalışanların; “tam olarak erişimle-
ri”, “kısmi olarak erişimleri”, “isteğe 
bağlı olarak erişimleri” veya “hiç eri-
şememeleri” konusunda da ülkeler 
arasında farklılıklar söz konusudur. 
Rapora göre; 30 ülkenin tümünde 
kendi hesabına çalışanlar vergiler-
le finanse edilen sağlık bakımından 
yararlanmakta buna karşılık işsizlik 
sigortasına kendi hesabına çalışan-
ların tam olarak erişimi sadece 12 
ülkede söz konusu olabilmektedir. İş 
kazası ve meslek hastalıkları, has-
talık, analık/babalık sigortalarına 
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ise; kendi hesabına çalışanlar ülke-
lerin büyük bölümünde sınırlı erişim 
sağlayabilmektedirler (Fulton, 2018: 
71-72).

Diğer taraftan Covid-19 salgını 
sırasında salgından kendi hesabına 
çalışanlar işçilerden daha fazla et-
kilenmiş (Spasova, Ghailani, Saba-
to, Coster, Fronteddu ve Vanhercke, 
2021: 5-6). Bu durum kendi hesabına 
çalışanların daha fazla korunması 
gerektiğini açıkça ortaya koymuş-
tur. Bu doğrultuda salgın sırasında 
birçok ülkede hükümetler kendi 
hesabına çalışanlara yönelik yeni 
politikalar izlemiş, yasal önlemler 
almışlardır. Bu önlemler arasında; 
kendi hesabına çalışanların ge-
lir kayıplarını azaltmaya ve işlerini 
desteklemeye yönelik planlar oluş-
turmak, vergilerle finanse edilen 
hastalık yardımlarından kendi hesa-
bına çalışanların da yararlanmaları-
nı sağlamak, talebin azalmasından 
etkilenen kendi hesabına çalışan-
lara finansal destek sağlamak gibi 
önlemler yer almıştır (ILO ve OECD, 
2020: 1, 19).

7.3. Örgütlenme ile İlgili Sorun-
lar

7.3.1. Farklı Örgütlere Üyelik
Kendi hesabına çalışanlar he-

terojen yapıları nedeniyle ticaret 
ve sanayi odaları, işveren örgütleri, 
sendikalar, diğer geleneksel örgüt-
ler gibi birbirinden farklı özelliklere 
ve faaliyet alanlarına sahip örgütlere 
üye olmakta, bu örgütler tarafından 

temsil edilmektedirler. Örneğin; ge-
leneksel serbest çalışan profesyo-
neller (doktor, avukat, mimarlar vd) 
çoğunlukla bağımsız çıkar örgütle-
rine, zanaatkârlar, küçük işletmeler 
(tarımda olanlar da dâhil) özel tica-
ret ve işveren örgütlerine, gazete-
ciler ve performans sanatçıları gibi 
bazı gruplar ise sendikalara üyedir. 
Bu örgütlerin bir bölümüne üyelik 
kendi hesabına çalışanların mes-
leklerini yapabilmeleri için zorunlu, 
bir bölümüne üyelik ise isteğe bağlı-
dır. Son yıllarda birçok ülkede kendi 
hesabına çalışanların daha hetero-
jen bir yapıya bürünmesi ile birlikte 
geleneksel örgütlerin dışında yeni 
örgütlenme modelleri de ortaya çık-
mıştır (Eurofound, 2017 (a): 54-55; 
Eichhorst ve diğerleri, 2013: 31).

7.3.2. Sendikalar ve Kendi Hesa-
bına Çalışanlar

7.3.2.1. Sendika üyeliği ve so-
runlar
Birçok ülkede gazeteciler ve 

sanatçılar geçmişi uzun yıllara da-
yanan güçlü bir sendikalaşma gele-
neğine sahiptir. Bu çalışanlara gü-
nümüzde bazı yeni kendi hesabına 
çalışanlar da eklenmiştir (Eichhorst 
ve diğerleri, 2013: 31). Ancak kendi 
hesabına çalışanların sendikalara 
üye olmalarında geçmişten bu yana 
birçok sorun bulunmaktadır. Bu so-
runlar genel olarak yasalardan veya 
sendikalardan kaynaklanmaktadır.

• Yasalardan kaynaklanan so-
runlar: Avrupa’da bazı ülkelerde re-
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kabet yasaları kendi hesabına ça-
lışanların sendikaya üye olmalarını 
“rekabete aykırı davranış” olarak 
kabul ederek yasaklamaktadır. Ör-
neğin Danimarka’da Ulusal Rekabet 
Yasası kendi hesabına çalışanların 
işçi ve işveren sendikalarına üye ol-
malarını yasaklamıştır (Tokol, 2021: 
62). Macaristan, Romanya, Bulgaris-
tan, Sırbistan gibi bazı ülkelerde ulu-
sal mevzuat kendi hesabına çalışan-
ların işçi sendikasına üye olmalarını 
yasaklamış veya bu konuda açık bir 
düzenleme getirmemiştir. Ancak 
örneğin Sırbistan’da serbest çalışan 
sanatçılar bu yasağın kapsamı dı-
şında bırakılmıştır (Fulton, 2018: 30, 
35).

• Sendikalardan kaynaklanan 
sorunlar: Bazı Avrupa ülkelerinde 
kendi hesabına çalışanların sendi-
kalara üye olmalarına yönelik bir 
yasal engel bulunmamasına karşılık 
bazı sendikalar kuralları veya tu-
tumları ile kendi hesabına çalışan-
ların sendikaya üye olmalarını güç 
veya imkânsız hale getirmektedir 
(Anttila ve diğerleri 2020: 13; Fulton, 
2018: 33). Ancak dijitalleşme ve yeni 
çalışma şekilleri son yıllarda sendi-
kaların bu durumu yeniden gözden 
geçirmelerine neden olmuştur (Ful-
ton, 2018: 33). Nitekim birçok Avru-
pa ülkesinde sendikalar geçmişte 
kendi hesabına çalışanları örgütle-
me ve toplu pazarlığın kapsamını bu 
gruplara genişletme konusunda ye-
terince çaba göstermediklerinin far-
kına vararak, bu konularda çaba 
göstermeyi Avrupa genelinde bir 

öncelik olarak görmeye başlamış-
lardır (Murgia ve diğerleri, 2020: 4). 
Bu doğrultuda örneğin Almanya’da 
IG Metall ve Ver.di kendi hesabına 
çalışanların sendikaya üye olmaları-
nı sağlamak amacıyla tüzüklerinde 
değişiklik yapmışlardır (Tokol, 2021: 
67). 

Günümüzde kendi hesabına ça-
lışanlar dört farklı modele göre ku-
rulmuş sendikalarda örgütlenmek-
tedirler.

• Meslek sendikaları: Birçok Av-
rupa ülkesinde gazetecileri, aktörle-
ri, müzisyenleri ve diğer sanatçıları, 
tercümanları, mimarları, sağlık ça-
lışanlarını (fizyoterapist, vd) temsil 
eden meslek sendikalarının üyele-
rinin bir bölümünü kendi hesabına 
çalışanlar oluşturmaktadır. Halen 
bu sendikalarının bir bölümü ba-
ğımsız bir bölümü konfederasyonla-
ra üyedir.

• Güvencesiz çalışanları örgüt-
leyen sendikalar: Bazı ülkelerde gü-
vencesiz, standart dışı çalışanları 
örgütleyen sendikaların üyelerinin 
bir bölümünü kendi hesabına ça-
lışanlar oluşturmaktadır. Özellikle 
İtalya başta olmak üzere Slovenya 
ve Birleşik Krallık’ ta güvencesiz 
çalışanları örgütlemeye yönelik çok 
sayıda sendika kurulmuştur. Bu 
sendikalar arasında; İtalya’da “İtal-
ya Genel İşçiler Konfederasyonu’na 
(CGIL)” üye “Yeni Çalışma Kimlikleri 
(CGIL-Nldil)”; “İtalya İşçi Sendika-
ları Konfederasyonu’na (CISL)” üye 
“Otonom, Atipik, ve Geçici İstihdam 
Bürosu Çalışanları Federasyonu 
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(CISL-FelSA)” ve “İtalya İşçi Birliği’ne 
(UIL)” üye “Geçici, Otonom, Atipik ve 
Ekonomik Olarak Bağımlı Çalışanlar 
Federasyonu (UILtemp)”; Birleşik 
Krallık’ta “Büyük Britanya Bağımsız 
İşçiler Sendikası (IWGB)”; Sloven-
ya’da “Güvencesizler Sendikası” be-
lirtilebilir. 

• Sadece kendi hesabına çalı-
şanları örgütleyen sendikalar: Bazı 
ülkelerde sadece kendi hesabına 
çalışanları örgütleyen sendikalar 
bulunmaktadır. Bunlar arasında; İs-
panya’da “Genel İşçiler Konfederas-
yonu’na (UGT)” üye “Profesyoneller 
ve Kendi Hesabına Çalışanlar Birli-
ği”; Hollanda’da “Hollanda Sendika-
lar Federasyonu’na (FNV)” üye “FNV 
Kendi Hesabına Çalışanlar (FNV 
Zelfstandigen)”, “Ulusal Hıristiyan 
Sendikalar Federasyonu’na (CNV)” 
üye “CNV Kendi Hesabına Çalışan-
lar (CNV Zelfstandigen)” ve İtalya’da 
CISL-FelSA üye sendikalar sayıla-
bilir (Fulton, 2018: 35-39). Ancak bu 
sendikalardan FNV Zelfstandigen 
ile CNV Zlfstandigen diğerlerinden 
farklı olarak sadece işçisi olmayan 
kendi hesabına çalışanları örgütle-
mektedir (Jansen, 2020: 515-516). 

• Avrupa’da kendi hesabına ça-
lışanları örgütleme konusunda ge-
leneğe sahip olmayan ancak işgücü 
piyasasındaki değişimler karşısında 
kendi hesabına çalışanları örgütle-
meye yönelmek durumunda kalan 
güçlü sendikalar bulunmaktadır. 
Bunlar arasında; Almanya’da “IG 
Metall”, İsveç’te “Unionen”, Birleşik 

Krallık’ta “Unite” ve “Britanya Genel 
Sendikası” sayılabilir. Ayrıca Fran-
sa’da “Demokratik İş Konfederas-
yonu (CFDT)” ile “Genel İş Konfede-
rasyonu’na (CGT)”; İspanya’da “İşçi 
Komiteleri’ne (CCOO)” üye sendika-
lar halen işçilerle kendi hesabına ça-
lışanları birlikte örgütlemektedirler 
(Fulton, 2018: 39-41). 

7.3.2.2. Toplu pazarlık ve sorun-
lar 
Kendi hesabına çalışanlar genel 

olarak; ulusal rekabet yasasındaki 
düzenlemeler, sendikaya üye olma 
yasakları, toplu pazarlıkta işveren 
tarafının belirlenmesindeki güçlük 
gibi nedenlerle toplu pazarlığın kap-
samı dışında kalmaktadırlar (OECD, 
2020: 4). 

Kendi hesabına çalışanlar için 
toplu pazarlık; birçok ülkenin re-
kabet yasasında “kartel faaliyeti” 
olarak yorumlandığından yasak-
lanmaktadır. Bu nedenle sendikalar 
az sayıda ülkede katı sınırlamalarla 
kendi hesabına çalışanlar için toplu 
pazarlık yapabilmektedirler (Anttila 
ve diğerleri, 2020: 11).

Kendi hesabına çalışanlara toplu 
pazarlık hakkı tanıyan ülkelerde ge-
nelde iki yaklaşım ön plana çıkmak-
tadır.

• İlki; toplu pazarlığın belli meslek-
lerle/sektörlerle sınırlandırılmasıdır. Bu 
yaklaşım halen Avusturya ve Sırbis-
tan’da uygulanmaktadır. Örneğin; Avus-
turya’da serbest çalışan gazeteciler, ev 
çalışanları; Sırbistan’da sanat ve kültür 
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alanında serbest çalışan sanatçılar toplu 
pazarlık hakkına sahiptir. 

• İkincisi ise; toplu pazarlığın 
temel olarak ekonomik olarak ba-
ğımlı kendi hesabına çalışanlarla 
(ekonomik bağımlılık her zaman 
açık olarak ifade edilmese de) sı-
nırlandırılmasıdır. Bu yaklaşım Bel-
çika, Danimarka, Almanya, İtalya, 
Hollanda, İspanya, İsveç ve Birleşik 
Krallık’ta uygulanmaktadır. Ancak 
bu konuda ülkelerin yasal düzenle-
meleri arasında önemli farklılıklar 
sözkonusudur. Ayrıca bazı ülkelerde 
ulusal rekabet kurulu ve mahkeme 
kararları da toplu pazarlıktan ya-
rarlanacak bağımlı kendi hesabına 
çalışanların belirlenmesinde önemli 
rol oynamaktadır. Örneğin; Dani-
marka’da 2002-2010 yılları arasın-
da ilk olarak ulusal rekabet kurulu 
daha sonra iş mahkemesi tarafından 
alınan kararlar toplu pazarlıktan 
yararlanan serbest çalışan gazeteci 
sayısının önemli ölçüde azalmasına 
neden olmuştur.

Fransa ve İrlanda’da ise her iki 
yaklaşım da geçerlidir. Ancak her iki 
ülkede yasal düzenlemeler birbirin-
den farklıdır. Ayrıca her iki ülkede de 
farklı kendi hesabına çalışanlar için 
farklı yaklaşımlar benimsenmekte-
dir. Örneğin; İrlanda’da serbest ça-
lışan gazeteciler, bazı müzisyenler 
ve seslendirme sanatçıları yanında 
2017 yılında Rekabet Yasası’nda ya-
pılan değişiklikle sahte kendi hesa-
bına çalışanlarla, tam bağımlı kendi 
hesabına çalışanlara toplu pazarlık 

hakkı tanınmıştır. Almanya’da ise; 
ikinci yaklaşım benimsenmekle 
birlikte iki yaklaşımın özellikleri de 
kısmen görülmektedir. Bu ülkede 
Toplu İş Sözleşmesi Yasası işçi ben-
zeri kişi statüsünde olanlara toplu 
pazarlık hakkı tanımaktadır (Fulton, 
2018: 60-61).

Uygulamada az sayıda ülkede 
yasalar serbest çalışan gazeteciler, 
sanatçılar gibi sınırlı sayıda meslek-
te çalışanlara toplu pazarlık hakkı 
tanısa da bazı ülkelerde sendika-
lar rekabet kurullarının kararlarına 
rağmen daha geniş bir çalışan grubu 
için toplu pazarlık yapabilmektedir-
ler. Bu durum özellikle Fransa, İtalya, 
Hollanda ve İspanya’da sözkonu-
sudur. Örneğin; İtalya’da sendikalar 
eşgüdümlü ve sürekli işbirliği söz-
leşmeleri (kısaca co. co. co) ile çağrı 
merkezleri ve araştırma kurumları 
dâhil çok farklı sektörlerde kendi 
hesabına çalışanlar; Hollanda’da ise 
kültürel faaliyetler dışındaki alan-
larda kendi hesabına çalışanlar için 
toplu pazarlık yapabilmektedirler 
(Fulton, 2018: 61-63).

7.3.2.3. Sendikaların kendi he-
sabına çalışanlara yönelik diğer 
faaliyetleri
Sendikaların kendi hesabına ça-

lışanlara yönelik faaliyetleri ülkelere 
ve sendikalara göre farklılık göster-
mektedir.

• Hollanda, İtalya, Fransa, Po-
lonya gibi birçok ülkede sendikalar 
kendi hesabına çalışanların sorun-
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ları ile ilgili olarak lobi faaliyeti yap-
makta, hükümetlere çeşitli öneriler 
sunmaktadırlar (Fulton, 2018: 77-78, 
81). 

• Bazı sendikalar adil olmayan 
kurallarla çalışan, sahte kendi he-
sabına çalışma uygulayan platform 
şirketlerine karşı kampanyalar 
düzenlemektedirler. Örneğin; İs-
viçre’de “Unia” düzenlediği medya 
kampanyaları ile bu platformların 
mevcut ve gelecek müşterilerini bil-
gilendirmeye çalışmaktadır (Anttila 
ve diğerleri, 2020: 24). 

• Yanlış sınıflandırmaya karşı 
başta Birleşik Krallık olmak üzere 
birçok ülkede sendikalar davalara 
taraf olmaktadırlar (Fulton, 2018: 81; 
Anttila ve diğerleri, 2020: 21). Birle-
şik Krallık’ta bu konuya önem veren 
sendikalar arasında; “Britanya Genel 
Sendikası”, “Unite”, “Büyük Britanya 
Bağımsız İşçiler Sendikası”, “Dünya 
Birleşik Sesleri” ve “Dünya Sanayi 
İşçileri Sendikası” sayılabilir (Tokol, 
2021: 65). 

• Sendikalar birçok ülkede kendi 
hesabına çalışanlara farklı konular-
da danışmanlık hizmeti vermekte-
dirler. Örneğin; 2000’lerin sonunda 
Almanya’da Ver.di medya sektörün-
de kendi hesabına çalışanlar için 
sözleşme, gelirler, sosyal güvenlik, 
yasal konularla ilgili danışmanlık 
hizmeti veren bir medya fonu kur-
muştur. Sendika bu hizmetten üye-
leri yanında üye olmayanların da 
belli bir bedel karşılığı yararlanma-
larına olanak sağlamaktadır (Peder-
sini ve Coletto, 2010: 40-41).

• Sosyal güvenlikle ilgili olarak 
İsviçre’de “Union Syndicom” emek-
lilik fonu, İsveç’te Unionen sigorta ve 
emeklilik planları, Almanya’da Ver.
di sosyal güvenlik katkıları sağla-
maktadır (Anttila ve diğerleri, 2020: 
19,24).

• “İsveç Profesyonel Çalışanlar 
Konfederasyonu’na (TCO)” üye, ken-
di hesabına çalışanları örgütleyen 
sendikalardan bazıları kendi hesa-
bına çalışanlar için ücret ve diğer 
konularla ilgili göstergeler oluştur-
muşlardır (Countouris ve De Stefano, 
2019: 39).

• İtalya Bologna’da, 2018 yılında, 
“Bologna Bisikletliler Birliği’nin (Ri-
ders Union Bologna)” öncülük ettiği, 
belediye ile gıda dağıtım platformları 
(MyMenu, Sgnam), arasında imzala-
nan ‘Platform Çalışma Temel Haklar 
Şartı’nın (Charter of Fundamental 
Rights for Platform Work)’ tarafları 
arasında İtalya’daki üç büyük kon-
federasyon da yer almaktadır. Top-
lu sözleşme niteliği taşımayan Şart 
platform çalışanlarının çalışma ko-
şullarının düzenlenmesini amaçla-
maktadır (Tokol, 2021: 68; Anttila ve 
diğerleri, 2020: 24). 

• Bazı ülkelerde sendikalar ken-
di hesabına çalışanların sorunları ile 
ilgili olarak yeni kendi hesabına ça-
lışan örgütleri ile işbirliği yapmak-
tadırlar (Anttila ve diğerleri, 2020: 
20,25).
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7.3.3. Kendi Hesabına Çalışanlar 
ve Yeni Örgütlenme Modelleri
Son yıllarda bazı Avrupa ülke-

lerinde ve ABD’de kendi hesabına 
çalışanların yeni örgütlenme mo-
dellerine yöneldikleri görülmekte-
dir. Örneğin; Birleşik Krallık’ta sa-
dece kendi hesabına çalışanlar için 
lobi faaliyeti yapan, sektörlerarası 
nitelikte “Bağımsız Profesyoneller 
ve Kendi Hesabına Çalışanlar Birliği 
(IPSE)” kurulmuştur (Borghi, Mori 
ve Semenza, 2018:415). Hollanda’da 
da 1990’lardan itibaren işçisi olma-
yan kendi hesabına çalışanları tem-
sil etmek ve lobi faaliyeti yapmak 
amacıyla geleneksel ticari ve işletme 
örgütlerinden farklı çok sayıda yeni 
örgüt ortaya çıkmıştır. Bunlar ara-
sında; “Bağımsız Girişimciler Plator-
mu” ile “İşçisi Olmayan Kendi Hesa-
bına Çalışanlar Hollanda” sayılabilir. 
Bu iki örgütten Bağımsız Girişimciler 
Platformu Platformu, sendikal örgüt 
FNV Zelfstandigen ile birlikte “Hol-
landa Ekonomik ve Sosyal Konse-
yi’nde” temsil edilmektedir. Bu tür 
örgütler toplu pazarlık dışında üye-
lerine sendikaların işçilere sunduğu 
hizmetlere benzer bazı hizmetler de 
sunmaktadırlar (Jansen, 2020: 515-
516).

SONUÇ
Kendi hesabına çalışmanın ge-

nel kabul gören bir tanımı bulun-
mamakta, kendi hesabına çalışma 
uluslararası örgütler ve ülkeler ta-
rafından ayrıca literatürde, uygula-

mada ve istatistiki olarak farklı şe-
kilde tanımlanabilmektedir. Kendi 
hesabına çalışma XIX. yüzyılda gü-
nümüzden çok daha geniş boyutta 
uygulama alanı bulmuş ancak XX. 
yüzyılın başından itibaren birçok 
gelişmiş ülkede ücretli çalışmanın 
artması ile birlikte daha sınırlı dü-
zeyde uygulanmıştır. 1980’li yıllar-
dan itibaren bazı Avrupa ülkelerin-
de bu azalma yerini özellikle işçisi 
olmayan kendi hesabına çalışma 
şeklinde artışa bırakmıştır. Diğer 
taraftan kendi hesabına çalışmanın 
yapısında son yıllarda önemli deği-
şimler ortaya çıkmış, kendi hesabına 
çalışma geçmişten daha heterojen 
bir yapıya bürünmüştür. 

Kendi hesabına çalışanlar tüm 
ülkelerde geçmişten bu yana üc-
retli çalışanlardan farklı çalışma 
koşullarına, hak ve sorumluluklara 
sahiptir. Aynı zamanda bu durum 
kendi hesabına çalışma şekline göre 
de farklılık göstermektedir. Kendi 
hesabına çalışanların ülkelere göre 
değişmekle birlikte çalışma koşul-
ları, sosyal güvenlik ve örgütlenme 
ile ilgili bir dizi sorunu bulunmakta-
dır. Bu sorunlar özellikle işçisi olma-
yan kendi hesabına çalışanların bir 
bölümünü oluşturan bağımlı kendi 
hesabına çalışanlarla, sahte kendi 
hesabına çalışanlar açısından daha 
fazladır. Bu sorunlar karşısında bazı 
ülkelerde yasal düzenlemeler ya-
pılmaktadır. Ayrıca heterojen yapı-
ları nedeniyle zorunlu veya gönüllü 
olarak farklı örgütlere üye olabilen 
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kendi hesabına çalışanlara yönelik 
olarak bazı ülkelerde sendikaların 
çeşitli faaliyetler gerçekleştirdikleri 
görülmektedir. Ancak tüm bu çaba-

lar henüz kendi hesabına çalışanla-
rın sorunlarının çözümü için yeter-
siz kalmaktadır.
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SOSYAL GÜVENLİK REFORMU 
SONRASINDA 4/1-B'Lİ SİGORTALILAR VE 
SORUNLARI(*) 

ÖZ
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve 

Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 
hayata geçirilen sosyal güvenlik 
reformunun önde gelen gerekçele-
rinden birini farklı sosyal sigortalı 
grupları arasında sosyal güvenlik 
hak ve yükümlülükleri bakımından 
norm ve standart birliği sağlamak 
oluşturmuştur. Ancak, reform son-
rasında geçen 13 yıllık süre, kendi 
adına bağımsız çalışanlar (4/1-b) 
bakımından genel sağlık sigortası 
dışında aksine bir sonuç doğurmuş-
tur. Bugün gelinen nokta itibarıyla 
4/1-b kapsamında sigortalılık iliş-
kisi üçüncü sınıf sigortalılık ilişkisi 
haline gelmiştir. Bu durum sürdürü-
lebilir değildir. Bu çalışma, geçen 13 
yıllık uygulamalar da dikkate alına-
rak bazı düzenlemelerle kendi adına 
bağımsız çalışanların durumlarının 
iyileştirilmesine yönelik önerileri 
dile getirmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Kendi Adı-
na Bağımsız Çalışanlar, Sigortalılık 
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INSURED PERSONS IN 4/1-B AND 
PROBLEMS IN THE POST-SOCIAL 
SECURITY REFORM PERIOD

ABSTRACT
One of the main reasons for the 

social security reform implemen-
ted by Social Security and General 
Health Insurance Law No. 5510 was 
to ensure the unity of norms and 
standards among different social 
insurance groups in terms of soci-
al security rights and obligations. 
However, after 13-year period of re-
form has produced a contrary result 
for self-employed people (4/1-b), 
except for general health insurance. 
Nowadays, the insurance relations-
hip within the scope of 4/1-b has 
become a third class insurance re-
lationship. This situation is not sus-
tainable. This study expresses sug-
gestions for improving the situation 
of self-employed people with some 
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regulations by taking into account 
the practices of last 13 years

Keywords: Self-Employed Wor-
kers, Insurance Relationship, Social 
Security Reform, Premium Based 
Earnings, Declared Earnins.

GİRİŞ
9.6.2021 tarih ve 31506 sayılı 

Resmi Gazete’de yayımlanarak yü-
rürlüğe giren 7326 sayılı, ”Bazı Ala-
cakların Yeniden Yapılandırılması 
İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Ya-
pılmasına İlişkin Kanun”la 5510 sa-
yılı Kanuna eklenen geçici 84’üncü 
maddede düzenlenen, 4/1-b kap-
samında sigortalı sayılanların “si-
gortalılık sürelerinin durdurulması” 
ve daha sonra sigortalı veya hak 
sahipleri tarafından durdurulan si-
gortalılık sürelerinin “ihya yoluyla 
sigortalılık süresinden saydırılma-
sı”na yönelik düzenleme, yürürlük 
tarihinden bugüne 13 yıl geçen 5510 
sayılı Kanun döneminde kendi adına 
bağımsız çalışanların (4/1-b) sos-
yal güvenlikleri ile ilgili gelişmelerin, 
değerlendirilmesi gereğini ortaya çı-
karmıştır. Kısaca, “Prim ödeme yü-
kümlülüklerini yerine getiremeyen 
4/1-b kapsamındaki sigortalıların 
sigortalılık sürelerinin durdurulma-
sı, ancak daha sonra sigortalı ve hak 
sahipleri tarafından talep edilmesi 
halinde durdurulan sigortalılık süre-
sinin ihya edilmesi” şeklinde özetle-
nebilecek bu düzenleme, 5510 sayılı 

Kanunun, sigortalılık ilişkisinin baş-
langıcı ve sona ermesi ile ilgili 7 ve 
9’uncu maddelerinde, toptan ödeme 
ve ihya ile ilgili 31 ve 36’ncı madde-
lerde, hizmet borçlanması ile ilgili 
41’inci maddede, sigortalılık ilişkisi-
nin zorunluluk niteliği ile ilgili 92’nci 
maddede esasları belirlenmiş bir 
hüküm değildir. İlk defa 10.09.2014 
tarih ve 6552 sayılı Kanunun 81’inci 
maddesi ile getirilen ve Kanun ko-
yucunun pragmatik bir yaklaşımla; 
“kendi adına bağımsız çalışan sigor-
talıların prim ödeme yükümlülük-
lerine yönelik problemleri çözmeye 
yönelik bu uygulama”, geçici madde 
ile ve “bir defaya mahsus bir düzen-
leme” niteliği taşımakla birlikte son-
raki yıllarda tekrarlanarak “adeta 
süreklilik kazanması” ile 5510 sayılı 
Kanunun yukarıda sayılan hüküm-
leri bakımından köklü değişiklikleri 
beraberinde getirmiş görünmekte-
dir. 

Bu yazı, “sigortalılık süresinin 
durdurulması ve ihyası” ile ilgili bu 
“geçici madde düzenlemeleri” do-
layısıyla 13 yıllık 5510 sayılı Kanun 
döneminde kendi adına bağımsız 
çalışanların sosyal güvenliği ile ilgili 
gelişmeleri değerlendirme ve 5510 
sayılı Kanunun temel hükümlerini 
değiştirmeye zorlayan bu düzen-
lemeleri yapma ihtiyacını doğuran 
sebepleri irdelemektir. Bir başka 
ifade ile kendi adına bağımsız çalı-
şanlar bakımından sosyal güvenlik 

1  2006-2008 yılları arasında Türk sosyal sigorta sistemine yönelik kapsamlı değişmeler, (kurumsal yapı ve sosyal 
sigorta mevzuatında tekleşme ile sonuçlanan çalışmalar) yaygın kullanımı ve maksadımızı ifade etmede kolaylık 
sağladığı için kısaca “reform”, “sosyal güvenlik reformu” olarak adlandırılmıştır.
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reformunun1 sonuçları sorgulan-
mak ve zorunlu sigortalılık ilişkisini 
zedeleyen benzeri düzenlemelere 
ihtiyaç duyurmayacak çözüm yol-
ları geliştirilebilir mi? Sorusunun 
cevabını vermektir. Diğer sigortalı 
gruplarına göre örgütlenme ve sos-
yal taleplerini dile getirme sorunu 
daha belirgin olan 4/1-b kapsamın-
daki sigortalıların reform sonrası 
dönemdeki durumları özgün aka-
demik çalışmaların ve yayınların 
konusunu oluşturmaya başlamıştır 
(Akbaş, 2021; Durusoy Öztepe ve 
Akbaş, 2018; Karadeniz, 2012; Alper, 
2017). Çalışmaların ortak özelliği, re-
forma rağmen kendi adına bağımsız 
çalışanların sosyal güvenliği ile ilgili 
olumsuz gelişmelerin nedenleri ve 
bunları gidermeye yönelik çözüm 
arayışları içine girmektir. 5510 sayılı 
Kanunun yürürlük tarihinden sonra 
geçen 13 yıllık süre, sosyal ve eko-
nomik gelişmelerde “orta dönemi” 
ifade eder ve reformun sonuçlarının 
geniş kapsamlı olarak gözden ge-
çirilmesini ve iyileştirmeye yönelik 
tedbirlerin alınması gerekliliğini or-
taya koyan bir dönemdir. Bu maka-
leyi de bu tespit ve çözüm arayışları 
amacıyla yapılan bir çalışma olarak 
değerlendirmek gerekir. Çalışma 
da dile getirilen önerilerin gerek-
çelendirilmesi ve karşılık bulması 
bakımından makale niteliğindeki 
bu çalışma için uzun sayılabilecek 
bir reform öncesi ve sonrası dönem 
gelişmelerle ilgili bölümlere yer ve-
rilmiştir. 

1. 5510 SAYILI KANUN ÖNCESİ 
DÖNEMDE KENDİ ADINA BA-
ĞIMSIZ ÇALIŞANLARIN SOSYAL 
GÜVENLİĞİ 

1.1. Mevzuat, Kapsam, Kurumsal 
Yapı, Finansman ve Sosyal Si-
gorta Hakları
5510 sayılı Kanun öncesi dö-

nemde, kendi adına bağımsız çalı-
şanların sosyal güvenliği; sanayi ve 
hizmetler kesimindeki bağımsız ça-
lışanlar için, 2.9.1971 tarihinde kabul 
edilen, 1.10.1972’de bütün Türkiye’de 
yürürlüğe giren 1479 sayılı “ Esnaf ve 
Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Ça-
lışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu 
Kanunu-BAĞ-KUR”; tarım kesimin-
de kendi adına bağımsız çalışanlar 
için ise 1.1.1984 tarihinden itibaren 
kademeli olarak uygulanmaya baş-
lanan (Kanun ilk defa 29.5.1984 ta-
rihinden itibaren Konya ve Kırşehir 
İllerinde uygulanmaya başlanmış, 
31.12.1993 tarihi itibarıyla bütün iller 
kapsama alınmıştır) 17.10.1983 tarih 
ve 2926 sayılı “ Tarımda Kendi Adı-
na ve Hesabına Çalışanlar ve Sos-
yal Sigortalar Kanunu (Tarım BAĞ-
KUR’u)” ile sağlanmıştır. 

1479 sayılı Kanun, kapsamındaki 
kişilere uzun vadeli; malullük, yaşlı-
lık ve ölüm sigortaları için sosyal gü-
venlik garantisi sağlarken, 1.1.1986 
tarihinden itibaren, kademeli olarak 
sigortalılara tedavi edici sağlık hiz-
metlerinin teminine yönelik sağlık 
sigortası güvencesi de sağlanmış-
tır. 1479 sayılı Kanunun kapsamına 
aldığı kişi olarak kapsamı önce köy 
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ve mahalle muhtarları, daha sonra 
isteğe bağlı sigortalılıkla sigorta-
lı olmayan Türk vatandaşları ile ev 
kadınlarının kapsama alınması ile 
genişletilmiştir. Benzer şekilde 2926 
sayılı Kanun da kapsamına aldığı ki-
şilere yalnızca malullük, yaşlılık ve 
ölüm risklerine karşı sosyal güven-
lik garantisi sağlarken, 1999 yılından 
itibaren sigortalılar ve aile fertleri 
sağlık sigortası kapsamına alınmış-
tır. Gerek 1479, gerekse 2926 sayılı 
Kanun kapsamında olanlar, sağlık 
sigortası kapsamındaki tedavi edi-
ci sağlık hizmetlerini BAĞ-KUR’un 
sağlık hizmeti alım sözleşmesi im-
zaladığı sağlık kuruluşlarından al-
mışlardır. Türk sosyal sigorta siste-
mi 2006 yılına kadar, her bir sosyal 
sigortalı grubu için ayrı bir sosyal 
sigorta kurumu oluşturma tercihi ile 
1479 sayılı Kanun uygulaması için de, 
genel müdürlük seviyesinde, hukuki 
olarak kamu tüzel kişiliği haiz, idari 
ve mali bakımdan özerk, Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ilgili 
kuruluşu olan bir sosyal sigorta ku-
ruluşu; BAĞ-KUR’u oluşturmuştur. 

1479 sayılı Kanunu, Türk sos-
yal sigorta sistemi içinde en özgün 
yapan özelliği primlerin hesaplan-
ması ve ödenmesi ile ilgili düzenle-
melerdi. Sigortalılar basamak sayısı 
arttıkça prime esas kazanç miktarı 
artan bir basamak sistemine göre 
prim ödüyorlardı. Başlangıçta 12 
olan basamak sayısı 22.7.1987 tarih 
ve 87/11995 sayılı sayılı Bakanlar 
Kurulu Kararı ile 24’e çıkarılmıştır. 
Bu değişiklikle zorunlu basamak 

yükseltme sınırı her yıl bir basamak 
olmak üzere 12’ye çıkarılmış; 12’nci 
basamaktan sonra 2 yılda bir iste-
ğe bağlı olarak 24’üncü basamağa 
kadar yükselme imkânı verilmiştir. 
Sigortalılar uzun vadeli sigorta kol-
ları için yüzde 20; 1986 yılı başından 
itibaren 3 yılda bütün sigortalıları 
kapsayacak şekilde kademeli ola-
rak uygulanan sağlık sigortası için 
de yüzde 12 olmak üzere toplam 
yüzde 32 oranında primin tamamını 
kendileri ödüyorlardı. BAĞ-KUR’la 
ilgili temel sorun alanı prim tahsilatı 
konusunda ortaya çıkmıştı. Nitekim 
1992 yılı itibarıyla son 10 yılda dü-
zenli olarak prim ödeyen ve hiç prim 
borcu olmayan sigortalı oranı yalnız-
ca yüzde 1 olup (31.016 kişi); düzensiz 
aralıklarla prim ödeyenler yüzde 34; 
çok az (birkaç kez) prim ödeyenler 
yüzde 30 ve hiç prim ödemeyenler 
ise yüzde 35’dir (TOBB, 1992: 239).

1999 yılına kadar, kadınlar 20 yıl 
(7.200 gün) prim ödeyerek 50 yaşın-
da; erkekler 25 yıl (9.000 gün) prim 
ödeyerek 55 yaşında, bulunduğu 
basamağa ait gösterge rakamının 
memur maaş katsayısı ile çarpı-
mının yüzde 70’i oranında yaşlılık 
aylığına hak kazanıyordu. Yüzde 70 
oranı 25 yılı ve emekli olma yaşı-
nı geçen her yıl için aylık bağlama 
oranı yüzde 1 puan artırılarak yüzde 
90’a kadar yükselebiliyordu. En az 5 
tam yıl (1.800 gün) prim ödemiş olan 
sigortalı malul olması halinde yüzde 
70 aylık bağlama oranı ile malullük 
aylığına, 3 tam yıl prim ödediği (1.080 
gün) tarihte ölen sigortalının hak sa-
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hiplerine (eş ve çocuklarına) ölüm 
aylığı bağlanıyordu. İlk defa sigortalı 
olduktan sonra 8 ay kesintisiz sağlık 
sigortası primi ödemiş olanlar, prim 
borcu olmama şartı ile kendileri ve 
bakmakla yükümlü oldukları aile 
fertleri sağlık sigortası yardımların-
dan faydalanıyorlardı. 

1.2. Reform Öncesi Dönemde 
BAĞ-KUR’lu Sigortalıların Genel 
Görünümü ve Sorunları
BAĞ-KUR’un oluşturulması ile 

birlikte Türk sosyal sigorta sistemi 
bütün çalışanlar için kurumsal yapı 
ve mevzuat eksikliklerini tamamla-
mıştır. Ancak sosyal sigortalılar ara-
sında çeşitli bakımlardan en sorunlu 
grubu BAĞ-KUR sigortalıları oluş-
turuyordu. Reform öncesi dönemde 
kendi adına bağımsız çalışanlarla il-
gili temel göstergeler aşağıdaki tab-
lolarda sunulmuştur.

2008 yılı itibarıyla BAĞ-KUR, 
aktif-pasif sigortalı ve bağımlıları 
bakımından sosyal güvenlik kapsa-
mına aldığı toplam nüfus bakımın-
dan (yüzde 18,5) Sosyal Sigortalar 
Kurumu(SSK)’ndan sonra (yüzde 
58) ikinci sıradadır ve Emekli Sandı-
ğı’nın (yüzde 16,7) önündedir. Aktif 
sigortalı sayısı bakımından da yüz-
de 21,3 oranı ile yine SSK’nın (yüz-
de 62,4) arkasından ikinci sıradadır 
ve Emekli Sandığının (yüzde 16,2) 
önündedir. 

Sosyal güvenlik garantisi sağla-
nan riskler bakımından en olumsuz 
durumda olan en son kurulan BAĞ-
KUR sigortalılarıdır. Tablo 2 verileri-
ne göre BAĞ-KUR sigortalıları, uzun 
vadeli sigorta kolları dışında yalnız-
ca sağlık sigortası tedavi edici sağlık 
hizmetlerinden (sağlık hizmetlerine 
erişim ve standardı ile ilgili farklılık-
lar bir yana) faydalanmaktadırlar.

Tablo 1. BAĞ-KUR Sigortalıları Temel Göstergeler (2008)

Kaynak: SGK, (2008), SGK İstatistik Yıllığı 2008,  http://www.sgk.gov.tr/
wps/portal/sgk/tr/kurumsal/istatistik/sgk_istatistik_yilliklari, (Erişim Tarihi: 
28.07.2021)
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BAĞ-KUR’la ilgili bir diğer temel 
problem alanı, aylıkların seviyesini 
belirleyen basamak sisteminin işle-
yişi oluşturmuştur. Başlangıçta, ilk 6 
basamağı zorunlu olan 12 basamaklı 
sistemden, SSK sigortalılar için üst 
gösterge tablosunun oluşturularak 
halk arasında “süper emeklilik” ad-
landırılan uygulamaya paralel olarak 
BAĞ-KUR sigortalılarının da daha 
yüksek prim ödeyerek daha yüksek 
aylıklar almasına imkân verecek 
şekilde basamak sayısı 1987 yılında 
24’e çıkarılmış, ancak sigortalıların 
basamaklara göre dağılımı beklen-
diği gibi gerçekleşmemiştir. Şüphe-
siz bunda, primlerin kaynakta ke-
sildiği ve etkisini fazla hissetmeyen 
diğer bağımlı sigortalılardan farklı 

olarak bütün primlerin BAĞ-KUR 
sigortalısının kendisi tarafından, 
doğrudan ödenmesi ve prim yü-
künün tamamen sigortalı üzerinde 
olmasının da etkisi vardır. 2009 yılı 
ocak ayı itibarıyla BAĞ-KUR sigor-
talılarının yüzde 91’i en alt dilimde, 
yüzde 98’i ise en alt ve bir üst dilim-
den prim ödemektedir. Tavandan 
prim ödeyen sigortalı sayısı sadece 
2.346’dır. Tarım sigortalıları bakı-
mından durum daha vahim olup, 
tavandan prim ödeyen hiç sigortalı 
yok iken sigortalıların yüzde 99,4’ü 
en alt dilimden prim ödemektedir 
(SGK, 2009). 

Prim ödenen basamakların 
gösterge rakamlarının düşüklüğüne 
bağlı olarak prime esas kazançların 

 (*) Emekli Sandığı mensuplarının sağlık güvencesi, aktif sigortalı iken 
Kurum bütçelerinden, emekli oldukları zaman Sandık tarafından karşılanır. 
İş kazaları ve meslek hastalıkları vazife malullüğü altında düzenlenmiştir. 
Kamu görevlilerinin hastalık ve analık halinde ise aylıklarını almaya ve aktif 
sigortalılık primleri ödenmeye devam eder.

SSoossyyaall  GGüüvveennlliikk  GGaarraannttiissii  

SSaağğllaannaann  RRiisskklleerr  

SSSSKK  BBAAĞĞ--KKUURR  EEMMEEKKLLİİ  SSAANNDDIIĞĞII  

((**))  

İş Kazaları ve Meslek 
Hastalıkları 

+ -- (Vazife Malullüğü) 

Hastalık (Tedavi Hizmetleri) + + + 

Hastalık (Geçici İş gör. 
Ödeneği) 

+ -- + 

Analık + -- + 

Malullük + + + 

Yaşlılık + + + 

Ölüm + + + 

İşsizlik + -- -- 
 

Tablo 2. 5510 sayılı Kanun Öncesi Dönemde Sigorta Kolları İtibarıyla Kapsam



119KARATAHTA / Is Yazıları Dergisi

düşük olması bağlanan aylıkların 
da düşük olmasına yol açmıştır. Ni-
tekim 2008 yılı sonu itibarıyla BAĞ-
KUR’dan aylık alanların yüzde 91’i 
12’nci basamağın altında aylık al-
maktadır. Bunlardan yüzde 25’i 6’ncı 
basamaktan, yüzde 18’i 12’nci ba-
samaktan aylık almaktadır. En üst 
basamak olan 24’üncü basamaktan 
aylık alanların sayısı sadece 2.383 
(binde 1,4) kişidir (SGK, 2009).

Bu durum 2926 sayılı Kanun 
kapsamındaki tarım sigortalıları 
bakımından daha vahim bir görün-
tü vermektedir. 2926 sayılı Kanun 

kapsamında sigortalı olan 1.141.467 
sigortalıdan sadece 1’i 22’nci basa-
maktadır. 12’nci basamak üzerin-
de olanların sayısı yalnızca binde 
5,6’dır. Beklendiği gibi 2926 sayılı Ka-
nun kapsamında yaşlılık aylığı alan 
240.613 kişinin sadece (sayı olarak) 
1’i 24; 1’i 22; 5’i 19; 11’i 18’inci basa-
maktan aylık almaktadır. 12’nci ba-
samak üzerinde aylık alanların sa-
yısı 1670 (binde 7)’dir. Bir diğer ifade 
ile aylık alanların yüzde 99,3’ü 12’nci 
basamak ve altında aylık almaktadır 
(SGK, 2009). 

