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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

Yüksek enflasyon devam ederken seçim “Kaygan Zemini”ne girmiş bulu-
nuyoruz. Bu ortamda Asgari Ücret 10.008 TL/AY (net 8.506.80 TL/AY) olarak 
belirlendi. 6.471 TL ile 10.008 TL arasındaki bütün farklı ücretler 10.008 TL’de 
birleşti. Bir de 10.008 TL’nin yakın üstünde ücretler var. Yılbaşından sonra iş-
verenler ve sendikalar bozulan işyeri ücret skalalarını yeniden düzenlemek 
zorunda kalacaklar. Bu da kolay iş değil.

Sırada kendilerine söz verilmiş, emekli olma hakkını bekleyen Emeklilik-
te Yaşa Takılanlar (EYT) ve kadroya geçirilmeyi bekleyen Sözleşmeli Personel 
var. Sonrasında memur ve emekli aylıkları zam bekliyor olacak. Ayrıca 2023 
yılı kamu kesimi toplu iş sözleşmelerinin bağıtlanacağı yıl. Kısacası kesenin 
ağzı kapanacak gibi görülmüyor. Beklentiler ise yüksek.

Merkez Bankası’nın 2023 yılı için öngördüğü yüzde 22,3 enflasyon oranının 
gerçekleşmesi hiç kolay olmayacak. 

Bu işlerle uğraşan herkese ve her kesime başarılar diliyoruz.
Dergimizin bu sayısında dört makalemiz var. İlk makale sendikamız en-

düstri ilişkileri uzmanlarından doktora öğrencisi Demet Kuru’ya ait “Cinsiyet 
Değişkenine Göre İşçilerin Sendikal Algı ve Tutumları: Otomotiv Sektöründe 
Bir Araştırma” başlığını taşıyor. Araştırmanın örneklemi Bursa ilinde otomotiv 
sektöründe faaliyet gösteren bir işyerinde montaj hattında çalışan 168 kadın 
ve 236 erkek işçiden oluşuyor. Özgün bir çalışma.

İkinci makale Prof. Dr. Ali Seyyar ve Dr. Yunus Köleoğlu’na ait. “Devlet Des-
tekli İnovasyon Politikası ve Sonuçları: İsviçre Örneği” başlıklı. Türkiye’nin 
stratejik inovasyon politikalarına katkı sağlamak düşüncesiyle kaleme alın-
mış bir makale.

Üçüncü makale, Prof. Dr. Oğuz Karadeniz’e ait. “Kamuda Sürekli İşçi Kadro-
suna Geçirilen Taşeron İşçileri ve Zorunlu Emeklilik Sorunu: İnsan Sağlığı Hiz-
metleri ve Yatılı Bakım Sektörleri Örneği” başlığını taşıyor. Fark edilmiş ancak 
yeteri kadar tartışılmamış bu can yakıcı uygulama devam ediyor. Makale bu 
zorunluluğu yaşayan işçileri anlatıyor.

Dördüncü makale Prof. Dr. Yusuf Alper’in “Sosyal Güvenlik Kurumunun 
İdari Özerkliği Sorunu” başlıklı makalesi. Unutulan özerkliği ve varılan noktayı 
hatırlatan bir çalışma.

Her sayımızda olduğu gibi sırada bir söyleşi var. Bu sayının konuğu Bursa 
Uludağ Üniversitesi’nden Prof. Dr. Aysen Tokol. 

Dergimiz Genel Yayın Yönetmeni Dr. Naci Önsal, 7 Ekim 2022 tarihinde “Üc-
ret Gelirlerinde Vergi” konusunu Prof. Dr. Zeki Erdut, Prof. Dr. Oğuz Karadeniz 
ve Prof. Dr. Sayım Yorğun ile birlikte gözden geçirdi. Bu çalışma dergimizde yer 
alıyor. İlgiyle okunacağını düşünüyoruz.



Ve sırada çalışma yaşamı ile ilgili beş adet Anayasa Mahkemesi kararı 
var. Kapanışı her zaman olduğu gibi tarihi bir belge ile yapıyoruz. “TÜRK-
İŞ‘in İstekleri” 1995 yılında kalan bu istekleri hatırlamak size neleri çağ-
rıştıracak bakalım.

Gelecek sayıda yeniden buluşmak dileğiyle iyi okumalar…
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CİNSİYET DEĞİŞKENİNE GÖRE İŞÇİLERİN 
SENDİKAL ALGI VE TUTUMLARI: OTOMOTİV 
SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA(*)

ÖZ
Literatür incelendiğinde ço-

ğunlukla kadınların gerek sendikal 
örgütlenme oranlarının gerekse 
sendikal faaliyetlere katılımlarının 
erkeklerle kıyaslandığında daha 
düşük olduğuna yer verilmektey-
se de bu alanlarda cinsiyete daya-
lı farkın bulunmadığını gösteren 
çalışmalar da karşımıza çıkmak-
tadır. Bu çalışmanın temel amacı, 
cinsiyet değişkenine göre sendi-
kalaşmaya yönelik algı ve tutum-
ları örgütlenme deneyimi üzerin-
den incelemektir. Araştırmanın 
örneklemini Bursa ilinde otomotiv 
sektöründe faaliyet gösteren bir 
işyerinde montaj hattında çalışan 
168 kadın ve 236 erkek işçi oluştur-
maktadır. Araştırmada veri topla-
ma aracı olarak anket ve görüşme 
teknikleri bir arada kullanılmıştır. 
Sendikaya karşı algı ve tutumların, 
eylem kararlılıklarının cinsiyet de-
ğişkenine göre istatistiksel olarak 
anlamlı olup olmadığı Ki-Kare tes-
ti ile analiz edilmiştir. Çalışmanın 
bulguları incelendiğinde, cinsiyet 
değişkenine göre sendikalara yö-

nelik tutumlar farklılık gösterse de 
literatürde yaygın olarak bulunan 
kadınların erkeklere göre olumsuz 
sendikal algıya sahip olduğu ve 
daha az sendikalaşma eğiliminde 
bulundukları görüşü desteklen-
memiştir. Bu çerçevede, toplumda 
yerleşmiş algıların gerçekliğini ve 
değişimini izlemek adına kadınla-
rın sendikal örgütlenmeye yönelik 
tutum ve algılarının araştırılma-
sına devam edilmesi büyük önem 
taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler: Sendika, 
Örgütlenme, Kadın.

Jel Kodları: J51, J50, J16

TENDENCY TO UNION ORGA-
NIZATION BY GENDER VA-
RIABLE: A RESEARCH IN THE 
AUTOMOTIVE INDUSTRY

ABSTRACT
When the literature is exami-

ned, it is mostly stated that both 
the unionization rates of women 
and their participation in union ac-
tivities are lower compared to men, 
but there are also studies showing 

(**) R. Demet KURU
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that there is no gender-based dif-
ference in these areas. The main 
purpose of this study is to exami-
ne the perceptions and attitudes 
towards unionization according 
to the gender variable through 
the experience of organizing. The 
sample of the research consists of 
168 female and 236 male workers 
working on the assembly line in 
a workplace operating in the au-
tomotive sector in Bursa. Questi-
onnaire and interview techniques 
were used together as data colle-
ction tools in the research. Whet-
her the perceptions and attitudes 
towards unions and their deter-
mination to act are statistically 
significant according to the gen-
der variable was analyzed with the 
Chi-Square test. When the findin-
gs of the study are examined, alt-
hough the attitudes towards uni-
ons differ according to the gender 
variable, the opinion that women 
have a negative union perception 
and tend to unionize less than men, 
which is commonly found in the li-
terature, was not supported. In this 
context, it is of great importance 
to continue researching women's 
attitudes and perceptions towar-
ds union organization in order to 
monitor the reality and change of 
perceptions settled in the society.

Keywords: Trade Union, Unio-
nisation, Woman.

Jel Codes: J51, J50, J16

GİRİŞ
Sanayi devrimiyle beraber ya-

şanan büyük dönüşüm çalışma 
hayatında işçi sınıfını ve işçi sını-
fının temsilcileri olan sendikaları 
meydana getirmiş ancak kadınlar 
bu hareketin ana karakterlerinden 
olamamıştır. Sendikaların yapı-
ları erkek egemen yapıda gelişim 
göstermiş uzun yıllar kadınlar bu 
hareketin dışına itilmiştir. Çalışma 
hayatında büyük bir dönüşümün 
yaşanmaya başlandığı günümü-
ze gelindiğinde ise sendikalarda 
hala erkek egemen yapının izleri 
görülse de cinsiyet ayrımı gözet-
meyen örgütlenmenin sağladığı 
yararların bilincine varılmaya baş-
lanmıştır. Bu bağlamda sendikalar 
geleneksel yapılarını kırarak ka-
dınlarla ilgili yeni politikalar üret-
meye başlamıştır. Zira sendikala-
rın geleceği iş hayatında sayıları 
hızla artan kadın çalışanları örgüt-
leme kapasitesine bağlıdır (Tokol, 
1998: 19). 