Tablo 3, hem asgari, hem de aza-

mi aylık bakımından BAĞ-KUR si-
gortalılarının aylıklarının en düşük 
seviyede olduğunu göstermektedir. 
Asgari (en düşük) aylık bakımından 
BAĞ-KUR aylıkları SSK asgari ay-
lıklarının yüzde 78’i; ES aylıklarının 
yüzde 59’u seviyesinde iken, azami 
aylıklar bakımından da benzer şe-

kilde SSK aylıklarının yüzde 67,2’si, 
ES aylıkları bakımından ise yalnızca 
yüzde 39’udur. 2926 sayılı Kanunla 
kapsama alınan tarım sigortalıları 
bakımından (Ocak 2009 tarihi itiba-
rıyla asgari aylık 311; azami aylık 886 
TL) bu karşılaştırma yapıldığı zaman 
tarım sigortalıların asgari aylıkları 

Tablo 3. Reform Öncesi Dönemde Sosyal Sigorta Kurumlarının Asgari ve 
Azami Aylıkları (Ocak 2009)

Kaynak: SGK, (2009) SGK Aylık İstatistik Bilgileri Ocak 2009, http://www.sgk.
gov.tr/wps/portal/sgk/tr/kurumsal/istatistik/sgk_istatistik_yilliklari, (Erişim 
Tarihi: 28.07.2021)

SSoossyyaall  SSiiggoorrttaa  

KKuurruummllaarrıı  vvee  

AAssggaarrii  vvee  

AAzzaammii  AAyyllııkkllaarr  

AAssggaarrii  

AAyyllııkk  

AAzzaammii  

AAyyllııkk  

AAzzaammii  

aayyllııkk//AAssggaarrii  

aayyllııkk  

BBAAĞĞ--KKUURR  

AAssggaarrii  

AAyyllııkk//SSSSKK--EESS  

((%%))  

BBAAĞĞ--KKUURR  

AAzzaammii  

AAyyllııkk//SSSSKK--

EESS  

SSSSKK  590,7 2.136,2 3,6 78 67,2 

BBAAĞĞ--KKUURR  

((11447799))  
462,8 1436,7 3,1 100.0 100 

BBAAĞĞ--KKUURR  

((22992266))  
311,5 866,7 2,8 --- ---- 

EEmmeekkllii  SSaannddıığğıı  777,5 3.678.8 4,7 59 39 
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SSK asgari aylığının yüzde 52’si; ES 
aylıklarının yüzde 40’ı; azami aylık-
lar bakımından ise SSK aylıklarının 
yüzde 40’ı; ES aylıklarının yalnızca 
yüzde 23,8’i seviyesinde gerçekleş-
miştir. 

Tablo 3 verilerini, günlük dildeki 
kullanımla yorumlamak gerekir-
se, aylıkların seviyesi bakımından 
Emekli Sandığı sigortalılarını birinci 
sınıf, SSK mensuplarını ikinci sınıf, 
BAĞ-KUR sigortalılarını da üçüncü 
sınıf sigortalı statüsüne getirmek-
tedir. Şüphesiz bu değerlendirmeyi 

yaparken, önceki paragraflarda be-
lirtildiği gibi BAĞ-KUR sigortalıla-
rının ödediği primlerin oran olarak 
yüksek olmakla birlikte maktu ola-
rak düşük olduğunu da göz önünde 
bulundurmak gerekir. 

BAĞ-KUR sigortalıları ile ilgili bir 
başka problem de, bu makalenin gi-
riş kısmında belirtilen yasal düzen-
lemenin de gerekçesini oluşturan, 
prim ödeme eğiliminin son derecede 
düşük, ödenmeyen prim borçlarının 
yüksek olmasıdır. 

ŞŞUUBBAATT  22000099  KKiişşii  SSaayyııssıı  DDaağğııllıımm  ((%%))  

11447799  ssaayyııllıı  KKaannuunnaa  GGöörree  22..115599..663399  110000,,00  

Hiç Prim Ödememiş 
Sigortalılar 

408.526 18,9 

Prim Ödemiş Sigortalılar 945.554 43,8 

Borçsuz Sigortalılar 805.559 37,3 

22992266  ssaayyııllıı  KKaannuunnaa  GGöörree  11..114466..663344  110000,,00  

Hiç Prim Ödememiş 
Sigortalılar 

256.893 22,4 

Prim Ödemiş Sigortalılar 497.241 43,4 

Borçsuz Sigortalılar 392.500 34,2 

TTooppllaamm  33..330066..227733  110000,,00  

Hiç Prim Ödememiş 
Sigortalılar 

  666655..441199  2200,,11  

Prim Ödemiş Sigortalılar   11..444422..779955  4433,,66  

Borçsuz Sigortalılar   11..119988..005599  3366,,22  

 

Tablo 4. Reform Öncesi Dönemde BAĞ-KUR Sigortalılarının Prim Borçları

Kaynak: SGK, (2009), SGK İstatistik Yıllığı 2009,  http://www.sgk.gov.tr/
wps/portal/sgk/tr/kurumsal/istatistik/sgk_istatistik_yilliklari, (Erişim Tarihi: 
28.07.2021)
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2. SOSYAL GÜVENLİK REFOR-
MU VE KENDİ ADINA BAĞIMSIZ 
ÇALIŞANLARA YÖNELİK DÜ-
ZENLEMELER 

2.1. Niçin Reform ve 
BAĞ-KUR’luların Reformdan 
Beklentileri
Genel olarak Türk sosyal sigor-

ta sistemi, özel olarak da BAĞ-KUR 
ile ilgili problemler, kuruluşundan 
çok kısa bir süre sonra dile getiril-
meye başlanmıştır. Nitekim Türkiye 
Büyük Millet Meclis (TBMM), 20’nci 
dönem İkinci Yasama Yılında hazır-
lanan, Türk sosyal sigorta sistemi-
nin sorunları ile ilgili 10/1, 14 Esas 
numaralı TBMM Meclis Araştırma 
Komisyonu Raporunda BAĞ-KUR’la 
ilgili olarak tespit edilen problem 
kaynakları aşağıdaki şekilde sıra-
lanmıştır (TBMM, 1997);

• Kurumun kuruluşundan ön-
ceki çalışmaların hizmet olarak de-
ğerlendirilmesi ve erken emekliliğe 
imkân verilmesi,

• Sıklıkla tekrarlanan geriye 
doğru hizmet borçlanmaları uygu-
lamaları,

• Prim karşılığı olmayan sosyal 
yardım zammı ödemeleri,

• BAĞ-KUR’un idari ve mali 
özerkliğinin olmaması,

• BAĞ-KUR fonlarının verimli 
alanlarında kullanılmaması, 

•    Prim tahsilatının yetersizliği,
• Sağlanan yardımların yeter-

sizliği,
• Belli basamaklarda yığılma,
• Finansman açıkları,

• Sıklıkla çıkarılan prim afları
T.C. Hükümeti tarafından Ulus-

lararası Çalışma Örgütü (ILO) uz-
manlarına hazırlatılan Sosyal Gü-
venlik Raporunda (T.C. Başbakanlık, 
1996); mevcut durumda herhangi bir 
değişiklik yapılmaması halinde 1995 
yılında 100 aktif sigortalıya 34 aylık 
alan pasif sigortalı düşerken, yapı-
lan gelecek projeksiyonlarına göre 
bu sayı 2020 yılında 96; 2030 yılında 
113; 2050 yılında ise 140 olacaktır. 
Bir başka ifade ile 2050 yılında prim 
ödeyen her 100 sigortalıya karşılık 
aylık alan 140 sigortalı olacaktır. Bu 
gelişme 2000 yılında sigortalıların 
gelirlerinin yüzde 34’ünü ödemeleri 
halinde giderleri karşılayabilecek-
ken 2020 yılında yüzde 63; 2050 yı-
lında ise yüzde 84’ünü ödeyerek bu 
harcamaları karşılamaları mümkün 
olabilecektir (T.C. Başbakanlık:2009, 
11). 

Başbakanlık tarafından Kamu 
Yönetiminde Yeniden Yapılanma ça-
lışmaları kapsamında 2005 yılında 
yayımlanan “Sosyal Güvenlik Re-
formu: Sorunlar ve Çözüm Önerileri” 
başlıklı raporunda (T.C. Başbakanlık, 
2005); yaşlanan nüfus ve sosyal gü-
venlik sistemi üzerindeki baskıları, 
mevcut sistemin yoksulluğa kar-
şı koruma sağlayamaması, sosyal 
güvenlik kurumlarının finansman 
açığı ve ekonomi üzerindeki olum-
suz etkileri, kayıtdışı istihdamın 
yaygınlığı dolayısıyla bütün nüfusun 
koruma kapsamına alınamamaları 
reformun gerekçeleri olarak sıralan-
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mıştı. Reformla “statü esasına da-
yalı sosyal sigorta sisteminden risk 
temelli bir sisteme geçilmesi amaç-
lanmış, herkes için emeklilik, sağlık 
ve sosyal yardım sisteminin tekleş-
tirilmesi ve kurumsal yapıda birleş-
me” öngörülmüştü. Bu gerekçeler ve 
sistemde sağlanacak yeniden yapı-
lanma ile toplumu oluşturan herkes, 
bütün riskler bakımından aynı norm 
ve standartlarda sosyal güvenceye 
sahip olması bekleniyordu. 

 1999 yılında 4447 sayılı Ka-
nunla yapılan değişiklikler, sosyal 
sigorta kurumlarının mali yapıla-
rında beklenen olumsuz gelişmele-
ri bir nebze ötelemiş, ancak soruna 
kalıcı bir çözüm getirmekten uzak 
kalması reform arayışlarını devam 
ettirmiştir. Öte yandan 4447 sayılı 
Kanun, 1479 sayılı Kanun kapsamın-
daki sigortalılar bakımından sosyal 
güvenlik hakları ile ilgili iyileşme an-
lamında bir yenilik getirmemişti. 

2.2. 5510 sayılı Kanunun İlk Ha-
linde BAĞ-KUR’lularla İlgili Dü-
zenlemeler
5510 sayılı Kanun, 19.4.2006 

tarih ve 5489 Kanun numarası ile 
TBMM’de kabul edilmiş, ancak 
Cumhurbaşkanı tarafından yeni-
den görüşülmek üzere TBMM’ye 
geri gönderilmesi üzerine, TBMM’de 
hiçbir değişiklik yapılmaksızın 5510 
Kanun numarası ile 31.5.2006 tari-
hinde aynen kabul edilmiş, 16.6.2006 
tarih ve 26200 sayılı Resmi gazetede 
109 asıl ve 13 geçici maddesi ile (5’inci 
tertip, 45’inci cilt), 1.1.2007 tarihin-

de yürürlüğe girmek üzere yayım-
lanmıştır. Kanunun ilk şekli kendi 
adına bağımsız çalışan sigortalılar 
(Bağ-Kur’lular bakımından) daha 
geniş ve reformun ruhuna uygun 
hükümler ihtiva ediyordu. (Bu arada 
5510 sayılı Kanunun, iptalinden ön-
ceki ilk halinde 4/1-c kapsamındaki 
kamu görevlilerinin sosyal güvenlik 
hakları da hem kısa, hem de uzun 
vadeli sigorta kolları bakımından 
5510 sayılı Kanun içinde, diğer sigor-
talılarla benzer hak ve yükümlülük-
lerle düzenlenmişti). 
5510 sayılı Kanunun ilk hali, sosyal 
güvenlik reformunun norm ve stan-
dart birliği sağlama amacına uygun 
olarak 4/1-a, 4/1-b ve 4/1-c kapsa-
mındaki sigortalıların birbirine çok 
yakın ve benzer haklarla sosyal gü-
venceye kavuşturulduklarını ortaya 
koymaktadır. Kanun esas olarak, 
sosyal sigortacılık refleksi en yüksek 
olarak kabul edilen 506 sayılı Kanun 
terimlerini ve sistematiğini esas 
alarak bütün çalışanların sosyal si-
gorta haklarını düzenlemiş, Kanu-
nun, “Kamu Görevlilerine İlişkin Hü-
kümler” bölümünde yalnızca kamu 
görevlilerinin özel durumlarına yö-
nelik ayrı hükümlere yer vermiştir. 
Reformun başlangıç amaçlarına uy-
gun hükümlerle yürürlüğe girmesi 
beklenen 5510 sayılı Kanunun ilk 
halindeki düzenlemelerden en yük-
sek faydayı sağlayan 4/1-b kapsa-
mındaki sigortalılar olmuş, özellikle 
kısa vadeli sigorta kolları bakımın-
dan yeni ve kendilerini diğer 
sigortalı gruplarına yaklaştı-
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ran haklara kavuşmuşlardır. 
Tablo 5’te belirtilen haklarla il-

gili düzenlemeler yanında Kanunda 
sosyal sigortacılık işlemleri ile ilgili 

olarak BAĞ-KUR (4/1-b) sigortalıla-
rına yönelik değişiklik ve yenilik arz 
eden hükümler şu başlıklar altında 
toplanmıştır: 

• 1479 ve 2926 sayılı Kanun kap-
samında sigortalı sayılanlar 4’üncü 
maddesinin birinci fıkrasının (b) 
bendinde (4/1-b), yer alan hüküm-
lerle kısa ve uzun vadeli sigorta kol-
ları ile genel sağlık sigortası (GSS) 
bakımından zorunlu sigortalı olarak 
kapsama alınmışlardı. 

• Sigortalılık ilişkilerinin başlan-
gıcının bildirilmesi, sigortalıları kayıt 
ve tescil eden kurum, kuruluş ve 
birlikler veya vergi idarelerine veril-
miş, bildirmeme halinde bu kurum-
lara idari para cezası uygulanması 
hükmolunmuştur.

• Kendi adına bağımsız çalı-
şanlar ilk defa iş kazaları ve meslek 
hastalıkları, hastalık ve analık sigor-
taları kapsamına alınmıştır. 4/1-b 
kapsamındaki sigortalılar bakımın-
dan 1985 yılındaki sağlık sigortası 

dışında ilk defa yeni sigorta kolları-
nın kapsamına alınmışlardır.

• 4/1-b kapsamındaki sigortalı-
lara iş kazaları ve meslek hastalık-
ları halinde ayakta ve yatarak tedavi 
görme ayırımı olmaksızın günlük 
geçici iş göremezlik ödeneği veril-
mesi, hastalık halinde ise, prim borç-
larının olmaması halinde yatarak te-
davileri süresince ve yatarak tedavi 
sonrasında istirahat raporu aldıkları 
süre boyunda hastalık sigortasından 
günlük geçici iş göremezlik ödeneği 
verilmesi düzenlemesi getirilmiştir. 

• 4/1-b kapsamındaki sigorta-
lıların yaşlılık aylıkları kesilmeden 
sosyal güvenlik destek primi ödeye-
rek faaliyetlerinin devamına imkan 
verilmiştir. 

• 4/1-b’li sigortaların, primlerini 
prime esas kazançların alt sınırı ile 

SSoossyyaall  GGüüvveennlliikk  GGaarraannttiissii  SSaağğllaannaann  
RRiisskklleerr  vvee  SSiiggoorrttaallııllaarr  

44//11--aa  ((SSSSKK))  44//11--bb  ((BBAAĞĞ--KKUURR))  44//11--cc  ((EE..SS))  

İş kazaları ve Meslek Hastalıkları + + + 
Günlük Geçici İş göremezlik Ödeneği + + + 

Sürekli İş Göremezlik Geliri + + + 

Hastalık (Tedavi Hizmetleri) + + + 
Hastalık (Geçici İş gör. Ödeneği) + + + 

Analık + + + 
Malullük + + + 

Yaşlılık + + + 

Ölüm + + + 
İşsizlik + -- -- 

 

Tablo 5. 5510 sayılı Kanunun İlk Halinde Sigortalılar ve Sosyal Güvenlik 
Garantileri
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üst sınırı arasında beyan edecekleri 
tutar üzerinden prim ödemeleri esa-
sı getirilmiş, ancak “kendileri aynı 
zamanda işveren ise beyan edilen 
tutar çalıştırdıkları sigortalıların en 
yükseğinin kazancından daha az 
olamaz” şeklinde bir alt sınır be-
lirlenmiştir. Beyanda bulunmayan 
veya beyan ettiği kazancın düşük 
olduğu tespit edilen sigortalıların 
prime esas kazançları, tespit edilen 
kazanç düzeyine çıkarılır hükmü 
getirilmiştir. 

• 4/1-b’li sigortalılardan aylık 
alırken faaliyetlerine devam eden-
lerden yüzde 20 oranında sosyal 
güvenlik destek primi kesilecek ve 
primler almakta oldukları yaşlılık 
aylığından kesilerek tahsil edilecek-
tir. .

• 4/1-b’li sigortalılar 360 günle 
sınırlı olmak üzere primlerini erken 
ödeyebilirler ve erken ödeme indiri-
minden faydalanabileceklerdir.

• 4/1-b’li sigortalılar her ay için 
30 gün prim ödeyecekler, ancak 5 
yılı aşan prim borcu olanların sigor-
talılık süreleri son ödeme tarihi iti-
barıyla durdurulacaktır.

TBMM’nin aynen kabul ettiği 
5510 sayılı Kanun, muhalefet millet-
vekilleri ve Cumhurbaşkanı tarafın-
dan çeşitli maddelerinin Anayasaya 
aykırılık iddiası ile iptali için Anaya-
sa Mahkemesine (AMY) yaptıkları 
başvuru 15.11.2006 tarih ve 2006/111 
Esas Sayısı ve 2006/112 Karar Sa-
yısı ile karara bağlanmış, (Kanunun 
15 asıl ve 4 geçici maddesi), bu ka-
rarlarla ilgili gerekçeli karar da 26 ve 
30 Aralık 2006 tarihli Resmi Gaze-

telerde yayımlanmıştır. 5510 sayılı 
Kanunun bazı maddelerinin AYM 
tarafından iptali ve yürürlüğünün 
durdurulması üzerine, Kanuna ek ve 
değişiklik getiren mevzuatın çıkarıl-
masına imkân vermek üzere yürür-
lük tarihi önce 2007 yılı Merkezi Büt-
çe Kanunu’nun 30’uncu maddesi ile 
1.7.2007 tarihine; 17.04.2008 tarih ve 
5754 Sayılı Kanunla bazı maddeleri 
1.10.2008 tarihine ertelenmiştir. Bu 
son erteleme bütün maddeler bakı-
mından olmamış, 5510 sayılı Kanu-
nun bazı maddelerinin 30.04.2008 
ve 01.07.2008; diğer maddelerinin 
yürürlük tarihi ise 1.10.2008 tarihine 
ertelenmiştir. 

5510 sayılı Kanun 8.5.2008 tarih 
ve 5754 sayılı Kanunla hem AYM’nin 
iptal ve yürürlüğü durdurma ile ilgili 
hükümlerine, hem de geçen zaman 
içinde ortaya çıkan yeni ihtiyaçlara 
karşılık verecek şekilde kapsam-
lı şekilde değiştirilmiştir. Nitekim 
5754 sayılı Kanunla 109 asıl mad-
denin 83’ü ve 13 geçici maddenin 
tamamında değişiklik yapılmış, ay-
rıca 9 geçici madde daha ilave edil-
miştir. 5510 sayılı Kanunun yürür-
lük tarihi olan 1.10.2008 tarihinden 
önce 26.5.2008 tarih ve 5763 sayılı 
Kanunla 2 yeni geçici madde ilave 
edilirken, 81. madde ve geçici madde 
16’da değişiklik yapılmıştır. Kanu-
nun yürürlük tarihinden önceki son 
düzenleme 19.8.2008 tarih ve 5797 
sayılı Kanunla yapılmış, bir yeni ge-
çici madde ilave edilirken, 2 asıl ve 3 
geçici maddede değişiklik yapılmış-
tır. 
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5510 sayılı Kanun hükümlerinde 
değişiklik yapan düzenlemeler yü-
rürlük tarihinden sonra da devam 
etmiş, bu makalenin yazıldığı Ekim 
2021 tarihi itibarıyla 5510 sayılı Ka-
nunda Kanun, Kanun hükmünde 
kararname (KHK) ve AYM kararları 
ile 74 değişiklik yapılmıştır. Yürür-
lük tarihinden bugüne geçen 13 yıllık 
sürede yıllık ortalama 6 değişiklik 
yapan yasal müdahale olmuş, bir 
başka ifade ile Kanun her 2 ayda bir 
değişikliğe uğramıştır. 

2.3. 5510 sayılı Kanunla 4/1-
b Kapsamındaki Sigortalılara 
Sağlanan Haklar
Sosyal güvenlik reformunun 

BAĞ-KUR’lu (4/1-b) sigortalılar 
bakımından getirdiği yenilikler ve 
sağlanan avantajlar (Kurum bakış 
açısından), 5510 sayılı Kanunun ilk 
hali ile birlikte 5754 sayılı Kanun-
la yapılan değişiklikler sonrasında, 
aşağıdaki başlıklarda toplanmıştır 
(SGK, 2009: 265-278). Belirtilen bu 
hususlar, diğer sigortalıları da il-
gilendiren haklar dışında yalnızca 
BAĞ-KUR’lular bakımından yeni-
lik arz eden düzenlemelerdir (SGK, 
2009: 50).

• BAĞ-KUR sigortaları için basa-
mak ve gösterge sistemi kaldırılarak 
beyan üzerinden prim ödemeleri 
sağlanmıştır. Bu değişiklikle, zorun-
lu basamak yükseltilmesi nedeniyle 
geliri artmayan ancak prim miktarı 
artan sigortalıların ödeyemedikleri 
primler ve borçları dolayısıyla sağ-
lık hizmetlerinden faydalanmaları 
mümkün olmuyordu. Beyan sistemi 

ile ödeyebilecekleri tutardan prim 
ödemeleri imkânı getirilmiştir. 

• BAĞ-KUR prim oranı yüzde 
40’dan yüzde 34,5 e düşmüştür.

• İş kazaları ve meslek hastalık-
ları ile analık sigortalarından günlük 
geçici iş göremezlik ödeneği ve yine 
analık halinde emzirme ödeneği 
alma hakkına sahip olmuşlardır.

• Kız çocukları evlenme ödene-
ğinden faydalanma imkânına sahip 
olmuşlardır. 

• BAĞ-KUR sigortalılarının sağ-
lık hizmetlerinden faydalanmaları 
için gerekli olan 240 günlük prim 
gün sayısı 30 güne indirilmiştir.

• 60 günü aşmayan prim borcu 
olanlara sağlık hizmetlerinden fay-
dalanma imkânı verilmiştir. 

• 60 günü aşmayan prim borcu 
olmaması şartıyla sigortalının ve 
refakatçısının sağlık hizmetlerinden 
faydalanmak için sevkleri halinde 
yol parası ve zorunlu masrafları Ku-
rumca karşılanacaktır.

Yukarıda sayılan hususlar, farklı 
sosyal sigorta kanunlarının tek ka-
nun olarak düzenlenmesinin doğal 
sonucu olarak “norm ve standart 
birliği” sağlamaya yönelik reform 
gerekçesinin olması gereken sonucu 
olarak ortaya çıkmıştır.

2.4. Başlangıçtan Bugüne 5510 
sayılı Kanunda 4/1-b’li Sigorta-
lıların Hak ve Yükümlülüklerine 
Yönelik Olarak Yapılan Değişik-
likler
AYM’nin iptal ve yürürlüğü dur-

durma kararından sonra 5510 sa-
yılı Kanunda yapılan değişiklikler 
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BAĞ-KUR’lular bakımından reform-
la sağlanan haklar bakımından daha 
yürürlüğe girmeden “geriye gidiş” 
şeklinde olmuştur. Bu geriye gidiş-
lerin bir kısmı bu çalışan grubunun 
özelliklerine bağlı sebepler bir kısmı 
da Kanun hükümlerinin hayata ge-
çirilmesini kolaylaştırmaya yönelik 
pragmatik sebeplere dayandırılarak 
yapılmıştır. 

AYM kararından sonra 17.4.2008 
tarih ve 5754 sayılı Kanunla başla-
yan ve bugüne kadar geçen 13 yılda 
4/1-b kapsamındaki sigortalılarla il-
gili değişiklikler ve düzenlemeler ta-
kip eden başlıklarda özetlenmiştir. 

2.4.1. 4/b’li Sigortalılar Bakımın-
dan “Zorunlu Sigortalılık İlişki-
sini” Daraltan Düzenlemeler
Zorunlu sigortalılık ilişkisi, sos-

yal sigorta sistemlerinin temel il-
kelerinden birini oluşturur. Ancak, 
çalışan ve geliri olan ancak düşük 
gelirli olanlar “prim ödeme gücü ol-
madığı” gerekçesiyle zorunlu sigor-
talılık kapsamı dışında bırakılmıştır. 
5510 sayılı Kanunun ilk halinde yal-
nızca Nitekim (m.6), 

• “Kamu idarelerinde ve Kanu-
nun ek 5 inci maddesi kapsamında 
sayılanlar hariç olmak üzere, tarım 
işlerinde veya orman işlerinde hiz-
met akdiyle süreksiz işlerde çalı-
şanlar ile tarımda kendi adına ve 
hesabına bağımsız çalışanlardan; 
tarımsal faaliyette bulunan ve yıl-
lık tarımsal faaliyet gelirlerinden, 
bu faaliyete ilişkin masraflar dü-
şüldükten sonra kalan tutarın aylık 

ortalamasının, bu Kanunda tanım-
lanan prime esas günlük kazanç alt 
sınırının otuz katından az olduğunu 
belgeleyenler ile” (13.11.2011-6111)

• İstemeleri halinde tarımsal faa-
liyette bulunanlardan 65 yaşını dol-
duranlar (13/2/2011-6111),

• “kendi adına bağımsız çalışan-
lardan gelir vergisinden muaf olup 
esnaf ve sanatkar siciline kayıtlı 
olanlardan aylık faaliyet gelirlerin-
den bu faaliyetine ilişkin masraflar 
düşüldükten sonra kalan tutarı, pri-
me esas günlük kazanç alt sınırının 
30 katından az olduğunu belgele-
yenler” (Değişik: 17/4/2008-5754).
muafiyet belgesi ile zorunlu sigor-
talılık ilişkisi dışında bırakılmıştır. 
Bu istisnalar, Türk sosyal sigorta 
hukukunda çalışanlar bakımından 
“zorunlu sigortalılık ilişkisi ilkesine” 
getirilen en önemli istisna olarak 
değerlendirilebilir. Bu düzenleme, 
4/1-b kapsamındaki sigortalıları-
nın 9’uncu madde kapsamındaki 
sigortalılık ilişkisinin sona ermesini 
de etkilemiş ve “muafiyet belgesi” 
almalarını mümkün kılan durumun 
ortaya çıkmasından itibaren sigor-
talılık ilişkilerinin sona ereceği belir-
tilmiştir.

2.4.2. Diğer Sigortalılık Statüle-
rini 4/1-b Kapsamındaki Sigor-
talılık İlişkisinin Üstünde Kılan 
Düzenlemeler
5510 sayılı Kanun öncesi dö-

nemde,  norm ve standart birliğinin 
olmaması dolayısıyla, tablo 2’de gö-
rüldüğü gibi, sağlanan sosyal gü-
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venlik garantisi bakımından daha 
sınırlı koruma sağlayan BAĞ-KUR 
sigortalılığı, özellikle yaşlılık aylığına 
hak kazanılma aşaması yaklaştıkça 
“kaçınılması-bırakılması” gereken 
sigortalılık statüsünü oluşturuyor-
du. Bu sebeple sigortalılar bakı-
mından adeta “kurumlar arası göç” 
yaşanıyor, BAĞ-KUR’lular SSK ve 
Emekli Sandığı kapsamında sigorta-
lılık ilişkilerini devam ettirme arayışı 
içine giriyorlardı. En çok rastlanan 
uygulama, kişilerin kendi işyerleri-
ni aylık almaya kısa bir süre kala eş 
ve çocuklarına devrederek, kendini 
bu işyerinden bağımlı çalışan sigor-
talı (SSK) gösterme şeklinde ortaya 
çıkıyordu. Bu göçle ortaya çıkan so-
runlar Türk sosyal sigorta hukuku-
nun önemli problem alanlarından 
birini oluşturuyordu. 

Türk sosyal sigorta hukukun-
da “tek sigortalılık” ilkesi geçerlidir. 
Aynı zamanda, birden fazla sigor-
talılık hali söz konusu ise, bir başka 
ifade ile sigortalılık hallerinin çakış-
ması söz konusu olursa, “sigortalılık 
hak ve yükümlülükleri” bakımından 
bunlardan biri geçerli olur. Çakışma 
halinde sigortalılık halinin geçerli 
olacağı konusunda 5510 sayılı Kanun 
öncesi dönemde, çakışma halinde 
öncelikle 5434 sayılı Kanun kapsa-
mındaki sigortalılık hali 506 ve 1479 
sayılı Kanun kapsamındaki sigorta-
lılık ilişkilerine göre üstün-öncelikli 
sigortalılık hali olarak kabul edili-
yordu. 506 sayılı Kanun ile 1479 sayılı 
Kanunlara tabi sigortalılık hallerinin 
çakışması halinde ise önce başlayan 

sigortalılık statüsü geçerli sayılıyor-
du (Güzel, Okur, ve Caniklioğlu, 2020: 
143). 

5510 sayılı Kanunun ilk halin-
de, Kanun öncesi dönemde geçerli 
olan esası benimseyen bir düzenle-
me yapılmış ve “Sigortalının birden 
fazla sigortalılık hallerinden birden 
fazlasına aynı anda tabi olması ha-
linde öncelikle 4/1-c kapsamındaki 
sigortalılık hali geçerli sayılır. 4/1-
c kapsamında sigortalılık hali yok 
ise önce başlayan sigortalılık ilişki-
si esas alınır” düzenlemesi getiril-
mişti (5510-m.53). Ancak, 13.2.2011 
tarih ve 6111 sayılı Kanunla yapılan 
değişiklikle, “4/1-c kapsamında-
ki sigortalılık hali ile 4/1-a ve 4/1-b 
kapsamındaki sigortalılık hallerinin 
çakışması halinde 4/1-c kapsamın-
daki sigortalılık hali geçerli sayılır-
ken, 4/1-a ve 4/1-b kapsamındaki 
sigortalılık hallerinin çakışması ha-
linde 4/1-a kapsamındaki sigortalı-
lık hali geçerli sayılır” hükmü getiril-
miş ve diğer sigortalılık halleri 4/1-b 
kapsamındaki sigortalılık statüsüne 
üstün kabul edilerek 4/1-b sigortalı-
lık statüsü üçüncü sıraya getirilmiş-
tir (Güzel ve diğerleri, 2002: 144-145). 
Bu değişiklik ile birlikte çakışma 
halinde sigortalının tercihine imkan 
verecek bir tür “hibrid sigortalılık 
hali” olarak kabul edilebilecek bir 
değişiklik de getirilmiş ve “Sigorta-
lılık hallerinin çakışması dolayısıy-
la 4/1-a kapsamındaki sigortalılık 
ilişkisi esas alınanlar, yazılı talepte 
bulunmak şartıyla esas alınmayan 
sigortalılık statüsü kapsamında 
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prim ödeyebilecekleri, ödenen bu 
primlerin iş kazaları ve meslek has-
talıklarından sağlanan haklar ba-
kımından 4/1-b; kısa vadeli sigorta 
kolları bakımından sağlanan diğer 
haklar ile uzun vadeli sigorta kolla-
rı bakımından 4/1-a kapsamında 
sigortalı sayılırlar” denilmiştir. Öte 
yandan, 17.4.2017 tarih ve 690 sayılı 
KHK ile “4/1-b kapsamındaki sigor-
talılık hallerinin çakışması halinde 
de diğer sigortalılık halleri tarım si-
gortalılığının, muhtar sigortalılığı ile 
diğer sigortalılık hallerinin çakışma-
sı halinde ise muhtar sigortalılığının 
geçerli olacağı” hükmü getirilmiş 
1.2.2018 tarih ve 7077 sayılı Kanunla 
aynen kabul edilerek kanunlaşmış-
tır. Bu düzenlemeyi pekiştiren bir 
düzenleme de bir anlamda 5510 sa-
yılı Kanun öncesi dönemde “sigor-
talılık hilesi” olarak adlandırılabi-
len yaygın bir uygulamayı önlemek 
üzere getirilen “4/1-b kapsamında 
sigortalı olanlar, kendilerine ait veya 
ortak oldukları işyerlerinden 4/1-a 
kapsamında kendilerini sigorta-
lı olarak bildiremezler”, (17.4.2008; 
5754), düzenlemesi olmuştur. 

2.4.3. Prime Esas Kazançlar ve 
Primlerle İlgili Düzenlemeler ve 
Değişiklikler
5510 sayılı Kanunda 4/1-b 

kapsamındaki sigortalılarla ilgi-
li sigortalıları doğrudan ilgilendiren 
önemli değişikliklerden biri prime 
esas kazançlar konusunda olmuş, 
basamak-gösterge sistemi terkedi-
lerek “sigortalının beyanı esasına” 

dayanan bir yöntem uygulanma-
ya başlanmıştır. Zorunlu basamak 
yükseltmenin bazı sigortalılar bakı-
mından ödenmesi mümkün olma-
yan prim yükü getirdiği ve öden-
meyen primlerin kronik bir problem 
haline geldiği belirtilerek (tablo 4); 
“4/1-b kapsamındaki sigortalıların 
prime esas kazançların alt ve üst sı-
nırları arasında kalmak şartıyla is-
tedikleri miktarı beyan edebilecek-
leri, beyanda bulunmamaları prime 
esas kazançlarının alt sınır üzerin-
den hesap ve tahsil edileceği” hük-
mü getirilmiştir. Ancak, çok farklı 
gelir gruplarını içeren bu statüdeki 
sigortalıların düşük prime esas ka-
zanç beyanlarını önlemek üzere 
“4/1-b kapsamındaki sigortalıların 
aynı zamanda işveren statüsünde 
olmaları halinde beyan edecekle-
ri prime esas kazancın, istihdam 
ettiği sigortalıların kazancının en 
yükseğinden az olamaz” hükmü de 
Kanunda yer almıştı. Ancak, bir tür 
“beyan kontrolü-denetimi” imkânı 
sağlayan bu hüküm 4.4.2015 tarih 
ve 6645 sayılı Kanunla yürürlükten 
kaldırılmış ve 4/1-b kapsamındaki 
sigortalılar herhangi bir ön şart ol-
maksızın prime esas kazancın alt 
ve üst sınırları arasında istedikleri 
miktardan kazanç beyanı yapma-
larına imkan verilmiştir. Bu deği-
şiklik etkisini göstermiş ve 2020 yılı 
itibarıyla 2.298 bin tarım dışı kendi 
adına bağımsız çalışan sigortalıdan 
2.276 bini (yüzde 99,9) alt sınırdan 
gelir beyan etmiştir. Aynı şekilde 
yine 2020 yılı itibarıyla 547 bin tarım 
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sigortalısından yalnızca 216 sı alt sı-
nır üzerinde prime esas kazanç be-
yanında bulunmuştur (SGK, 2020). 
Toplam olarak 2.8 milyon 4/1-b kap-
samındaki sigortalı için yukarıdaki 
verilerin gerçek gelir ve prim ödeme 
yükümlülüğü ilişkisini yansıtmadığı 
açıktır. 

5510 sayılı Kanun, aktif 4/1-b 
sigortalıları bakımından ödenen 
toplam prim oranı ile ilgili olarak bir 
indirim sağlamış, 5510 sayılı Kanun 
öncesi toplam yüzde 40 olan prim 
oranı, Kanunla birlikte, kısa vadeli 
sigorta kolları bakımından da kap-
sama alınmalarına rağmen, yüzde 
33,5 e düşmüştü (SGK, 2009) (bütün 
sigortalılar için yüzde 1-6,5 arasında 
olarak belirlenen kısa vadeli sigorta 
kolları primini 4/1-b sigortalıları en 
düşük oran olan yüzde 1 üzerinden 
ödedikleri için). Ancak 2013 yılında 
6385 sayılı Kanunla kısa vadeli si-
gorta kolları prim oranının, bütün 
sigortalı grupları için yüzde 2 olarak 
belirlenmesinden sonra ödedikleri 
toplam prim oranı yüzde 34,5 e yük-
selmesine rağmen yine de reform 
öncesi döneme göre oran olarak dü-
şük kalmıştır. 

4/1-b kapsamındaki sigortalı-
ların primleri ile ilgili bir başka deği-
şiklik, 20.8.2016 tarih ve 6745 sayılı 
Kanunla gerçekleştirilmiş ve uzun 
vadeli sigorta kolları primlerinin 5 
puanlık kısmına isabet eden tutarın 
“sigortalıların primlerini süresi için-
de ödemeleri ve kendi sigortalılıkla-
rından kaynaklanan prim, idari para 
cezası vb. borçlarının bulunmaması 

şartıyla” Hazine tarafından öden-
mesi şeklinde olmuştur. Daha önce 
4/1-a kapsamındaki sigortalıları 
çalıştıran özel sektör işverenlerine 
yönelik olarak uygulanan bu teşvik 
primlerin süresi içinde ödenmesini 
teşvik amacıyla 4/1-b kapsamında-
ki sigortalılar için de uygulanmaya 
başlanan, yetersiz ancak olumlu bir 
düzenleme olmuştur. 

4/1-b kapsamındaki sigortalı-
ların pasif sigortalılık dönemlerin-
de yetersiz olan gelir ve aylıklarını 
dolaylı olarak artırmanın bir aracı 
olarak “aylıkları kesilmeksizin ça-
lışmaya devam eden sigortalılardan 
alınan sosyal güvenlik destek primi-
nin (SGDP), önce oran olarak azaltıl-
ması, sonra tamamen kaldırılması 
şeklinde” olmuştur. Nitekim, 5510 
sayılı Kanunun ilk halinde aylıkla-
rı kesilmeksizin 4/1-b kapsamında 
sigortalı sayılması gereken bir işte 
çalışanlar veya kendi işlerini devam 
ettirenlerin almakta oldukları yaşlı-
lık aylığının yüzde 15’i SGDP olarak 
kaynakta kesilmek suretiyle tahsil 
edilirken bu kesinti oranı 4.4.2015 
tarih ve 6645 sayılı Kanunla önce 
yüzde 10’a düşürülmüş, 29.1.2016 
tarih ve 6663 sayılı Kanunla, 1 Nisan 
2016 tarihinden itibaren de tama-
men kaldırılmıştır. 

4/1-b kapsamında sigortalı sa-
yılanların ay için 30 prim ödeme 
günü bildirmeleri zorunlu olmakla 
birlikte 5510 sayılı Kanunun geçici 
16’ncı maddesi ile “tarımsal faali-
yette bulunanlar ile köy muhtarları” 
2009 yılından itibaren ay için 15 gün 
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prim ödemeleri, gün sayılarının 2023 
yılında 30 gün olacak şekilde her yıl 
1 gün artırılması, ancak 30 günden 
eksik prim ödedikleri bu dönem sü-
resince prim gün sayılarının 30 gün 
ödenmiş gibi sigortalılık sürelerine 
ekleneceği belirtilmiştir. Şüphesiz 
bu istisna geçiş döneminde tarım-
sal faaliyette bulunanlar için prim 
yükünün azalması ile birlikte prim 
ödeme gün sayısının tamamlanma-
sın bakımından önemli bir avantaj 
getirmiştir. 

4/1-b kapsamında sigortalı sa-
yılan köy ve mahalle muhtarlarının 
sigortalılık primleri 17.4.2017 tarih 
ve 690 sayılı KHK ile yapılan ve daha 
sonra 1.2.2018 tarih ve 7077 sayılı 
Kanunla aynen kabul edilen düzen-
lemeler kapsamında kamu idareleri 
tarafından ödenmeye başlanmıştır. 
Buna göre 4/1-b kapsamındaki si-
gortalıların primleri “il özel idareleri” 
veya “yatırım izleme ve koordinas-
yon başkanlıklarınca”, ödenecektir. 
Bu uygulama ile 4/1-b kapsamın-
daki sigortalılar içinde özel bir sosyal 
sigortalı statüsü yaratılmıştır. Öte 
yandan köy ve mahalle muhtarları, 
seçilmeden önce veya seçildikten 
sonra yaşlılık aylığı almaya hak ka-
zanırlarsa yaşlılık aylığı dolayısıyla 
muhtar aylıklarında herhangi bir 
kesinti yapılmaz ve sosyal güvenlik 
destek primi ödemezler. Benzer bir 
istisna malullük aylığı için de getiril-
miş, muhtar seçildikten sonra ma-
lullük hali ile karşılaşanlara muhtar-
lık görevinden ayrılmadıkları sürece 
malullük aylığı bağlanmıyor, ancak 

malullük aylığı alırken muhtar seçi-
lenlerin malullük aylıkları kesilme-
mektedir. 

2.4.4. 4/1-b Kapsamındaki Si-
gortalıların Hak ve Yükümlü-
lükleri ile İlgili Düzenlemeler ve 
Değişiklikler 
Sigortalılık hak ve yükümlülük-

leri bakımından reform sürecinde ve 
sonrasında en fazla değişiklik yapı-
lan sigortalı gruplarından biri 4/1-b 
kapsamındaki sigortalılar olmuştur. 
Bu değişikliklerin bir kısmı 5510 sa-
yılı Kanunun ilk halinde yeni hak 
olarak yer verilen ancak sonradan 
sınırlandırılan ve kaldırılan haklar-
dan, bir kısmı ise 4/1-b kapsamın-
daki sigortalılar için “uygulanabilir 
nitelikte olmasını” sağlama amaç-
lı olarak yapılan düzenlemelerden 
oluşmuştur. 

Sosyal güvenlik reformunun 
yapılma amaçlarına uygun olarak 
“norm-standart birliği” sağlama 
amacı doğrultusunda 5510 sayılı 
Kanunun ilk halinde yer alan son-
radan sınırlandırılan veya kaldırı-
lan düzenlemeler aşağıdadır. Ancak 
bu sınırlandırıcı düzenlemelerin bir 
kısmı yalnızca 4/1-b kapsamındaki 
sigortalılarla değil, diğer sigortalılar 
için de geçerli sınırlandırmalar nite-
liğindedir. 

• 5510 sayılı Kanunun ilk halinde 
4/1-b kapsamındaki sigortalılar için 
“emziren kadın sigortalının çocuğu-
na süt vermek için ayrılan zamanda” 
meydana gelen olayların da iş kazası 
sayılması ile ilgili hüküm, 17.4.2008 
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ve 5754 sayılı Kanunla yapılan deği-
şiklikle kaldırılmış, iş kazası sayılan 
hallerle ilgili bir sınırlandırma söz 
konusu olmuştur.

• 5510 sayılı Kanunun ilk ha-
linde analık sigortasından; “Analık 
halinde sigortalı kadına doğumdan 
sonraki 6 ay süre ile verilen asgari 
ücretin 1/3’ü tutarındaki emzirme 
ödeneği verilir” hükmü, 17.4.2008 
tarih ve 5754 sayılı Kanunla bütün 
sigortalılar için “Kurum Yönetim Ku-
rulunca her yıl için belirlenen ve bir 
defa maktu olarak verilen bir öde-
meye” dönüştürülmüştür. 

• 5510 sayılı Kanunun ilk halinde, 
“iş kazaları ve meslek hastalıkları 
(İKMH) sigortasından ayakta ve ya-
tarak tedavilerde verilen günlük ge-
çici iş göremezlik ödeneği” 17.4.2008 
tarih ve 5754 sayılı Kanunla, 4/1-b 
kapsamındaki sigortalılar için yal-
nızca yatarak tedavilerde sağlanan 
bir hak haline dönüştürülmüştür. Bu 
sınırlandırıcı değişiklikle “sosyal si-
gorta primlerinin fiyat-karşılık olma 
özelliği” ortadan kaldırılmıştır. Çün-
kü 5510 sayılı Kanunda iş kazaları ve 
meslek hastalıkları, hastalık ve ana-
lık sigortaları parasal ödemeler ba-
kımından kısa vadeli sigorta kolları 
olarak tarif edilmiş (m.3/1-4); bütün 
bu sigorta kolları için tek bir prim 
oranı (2013 yılından itibaren yüzde 
2) belirlenmiştir. Ancak aynı prim 
oranını ödeyen 4/1-a kapsamında-
ki sigortalılar, iş kazası ve meslek 
hastalıkları, hastalık ve analık si-
gortasından sağlanan bütün parasal 
haklardan faydalanabilirken, 4/1-

b kapsamındaki sigortalılar aynı 
miktarda prim ödemelerine rağmen 
yalnızca İKMH halinde yatarak teda-
vilerde, analık halinde de doğum ön-
cesi ve sonrası dönemlerde geçici iş 
göremezlik ödeneği alabilmektedir-
ler. 4/1-b kapsamındaki sigortalılar 
90 gün prim ödeme şartını yerine 
getirseler bile hastalık sigortasın-
dan ayakta ve yatarak istirahatlerde 
sağlanan geçici iş göremezlik öde-
neğinden ve İKMH halinde ayakta 
tedavilerde sağlanan ödenekten 
faydalanamamaktadırlar. 