Kadınların erkeklere oranla 
sendikaya üye olma ve sendikal 
eylemlere katılma oranının düşük 
olmasının sebepleri arasında genel 
olarak kadınların işgücüne katı-
lım oranının düşüklüğü, standart 
dışı istihdam biçimleri, ayrımcılık, 
aile sorumlulukları, sendikaların 
erkek egemen yapıları gösteril-
mektedir. Buna rağmen bazı araş-
tırmalarda kadınların sendikal algı 
ve tutumlar konusunda erkeklerle 
benzer eğilimlere sahip olduğu gö-
rülmektedir. Kadınların sendikal 
eğilimleriyle ilgili bu araştırmalar, 
sendikaları ve kadın işçileri ha-
rekete geçirebilecek potansiyeli 
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de içinde taşımaktadır. Kadınla-
rın sendikalara hangi nedenlerle 
eğilim göstermediğini ya da hangi 
koşullar sağlandığında yüksek bir 
eğilim sergileyeceğini anlamak 
adına bu alanda yapılacak güncel 
araştırmalar da büyük önem taşı-
maktadır. 

Bu çalışmanın temel amacı 
cinsiyet değişkenine göre sendi-
kaya üye olma isteği ve sendika-
ya yönelik tutumlar arasında fark 
olup olmadığını incelemektir. Buna 
göre kadınların sendikalaşma ile 
ilgili sorunlarının kaynağına yö-
nelik ipuçları edinilmesi hedeflen-
mektedir. Bu bağlamda yaptığımız 
araştırmada iş bırakma eylemi 
sonucunda örgütlenme deneyimi 
yaşanmış bir işyerinde kadın ve 
erkeklerin sendikal örgütlenme 
eğilimi karşılaştırmalı olarak ince-
lenmiştir. Araştırmanın örneklemi 
Bursa ilinde otomotiv sektörün-
de faaliyet gösteren bir işyerinde 
montaj hattında çalışan 168 kadın 
ve 236 erkek 404 işçiden oluşmak-
tadır. İşçilere anketin amacı işyeri 
temsilcileri aracılığıyla anlatılarak 
katılımın gönüllülük esasına bağlı 
olduğu belirtilmiş ve ankette yer 
alan sorularla ilgili bilgi aktarıl-
mıştır. Araştırmada yöntem olarak 
Ki-Kare testi kullanılmıştır.  An-
kete katılan 8 kadın işçiyle ayrıca 
derinlemesine görüşme gerçek-
leştirilmiştir. Genel bulgulara göre 
sendikal örgütlenme eğilimi ko-
nusunda var olan yaygın görüşün 
aksine kadınların sendikal örgüt-
lenme eğilimi erkeklerin eğilimiyle 

benzerlik göstermektedir. Özellik-
le sendikal örgütlenme deneyimi-
nin iş bırakma eylemi sonucunda 
direnişle gerçekleştirilmesi kadın-
ların sendikal bağlılığını artırıcı bir 
unsur olarak dikkat çekmektedir. 

1. KURAMSAL BAĞLAMDA 
KADIN VE SENDİKALAŞMA
Literatür incelendiğinde yay-

gın görüş çeşitli nedenlerden do-
layı kadınların sendikal örgüt-
lenmeye karşı düşük düzeyde ilgi 
gösterdiğidir. Örneğin kadının ev 
ve aile sorumluluklarının “ikinci 
bir iş günü” yarattığı ve bir kadın 
için sendikal faaliyetlerin “üçün-
cü iş günü” anlamına gelebileceği 
bunun da sendikal ilgisizliği ortaya 
çıkarabilecek bir unsur olduğuna 
işaret edilmektedir. Diğer bir gö-
rüşe göre ise kadınların erkeklere 
kıyasla daha pasif olduğu ve tar-
tışmaya eğilimlerinin düşük ol-
duğu dolayısıyla sendikal eylem 
gibi agresif aktivitelere daha az 
başvurduğu yönündedir (Schur ve 
Douglasa, 1992: 90).   