• 21.3.2018 tarih ve 7103 sayılı 
Kanunla yapılan değişiklikten son-
ra, ölen sigortalının hak sahibi ola-
rak anne babalarından gelir ve ay-
lık alan çocuklardan 18 yaşını, lise 
ve dengi öğrenim görmesi halinde 
20 yaşını, yükseköğrenim yapması 
halinde 25 yaşını doldurmayanların 
4/1-a kapsamında bir işte çalışmaya 
başlamaları halinde aylıkları kesil-
meyecektir ve aylık bağlanmasına 
engel olmayacaktır. Hem aylık-ge-
lir almaya devam edecekler hem de 
kendi çalışmalarına bağlı olarak si-
gortalılık ilişkileri devam edecektir. 
Ancak benzer durumda olan 4/1-b 
ve 4/1-c kapsamında sigortalı sayıl-
malarını gerektiren işlerde çalışma-
ları halinde hak sahibi olarak aylık 
bağlanmayacak veya aylıkları kesi-
lecektir (5510,m.34). 

• 5510 sayılı Kanunun ilk halinde 
4/1-b kapsamındaki sigortalıların da 
çalışma şartlarının ağırlığına ve ça-
lıştıkları işyerlerinin özelliğine göre 
fiili hizmet zammı uygulamasından 
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faydalanmalarına imkân veren bir 
düzenleme yapılmışken Kanun yü-
rürlüğe girmeden 17.4.2008 ve 5754 
sayılı Kanunla yapılan değişiklikle, 
“Aşağıda belirtilen işyerlerinde ve 
işlerde 4 üncü maddenin birinci fık-
rasının (a) ve (c) bentleri kapsamın-
da çalışan sigortalıların prim ödeme 
gün sayılarına, bu işyerlerinde ve iş-
lerde geçen çalışma sürelerinin her 
360 günü için karşılarında gösterilen 
gün sayıları, fiilî hizmet süresi zam-
mı olarak eklenir” düzenlemesi ile 
4/1-b kapsamındaki sigortalılar fiili 
hizmet zammı uygulamasının dışın-
da bırakılmıştır.

• Kanunun ilk halinden itibaren 
4/1-b kapsamındaki sigortalılar, 
kendilerine yönelik hastalık ve kaza 
gibi sebeplerle fiilen çalışamadıkları 
veya işyerlerine ve yürüttükleri işe 
yönelik çalışma imkânlarını orta-
dan kaldıran zorunlu hallere rağmen 
(doğal afetler ve salgın gibi), her ay 
için eksiksiz 30 gün prim ödemek 
zorundadırlar. Bu düzenlemenin 
4/1-b kapsamındaki sigortalılar ba-
kımından ortaya çıkardığı sakınca-
lar son dönem yaşanan doğal afetler 
ve özellikle Kovid 19 salgın dönemin-
deki yasaklamalar ve kısıtlamalar 
sonrasında belirgin şekilde kendini 
göstermiştir. 

• 5510 sayılı Kanunda 4/1-b 
kapsamındaki sigortalıların, Kanun-
da belirtilen bütün sigorta kolları ile 
ilgili haklardan faydalanmaları, prim 
ve prime ilişkin her türlü borçlarının 
(60 günün altında olması veya borç-

larını yapılandırma için başvurmuş 
olmaları durumları hariç) ödenmiş 
olması şartı vardır. Diğer sigortalı-
lar için işverenleri tarafından yeri-
ne getirilmesi gereken prim ödeme 
yükümlülüğünün 4/1-b’lilerin prim 
ödeme yükümlülüğünün kendileri 
tarafından ödenmek zorunda olma-
sı, bu statünün gereği olarak olması 
gereken bir uygulama olmakla bir-
likte haklardan faydalanma konu-
sunda ciddi engeller yaratmaktadır. 
Prim borçlarının yeniden yapılan-
dırılmasına yönelik bütün yasal de-
ğişikliklerde bu hükmün etkilerini 
azaltmaya yönelik hükümler geti-
rilmesi (borçlarının yapılandıranla-
rın Genel Sağlık Sigortası(GSS)’ndan 
faydalanmaya devam etmelerine 
imkân verilmesi gibi) yarattığı so-
nuçların boyutunu ortaya koymak-
tadır. 

 2.4.5. Esnaf Ahilik Sandığı Ku-
rulması ve Ertelemelerin Etkisi
4/1-b kapsamındaki sigortalı-

ların kendi iradeleri dışında işlerini 
kaybetmeleri veya faaliyetlerine 
ara vermek zorunda kalmaları ha-
linde bu sigortalılar için “işsizlik si-
gortası” fonksiyonu görecek Esnaf 
Ahilik Sandığı, 4447 Sayılı Kanuna 
23.2.2017 tarih ve 6824 sayılı Kanun-
la eklenen Ek madde 6 ile kurulmuş 
ve 1.1.2018 tarihinden itibaren yü-
rürlüğe girmesi hükmü düzenlen-
miştir. Sigortalının asgari ücretin 
2 katını geçmeyen prime esas ka-
zançlarından yüzde 2; Devletin yüz-
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de 1 prim ödemesi öngörülen Esnaf 
Ahilik Sandığı, 4/1-b kapsamındaki 
sigortalıların kendi iradeleri dışında 
işlerini kaybetmeleri halinde; Esnaf 
Ahilik Sandığı ödeneği verme, 5510 
sayılı Kanun kapsamında ödenmesi 
gereken primlerin ödenmesi, yeni 
bir iş bulma ve aktif işgücü hizmet-
leri kapsamında kurs ve program-
lara katılma imkânı sağlamak için 
oluşturulmuş, ödenek verme şart-
ları işsizlik sigortasında olduğu gibi 
son 3 yılda 600 gün ödeyenler için 
180; 900 gün ödeyenler için 240 ve 
1080 gün ödeyenlere 300 gün olarak 
belirlenmişti. 

Özellikle 2020 yılı mart ayından 
itibaren etkisini gösteren ve özellikle 
de kısıtlamalar dolayısıyla en olum-
suz etkilen kendi adına bağımsız ça-
lışanlar için oluşturulan Esnaf Ahilik 
Sandığı ile ilgili hükümlerin yürür-
lüğe girmesi, sürekli ertelenmiştir. 
Nitekim 6824 sayılı Kanunla 1 Ocak 
2018 tarihinde prim tahsili ile hayata 
geçirilmesi planlanan Sandıkla ilgili 
Kanun hükmünün yürürlüğe girme-
si, önce 5.12.2017 tarih ve 7071 sayılı 
Kanunla 1 Ocak 2020’ye; daha sonra 
da 25.3.2020 tarih ve 7226 sayılı Ka-
nunla 1 Ocak 2024’e ertelenmiştir. 
Şüphesiz bu ertelemelerin gerisinde 
4/1-b kapsamındaki sigortalıların 
prim ödeme güçlükleri gerekçe-
ler gösterilmiş olabilir. Ancak, eğer 
planlandığı gibi 1 Ekim 2018 tarihin-
de Kanun yürürlüğe girmiş olsaydı, 
Türkiye 2020 yılı mart ayında baş-
layan salgın döneminde, işsizlik si-

gortası fonunun bağımlı çalışanlar 
için sağlamış olduğu desteği, Esnaf 
Ahilik Sandığı da esnaf ve sanatkâr-
lar için de sağlayabilirdi. Son olarak 
yürürlük tarihinin 31.12.2023, yani 
1.1.2024 tarihine ertelenmiş olması 
hayata geçirilebileceği konusundaki 
belirsizlikleri artırmaktadır.

2.4.6. Primlerin Peşin Ödenmesi 
Uygulaması ve Hayata Geçiril-
memesi
5510 sayılı Kanun, 1479 sayılı Ka-

nun döneminde yaşanan problemle-
ri ortadan kaldırmaya yönelik olarak 
bazı yeni düzenlemeler getirmişti. 
Bunlardan biri de, muhtarlar hariç 
olmak üzere 4/1-b kapsamındaki 
sigortalıların ve isteğe bağlı sigortalı 
olanlar (5510, m.87/1-b), “Primlerini 
primlerini en fazla 360 günle sınır-
lı olmak üzere peşin olarak erken 
ödeyebilir. Erken ödeme halinde er-
ken ödenen her gün için 6183 sayılı 
Amme Alacaklarının Tahsil Usûlü 
Hakkında Kanun hükümlerine göre 
erken ödeme indirimi hükümleri 
uygulanır”. Erken ödeme indirimi 
prime esas kazançtan indirilmez ve 
erken ödemede sigortalılık süresi 
sigorta priminin ait olduğu her ayın 
ilk gününden itibaren prim ödeme 
gün sayısına dahil edilir (5510, m.88). 
Özellikle yıllık gelir akışı sürekli ve 
istikrarlı olmayan kendi adına ba-
ğımsız çalışanların yıllık prim öde-
melerinde kolaylık sağlamak üzere 
düşünülerek getirilen bu tedbir, Ka-
nunun yürürlük tarihinden bugüne 
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(2021) 13 yıl geçmesine rağmen ha-
yata geçirilememiş, bir başka ifade 
ile “ölü madde” haline gelmiştir. 

2.4.7. 4/1-b Kapsamındaki Si-
gortalılara Yönelik En Olumlu 
Gelişmeler GSS Bakımından 
Gerçekleşmiştir 
5510 sayılı Kanunda, sosyal gü-

venlik reformunun norm ve stan-
dart birliği sağlama amacına en 
uygun düzenlemeler GSS ile ilgili 
hükümlerde gerçekleşmiştir. GSS 
bakımından reform öncesi döneme 
göre iki önemli değişiklik gerçekleş-
tirilmiştir. Bunlardan ilki çalışma ve 
sigortalılık statülerine bağlı olmak-
sızın bütün sigortalılara sağlık hiz-
metlerine erişim, kapsam ve hak-
lar bakımından bütün çalışanlara 
haklar sağlanmıştır. Benzer şekilde 
aktif-pasif sigortalı ve sigortalı ba-
ğımlısı ayırımı yapılmadan sağlık 
hizmetlerine aynı haklarla erişim 
hakkı sağlanmıştır. 5510 sayılı Ka-
nunda 4/1-b kapsamındaki sigorta-
lılar bakımından var olan en olum-
suz düzenleme, yalnızca GSS değil 
bütün sigorta kollarından sağlanan 
haklarla ilgili olarak “prim ve prime 
ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş 
olması” şartı olmuştur. Ancak bu 
şart, “60 günden fazla prim ve prime 
ilişkin borçların” haktan yararlan-
mayı etkilememesi ve prim borçla-
rını yapılandıranların yapılandırma 
sürecinde ilk taksitlerini ödeme şar-
tıyla GSS’den yararlanmaya devam 
etmeleri imkânının sağlanması ile 
4/1-b sigortalıları için esnetilmiştir. 

5510 sayılı Kanun öncesi dö-
nemde, özellikle 4/1-a kapsamın-

daki sigortalılar bakımından sağlık 
hizmetleri ile haklar bakımından 
“risk temelli” bir ayırım vardı ve si-
gortalının iş kazası, meslek hastalı-
ğı, hastalık ve analık hallerine bağlı 
olarak yararlanma şartları farklılaş-
tırılmıştı. 5510 sayılı Kanun sağlık 
hizmeti ihtiyacı doğuran risk sebebi 
ne olursa olsun (İKMH ile ilgili özel 
şartlar hariç) sağlanan sağlık hiz-
met standardı ve süresi bakımın-
dan bütün sigortalılara aynı hakları 
sağlamıştır ve bu düzenlemeden en 
olumlu etkilenen kesim 4/1-b kap-
samındaki sigortalılar olmuştur.

3. SOSYAL GÜVENLİK REFOR-
MU SONRASI DÖNEMDE KENDİ 
ADINA BAĞIMSIZ ÇALIŞANLAR

3.1. Reform Sonrası Dönemde 
4/1-b Kapsamındaki Sigortalı-
larla İlgili Gelişmeler
5510 sayılı Kanunun yürürlüğe 

girdiği 2008 yılından bugüne geçen 
13 yıllık dönemde 4/1-b kapsamın-
daki sigortalılarla ilgili gelişmelerin 
sayısal verilere yansıması aşağıdaki 
başlıklarda olduğu gibi gerçekleş-
miştir. 

3.1.1. Kişi Olarak Sosyal Güvenlik 
Kapsamı Bakımından 4/1-b’li 
Sigortalıların Toplam Sigortalı-
lar İçindeki Payı Azalmıştır 
Reformun ilk yılında tablo 6’da 

yer alan temel göstergeler bakımın-
dan SSK’dan sonra ikinci büyük sos-
yal güvenlik kurumu olan BAĞ-KUR 
ve sigortalıları, reformdan sonraki 
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dönemde özellikle aktif sigortalı sa-
yısındaki azalma dolayısıyla üçün-
cü sıraya düşmüştür. Bu da sosyal 
sigortaların temel sağlık göstergesi 
olan aktif/pasif sigortalı oranına 
yansımış ve yetersizde olsa diğer iki 
sigortalı grubunun aktif/pasif sigor-
talı oranı artarken, bu oran 4/1-b’li-
ler için sürdürülemeyecek şekilde 
düşmüş, 1,21 olarak gerçekleşmiştir. 

Daha derinlikli bir analiz yap-
mak ve sonuçlara ulaşmak zorunlu 
olmakla birlikte, tablo verilerinden 
hareketle bir değerlendirme yap-
mak gerekirse; çalışma hayatı ve 
işgücü yapısındaki değişime bağlı 
olarak, özellikle büro hizmetlerinin 

ve bireysel girişimcilik faaliyetle-
rinin artışı dolayısıyla, kendi adına 
bağımsız çalışan sigortalı sayısının 
artması gerekirken, yalnızca oran-
sal değil sayısal bakımdan da bu si-
gortalı grubunun azalması üzerinde 
düşünülmesi gereken bir gelişmedir. 
2009 yılı başında 3,236 bin olan ken-
di adına bağımsız çalışan sigortalı 
sayısı 2021 yılı temmuz ayında 3,08 
bine düşmüştür. Bu düşüşte en dik-
kat çekici gelişme tarım sigortalılar 
bakımından gerçekleşmiş ve 2009 
yılında 1.014 bin olan tarım zorun-
lu tarım sigortalısı sayısı, yüzde 45 
oranındaki bir azalma ile 2021 yılı 
temmuz ayında 551 bine düşmüştür.

3.1.2. Sigortalıların Tamamına 
Yakını Prime Esas Kazanç Be-
yanlarını Alt Sınır Üzerinden 
Yapmaktadırlar
Reform öncesi dönemde prime 

esas kazançlar bakımından zorunlu 
basamak yükseltilmesi dolayısıy-

la daha dengeli bir dağılım gösteren 
prime esas kazanç dağılımı, reform 
sonrası dönemde 4/1-b kapsamın-
daki sigortalıların tamamına yakı-
nının alt sınır üzerinden prim beyan 
ettikleri ve ödediklerini ortaya çı-
karmıştır. Genel olarak kendi adına 

  
  

SSiiggoorrttaallııllaarr  

AAkkttiiff  SSiiggoorrttaallııllaarr  
((%%))  

PPaassiiff  SSiiggoorrttaallııllaarr  
((ggeelliirr  vvee  aayyllııkk  kkiişşii  

ssaayyııssıı))  ((%%))  

AAkkttiiff++PPaassiiff  
SSiiggoorrttaallııllaarr  vvee  

BBaağğıımmllııllaarrıı  ((%%))  

AAkkttiiff//PPaassiiff  SSiiggoorrttaallıı  
OOrraannıı  ((%%))  

22000099  22002211  22000099  22002211  22000099  22002211  22000099  22002211  

4/1-a’lılar 63,7 74,6 57,6 62,5 59,0 62,3 1,96 2,29 

44//11--bb’’lliilleerr  2211,,55  1122,,66  2222,,77  2200..11  2255,,66  2211,,33  11,,6666  11,,2211  

4/1-c’liler  14,8 12,8 19,7 17,4 15,4 17,4 1,37 1,45 

Toplam  1,78 1,93 

 

Tablo 6. Reform Sonrası Dönemde Sayılarla Sosyal Güvenlik Kapsamı 
Temmuz 2021 (%). 

Kaynak: SGK, (2021), SGK Aylık İstatistik Bülteni Temmuz 2021,   http://www.
sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr/kurumsal/istatistik/aylik_istatistik_bilgileri, (Eri-
şim Tarihi: 08.10.2021).
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bağımsız çalışanların gelirlerinin 
düşük olduğu kabul edilmekle bir-
likte 4/1-b kapsamında sigortalı 
sayılanlar arasında bulunan şirket 
ortakları, işyeri sahipleri, büro sa-
hipleri gibi grupları dikkate alınca bu 
orandaki düşük oran açıklanabilir 
değildir. 

Sosyal güvenlik reformunun 
gelir ve aylıkların seviyesini, daha 
uzun süre ve daha yüksek prim öde-
meye dayandıran yeni gelir ve aylık 
hesaplama sistemi (ortalama aylık 
kazanç x aylık bağlama oranı) dik-
kate alınınca 4/1-b kapsamındaki 
sigortalıların yeni dönemde tama-
mına yakınının alt sınır üzerinden 

gelir ve aylık bağlanmasına hak ka-
zanması kaçınılmaz olacaktır. 

SGK istatistik verilerinde gelir 
ve aylıkların seviyesi ile ilgili detaylı 
veriler olmamakla birlikte mali is-
tatistikler tablosundaki veriler dik-
kate alınınca, 4/1-b’li sigortalıların 
Temmuz 2021 tarihindeki en düşük 
aylığı (1.778 TL), 4/1-c kapsamındaki 
sigortalıların aldığı en düşük aylığın 
yüzde 56’sına, 4/1-a’lı sigortalıların 
aldığı en düşük aylığa oranı da yüzde 
70’dir. En yüksek aylıklar bakımın-
dan da 4/1-b’li sigortalıların aldığı 
en yüksek aylık 4/1-c kapsamın-
daki sigortalıların aylıklarının yüzde 
26’sına; 4/1-a kapsamındaki sigor-

talıların en yüksek aylığa oranı yüz-
de 69’dur (SGK, 2021/mali). Ancak 
bağlanan gelir ve aylıkların seviyesi 
bakımından durum SGK istatisti-
ki verilerinde belirtilen durumdan 
daha vahim olarak görünmektedir. 
Bir kısmının sigortalılığı reform ön-

cesinde başlayan sigortalılarda bile 
2021 yılı içinde 759 TL ile 1.080 TL 
arasında aylık bağlanan sigortalıla-
ra rastlanabilmektedir. Nitekim SGK 
tarafından bağlanan gelir ve aylık-
larda “bir tür emekli aylıkları asga-
ri ücreti” etkisi yaratan ve düşük 

4/1-b’liler TTooppllaamm  
SSiiggoorrttaallıı  SSaayyııssıı  

AAlltt  SSıınnıırr  
ÜÜzzeerriinnddeenn  PPrriimm  

BBeeyyaann  EEddeennlleerr  
((bbiinn  kkiişşii))  

AAlltt  SSıınnıırr  
ÜÜzzeerriinnddeenn  PPrriimm  

ÖÖddeeyyeennlleerriinn  
OOrraannıı  ((%%))  

AAlltt  SSıınnıırrıınn  ÜÜzzeerriinnddee  
PPrriimmee  EEssaass  KKaazzaannçç  

BBeeyyaann  EEddeennlleerr  

Tarım dışı 
sigortalılar 

2.298.235 2.276.005 9999,,0033  Yalnızca 22.230 kişi 

Tarım 
Sigortalıları 

547.075 546.859 9999,,9966  Yalnızca 216 kişi 

Toplam  2.845.310 2.822.864 9999,,2211  Yalnızca 22.446 kişi 

 

Tablo 7. Prime Esas Kazançlar Bakımından 4/1-b Kapsamındaki Sigor-
talılar (2020) 

Kaynak: SGK, (2020), SGK İstatistik Yıllıkları / Sigortalı ve İşyeri İstatistikleri 
2020,   http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr/kurumsal/istatistik/sgk_ista-
tistik_yilliklari, (Erişim Tarihi: 08.10.2021).
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aylıkları otomatik olarak yükselten 
iki düzenleme bu tespiti güçlen-
dirmiştir. SGK tarafından bağlanan 
aylıkların seviyesini 2019 yılında 
1.000 TL’ye, 2020 yılı nisan ayında 
da 25.3.2020 tarih ve 726 sayılı Ka-
nunla 1.500 TL’ye yükselten, düzen-
lemeler bağlanan gelir ve aylıkların 
bu seviyesinin daha altında oldu-
ğunu ortaya koymaktadır. Nitekim 
bu yükseltmeden etkilenen ve gelir 
ve aylıkları yükseltilen kişi sayısı 
2020 yılında 645 bin olarak dile ge-
tirilmiştir (R.T. Erdoğan, 2020). Dü-
zenlemede gelir ve aylıkları 1500’le 
yükseltilen kişilerin, aylık seviyeleri 
1500 TL’ye eşitleninceye kadar Ocak 
ve Temmuz aylarında yapılan TÜFE 
artışlarına bağlı artıştan faydalana-
mayacaklarının yer alması aylıkla-
rın seviyesinin düşüklüğü konusun-
da bir başka bilgi vermektedir. Bu 
da kaçınılmaz olarak “yoksullukla 
mücadele eden, yoksulluğu ortadan 
kaldıran değil, yoksulluk yaratan bir 
sosyal sigorta sistemi” (Arabacı ve 
Alper, 2010) ortaya çıkaracaktır. 

3.1.3. 4/1-b Kapsamındaki Si-
gortalılar 5510 sayılı Kanunda 
Yer Alan Haklardan Faydalana-
mamaktadır
Niçin reform? Sorusuna veri-

len olumlu cevapların başında, 5510 
sayılı Kanunla ilk defa kısa vadeli 
sigorta kollarının kapsamına alın-
ması ve özellikle iş kazaları ve mes-
lek hastalıkları bakımından koruma 
kapsamına alınmış olmalarıdır. Top-
lam aktif sigortalıların yüzde 12,8’ini 

oluşturan 4/1-b’liler ancak 2016 yılı 
istatistiklerinde, iş kazaları ve mes-
lek hastalıkları sigorta kollarından 
gelir bağlanan ve ödenek verilen 
kişiler olarak görünür hale gelmiş-
lerdir. 2020 yılı istatistiklerine göre 
4/1-b kapsamında olan sigortalılar 
için Kurum kayıtlarına giren iş kaza-
sı sayısı yalnızca 343; meslek hasta-
lığı sayısı ise sadece 1 (bir) dir (SGK, 
2020). 

Tablo 8, 4/1-a kapsamındaki si-
gortalıların yüzde 16,4’üne denk bir 
sayıda bulunan 4/1-b sigortalıları-
nın, gerek iş kazaları ve meslek has-
talıkları sayıları bakımından gerekse 
iş kazaları ve meslek hastalıkları si-
gorta kolundan sağlanan haklar (sü-
rekli iş göremezlik geliri ve ölüm 
geliri) bakımından anlamlı bir oran 
olarak ifade edilmeyecek kadar dü-
şük oranlarda yararlanma oranlarını 
göstermektedir. Sigortalıların bilinç 
eksikliği, sağlanan hakların farkın-
da olmamaları gibi açıklamalar bu 
düşüklüğü izah etmede yetersiz ka-
lacaktır. Kısaca belirtmek gerekirse 
4/1-b kapsamındaki sigortalıların, 
5510 sayılı Kanunla kendilerine yeni 
olarak sağlanan en önemli hak alanı 
olan kısa vadeli sigorta kollarından 
sağlanan haklardan, özellikle de iş 
kazaları ve meslek hastalıkları si-
gortasından sağlanan haklardan ye-
terince faydalanamadıklarını ortaya 
koymaktadır.
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4. 4/1-b KAPSAMINDAKİ Sİ-
GORTALILARA YÖNELİK ÇÖZÜM 
ARAYIŞLARI VE ÖNERİLER 

4.1. 4/1-b Kapsamındaki Sigor-
talıların Geleceği
Reform sonrası geçen 13 yıllık 

sürede kendi adına bağımsız çalışan 
sigortalıların toplam aktif sigortalı-
lar içindeki oransal büyüklüğü 2009 
yılında yüzde 21,5 iken 2021 de yüz-
de 12,6’ya düşmüş olmakla birlikte 
bu düşüşün devam edeceği ve ça-
lışan grubu olarak sosyal güvenlik 
sistemi bakımından göz ardı edilebi-
lecek (önemsiz-ihmal edilebilir) bir 
grup haline dönüşmesi söz konusu 
olmayacaktır. Kendi adına bağımsız 
çalışanlar içinde en önemli grubu 
oluşturan klasik esnaf-zanaatkâr 
sayısı azalmakla birlikte yeni dönem 

çalışma ilişkileri ve işin ve işgücü-
nün değişen yapısı bu çalışan gru-
bunun nitelik değiştirerek büyüme 
potansiyeli olan bir büyüklüğe sahip 
olarak varlığını sürdüreceğini orta-
ya koymaktadır. İstihdamın değişen 
yapısı ve yeni çalışma biçimlerinin 
yaygınlaşması ile ortaya çıkan yeni 
çalışma şekilleri kapsamında çalı-
şan gruplar kendi adına bağımsız 
çalışanlar statüsü altında sınıflan-
dırılmakta (Akbaş, 2021: 24) ve sos-
yal güvenceleri sağlanmaktadır. Bu 
artışın bir kısmı dijital teknoloji kul-
lanımının üretim ve istihdam biçim-
lerine yansımasının sonuçları olarak 
kendini gösterirken (platform çalı-
şanları, ev eksenli çalışmanın artışı, 
yeni atipik istihdam biçimleri, mobil 
çalışma vb.), bir kısmı hizmet sek-
törünün değişen talep yapısı (çocuk, 

SSiiggoorrttaallııllaarr  vvee  İİssttaattiissttiikklleerr  44//11--bb’’llııllaarr  44//11--aa’’llııllaarr  44//11--bb  //  44//11--aa  

AAkkttiiff  SSiiggoorrttaallıı  SSaayyııssıı  22..884455..331100  1177..335588..114400  %%  1166,,44  

İİşş  kkaazzaassıı  ssaayyııssıı  343 384.262 % 0008 

İİşş  kkaazzaassıı  ssııkkllııkk  oorraannıı  ((11..000000..000000//ssaaaatt))  0,04 10,85 ---- 
İİşş  kkaazzaassıı  ssııkkllııkk  oorraannıı  ((110000  kkiişşii  bbaaşşıınnaa))  0,01 2,44 ---- 

MMeesslleekk  hhaassttaallıığğıı  ssaayyııssıı  1 943 % 0001 
İİşş  kkaazzaassıı  ((ÖÖllüümm))  9 1.231 % 0007 

MMeesslleekk  hhaassttaallıığğıı  ((ÖÖllüümm))  0 5 0000 
SSüürreekkllii  İİşş  GGöörreemmeezzlliikk  GGeelliirrii  BBaağğllaannaann  

TTooppllaamm  SSiiggoorrttaallıı  SSaayyııssıı  ((bbiirriikkiimmllii))    
328 80.563 

 
% 0004 

ÖÖllüümm  GGeelliirrii  BBaağğllaannaann  TTooppllaamm  HHaakk  

SSaahhiipplleerrii  SSaayyııssıı  ((bbiirriikkiimmllii))  
1.240 176.354 % 0007 

YYaaşşllııllııkk  vvee  ööllüümm  hhaalliinnddee  ttooppttaann  ööddeemmee  
yyaappııllaann  ssiiggoorrttaallıı  ssaayyııllaarrıı  ((22002200))  

3.817 20.120 % 18,9 

 

Tablo 8. Kısa Vadeli Sigorta Kollarından Faydalanma İstatistikleri (2020)

Kaynak: SGK, (2020), SGK İstatistik Yıllığı 2020,   http://www.sgk.gov.tr/
wps/portal/sgk/tr/kurumsal/istatistik/sgk_istatistik_yilliklari, (Erişim Tarihi: 
08.10.2021).
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kadın, yaşlı, engelli gibi kişiye özel 
bireysel hizmet talebinin artması) 
dolayısıyla ortaya çıkmaktadır (Ak-
baş, 2021: 24-25). İşverenlerin, vasıflı 
insan gücü tarafından sunulan bazı 
hizmetleri (teknik, mali, hukuki ve 
ekonomik danışmanlık hizmetleri) 
bağımlı çalışmanın getirdiği sorun-
lardan kaçınmak için bireysel söz-
leşmelerle bağımsız hizmet sunu-
culardan alma eğilimlerinin artması 
kendi adına bağımsız çalışanların 
sayısal artışını beraberinde getire-
cektir. 

Türkiye uygulaması, yeni ça-
lışan gruplarının sosyal güvenlik 
kapsamına alınması ve kişi olarak 
kapsamın genişletilmesine yönelik 
uygulamalarda 4/1-b kapsamında-
ki sigortalılık ilişkisini daha rahat 
kullanabilmektedir. Nitekim iste-
ğe bağlı sigortalılık ilişkisinin 4/1-b 
kapsamında sigortalılık ilişkisi ola-
rak kabul edilmesi, yurtdışı hizmet 
borçlanmasının 4/1-b kapsamında 
sigortalılık ilişkisi olarak kabul edil-
mesi bu yaklaşımın sonucudur. An-
cak bu esneklik, zaten en heterojen 
sigortalılık ilişkisi olan 4/1-b sigor-
talılık statüsündekileri (Durusoy 
Öztepe ve Akbaş, 2018) daha da he-
terojen hale getirecek, (Akbaş, 2021) 
ve Kurumla sigortalılar arasındaki 
sigortalılık işlemleri ile ilgili sorunları 
(başlangıcı, bildirilmesi, prime esas 
kazançlarının belirlenmesi, prim-
lerin ödenmesi ve sigortalılık ilişki-
sinin sona ermesi) artacaktır. 5510 
sayılı Kanunda, 4/1-b kapsamındaki 
sigortalıları yönelik çözüm arayışla-

rında bu gelişmelerin dikkate alın-
ması daha etkin sonuç alınmasına 
katkıda bulunacaktır. 

4.2. 4/1-b Kapsamındaki Sigor-
talılarla İlgili Öneriler
Yukarıda belirtilen sebepler ile 

4/1-b kapsamındaki sigortalılar, 
sosyal güvenlik reform yapma ge-
rekçelerinden birini oluşturan “norm 
ve standart birliği sağlama” amacına 
aykırı olarak; geri plana itilen, “3. sı-
nıf sigortalılık statüsüne” düşürülen, 
marjinalleştirilen, önemsizleştirilen 
bir sigortalılık statüsüne dönüştürü-
lemez ve yok sayılamaz. 1479 sayılı 
Kanun esas alınınca 50 yıllık bir sos-
yal güvenlik kültürüne sahip olan 
bu kesim için geriye gidiş anlamına 
gelecek düzenlemeleri artırmak ve 
4/1-b kapsamındaki sigortalıları 
genel sosyal sigorta sisteminin dı-
şında bırakacak çözümler geçerli 
kabul edilemez. 4/1-b kapsamında-
ki sigortalılık ilişkisi, esnek özellik-
leri dolayısıyla ILO’nun 2012 tarih ve 
202 sayılı “Sosyal Koruma Tabanları 
Tavsiye Kararına” uygun olarak sos-
yal sigorta sistemlerinin kişi olarak 
kapsamının genişletilmesi ve asgari 
sosyal güvenlik garantisi sağlanma-
sında etkin bir sigortalılık statüsü 
olarak kullanılabilir. 

Takip eden başlıkta sunulan 
öneriler, 4/1-b kapsamındaki si-
gortalıları tamamen sistem dışına 
atacak “radikal-köklü” değişiklik-
lere gerek kalmamadan kısa-or-
ta dönemde hayata geçirilebilecek 
durumlarının iyileştirilmesine bazı 
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tedbirlerle 4/1-b kapsamındaki si-
gortalıların “geriye gidişlerini” orta-
dan kaldırabilecek mümkün sigor-
talılık ilişkileri ile ilgili olarak aşağıda 
belirtilen önerilerin hayata geçiril-
mesi mümkün görülmekte ve öne-
rilmektedir. 

4.2.1. Zorunlu Sigortalılık İlişkisi, 
Esnetilerek Güçlendirilmelidir
Hangi sayıda 4/1-b sigortalı-

sının bu imkândan faydalandığına 
yönelik istatistiki veriler olmamak-
la birlikte, gelir düşüklüğü sebebiyle 
4/1-b kapsamındaki sigortalıların 
muafiyet belgesi ile zorunlu sigor-
talılık ilişkisi dışında bırakılmaları 
yerine prim/gelir desteği ile sigor-
talılık ilişkilerinin devamına imkân 
sağlanmalıdır. “Kolaylaştırılmış si-
gortalılık uygulamaları” kapsamın-
da değerlendirilecek uygulamalarla 
bu amaç gerçekleştirilebilir (Akbaş, 
2021: 248).

Bu amaçla kullanılabilecek uy-
gulamalardan biri, 4/1-b sigortalıları 
için her ay 30 gün prim ödeme zo-
runluluğu esnetilmesi olabilir. 5510 
sayılı Kanunla getirilen yaşlılık aylı-
ğı almak için 9000 gün prim ödemiş 
olma şartı, aylığa hak kazanmak için 
belirlenen 58-60 yaşları ve hatta 
2036 yılı sonrası dönemde kademeli 
olarak hayata geçecek olan 65 yaş 
şartı dikkate alınırsa 20’li yaşlar-
da çalışma hayatına başlayanlar 40 
yıla yaklaşan çalışma hayatı süre-
since 9000 gün (25 tam yıl) şartını 
kolaylıkla yerine getirebilecekler-
dir. Dolayısıyla bu süre içinde asgari 

prim gün sayısını tamamlamalarına 
imkân verecek şekilde prim ödeme 
gün sayısı ile ilgili esneklik sağlana-
bilir. 

Zorunlu sigortalılık ilişkisinin 
esnetilmesi konusunda birkaç deği-
şik yöntem hayata geçirilebilir. Bun-
lardan biri, yıl içinde prim ödenen 
toplam sigortalılık süresi belirli bir 
sürenin altına düşmemek şartıyla 
(180 gün gibi) gelir kesilmesi veya 
dalgalanması yaşanan bazı aylarda 
hiç prim ödenmemesi veya eksik 
gün prim ödenmesine imkân veril-
mesi bir çözüm olabilir (Alper, 2017; 
Akbaş, 2021: 248). Bu şekilde eksik 
günü olan 4/1-b kapsamındaki si-
gortalılara da 4/1-a kapsamındaki 
sigortalılara kısmi süreli çalışmaları 
ve/veya bazı sigorta kolları bakı-
mından sigortalı sayıldıkları dönem-
ler için tanınan borçlanma hakkı 
verilerek gelecekte ortaya çıkması 
muhtemel sakıncalar ortadan kal-
dırılabilir (Alper, 2017). Benzer bir 
düzenleme GSS’dan faydalanma ko-
nusunda da yapılabilir ve 4/1-a’lılar 
için yapılan düzenleme referans alı-
narak ay içinde 15 gün ve fazla prim 
ödemesi olanların GSS’den yarar-
lanmasına devam etmesine imkân 
verilebilir. 

4/1-b kapsamındaki sigortalı-
ların 5510 sayılı Kanun bakımından 
iş göremezliklerinin devam ettiği 
durumlarda prim ödeme yükümlü-
lüklerinin devam etmesi de anlaşı-
labilir bir düzenleme değildir. İKMH 
veya hastalık sebebiyle çalışılama-
yan dönemlerde, 4/1-a kapsamın-
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daki sigortalılar gibi prim ödeme 
zorunluluklarının kaldırılması veya 
en azından sigortalının isteğine bağlı 
olarak ödenmemesi hükmü getiril-
melidir. 

4.2.2. Zorunlu Sigortalılık İlişki-
sini Güçlendirecek Prim Teşvik-
leri Artırılmalıdır
Türkiye çalışma hayatını ilgilen-

diren kanun kapsamında olanlar için 
değişik amaçlarla 20 civarında des-
tek ve teşvik uygulamaktadır (Alper, 
2020:428). Bu teşviklerden en kap-
samlı olanı özel sektör işverenleri 
için prim borçları olmaması şartıyla 
uzun vadeli sigorta kolları işveren 
prim oranının 5 puanlık kısmının Ha-
zine tarafından ödenmesidir. Benzer 
bir teşvik 2016 yılından itibaren prim 
borçlarının olmaması şartıyla 4/1-b 
kapsamındaki sigortalılara da tanın-
mış toplam prim oranları üzerinden 
5 puanlık prim yükü Hazine tara-
fından karşılanmaya başlanmıştır. 
Bağımlı sigortalılardan farklı olarak 
4/1-b kapsamındaki sigortalılar ba-
kımından prim yükünün tamamının 
sigortalı tarafından ödenmesi prim 
ödeme kapasitelerini olumsuz etki-
lemektedir (Akbaş, 2021:260-262). 
Özel sektör işverenlerine sağlanan 5 
puanlık prim desteği, toplam işveren 
prim yükü bakımından değerlen-
dirildiği zaman (5/19,5=) yüzde 25,6 
iken, 4/1-b kapsamındaki sigortalı-
lara sağlanan 5 puanlık teşvik oranı 
(5/34,5=) yüzde 14,7 civarındadır. 
4/1-b kapsamındakiler için prim 
teşvik oranının artırılması sos-

yal devletin sosyal adaleti sağlama 
amacının da bir gereği olarak ortaya 
çıkmaktadır. Bu destek oranı mev-
cut 5 puanlık oranın 2 katına kadar 
çıkarılabilir. Prim teşvikinin amacı-
na uygun olması için bütün sigorta-
lılar ve kazançlar için tek ve sabit bir 
oran uygulanması yerine, bildirilen 
prime esas kazanç miktarının artı-
şına bağlı olarak artırılarak uygu-
lanması teşvik amacına daha uygun 
düşer. Bireysel emeklilik sistemine 
sağlanan yüzde 25 devlet katkısı 
dikkate alınınca teşvik oranının ar-
tırılması sosyal güvenlik amaçları 
bakımından kolay savunulabilir bir 
öneri olarak ortaya çıkmaktadır (Al-
per, 2017; Akbaş, 2021: 262). 

Sağlanacak prim desteği, muafi-
yet belgesi alarak zorunlu sigortalılık 
ilişkisi dışında kalacak sigortalıların, 
sigortalılık ilişkilerinin devamına 
imkân verecek oran ve miktarda 
verilebilir. Esnaf Ahilik Sandığının 
faaliyete geçirilmesi, 4/1-a kapsa-
mındaki sigortalılar için işsizlik si-
gortası fonu tarafından uygulanan 
kısa çalışma ödeneğine benzer bir 
desteğin 4/1-b kapsamındaki sigor-
talılar için de hayata geçirilmesine 
imkân verebilir. 

4.2.3. Prime Esas Kazanç Beya-
nını Gerçek Kazanç Seviyesine 
Yükseltecek Düzenlemeler Ya-
pılmalıdır
SGK istatistikleri 4/1-b kapsa-

mındaki sigortalıların 5510 sayılı Ka-
nunla birlikte prime esas kazançlar 
bakımından tamamına yakınının 
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alt sınır üzerinden kazanç beyanın-
da bulunduklarını göstermektedir 
(SGK, 2020). 5510 sayılı Kanunun ilk 
halinde yer alan, 4/1-b kapsamın-
daki sigortalıların eğer işveren ise 
“beyan edeceği aylık kazancı, ça-
lıştırdığı sigortalıların kazancının 
en yükseğinden az olamaz” hük-
münün değiştirilmesi, sınırlı da olsa 
beyan edilen kazançlarla ilgili bir 
“kontrol aracını” devreden çıkarmış 
ve sigortalıların asgari sınır üzerin-
den kazanç beyanı yaygınlaşmıştır. 
4/1-b kapsamındaki bütün sigorta-
lıların prime esas kazanç beyanları-
nın alt sınır üzerinden olması, adeta 
alt sınıra “yapışması”, heterojen bir 
yapıya sahip olan ve çok çeşitli si-
gortalı grubunu kapsamına alan 
bu kesimin gerçek gelir seviyeleri-
ni yansıtmamaktadır. Reform ön-
cesi dönemde basamak-gösterge 
sisteminde, ödenen primlerle alı-
nan aylıklar arasında, prim ödenen 
basamak yükseldikçe bağlanan 
aylık miktarı artışının sigortalılar 
bakımından “görülebilir-fark edi-
lebilir” olması sigortalıları yüksek 
prim ödemeye, hatta zaman zaman 
gündeme gelen borçlanma uygu-
lamaları ile basamak yükseltmeye 
teşvik ediyordu. 5510 sayılı Kanunun 
aylık hesaplama sisteminde esas 
alınan parametreler dolayısıyla öde-
nen prim-bağlanan aylık ilişkisinin 
zayıflığı yönündeki sigortalı algısı 
sigortalıları prime esas kazançları-
nı yükseltmekten alıkoymaktadır. 
4/1-b kapsamındaki sigortalılar için 
beyan esasından vazgeçilmesi, gelir 

vergisi beyanları ile prime esas ka-
zanç beyanları arasındaki ilişkinin 
güçlendirilmesi gibi “gerçek” kazanç 
beyanını sağlamaya yönelik uygula-
malar geliştirilmesi mümkün olabilir 
(Akbaş, 2021: 257-260). Daha somut 
bir öneri olarak, 5510 sayılı Kanun 
öncesi dönemdeki zorunlu basamak 
sisteminin aksayan yönleri giderile-
rek basamak sistemine benzer bir 
gelir kademelendirilmesi yapılarak 
yeniden hayata geçirilmesi üzerin-
de düşünülmesi gereken bir çözüm 
aracı olabilir (Akbaş, 2021:261). Si-
gortalıları gerçek kazanç beyanına 
zorlamak için “denetime bağlı ceza-
landırıcı tedbirlere” dönmek yerine 
sigortalıları gönüllü olarak kazanç 
bildirimini yükselten uygulamala-
rı öne çıkarmak gerekecektir. Gelir 
basamakları-kademeleri sistemi 
ve benzeri uygulamalarla ödenen 
prim tutarı ile bağlanan aylık tutarı 
arasındaki ilişkiyi güçlendiren aylık 
hesaplama sistemi bu sonucu doğu-
rabilir. Şüphesiz bu yalnızca 4/1-b 
kapsamındaki sigortalılar için değil 
bütün sigortalılar için hayata geçiril-
mesi gereken bir tedbir olacaktır. 

4.2.4. 4/1-b’li Sigortalılara Pe-
şin Ödeme Suretiyle Primleri-
ni Ödeme ve Erken Ödemeden 
Faydalanma İmkânı Verilmeli-
dir. 
5510 sayılı Kanunun yenilik ge-

tiren düzenlemelerden biri de 4/1-b 
kapsamındaki sigortalıların istekle-
ri halinde bir yıllık primlerini peşin 
olarak erken ödemeleri ve erken 
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ödeme dolayısıyla indirimden fay-
dalanabilmelerine imkân veren hü-
kümdür (m.87/7) (Alper, 2017). 1479 
Sayılı Kanun döneminde uygulama-
larından hareketle prim tahsilatı-
nı artıracağına inanılarak konulan 
bu düzenleme aradan geçen 13 yıla 
rağmen, “erken ödeme indirim ora-
nının” belirlenmemesinden dolayı 
hayata geçirilememiştir. Heterojen 
bir sigortalı grubu olarak kabul edi-
len 4/1-b kapsamındaki bazı sigor-
talıların gelir seviyeleri ve gelir elde 
etme dönemlerindeki farklılıklar 
dolayısıyla peşin ödeme uygulama-
sından faydalanacakları beklenen 
bir sonuçtur. Erken ödeme indirimi 
uygulamasının bazı sigortalılar ba-
kımından en az prim teşviki kadar 
olumlu etkiler doğuracak ve prim 
tahsilatını artırıcı etkisi olacaktır. Bu 
uygulamanın ne kadar etkili olacağı, 
hayata geçirildiği zaman daha görü-
lebilir olacaktır. 

4.2.5. Primlerin Karşılık Olma 
İlkesi Güçlendirilerek 4/1-b’li-
lerin Prim Yükü Azaltılmalıdır
 5510 sayılı Kanunun ilk halinde 

kısa vadeli sigorta kolları prim ora-
nı “yapılan işin iş kazası ve meslek 
hastalığı bakımından gösterdiği teh-
likenin ağırlığına göre yüzde 1- yüz-
de 6,5 arasında değişir ve tamamını 
işveren öder”, şeklinde düzenlen-
mişti. Ancak 2013 yılında 6385 sayılı 
Kanunla yapılan değişiklikle “Kısa 
vadeli sigorta kolları prim oranı, si-
gortalının prime esas kazancının 
yüzde 2’sidir. Bu primin tamamı-

nı işveren öder. Bu oranı yüzde 1,5 
oranına düşürmeye ya da yüzde 2,5 
oranına artırmaya Cumhurbaşkanı 
yetkilidir” şeklinde değiştirilmiştir. 
506 sayılı Kanun döneminde her bir 
sigorta kolu için ayrı ayrı belirlenen 
prim oranları primlerin karşılık-be-
del fiyat olma özelliğini öne çıkardığı 
için kimler hangi riskten faydala-
nıyorsa o sigorta kolu ile ilgili prim-
leri ödüyordu. 5510 sayılı Kanun ise 
bütün kısa vadeli sigorta kolları için 
(İKMH, hastalık ve analık) tek prim 
oranı belirleyerek sosyal sigortaların 
özünü oluşturan maliyet-fayda (kül-
fet-nimet) ilişkisini zayıflatmıştır. 
Buna bir de 5754 sayılı Kanunla 4/1-
b kapsamındaki sigortalıların kısa 
vadeli sigorta kollarından sağlanan 
haklardan faydalanma konusunda 
getirilen kısıtlamalar ilave edilince 
4/1-b’liler için ödenen pirim-sağla-
nan hak ilişkisi büyük ölçüde kop-
muştur (Alper, 2017). Nitekim, 4/1-a 
kapsamındaki sigortalılar yüzde 2 
kısa vadeli sigorta kolları prim ora-
nı İKMH, hastalık ve analık sigorta-
sı kapsamındaki bütün haklardan 
faydalanabilirken aynı oranda prim 
ödeyen 4/1-b kapsamındaki sigor-
talılar hastalık sigortasından verilen 
geçici iş göremezlik ödeneği, İKM-
H’den ayakta tedavilerde verilen ge-
çici iş göremezlik ödeneği ve şirket 
ortağı kadın sigortalılar da analık 
sigortası geçici iş göremezlik ödene-
ği kapsamı dışında bırakılmışlardır 
(Durusoy Öztepe ve Akbaş, 2018). 

Aynı oranda prim ödeyen iki si-
gortalı grubundan biri için sağlanan 
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hakları kısıtlamak sosyal sigortacılık 
ilkelerine aykırıdır. Sağlanan hak-
larda bir eşitlik sağlanmadığı müd-
detçe 4/1-b kapsamındaki sigorta-
lıların kısa vadeli sigorta kollarından 
sağlanan haklardan faydalanmaları 
konusundaki kısıtlamalara bağlı 
olarak ödedikleri prim oranı düşü-
rülerek prim yükleri azaltılmalıdır. 
5510 sayılı Kanunun yürürlük tari-
hinden sonra, GSS ve özellikle 5’inci 
madde kapsamındaki bazı sigorta 
kolları bakımından sigortalı olanla-
rın prim oranları ile ilgili olarak çok 
sayıda değişiklik yapılmıştır. 4/1-
b kapsamındaki sigortalıların kısa 
vadeli sigorta kolları için ne oranda 
prim ödeyecekleri, halen fayda-
landıkları veya faydalanamadıkla-
rı haklar dikkate alınarak yeniden 
belirlenebilir ve bu kesinlikle daha 
düşük oranda bir prim oranı belir-
lenmesi şeklinde kendini gösterir.

4.2.6. Esnaf Ahilik Sandığı Ha-
yata Geçirilmelidir
1 Ocak 2018 de hayata geçirilme-

si gereken Esnaf, Ahilik Sandığının 
yürürlük tarihi iki defa ertelenerek 
Ocak 2023 tarihine uzatılmıştır. Hâl-
buki özellikle Kovid 19 salgın dö-
neminde 4/1-a’lı sigortalılar için 
uygulanan kısa çalışma ödeneği 
benzeri bir uygulama Esnaf Ahilik 
Sandığı aracılığı ile 4/1-b kapsamın-
daki sigortalılar için de hayata geçi-
rilebilirdi. Yasaklar ve kısıtlamalar 
dolayısıyla işyerlerini uzun dönem 
kapatmak zorunda kalan kendi adı-
na bağımsız çalışanlar için önemli 

bir fırsat kaçırılmıştır (Akbaş, 2021: 
266). Öte yandan Esnaf Ahilik San-
dığının hayata geçirilmesi, bu kesim 
için fiilen işsizlik sigortası benzeri bir 
güvence getireceği için 4/1-b kap-
samındaki sigortalıların kayıtlı ça-
lışma isteği de artacaktır. Esnaf Ahi-
lik Sandığı için ödenecek primler için 
diğer sigorta kolları ile ilgili prime 
esas kazanç üst sınırı daha esnek 
uygulanarak (mesela asgari ücretin 
3 katı gibi) Sandığın sigortalılar için 
ilave prim yükü artışından kaynak-
lanan sorunlar hafifletilebilir.

4.2.7. Bütün Sigortalılar İçin 
Uzun Vadeli Sigorta Kollarından 
Sağlanan Haklarla İlgili Düzen-
lemeler Esnekleştirilebilir
4447 sayılı Kanunla getirilen ve 

5510 sayılı Kanunla güncelleştirile-
rek uzatılan yaşlılık sigortasından 
aylık bağlanması için aranan yaş 
şartı, yaşlılık aylığı bağlanması ba-
kımından sigortalılık süresi kriterini 
önemsiz hale getirmiştir. Emeklilik-
te yaşa takılma olarak adlandırılan 
EYT problemi, yalnızca geçiş dönemi 
sigortalıları için değil, ilk defa 5510 
sayılı Kanun döneminde sigortalı 
olan herkes için problem oluştura-
caktır. Çünkü yaşlılık aylığına hak 
kazanmak için aranan prim gün sa-
yısı (7.200-9.000) şartı, 20’li yaşla-
rın ortasında sigortalı olan herkesin 
50’li yaşlarda kolaylıkla yerine geti-
rebilecekleri bir şarttır ve gelecekte 
herkes EYT problemi yaşayacaktır. 
EYT bir sorun olarak yalnızca sosyal 
sigorta hukukunu değil, özellikle iş 
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sözleşmelerinin sona ermesinin so-
nuçları ve tazminatlar bakımından iş 
hukukunu da etkilemektedir. 

Yalnızca 4/1-b kapsamındaki-
ler için değil bütün sigortalılar için 
yaşlılık sigortasında zorunlu emek-
lilik yaşından önce “prim gün sayı-
sını yerine getirerek erken emekli 
olmak isteyenler” ile “ yaş ve gün 
şartını yerine getirdiği halde devam 
etmek isteyenler bakımından” ay-
lık hesaplama parametrelerini de-
ğiştirerek sağlanacak esneklikle 
çalışma hayatına yönelik sorunlar 
hafifletilebilir. Erken dönemde ay-
lık bağlanacaklar için düşük aylık, 
geç bağlanacaklar için daha yüksek 
aylık hesaplama yöntemlerinin kul-
lanılması sosyal sigorta sisteminin 
ödenen prim-sağlanan fayda ilişki-
sini güçlendirdiği ölçüde sigortalıları 
sosyal sigorta sistemi içinde kalma-
ya ve kayıtlı çalışmaya teşvik ede-
cektir (Alper, 2017).

4.2.8. Norm ve standart birliğine 
aykırı düzenlemeler kaldırılma-
lıdır
5510 sayılı Kanunda, 4/1-a kap-

samındaki sigortalılara yaşlılık aylığı 
bağlanması için 7200 gün şartı ara-
nırken, 4/1-b kapsamındaki sigor-
talılar için aranan 9000 gün şartı, 
değişen şartlar dolayısıyla anlamını 
kaybetmiş görünmektedir. 4/1-a 
kapsamındakiler için prim gün sa-
yısını artırmak veya 4/1-b’liler için 
azaltmak veya bütün sigortalılar için 
8.100 gün gibi daha ortada bir prim 
gün sayısı belirlemek mümkün ola-

bilir. 4/1-b’liler için 9.000 gün şartı, 
ancak sigortalılar için malullük ve 
ölüm hallerinde aylık hesaplanma-
sında aylık bağlama oranını yük-
selten (yüzde 50) bir unsur olarak 
olumlu etki yapmaktadır. Yaşlılık si-
gortasında aylık hesaplama da dik-
kate alınan aylık bağlama oranı, her 
360 güne 2 puan olarak sabit bir gös-
terge olarak uygulandığı için fazla 
prim ödeme ve sigortalılık süresinin 
uzatılması beklenen etkiyi yapma-
maktadır. Bu durumda 4/1-b sigor-
talıları için 9.000 gün olan prim gün 
sayısını 7.200 olarak yeniden düzen-
lemek, bu kesim için EYT problemi 
yaratacak ve aylıkların düşmesi-
ne neden olacak olmasına rağmen 
norm ve standart birliği amacı bakı-
mından daha kolay savunulabilir bir 
öneri olarak ortaya çıkmaktadır. Bu 
öneri, daha önce dile getirilen prim 
ödeme gün sayılarının esnetilmesi 
ile ilgili öneri ile de uyumlu bir çözüm 
olacaktır (Durusoy Öztepe ve Akbaş, 
2018). 

SONUÇ
Reformdan bağımsız olarak 

kendi adına bağımsız çalışanların 
sosyal güvenlik sorunları yalnızca 
Türkiye’ye has problemler değildir 
ve bazı farklılıklarla bütün dünya-
da prime esas kazanç seviyesinin 
düşüklüğü, kayıt dışılık ve sosyal 
güvenlik haklarından sınırlı şekilde 
yararlanmak gibi sorunları vardır 
(Akbaş, 2021; Durusoy Öztepe ve 
Akbaş, 2018). Ancak bu durum ve 
tespit bu kapsamdaki sigortalıların 
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sorunlarının göz ardı edilmesi ve 
üçüncü sınıf sigortalı statüsüne dö-
nüşmelerine izin verilmesi anlamına 
gelmemelidir. Diğer sigortalı grupla-
rı ile karşılaştırılınca örgütlenme ve 
sosyal taleplerini dile getirme ba-
kımından en dezavantajlı grup olan 
kendi adına bağımsız çalışanların 
sorunları ve özellikle sosyal güven-
lik sorunları giderek artan sayıda 
akademik çalışmanın konusunu 
oluşturmaktadır. Kendi adına ba-
ğımsız çalışanların sorunlarının çö-
zümü kolay değildir ve sihirli bir çö-
zümü de yoktur. Ancak geriye gidişi 
önleyecek tedbirler de geliştirmek 
mümkündür. 

Kendi adına bağımsız çalışan-
lara yönelik sosyal güvenlik sorun-
larının çözülmesine yönelik çözüm 
önerileri, Türkiye’ye has öneriler 
olmayacaktır. Sosyal hayatta yeni 
sorun çözme yöntemi “iyi uygulama 
(ülke) örnekleri”nden faydalanmak-
tır. Sosyal sorunların mekândan ba-
ğımsız olan ortak sorun alanları, iyi 
ülke uygulamaları dikkate alınarak 

geliştirilen tedbirlerle çözülebilir. 
5510 sayılı Kanunun yürürlük 

tarihinden bugüne geçen 13 yılda 
yapılan 74 ayrı değişiklikten çoğu 
anlık sorunların çözümü için torba 
kanun olarak adlandırılan düzen-
lemelerle hayata geçirilirken, çok 
azı, reformun başlangıç amaçlarına 
uygun ve uyumlu düzenlemeler ol-
muştur. Yapılması gereken, geçen 13 
yıllık tecrübeyi ve değişen toplumsal 
ihtiyaçları da dikkate alarak bütün-
cü bir anlayışla 5510 sayılı Kanunu 
“revize” etmektir. Zaten, Türkiye’ye 
ait sorunların ötesinde, ILO’nun 2012 
tarih ve 202 sayılı Tavsiye Kararında 
genel esasları belirlenen yeni sosyal 
güvenlik (koruma) yaklaşımı bütün 
bir sosyal güvenlik sisteminin göz-
den geçirilmesini gerekli kılmakta-
dır. Birlikte ve bütüncü bir anlayışla 
yapılacak çalışmalar, yalnızca bu 
yazının konusunu oluşturan 4/1-b 
kapsamındaki sigortalılar için değil, 
bütün sigortalılar için yeni çözümler 
getirecektir. 
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ÖZ
Almanya’daki sosyal piyasa 

ekonomisi, “Freiburg Okulu” ola-
rak adlandırılan ordoliberalizmin 
üyeleri tarafından kararlı bir şe-
kilde başlatılmış ve teorik olarak 
şekillendirilmiş olsa da, manevi 
akıl hocası ve öncüsü tartışmasız 
iktisatçı ve sosyolog Alfred Mül-
ler-Armack’dır. Ne var ki ekonomi 
düzenine dair politika konseptinin 
başarısı, sosyal devletin ve bunun 
yasal teorik temellerine yönelik il-
ginin arka plana itilmesine neden 
oldu. Bu bağlamda ordo-liberal il-
kelerin uygulanmasında devletin 
müdahalesinin sosyal kapsamı ve 
yoğunluğu sorunu özellikle önem 
arz etmektedir. Müller-Armack’ın 
bizzat talep ettiği ekonomi düze-
ninin ve sosyal devletin karşılıklı 
bağımlılığı, şimdiye kadar sadece 
tekil yönleriyle tartışıldı. Bu çalış-
ma, bu yaklaşımları genişletmeyi 
ve disiplinler arası bir analizle sos-
yal piyasa ekonomisi, sosyal devlet, 
hukuk ve anayasanın Müller-Ar-

mack’ın epistemolojik ve ekono-
mik temelinde bütüncül konsep-
tinin ayrılmaz bileşenleri olarak 
önemini göstermeyi amaçlamak-
tadır. Bu doğrultuda bu makalede 
Müller-Armack’ın sosyal piyasa 
ekonomisi konseptinden ne an-
ladığı ve Alman sosyal devletinin 
oluşumundaki katkıları incelen-
mektedir. 

Anahtar Kelimeler: Ordolibe-
ralizm, Sosyal Piyasa Ekonomisi, 
Sosyal Devlet, Sosyalizm, Sosyal 
Irenik, Para Reformu, Kartel Yasağı.
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ped by the ordoliberalism members 
of so-called “Freiburg School”, its 
spiritual mentor and pioneer is un-
disputed the economist and soci-
ologist Alfred Müller-Armack. But 
the success of his economic policy 
concept made interest in its social 
state and legal theoretical foun-
dations fade into the background. 
In this context, the question of the 
social extent and intensity of state 
participation in the implementa-
tion of ordo-liberal principles is of 
particular importance. The interde-
pendence of the order of the eco-
nomy and the social state, called for 
by Müller-Armack himself, has so 
far only been discussed in singular 
aspects. The present work aims to 
expand these approaches and to 
demonstrate in an interdisciplinary 
analysis the importance of the so-
cial market economy, social state, 
law and constitution as integral 
components of Müller-Armack’s 
epistemologically and economical-
ly well-founded overall concept. In 
this direction, this article examines 
what Müller-Armack understands 
from the concept of social market 
economy and his contributions to 
the formation of the German social 
state.

Keywords: Ordoliberalism, So-
cial Market Economy, Social State, 
Socialism, Social Irenik, Monetary 
Reform, Cartel Ban.

GİRİŞ
Sosyal piyasa ekonomisi mo-

delinin teorik çerçevesi, her ne ka-
dar “Freiburg Okulu” olarak adlan-
dırılan neo- veya ordoliberalizmin 
üyeleri tarafından çizilmiş ise de 
kavramsal olarak ilk defa Alman 
din sosyoloğu, kültür antropolo-
ğu ve iktisat bilimcisi Alfred Mül-
ler-Armack (1901-1978) tarafından 
kullanılmış ve bir sosyo-ekono-
mik düzen olarak geliştirilmiştir. 
Müller-Armack, herkesten önce 
kolektivist karaktere sahip totali-
ter sosyalist ve merkezi faşist re-
jimlerin cebri idare ekonomisinin 
özgürlükleri, sosyal adaleti ve âdil 
rekabeti tahrip edici yönlerini gör-
müş ve buradan önemli dersler çı-
kartmıştır. 

Müller-Armack, Laissez-fa-
ire-Liberalizminden uzaklaşmış 
olan tıpkı diğer ordo-liberal bilim 
insanları gibi, sosyal piyasa eko-
nomisi modelini, serbest pazar il-
kelerine bağlı fakat sosyal adaleti 
de dikkate alan düzen politikasının 
bir parçası olarak görmüştür. Bu 
anlamda sosyal piyasa ekonomi-
si, iktisadi politikaların önemli ve 
hatta tamamlayıcı bir unsurudur. 
Diğer ordo-liberal düşünürlerden 
farklı olarak Müller-Armack’a göre 
iktisadi düzen, sosyal düzenin 
yalnızca bir parçasıdır. Sosyal 
düzenin görevi, insanların temel 
sosyal haklarından koparılmasını 
önlemek amacıyla sosyal güvenlik 
kurumları oluşturmak ve böylece 
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özgürlükleri sınırlayan sosyalist 
sisteme karşı korumaktır.

Freiburg Okulunun mensup-
ları, esas olarak piyasada ekono-
mik güç elde edebilecek aktörle-
re yönelik kısıtlama ve denetim 
ile ilgili görüşler beyan ederken, 
Müller-Armack, bunun yanında 
toplumsal barış ve ahlak kuralları 
üzerinden ekonomide sosyal ada-
let, uyum ve denge gibi sosyo-eko-
nomik çalışmalarda bulunmuştur. 
Böylece ordoliberalizmin enstrü-
manları, sosyal ve ahlâkî müdahale 
yöntemleriyle geniş bir alana yö-
nelmiş ve toplumsal etkisini artır-
mıştır. Bu doğrultuda sosyal piyasa 
ekonomisi, Hristiyan-hümanist 
etiği de gerçekleştirmenin bir aracı 
olarak hizmet etmektedir. 

Bu doğrultuda bu makalede 
disiplinler arası bir analizle Mül-
ler-Armack’ın iktisadi, sosyolojik 
ve epistemolojik görüşleri ekse-
ninde sosyal piyasa ekonomisi 
modelinin özellikleri ve II. Cihan 
Harbi’nden sonra kurulan Alman 
sosyal devleti üzerindeki etkileri 
ele alınacak ve değerlendirilecek-
tir. Daha somut bir ifadeyle maka-
lenin birinci bölümünde Müller-Ar-
mack’ın sosyal piyasa ekonomisi 
modelinin oluşturulmasına dönük 
bilimsel katkıları çerçevesinde sos-
yal ihtiyaçlar/talepler/gerçekler, 
sosyalizm, “Irene” ve “açık bir sis-
tem” ile ilişkisel bağları analiz edi-
lecektir. İkinci bölümde ise sosyal 
piyasa ekonomisi modelinin Al-

man sosyal devletinin oluşumun-
daki rolü çerçevesinde tarihsel 
bağlamında para reformu ve an-
ti-kartel yasaları tahlil edilecektir. 
Ayrıca sosyal piyasa ekonomisinin 
ilkelerinin Alman anayasasında-
ki yeri ve rolü incelendikten sonra 
Avrupa Birliği mevzuatına nasıl 
girdiği de irdelenecektir. 

1. MÜLLER-ARMACK’IN SOS-
YAL PİYASA EKONOMİSİ KON-
SEPTİNİN OLUŞUMUNA KATKI-
LARI
Helmut Paul Becker (1965: 43-

44), Alman sosyal piyasa ekono-
misi konseptinin oluşumunda ve 
gelişiminde katkıda bulunan bilim 
insanlarını üç grupta değerlendir-
mektedir. Buna göre Müller-Arma-
ck, sosyolojik neoliberalizme yakın 
görüşler ortaya koyan bir bilim in-
sanıdır (Tablo 1). Müller-Armack’ın 
neo- ve özellikle ordo-liberal fikir-
leri benimsemesi, ancak 1940’ların 
ortalarından sonra mümkün ol-
muştur. Bu bağlamda Müller-Ar-
mack (1956: 390), Walter Eucken, 
Franz Böhm, Friedrich August von 
Hayek, Wilhelm Röpke ve Alexan-
der Rüstow gibi öncü ordo-liberal 
düşünürlerden etkilenmiştir diye-
biliriz.
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Müller-Armack’ın sosyal piya-
sa ekonomisi konseptinde neolibe-
ralizmin çok ötesinde toplum-dev-
let arasındaki sosyal hukuk ilişkisi 
ve bu bağlamda kamuya yüklenen 
sosyal sorumluluk görevi vazge-
çilmez bir unsurdur. Yıllardan beri 
başarı ile uygulanmakta olan sos-
yal piyasa ekonomisini, neolibe-
ralizmin sosyal açılımlarından ka-
tegorik olarak tamamen farklı gibi 
göstermek, konsept tasnifi açısın-
dan bugün gittikçe zorlaşmaktadır 
(Gutmann, 1982: 85-86). 

Bu durum, ordo-liberal piya-
sa ekonomisi anlayışından sosyal 
piyasa ekonomisine geçiş süre-
ci ile de yakından ilgilidir. Burada 
Müller-Armack’ın tarihsel olayla-
ra bakışı da önem arz etmektedir. 
Çalışmalarında dünya görüşle-
rinin, ideolojilerin ve dinlerin ik-
tisadi gelişmeler üzerindeki ta-
rihsel etkilerini araştırmış olan 

Müller-Armack’a göre (1981b) ta-
rih, sadece başlangıç veya ortaya 
çıkış koşulları ile fiziksel verilerle 
belirlenmemiştir. Örneğin Mark-
sizm’in anlayışı doğrultusunda 
tarihsel determinizm veya biyolo-
jik temelli ırkçı teoriler, her zaman 
mutlak olarak geçerli değildir. 
Çünkü tarihi olaylar, büyük ölçü-
de insan kararlarına bağlı olarak 
meydana geldiğinden aktörler de 
yaptıklarından sorumlu olmalı-
dır. Bu anlamda piyasa ekonomisi 
modeli ve onun sağladığı iktisadi 
performansının da siyasal istik-
rarın temini için tek başına yeterli 
değildir. Sosyal tarih, piyasa eko-
nomisinin varlığının ve sürdüre-
bilirliğinin, hem rekabet düzeni ile 
ilgili somut ilkelerine, hem de top-
lumsal/demokratik onayına bağlı 
olduğunu göstermektedir. 

Bu gerekçelerle Müller-Arma-
ck (1966: 243-244) tarafından ge-
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((OOrrddoolliibbeerraalliizzmm))  

SSoossyyoolloojjiikk  NNeeoolliibbeerraalliizzmm  

((SSoossyyaall  OOrrddoolliibbeerraalliizzmm))  

RRaaddiikkaall  GGrruupp  

Walter Eucken, 

Franz Böhm, 

Constantin von Dietze,  

Hans Gestrich, 

Karl Friedrich Maier, 

Fritz W Meyer, 

Leonhard Miksch, 

K. Paul Hensel. 

Alfred Müller-Armack, 

Wilhelm Röpke, 

Alexander Rüstow. 

F.A. von Hayek, 

Carlo Mötteli, 

Ludwig von Mises. 

 

 

Tablo 1. Dünya Görüşlerine Göre (Sosyal) Piyasa Ekonomisine Katkıda 
Bulunan Bilim İnsanları

Kaynak: Becker (1965: 44).
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liştirilen sosyal piyasa ekonomisi 
modeli, adalet ve sosyal güvence 
gibi koruyucu ilave özellikler ta-
şıyan sosyal düzene yönelik bir 
açılımdır. Müller-Armack (1981c: 
167), piyasa ekonomisinden farklı 
olarak piyasaya uygun ekonomik 
müdahalelerle ve piyasa sistemi 
tarafından desteklenen daha güç-
lü bir sosyal yardım sistemi ile yeni 
bir ekonomi düzeni olarak tanım-
ladığı sosyal piyasa ekonomisinin 
gerekliliğini ortaya koymuştur. 

Piyasa mekanizmalarının so-
nuçlarının ahlaki ve sosyal yön-
leriyle kabul edilebilir makul un-
surlar olarak göstermenin liberal 
bir yanılgı olduğunu savunan 
Müller-Armack, piyasa ekono-
misinin tek başına “etik bir dü-
zen” olmadığını ispatlayabilmiş-
tir. Müller-Armack’a (1976a: 253) 
göre aslında teknik yönden etkili 
olan piyasa ekonomisi, değerleri 
kabul eden ama kendi başına bu 
değerleri koruyamayan bir dü-
zendir. Müller-Armack, bu doğ-
rultuda daha da ileri giderek, şöyle 
bir iddiada bulunmuştur: “Piyasa 
mekanizması, değerlerin temelle-
rini zenginleştirmekten ve hatta 
onların yerine yenilerini koya-
bilmekten çok, onları yok etme 
eğilimindedir.” (Müller-Armack, 
1976b: 298).

Bu düşünce şablonu içinde 
Müller-Armack’ın sosyal koruma 
bağlamındaki düşüncelerini de-
ğerlendirmek mümkündür. Piyasa 

ekonomisi, zorunlu dönüşümle-
rinden ve kaçınılmaz değişiklik-
lerinden dolayı sosyal yönleriyle 
büyük sıkıntılara sebebiyet verdi-
ği için (Müller-Armack, 1976c:198), 
bireyler, kendilerini “yalnız ve ça-
resiz bir rolde” hissedecektir. Bu-
nun için yapılacak en önemli iş, 
bireylerin “serbest ekonomi me-
kanizmasının sebep olduğu haklı 
veya haksız korkularını ortadan 
kaldırmak olacaktır” (Müller-Ar-
mack, 1976d: 278).

Bu bireysel korkuları gidere-
cek şey, yine piyasa ekonomisinin 
gücü ve verimliliğidir. Çünkü bu 
verimliliğin esasları, “çok yönlü ve 
eksiksiz bir sosyal koruma siste-
mi” oluşturmaya elverişli nitelik-
tedir. Öyle ki piyasa ekonomisi te-
melli gelir süreci, sosyal politikaya 
kamusal yeniden gelir dağılımı 
için sağlam bir temel sunmakta-
dır. Böylece piyasada oluşan gelir 
dağılımdaki adaletsizlikler, refah 
hizmetleri, kamusal destekler, 
kira yardımları gibi sosyal süb-
vansiyonlarla giderilebilmektedir. 
Burada akla gelebilen bir soru da 
piyasa ekonomisinin bu gibi sos-
yo-politik tedbirlere karşı ne ka-
dar dayanıklı olduğudur. Bu bağ-
lamda Müller-Armack, bu soruya 
daha 1960’lı yıllarda olumlu tes-
pitleriyle şöyle bir yanıt vermiştir: 
“Deneyimler göstermiştir ki, pi-
yasa ekonomisi, piyasa ile uyum-
lu olmayan önlemlerin büyük bir 
bölümünü özüne zarar vermeden 
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koruyabilmektedir. Bu nedenle, 
Federal Almanya Cumhuriyeti'nde, 
piyasa ekonomisinin karakterini 
bozmadan geliri yeniden yönlen-
dirmek suretiyle önemli sosyal 
müdahalelerde bulunmak müm-
kün olmuştur” (Müller-Armack, 
1976a: 258).

Müller-Armack, piyasa eko-
nomisinin sosyalleştirilmesi ge-
rekçesini şu şekilde tasvir etmiştir: 
“İlk kez sosyal piyasa ekonomisi 
ile birlikte kitle demokrasilerinin 
gelişmesine paralel olarak özgür-
lük dünyasından bir terim yankı 
bulmuştur” (Müller-Armack, 1956: 
392). Müller-Armack, buradan ha-
reketle kitle toplumlarını örgütle-
menin vazgeçilmez bir organizas-
yon aracı olarak rekabet ilkesinin 
işlevselliğinin ancak rekabetin ba-
riz bir çerçeve düzeni tarafından 
korunduğunda mümkün olduğuna 
dair ordo-liberal fikirlerin sosyal 
piyasa ekonomisini oluşturan un-
surlarla gerçekleşebileceğini dü-
şünmüştür (Müller-Armack, 1956: 
390).

Müller-Armack’ın gerek tüke-
tici egemenliğine yönelik rekabet-
çi teşviklerin, gerekse rekabetten 
kaynaklanan zorunlu üretim artı-
şının piyasa ekonomisinin sosyal 
performansı olarak sınıflandırmak 
gerektiğine dair beyanları, kendi-
sinin ne derece ordo-liberal görüş-
lerden etkilenmiş olduğunu açıkça 
göstermektedir. Ancak sosyal po-
litikanın birçok hedefinin buna uy-

gun bir ekonomi anayasası ile daha 
kolay sağlanabileceğinin de altını 
çizmiştir (Seyyar ve Köleoğlu, 2021: 
145).

Müller-Armack’ın sosyo-poli-
tik görüşlerindeki iki önemli açılım 
dikkatleri çekmektedir: 

1. Bir devlet politikası olarak 
gelirin (yeniden) dağılımında dev-
let, önemli bir sosyo-politik fonk-
siyon üstlenmelidir: “Sosyal piyasa 
ekonomisi düşüncesi, sadece re-
kabet enstrümanını sosyal yön-
den işlevsel hale getirmekle sınırlı 
değildir. Piyasa odaklı gelir süreci 
sosyal politikaya kamusal gelir da-
ğılımı için sağlam ve etkin bir temel 
sunmaktadır” (Müller-Armack, 
1956: 391). Burada sosyal politikayı 
sosyal sigortadan ziyade daha çok 
(yeniden) dağılım aracı olarak an-
lamak gerekmektedir. 

2. Kamusal sosyal politika, fiyat 
mekanizmalarını sağlıklı bir şekil-
de işlerlik kazanmasını sağlayacak 
bir biçimde piyasa odaklı tedbirlere 
müracaat etmelidir. Bu bağlamda 
şöyle bir açıklamada bulunmak-
tadır Müller-Armack: “Bazı kredi 
alıcılarına ucuz sermaye sağlama-
yı amaçlayan bir faiz oranı sabit-
lemesi, piyasa ile tutarsızdır, genel 
sermaye piyasasının faizini ser-
best bırakan bir faiz sübvansiyonu 
ise piyasaya uygundur. Kiracıların 
performansını dikkate almadan 
tüm konut piyasasını kapsayan 
kira dondurma işlemi, piyasaya uy-
gun değildir, ancak ihtiyaç sahibi 
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kesimler için bir kira sübvansiyo-
nu sistemi uygulamak, piyasa ile 
uyumludur” (Müller-Armack, 1956: 
391).

1.1. Piyasa Ekonomisinin Sos-
yal Şartlara Göre Şekillenme-
si
Müller-Armack, piyasa eko-

nomisine “sosyal” kelimesini he-
nüz eklemeden önce de iktisadi 
yaşama yapılabilecek her türlü 
kamusal sosyo-ekonomik bas-
kılara ve dayatmalara karşı çık-
mıştır. Piyasa ekonomisi, her 
halükârda sosyalist devletçilik uy-
gulamalarına göre daha az verimli 
bile olsa yine de özgürlüklerin ve 
insan haklarının yaşatılması için, 
uygulanması gereken bir modeldir 
(Müller-Armack, 1947: 65).

“Ekonominin Yönetimi ve Pi-
yasa Ekonomisi” kitabında Mül-
ler-Armack (1947), ilk kez kul-
landığı sosyal piyasa ekonomisi 
kavramını, tarihsel değişim ve 
dönüşümün etkisi altında olan bir 
iktisat türü ekseninde sistemli bir 
şekilde geliştirmiştir. Bu perspek-
tiften bakıldığında, tarihsel olarak 
ortaya çıkan piyasa ekonomisinin 
mutlak anlamda “sosyal” oldu-
ğu iddia edilemez. Ne var ki belirli 
bir düzene sahip olan piyasa eko-
nomisi, kısmen de olsa “sosyal” 
amacına yakın olabilmektedir. 
Müller-Armack’ın sosyal piyasa 
ekonomisi kavramında yer alan 
“sosyal” kelimesi, orijinal anla-

mında bir sıfat olarak toplum adı-
na harekete geçen bir özne olarak 
devleti temsil etmektedir. Bu doğ-
rultuda sosyal devlet, âdil rekabeti 
zayıflatan kartel oluşumlarına kar-
şı piyasa odaklı ekonomik çevresel 
düzenlemeler geliştirmelidir. 

II. Cihan Harbi’nden sonrası için 
Federal Almanya’nın insan onu-
runa yaraşır bir sosyal devlete ka-
vuşturulması gerektiğini savun-
muş olan Müller-Armack (1948), 
“Ekonomik Düzen: Sosyal Olarak 
Bakmak” çalışmasında sosyalist 
düşüncelerin yetersizliğinden yola 
çıkarak, ancak sosyal politikaların 
piyasa ekonomisi modelinde etkin 
olabileceğini savunmuştur (Mül-
ler-Armack, 1976: 171-199).

Buna göre kamu eliyle yürü-
tülen ekonomi bürokrasisi an-
ti-sosyaldir. Hâlbuki hiçbir da-
yatma olmaksızın belirli bir düzen 
içinde bireylerin hür iradeleriyle 
ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri 
tamamen sosyaldir (Müller-Ar-
mack, 1976e: 34-36). Müller-Ar-
mack, sosyal politika konseptine 
uygun olarak gelir dağılımını da 
öngören çok yönlü ve eksiksiz bir 
sosyal koruma sisteminin önemi-
ne vurgu yapmıştır (Müller-Ar-
mack, 1976e: 245). Ancak, sosyal 
korumaya yönelik harcamaların 
meydana getireceği kamusal gi-
derlerin ekonominin taşıyabile-
ceği mali güce göre belirlenmesi 
gerektiğini de şu sözleriyle ifade 
etmiştir: “Uzun vadede bir ülke-
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nin sosyal statüsü, aşırı bir şekil-
de artan sosyal harcamalara değil, 
sağlıklı bir ekonominin yeteneği-
ne bağlıdır” (Müller-Armack, 1967: 
13).

Aslında “sosyal piyasa ekono-
misi, başında ‘serbest’ sıfatı olsun 
veya olmasın piyasa ekonomisin-
den farklı ve yeni bir ekonomik 
düzen değildir. ‘Sosyal’ sıfatı ta-
şıması ile belki de vurgulanmak 
istenen, piyasa ekonomisindeki 
devletin ‘sosyallik’ ilkelerine sa-
hip çıkması ve geliştirmesidir”1. 
Nitekim sosyal piyasa ekonomisi-
nin siyaseten de kabul görmesi ile 
birlikte hem sosyal devlet, hem de 
kamusal sosyal politikaların açılı-
mı hız kazanmıştır.

1.2. Sosyal Piyasa Ekonomisi-
nin Sosyalist Ekonomiden Far-
kı
Bazı kesimler, sosyal piyasa 

ekonomisinin her türlü yoruma 
izin veren ve içerdiği herhangi bir 
özelliğini kaybetmesi halinde ha-
yatta kalması mümkün olmayan 
slogan yüklü bir “geçici değişken” 
(Dummy-Variable) olduğunu id-
dia etmektedir. Örneğin Rotschild 
(1989: 636), Müller-Armack’ın sö-
zünü çarpıtarak, kendisinin sosyal 
piyasa ekonomisinin güvenlik ve 
özgürlük bağlamında yepyeni bir 
sentez olarak gelişmiş sosyalizme 
daha çok özgürlük kazandırmış 

olduğunu ileri sürmüştür. Hâlbuki 
Müller-Armack, böyle bir açıkla-
ma yapmak yerine şöyle bir ifade 
kullanmıştır: “Güvenlik ve özgür-
lük bağlamında yepyeni bir sente-
ze ihtiyacımız var, ta ki Oliver Lyt-
telton’un2 sözünde de ifade edildiği 
üzere ‘daha çok sosyalizm’ ile daha 
çok özgürlük birleşebilsin. Ancak 
bu da sosyal piyasa ekonomisi ze-
mininde mümkün olabilecektir” 
(Müller-Armack, 1981a: 58).

Müller-Armack, yanlış anlaşıl-
malara sebep olan ‘daha çok sos-
yalizm’ sözünden bir koordinasyon 
ilkesi olan piyasa yerine merkezi 
planlamayı kastetmediğini, tam 
aksine insanlar için, demokra-
tik zeminde sosyal dayanışmayı 
savunduğunu söylemiştir (Mül-
ler-Armack, 1950: 559-560).

Buradan da anlaşılacağı üzere 
Müller-Armack, sosyalizmi piyasa 
ekonomisini yok eden bir dünya 
görüşü olarak görmektedir. Başka 
bir açıklamasında Müller-Armack 
yine sosyalizmin ana unsurların-
dan olan üretim araçlarının kamu-
laştırılması fikrinin sosyal piya-
sa ekonomisi ile bağdaşmadığını 
açıkça dile getirmiştir (Müller-Ar-
mack, 1976e: 150).

Dolayısıyla piyasa ekonomisi 
unsurları bağlamında sosyal pi-
yasa ekonomisinin sosyalizm ile 
hiçbir bağlantısı olmadığı açıktır. 
Piyasa ekonomisinin unsurları (re-

1  http://www.canaktan.org/felsefe-sosyo/ordo-liberalizm/sosyal-piyasa.htm, (Erişim Tarihi: 20.06.2021)
2 Oliver Lyttelton (1893-1972), II. Cihan Harbi sırasında hükümete getirilen ve bakanlık görevinde bulunmuş olan bir     
İngiliz iş insanıydı. https://spartacus-educational.com/2WWlyttelton.htm, (Erişim Tarihi: 22.06.2021).
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kabet, özel mülkiyet, sözleşme öz-
gürlüğü vs.) olmadığında veya bu 
unsurların yerine kamu eliyle ikti-
sadi denetim ve yönlendirme dev-
reye girdiğinde sosyal piyasa eko-
nomisinden bahsetmek imkânsız 
olacaktır.

Klâsik liberalizm (kapitalizm) 
ve sosyalizm (komünizm) dışında 
bir üçüncü yol olarak kabul görül-
mesi gereken sosyal piyasa ekono-
misinin (Schlecht, 1991: 215) diğer 
ekonomi sistemlerinden en büyük 
farkı, hem toplum, hem de piyasa 
odaklı bir düzene sahip olmasıdır. 
Bu doğrultuda Müller-Armack’ın 
şu tanımı, tam da buna işaret et-
mektedir: “Sosyal piyasa ekono-
misi, düzene dair siyasal bir fikir 
olarak tanımlanabilir. Gayesi, reka-
bet ekonomisi temelinde serbest 
girişimciliği tam da piyasa odaklı 
iktisadi performansla koruma al-
tına alınan sosyal ilerlemeyi birleş-
tirmektir” (Müller-Armack, 1966: 
245).

Müller-Armack, baştan itiba-
ren ekonomiye müdahale anlamın-
da sosyalist devletçilik anlayışının 
hem iktisadi, hem de sosyo-poli-
tik yönden hezimete uğradığının 
altını çizmiştir. Buna göre akıllı ve 
etkili bir sosyal politika için piya-
sa ekonomisi çok daha elverişli 
bir mekanizmadır. Ne var ki piya-
sa ekonomisi kavramı, tek başına 
yeterli olmadığı için, ilave bir sıfat 
yani “sosyal” ile zenginleştirilmesi 
gerekmektedir.

1.3. Sosyal Piyasa Ekonomi-
sinin “Irene” (Barış) Temelli 
“Açık Bir Sistem” Olması 
Alman halkı, II. Cihan Harbin-

den sonra yeni bir iktisadi düzene 
ihtiyaç duymuştur. Ancak bu yeni 
düzenin sosyal piyasa ekonomi-
sinin temelleri üzerinde yeşere-
bilmesi için, siyasal yaşamda ege-
men olan ideolojik farklılıkların da 
ortadan kalkması gerekmekteydi. 
Siyasal ve toplumsal barışın sağla-
nabilmesi yönünde çareler arayan 
Müller-Armack (1976b:314), for-
mülü sosyal piyasa ekonomisinin 
rolünün uyum gücünü gösteren 
“Ireni” kavramında buldu. Barış an-
lamına gelen “İreni”, tanrılar tanrısı 
Zeus ile onun eşi Themis’den olma 
kızı “Eirene”nin ismidir. Sosyal 
bilimlerde bugün Barış Tanrıçası 
“Irene” isminden “Barış Doktrini” 
anlaşılmaktadır. Özel bağlamında 
ise Müller-Armack “Sosyal Irene” 
(Irenik Formülü) kavramını, sosyal 
temelli dünya görüşlerinin yanında 
sosyal piyasa ekonomisinin top-
lumsal karakterini yansıtmak için 
kullanmaktadır (Müller-Armack, 
1976e: 300-301).

Küresel çapta sosyal bir dün-
ya görüşü tesis etmek açısından 
en temel sorun, birbirine zıt farklı 
ideolojik yaklaşımların olduğu bir 
dünyada sosyal düzenin şekillen-
dirilmesinin toplumsal bir görev 
olarak ne kadar dikkate alınacağı-
dır. Örnek teşkil edecek bir çözüm 
olacağını düşünerek Müller-Ar-
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mack, II. Cihan Harbi sonrası Batı 
Avrupa toplumlarının manevi 
durumunu göz önünde bulundu-
rarak, Katoliklik (Katolik sosyal 
doktrini), Protestanlık (Protestan 
sosyal etiği), sosyalizm ve libera-
lizm gibi Batı medeniyetine ait dini 
ve profan değerlerinin her birinin, 
ne toplum hayatından bütünüyle 
uzaklaşacağını, ne de tek başına 
hâkim olabileceğini görmüştür. 
Bu gerçekten hareketle Avrupa 
medeniyetinin köklerinde var olan 
Yunan mitolojisine ait “Irenik” ide-
alinin sosyalleştirilmesi fikri, bir-
birine zıt farklı dünya görüşlerinin 
yan yana da olsa kaçınılmaz bir-
likteliğini oluşturma şansını ver-
mektedir. Buradaki amaç, mevcut 
zıtlıkları kaynaştırmaktan çok 
bölünmüşlük gerçeğini kabul ede-
rek, bunların birbirleriyle uzlaşıcı 
ve “Irenik” (Sosyal Barış) içinde 
var olmalarını sağlamaktır (Mül-
ler-Armack, 1950: 563).

Müller-Armack, sosyal piyasa 
ekonomisi modelini de “Sosyal-I-
renik” yaklaşımla kabul ettirmek 
ve geliştirmek istemiştir. Bu an-
lamda sosyal piyasa ekonomisi 
konsepti, hem mevcut dünya gö-
rüşlerinin ötesinde müstakil ve 
kapsamlı bir sosyal düşünce, hem 
de toplumu hümanist değerlerle 
buluşturan açık bir fikir süreci-
dir. Bu fikir sürecinde Müller-Ar-
mack, özellikle kriz veya çatışma 
olasılıklarında toplumu barış için-
de tutmanın yöntemlerini sosyal 

yapıyı dengede tutacak “Irenik” 
(barışçı) arabulucularda ve uz-
laşmalarda görmüştür (Seyyar ve 
Köleoğlu, 2021: 151-152).

Sosyal piyasa ekonomisinin 
bir toplum konsepti mahiyetinde 
gerçekçi çözümler üretebileceği-
nin bir örnek açılımını, ekonomik 
kuramların toplumsal talepler 
için de uygulanabilir özelliğinde 
görmek mümkündür. Bunun ens-
trümanı ise somut olarak düzen 
politikasıdır. Düzen politikasının 
yardımıyla belirli ilkelere riayet 
eden piyasa özgürlüğü, sosyal 
işbirliklerden herkesin kazanç-
lı çıkmasını sağlayabilecektir. Bir 
başka ifadeyle düzen politikası-
nın olduğu bir sistemde özgürlük 
ve adalet gibi iki değer, birbirine 
zarar vermeyecektir. Böylece top-
lumsal zeminde “Win-Win” (Ka-
zan-Kazan) ilkesi, piyasalarda da 
geçerli olacaktır.