Kadınların sendikalara ilgi 
gösterip göstermediği, sendikaya 
üye olma eğilimleri, erkeklerle olan 
algı ve deneyim farkı, sendikaya 
yönelik tutumları çeşitli araştır-
malarla ortaya çıkarılabilmektedir. 

Uluslararası Hür İşçi Sendi-
kaları Konfederasyonu’nun (In-
ternational Confederation of Free 
Trade Unions – ICFTU) 2001 yılın-
da yapmış olduğu “Bir İşçi Kadına 
Soralım” isimli araştırmada ka-
dınların sendikalara katılmama-
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sının beş nedeni tespit edilmiştir. 
Buna göre, sendikaların kadınlar 
için sağlayacağı olanaklardan ha-
bersiz olmaları, ev-aile sorumlu-
luklarından dolayı zaman bula-
mamaları, sendikalar hakkında 
olumsuz fikirlere sahip olmaları, 
sendikaların kadınlarla etkileşime 
girmemesi ve sendikaların kadın-
ların ihtiyaçlarına cevap vereme-
yeceği inancında olmaları bu beş 
sebebi oluşturmaktadır. Araştır-
ma sonuçları değerlendirildiğin-
de kadınların sendikal eğiliminin 
düşüklüğü genel olarak farkında-
lık eksikliğinden kaynaklandığı 
görülmektedir (Urhan, 2009: 90). 
Farkındalık sorununun tespit edil-
diği Hindistan’nın Gujarat Eyale-
tinde yapılan bir diğer araştırmaya 
göre ise kadınların sadece yüzde 
16’sı sendikaların varlığından ha-
berdardır (ILO, 2006: 124-125). Ko-
ray’ın sendika üyesi kadın işçileri 
örneklem aldığı araştırmasında ise 
kadınların sendikaya karşı düşük 
düzeyde ilgili olduğu, sendikayla 
ilgili sınırlı bilgiye sahip oldukları 
ve sendikayla düşük seviyede ile-
tişimde oldukları tespit edilmiştir 
(Koray, 1993). Bu bağlamda de-
ğerlendirildiğinde sendikaların iş 
hayatında kadına özgü sorunları 
gündemine taşıyarak görünürlü-
ğünü artırması oldukça önemlidir.

Yapılan bazı araştırmalarda 
ise kadınların sendikal konularda 
daha pozitif bakış açısına ve yük-
sek sendikal farkındalığa sahip 
olduğu sonuçlarına da ulaşılmak-
tadır. Bangladeş ve Hindistan’da 

yapılan “İş Güvencesi Anketi” 
sonucunda kadınların erkekle-
re oranla sendikalara daha pozitif 
yaklaştığı tespit edilmiştir (ILO, 
2006: 129).  Yates’in Kanada’da 
kadınların sendikal örgütlenmesi 
ile ilgili yaptığı araştırmada doğru 
bilinen yanlışları araştırmayı he-
deflemiş ve araştırmanın sonu-
cunda kadın işçi yoğunlukta olan 
işletmelerde sendikaların yüzde 
13 daha fazla örgütlenme başa-
rısına ulaştığını tespit etmiştir 
(Yates, 2006). Dursun’un (2014: 
41-42) “Üniversite Öğrencilerinin 
Sendikalara Yönelik Tutumları” 
isimli çalışmasında üniversite son 
sınıfta eğitim gören öğrencilerin 
sendikal tutumları incelenmiş ve 
kadın öğrencilerin erkek öğrenci-
lere göre daha olumlu bir sendikal 
tutuma sahip olduğu tespit edil-
miştir. Fiorito ve Greer (1986: 160) 
tarafından gerçekleştirilen “Gen-
der Differences in Union Mem-
bership, Preferences, and Beliefs” 
isimli araştırmada çalışma koşul-
larından memnun olan kadınların 
benzer algıya sahip erkeklere göre 
sendikayı daha faydalı bulduğu 
görülmüştür. Urhan’ın 2005 yı-
lında yaptığı bir araştırmaya göre 
ise de kadın işçilerin erkek işçi-
lere kıyasla sendikaya üye olma 
konusunda daha istekli oldukları 
belirlenmiştir (Urhan, 2005). Aynı 
doğrultuda sendikal eylemlerin 
kadınları bireysel ve kolektif ola-
rak güçlendiren bir kaynak oldu-
ğunu tespit eden araştırmalar da 
bulunmaktadır. Örneğin yapılan 
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bir araştırmada sendikal eyleme 
katılan kadınların bu eylem dene-
yimiyle birlikte kendilerini ilk kez 
özgüvenli ve özel alanları dışında 
zeki hissettikleri sonucuna ulaşıl-
mıştır (Conley, 2005).

Sendikal yönelimle ilgili yapı-
lan araştırmalar kadınların sen-
dika üyeliğini tercih etme ya da 
etmeme sebeplerini açıklamada 
oldukça önemlidir. Öyle ki litera-
türde sendikal eğilimle ilgili birçok 
araştırma bulunmasının yanında 
çeşitli kuramlar da ortaya atılmış-
tır. Bu kuramlar yapısal yaklaşım 
ve bireysel yaklaşım olarak iki 
ayrı başlıkta değerlendirilmekte-
dir. Buna göre yapısal yaklaşımlar 
işçilerin sendika üyeliğini işyeri-
nin büyüklüğü, ekonomik durum, 
teknolojik gelişmeler gibi çevresel 
nedenlerle açıklamaya çalışmak-
tadır (Frege, 1999: 140).  Yapısal 
yaklaşımlar literatüre önemli kat-
kılar sağlamakla birlikte konu-
yu bireysel boyutta ve konumuz 
odağında olan cinsiyet boyutunda 
incelemekte yetersiz kalmaktadır. 
Bu bağlamda konuyu mikro ölçek-
te incelemek adına bireysel sendi-
ka eğilimleri ile ilgili araştırmalar 
geliştirilmiş. Örneğin kısmi süreli 
ve enformel istihdam sendikalaş-
manın düşük olduğu çalışma alan-
larıdır. Kadınlar da çoğu zaman 
sendikalaşma imkânlarının düşük 
olduğu koşullarda çalışmakta do-
layısıyla gerek güvencesiz istih-
dam şartları gerekse fazla iş de-
ğiştirme gibi durumlar sebebiyle 
sendikaya uzak kalabilmektedir 

(Walters, 2002). 
Yapılan araştırmalar birçok 

değişkene işaret etmektedir. Bu 
noktada kadın çalışanların sendi-
kaya üye olma süreçlerini etkile-
yen sosyal psikolojik kuramların 
değerlendirilmesi de önemlidir. Ka-
dınların örgütlenmesini bir süreç 
olarak açıklamaya olanak sağla-
yan bu kuramlar; engellenme-sal-
dırganlık kuramı, etkileşimci ku-
ram, sosyal kimlik ve rasyonel 
seçimdir.

Engelleme-saldırganlık ku-
ramına göre sendikaya üyelik 
çalışanın işyerinde yaşadığı do-
yumsuzluk, engellenme ya da 
yabancılaşmaya tepki sonucu 
gerçekleşmektedir. Bu kuram ça-
lışanların işyerleriyle bütünleşe-
memesi sonucu sendikaların orta-
ya çıktığını savunmaktadır. Buna 
göre sendika ve işletmeler iki ayrı 
sistemi temsil etmektedir ve çalı-
şanların bu iki sisteme bağlılığı ayrı 
ayrı değerlendirilmektedir. Çalışan 
yaşadığı doyumsuzluk sonucu 
hem işyerine hem sendikaya karşı 
olumsuz bir tutum sergileyebile-
ceği gibi iş doyumuna ulaştığı du-
rumda her ikisine de bağlılık gös-
terebilmektedir (Bilgin, 2007: 54). 
Çeşitli ülkelerde yapılan araştır-
malar işçilerin düşük ücret, iş gü-
vencesinden yoksunluk, işyerinde 
seslerini yöneticilerine duyura-
mamak gibi konularda yaşadıkları 
doyumsuzlukların sendikaya üye 
olmada motive edici bir etkisi oldu-
ğunu ortaya koymaktadır. Örneğin 
Singapur’da yapılan bir araştırma-
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da işçilerin yüzde 53’ünün sendi-
kalı olma nedeni ücret hakları ve iş 
güvencesi olduğu tespit edilmiştir 
(Ern-Ser, 2001: 42). Benzer şekil-
de Türkiye’de çeşitli işkollarında 
çalışan işçiler üzerinde yapılan 
araştırmaya göre ücretin artışı, iş 
güvencesi ve çalışma koşullarının 
iyileşmesi sendikalara üyeliği po-
zitif yönde etkilemektedir (Urhan, 
2005: 293-296). Yapılan araştır-
maların da desteklediği üzere ka-
dınların genellikle kısmi süreli ve 
enformel işlerde çalışıyor olması 
ücret ve iş doyumlarının düşük 
olmasına neden olabilmektedir. 
Bu bağlamda engelleme-saldır-
ganlık kuramına göre kadınların 
istihdam koşullarının kötü olması 
örgütlenme potansiyeli sunmak-
tadır. Ancak bu tip işlerde çalışan 
kadınların sendikalara ulaşması-
nın önündeki engelleri de değer-
lendirmek gerekmektedir.