“Irenik” anlayışının endüst-
riyel demokrasiye de katkı sağ-
laması yönünde girişimlerde bu-
lunmuş olan Müller-Armack, iş 
hukukunun temel kurulları ile iş-
çilerin işletmelerin karar organla-
rında temsilci bulundurmaları, eşit 
temsil sistemi gibi işçilerin lehine 
dönük işyeri merkezli demok-
rasinin ve sosyal katılımcılığın 
gelişiminin de öncüsü olmuştur. 
Böylece 1950’li yıllardan sonra en-
düstriyel demokrasi, işletmeler-
de “İşçi Konseyleri” ya da “İşyeri 
Konseyleri” adıyla işçi danışma 
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komitelerinin kurulmasıyla yeni 
bir ivme kazanmıştır. Sosyal ba-
rış oluşturma gayretlerinde etik 
değerlerin etkisini fark etmiş olan 
Müller-Armack, sosyal piyasa 
ekonomisini adalet, özgürlük ve 
iktisadi kalkınma ideallerini akılcı 
bir yaklaşımla birbirleriyle uyum-
lu hale getirmeyi amaçlayan “Ire-
nik Formül” olarak tanımlamıştır 
(Müller-Armack, 1969: 131).

1950 yılında kaleme aldığı 
“Sosyal Irenik” (“Soziale Irenik”) ile 
ilgili makalesiyle Müller-Armack, 
sosyal piyasa ekonomisini bütün 
dünya görüşlerinin üzerinde ve 
ötesinde ulusal ve uluslararası bo-
yutuyla barışa katkı sağlayan bir 
açık sistem olarak takdim etmiştir. 
Ekonomik koordinatlara sahip olan 
bu evrensel sistemin geniş kitleler 
tarafından kabul görebilmesi için 
Müller-Armack, bilinçli bir şekilde 
özgürlük, adalet, güvenlik ve insan 
onuru gibi farklı dünya görüşle-
rinin ortak ideallerini bu sistemin 
içine entegre edebilmiştir. Dolayı-
sıyla sosyal piyasa ekonomisi, ül-
kelerin birbirileriyle ekonomik iliş-
kiler içinde bulunmalarını sağlayan 
barışçı bir entegrasyon gücüne de 
sahip olmaktadır (Seyyar ve Köle-
oğlu, 2021: 153).

Ne var ki Müller-Armack’ın 
(1976e: 300) “(sosyal) piyasa eko-
nomisi, açık bir sistemdir” sözü, 
birçok eleştirmen tarafından doğ-
ru anlaşılmamıştır. Burada kas-
tedilen şey, piyasa ekonomisinin 

her rejime veya ideolojiye açık ol-
masından ziyade kendi içinde de-
ğişen şartlara uyum gösterebilme 
yeteneğidir. Tarihsel süreçleri iyi 
analiz etmiş olan Müller-Armack, 
sosyo-ekonomik hayatın dina-
miklerini göz önünde bulundura-
rak, ekonomik ve sosyo-politik 
hedeflerin aciliyeti arasındaki iliş-
kinin değişkenliğine işaret etmiş-
tir. Dolayısıyla buna bağlı olarak 
hedefler arasındaki etkileşimler 
için, her zaman yeni bir optimum 
aranmalıdır. Bu anlamda sosyal 
piyasa ekonomisi, her zaman açık 
ve diğer hedeflerle uyumlu bir sis-
temdir.

Diğer taraftan piyasa ekono-
misi temelindeki rekabetin bazı 
kesimlerin gelirlerini riske ata-
bileceğini de dikkate alan Mül-
ler-Armack, sosyal piyasa eko-
nomisinin esnekliği (tedbirleri) 
sayesinde bu riskin giderilebile-
ceğinin de altını çizmiştir.

 Araçsal bir fonksiyona sahip 
olan piyasa ekonomisine politik 
müdahalelerde bulunarak, etik 
gerekçelerle sosyal adaletin sağ-
lanabileceği görüşü, sosyal piyasa 
ekonomisinin pragmatik ve uygu-
lanabilirlik yönünden “sonuç ağır-
lıklı” özelliğini göstermektedir. Bu 
özelliğin bir gereği olarak devlete 
daha kapsamlı bir sosyal politika 
oluşturma görevi yüklenilmesine 
bağlı olarak sosyal devlet olgu-
sunun önemi ortaya çıkmaktadır 
(Aktan, 2019: 70-71).
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Müller-Armack’ın sosyal pi-
yasa ekonomisi kavramında geçen 
“sosyal” kelimesini her zaman bü-
yük “S” harfiyle yazmıştır. Bunda-
ki amaç, “Sosyal” sıfatının bütün 
toplumsal sorunların çözümüne 
“açık bir sistem” olduğunun göste-
rilmesiydi. Bir başka deyişle oluş-
turduğu sosyal piyasa konsepti, 
hiçbir zorluk çıkarmadan, örneğin 
doğal çevrenin korunması hedefini 
de içine alacak biçimde konseptine 
“ekolojik ve sosyal piyasa ekono-
misi” denilmesinden bile memnu-
niyet duymuştur (Kruip, 2011: 18).

2. SOSYAL PİYASA EKONOMİSİ 
KONSEPTİNİN ALMAN SOS-
YAL DEVLETİNİN OLUŞUMUN-
DAKİ ROLÜ
Müller-Armack (1956: 390), 

sosyal piyasa ekonomisini, ilkesel 
ve amaçsal bir yaklaşımla “piyasa-
da özgürlük prensibini sosyal den-
ge ile birleştirmek” şeklinde ifade 
etmek suretiyle Almanya’nın yeni 
ekonomi düzenini oluşturmak is-
temiştir. 2013-2017 yılları arasında 
Alman ekonomi ve enerji bakanı 
olan Sigmar Gabriel, Bakanlığın 
sosyal piyasa ekonomisi ile ilgili 
çıkartmış olduğu bir tanıtım kita-
bında bu ekonomi düzeninin başa-
rılı bir şekilde oluşmuş olduğunu şu 
şekilde beyan etmektedir (BfWE, 
2016: 2):

“Almanya, bir başarı modeline 
sahiptir: O da sosyal piyasa eko-
nomisidir. Bu tam olarak ne anla-
ma geliyor? Bu, örneğin, hayatınızı 

kendi ellerinize alıp özgürce bunu 
şekillendirebileceğiniz anlamı-
na gelir. Sosyal piyasa ekonomisi, 
bunu, herkes için eşit fırsat hakkını 
garanti ederek mümkün kılmak-
tadır. Burada hayat yolunuzu be-
lirleyen performansınız, ebevey-
nlerinizin kökenine veya gelirine 
bağlı olmaktan çok kendi başarı ve 
ilerlemeniz ile ilgilidir. Sosyal piya-
sa ekonomisi, ekonomide serbest 
ve adil rekabeti de sağlamaktadır. 
Ayrıca şirketlerin müşteri kazan-
mak için, yeniliklere, çeşitliliğe ve 
girişim coşkusuna açık olmasını 
da temin etmektedir. Böylece daha 
çok işyeri, kalkınma ve refah mey-
dana gelmektedir…”

Ekonomi Bakanı Gabriel, sos-
yal piyasa ekonomisinin tarihsel ve 
kültürel değerinin önemini ise şu 
cümlelerle açıklamaktadır: “Sosyal 
piyasa ekonomisi, Alman tarihi-
nin en iyi geleneklerinden biridir. 
Ekonomimizin İkinci Dünya Sava-
şı’ndan sonraki başarısının nedeni 
de aslında budur. Onun sayesinde, 
insanların büyük çoğunluğu için 
bir vaat gerçekleşmiş oldu: Gayret 
göster, o zaman sen de bir yerle-
re varacaksın! … Ebeveynlerimizin 
bize öğrettiği şey bu ve Alman-
ya’da yaşayan çoğumuz da bu ha-
yat tecrübesini benimsedik… Ama 
(bununla yetinip) arkamıza yasla-
namayız. Dijitalleşme ve dördüncü 
sanayi devriminin geçerli oldu-
ğu bu dönemlerde, sosyal piyasa 
ekonomisini daha da geliştirmek 
zorundayız. Daha çok ilerleme, öz-
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gürlük ve adalet için.” 

2.1. Para Reformunun Gerçek-
leşmesi
Peki, bugün sosyo-ekonomik 

hayatın vazgeçilmez bir unsuru 
haline gelmiş olan sosyal piyasa 
ekonomisi modeli, bir iktisadi dü-
zen olarak Alman sosyal devlet 
yapısının oluşumuna nasıl katkı 
sağlayabilmiştir? Müller-Armack 
ve Federal Almanya’nın ilk Ekono-
mi Bakanı Ludwig Erhard, sosyal 
piyasa ekonomisinin temelleri-
ni atarken, piyasa ekonomisinin 
avantajlarını teşvik etmek ve de-
zavantajlarını belli kurallarla sınır-
landırmak istemişlerdir. Bunun için 
ekonomide ordo-liberal ilkelerden 
sayılan rekabet, sözleşme özgür-
lüğü, serbest fiyatlar, özel mülkiyet 
ve ekonomik kararların sorumlu-
luk çerçevesinde gelişmesine yö-
nelik çareler aradılar.

II. Cihan Harbi sonrası Alman-
ya’nın ekonomik durumu içler acı-
sıydı. Alman halkı açlığa mahkûm 
edilmişti. Geçinebilmek için, Alman 
vatandaşlarına devlet eliyle gıda 
kuponları dağıtılmaktaydı, ama bu 
hayatta kalabilmek için, hiç de ye-
terli gelmiyordu. Fiyatlar, merkezi 
olarak tespit ediliyordu, üretim iş-
galci güçlerin isteği üzerine devle-
tin denetimi altındaydı. Hayatlarını 
idame ettirmek mecburiyetinde 
olan birçok Alman vatandaşı, te-
mel ihtiyaçlarını karşılayabilmek 
için, istem dışı olarak karaborsada 
astronomik meblağlar ödemek ya 

da takas etmek zorundaydı. Bu da 
enflasyona sebebiyet veriyordu.

Erhard, sefaletin ve karaborsa-
cılığın ortadan kalkacağına inana-
rak, kesin bir kararlılıkla yeni para 
birimi olan Deutsche Mark’ın (DM) 
kullanılmasına yönelik hazırlıklar 
yaptı ve 20 Haziran 1948’de para 
reformu ile savaş sonrası ekonomi-
nin katı düzenlemelerine son verdi. 
Amerikan ve İngiliz işgalci güçler, 
para reformunun yapılacağından 
haberdar edilmemişti. Ama yine de 
yeni para birimi olan DM’ye de kar-
şı çıkmamışlardı. ABD’de basılan 
DM’ler 5.000 sandık dolusu gemi-
lerle Almanya’ya getirilmişti. Yeni 
para biriminin ekonominin yeniden 
canlanması için, Alman toplumuna 
güven vermesi arzu ediliyordu. O 
günden itibaren hemen hiçbir de-
ğeri olmayan Reichsmark (RM) ye-
rine sadece DM uygulanmaya ko-
nulmadı, aynı zamanda sabit fiyat 
sistemi de kaldırılmış oldu. Para re-
formu ile birlikte her bir vatandaşa 
40 DM dağıtıldı. Eski RM parasıyla 
yapılan tasarruflara gelince, bura-
da her bir 100 RM için vatandaşlara 
6.50 DM’lik bir ödemede bulunuldu. 
Kiralar ve ücretler ise bire bir ola-
rak kabul edildi (Seyyar ve Köleoğ-
lu, 2021: 157).

Yeni para birimi, ekonomi ha-
yatının canlanmasına hemen kat-
kıda bulundu. Tüccarlar, depolarda 
sakladıkları mallarını satışa sun-
maya başladı ve tüketiciler birden 
istedikleri ürünlerini satın alabilme 
fırsatı bulabildi. Mağazalarda he-
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men her çeşit ürünü artık bulmak 
mümkün oldu. Hatta öyle ki “Volk-
swagen” arabasını satın almak 
isteyenlere 5.300 DM karşılığında 
en geç 8 gün içinde teslim etme 
garantisi verilmiştir. Karaborsa iş-
lemlerine son veren para reformu, 
piyasada talebin artmasına bağlı 
olarak ilk etapta enflasyona sebep 
oldu ancak çok geçmeden şirket-
lerin üretim artışına geçmekle bir-
likte 1950’li yıllardan sonra “Alman 
Ekonomi Mucizesi” olarak adlan-
dırılan başarının ilk verileri görül-
müştür (BfWE, 2016: 7-8; Starbatty, 
1996: 3).

Mucizevi bir şekilde meydana 
gelen bu iktisadi başarıyı Erhard 
(1953: 132) şu şekilde açıklamıştır: 
“Bütünüyle bir kaos içinde bulunan 
hemen hiçbir ülkenin, böyle deva-
sa bir görevin, Almanya’nın üzerine 
yüklendiği ve başardığı gibi, üste-
sinden gelemeyeceğine söylersem, 
bu bir kibir olarak kabul edileme-
yeceğine ve edilmemesi gerektiği-
ne inanıyorum.”

2.2. Kartel Yasağının Kabul 
Edilmesi
Serbest rekabetin önünde en 

büyük engel karteldir. Sosyal pi-
yasa ekonomisi ise rekabetten 
beslenmektedir. Yeni müşteriler 
kazanmak ve dolayısıyla pazarda 
ayakta kalabilmek için, rekabet 
etmek zorunda olan şirketlerin, 
bundan dolayı ürünlerini sürekli 

olarak iyileştirmeleri ve gerekti-
ğinde fiyatlarını düşürmeleri ge-
rekmektedir. Serbest rekabet, 
böylece sürekli yenilikler sağlaya-
rak, ürün ve hizmetleri daha çekici 
veya daha ucuz hale getirmekte-
dir. Şirketler için diğer şirketlerle 
rekabet halinde bulunmak ise risk 
ve maliyet demektir. Bu nedenle 
şirketler, yüksek fiyatlar ve kâr-
lar elde etmek için, mümkün ol-
duğunca piyasaya hâkim olmaya 
çalışırlar. Bunun için piyasalarda 
özellikle bazı açgözlü şirketlerin 
haksız hileler kullanmak suretiyle 
istenmeyen güçlü rakiplerini orta-
dan kaldırmak istedikleri de sık sık 
görülmektedir. İste tam da burada 
ordo-liberal kurallara bağlı olan bir 
devletin yapısal denetimi gerek-
li olmaktadır (Seyyar ve Köleoğlu, 
2021: 158-159).

Erhard, kartel oluşumlarını 
engellemek amacıyla 01.01.1958 
tarihinde kartelleri yasaklayan Re-
kabet Kısıtlamalarına Karşı Yasa›-
nın (Gesetz gegen Wettbewerbs-
beschränkungen /GWB) kısacası 
“Kartel Yasası”nın (Kartellgesetz) 
yürürlüğe girmesini sağlamıştır.3 

Bu yasaya bağlı olarak Federal Kar-
tel Ofisi (Bundeskartellamt) ismi 
altında Federal Ekonomi ve Tek-
noloji Bakanlığı›na bağlı bir kurum 
oluşturulmuştur. Federal Kartel 
Ofisi’nin başlıca görevi, rekabe-
ti korumak adına kartel yasağını 
uygulamak, bildirimi zorunlu olan 

 3 https://www.gesetze-im-internet.de/gwb/, (Erişim Tarihi: 26.06.2021).
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kartelleri onaylamak, şirket bir-
leşmelerinin takibini ve denetimini 
yapmaktır. Şirketler, rekabet ku-
rallarını ihlal etmeleri halinde para 
cezaları gibi değişik yaptırımlara 
maruz kalabilmektedir.4

Federal hükümet, 03.07.2004 
tarihinde “Haksız Rekabete Kar-
şı Yasa” (Gesetz gegen unlauteren 
Wettbewerb/UWG) isminde âdil 
rekabeti sağlama amacıyla başka 
bir yasa daha çıkartmıştır. Buna 
göre şirketler, reklamlarında örne-
ğin rakipleri ve ürünleri hakkında 
yalan ve asılsız haber yapamaz-
lar. Ayrıca hiçbir şirket, bir rakibin 
markalı ürünlerini taklit etme hak-
kına sahip değildir.5

Sosyal piyasa ekonomisini be-
nimsemiş bir devlet, kanunlar ve 
altyapı gibi sadece gerekli çerçeve 
koşullarını oluşturmakla yetin-
mekte ve olabildiğince piyasadan 
elini çekmektedir. Bu nedenle dev-
let müdahaleleri, genellikle yürür-
lükteki (kartel ile ilgili) yasaların 
uygulanması ve icrası ile sınırlıdır. 
Kısacası sosyal devlet, bir taraftan 
sadece istisnai durumlarda ser-
best rekabeti ve adaleti bozacak 
durumlarda müdahale etmekte, 
diğer taraftan da serbest rekabeti 
canlandırmaya yönelik teşvik edici 
sosyal politikalar uygulamaktadır. 

2.3. Sosyal Piyasa Ekonomisi-
nin Anayasal İlkeler Arasında 
Yer Alması 
Sosyal piyasa ekonomisi, bir 

iktisadi düzen olarak 23.05.1949 
tarihli Federal Almanya Cumhuri-
yeti Anayasası’nda (Grundgesetz) 
kavram olarak yer almamaktadır. 
Ancak Alman Anayasası’nda bu 
ekonomi düzeninin ilkelerini yan-
sıtan birçok hukuksal unsur bu-
lunmaktadır.

Bunların başında “Yaşama 
Hakkı, Kişiliğin Korunması, Kişi 
Özgürlüğü” başlığını taşıyan 2. 
maddenin 1. fırkası gelmektedir. M. 
2/1: “Herkes başkalarının haklarını 
ihlal etmemek, Anayasal düzene 
veya ahlak kurallarına aykırı düş-
memek şartıyla, kişiliğini serbest-
çe geliştirme hakkına sahiptir.”

“Birleşme Özgürlüğü; Top-
lu İş Sözleşmesi” başlığını taşıyan 
9. maddenin 3. fıkrası da bu bağ-
lamda anılması gerekmektedir: M. 
9/3: “Çalışma şartlarını ve iktisadi 
şartları korumak ve geliştirmek 
için, sendika kurma hakkı herkes 
ve bütün meslekler için güvence 
altındadır. Bu hakkı sınırlamayı 
veya ona engel olmayı amaç edi-
nen anlaşmalar batıldır ve bunlara 
yönelik önlem ve işlemler hukuka 
aykırıdır…”

“Meslek Özgürlüğü” ile ilgili te-

  4 https://www.ibau.de/akademie/glossar/gwb/, (Erişim Tarihi: 26.06.2021).
 5 https://www.gesetze-im-internet.de/uwg_2004/BJNR141400004.html, (Erişim Tarihi: 26.06.2021).
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mel ilkeler içeren 12. madde de ser-
best rekabetin temellerini yansıt-
maktadır: M.12/1: “Bütün Almanlar, 
mesleklerini, iş ve eğitim yerlerini 
serbestçe seçmek hakkına sahip-
tir. Mesleğin icrası, yasayla veya 
bir yasaya dayanarak düzenlene-
bilir.” M. 12/2: “Hiç kimse, öteden 
beri genel ve herkes için eşit olan 
bir kamu hizmet yükümlülüğünün 
çerçevesi dışında bir iş yapmaya 
zorlanamaz.” M.12/3: “Zorla çalış-
tırma ancak mahkemece verilmiş 
özgürlüğü kısıtlayıcı bir ceza dola-
yısıyla olanaklıdır.”

14. madde ise “Mülkiyet, Miras 
Hakkı ve Kamulaştırma” gibi hü-
kümleri içermektedir: 14/1: Mül-
kiyet ve miras hakları güvence 
altındadır. Bu hakların kapsam ve 
sınırları yasalarla belirlenir. 14/2: 
“Mülkiyet, yükümlülük doğurur. 
Mülkiyet hakkının kullanımı aynı 
zamanda toplumun yararına hiz-
met etmelidir.” 14/3: Kamulaş-
tırma, ancak toplumun yararı için 
olanaklıdır. Kamulaştırma yalnız 
tazminatın biçim ve ölçüsünü dü-
zenleyen bir yasayla veya bir ya-
saya dayanarak yapılabilir. Tazmi-
nat, toplumun ve ilgililerin yararları 
adaletli bir biçimde denkleştirile-
rek belirlenir. Tazminatın miktarı 
üzerinde anlaşmazlık halinde, adli 
yargıya kanun yolları açıktır.”

Madde 15’in hükümlerinde, 
“Toplumsallaştırma” şartları şu 
şekilde belirlenmektedir: M. 15/1: 
“Toprak ve arazi, doğal kaynaklar 

ve üretim araçları, toplumsallaş-
tırma amacıyla, tazminatın biçim 
ve ölçüsünü belirleyen bir yasayla, 
kolektif mülkiyet veya kamu eko-
nomisinin diğer şekillerine dönüş-
türülebilir. Tazminat konusunda 14. 
maddenin 3. fıkrasının 3. ve 4. cüm-
leleri kıyasen uygulanır.”

“Devletin Ana İlkeleri; Diren-
me Hakkı” başlığını teşkil eden 20. 
maddede ise Almanya’nın devlet 
şekli belirtilmektedir. Buna göre, 
“Federal Almanya Cumhuriyeti, 
demokratik ve sosyal bir Federal 
Devlettir.” (20/1). “Egemenlik tü-
müyle halkındır. Halk, egemenli-
ğini, seçimler ve oylamalar ara-
cılığıyla ve yasama, yürütme ve 
yargı yetkileriyle donanmış özel 
organlar eliyle kullanır.” (20/2) “Bu 
Anayasa düzenini ortadan kaldır-
mak isteyen herkese karşı, başka 
bir çözümün bulunmaması halin-
de, bütün Almanlar direniş hakkı-
na sahiptir.” (20/4).

“Eyalet Anayasalarının Fede-
ral Anayasaya Uygunluğu; Yerel 
İdarenin Esasları” başlığını taşı-
yan 28. maddede ise merkezi Fe-
deral Almanya’nın demokratik ve 
sosyal hukuk devletinin ilkelerine 
atıfta bulunularak, Eyaletler için 
şöyle bir madde daha eklenmiştir. 
Buna göre “Eyaletlerdeki anayasal 
düzen, bu Anayasada belirlenen 
cumhuriyetçi, demokratik ve sos-
yal hukuk devleti ilkelerine uygun 
olmak zorundadır…” (28/1).

Anayasada sosyal piyasa eko-
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nomisini ve ilkelerini koruma altına 
alan bütün hak ve yetkiler, yasa-
larla ayrıca belirlenmiştir. Bu doğ-
rultuda sosyal piyasa ekonomisin-
de yer alan bu haklar, başkalarının 
haklarının ihlal edilebileceği du-
rumlar için, yasal düzenlemelerle 
sınırlandırılmaktadır. Bu yasaların 
başında kartel kanununun dışında 
ticaret yönetmeliği, el sanatları 
yönetmeliği, dükkân kapatma ya-
sası, gençlerin istihdamı koruma 
yasası, işten çıkarmaya karşı ko-
runma (iş güvenliği) yasası, ileri 
derecede engelliler yasası, federal 
tatil yasası, toplu pazarlık yasası ve 
mesleki eğitim yasası gelmektedir 
(Seyyar ve Köleoğlu, 2021: 161).

2.4. Sosyal Piyasa Ekonomisi-
nin Avrupa Birliği’nin İlkeleri 
Arasında Yer Alması
Avrupa Birliği (AB), 2004’de 

448 maddeden oluşan “Avrupa için 
Anayasa Sözleşesi” (AB Anaya-
sası) hazırlamıştır. AB Anayasası, 
“tam istihdamı, sosyal gelişmeyi 
ve yüksek derecede çevresel ko-
rumayı hedefleyen yüksek dere-
cede rekabet edebilir bir sosyal 
piyasa ekonomisini amaçlamak-
tadır. Sözleşmenin Başlık I, Ortak 
Hükümler, Birliğin Hedefleri Bölü-
münün 3. maddesinin 3. fıkrası, T.C. 
Hükümeti tarafından resmi olarak 
aynen şu şekilde tercüme edilmiş-
tir:

“Birlik, dengeli ekonomik bü-
yümeye ve fiyat istikrarına, tam is-

tihdamı ve sosyal gelişmeyi hedef-
leyen rekabet edebilirliği yüksek 
bir sosyal pazar (piyasa) ekono-
misine ve çevre kalitesinin yüksek 
düzeyde korunmasına ve iyileşti-
rilmesine dayalı olarak, Avrupa’nın 
sürdürülebilir kalkınması için çalı-
şır” (29.10.2004 tarihli Avrupa İçin 
Anayasa Antlaşması, m. 3/3).

AB Anayasası, henüz yürürlü-
ğe girmemiş olsa da, hemen bütün 
AB üye ülkelerinin prensip olarak 
sosyal piyasa ekonomisini, yüksek 
bir rekabet edebilirlik şartına bağ-
lamaları, Müller-Armack’ın talep-
leri ile tamamen uyuştuğunun bir 
göstergesidir. Rekabet edebilirliğin 
ileri bir düzeyde olmasını talep et-
mek, aynı zamanda ekonomik bü-
yüme, fiyat istikrarı, tam istihdam 
ve sosyal gelişme gibi sosyal politi-
ka hedefleri ile uyumludur. 

Müller-Armack, 1971’de yayın-
ladığı “Avrupa Yolunda” başlığını 
taşıyan anılarında oluşumunda 
kendisinin de önemli katkılarda 
bulunduğunu hatırlatarak, 25 Mart 
1957’de Roma’da kabul edilen Av-
rupa Ekonomik Topluluğu (AET) 
ve Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu 
(Euratom) Antlaşmalarını bir gurur 
tablosu olarak ortaya koymaktadır 
(1971:4) Hakikaten bu iki Antlaş-
ma, “Sosyal Avrupa”ya giden yolda 
önemli bir başlangıç olmuştur.

1957’de AET’yi kuran Ant-
laşma, üye ülkelere, iktisadi 
bütünleşmeden fayda sağlayacak-
ları güvenini veren ticaret ve yatı-
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rıma yönelik temel kuralların çer-
çevesini sağlamıştır. Anlaşma, asıl 
olarak mesleki sağlık ve güvenlik-
ten başlamak üzere birçok sosyal 
unsur da içermektedir. Özellikle 
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, 
Avrupa Sosyal Güvenlik Kodu; Av-
rupa Sosyal Güvenlik Sözleşmesi ve 
Avrupa Sosyal Şartı (Avrupa Sosyal 
Hakları Sözleşmesi) “Sosyal Avru-
pa”nın gelişimini hızlandırmıştır. 
Bütün bu sözleşmeler, Avrupa 
sosyal hukuk çerçevesini de oluş-
turmuştur. Bu anlamda Avrupa 
ülkelerinin sosyo-ekonomik bü-
tünleşmelerine yönelik verilen 
mücadelede Müller-Armack’ın 
akademik ve diplomatik çabaları 
da unutulmamalıdır.

SONUÇ
Bugün iktisadi krizlerin mey-

dana getirdiği sosyal sorunların 
çözümü çoğu zaman sosyal devlet, 
sosyal politika ve sosyal adalet 
gibi kavramların dünyasında ara-
nıyorsa, burada Müller-Armack’ın 
sosyal piyasa ekonomisi ile ilgili 
ilkesel görüşlerinin önemi ortaya 
çıkmaktadır. Sosyal piyasa eko-
nomisi, ordoliberalizmin rekabet 
düzenine ait iktisadi ilkelerini be-
nimseyerek, klâsik Liberalizme ve 
Sosyalizme alternatif olarak ortaya 
çıkmış bir üçüncü yoldur. Sosyal 
piyasa ekonomisi, Irenik ahlâk ve 
sosyallik bağlamında sosyal adale-
te dayanan birçok insani değere de 
sahiptir. Müller-Armack’ın sapta-

malarına göre başta rekabet kural-
ları olmak üzere bu değerlerin ihlal 
edilmesi halinde sosyal devletin 
müdahalesi kaçınılmaz olmalıdır. 
Dolayısıyla Müller-Armack’ın sos-
yal piyasa ekonomisi konseptinde 
devlete daha geniş bir sosyal poli-
tika alanı verilmektedir.

Sosyal piyasa ekonomisi kon-
septi, piyasaların daha iyi işle-
mesini sağlayan güçlü devlet ku-
rumlarının oluşmasına yardımcı 
olmuştur. Bu kurumlar sayesinde 
örneğin âdil rekabet, özel mülkiyet 
ve serbest sözleşme hakkı korun-
maktadır. Sosyal piyasa ekonomisi, 
serbest girişimciliği her ne kadar 
teşvik ediyorsa da piyasa aktörle-
rinin belirli sosyal ve etik kurallara 
uymaları da istenmektedir. Çün-
kü bu kurallara uymamak demek; 
tüketicilerin, üreticilerin ve(ya) 
rakiplerin kısacası bütün toplum 
üyelerinin temel insan haklarına 
saygı göstermemek ve piyasa eko-
nomisinin işlevselliğine ve sürdü-
rebilirliğine değişik derecelerde za-
rar vermek anlamına gelmektedir.

Bunun için sosyal piyasa eko-
nomisinde kuralların çiğnendiği 
yerde yaptırım gücü olan kurumlar 
devreye girmektedir. Sosyal piyasa 
ekonomisinin devlet-piyasa iliş-
kisini kısaca şu sözle özetlemek 
mümkündür: “Mümkün oldukça 
çok piyasa, gerekli olduğu kadar 
da çok devlet.” Bu anlayış doğrul-
tusunda burada devletin gereğin-
den fazla güç sahibi olması riskine 
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karşı piyasada yer alan bütün ak-
törlerin özgürlüğü korunmaktadır. 
Ama aynı zamanda iktisadi güç 
odaklarının kuralları çiğneme veya 
kartelleşme ihtimallerine karşı da 
sosyal devletin müdahale araçları 
söz konusu olmaktadır. 

Sosyal piyasa ekonomisi, ik-
tisat, ahlak, dayanışma ve adalet 
gibi toplumsal değerleri bir arada 
tutmaktadır. Sosyal piyasa eko-
nomisinde etkin iktisadi faaliyet-
ler ile âdil dağılıma yönelik sosyal 
politikaların birbirinden ayrılması 
mümkün değildir. Çünkü sosyal 
adalet, hem toplumsal barışa, hem 
de ekonominin etkinliğine katkı 
sağlamaktadır. Toplum olarak ik-
tisadi etkinliğe ve kalkınmaya ne 
kadar çok ihtiyacımız varsa o ka-
dar da çok sosyal dayanışma içinde 
bütünleşmeye ihtiyacımız var.

Sosyal piyasa ekonomisi kon-
septinin oluşturulmasına yönelik 
ilk hamleler, 1948 yılında yapılan 
para reformu ile başlamış ve İn-

giliz-Amerikan işgal bölgesinin 
o zamanki ekonomiden sorumlu 
Ludwig Erhard tarafından fiyat ve 
miktar düzenlemelerinin ortadan 
kaldırılmasıyla devam etmiştir. Bu 
oluşum süreci zarfında makul bir 
sentez olarak benimsenen sosyal 
piyasa ekonomisi, sadece Almanya 
için değil AB için de geçerli bir sos-
yo-ekonomik düzen olmuştur. Sos-
yal piyasa ekonomisi, bugün Avru-
pa’nın başarı reçetesi olarak takdim 
edilmektedir. Sosyal piyasa ekono-
misi kavramının AB-Antlaşmala-
rında resmen yer almasından sonra 
rekabet edebilirlik ile sosyal ilerle-
me arasındaki dengenin korunma-
sına yönelik yasal düzenlemeler 
de yapılmıştır. Almanya’nın dışın-
da AB ülkelerinde de sosyal piyasa 
ekonomisi modelinin uygulanma-
sında şüphesiz Müller-Armack’ın 
akademik çalışmalarının yanında 
diplomatik girişimlerinin de etkisi 
büyük olmuştur.



168
SOSYAL PİYASA EKONOMİSİ DÜZENİNİN MUCİDİ ALFRED MÜLLER - ARMACK'IN ALMAN SOSYAL DEVLETİNİN 
OLUŞUMUNDAKİ BİLİMSEL KATKILAR / Ali SEYYAR

KAYNAKÇA

Aktan, C. C. (2019), “Freiburg Okulu’nun Öğretisi: Ekonomik Düzen Te-
orisi, Ekonomik Anayasa Hukuku ve Sosyal Piyasa Ekonomisi”, Freiburg 
Hukuk ve İktisat Okulu, (Ed. Dr. C. C. Aktan ve Dr. H. Derya), SOBİAD Hu-
kuk ve İktisat Araştırmaları Yayınları.

Aktan C. C. (t.y.), http://www.canaktan.org/felsefe-sosyo/ordo-li-
beralizm/sosyal-piyasa.htm, (Erişim Tarihi: 20.06.2021).

Avrupa İçin Anayasa Antlaşması (Avrupa Birliği Anayasası), (2004, 29 
Ekim), AB Resmi Gazete, (2004, 16 Aralık), (Sıra. C Nr. 310). 

Becker, H. P. (1965), Die soziale Frage im Neoliberalismus: Analyse und 
Kritik, (Sammlung Politeia XX). Heidelberg, Löwen.

BfWE (Bundesministerium für Wirtschaft und Energie) (2016), Zeitbild, 
Soziale Marktwirtschaft, Jahrgang 57, 3. Auflage, Berlin: vier C Print Druck.

Die Europäische Verfassung, https://www.europarl.europa.eu/Euro-
pe2004/textes/2005-01-10-brochure-constitution-de-v02.pdf, (Erişim 
Tarihi: 26.06.2021).

Erhard, L. (1953), Die Deutsche Wirtschaftspolitik im Blickfeld Europäis-
cher Politik, in: Albert Hunold (Hrsg.), Wirtschaft ohne Wunder, 128-157, Er-
lenbach-Zürich.

Federal Almanya Cumhuriyeti Anayasası, (1949, 23 Mayıs).
Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen zur Gesamtausgabe der 

Norm im Format, https://www.gesetze-im-internet.de/gwb/, (Erişim Ta-
rihi: 26.06.2021)

Gutmann, G. (1982), Diskussionsbeitrag, in: Soziale Marktwirtschaft im 
vierten Jahrzehnt ihrer Bewährung, Symposion VIII, Stuttgart/New York, 
Hrsg. von der Ludwig-Erhard-Stiftung.

Haksız Rekabete Karşı Yasa (Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb/
UWG), (2004, 03 Temmuz), https://www.gesetze-im-internet.de/
uwg_2004/BJNR141400004.html, (Erişim Tarihi: 26.06.2021)

Kruip, G. (2011), “Sosyal Piyasa Ekonomisinin Ana Hatları ve Bunların 
Hıristiyan Sosyal Ahlakıyla Bağlantısı”, in: Sosyal Piyasa Ekonomisi ve İs-
lam’daki Algılanışı, 23-24 Eylül 2010, Ankara: Konrad-Adenauer-Stiftung 
Yayını.

Müller-Armack, A. (1947), Wirtschaftslenkung und Marktwirtschaft, 
19-170, 1. Auflage, Hamburg.

Müller-Armack, A. (1950), Soziale Irenik, Wiederabdruck in: Religion 
und Wirtschaft: Geistesgeschichtliche Hintergründe unserer europäischen 
Lebensform, (3. Auflage, 1981), 560-578, Bern/Stuttgart.



169KARATAHTA / Is Yazıları Dergisi

Müller-Armack, A. (1956), Soziale Marktwirtschaft, in: Handwörterbu-
ch der Sozialwissenschaften, Band 9, 390-392, Stuttgart-Tübingen-Göttin-
gen: Gustav Fischer/Mohr-Siebeck/Vandenhoek & Ruprecht Verlag.

Müller-Armack, A. (1966), Soziale Marktwirtschaft, in: Wirtschaft-
sordnung und Wirtschaftspolitik, Studien und Konzepte zur Sozialen 
Marktwirtschaft und zur Europäischen Integration (1956), 243-249, Frei-
burg im Breisgau: Verlag Rombach. 

Müller-Armack, A. (1967), “Die konjunkturelle Lage, das Stabilisierun-
gsgesetz und die nächsten Wirtschaftspolitischen Aufgaben”, Wirtsc-
haftspolitische Chronik, (1), 13-21.

Müller-Armack, A. (1969), Der Moralist und der Ökonom: Zur Frage der 
Humanisierung der Wirtschaft, in: Ders., Genealogie der Sozialen Mark-
twirtschaft. Frühschriften und weiterführende Konzepte, (2. erweiterte 
Auflage, 1981), 123-141, Bern/Stuttgart: Haupt Verlag.

Müller-Armack, A. (1971), Auf dem Weg nach Europa: Erinnerung und 
Ausblicke. Tübingen:  Rainer Wunderlich, Stuttgart:  C. E. Poeschel.

Müller-Armack, A. (1976a) „Die Soziale Marktwirtschaft nach einem 
Jahrzehnt ihrer Erprobung (1960a)“, in: Genealogie der Sozialen Marktwirt-
schaft. Frühschriften und weiterführende Konzepte, 251-265, Bern/Stutt-
gart: Haupt Verlag.

Müller-Armack, A. (1976b), Das gesellschaftspolitische Leitbild der So-
zialen Marktwirtschaft (1962)“, in: Ders., 293-315.

Müller-Armack, A. (1976c), “Die Wirtschaftsordnungen sozial gese-
hen (1947/1948)”, in: Ders., 171-199.

Müller-Armack, A. (1976d): „Die zweite Phase der Sozialen Marktwirt-
schaft: Ihre Ergänzung durch das Leitbild einer neuen Gesellschaftspoli-
tik (1960b)“, in: Ders., 267-291.

Müller-Armack, A. (1976e), Wirtschaftsordnung und Wirtschaftspoli-
tik: Studien und Konzepte zur sozialen Marktwirtschaft und zur europäisc-
hen Integration, (3.Auflage 1981), Bern/Stuttgart: Haupt Verlag.

Müller-Armack, A. (1981a), Genealogie der Sozialen Marktwirtschaft: 
Frühschriften und weiterführende Konzepte, 2.Auflage, Bern/Stuttgart: 
Haupt Verlag.

Müller-Armack, A. (1981b), Religion und Wirtschaft, 3. Auflage, Bern/
Stuttgart:  Haupt Verlag.

Müller-Armack, A. (1981c), Der humane Gehalt der Sozialen Mark-
twirtschaft, in: Ders., Genealogie der Sozialen Marktwirtschaft. Frühsch-
riften und weiterführende Konzepte, 167-175, Bern/Stuttgart: Haupt Verlag.

Rekabet Kısıtlamalarına Karşı Yasa/Kartel Yasası (Gesetz gegen un-



170
SOSYAL PİYASA EKONOMİSİ DÜZENİNİN MUCİDİ ALFRED MÜLLER - ARMACK'IN ALMAN SOSYAL DEVLETİNİN 
OLUŞUMUNDAKİ BİLİMSEL KATKILAR / Ali SEYYAR

lauteren Wettbewerb/Kartellgesetz, GWB), (1958, 01 Ocak), https://www.
ibau.de/akademie/glossar/gwb/,https://www.gesetze-im-internet.de/
gwb/ (Erişim Tarihi: 26.06.2021)

Rothschild, K. (1989), Zur Leistungsfähigkeit eines wirtschaftspolitisc-
hen Slogans, in: Währungsreform und Soziale Marktwirtschaft: Erfahrun-
gen und Perspektiven nach 40 Jahren, (Hrsg. von Wolfram Fischer), Schrif-
ten des Vereins für Socialpolitik,

Schlecht, O. (1991), Die Soziale Marktwirtschaft ist der dritte Weg: Ein 
Modell macht Karriere, in: Das deutsche Modell: Freiheitlicher Rechtsstaat 
und Soziale Marktwirtschaft, München, Hrsg. von F. U. Fack, F. K. Fromme 
und G. Nonnenmacher, 207-215.

Seyyar, A., Köleoğlu Y. (2021), Alfred Müller-Armack (1901-1978): Sos-
yal Piyasa Ekonomisinin Fikir Babası, in: Modern Sosyal Devlete Giden Yolda 
Alman Sosyal Politika Teorisyenleri (Ed. Ali Seyyar), 133-164, Ankara: Gece 
Kitaplığı.

Starbatty, J. (1996), Soziale Marktwirtschaft als Forschungsgegens-
tand: Ein Literaturbericht, Tübinger Diskussionsbeiträge, No. 79, Eberhard 
Karls Universität Tübingen, Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, Tübin-
gen.



SÖYLEŞİ (*) / Namık TAN (**)

Dr. Naci ÖNSAL              Namık TAN

n  Bir uzman olarak, toplu iş sözleşmesi kapsamının genişle-
mesinde önemli bir yeri olan teşmilin sendikalar tarafından 
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kullanılan teşmil ile işçilerin yüzde 90’ına kadar büyük bir 
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n Sayın Tan, sizi TÜRK-İŞ’ten 
tanırım. Daha sonraki yıllarda Türk-
İş’te birlikte de çalıştık. Kısaca 
TÜRK-İŞ öykünüzü anlatır mısınız?

Kasım 1975 tarihinde işe baş-
ladım. TÜRK-İŞ Genel Eğitim Sek-
reteri Kaya Özdemir, işe girmemde 
yardımcı oldu. Bende büyük bir he-
yecan vardı. Kısa sürede çalışan-
larla tanıştım. Gösterilen ilgiden çok 

mutluydum. İşçi andını ezberlemem 
söylendi. Bu bir kural mı diye sor-
dum? TÜRK-İŞ Genel Başkanı Halil 
Tunç’un makamında okumam is-
tendi. Ezberledim ve işçi andını oku-
mak için Genel Başkanının odasına 
iki arkadaşla birlikte gittik. İnanıl-
maz bir şekilde heyecanlandığımı 
gören Genel Başkan, okumana ge-
rek yok dedi. Derin bir nefes aldım. 
Daha sonra bunu bana özel yaptık-

larını öğrendim. Bu yaklaşım, benim 
için güzel bir başlangıç oldu. 

İşe başladığımda ilk görev yerim 
TÜRK-İŞ Eğitim Vakfı oldu ve daha 
sonra Araştırma Müdürü Gül Neşe 
Erel’in talebi üzerine Araştırma 
Merkezi’nde çalıştım. Araştırma 
Müdürü Gül Neşe Erel’in destekle-
rini her yerde paylaştım. Araştırma 
Merkezi, bir çalışanın kendini geliş-

tirmesi için önemli bir birim. Aslında 
TÜRK-İŞ’te çalışmanın bir ayrıcalık 
olduğunu her yerde söylerim. Bu bil-
gi hazinesinden en iyi şekilde yarar-
lanmaya çalıştım. Araştırma Müdü-
rü ve uzman arkadaşların desteği ile 
oldukça mesafe kat ettim. Araştırma 
memuru, uzman yardımcısı, uzman 
ve Araştırma Müdür Yardımcısı gö-
revleri ile 40 yıllık bir birikime ve 
kıdeme sahip oldum. Genel Sekre-
ter Sadık Şide ile çalıştığım yıllarda 
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çok önemli sorumluluklar aldım. 
Paylaşmayı, kendime rehber edin-
dim. Çalıştığım dönemlerde TÜRK-
İŞ Genel Başkanları, yöneticiler ve 
çalışma arkadaşlarımın katkılarına 
teşekkürü bir borç bilirim.

Çalışma hayatında başlangıç 
çok önemli. Verilen görevleri 
en iyi şekilde yapmanın çabası 
içinde olduğum gibi, çalışma 
arkadaşlarımla uyum içinde çalış-
maya da özen gösterdim.

Çalışma hayatımın ilk yıllarında 
iş kazaları ile grevde kaybolan 
işgününü araştıran bir çalışmanın 
içinde yer aldım. Benim için iyi bir 
tecrübe oldu.  Asgari ücret ve Tür-
kiye’nin onayladığı Uluslararası Ça-
lışma Örgütü(ILO) Sözleşmelerinin 
yayın haline gelmesi için iki uz-
man arkadaşla birlikte beş ay gibi 
bir süre araştırma yaptık. Çalışma 
arkadaşlarımla birlikte toplantılara 
gitmeye başladım. Yıllar geçtikçe, 
tecrübe edindim ve verilen görevle-
ri de en iyi şekilde yerine getirmeye 
çalıştım.