Etkileşimci kurama göre, sen-
dikaya üye olma eğilimi grup kül-
türüyle yakından ilişkilidir. Buna 
göre çalışanların sendika üyeliği, 
içinde yetiştiği grubun görüş ve 
geleneklerinden, sosyal ortamla-
rından ve dahi içinde bulunduğu 
sektörün sendikalaşma oranın-
dan etkilenmektedir (Schnabel, 
2003: 19). Tekin ve Tüfekçi’nin üni-
versite öğrencileri üzerinde yap-
tığı araştırmasına göre (2015: 194) 
katılımcıların sendikal algılarının 
demografik değişkenlik gösterdiği, 
sendika üyeliğini kısmen de olsa 
riskli buldukları ve söz konusu 
durumun çevrenin olumsuz algı-

sından kaynaklandığı tespit edil-
miştir. İşçilerin sendikaya yönelik 
tutumlarında aileleri, arkadaşları 
ve yöneticilerinden etkilendiği çe-
şitli ampirik bulgularla da destek-
lenmektedir (Seçer, 2009: 30-31; 
Siedman, London ve Karsh, 1951: 
76). Bu kuram kadın işçiler açısın-
dan değerlendirildiğinde özellikle 
muhafazakâr toplumlarda kadın-
ların örgütlere üye olmasının kabul 
görmemesi, sendikalara yönelik 
algının olumsuz olduğu ortamlar-
da korkunun varlığı gibi nedenler 
örgütlenme potansiyeline zarar 
verebilmektedir.

Sosyal kimlik kuramı ise daha 
çok sendikal bağlılıkla ilişkilen-
dirilebilir. Bu kurama göre bireyin 
ait olduğu grup diğer gruplardan 
daha iyi algılandığında sosyal kim-
likle ilişkilendirilen kişisel kimlik 
gelişir. Bu durum bulunduğu gru-
bun lehine çarpıtmalar ve iç grup 
yanlılığına da dönüşebilir. Güçlü bir 
sosyal kimlik bağlılığı toplu eylem-
lere katılma eğilimini artıran bir 
etki göstermektedir. Dolayısıyla 
güçlü grup özdeşleşmesi sendi-
kal bağlılığı da artıracaktır (Fre-
ge, 1999: 149). Sosyo-psikolojik 
araştırmalar, gruba dahil olmanın 
oluşturduğu bu tür bir sosyal etki-
nin, kişinin grupla özdeşleşme ya-
şayarak uyumlanmayı tercih ettiği 
hallerde, grubun sendika yanlısı 
normları baskın olduğunda ve ki-
şinin kendi algısıyla ilgili öznel bir 
kararsızlık hissetmesi durumunda 
çok daha güçlü olabileceğini or-
taya çıkarmıştır (Blackwood, Laf-
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ferty, Duck ve Terry, 2003: 489). Bu 
kurama göre yapılan araştırmalar, 
kadınların erkeklere kıyasla sen-
dikal bağlılığını ölçmeyi sağlaya-
caktır.