Araştırma Merkezinde, ağırlık-
lı olarak toplu iş sözleşmelerinden 
sorumlu oldum. Sendikaların toplu 
iş sözleşmesine ilişkin süreçleri-
ni takip ettim. Endüstri ilişkilerini 
düzenleyen üç ayrı kanun (274, 275, 
2821, 2822 ve 6356 sayılı Kanunlar) 
döneminde çalıştığım için büyük bir 
birikime sahip oldum.

Yüksek Hakem Kurulu (YHK), 
benim için ayrı bir çalışma alanı oldu. 
YHK’ya intikal eden uyuşmazlıkla-
rın karara bağlanmasında işçi sen-

dikasının taleplerinin en iyi şekilde 
değerlendirilmesi için özel çalışma-
larım oldu. YHK Başkan ve üyeleri ile 
Genel Sekreterler ve uzmanlara da 
teşekkür ediyorum. Ben de çok özel 
bir yeri olan Naci Önsal ile YHK’da 
birçok başarıya birlikte imza attık. 

Asgari Ücret Tespit Komisyo-
nunda görev aldığım 1970’li yıllarda, 
asgari ücretin tespitinde 0-4 yaş bir 
çocuğun hesaplamalarda dikkate 
alınması, ben de iz bırakan bir karar 
oldu. Bu ilke, 1980 sonrası dönemde 
terk edildi.   

Türkiye, endüstri ilişkilerinde iyi 
örneklere sahip bir ülke olmasına 
rağmen, mevzuatta yapılan 
değişikliklerle sendika özgürlüğü ve 
toplu iş sözleşmesi alanında geriye 
gidişler yaşandı. Günümüzde, işçile-
rin yarısından fazlası asgari ücretle 
çalışıyorsa, geçim zorluğu yanında 
gelecekte bağlanacak emekli aylık-
larında da kayıplar yaşanacak. Bu 
nedenle, işçilerin örgütlenmesi ve 
iyi koşullar altında çalışması ve üc-
ret alması, gelecek güvencesi olan 
emekli aylıklarına da büyük katkı 
sağlayacaktır.

Bir uzman olarak, toplu iş 
sözleşmesi kapsamının genişle-
mesinde önemli bir yeri olan teş-
milin sendikalar tarafından işle-
tilememesi, önemli bir eksikliktir. 
İşçi sendikaları, bu konuda başarılı 
olamadı. Teşmilde zorlukların ya-
şanmasında, işverenlerin ve hükü-
metlerin karşı duruşlarını da not 
etmekte yarar vardır. Avrupa Birliği 
ülkelerinde sıkça kullanılan teşmil 
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ile işçilerin yüzde 90’ına kadar bü-
yük bir kesiminin toplu iş sözleşme-
sinden yararlandırılması, ülkemiz 
için de bir teşvik aracı olmasını çok 
isterdim. 

Kalkınma Planları ve çalışma 
hayatına ilişkin toplantılarda TÜRK-
İŞ’i en iyi şekilde temsil etmenin 
heyecanı ve gururunu yaşadım. 
Çok değerli arkadaşlarla tanıştım. 
Üniversite hocalarımla çalışmanın 
gururunu yaşadım. İstanbul Üniver-
sitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan 
Tuna emekli olmasına rağmen, ken-
disiyle tanıştığımda, başta sosyal si-
yaset olmak üzere çok sayıda kitabı 
bana hediye etmesi, beni çok mutlu 
etmişti. 

n Sosyal güvenlik alanına ilgi-
niz nasıl başladı?

1980’li yıllarda birlikte çalıştığım 
TÜRK-İŞ Sosyal Güvenlik Danışma-
nı Osman Tekman, sosyal güven-
lik alanında kendimi geliştirmemi 
önerdi. Osman Abinin, ben de özel bir 
yeri vardır. Sosyal Sigortalar Kuru-
mu(SSK) Genelgelerinin incelenme-
si ve değerlendirilmesi görevi, benim 
için iyi bir başlangıç oldu.   TÜRK-İŞ 
Genel Mali Sekreteri ve SSK Yöne-
tim Kurulu Üyesi Enver Toçoğlu’nun 
desteğini de paylaşmak isterim. SSK 
Genel Kurullarında ve Komisyonlar-
da aktif bir şekilde görev aldım. SSK, 
benim için bir okul oldu. 

Benim hayatımda çok özel bir 
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yeri olan TÜRK-İŞ’i, kendi evim 
olarak görüyorum. 40 yıl çalıştığım 
TÜRK-İŞ’ten iz bırakarak emekli ol-
dum. TÜRK-İŞ, çalışanların ve toplu-
mun refahının artması için sorumlu-
luk taşıyan bir kuruluş olduğundan, 
başarılarının devam etmesini diliyo-
rum. 

n TÜRK-İŞ’te kaç genel başkan 
ile çalıştınız? Bu genel başkanlardan 
en çok etkilendiğiniz hangisi oldu? 
Kısaca nedenlerini anlatır mısınız?

Yedi genel başkanla çalıştım. Sı-
rasıyla Halil Tunç, İbrahim Denizcier, 
Şevket Yılmaz, Bayram Meral, Salih 
Kılıç, Mustafa Kumlu ve Ergün Ata-
lay. Her bir Genel Başkanın bende 
özel yeri ve destekleri var. TÜRK-İŞ 
Genel Başkanlığı, çok onurlu bir gö-
revdir. 

Çalıştığım ilk Genel Başkan Halil 
Tunç, iş hayatına iyi bir başlangıç 
yapmamda destek oldu. Dönemin 
Başbakanı Bülent Ecevit ile TÜRK-
İŞ’in imzaladığı Toplumsal Anlaşma, 
bugünde devam eden kamu toplu iş 
sözleşmelerinde ortak hareket edil-
mesinin başlangıcı oldu. Halil Tunç, 
heyecanı ve kararlılığı ile dikkat çe-
kiyordu. 

1981 yılında 3,5 ay kısa dönem 
askerlik görevim geldiğinde, Genel 
Başkanım İbrahim Denizcier’in yak-
laşımı, maddi ve manevi özel desteği 
beni çok mutlu etti. Şevket Yılmaz’ın 
Genel Başkanlık döneminde önemli 
görevler verildi. Çok titiz ve heye-
canlı bir Genel Başkandı. Genel Baş-
kan Bayram Meral, uzmanlara özel 
değer verirdi. YOL-İŞ Sendikasına 
geçmem için düşüncesi oldu. TÜRK-
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İŞ’te kalmayı tercih ettim. Genel 
Başkan Salih Kılıç döneminde uz-
manlara özel bir özgürlük alanı ve-
rildi böylelikle her hafta yapılan top-
lantılarla çalışma hayatı kapsamlı 
bir şekilde değerlendirilirdi. Genel 
Başkan Mustafa Kumlu, duyarlı ve 
başarılı bir sendikacıydı. Mevcut Ge-
nel Başkan Ergün Atalay’ın da diya-
log ile sorunların çözümünde özel bir 
başarısı var. 

2016 yılı başında TÜRK-İŞ’teki 
çalışma dönemim sona erdi. Yaşadı-
ğım sürece, TÜRK-İŞ hep kalbimde 
kalacak.    

n Sayın Tan şimdi Türkiye 
Emekliler Derneği’nde çalışıyor-
sunuz. Genel olarak sosyal gü-
venlik sisteminin yürütümü ve 
emeklilerin durumu nasıl?

Sosyal güvenlik; fizyolojik (has-
talık, sakatlık, yaşlılık), sosyo-e-
konomik (işsizlik) ve mesleki (iş 
kazaları ve meslek hastalıkları) 
riskler karşısında gelirden yoksun 
kalınmaması için devletlerin en te-
mel sosyal politika aracı olarak be-
nimsenmiş, tehlikelerin sonuçlarına 
göre, gelir ve aylık bağlanmasını gü-
vence altına alan bir sistemdir. 

Kişilerin başkalarına muhtaç 
olmadan yaşamlarını teminat altına 
almayı amaçlayan sosyal güvenlik, 
Anayasamızda da vazgeçilmez bir 
insan hakkı olarak kabul edilmiş ve 
devletin en önemli görevleri arasın-
da sayılmıştır. Sosyal güvenlik hak-
ları ve emekli aylığı seviyeleri, sosyal 

devlet ve refah devleti olmanın da 
birinci koşulu olduğu gibi, her ülke-
nin gelişmişlik göstergesi olarak de-
ğerlendirilmektedir.

Emeklilik kolay elde edilmiyor. 
İnsan ömrünün büyük bir kısmını 
çalışarak geçiriyor. Çalışma hayatı, 
zorluklarla doludur. Emek en yüce 
değer, emeklilik ise kutsal bir haktır. 
Her iki hakkın korunmasında 
başarılı olduğumuz söylenemez. 
Sosyal güvenlik sistemimiz iyi yöne-
tilmediğinden, aynı statüde olmala-
rına rağmen, aylık hesaplama para-
metrelerinin değiştirilmesi, emekli 
aylıkları arasında uçuruma varan 
farklılıkları oluşturdu.  

Sosyal güvenlik sisteminin eşit-
lik ilkesine göre yürütülmesi için 
1978 yılında gösterge sistemi ge-
tirildi. 12 derece ve 12 kademeden 
oluşan gösterge tablosundan prim-
lerin alınması ve emekli aylıkların 
hesaplanması, ilke olarak benim-
senmişti. Gösterge sistemi doğru 
bir başlangıçtı. Gösterge sisteminin 
yürütümü ve güncellenmesi, Ba-
kanlar Kurulu’nun yetkisindeydi. 
Bakanlar Kurulu, her yılın başın-
da bu yetkisini istikrarlı bir şekilde 
kullanmadığından, emeklilik sis-
teminin yürütümünde büyük bir 
belirsizlik yaşandı. Emekli aylıkla-
rına gösterge sistemine göre zam 
yapılması gerekirken, sistem dışı 
yakacak ve sosyal yardımlar adı al-
tında artışların öngörülmesi, emekli 
aylıklarında bütünlüğünü bozduğu 
gibi, emekliler arasında eşitsizliği 
de artırdı. 1990’lı yıllarda esas aylık-
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tan fazla sosyal yardımın yapılması, 
gösterge sistemi uygulanmasını za-
yıflatan bir süreci getirdi. 

Emekli aylığına hak kazanma 
koşullarında yapılan değişiklikler, 
nimet/külfet dengesini de bozdu. 
1992 yılında siyasi iradenin kararıyla, 
yaş koşulunun kaldırılması ve daha 
erken emeklilik yolunun açılmasıy-
la, çok sayıda sigortalı bu imkândan 
yararlanarak istihdamdan ayrıldı ve 
emekli oldu. 

5.000 gün prim ödemesi ile bir-
likte kadınlar için 20 yıl, erkekler 
için 25 yıl sigortalılık süresini yerine 
getirenlere emekli aylığı bağlanma-
sı seçim taahhüdüne dönüştü. Bu 
taahhüt, sigorta sistemine ve eşitlik 
ilkesine çok zarar verdi. Yaş koşulu 
aranmadan emekli olunan bir baş-
ka uygulama örneği Türkiye dışında 
yoktur. 

Emekli aylıklarının hesaplan-
masında da istikrar sağlanamadı. 
2000 öncesi dönemde aylık bağlama 
oranı normal ve üst gösterge üze-
rinden emekli olanlara göre farklı 
uygulanıyordu. 1987 yılında sigorta 
mevzuatında yapılan değişikliklerle, 
ücreti yüksek olanlara yönelik farklı 
derece ve kademelerden oluşan üst 
gösterge tablosunun getirilmesi, 
506 sayılı Kanun kapsamında olan-
lar arasında uygulama farklılıklarına 
neden oldu. İki ayrı gösterge yerine 
yürürlükte olan gösterge sisteminin 
güncellenmesi tercih edilseydi 
ve prim kazancına göre gösterge 
değerleri yeniden belirlenseydi, 
emekli aylıkları arasında böylesine 
farklılıklar yaşanmayabilirdi. 

Üst göstergeden emekli 
olanların son on yıl prim kazançları, 
normal göstergeden emekli 
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olanların ise son beş yıl ödenene 
prim kazançlarına göre gösterge 
değerleri hesaplanıyordu. 

2000 öncesi dönemde emekli 
olanları koruyan bir aylık bağlama 
oranı uygulanıyordu. Özellikle de 
asgari ücret ile çalışanların aylıkla-
rının korunmasını öngören alt sınır 
emekli aylığı bağlama oranının yüz-
de 70 olarak uygulanması, normal 
gösterge emeklilerini koruyan bir 
sistemdi. 

2000 sonrası dönemde aylık 
bağlama oranlarında köklü değişik-
likler yapıldı. Gösterge sisteminin 
kaldırılması, doğru bir değişiklik ol-
madı. 4447 sayılı Kanunla, sigortalı 
aylıklarının hesaplanmasında yeni 
bir döneme geçildi. 2000 sonrası 
dönemlerde çalışanların prim ka-
zançları, yıllık tüketici fiyat endeksi 
(TÜFE) ve büyüme oranlarına göre 
güncellenerek ortalama kazanç-
lar belirlenmektedir. Aylık bağlama 
oranları da, kademeli bir şekilde de-
ğiştirildi. 1 Ocak 2000- 30 Eylül 2008 
döneminde çalışması olan sigortalı-
ların aylıkları, 4447 sayılı Kanun hü-
kümlerine göre hesaplanmaktadır. 

1 Ekim 2008 itibariyle yürürlüğe 
giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve 
Genel Sağlık Sigortası Kanunuyla, 
emekli aylıklarında kayıpları öngö-
ren değişiklikler yapıldı. Aylık bağla-
ma oranları, önceki dönemlere göre 
düşürüldü ve prim kazançlarının 
güncellenmesinde değerlendirilen 
büyümeden verilen pay yüzde 30 + 1 
puan ile sınırlandırıldı.  

Yapılan değişiklikler ile birlikte 

emekli aylıklarının hesaplanmasın-
da çalışılan dönemlerde yürürlükte 
olan kanun hükümlerine göre “Kar-
ma Sistem” esas alınmaya başlandı. 
Her kanun döneminde çalışılan sü-
relere ilişkin önce tam aylık hesap-
lanarak kısmi aylık bulunmaktadır. 
Çok karmaşık bir sisteme geçilmesi 
ile birlikte emekli aylıklarında kayıp-
lar yaşandı. 2008 sonrası dönemde 
çalışma süresi uzadıkça emeklilerin 
aleyhine olan bir hesaplanmaya 

eleştiriler artmaya başladı. Karma 
sisteme göre emekli aylıklarının 
hesaplanması, özellikle de sigortalı-
ların yarısının asgari ücretten prim 
ödediği dikkate alındığında, emekli 
aylıklarında düşmeler giderek art-
maktadır. 2000 sonrası dönem için 
getirilen alt sınır aylık bağlana oranı 
olan yüzde 35’in uygulamada hiçbir 
karşılığı olmadı. Bu sistemle alt sınır 
emekli aylığı serisi bilinmez oldu ve 
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aylıklarda yaşanan kayıpların belli 
bir seviyede durması için 2019 yılın-
dan itibaren “En az aylık ödemesi” 
uygulaması getirildi ve Nisan 2020 
itibariyle 1.500 TL ödenmektedir. 

2000 öncesi dönemde olduğu 
gibi, gerçekçi bir alt sınır aylık bağ-
lama oranı getirilmelidir. Emekli 
aylıkların hesaplanmasında tek bir 
aylık bağlama oranı ve güncellenme 
katsayısı belirlenmelidir. 

n Karma emekli aylığı hesap-
lanma sistemi değiştirilmeli mi?

2000 öncesi dönemde böyle-
sine bir uygulama yoktu. Gösterge 
sistemi ve devlet memurları kat-
sayısı esas alınarak bulunan değer 
üzerinden aylık bağlanma oranı kar-
şılığında emekli aylıkları hesaplan-
maktaydı. 1 Ocak 2000 itibariyle yü-
rürlüğe giren 4447 sayılı Kanun ve 1 

Tablo 1. Aylık Bağlama Oranları ve Güncellenme Katsayıları
DDöönneemm  KKaannuunn  AAyyllııkk  BBaağğllaammaa  OOrraannıı  GGüünncceelllleennmmee  KKaattssaayyııssıı  

2000 

öncesi  

506 

sayılı 

Kanun 

NNoorrmmaall  GGöösstteerrggee  

Normal gösterge 

üzerinden son beş yıl 

üzerinden gösterge 

değeri (prim kazancı) 

belirlenmektedir.   

AAssggaarrii  aayyllııkk  bbaağğllaammaa  oorraannıı  yyüüzzddee  7700,,  

Normal göstergeden aylık bağlama oranı 5.000 

güne yüzde 60, 5.000 gün sonrası her 240 güne 1 

puan uygulanmıştır. 

5.040 gün prim ödemesi olanlara yüzde 60 

7.200 gün prim ödemesi olanlara yüzde 69,2  

9.000 gün prim ödemesi olanlara aylık bağlama 

oranı 76,7 

ÜÜsstt  GGöösstteerrggee   

Aylık bağlama oranı, 5.000 gün olanlar için yüzde 

50-59,9 arasında değişmekte ve 5.000 gün 

sonrasında her 240 gün için 1 puan ilave 

edilmektedir.   

7.200 gün prim ödemesi olanlara yüzde 59,2-68,2  

9.000 gün prim ödemesi olanlara yüzde 66,7-76,6 

arasında aylık bağlama oranı uygulanmaktadır.  

Üst gösterge üzerinden 

son 10 yıl üzerinden 

gösterge değeri (prim 

kazancı) 

belirlenmektedir.  

 

Ocak 

2000- 

Eylül 

2008 

4447 

sayılı 

Kanun 

AAssggaarrii  aayyllııkk  bbaağğllaammaa  oorraannıı  yyüüzzddee  3355   

İlk 10 yılın her 360 güne aylık bağlama oranı yüzde 

3,5; sonraki 5400 gün için her bir 360 güne yüzde 2 

aylık bağlama oranı uygulanmaktadır.  

5.040 gün prim ödemesi olanlara yüzde 43 

7.200 gün prim ödemesi olanlara yüzde 55,  

9.000 gün prim ödemesi olanlara yüzde 65  

aylık bağlama oranı hesaplanmaktadır.  

 

Çalışılan dönemler için 

ortalama kazanç 

hesaplanmaktadır..    

Ödenen primlere her yıl 

TÜFE artışı büyüme 

oranının tamamı ile 

çarpılarak 

güncellenmektedir.  
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Ekim 2008 itibariyle yürürlüğe giren 
5510 sayılı Kanun hükümlerine göre 
emekli aylıklarının hesaplanması, 
karmaşık olduğu gibi, eşitliği de 
bozan bir yönteme dönüştü. Bu 
sisteme göre, çalışılan dönemler-
de yürürlükte olan kanun (506-
4447-5510) hükümleri esas alınarak 
emekli aylıkları hesaplanmaktadır. 

2008 sonrası dönem için uygu-
lanan hesaplanma parametrelerinin 
yetersiz kalması ve emekli aylık-
larında kayıpların giderek artan bir 
uygulamaya dönüşmesi, sistemin 
en büyük sorunu olmaya başla-
dı. Emekli aylıklarındaki düşmele-
rin etkisini azaltmak için bazı yıllar 
seyyanen zamlar yapılarak, emekli 
aylıkları arasında denge sağlanma-
ya çalışıldı. 2017 yılı dâhil bugüne 
kadar seyyanen zammın yapılma-
ması, geçmişte yapılan seyyanen 
zamların son dört yılda emekli olan-
lara uygulanmaması, bu kapsamda 
aylık alanların bir kısmının mağdur 
olmasına neden oldu.  Özellikle, as-
gari ücret ile çalışanların prim öde-
me gün sayıları 5 bin günün üzerin-

de olmayan sigortalılara bağlanan 
aylıklarda düşmeler yaşanmaktadır.  
Eylül ayında 1.500 TL’nin altında ay-
lık bağlanmasının şaşkınlığını yaşa-
yan emekliler ile karşılaştım. Çoğu 
aylık bağlama kararlarını gördüğüm 
için bu sorunun çözümü için siyasi 
iradenin devreye girmesi ve deği-
şikliklerin yapılması gerekir. Sosyal 
güvenlik, gelir dağılımının iyileştiril-
mesinde ve yoksullukla mücadelede 
en temel araçtır. Bu nedenle, emekli 
aylığı hesaplama parametreleri ye-
niden belirlenmeli ve emeklilere hak 
ettikleri insanca yaşamaya yetecek 
aylık ödenmelidir.  

n Yaşlılık aylıklarında doğan 
uçurum nasıl kapatılabilir?

Mevcut uygulama ile emekli ay-
lıklarındaki farklılıklara çözüm bu-
lunması için karma hesaplama sis-
teminin değiştirilmesi gerekir. 

2000 öncesi hizmeti bulunan ve 
2008 sonrasında da çalışan sigorta-
lıların emekli aylıkları, (2000 dönem 
506 sayılı Kanun) - (Ocak 2000-Ey-
lül 2008 dönem 4447 sayılı Kanun)- 

Ekim 

2008 

sonrası 

5510 

sayılı 

Kanun  

AAssggaarrii  aayyllııkk  bbaağğllaammaa  oorraannıı  yyüüzzddee  3355  

Her bir 360 güne yüzde 2 aylık bağlama oranı 

uygulanmaktadır. 

5.040 gün prim ödemesi olanlara yüzde 28  

7.200 prim ödemesi olanlara yüzde 40,  

9.000 gün prim ödemesi olanlara yüzde 50  

aylık bağlama oranı hesaplanmaktadır.  

Çalışılan dönemler için 

ortalama kazanç 

hesaplanmaktadır.  

  

Ödenen primler, her yıl 

TÜFE artışı büyüme 

oranının yüzde 30’u ile 

toplanarak 

güncellenmektedir. 
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(1 Ekim 2008 sonrası dönem 5510 
sayılı Kanun) “üçlü karma sistem” 
üzerinden hesaplanmaktadır. 

İlk defa 2000 sonrası işe 
girenlerin emekli aylıkları, (4447 sa-
yılı Kanun, 5510 sayılı Kanun) “ikili 
karma sistem” üzerinden hesaplan-
maktadır. 

2000 öncesi dönemde asgari 
emekli aylığı bağlama oranı yüzde 
70 uygulanırken, 4447 ve 5510 sayılı 
Kanunlarla asgari emekli aylık bağ-
lama oranı yüzde 35 olarak belirlen-
di. 

Aylık bağlama oranı yükseltil-
meden, emekli aylıklarındaki kayıp-
lar devam edecektir.

Örnek 1.  Üçlü Karma Sisteme 
Göre Emekli Aylığı Hesaplanması

9.570 günü olan ve asgari üc-
retle çalışan bir sigortalı Eylül 2021 
tarihinde emeklilik talebinde 
bulunmuş ve çalışılan yıllara göre 
hizmet dağılımı şu şekildedir.

Prim Ödeme Gün Sayısı:
2000 öncesi dönem     1.800 gün,
2000-Eylül 2008 dönemi     3.150 gün,
Ekim 2008 sonrası dönem  4.620 gün
Toplam gün sayısı:                  9.570

Aylık Bağlama Oranı:
9.570 güne göre aylık bağlama oranı 
(normal gösterge)               yüzde 79,00
9.570 güne göre aylık bağlama oranı 
(4447 sayılı Kanun dönemi)   
                                                           yüzde 66,50
9.570 güne göre aylık bağlama oranı 
(5510 sayılı Kanun dönemi)  
                                                            yüzde 53,17 

Sigortalının aylığı her dönem 
için tam aylık hesaplanmakta ve 
prim ödeme gün sasına göre kısmi 
aylık bulunmaktadır. 2000 öncesi 
beş yıl hizmeti ve 9570 prim ödeme 
gün sayısı olan bir sigortalının prim 
kazançları asgari ücretten ödenme-
si durumunda, Eylül 2021 tarihinde 
bağlanan aylık 2.196 TL’dir. Bu si-
gortalının aylığı üçlü karma siste-
me göre hesaplandı. Asgari ücretin 
bir katı üzerinden prim ödeyenlerin 
aylıkları 4.392 TL, iki katı üzerin-
den prim ödeyenlerin aylığı 6.558 
TL hesaplanmaktadır.  2000 önce-
si hizmetin olması, emekli aylığına 
katkısı olan bir dönem olarak görül-
mektedir.    

Örnek 2.  İkili Karma Sisteme 
Göre Emekli Aylığı Hesaplanması

2000 öncesi dönemde hizmeti 
olmayan ve 7.770 günü olan ve as-
gari ücretle çalışan bir sigortalı Eylül 
2021 tarihinde emeklilik talebinde 
bulunmuş ve çalışılan yıllara göre 
hizmet dağılımı şu şekildedir. 

Prim Ödeme Gün Sayısı:
2000-Eylül 2008 dönemi                3.150
Ekim 2008 sonrası dönem            4.620
Toplam Prim Ödeme Gün 
Sayısı:                                                            7.770

Aylık Bağlama Oranı:
7.770 güne göre aylık bağlama oranı 
(4447 sayılı Kanun dönemi)       
                      yüzde 57,00
7.770 güne göre aylık bağlama oranı 
(5510 sayılı Kanun dönemi)    
   yüzde 43,17 
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Sigortalının aylığı her dönem için 
tam aylık hesaplanmakta ve prim 
ödeme gün sasına göre kısmi aylık 
bulunmaktadır. 2000 öncesi hizmeti 
olamayan sigortalının prim ödeme 
gün sayısı 7.770 gün. Prim kazançları 
asgari ücretten ödenmiş. Bu sigor-
talının emekli aylığı ikili karma sis-
teme göre hesaplanmaktadır. 2000 
öncesi hizmet olmadığından, emekli 
aylığı düşük bağlanmaktadır.  Eylül 
2021 tarihinde bağlanan aylık 1.563 
TL’dir. Asgari ücretin bir katı üzerin-
den prim ödeyenlerin aylıkları 3.126 
TL, iki katı üzerinden prim ödeyen-
lerin aylığı 4.689 TL hesaplanmak-
tadır.

n Çözüm nedir?
2000 sonrasında emekli olan-

ların farklı kanun hükümlerine 
göre emekli aylıklarının hesaplan-
ması, eşitsizlikleri artırdığından 
yapılması gereken ilk adım, emekli 
aylıklarında intibakın yapılmasıdır. 
Emekli olunan tarihlere bakılma-
dan, prim kazançları ve prim ödeme 
gün sayıları eşit olan emeklilerin 
aylıklarının eşitlenmesi için 2000 
öncesi dönemde yapılan 6283 sayı-
lı Kanunla yapılan intibak kuralları, 
2000 sonrasında emekli olanlara da 
uygulanmalıdır. İntibak, zam değil 
yalnızca farklılıkların ortadan kaldı-
rılmasıdır. 

n Emekliler neler istiyor? Satır-
başlarıyla sayar mısınız?

• Aylık hesaplanma parametre-
leri değiştirilmeli. Bütün dönemler 

için aylık bağlama oranı ve güncel-
lenme katsayısı belirlenmelidir. 

• Alt sınır emekli aylık bağlama 
oranı yüzde 70 olmalıdır. 

• İntibak, tüm dönemleri 
kapsamalı ve emekli aylıklarında 
oluşan farklılıklara son verilmelidir.  

• Altı aylık dönemler olarak 
emekli aylıklarına yapılan TÜFE 
artışı, emeklileri korumayan bir 
zam olarak değerlendirilmektedir. 
Emekli aylıklarına aylık seviyelerine 
göre yüzdeli ve seyyanen seçenek-
leri öngören zamlar yapılmalı ve re-
fahtan pay verilmelidir. 

• Vergi iadesi karşılığı olarak 
ödenen yüzde 4-5 ek ödeme oran-
ları yetersiz kaldığından en az yüzde 
10 olmalıdır.  

• Katkı payları emeklilerden 
alınmamalıdır. Çalıştıkları yıllarda 
yüksek oranda kesilen genel sağlık 
sigortası primleri, sağlık hakkını gü-
vence altına almak adına ödenmiş-
tir. Bu nedenle, emekliler katkı pay-
larından muaf tutulmalı ve hiçbir ad 
altında katkı payı (muayene ücreti, 
ilaç farkı, reçete bedeli ve ilave ücret) 
alınmamalıdır.

• 1.100 TL olarak ödenen emekli 
ikramiyeleri iyileştirilmeli ve emekli 
aylıklarına yapılan zamlarla güncel-
lenmelidir.  

• Türkiye Emekliler Derneği’nin 
altın projesi olan “evi olmayan 
emeklilerimizin uygun ödeme ko-
şullarıyla Toplu Konut İdaresi Baş-
kanlığı (TOKİ) vasıtasıyla ev sahibi 
olma” kapsamı genişletilmelidir.
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ÖZ
Bu metinde, 2021 Nobel Ekonomi 

Ödülü alan üç araştırmacının kısaca 
özgeçmişlerine ve de çalışmalarına 
değinilmektedir. Üç araştırmacıdan 
ikisinin çalışma ekonomisi ve en-
düstri ilişkileri disiplininden gelmesi 
dikkat çekicidir. Çalışma ekonomisi 
ve endüstri ilişkileri disiplininden 
gelen araştırmacılara bu ödülün ve-
rilmesi, egemen ana-akım bakış 
açısında bir politika ve anlayış de-
ğişikliğinin başlangıcı olarak değer-
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ABSTRACT
This manuscript focuses on the 

curricula vitae and studies of three 
researchers, who were awarded as 
2021 Nobel Prize Laureate in brief. It 
is remarkable that two out of these 
three researchers are from labour 
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discipline. Awarding the researchers 
coming from labour economics and 
industrial relations discipline can be 
considered as the beginning of a po-
licy and understanding shift in he-
gemonic mainstream perspective. 
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Ekim 2021’de verildi. ABD’li ekono-
mistler, David Card, Joshua Angrist 
ve Guido Imbens ödülü alan isimler 
oldu. David Card “çalışma ekonomi-
si alanına yaptığı deneysel katkılar”, 
Joshua Angrist ve Guido Imbens ise 
beraberce “nedensel ilişkilerin çö-
zümlemesine yaptıkları metodolo-
jik katkılar” nedeniyle ödüle layık 
görüldü. Bu metinde, ödüle layık 
görülen üç ekonomi profesörünün 
özgeçmişleriyle beraber yaptıkları 
çalışmalardan kısaca söz edilecek.
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ley’de ekonomi profesörü ve ABD 
Ulusal Ekonomik Araştırmalar Bü-
rosu (NBER- National Bureau of 
Economic Research), Emek Çalış-
maları Programı Müdürü. 

Süt üreticisi bir ailenin çocuğu 
olarak 1956’da Guelph, Ontario Ka-
nada’da dünyaya gelen David Card, 
lisans derecesini 1978’de Kanada’da-
ki Queen’s Üniversitesi’nden aldı. 
Orley Ashenfelter danışmanlığında 
sürdürdüğü “Uzun Süreli İş Sözleş-
melerinin Endekslenmesi” başlıklı 
tezini savunarak 1983’te ABD’deki 
Princeton Üniversitesi’nden doktor 
unvanını kazandı. 

Akademik kariyerine, Chicago 
Üniversitesi İşletme Okulu’nda yar-
dımcı doçent doktor olarak başlayan 
Card, bu görevi iki yıl boyunca sür-
dürdü. Berkley, Kaliforniya Üniver-
sitesi’ne geçmeden önce, 1983’ten 
1997’ye kadar Princeton Üniver-
sitesi’nde çalışan Card, 1990-1991 
arasında Columbia Üniversitesi’nde 
misafir öğretim görevlisi olarak bu-
lundu. 1992’de Ekonometri Toplu-
luğu, 1998’de Amerikan Bilimler ve 
Sanatlar Akademisi üyeliğine seçildi. 

1988-1992 arasında Çalışma 
Ekonomisi Dergisi’nin (Journal of 
Labour Economics) yardımcı yayın 
yönetmenliği görevini üstlenen Card 
2002’den 2005’e kadar, Economet-
rica ve Amerikan Ekonomik Değer-
lendirme (The American Economic 
Review) başlıklı dergilerin de eş 
yayın yönetmenliğini yaptı. 1995’te 
Alan B. Krueger’la Söylence ve Doğ-
ruluk: Asgari Ücretin Yeni Ekonomisi 

(Myth amd Measurment: The New 
Economics of the Minimum Wage) 
adlı kitabı yazdı. Çalışma Ekonomi-
si El Kitabı (The Handbook of Labor 
Economics) (1999), Başat Bir Ekono-
mi Arayışı: İngiliz Ekonomi Reform-
larının Ekonomik Etkileri (Seeking 
a Premier Economy: The Economic 
Effects of British Economic Reforms) 
(2004), Kayda Değer Küçük Farklar: 
Kanada ve ABD’de Emek Piyasaları 
ve Gelirin Korunması (Small Diffe-
rences that Matter: Labor Markets 
and Income Maintenance in Canada 
and the United States) (1992) kat-
kı sağladığı çalışmalardan bazıları. 
Card’ın ayrıca yüzden fazla yayın-
lanmış makalesi ve kitap bölümü 
bulunuyor. Card’ın temel ilgili alanla-
rını eşitsizlik, ırk temelli eşitsizlikler, 
eğitim ve göç oluşturuyor.

1995’te Amerikan Ekonomi Der-
neği tarafından, “çalışmasıyla alana 
en önemli katkıyı yaptığı düşünü-
len kırk yaş altı ekonomiste” verilen 
John Bates Clark Ödülünü kazandı. 
2006’da Çalışma Ekonomisi Ensti-
tüsü (IZA-Forschungsinstitut zur 
Zukunft der Arbeit/Almanya) Çalış-
ma Ekonomisi ödülünü kazanan iki 
kişiden biriydi. 2007’de Ekonometri 
Topluluğu (ABD) tarafından Norveçli 
ekonomist (aynı zamanda ekono-
metri disiplininin kurucularından 
biri olan) Ragnar Anton Kittil Frisch 
adına verilen Frisch Madalyasına 
layık görüldü. 2015’te, “kanıta dayalı 
ekonomi politikalarına yaptığı kat-
kılar nedeniyle”, BBVA (Banco Bilbao 
Vizcaya Argentaria) tarafından veri-
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len Bilginin Sınırları Ödülü’nü (Fron-
tiers of Knowledge Award) aldı. 

1.1. Çalışmaları
Card’ın, göçten ücret yapılarına, 

refah ve mesleki eğitim programla-
rından eğitime kadar birçok fark-
lı alan çalışması bulunuyor. Diğer 
yandan, asgari ücret üzerine yaptığı 
çalışmaları özellikle dikkat çekiyor. 
Yeni-liberal anlayışın ağır bir şekil-
de egemen olduğu dönemde, Card’ın 
asgari ücret üzerine yazdıkları, ken-
disinin kimi zaman radikal politik 
ekonomistlerin çizgisine doğru yö-
neldiği yorumunu yapabilmeyi de 
olanaklı kılıyor. 

Card, 1992’de kaleme aldığı ma-
kalesinde, 1987-89 yılları arasında 
ABD’nin Kaliforniya Eyaleti’ndeki 
asgari ücret değişiminin istihdam 
üzerindeki etkisini değerlendiriyor. 
Asgari Ücret İstihdamı Azaltır mı? 
1987-89 Kaliforniya Örneği (Do Mini-
mum Wages Reduce Employment? 
A Case Study of California, 1987-89) 
adlı makalesinde Card, asgari ücret-
teki değişimin, özellikle 15-20 yaş 
arasındaki genç çalışan nüfusun ve 
de düşük gelir grubundaki yetişkin 
çalışan nüfusun istihdamı üzerin-
deki etkilerini inceliyor. Söz konu-
su makalesinin özet kısmında Card, 
aşağıdaki değerlendirmelerde bulu-
nuyor:

1988’in Temmuz ayında, Ka-
liforniya’da uygulanan asgari 
ücret 3,35 dolardan 4,25 dola-
ra çıktı. Bir önceki yıl boyunca 
eyaletteki işçilerin yüzde 11’i 

ve Kaliforniya’daki 15-20 yaş 
arasındaki genç işçilerin yüzde 
50’si, yeni tespit edilen asgari 
ücretten daha az gelir elde etti. 
Bu çalışmanın yazarı, yayın-
lanmış verileri ve Aktif Nüfus 
Araştırması (Current Population 
Survey) örneklerini kullanarak, 
Kaliforniya emek piyasasındaki 
sonuçların değişimiyle, asgari 
ücret artışının olmadığı bir grup 
eyaletteki karşılıklı değişimleri 
kıyaslamaktadır. Asgari ücret 
artışı düşük gelirli işçilerin ka-
zançlarında yüzde 5 ile 10’luk bir 
artışı beraberinde getirmiştir. 
Diğer yandan, geleneksel öngö-
rülerin aksine, 15-20 yaş arası 
genç istihdamında bir düşüş ol-
mamış veya perakende sektö-
ründe çalışanlar arasında kayda 
değer bir iş kaybı yaşanmamış-
tır. 
Card, 1992’de Bölgesel Ücret 

Farklarının Federal Düzeydeki As-
gari Ücretin Ölçümü İçin Kullanımı 
(Using Regional Variation in Wages 
to Measure the Effects of the Fede-
ral Minimum Wage) başlıklı maka-
lesini kaleme alıyor. Bu makalesinde 
Card, ulusal/federal düzeyde tespit 
edilen asgari ücretle, eyaletlerde uy-
gulanan asgari ücretler arasındaki 
farkın, işçi gruplarına bağlı olarak 
değiştiğini belirtiyor. Card, 1990 Ni-
sanındaki ulusal/federal asgari üc-
ret artışının 15-20 yaş arası genç-
lerin ücretleri, istihdamı ve okula 
kaydolmaları üzerindeki etkileri-
ni değerlendirmek için, bir önceki 
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cümlede belirtilen durumu referans 
noktası olarak alıyor. Eyaletlere yö-
nelik verilerin ayrı ayrı veya gruplar 
halinde değerlendirilmesi sonucun-
da, 15-20 yaş arasındaki gençlerin 
asgari ücretinde artış olduğu Card 
tarafından ifade ediliyor. Card, yap-
tığı araştırmanın sonucunda 15-20 
yaş arası genç işçilerin kayda değer 
bir istihdam kaybına maruz kalma-
dıklarını veya bu gençlerin okula ka-
yıt olma durumlarında ciddi bir deği-
şiklik yaşanmadığını vurguluyor. 

Katz ve Krueger ile 1993’te yaz-
dığı makalede Card, yine asgari üc-
retin istihdam üzerindeki etkisini, 
eyaletler arası güncel bulgular ışı-
ğında tekrar irdeliyor. Bu çalışma-
sında Card, Neumark ve Wascher’in 
1992’de yaptıkları çalışmada ortaya 
koydukları “asgari ücret artışı genç 
istihdamında azalmaya neden olur” 
iddiasının yanlış olduğunu ifade edi-
yor.” Asgari ve Alt-Asgari Ücretin1 
İstihdama Etkisine Yönelik Güncel 
Bulgular Üzerine Bir Değerlendirme 
(An Evaluation of Recent Evidence 
on the Employmnet Effcets of Mi-
nimum and Subminimum Wages) 
başlıklı makalede yazarlar, asgari 

ücretin istihdam üzerindeki etkisini 
dönemin güncel bulguları eksenin-
de, eyaletler arası yaptıkları değer-
lendirmeyle tekrar inceliyor. Neu-
mark ve Wascher’in bulgularının, 
gençlerin okula kayıt değişkeninin 
tanımında yaptıkları kasti olmayan 
hataya bağlı olarak yanlış olduğu 
Card ve diğerleri tarafından öne sü-
rülüyor. Neumark ve Wascher’in, 
ağırlıklı nisbi asgari ücret endeksi 
kapsamı ile ortalama genç işçi üc-
retleri arasında negatif yönlü bir iliş-
ki varmış görünümü sergilediğine 
dair bir değerlendirmede bulunduk-
ları yine Card ve diğerleri tarafından 
vurgulanıyor. 1990 Nisanında yapı-
lan federal düzeydeki ücret artışını 
takiben, yasanın bir yıl gecikmesine 
olanak tanıyıp, okullaşma oranla-
rındaki (uygun bir şekilde ölçül-
müş) değişimi kontrol eden ayrı ayrı 
eyaletlerin deneyimleri de yazarlar 
tarafından tekrar ele alınıyor. Elde 
ettikleri bulguların, Card’ın 1992’de 
ulaştığı “1990’da federal düzeyde 
gerçekleşen asgari ücret artışının 
istihdam üzerinde olumsuz bir etkisi 
yoktur” sonucuyla uyumlu olduğu-
nu belirten Card ve diğerleri, sonuç 

1 ABD çalışma ilişkilerine özgü bir uygulama olan ve Türkçeye “alt-asgari ücret” veya “asgari ücret altı ücret” (sub-
minimum wage) olarak çevrilebilecek ilgili uygulama, ABD Çalışma Bakanlığı (U.S. Department of Labor https://
www.dol.gov) tarafından şu şekilde tanımlanıyor: “Adil Çalışma Standartları Kanunu (The Fair Labor Standards 
Act) bazı kişilere asgari ücretin altındaki bir ücret seviyesinde istihdam olanağı sağlamaktadır. Bu kişilerin kap-
samına öğrenciler-öğrenim sürecinde olanların (mesleki eğitim alan öğrenciler) yanı sıra, perakende satış yapan 
veya hizmet sunumunda bulunan işletmelerce istihdam edilen, tarımda veya yükseköğrenim kurumlularında ça-
lışan tam zamanlı öğrenciler de girmektedir. Ayrıca, gelir elde etme ile üretim kapasiteleri bedensel veya zihinsel bir 
engelden ya da çalışamlarına mani olacak yaşlanma veya yaralanmadan dolayı sekteye uğramış kişiler de bu kap-
samda değerlendirilmektedir. Asgari ücretin altında belirlenmiş bu ücret, sözü edilen gruplarda yer alan kişilerin 
işsiz kalmamaları için kurgulanmıştır. Bu şekilde istihdam edilmek için, ABD Çalışma Bakanlığı Ücretler ve Çaışma 
Süreleri Dairesi tarafından düzenlenen bir belge gereklidir. İşverenlere, yirmi yaşından küçüklere ilk defa istihdam 
edilmelerinin ardından gelen doksan takvim günü düşük ücret vermelerine olanak tanıyan “gençlik asgari ücreti” 
(youth minimum wage) Adil Çalışma Standartları Kanununda yer almaktadır. Saatlik 4,25 doların üzerinde her-
hangi bir ücret, doksan gün boyunca uygun koşulları sağlayan işçilere ödenebilir.”  
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olarak alt-asgari ücretlerin nadiren 
kullanıldığını ifade ediyor. 

Alan B. Krueger ile 1994’te ka-
leme aldığı başka bir çalışmasında 
Card, yine asgari ücret ile istihdam 
arasındaki ilişkiyi inceliyor. Asga-
ri Ücretler ve İstihdam: New Jersey 
ve Pennsylvania Hızlı Yemek Sek-
törü Örneği (Minimum Wages and 
Employment: A Case Study of the 
Fast-Food Industry in New Jersey 
and Pennsylvania) başlıklı maka-
lede, 1 Nisan 1992’de New Jersey’de 
saatlik asgari ücretin 4,25 dolardan 
5,05 dolara çıkarılmasının ardın-
dan, saha çalışmasına dahil edilen 
410 hızlı yemek restoranında, artış 
öncesi ve sonrası istihdamın duru-
mu değerlendiriliyor. New Jersey ve 
Pennsylvania’da (asgari ücretin sa-
bit tutulduğu) işyerlerindeki istih-
dam artışı arasında yapılan kıyasla-
manın, daha yüksek asgari ücretin 
etkisine yönelik basit tahminleri be-
raberinde getirdiği vurgulanıyor. 
Card ve Krueger bu çalışmada, New 
Jersey’de başlangıçta yüksek saat-
lik asgari ücret (5 doların üzerinde) 
ödeyen işyerlerindeki istihdamın 
değişimiyle, düşük saatlik asgari üc-
ret ödeyen işyerlerindeki istihdamın 
değişimini de kıyaslıyor. Card, Krue-
ger’la beraber, asgari ücret artışının 
istihdamı düşürdüğüne dair bir bul-
guya rastlamadıklarını belirtiyor.  

Card’ın 1995’te yine Alan Kru-
ger ile kaleme aldığı diğer bir çalış-
ması olan Zaman-Serileri Asgari 
Ücret Çalışmaları: Bir Meta Çözüm-
leme (Time-Series Minimum-Wage 

Studies: A Meta-analysis, Card and 
Krueger, 1995: 238) başlıklı makale-
de yer alan şu ifadeler dikkat çeki-
yor:

Standart ekonomi kura-
mının en iyi bilinen öngörü-
lerinden biri, asgari ücret ar-
tışının, düşük ücretli işçilerin 
istihdamını azaltacağıdır. Bu 
öngörünün desteğiyle çok-
ça alıntılanan bulgular top-
lam zaman serileri çalışmaları 
üzerine temellenir. 1970’den 
beri, asgari ücretin ABD’deki 
istihdam üzerindeki etkisine 
yönelik basılmış 30’dan fazla 
zaman-serisi çalışması bu-
lunmaktadır. Bu çalışmaların 
büyük bir bölümü, istihdamın, 
nisbi asgari ücret düzeyindeki 
15-20 arası genç nüfusa oranı 
arasında bağ kurar.

…
Zaman-serileri yazınından 

farklı bir biçimde, yatay ke-
sit çözümlemesiyle karşılaş-
tırmalar üzerine temellenen 
bir dizi güncel çalışma (Card, 
1992a, b; Lawrence Katz ve 
Krueger, 1992; Card ve Krueger, 
1994; Stephen Machin ve Alan 
Manning, 1994) asgari ücre-
tin istihdama etkisinin ihmal 
edilebilir düzeyde olduğunun 
ve hatta istihdama çok az bile 
olsa olumlu yönde katkı sağ-
ladığı sonucuna ulaşmıştır. 
Zaman-serileri öngörüsünün 
asgari ücret yazınında oyna-
dığı merkezi rolden ve de za-
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man-serisi öngörüsü ile yatay 
kesit çözümlemesi arasındaki 
bariz uyuşmazlıktan dolayı, 
zaman-serileri tahminlerinin 
doğruluğunu değerlendirmek 
önemlidir. Bu çalışmada, ya-
yınlanmış zaman-serileri ya-
zının “meta çözümlemesini” 
ortaya koyuyoruz.

Card’ın asgari ücrete ilişkin de-
ğerlendirmelerinin, egemen eko-
nomi anlayışının ve onun süregelen 
kabul gören doğruluğunun sorgu-
lanması anlamına geldiği belirtile-
bilir. 

Hem ulusal hem de uluslararası 
düzeyde ele alındığında, asgari ücret 
pazarlıklarda işveren ve hükümet 
temsilcilerinin en önemli savların-
dan biri asgari ücretteki yüksek ar-
tışların işsizliği de beraberinde geti-
receğidir. Bundan neredeyse otuz yıl 
önce kaleme alınan çalışmalarında 
Card ve Krueger farklı bir görüşü bi-
limsel kanıtlarıyla ortaya koymak-
tadır. Fakat o günün koşullarında, 
yeni-liberal ekonomi politikaları 
adeta dokunulmazlığa sahip oldu-
ğu bir ortamda, Card ve Krueger’ın 
araştırmalarının önemine evrensel 
düzeyde yeteri kadar dikkat çekil-
memiştir. 

Pandemiyle beraber daha da 
belirgin hale gelen dünya çapındaki 
eşitsizlik, işsizlik, insan onuruna ya-
raşır yaşam koşullarını sağlayacak 
gelirden mahrum kalma, hem ye-
ni-liberal politikaların sorgulanma-
sını hem de bu politikaları tutucu bir 
şekilde savunan kişi ve kuruluşların 

eleştirilmesine daha güçlü bir zemin 
hazırlamıştır. Evrensel Temel Gelir 
(Universal Basic Income) veya Eme-
ğe Evrensel Güvence (Universal La-
bour Guarantee) gibi kavramlar ek-
seninde yeni ve güçlü sosyal politika 
bileşenlerinin tasarlanması, asgari 
ücrete yönelik hem politik hem de 
bilimsel yanlışlarla dolu yeni-liberal 
önermelerin er ya da geç hükmünü 
yitireceğinin göstergesidir. 

Card’ın burada ayrıntılı bir şekil-
de değinilmesi gereken diğer çalış-
ma alanını ise “Sendikalar ve Toplu 
Pazarlık” oluşturmaktadır. Card’ın 
bu alanda da çok sayıda makalesi 
bulunmaktadır. 

Grevler ve Pazarlık: Güncel Am-
prik Yazın Üzerine Bir Araştırma 
(Strikes and Bargaining: A Survey 
of the Recent Empirical Literatu-
re) başlığını taşıyan, 1990’da yaz-
dığı makalede Card grevlerin, eko-
nomistlerin uzun süreden beri ilgi 
alanına girmesine karşın, toplu pa-
zarlığın mikro ekonomik çözümle-
mesine ilişkin araştırmaların sınırlı 
olduğunu ifade ediyor. Son dönem-
lere kadar bu konunun çalışmasına 
ayak bağı olan şeyin, toplu sözleşme 
müzakerelerine ve grevlere yönelik 
veri eksiliği olduğu Card tarafından 
vurgulanıyor. Buna rağmen Card, 
ilgili son on yıllık dönemde, araş-
tırmacıların, sözleşmelerin vade-
si, sözleşmeler sonunda uzlaşılan 
ücret seviyeleri ve iş bırakmalara 
yönelik bilgileri derleyip toplayan 
büyük ölçekli mikro veri setlerini 
bir araya getirdiklerine dikkat çe-



189KARATAHTA / Is Yazıları Dergisi

kiyor. Nihayetinde, grev sıkılığı ve 
süresi arasındaki ilişkiyi, uzlaşılmış 
ücret seviyelerini, emtia ve emek 
piyasalarının durumunu ve de mü-
zakere ortamının diğer yönlerini 
nicel olarak değerlendiren önemli 
bir araştırma birikiminin oluştuğu 
belirtiliyor. Card söz konusu birikimi 
temel alarak, bu çalışmasında toplu 
pazarlığa yönelik yeni mikro ekono-
mik yazının seçimli bir araştırması-
nı ortaya koyduğuna vurgu yapıyor. 
Bulguların kapsamlı bir biçimde 
sergilenmesinden ziyade Card, grev 
faaliyetinin devresel etkisi ve grev 
sonucundaki ücret kazanımları-
nı da kapsayacak şekilde, deneysel 
çözümleme yapan araştırmacıların 
ilgisini çeken bazı konulara odakla-
nıyor. 

Card, 1995’te Craig A. Olson ile 
beraber kaleme aldığı Pazarlık Gücü, 
Grev Süreleri ve Ücret Kazanımları: 
1880’lerdiki Grevlere İlişkin Bir Çö-
zümleme (Bargaining Power, Stri-
ke Durations, and Wage Outcomes: 
An Analysis of Strikes in the 1880s) 
başlıklı çalışmasında, söz konusu 
dönemdeki grevlerin niteliklerini 
ele alıyor. 1880’lerdeki grevlerden 

elde edilen sonucun “kazanan hep-
sini alır” şeklinde tanımlanabileceği 
Card ve Olson tarafından ifade edili-
yor. Grevin başarıya ulaşması halin-
de kayda değer ücret artışları, başa-
rısızlıkla sonuçlanması durumunda 
ise ücretlerin grev öncesindeki sevi-
yeye gerilemesinin söz konusu oldu-
ğu yazarlarca vurgulanıyor. Yazarlar 
bu çalışmalarında, grevlerden elde 
edilen sonuçları yıpratma savaşı ku-
ramı üzerinden yorumluyor2. Card 
ve Olson, tarafların grev mücadele-
sinden vazgeçtikleri ana ve grevin 
başarıya ulaşması halinde ücretler-
de elde edilen kazanımın büyüklü-
ğüne yoğunlaşan bir model uygula-
dıklarını belirtiyor. Grevin başarıya 
ulaşmasını belirleyen unsurlar ile 
başarılı bir grevden ücret kazanımı 
elde edilmesini sağlayan unsurlar 
arasında sistemsel bir ilişki olduğu 
sonucuna ulaşıldığı, Card ve Olson 
tarafından vurgulanıyor. 

1996’da yayınlanan “Havacılık 
İşkolunda Kuralsızlaştırma ve Emek 
Gelirleri” (Deregulation and Labour 
Earnings in the Airline Industry) 
başlık makalesinde Card, çeşitli veri 
kaynaklarını kullanarak ABD’deki 

2   Yıpratma savaşı (war of attrition) evrim biyoloğu John Maynard Smith tarafından geliştirilmiş bir kuramdır. David 
Card ve Craig A. Olson grev mücadelesinin nasıl sonuçlandığına yönelik çözümlemelerini, ilgili makalede bu kuram 
temelinde ortaya koymaktadır. Söz konusu kuramda, tarafların mücadeleyi, karşı tarafı mücadeleden vazgeçire-
ne kadar bırakmaması esas olduğundan, 1880’lerdeki grevlerde de tarafların böyle bir stratejiyle mücadele verdi-
ği Card ve Olson tarafından varsayılmaktadır. Matematikteki oyun kuramını, evrimsel biyoloji alanına uygulayan 
Smith’in bu yaklaşımını yine evrim biyoloğu Richard Dawkins (2007: 56) şu şekilde açıklıyor: “Maynard Smith'in 
öne sürdüğü bir başka tür savaş oyunu ise "yıpratma savaşıdır". Bu, ciddi boğuşmalara girmeyen, belki de iyi zırh-
lanmış ve yaralanma olasılığının uzak olduğu türlerde ortaya çıkabilecek bir oyun olarak düşünülebilir. Bu türlerde, 
tüm anlaşmazlıklar alışılagelmiş tafra atma ile çözümlenir. Bir yarışma, her zaman rakiplerden birinin oyunu bı-
rakmasıyla sona erer. Kazanmak için tüm yapmanız gereken, ayaklarınızı sıkıca yere basmak ve rakibiniz kuyru-
ğunu kıstırıp kaçana kadar ona dik dik bakmaktır. Açıktır ki, hiçbir hayvan bu tehdit edici pozisyonda sonsuz süre 
harcayamaz; başka yerlerde yapılması gereken işler vardır. Uğrunda yarışmaya girdiği kaynak değerli olabilir, ama 
değeri sonsuz değildir. Yalnızca şu kadar zaman eder ve bir açık artırmadaki gibi, her birey bu kaynak için yalnızca 
şu kadar harcamaya hazırlıklıdır. İki kişinin katıldığı bu açık artırmanın geçerli akçesi zamandır.”
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kuralsızlaştırmanın, havacılık iş-
kolundaki ücret yapısı üzerindeki 
etkisini ele alıyor. 1980 ve 1990 nü-
fus sayımlarından elde ettiği mikro 
verilerden yola çıkan Card, kuralsız-
laştırmanın ardından, havacılık iş-
çilerinin nisbi gelirlerinde -pilotları, 
uçuş ekibini, yönetici ve sekreterler 
de kapsayacak şekilde- yüzde 10’luk 
bir azalma olduğunu belirtiyor. Card 
aşağıdaki ifadelerle çözümlemesini 
anlatıyor: 

Büyük şirketlerdeki pi-
lotlarla, uçuş ekibiyle ve de 
bakım onarım teknisyenle-
riyle ilgili sendika sözleşme-
si verileri, gelir seviyelerinin 
yanı sıra, özellikle pilotlar 
bakımından şirketler ara-
sı ücret eşitsizliklerini de 
gözler önüne seriyor. Sonuç 
olarak, işten çıkarılan işçi-
lere yönelik araştırmadan 
elde edilen veriler, havayo-
lu çalışanlarının, 1980’lerde 
diğer işkollarında yaşanan 
ücret kayıpları ve iş kayıp-
larıyla benzer sorunlara 
sahip olduklarını ortaya çı-
karıyor. Bir bütün olarak ele 
alındığında, bulgular, hava-
yolu işçilerince kazanılan 
kar paylarının ekonominin 
kurallı olduğu dönemde kıs-
men makul bir seviyede ve 
birçok diğer sektörde elde 
edilen, sendika üyeliğine 
bağlı ek gelirle kıyaslanabi-
lir olduğunu gösteriyor. 

Azalan Sendika Üyelikleri ve Ar-

tan Ücret Eşitsizliği: Aradaki Bağlan-
tı Nedir? (Falling Union Membership 
and Rising Wage Inequality: What’s 
the Connection?) başlıklı 1998’de 
yazdığı makalesinde Card, değişen 
sendika üyeliklerinin ABD emek pi-
yasasındaki ücret dağılımı üzerin-
deki etkilerini değerlendiriyor. Card 
işçilerin sendikalaşma oranlarını, 
farklı ondalık ücret dağılım grupla-
rıyla kıyaslayıp, sendikalaşmadaki 
değişimin ücret üzerindeki etkisini 
hesaplamak amacıyla, 1970’lerin or-
talarındaki ve 1990’ların başlarında-
ki verileri kullanıyor. En düşük gelir 
grubunda en büyüğü olmak kaydıy-
la, erkekler arasındaki sendikalaş-
ma oranlarının çoğu grupta geriledi-
ği Card tarafından belirtiliyor. 

ABD Emek Piyasasında Sendi-
kaların Ücret Eşitsizliği Üzerindeki 
Etkisi (The Effect of Unions on Wage 
Inequality in the U.S. Labor Market) 
başlıklı 2001’de yazdığı makalesin-
de Card, 1973-74 ve 1993’teki nüfus 
sayımı araştırması mikro verileri-
ni kullanarak, sendika üyeliğindeki 
değişimlerin, kadın ve erkekler ara-
sındaki ücret eşitsizlikleri üzerinde-
ki etkilerini değerlendiriyor. Card er-
keklerin sendikalaşma oranlarının, 
referans alınan zaman dilimlerinde, 
düşük vasıflı gruplar arasında daha 
fazla gerilediğini ortaya koyuyor. Bu 
eğilim nedeniyle erkekler arasında-
ki ücret eşitsizliğinin yüzde 15-20 
oranında bir artış sergilediği de Card 
tarafından ifade ediliyor. Card diğer 
yandan, düşük gelirli kadın işçiler 
arasında sendikalaşma oranının 
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azalırken, yüksek gelirli kadın işçiler 
arasındaki sendikalaşma oranının 
arttığını vurguluyor. Her şey hesa-
ba katıldığında, sendikalaşmadaki 
değişimin, kadın ücret eşitsizliğinin 
artışı üzerinde oldukça sınırlı bir et-
kisinin olduğunu belirten Card, tüm 
ekonomiyi kapsayan sendikalaş-
ma eğilimlerinin, sendikalaşmanın 
gerilediği özel sektörle, yükseldiği 
kamu sektörü arasındaki keskin 
ayrışmayı perdelediğinin altını çizi-
yor. Card, sektörler arasında yaptığı 
karşılaştırmada sendikalaşmanın, 
kamu sektöründeki ücret eşitsizliği 
artışını önemli derecede yavaşlattığı 
sonucuna ulaştığını vurguluyor. 

2003’te Thomas Lemieux ve W. 
Craig Riddell ile beraber kaleme al-
dığı Sendikalaşma ve Ücret Eşitsiz-
liği: ABD, Birleşik Krallık ve Kanada 
Kıyaslamalı Araştırma (Unioniza-
tion and Wage Inequality: A Com-
parative Study of the U.S., the U.K., 
and Canada) başlıklı çalışmasında 
Card, sendikalaşmanın sanayileş-
miş ülkelerde, ücret farkları ve ücret 
eşitsizlikleri bakımından bir etki-
ye neden olup olmadığını anlamaya 
odaklanıyor. İlgili üç ülkedeki sendi-
kalaşma ve toplu pazarlığın düzen-
lenmesine aracılık eden kurumsal 
yapıların birbirine benzer olduğu, 
diğer yandan bu ülkelerde, sendikalı 
işkollarıyla kıyaslanabilecek düzey-
de sendikasız işkollarının da bulun-
duğuna dikkat çekiliyor. Card ve di-
ğerleri, son yirmi yılın kıyaslanabilir 
mikro verilerini kullanarak, sen-
dikaların bu üç ülkede, nitel açıdan 

son derece önemli etkileri olduğu 
bulgusuna erişiyor. Sendikaların er-
kekler arasındaki ücret eşitsizliğini 
sistematik bir biçimde azaltma eğili-
mi olduğu, kadınlar arasındaki ücret 
eşitsizliği üzerinde ise sendikaların 
sınırlı etkileri olduğu Card ve diğer-
lerince belirtiliyor. Sendikalaşmanın 
üç ülke özelinde, erkeler arası ücret 
eşitsizliğinin, ülkeden ülkeye de-
ğişiminin gerekçelerinin büyük bir 
kısmını açıklamaya yardımcı olduğu 
sonucuna ulaşan yazarlar, 1980’le-
rin başından beri, Birleşik Krallık 
ve ABD’deki, erkek işçiler arasında 
artış gösteren ücret eşitsizliğinin 
kayda değer bir kısmının da sendi-
kasızlaştırmadan kaynaklandığına 
dikkat çekiyor. 

2004’te Sara de la Rica ile be-
raber yazdığı İşletme Düzeyindeki 
Toplu Sözleşmelerin Ücret Yapısı 
Üzerindeki Etkisi: Eşleştirilmiş İşve-
ren-İşçi Verilerinden Edilen Bulgular 
(The Effect of Firm-Level Contracts 
on the Structure of Wages: Eviden-
ce from Matched Employer-Emplo-
yee Data) başlıklı makalesinde Card, 
eşleştirilmiş işveren-işçi verilerini 
kullanarak, işletme toplu iş sözleş-
melerinin ücret yapıları üzerindeki 
etkisini, İspanya özelinde inceliyor. 
Diğer Avrupa ülkelerinde olduğu 
gibi, İspanya’da da belirli bir işko-
lu düzeyinde bağıtlanmış bir toplu 
iş sözleşmesinin otomatik olarak 
bu işkolundaki diğer işletmeleri de 
kapsayacak şekilde genişletildiğini 
ifade eden Card, işveren ve işçile-
rin işletmeye özgü sözleşmeleri de 
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müzakere edebileceklerine dikkat 
çekiyor. Card yaptığı araştırmada, 
işletme düzeyindeki Toplu İş Sözleş-
mesi (TİS) kapsamında olan işçilerin 
işkolu düzeyinde TİS kapsamında 
olan işçilerden yüzde 10 daha faz-
la kazandıkları sonucuna eriştiğini 
vurguluyor. Farklı vasıf grupların-
daki erkeklerin aldığı tahmini ik-
ramiyelerin aynı olduğunu belirten 
Card, yüksek vasıflı kadınların ise 
daha yüksek ikramiyeler aldıklarını, 
bu nedenle de işletme düzeyindeki 
TİS’lerin kadınlar arasındaki ücret 
eşitsizliğinin artışına neden olduğu-
nun varsayılabileceğini ifade ediyor. 
Card, bu çalışmasında işletme ve iş-
kolu düzeyindeki TİS’lere bağlı ola-
rak ortalama ücretleri kıyasladığını, 
işletme düzeyindeki TİS’lerin, işkolu 
düzeyindeki TİS’lere göre kadın işçi-
ler arasındaki ücret eşitsizliğini ar-
tırma kapasitesi olduğu bulgusuna 
ulaştığını vurguluyor. 

2. JOSHUA ANGRIST
18 Eylül 1960’da doğan Angrist, 

Massachusetts Teknoloji Enstitü-
sünde (MIT) çalışma ekonomisi pro-
fesörü. 

ABD’nin Ohio Eyaletinin Co-
lumbus kentinde Yahudi bir ailede 
dünyaya gelen Angrist’in çocuklu-
ğu, Pennsylvania eyaletinin Pitts-
burgh kentinde geçti. Lisans dere-
cesini 1982’de Oberlin College’den 
alan Angrist, 1982’den 1985’e kadar 
İsrail’de yaşadı ve İsrail Silahlı Kuv-
vetlerine hava indirme birliği üyesi 
olarak hizmet etti. Orley Ashenfelter 

danışmanlığında hazırladığı doktora 
tezinin başlığı Vietnam Dönemi As-
kere Alım Kuralarının Ekonometrik 
Çözümlemesi (Econometric Analy-
sis of the Vietnam Era Draft Lottery) 
idi. Sonrasında bu çalışması, kısım-
lar halinde American Economic Re-
view Dergisinde yayınlandı. Dokto-
ra tezini tamamlamasının ardından 
1991’e kadar yardımcı doçent olarak 
çalıştığı Harvard Üniversitesine gir-
di. 1991’de İsrail’deki Hebrew Üniver-
sitesine kıdemli öğretim üyesi (ABD 
sistemindeki yardımcı doçentliğe te-
kabül eden bir pozisyon) olarak geç-
ti. Hebrew Üniversitenden doçent 
unvanını aldıktan sonra, 1996’da MIT 
Ekonomi Bölümüne geçti ve burada 
doçent unvanıyla profesörlük unva-
nını aldığı 1998’e kadar çalıştı. 

Angrist 2008’den beri MIT Eko-
nomi Bölümünde öğrencilerine 
ekonometri ve çalışma ekonomi-
si dersleri veriyor. Angrist 2018’de 
Columbia Üniversitesinde de misa-
fir öğretim üyesi olarak görev aldı. 
Angrist, Ulusal Ekonomik Araştır-
malar Bürosu (National Bureau of 
Economic Research/ABD), Çalışma 
Ekonomisi Enstitüsü (IZA-Forsc-
hungsinstitut zur Zukunft der Ar-
beit/Almanya), Amerikan İktisat 
Derneği (American Economic Asso-
ciation), Amerikan İstatistik Derneği 
(American Statistical Association), 
Ekonometri Topluluğu (Economet-
ric Society/ABD), Amerika Nüfus 
Derneği (Population Association of 
America) ve Çalışma Ekonomistleri 
Topluluğu (Society of Labor Econo-
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mists) üyesidir.
Econometrica, Amerikan Eko-

nomik Değerlendirme (American 
Economic Review), Amerikan Eko-
nomi Dergisi: Uygulamalı Ekonomi 
(American Economic Journal: App-
lied Economics), İş ve Ekonomi İsta-
tistikleri Dergisi (Journal of Business 
and Economics Statistics), Ekonomi 
Yazıları (Economics Letters), Çalış-
ma Ekonomisi (Labour Economics) 
ve Çalışma Ekonomisi Dergisi (Jour-
nal of Labor Economics) adlı dergi-
lerde yayın yönetmenliği görevlerini 
profesyonel olarak yerine getirdi.

2.1. Çalışmaları
Angrist’in temel ilgi alanlarını 

eğitim ve okulun yeniden yapılan-
ması ekonomisi, toplumsal prog-
ramlar ve emek piyasası, göçün et-
kileri, emek piyasası düzenlemesi 
ve kurumları ile program ve politika 
değerlendirmesine yönelik eko-
nometrik yöntemler oluşturuyor. 
Ekonomi makaleleri veri tabanı sis-
temi IDEAS/RePEc’e kayıtlı 56.000 
ekonomist içinde, makale üretimi 
bakımından ilk 50’nin içinde yer 
alan Angrist’in, Guido Imbens, Alan 
B. Krueger, Victor Lavy, Parag Pat-
hak ve Jörn-Steffen Pischke ile or-
tak çalışmaları bulunuyor. Pischke 
ile 2009’da hazırladığı Çoğu Yararsız 
Ekonometri (Mostly Harmless Eco-
nometrics) başlıklı kitapta ampirik/

deneysel araştırmalarda kullanılan 
ekonometrik araçların işlevselliği-
ni sorguluyor. Yine Pischke birlikte 
hazırladığı ve ekonometri bölümü 
lisans öğrencilerine yönelik olan 
Ölçü-bilimde Ustalaşma: Sebepten 
Sonuca (Mastering ‘Metrics’: The 
Path from Cause to Effect) adlı çalış-
ma 2014’te yayınlanıyor.

Angrist’in yukarıda belirtilen 
temel ilgi alanlarına daha ayrıntılı 
bir şekilde bakılacak olursa eğitim 
ekonomisi kapsamında, okullaşma 
ve eğitimin ekonomiye nasıl katkı 
yaptığına dair araştırmaları dikkat 
çekiyor. Yine eğitim ekonomisi kap-
samında öğrencinin öğrenmesini 
etkileyen faktörlere yönelik araştır-
maları da önem taşıyor. Angrist’in bu 
alandaki diğer grup çalışmalarını ise 
Türkçeye Sözleşmeli Okul3 (Charter 
Schools) şeklinde çevrilebilecek ku-
rumlara yönelik çalışmaları oluştu-
ruyor.

Angrist’in çalışma ekonomisine 
yönelik araştırmalarına bakıldığın-
da, eğitim ekonomisi araştırmala-
rında olduğu gibi yaygın biçimde, 
yarı-doğal deneyleri, nedensel iliş-
kilerin tanımlanması amacıyla kul-
lanmaya çalıştığı görülüyor. Dokto-
ra tezini temel alarak hazırladığı bir 
çalışmada Angrist, Vietnam Savaşı 
gazilerinin yaşam boyu ekonomik 
kazançlarının gazi olmayanlara göre 
yüzde 15 düştüğü tahminine ulaş-

3  Sözleşmeli okul, faaliyetleri bakımından kendisine, alışılagelmiş kamu okulundan daha fazla esneklik hakkı tanın-
mış bağımsızca yönetilen kamu okulu olarak tanımlanmaktadır. Bu nedenle de sergilediği performansa yönelik 
daha fazla hesap verebilirlik sorumluluğu bulunmaktadır. Sözleşmeli okullar, okul ve onun yetkilendirdiği kurulu-
şun sözleşmesine bağlı bir şekilde faaliyetlerini sürdürür (https://charterschoolcenter.ed.gov).   



194 NOBEL EKONOMİ ÖDÜLÜ / Güven SAVUL

mak için, Vietnam Savaşı süresince 
uygulanan askere alım kuralarını 
inceliyor. 

Eğitim ve mesleki eğitime süb-
vanse edilmiş gazilik yardımlarını 
göz önünde bulunduran Angrist, bu 
yardımların ABD’deki okullaşmaya 
1,4 yıl civarında ve de gazilerin ka-
zançlarına yüzde 6 oranında katkı 
sağladığı sonucuna ulaşıyor. 

Daha sonraki çalışmasında, ABD 
asker alımlarının yapısal özellikle-
rini inceleyen Angrist, 1980’lerdeki 
gönüllü askerlik hizmetinin emek 
piyasası üzerindeki etkisini araştı-
rıyor. Bu araştırmasının sonucunda, 
1980’lerde, gönüllü askerlik hizme-
tinde bulunanların, hizmetleri süre-
since, benzer niteliklere sahip sivil-
lere göre daha fazla kazandıkları ve 
ardından sivil hayata geçtiklerinde 
de daha yüksek oranlarda istihdam 
edildikleri değerlendirmesinde bu-
lunuyor. 

Alan Kruger ile yaptığı başka 
bir çalışmada, ABD’li II. Dünya Sava-
şı gazilerinin, gazi olmayanlara göre 
daha fazla kazanıp kazanmadıkları-
nı araştırıp, gazilerin en fazla benzer 
niteliklere sahip gazi olmayanlar ka-
dar kazandıkları sonucuna ulaşıyor. 

ABD ordusu üzerine, John H. Jo-
hson ile yaptığı başka bir çalışmada 
Angrist, erkek ve kadın askerlerin 
görev yerlerine intikallerinin, bo-
şanma oranlarına etkisi ile eşlerinin 
emek arzı üzerindeki ilişki arasında 
büyük farklar olduğunu ortaya ko-
yarak, Körfez Savaşını, asker ailele-
rindeki işle ilgili boşanmaya yönelik 

değerlendirmelerde bulunmak için 
referans alıyor.

William Evans’la yaptığı ortak 
araştırmada Angrist, kız ve erkek 
çocuk sahibi olan ailelerin tercihle-
rini, çocukların ebeveynlerin emek 
arzı üzerindeki etkisini değerlendir-
mek amacıyla kullanıyor. Bu araş-
tırmada Angrist, aile büyüklüğünün 
erkelerin emek arzı üzerinde her-
hangi bir etki yaratmadığı; kadınla-
rın emek arazı üzerindeki etkisinin 
ise fazla önemsendiği sonucuna –
istatistiki/ekonometrik bir yöntem 
olan sıradan küçük kareler yönte-
mini (Ordinary Least Squares-OLS) 
kullanarak– ulaşıyor. 

Evans ile gerçekleştirdi-
ği 1996’daki bir araştırmada ise 
Angrist, 1970’te eyaletler (ABD) dü-
zeyinde gerçekleştirilen kürtaja yö-
nelik yasal düzenlemelerin okullaş-
ma ve emek piyasası bakımından 
sonuçlarını ele alıyor. Angrist’in elde 
ettiği bulgulara göre bu düzenleme-
ler genç yaşlardaki Afrika kökenli 
Amerikalı kadınlar arasındaki do-
ğum oranlarını azaltıyor; böylece 
liseyi bitirme oranları artan siyahi 
kadınlar üniversite eğitimine devam 
ederek istihdama katılıyor. 

Angrist, Daron Acemoğlu ile 
yaptığı başka bir çalışmasında ise 
1990’daki “Engelli Amerikalılar Ka-
nununun” sonuçlarını ele alıyor ve 
bu kanunun yürürlüğe girmesinin 
ardından geçen kısa süre içinde, 
engellilerin istihdamında keskin bir 
düşüş olduğu sonucuna ulaşarak, 
bu kanunun engelli insanların emek 
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piyasasında bulunarak elde ettikleri 
kazanımlara zarar verdiğini belirti-
yor. 

Angrist’in çalışma ekonomisine 
yönelik diğer bir araştırma alanını ise 
akraba evliliklerinin işgücüne katı-
lım oranları üzerine etkisi oluşturu-
yor. Yaptığı araştırmada Angrist, ak-
raba evlilikleri sonucunda özellikle 
kadınların işgücüne katılımlarında 
bir azalma olduğu, bunun aksine er-
keklerin katılım oranlarının ise artış 
yaşandığı bulgusuna ulaşıyor. 

Adriana Kugler ile yaptığı başka 
bir çalışmasında Angrist, emek pi-
yasası esnekliğini azaltan emek pi-
yasası kurumlarının göçe bağlı olan 
iş kayıplarını daha kötü hale getirdi-
ği sonuca ulaşıyor.

Angrist’in diğer bir ana ilgi ala-
nı olan ekonometriye bakıldığında 
ise, gerçekleştirdiği çalışmalarda, 
ekonometri alanına, bu alanda ve 
istatistikte kullanılan araçsal değiş-
kenler aracılığıyla katkı yaptığı gö-
rülüyor. 

Angrist’in aldığı ödüller aşağı-
daki gibi sıralanabilir:

Çalışma Ekonomisi Enstitüsü 
(IZA-Forschungsinstitut zur Zu-
kunft der Arbeit/Almanya) araştır-
ma bursu alan Angrist, Ekonometri 
Topluluğu üyesidir. 2006’da Ameri-
kan Sanatlar ve Bilimler Akademisi 
üyeliğine seçilen Angrist, 2007’de St. 
Gallen Üniversitesinden fahri dokto-
ra unvanı aldı. 2011’de Budapeşte’de-
ki Rajk László İleri Düzey Araştırma-
lar Üniversitesi tarafından her yıl 
verilen John von Neumann ödülünü 
kazandı. 

3. GUIDO IMBENS
3 Eylül 1963 Geldrop/Hollanda 

doğumlu Imbens ABD’deki haliha-
zırda Stanford Üniversitesi’nde eko-
nometri profesörü.

1975’te ailesiyle birlikte Hollan-
da’nın Deurne kentine taşınan Im-
bens, lise eğitimini Peellandcolle-
ge’de tamamladı. 2021’de verdiği bir 
mülakatta Imbens, ekonometriye 
olan ilgisinin, çocukluk döneminde 
hevesli bir satranç oyuncusu olma-
sıyla yakından bağlantılı olduğunu 
belirtti. 

1983’te Rotterdam Erasmus 
Üniversitesi’nden lisans derecesini 
alan Imbens, yüksek lisansını Birle-
şik Krallık’taki Hull Üniversitesi’nde 
ekonomi ve ekonometri alanlarında 
yüksek şeref derecesiyle 1986’da ta-
mamladı. 

Hull Üniversitesi’ndeki danış-
manı Anthony Lancaster’in, ABD’nin 
Rhode Island eyaletindeki Provi-
dence kentinde bulunan Brown Üni-
versitesi’ne geçmesinin ardından, 
Imbens de bu üniversiteye geçip 
yüksek lisans ve doktora çalışma-
larına devam etti. Imbens, Brown 
Üniversitesi’nde 1989’de ikinci yük-
sek lisansını, 1991’de de doktorasını 
tamamladı. Imbens, her iki dereceyi 
de ekonomi alanından aldı. 

Imbens, Harvard Üniversitesi’n-
de 1990-1997 ve 2006-2012 arası 
ders verdi. Hollanda Tilburg Üniver-
sitesi’nde 1989-1990 arasında ders 
veren Imbens, 1997-2001 arasında 
Los Angeles Kaliforniya Üniversi-
tesi’nde, 2002-2006 arasında ise 
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Kaliforniya Üniversitesi Berkley’de 
çalıştı.

Yukarıda da belirtildiği gibi 2021 
itibarıyla Stanford İşletme Enstitü-
sü’nde uygulamalı ekonometri ve 
ekonomi bölümlerinde profesör ola-
rak çalışıyor. Aynı görevi Stanford 
İktisadi Politika Araştırma Enstitüsü 
(SIEPR) ve Beşeri Bilimler Enstitü-
sü’nde de sürdürüyor.

3.1. Çalışmaları
Meslektaşı olan Joshua Angrist 

ve Alan Krueger ile beraber yaptığı 
çalışmada Imbens, ekonomistlerin 
gerçek yaşama yönelik kuramları, 
gerçek yaşam alanında test etmele-
rine olanak veren ve de doğal deney-
ler olarak bilinen araştırma yöntem 
ve çerçevelerinin geliştirilmesine 
yoğunlaşıyor. Özellikle yaptığı bu 
araştırmayla, nedensel ilişkilerin çö-
zümlenmesine katkı sunuyor. İlgili 
çalışmasında, çözümlediği konula-
rın kapsamına üniversite eğitimi ve 
diğer ileri düzey eğitimlerin gelirler 
üzerindeki etkisi giriyor. Nedesel 
ilişkilerin çözümlenmesine yönelik 
yaptığı çalışmasının çerçevesi, sos-
yal bilimler ile biyomedikal bilimleri 
de olmak üzere birçok farklı alanda 
kullanılabiliyor. Imbens’in bu çalış-
ması, farklı disiplinlerden araştır-
macılara, sahaya ve deneysel veriye 
dayalı müdahalelerin etkilerini kav-
rayabilme becerilerini geliştirerek, 
gerçek dünya deneylerinin sınırla-
rını anlamaları açısından olanaklar 
sağlıyor. Ekonomik faaliyetlere yö-
nelik yeni düzenlemelerin etkisin-

den, yeni ilaçların hastalar üzerinde-
ki faydasına yönelik araştırmalara 
kadar, olabildiğince farklı araştırma 
sorularının çözümlenmesi bakımın-
dan Imbens tarafından kullanılan 
yöntem bilimsel araçlar, araştırma-
cılara yardımcı oluyor. 

Joshua Angrist ile yaptığı er-
ken dönem çalışmalarının birinde 
Imbens, araştırmacıların gözleme 
dayalı verilerden nedene dayalı so-
nuçları kavramalarına yardımcı olan 
ve Yerel Ortalama Uygulama Etkisi 
(Local Average Treatment Effect/
LATE) adlı bir model geliştiriyor. Bu 
modeli 1994’te, Econometrica der-
gisinde yayınlanan Yerel Ortalama 
Uygulama Etkilerinin Tanımlanması 
ve Tahmini (Identification and Esti-
mation of Local Average Treatment 
Effects) başlıklı –Angrist ile hazırla-
dığı- makalesinde ayrıntılı biçimde 
açıklayıp, temel değişkenlerin etki-
lerini inceleyen kontrollü durumla-
rın karşıtı olarak, gerçek dünyada-
ki olaylar ve halleri niteleyen doğal 
deneyler fikrini kullanıyor. Imbens 
ve Angrist böyle bir çalışma hazırla-
yarak, pahalı, zaman israfına neden 
olan ve hatta etik değerlere aykı-
rılık teşkil edebilme riski bulunan 
kontrollü simülasyonlardan ziyade, 
gerçek dünyada doğal bir şekilde 
ortaya çıkan duruma ve rastlantıya 
dayalı gelişmelerden yararlanıyor. 
Bu çalışma ve modelin ekonometri, 
istatistik ve diğer birçok farklı alan-
dan gelen araştırmacının çalışmaları 
üzerinde kayda değer etkisi bulunu-
yor. 
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Politika belirleyicileri bakımın-
dan anlamı olabilecek modelin, ger-
çek hayata yönelik uygulamalarının 
birinde Imbens, istatistikçi Donald 
Rubin ve ekonomist Bruce Sacer-
dote ile emek arzı üzerinden elde 
edilen haksız kazançların etkisini 
araştırmak amacıyla ortak bir ça-
lışma yürütüyor. Üç akademisyen, 
Evrensel Temel Gelir veya (ABD öze-
linde düşünülmesi kaydıyla) federal 
düzeyde ve eyalet düzeyindeki ücret 
destek programlarının, yurttaşların 
işgücüne katılım isteği ve de niha-
yetinde bunun emek arzı üzerindeki 
etkisi gibi, politika müdahale araç-
larına ilişkin araştırma sürdürüyor. 
Doğal bir deney tasarımı amacıyla, 
Imbens, Rubin ve Sacerdote, kaza-
nanlara, götürü ödemenin yerine, 
ödemelerin yıllar içinde, aşamalı 
bir biçimde yapıldığı Massachuset-
ts eyalet lotosunun kazananlarına 
yönelik bir araştırma gerçekleşti-
riyor. Üçlü, bu çalışmayla, teminatlı 

gelirin nedensel sonuçlarını araştırı-
yor. Araştırmacılar, teminatlı gelirin 
emek arzı üzerinde bir miktar etkisi 
olduğu, fakat bunun insanların ne 
kadar çalıştığını değiştirmediği bul-
gusunu elde ediyor.

Imbens’in çalışmalarının bir 
kısmı, Amerikalı istatistikçi Donald 
B. Rubin ile kaleme aldığı İstatistik 
ile Sosyal Bilimler ve Biyomedikal 
Bilimlere Yönelik Nedensel Çıkarım-
lar (Causal Inference for Statistics, 
Social, and Biomedical Sciences) adlı 
kitapta özetleniyor. 

Imbens’in üye olduğu farklı der-
nek ve topluluklar bulunuyor. Im-
bens Ekonometri Topluluğu (üyelik 
tarihi 2001) ve Amerikan Sanatlar 
ve Bilimler Akademisi (üyelik tarihi 
2009) üyesi. Hollanda Kraliyet Sanat 
ve Bilimler Akademisi’ne yabancı 
üye olarak 2017’de dahil olan Im-
bens, 2020’de de Amerikan İstatistik 
Derneği üyeliğine seçildi. 
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Prof. Dr. Fevzi Şahlanan 1946 yılında Nevşehir'de doğmuş, ilk ve orta 
öğrenimini burada tamamlamıştır. 1966 yılında girdiği İstanbul Üniversite-
si Hukuk Fakültesi'nden, 1970 yılında birincilikle mezun olmuş, 1971 yılında 
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş Hukuku kürsüsüne asistan olarak 
girmiştir. 9 Ağustos 1979 tarihinde jüri önünde savunduğu "Sendikaların İşle-
yişinin Demokratik İlkelere Uygunluğu" konulu teziyle “Hukuk Doktoru” un-
vanını kazanan Şahlanan, 1981 yılında burslu olarak gittiği Fransa'da; Fransız 
Sendikalar Hukuku üzerinde çalışmalar yapmıştır. 1982 yılı başında Fran-
sa'dan dönmüş, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı’nda Yardımcı 
Doçentliğe atanmıştır. 

Üç yıl Yardımcı Doçent olarak görev yapan Fevzi Şahlanan; 23 Ekim 1985 
tarihinde, "Doçent" unvanını kazanmıştır. Şahlanan, 1992 yılında Profesör 
olmuş, 1 Mart 2013 tarihinde yaş haddinden emekli oluncaya kadar İstanbul 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde çalışmıştır. 2013 yılında emekli olduktan 
sonra Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde İş ve Sosyal Güvenlik Huku-
ku Anabilim Dalı Başkanı olarak görevine devam etmiştir. 1982 yılında ro-
tasyonla gittiği Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde İş Hukuku dersleri 
vermiştir. Ayrıca; İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Mühendis-
lik Fakültesi, İşletme Fakültesi, Orman Fakültesi'nde de İş Hukuku dersleri 
vermiştir. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde İş ve Sosyal Güvenlik 
Hukuku Anabilim Dalı Başkanlığı, İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku 
Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü görevlerini, anabilim dalındaki 
meslektaşları ile dönüşümlü olarak yürütmüştür. Prof. Dr. Fevzi Şahlanan; İş 
Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Milli Komitesi'nin 2009 yılında aynı adla 
bir derneğe dönüştürülmesinde kurucu üye olarak yer almış, iki dönem der-
neğin yönetim kurulunda görev yapmıştır.
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TÜRK-İŞ'İN I. GENEL KURULU (1952) 
VE 

MANEVÎ EVLADI: TÜRKİŞ MUMCULAR * 

Tevfik Nejat KARACAGİL** 

Adı ve Soyadı 
Öz Babası 

Manevi Babası 

Doğum Yeri 
Doğum Tarihi 
Hastalığı 

Türkiş MUMCULAR 
Rahim MUMCULAR 
(İstanbul Deri Debbağ İşçi
leri Sendikası Başkanı ve 
Türk-İş'in İzmir'de yaptığı 
I. Genel Kurulunda, İstan
bul İşçi Sendikaları Birliği 
Delegesi)(1) 

Türkiye İşçi Sendikaları 
Konfederasyonu (Türk-İş) 
İstanbul 
6 Eylül 1952(2) 

Çocuk felci (Poliomyelitis) 

Türk-İş'in manevi evladı Türkiş MUM-
CULAR'ın doğum tarihi üzerinden yaklaşık 
altı yıl geçtikten sonra, Türk-İş'in 14/16 Nisan 
1958 günleri Ankara İşçi Sigortaları Kurumu 
Konferans Salonunda yaptığı 3. Temsilciler 
Meclisi (Mümessiller Heyeti) toplantısında 
bulunuyoruz.(3) 

(*) İstanbul İşçi Sendikaları Birliği Güncesi'nden alıntı. 
(**) Birlik İcra Kurulu Üyesi 

(1) Rahim Mumcular, İstanbul İşçi Sendikaları Birliği Yönetim Ku
rulu üyesi iken 9 Haziran 1952 tarihinde Yönetim Kurulu 
üyeliğinden istifa etmiş. Bu durum kendisine sorulduğunda, is
tifasını da nedenini de anımsayamadı. (İstifa dilekçesi özel 
arşivimizdedir.) 

(2) Türk-İş, İlk Genel Kurulunu 6/9 Eylül 1952 günleri İzmir Gazi 
İlkokulu toplantı salonunda yapmıştır. Hatta, taşradan gelen 
kimi delegeler ile konuklar geceleri bu okulda yatmışlardır. 
Ancak Genel Kurul çalışmalarının, seçimlerin uzaması ne
deniyle 10 Eylül 1952 sabahı saat 06.00'ya kadar sürdüğü bi
linmektedir. Ayrıca Türkiş Mumcular, Raporda yazdığı gibi 10 
Eylül'de değil 6 Eylül 1952 tarihinde dünyaya gelmiştir. 
Diğer bu husus ise, Türk-İş'in IV.Genel Kuruluna sunduğu 
Çalışma Raporunda, bu toplatının 6/7 Eylül 1952 günleri 
yapıldığı belirtilmektedir. Kaynakça: Çalışma Raporu sayfa: 3. 
(Bu rapor özel arşivimizde mevcuttur.) 

(3) O tarihte Kurumun adı "İşçi Sigortalar Kurumu" idi. Daha sonra 
17 Temmuz 1964 gün ve 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Yasası 
136'ncı maddesi ile Kurumun adı "Sosyal Sigortalar Kurumu" 
olarak değiştirilmiştir. 

Toplantının üçüncü günü sabahki birle
şiminde "Türk-İş İcra ve Yönetim Kurulları 
Çalışmalarını Tetkik Komisyonu Raporu" 
görüşülürken Komisyon üyesi ve İstanbul/ 
Harb-İş delegesi Celal BÜLBÜL'ün, Baş
kanlık Divanına vermiş olduğu önergede 
böyle bir kimlik yer almaktaydı(4) 

Bu birleşimi yöneten Divan Başkanı Vekili 
Ziya HEPBİR (Petrol-İş), ''-Bu hususta bir 
teklif var" diyerek önergeyi okumuştur. 

Önergede, yukarıda verdiğimiz kimlik be
lirtildikten sonra şöyle bir başlangıç yapıl
maktadır(5) 

"Türk-İş Temsilcileri Meclisi Başkanlığına; 

Muhterem Temsilciler Meclisinin kıy
metli üyeleri; Raporları Tetkik Komisyonu 
olarak huzurunuza getirmiş bulunduğumuz 
Komisyon Raporuna, Tük-İş Yönetim Ku
rulu Raporunda bir hususu göreme
diğimizden ötürü özür diler, mevzubahis 
konunun Rapora bir madde halinde ithaline 
müsaadelerinizi şahsen arzederim." 

• Celal BÜLBÜL'ün böyle bir önerge ver
mesine, daha önce bir başka delegenin Türkiş 
MUMCULAR hakkında yaptığı konuşması 
neden olmuştu. Konuşma aynen şöyleydi; 

Mustafa ŞAHİN (İstanbul Deri-İş): 

"Türk-İş'in ilk İzmir Kongresinde bir de
lege arkadaşımızın bir erkek çocuğu dün-

(4) Kaynakça: Türk-İş 3.Temsilciler Meclisi Toplantısı Zabıt ve Ra
porları Sayfa:97/98. (Bu Rapor özel arşivimizde mevcuttur.) 

(5) Dizimizde, bu kimlik üzerinde kimi taktim tehirler ve düzeltmeler 
yapmak gerekti. 
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yaya gelmişti ve hepimizin malumu olduğu 
vechile bu çocuğa (Türkiş) adı konmuş, 
tahsil ve yaşamı ile Türkiye'de mevcut işçi 
sendikalarının alakadar olması hususu ka
rar altına alınmıştı. Bugün işbu çocuk te
davisi güç bir hastalığa duçar olmuş, mad
di bakımdan kifayetsiz durumda olan ba
bası Türkiş'i yeterli bir şekilde tedavi etti
remediğinden, her sendikanın bir defaya 
mahsus olmak üzere yüzer lira, Türkiş'in 
tedavisi yolunda teberruda bulunmasını tek
lif ediyorum."(6) 

İşte, bu konuşmadan sonradır ki; Divan 
İkinci Başkanı Ziya HEPBİR, önergeyi oku
muştur. Önerge şöyle devam etmektedir; 

"Çocuğun hastalığı, çocuk felci. Halen 
müdahil hekim Türkiye'de ilk defa çocuk 
felci hakkında Tıp Fakültesine bir tez 
sunan Operatör Doktor Cahit GÖÇER, 
bugünkü tıbbi imkânlara göre en az beş 
yıllık bir tedavi rejimi lazımdır demiştir. 
Şöyle ki; tanınmış artistlerden Johan Ways 
Müller (Tarzan) ve yine Esther Williams, 
çocuk felcinden sonra sistemli bir tedavi ile 
yüzme şampiyonları olabilmişlerdir." 

"Çocuk felci, kabili tedavidir. Fakat, 
ciddi ve aralıksız bir tedaviye muhtaçtır. 
Tedavi ise paraya dayanır. Eğer biz en az 
üç yıl için her sendika olarak Kon
federasyona yüzer lira bağışta bulunursak 
Türkiş'in tedavisine hasredilmek üzere bir 
bankaya yatırılacak bu para, hepimizin öz 
evladı olan ve daha çok manevi değeri bu
lunan bu çocuğumuzu Türk işçi davasının 
en kıymetli maskotu haline getirebiliriz." 

"Temsilciler Meclisi Başkanlık 
Divanının bu teklifimi behamel reye koy
masını veya bu husus hakkında müzakere 
açılmasını arzederim." İstanbul/Harb-İş De
legesi Celal BÜLBÜL. 

Divan İkinci Başkanı Ziya HEPBİR, bu 
önergeyi okuduktan sonra, teklifi şu ifadeyle 
oya sunmuştur; 

"Türk-İş İcra Kurulunun, Tükiş MUM
CULAR ile alakadar olmasını, tedavisi için 

(6) Kaynakça: Aynı Rapor sayfa:98. 

de her sendikanın bir defaya mahsus olmak 
üzere yüzer lira vermesini kabul edenler 
işaret buyursular. Teklif aynen kabul edil
miştir." (Alkışlar)(7) 

Aslında, Komisyon üyesi Celal 
BÜLBÜL'ün ve Komisyonun dikkatlerinden 
kaçan bu husus Türk-İş'in Temsilciler Mec
lisine sunduğu Raporda yer almaktaydı. Türk-
İş, Raporunda bu konuyu ele almış ve soruna 
şu şekilde değinmiştir; 

"Türk-İş'in İzmir'de akdettiği ilk Genel 
Kurulu toplantısı sırasında Kongre de
legelerinden Rahim MUMCULAR'ın bir 
erkek evladının dünyaya geldiğini bildiren 
telgrafın okunması üzerine mutlu top
lantıda verilen ve serinletici (tümcedeki 
ifade aynen böyle geçmektedir NK.) 
müjdeye TÜRKİŞ adı verilmesi ve Türkiye 
İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun ma
nevi evladı olması müsadesi istirham edil
miş, asil sendikacı Rahim MUMCULAR, 
bu şerefi Türk-İş'den esirgememiştir. O 
günden beri Türk işçisinin, sendikalarının 
ve sendika müntesiplerinin (mensuplarının) 
evladı olan, istikbalde kendisinden ümitle 
bahsedilen bu çocuk, Türk-İş'in kaderine 
bağlandığını ispat etmiş, Türk-İş gibi 
1952'den beri hiç sıhhate kavuşama
mıştır." 

"Bu ümit kaynağı, Türk-İş gibi daima 
hasta ve mecalsiz, hayatla mücadele 
etmiştir. Tek kelime ile Türk-iş gibi felç 
olmuştur. Biz, siz de idarecilerle birlikte 
Hükümet erkânı, bünyeye arz olan hastalığı 
teşhise ve tedaviye azami gayret sarfetmeye 
başladık. Türkiye İşçi Sendikaları Kon
federasyonu sağlam temeller üzerine inşa 
edilmekte olduğuna göre, evlâdını tedavi et
tirmesi işleri başında görmesi icap ettiği 
kanaati ile İdare Kurulumuz manevi 
evladının tedavi işinin kabul edilmesini tek
lif eder."(8) 

Daha sonra söz alan Türk-İş Başkanı Nuri 

(7) Kaynakça: Aynı Rapor sayfa:98. 
(8) Bu Raporu Türk-İş Yönetim Kurulu üyesi Devrişe Koç 

(Müskirat) okumuştur. Devrişe Koç, 27 Mayıs 1960 ihtilalinin 
önde gelen isimlerinden ve günümüzde (1995) Milliyetçi Hareket 
Partisi Genel Başkanı Alpaslan Türkeş'in kızkardeşidir. 
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BEŞER (Dok, Gemi-İş), yaptığı konuşma
sında şunları ifade etmiştir;(9) 

"-Muhterem arkadaşlar, Türkiş MUM-
CULAR'ın sıhhati ile İcra Kurulu olarak 
meşgul olmaktayız. Yapılması icap eden 
fedakârlığın karara bağlanmasını Ra
porumuzda istemişizdir. İdare ve İcra Ku
rullarının kararı; her sendikanın bir de
faya mahsus olmak üzere Türkiş 
MUMCULAR'a yüzer lira verilmesidir. İlk 
başlangıç olarak beşbin lira derhal Türkiş 
MUMCULAR'ın hesabına yatıracağız. Her 
yıl bu durumu devam ettireceğiz. 

Türk-İş Başkanı Nuri BEŞER'in bu 
konuşması üzerine delegelerden Melih 
DÖLEN (İstanbul/Bomonti Bira İş.) söz 
almış ve "Teşkilât olarak derhal yüz lira 
yatırıyoruz" demiş ve bunu takiben Adana/ 
Tekstil delegesi Hasan ÖZGÜNEŞ ise 
"Makbuzu verilsin, derhal yüz lira teberru 
ediyorum" diye ilave etmiştir. 

Bunları ifade edip belirttikten sonra, şimdi 
Türkiş MUMCULAR olayını, Türk-İş'in 
1958 yılı Nisan ayı içinde yaptığı 3. Tem
silciler Meclisi toplantısından yaklaşık 6 yıl 
ve günümüzden de (1995) yaklaşık 43 yıl ge
rilere giderek o günkü ortam içinde bir kez 
daha gözden geçirelim. 

1946 Yılında, yani İkinci Dünya Paylaşım 
Savaşı (1939-1945) sonrası biraz da dış et
kenlerle ülkede başlatılan çoğulcu demokratik 
düzen, ilk meyvelerini 1950 yılında vermiş ve 
Türkiye'de halk oyu ile bir siyasal iktidar 
değişikliği gerçekleşmiştir. 

Bundan iki yıl sonra ise, 1946/1947 
yıllarından itibaren yeniden başlatılan işçi ve 
sendikacılık hareketlerini bir çatı altında top
lamak amacıyla, yine bir hayli doğum 
sancıları da çeken Türkiye İş Sendikaları Kon
federasyonu (Türk-İş), 31 Temmuz 1952 ta
rihinde kurulmuş ve aynı yıl içinde ilk Genel 
Kurulu 6/9 Eylül 1952 günleri İzmir'de 
yapmıştır( 1 0 ) 

(9) Kaynakça: Aynı Rapor sayfa:98. O dönem Türk-İş Genel 
Başkanı Nuri Beşer (Dok, Gemi-İş), Genel Sekreteri Cemil 
Gider (Şişe-Cam) ve Genel Mali Sekreteri ise Ömer Ergün 
(DYF-İş) idi. Bunlar içinde günümüzde (1995) Cemil Gider ar
kadaşımız yaşamını yitirmiş bulunmaktadır. 

(10) Türk-İş'in ilk kuruluş bildirgesi aslı özel arşivimizde bu
lunmaktadır. Bu bildirge tarafımızdan sendikalara, Kon
federasyona kimi ilgili kişilere gönderilmiştir. 

Türk-İş'in Geçici İcra Kurulu, bu ilk Genel 
Kurulun tercihli olarak İzmir kentinde 
yapılmasını Çalışma Raporunda şöyle 
açıklamıştır; 

"Türk-İş'in ilk Kongresinin İzmir'de 
toplanmasına karar verilmesi; endüstri 
kalkınmasında ve memleket refahının 
sağlanmasında biz işçilerin rolünü be
lirtmeye bir vesile olmak gayesini 
gütmüştür. Bugün Türk işçilerinin bütün 
temsilcilerinin burada toplanabilmesinin 
uzun bir mazisi vardır. Bu mazi, bizleri hak 
edilmiş hürriyetleri miras bırakabilmek* 
için çeşitli baskılarla savaşmış ve üzücü ta
kibata göğüs germiş, hatta bu uğurda can 
vermiş işçi ağabeylerimizin gayretleriyle 
doludur.(11) 

Aslında, bunun ötesinde de kimi nedenler 
bulunmaktaydı. Öncelikle, Ulusal Kurtuluş 
Savaşı sonucu, İşgalci Yunan ordusu 1922'de 
İzmir'de denize dökülmüş ve Türk Ordusu 
yine aynı gün İzmir'e girmişti. Diğer bir neden 
ise Türkiye'de ilk İktisat Kongresi'nin 18 Şubat 
1923 tarihinde İzmir'de toplanmış olması ve 
bu Kongreye tercihli de olsa Türk işçi tem
silcilerinin katılmasıdır. Bir başka neden ise 
aynı günlerde Uluslararası İzmir Fuarının 
açılmasıdır.(12) 

Tük-İş'in bu ilk Genel Kurulu, yalnız 
Türkiye sınırları içinde değil, aynı zamanda 
uluslararası platformda da büyük yankılar 
yapmış, ilgi ve destek görmüş ve bundan 
ötürü Genel Kurulda delege sayısından 
yaklaşık dört katı fazla Hükümet mensupları, 
siyaset adamları, bilimciler, yerli ve yabancı 
sendikacılar ve yine çok sayıda yerli ve ya
bancı basın mensuplarının bulunması da dik
katleri çekmiştir.(13) 

Genel Kurula, Konfederasyonun 5 numaralı 
kurucusu olan ve ilk Geçici İcra Kuruluna 
kendi bünyesinden üç kişi veren İstanbul İşçi 
Sendikaları Birliği, yine kendi arasından 

(11) Kaynakça: Türk-İş'in I.Genel Kuruluna sunulan Geçici İcra Ku
rulu Çalıma Raporu Sayfa: 1. (Bu Rapor özel arşivimizde mev
cuttur) 

(12) İzmir Fuarına 1952 yılında yabancılar olarak 14 ülkenin firması 
katılmıştır. 

(13) Bu Genel Kurulda yaklaşık 78 delege ve 300'e yakın yerli ve ya
bancı konuk ve basın mensubu bulunuyordu. Biz, bu delegelerin 
72'sini saptayabildik. 
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seçtiği şu delegelerle katılmıştır:(14) 

1- Zühtü TETEY (Gıda-İş) 
2- Şeref HİVEL (Basın Teknisyenleri) 
3- Yusuf SİDAL (Madeni-Eşya) 
4- Mahmut YÜKSEL (Dok, Gemi-İş) 

5- Ahmet MUŞLU (Şekerleme ve 
Çikolata Sanayi) 

6- Hasan TÜRKAY (Şişe Cam) 
7- Kâmil ÜRKMEZER (Ayakkabı San.) 
8- Haydar ÇAĞLAR (Yunus Çimento San.) 
9- Rahim MUMCULAR(Deri Debbağ) 
10- İbrahim BALCI (Zeytinburnu 

Çimento San.) 

6 Eylül 1952 sabahından itibaren İzmir 
Gazi İlkokulu toplantı salonunda çalışma
larına başlayan Genel Kurul, çekişmeli ve 
çok yorucu geçen mesaisi sonucu, son gün 
seçimlere geçmiş ve bunu bütün gece 
sürdürerek 10 Eylül 1952 sabahı saat 06.30'da 
çalışmalarını tamamlamıştır. 

Seçimlerin yapıldığı bu saatlerde Başkan
lık Divanınca, Genel Kurula gelen bir telgraf 
okundu. 

Divan görevlisi Hasan Nuri AY tarafından 
okunan bu telgrafta, İstanbul İşçi Sendikaları 
Birliği Delegesi Rahim MUMCULAR'ın bir 
erkek çocuğunun dünyaya geldiği müjde
leniyordu.(15) 

Telgraf ve haber, seçimler nedeniyle büyük 
çekişme ve elektrikli hava içinde geçen top
lantıda coşku ve alkışlarla karşılandı. Top
lantıda bulunanlar Rahim MUMCULAR'ı 
tebrik etmeye başlamışlardı ki; Tekstil De
legesi Nusret ANAFARTA, çocuğa 
(TÜRKİŞ) adının konmasını önerdi. 

Bu konuda babasının onayı da alındıktan 
sonra Rahim MUMCULAR'ın çocuğuna 
Genel Kurul Kararı ile (TÜRKİŞ) adı kondu. 

(14) O dönem Türk-İş Ana Tüzüğüne göre Birlik, 10 delege ile tem
sil edilmekteydi (Birliğin, bu delege isimlerini Türk-İş'e bil
dirdiği 12 Ağustos 1952 gün ve 202 sayılı yazısı özel 
arşivimizde mevcuttur). 

(15) Hasan Nuri Ay, adını delege çizelgelerinde bulamadık. Kendisi 
, Başkanlık Divanında görevli olduğuna göre belki de, Divan Sek

reterliği yapmaktaydı. Zira, Türk-İş'in bu I.Genel Kurulunda 
Divan Başkanı Bahir Ersoy (Tekstil), Divan İkinci Başkanları ise 
Mahmut Yüksel (Deniz-İş) ve Süreyya Birol (Müskirat) idiler. 
Bu arkadaşlarımız yaşamlarını yitirmişlerdir. 

Bunun üzerine, Eskişehir/Sakarya delegesi 
Ramazan KAREMETE, Türk-İş'in, çocuğun 
manevi babası olmasını ve onun bütün eğitimi 
ve diğer giderlerinin Türk-İş tarafından karşı
lanmasını önerdi. 

Bu öneri de, oybirliği ve alkışlarla aynen 
kabul edildi. 

İşte böylece Türk-İş, 6/9 Eylül 1952 
günleri İzmir Gazi İlkokulunda yaptığı 1. 
Genel Kurulunda Türkiş MUMCULAR'ın 
hem isim ve hem de manevi babası oldu. 

Biz, okurlara Türkiş MUMCULAR hak
kında yalnız bu anı ve bilgileri vermekle de 
yetinmedik. Bu yönde araştırma ve girişimle
rimizi sürdürdük. Aradan 43 yıl gibi uzun bir 
süre geçmiş olmasına rağmen baba Rahim 
MUMCULAR ile oğul Türkiş MUM
CULAR'ı aradık. 

Kendilerini 8 Ocak 1995 Pazar günü ziyaret 
ettik. Bir yandan baba Rahim MUMCULAR 
ile eski günlerimizi andık ve hasret giderdik ve 
diğer yandan da yaklaşık yarım yüzyıllık bir 
zaman dilimi içinde neler yaptıklarını 
öğrenmek istedik. 

Baba MUMCULAR, son zamanlarda ağır 
bir rahatsızlık geçirmişti. Kendisine sordu
ğumuz eski günlere ait kimi anıları yanıtla-
yamadı. Çoğu belleğinden silinmişti. 

Ancak, ona gösterdiğimiz eski günlerimize 
ait resimlere bakınca bir hayli duygulandı. 
Göz pınarlarına biriken yaşlardan, günümüzde 
pek çoğu göçüp gitmiş arkadaşlarımızla 
geçirdiğimiz günleri anımsadığını anladık. 

Oğul Türkiş MUMCULAR'ı tahmini
mizin üstünde dinç ve sağlıklı bulduk. Ev
lenmiş ve çoluk çocuk sahibi olmuştu. Onunla 
yaptığımız söyleşide, Türk-İş camiası 
tarafından unutulmuş olmanın ezikliğini ve 
üzüntüsünü belirtti. Ayrıca kimi sıkıntıları da 
vardı. Bunların başında emeklilik ile ilgili so
runları gelmekteydi. 

Türk-İş, ilk yıllarda onunla yakından il
gilenmiş ve kendisini İstanbul Tıp Fakültesi 
Çapa Hastanesinde ameliyat yaptırmış ve 
yaklaşık iki yıl süre ile tedavisini de 
sürdürmüştü. 

40 
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Başkan Seyfi DEMİRSOY'un ölümüne 
kadar (1974) kendisine Türk-İş'ten her ay 500 
lira tahsil yardımı yapılmış ve bu yardım 
daha sonra kesilmişti. 

Ondan sonra bir kaç kez daha Ankara'ya, 
Türk-İş'e gitmiş ve ilkinde Başkan İbrahim 
DENİZCİER (Tekgıda-İş) zamanında yakın 
ilgi görmüş ve ondan sonraki gidişlerinde 
kendisini tanıyan dahi olmamış!.. 

Doğal olarak bundan ötürü üzgün 
görünüyordu. "Hadi beni tanıyamadılar, 
aradan çok uzun yıllar geçti, kadrolar 
değişti bu mümkün olabilirdi ama Türkiş 
MUMCULAR adı da mı onlara bir 
çağrışım yapmadı?" diyordu. 

Bu üzüntülerini de yapısında mevcut efen
diliği içinde anlatmaya çalıştı. Hatta, 

(TÜRKİŞ) adını taşımanın onurunu ve bunun 
gururunu duyuyordu. 

Kendilerine tekrar görüşmek dileği ile veda 
edip ayrıldığımızda biz de, kendi duy
gularımız içinde kimi düşüncelere daldık. 
Türk-İş, elbette bu denli bir unutkanlıktan 
sıyrılacaktır. 

Zira, siyasal platformlarda sırasında omuz-
layarak iktidara getirdikleri ve Türk halkı için 
onlardan çok şeyler beklerken yine tutum ve 
davranışlarıyla onları hüsrana, hayal kırıklı
ğına uğratan siyasal babalar ve siyasal analara 
karşı eleştiri ve yakınmalarda bulunurken, 
diğer yandan kendi adını taşıyan tek manevi 
evladı Türkiş MUMCULAR'ı anımsa
mamak ve hatta böyle bir varlığın mev
cudiyetinden bile bihaber olmak bu yolda 
vefasızlığın daniskasını sergilemek olacaktır. 

MÜLKİYELİLER BİRLİĞİ DERGİSİ • CİLT: XIX SAYI: 179-180 
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KARATAHTA İş Yazıları Dergisi 

ETİK KURALLAR 

KARATAHTA İş Yazıları Dergisi, “Üniversitelerarası Kurul Bilimsel Araş-
tırma ve Yayın Etiği Yönergesi” ile Yayın Etiği Komitesi (Committe on Pub-
lication Ethics -COPE)’nin “COPE Dergi Editörleri için Etik Davranışlar ve En 
İyi Uygulamalar Kılavuzu” ve “COPE Dergi Editörleri için En İyi Uygulamalar 
Kılavuzu” kapsamında etik ilkeler ve kurallara bağlı olarak TÜBİTAK/ULAK-
BİM (TRDİZİN) Standartları esas alınarak yayımlanmaktadır. 

Üniversitelerarası Kurul Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesinde 
ifade edilen bilimsel araştırma ve yayın etiğine aykırı eylemler aşağıda be-
lirtilmiştir.

Yazar(lar)ın belirtilen araştırma ve yayın etiğine aykırı eylemlerde bulun-
maması ve etik kurallara uyması beklenmektedir.

Bilimsel araştırma ve yayın etiğine aykırı eylemler şunlardır:

	İntihal: Başkalarının özgün fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserle-
rini bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tama-
men kendi eseri gibi göstermek

	Sahtecilik: Bilimsel araştırmalarda gerçekte var olmayan veya tahrif 
edilmiş verileri kullanmak,

	Çarpıtma: Araştırma kayıtları veya elde edilen verileri tahrif etmek, 
araştırmada kullanılmayan cihaz veya materyalleri kullanılmış gibi gös-
termek, destek alınan kişi ve kuruluşların çıkarları doğrultusunda araş-
tırma sonuçlarını tahrif etmek veya şekillendirmek,

	Tekrar yayım: Mükerrer yayınlarını akademik atama ve yükselmelerde 
ayrı yayınlar olarak sunmak,

	Dilimleme: Bir araştırmanın sonuçlarını, araştırmanın bütünlüğünü bo-
zacak şekilde ve uygun olmayan biçimde parçalara ayırıp birden fazla sa-
yıda yayımlayarak bu yayınları akademik atama ve yükselmelerde ayrı 
yayınlar olarak sunmak,

	Haksız yazarlık: Aktif katkısı olmayan kişileri yazarlar arasına dâhil et-
mek veya olan kişileri dâhil etmemek, yazar sıralamasını gerekçesiz ve 
uygun olmayan bir biçimde değiştirmek, aktif katkısı olanların isimlerini 
sonraki baskılarda eserden çıkartmak, aktif katkısı olmadığı hâlde nüfu-
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zunu kullanarak ismini yazarlar arasına dâhil ettirmek.

   Diğer etik ihlal türleri şunlardır:

	Destek alınarak yürütülen araştırmalar sonucu yapılan yayınlarda des-
tek veren kişi, kurum veya kuruluşlar ile bunların katkılarını belirtme-
mek.

	Henüz sunulmamış veya savunularak kabul edilmemiş tez veya çalış-
maları, sahibinin izni olmadan kaynak olarak kullanmak.

	Yayınlarında hasta haklarına riayet etmemek.

	İnsanlarla ilgili biyomedikal araştırmalarda veya diğer klinik 
araştırmalarda ilgili mevzuat hükümlerine aykırı davranmak.

	İncelemek üzere görevlendirildiği bir eserde yer alan bilgileri eser 
sahibinin açık izni olmaksızın yayımlanmadan önce başkalarıyla pay-
laşmak.

	Bilimsel araştırma için sağlanan veya ayrılan kaynakları, mekânları, im-
kânları ve cihazları amaç dışı kullanmak.

	Bilimsel bir çalışma kapsamında yapılan anket ve tutum araştırmala-
rında katılımcıların açık rızasını almadan ya da araştırma bir kurumda 
yapılacaksa ayrıca kurumun iznini almadan elde edilen verileri yayım-
lamak.

	Araştırma ve deneylerde; hayvanlara ve ekolojik dengeye zarar vermek, 
çalışmalara başlamadan önce alınması gereken izinleri yetkili birim-
lerden yazılı olarak almamak, mevzuatın veya Türkiye’nin taraf olduğu 
uluslararası sözleşmelerin ilgili araştırma ve deneylere dair hükümlerine 
aykırı çalışmalarda bulunmak.

	Araştırmacılar veya yetkililerce, yapılan bilimsel araştırma ile ilgili ola-
rak muhtemel zararlı uygulamalar konusunda ilgilileri bilgilendirme ve 
uyarma yükümlülüğüne uymamak.

	Bilimsel çalışmalarda, diğer kişi ve kurumlardan temin edilen veri ve bil-
gileri, izin verildiği ölçüde ve şekilde kullanmamak, bu bilgilerin gizliliği-
ne riayet etmemek ve korunmasını sağlamamak.

Okuyucu, KARATAHTA İş Yazıları Dergisi’nde yayınlanan bir makalede 
önemli bir hata ya da yanlışlık fark ettiğinde ya da editoryal içerik ile ilgili 
herhangi bir şikayeti (intihal, yinelenen makaleler vb.) olduğu zaman dergi-
karatahta@turkmetal.org.tr  adresine mail atarak şikayette bulunabilir.  
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KARATAHTA İş Yazıları Dergisi 

YAYIN İLKELERİ VE YAZIM KURALLARI 

	KARATAHTA İş Yazıları Dergisi, dört ayda bir (yılda üç kez Nisan-Ağus-
tos-Aralık) yayımlanan ulusal hakemli bir dergidir. 

	Dergide yayımlanan yazıların her türlü sorumluluğu yazar(lar)ına aittir. 
Dergide yer alan yazılar kaynak gösterilmeden kullanılamaz. Dergide 
yayımlanan yazıların yayın hakkı Türk Metal Sendikası’na aittir.

	Dergide yayımlanabilecek yazılar (makale, karar incelemeleri ve çeviri), 
çalışma hayatına ilişkin düzenlemeler, iş hukuku ve sosyal güvenlik hu-
kuku alanını içeren yazılardır. Yazıların dili Türkçe’dir.

	Dergiye gönderilecek yazılar, başka bir yerde yayımlanmamış ya da ya-
yımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. 

	Dergiye gönderilen yazıların yazım bakımından son denetimlerinin ya-
pılmış olduğu ve basılmaya hazır olarak gönderildiği kabul edilir.

	Dergiye gönderilen yazılar, ilk olarak şekil ve içerik yönünden Yayın Ku-
rulu’nca ön incelemeye tabi tutulmaktadır. Şekil şartlarına veya dergi 
içeriğine uymayan yazılar ön inceleme sonrasında Yayın Kurulu’nca 
yazara iade edilir.

	Dergiye gönderilen yazıların değerlendirme süresi için tarih verilmez. 

	Yayın Kurulu’nca şekil ve içerik bakımından uygun görülen yazılar, bi-
limsel inceleme/denklik okuması için en az iki hakeme gönderilir. Ha-
kemlerden gelen raporlar doğrultusunda yazının yayımlanmasına, rapor 
çerçevesinde yazardan düzeltme istenmesine veya yazının yayımlan-
mamasına karar verilir. Tamamlanmamış veya düzeltilmiş yazı Yayın 
Kurulu’nca tekrar hakeme gönderilebilir. Hakem değerlendirme süreci 
gizli olup, hakem formları dergi arşivinde saklanır. 

	En az iki hakemin olumlu görüşü ile dergide yayımlanmasına karar veri-
len yazılara telif ücreti ödenir. 

	Dergiye gönderilen yazıların, hakemlik sürecine alınacağı garantisi ve-
rilmez.

	Dergiye gönderilen yazıların yayımlanması konusunda son karar Yayın 
Kurulu’na aittir. 

	Hakem denetiminden geçmeyen ve telif ücreti ödenmeyecek davet ya-
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zıları, Yayın Kurulu değerlendirmesi sonucuna göre dergide yer alır.

	Dergide yayımlanmasına karar verilen hakemli yazılar ve davet yazıları 
alfabetik olarak dergi içeriğinde yer alır.

	Dergiye gönderilecek yazılar, 

dergikaratahta@turkmetal.org.tr elektronik posta adresine 

ya da derginin,

TÜRK METAL SENDİKASI 

Araştırma ve Eğitim Merkezi

Beştepe Mah. 4. Sok. No: 3 Söğütözü-Yenimahalle / ANKARA

adresine iki nüsha halinde gönderilmelidir. 

	Dergiye gönderilecek yazılar, yazar(ların) ismi, kurumu ve açık adresi, 
“ORCID iD” bilgisi ile telefon numarası ve e-posta adresinin bulunduğu 
üst kapak sayfası ile gönderilmelidir. 

	Dergiye gönderilecek yazılarda Türkçe ve İngilizce başlık ile “ÖZ” ve 
“ABSTRACT” mutlaka bulunmalıdır. Öz ve Abstract bölümlerinin toplamı 
400 kelimeyi geçmemelidir. Yazıdaki konuyu tanımlayan “Anahtar Keli-
meler” ve “Keywords” 3-6 kelime arasında olmalıdır.

	Dergiye gönderilen yazılarda “GİRİŞ”  ve  “SONUÇ” bölümü bulunmalıdır.

	Dergiye gönderilecek yazılar, A4 boyutlarındaki kâğıda üst, alt, sağ ve 
sol boşlukları 2,5 cm; 12 punto Times New Roman yazı karakteri, iki yana 
yaslı, satır sonu tirelemesiz ve 1,5 satır aralığında hazırlanmalıdır.  Yazı 
içindeki dipnotlar: sayfa altında, 10 punto Times New Roman yazı karak-
teri, iki yana yaslı, satır sonu tirelemesiz ve 1 satır aralığında olmalıdır.

	Dergiye gönderilecek yazıların: şekil, grafik ve tabloları, derginin belirtti-
ği formata uygun ve A4 kâğıt boyutunu aşmayacak şekilde düzenlenmiş 
olmalıdır. Yazılardaki şekil, grafik ve tablolar metin içinde, başlık ve sıra 
numarası ile yer almalıdır. Şekil, grafik ve tabloların altındaki notlar bu 
materyalleri ana metne bakmaksızın anlaşılabilir hale getirme amacını 
taşımalıdır. Konu hakkında ek bilgi içeren dipnot, şekil, grafik ve tablolar 
olabildiğince atıf yapılan sayfada veya hemen devamında yer almalıdır.

	Dergiye gönderilecek yazılar, açıkça tanımlanmış ve numaralandırıl-
mış bölüm ve alt bölümlere ayrılmalıdır. Alt bölümler 1.1. (1.1.1, 1.1.2, ...), 
1.2, vb. şeklinde numaralandırılmalıdır. ÖZ, ABSTRACT, GİRİŞ ve SONUÇ 
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numaralandırılmış bölümlere dâhil edilmemelidir.

1. BÖLÜM BAŞLIKLARININ TAMAMI BÜYÜK HARFLERLE YAZILMALIDIR

1.1. İkinci Alt Seviye Başlıklarda Yer Alan Kelimelerin Sadece İlk Harfleri 
Büyük Yazılmalıdır

1.1.1. Üçüncü Alt Seviye Başlıklarda Yer Alan Kelimelerin Sadece İlk Harf-
leri Büyük Yazılmalıdır

1.1.1.1. Dördüncü alt seviye başlıklarda sadece ilk kelimenin ilk harfi bü-
yük yazılmalıdır

	Metin içinde yer alması uygun görülmeyen açıklamalar için sayfa altı 
dipnot yöntemi kullanılmalıdır. Dipnotlar içinde yapılacak atıflarda da 
aşağıdaki yöntem uygulanmalıdır.

	Yazıda yararlanılan ve gönderme yapılan kaynaklar, American Psycho-
logical Association (APA) referanslama sistemine uygun gösterilmelidir. 

	Buna göre; Kitap ve makalelere metin içindeki atıflarda yazarın soyadı ve 
yayın tarihi (ve gerekliyse sayfa bilgisi) eklenmelidir.:

Tek yazarlı kitaplara atıfta bulunurken

•	 Yazarın adı cümle içinde geçiyorsa,

Dominelli’ye (2002: 66) göre….

•	 Yazarın adı cümle içinde geçmiyorsa,

… (Şahin, 2010: 67). 

şeklinde yazılmalıdır.

Metinde iki yazarlı kitaplara atıfta bulunurken:

•	 Yazarın adı cümle içinde geçiyorsa,

Carr ve Chen’e (2004: 9) göre…

•	 Yazarın adı cümle içinde geçmiyorsa,

… (Carr ve Chen, 2004: 9). 

şeklinde yazılmalıdır.

Metinde üç veya daha fazla yazarlı kitaplara atıfta bulunurken:

•	 Yazarların adı cümle içinde geçiyorsa ilk atıfta,

Kernis, Cornell, Sun, Berry, Harlow, ve Bach’a (1993: 1120) göre…
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Takip eden atıflarda,

Kernis ve diğerlerine (1993: 1130) göre…

•	 Yazarların adı cümle içinde geçmiyorsa ilk atıf,

… (Kernis, Cornell, Sun, Berry, Harlow ve Bach, 1993: 1120).

Takip eden atıflar,

…(Kernis ve diğerleri, 1993: 1130).

şeklinde yazılmalıdır.

•	 Aynı yazarın farklı tarihli eserlerine atıflar,

… (Benjamin, 1992: 87; 2001: 84).

şeklinde yazılmalıdır.

•	 Aynı yazar tarafından aynı yıl içinde yapılmış farklı çalışmalara yapı-
lan atıflar a, b, c harfleri ve virgül ile birbirinden ayrılarak

…(Doğan ve Şencan, 2007a, 2007b). 

(Glenn ve Johnson, 1964a: 90)

(Glenn ve Johnson, 1964b: 90)

şeklinde yazılmalıdır. 

•	 Yazarı olmayan çalışmalara yapılan atıflar, 

(Eserin Adı –Uzun İse Eserin İlk İki Kelimesi- Yıl: Sayfa No)

(College Cost Book, 1983: 54) 

şeklinde yazılmalıdır. 

•	 Tarihi olmayan çalışmalara yapılan atıflar ‘t.y.’ (tarih yok) kısaltma-
sıyla gösterilir , 

(İnan, t.y.: 11). 

şeklinde yazılmalıdır. 

	Yazar olarak bir grup/tüzel kişi (dernekler, şirketler, devlet kurumları 
ve diğer çalışma grupları gibi) yayınlarına metin içindeki atıflarda kurum 
adı ve yayın tarihi (gerekliyse sayfa bilgisi eklenmelidir. 

•	
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•	 Atıf cümle içinde geçiyorsa ilk atıfta,

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu  (TÜBİTAK, 2013)…

Takip eden atıflarda:

TÜBİTAK (2013)…

•	 Atıf cümle sonunda yapılıyorsa,

…(TÜBİTAK, 2013).

	Cümle sonunda birden fazla kaynağa atıfta bulunuluyorsa, bu kaynaklar 
parantez içinde alfabetik sıra ile verilmeli ve atıflar noktalı virgülle ayrıl-
malıdır.

(Altar, 2006: 74; Cangal, 2005: 42; Say, 1997: 98; Sun, 2006: 56;  Zeren, 2003: 
22;).

	Kaynaklar yazının sonunda ayrı bir sayfada “KAYNAKÇA” başlığı altında 
verilmelidir.

	Kaynakça listesinde bütün yazarların isimleri soyadına göre alfabetik 
yer almalıdır. Bir yazarın birden çok çalışması kaynakçada yer alacaksa 
yayın tarihine göre eskiden yeniye doğru bir sıralama yapılmalıdır. Aynı 
yılda yapılan çalışmalar için a, b, c ibareleri kullanılmalıdır ve bunlar me-
tin içinde yapılan atıflarda da aynı olmalıdır.

•	 Kaynakça’da kitaplar: Yazar Soyadı, Adının Baş Harfleri. (Yıl), Başlık, 
Baskı, Basıldığı Yer: Basımevinin İsmi. ile gösterilmelidir.

Başar, E. (2010), Demografiye Giriş, Ankara: Gazi Kitabevi.

Makal, A., Toksöz, G. (2015), Geçmişten Günümüze Türkiye’de Kadın 
Emeği, Ankara: İmge Kitabevi.

Glenn, W. H., Johnson, D. A. (1964a), Calculating Devices, London: John 
Murray.

Glenn, W. H.,  Johnson, D. A. (1964b), Graphs. London: Murray.

•	 Kaynakça’da makaleler: Yazarın Soyadı, Adının Baş Harfleri. (Yıl), 
Makalenin Başlığı, Derginin İsmi, Cilt Numarası (Sayı), İlk ve Son Say-
fa Numaraları ile gösterilmelidir.

Tiryaki, D., Tatar, M. (2000), Sağlık Sigortası: Teori ve Uygulama, Ha-
cettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 11 (1), 103-132.
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•	 Kaynakça’da kitap bölümü: Yazarın Soyadı, Adının baş harfleri. (Yıl), 
Bölümün Başlığı, (Ed. Editörün Adının Baş Harfleri. Soyadı), Kitabın 
Adı, İlk ve Son Sayfa Numaraları, Şehir: Yayınevi ile gösterilmelidir. 

Erkmen, T. (2012). Örgüt Kültürü: Fonksiyonları, Öğeleri, İşletme Yö-
netimi ve Liderlikteki Önemi. (Ed. M. Zencirkıran.), Örgüt Sosyolojisi, 
233–263, Bursa: Dora Basım Yayın.

Watson, J.(1998), Engineering Education in Japan After the Iwakura 
Mission, (Eds. I. Nish), The Iwakura Mission in America and Europe: A 
New Assessment, 108-112, Surrey: Japan Library.

•	 Kaynakça’da editörlü kitap: Yazarın Soyadı, Adının Baş Harfleri. (Ed.) 
(Yıl), Kitabın Adı, İlk ve Son Sayfa Numaraları, Şehir: Yayınevi ile gös-
terilmelidir. 

Ören, T., Üney, T. ve Çölkesen, R. (Ed.). (2006), Türkiye Bilişim Ansik-
lopedisi, İstanbul: Papatya Yayıncılık.

•	 Kaynakça’da bir grup/tüzel kişi (dernekler, şirketler, devlet kurum-
ları ve diğer çalışma grupları gibi) çalışmalarında: Grup/Tüzel Kişi 
Adı (Yıl), Çalışmanın Adı, İlk ve Son Sayfa Numaraları, Şehir ile gös-
terilmelidir.

SGK (2012), Avrupa Birliğinde Sosyal Güvenlik, Ankara. Şeklinde 
gösterilir.

•	 Kaynakça’da internetten alınan dokümanlar: Yazarın Soyadı, Adının 
Baş Harfleri. (Yıl),: Doküman Başlığı, http://www. .. ile başlayan in-
ternet adresi, (Erişim Tarihi: Gün/Ay/Yıl) ile gösterilmelidir.
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KARATAHTA İş Yazıları Dergisi 

KİŞİSEL VERİ İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

1. Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği 
Değerli ve kıymetli okuyucularımız, Türk Metal Sendikası olarak sizler için 

çıkarmış olduğumuz “KARATAHTA İş Yazıları Dergisi” ile birlikte sizlere kali-
teli ve güvenilir hizmet sağlamak için çalışmaktayız. Çalışmalarımızı yapar-
ken kişisel verilerin korunmasının kişilerin temel hakkı olduğuna inanarak, 
verilerinizin güvenliğini en üst seviyeye çıkartma konusunda hassasiyetle 
yaklaşmaktayız. “6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” uyarınca, 
kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Türk Metal Sendikası “Türk Metal” 
tarafından, özet olarak aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. 

Türk Metal’in, 6698 sayılı Kanun uyarınca; 

İrtibat Kişisi: Özge YAŞAR Telefon: +90 0312 292 64 00 

2. Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği 
Kişisel verileriniz, kişisel verilerinizi bizlere açıklamanıza konu olan ve 

aşağıda sıralanan amaçlarla; 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde be-
lirtilen kişisel veri işleme şartları dâhilinde işlenebilecektir Kişisel verileriniz; 
ücretsiz olarak verilen dergimizden faydalandırmak ve gerekli işlemler, dergi 
ve içerik faaliyetlerin gerçekleştirilmesi adına ve ayrıca derginin ilgili kişilere 
ulaştırılabilmesi adına gerekli çalışmalar için işlenmektedir. 

3. Kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği 
Kişisel verileriniz; dergi kapsamında yer alan içeriklerin oluşturulması 

amacıyla; içerik yazarlarına ve ilgili kurum ve kişilere, dergi basım ve ya-
yın işlemleri amacıyla; ilgili basım ve yayım kurumlarına, dergi sürekliliğini 
sağlamak amacıyla; ilgili ajans ve iş ortaklarına, derginin adrese ulaştırıl-
ması amacıyla; kargo ve kurye iş ortaklarına, dergi içerik ve çalışmalarının 
analiz ve reklamcılık faaliyetlerinin yürütülmesi maksadıyla ilgili birim ve iş 
ortaklarına ve ayrıca Türk Metal adına yürütülen faaliyet, iş ve işlemler için, 
iş ortaklarına, üyelerine, iştiraklerine, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve 
özel kişilere, 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri 
işleme şartları ve amaçları çerçevesinde belirtilen amaçlarla sınırlı olarak 
aktarılabilecektir. 

4. Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi 
Kişisel verileriniz Türk Metal tarafından, farklı kanallar ve farklı hukuki 

sebeplere dayanarak; Türk Metal sendikal faaliyetlerinin uygulanması ve 
yürütülmesi amacıyla, KARATAHTA İş Yazıları Dergisi içerik oluşturulması, 
basım ve yayımı ile iletilmesi amacıyla toplanmaktadır. Bu süreçte toplanan 
kişisel verileriniz; Türk Metal kişisel veri politikaları çerçevesinde yer alan 
amaçlar doğrultusunda, sendikal faaliyetlerin yürütülmesi ve dergi faaliyet-
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lerinin yürütülmesi için fiziki, yazılı, sözlü ve elektronik ortamda toplanmak-
tadır. Bu hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kanun’un 
5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsa-
mında bu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve ak-
tarılabilmektedir. Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaç ve kapsamda 
sözlü, yazılı fiziki veya elektronik olarak toplanabilir.

5. İlgili kişinin 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 11. madde-
sinde sayılan hakları 
İlgili kişi olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, Türk Metal’in Beştepe 

Mah. 4. Sok. No: 3 Söğütözü – Yenimahalle / ANKARA adresine Noter aracı-
lığıyla veya birebir başvurunuz ile iletmeniz durumunda Türk Metal talebin 
niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak 
sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, 
Türk Metal tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifede-
ki 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 dü-
zeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin ak-
tarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

	6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlen-
miş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalk-
ması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve 
bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere 
bildirilmesini isteme, 

	İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz 
edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkması-
na itiraz etme,

	Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğra-
ması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, 

haklarına sahip olduğunuzu hatırlatmak isteriz.
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