Son olarak rasyonel seçim ku-
ramı çalışanın üye olma kararını 
fayda maliyet analizine dayan-
dırmaktadır. Kurama göre çalı-
şanlar rasyonel davranan ve olası 
fayda-maliyeti değerlendiren bi-
reyler olarak ele alınmaktadır. Bu 
bağlamda üyeliğe yönelme birey-
sel karar vermenin yanında alter-
natiflerin değerlendirilmesini de 
içermektedir. Rasyonel analiz so-
nucunda çalışanlar kendileri için 
en iyi sonucu verecek sendikaya 
yönelecektir. Kolektif eylem için 
itici gücü önemli sonuçların alına-
cağına dair inanç oluşturmaktadır 
(Frege, 1999: 144). Bu kurama göre 
istihdam koşulları kötü olan ka-
dınların sendikaya inanması duru-
munda yüksek bir örgütlenme po-
tansiyelini beraberinde getireceği 
söylenebilir. Nitekim yapılan am-
pirik araştırmalar bu kuramı des-
tekleyen sonuçlara ulaşmaktadır. 
Peetz’in 910 işçi üzerinde yaptı-
ğı araştırmasında katılımcıların 
yüzde 57’sinin sendikaya üyeliği 
sebeplerini araçsal faktörlere da-
yandırdığını tespit edilmiştir. Buna 
göre işçiler sendika üyeliğinde 
duygusal nedenlerden çok ras-
yonel gerekçeleri öne sürmekte-
dir (Blackwood ve diğerleri, 2003: 
488). Yine sendikasız işçiler ara-
sında yapılan bir araştırmaya göre 
sendikaya üye olma ve algılanan 

araçsallık arasında güçlü bir ilişki 
olduğu tespit edilmiştir (Charlwo-
od, 2002: 482). Fiorito, Gallagher 
ve Fukami’nin (1988: 294) gerçek-
leştirdiği “Satisfaction With Union 
Representation” isimli çalışmada 
ise sendikaların sağladığı ücret 
ve sosyal hakların iş kalitesinden 
daha önemli görüldüğü ve sendi-
kal bağlılığı artırdığı tespit edilmiş-
tir. Kgapola ve Smith (2017: 332) 
tarafından gerçekleştirilen “Trade 
Unions’ Services & Member Sa-
tisfaction in Public Sector: A South 
African Scenario” adlı çalışmaya 
göre çalışanların sendikaya üye 
olma nedenleri hizmet ve destek 
beklentisidir ve bu karşılandığında 
çalışanların sendikal faaliyetlere 
katılıma ihtimalinin yükseleceği 
de görülmüştür. Toksöz ve Erdoğ-
du’nun (1998) kadın sendikacılar 
üzerinde yaptığı araştırmada ise 
kadınların sendikayı kazançlarını 
ve sosyal haklarını artırabilecek-
leri bir araç olarak değerlendirdiği 
tespit edilmiştir. Bu bağlamda ka-
dınların kendi çıkarlarının korun-
duğunu ve istihdam koşullarının 
gelişeceğini düşündükleri, ayrım-
cılığa karşı korunacağını gördük-
leri durumlarda sendikaya üye 
olma yatkınlığı artacaktır denile-
bilir.

 
2. YÖNTEM

2.1. Araştırmanın Amacı, Kap-
samı ve Uygulanan Yöntem
Bu araştırmanın amacı cinsi-

yet değişkenine göre sendikal algı 
ve tutumları örgütlenme deneyi-
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mi üzerinden incelemektir. Araş-
tırmanın kapsamını Bursa ilinde 
otomotiv sektöründe faaliyet gös-
teren bir işyerinde11  montaj hat-
tında çalışan işçiler oluşturmak-
tadır. Araştırmada katılımcılara ait 
demografik bilgiler, sendika üyesi 
olma nedenleri, sendikal eylem 
deneyimi, sendikal güven ve cin-
siyet algısına yönelik veriler an-
ket formu aracılığıyla toplanmış-
tır. Anketin soruları araştırmacı 
tarafından geliştirilmiş ve sorular 
Likert ölçeğine göre hazırlanmış-
tır. Ankete katılanların fikir ve tu-
tumlara ilişkin yazılan ifadelerle 
ilgili düşüncelerini “Katılmıyorum, 
Kararsızım, Katılıyorum” seçenek-
lerinden birini işaretleyerek cevap 
vermeleri istenmiştir. Veriler SPSS 
23.0 programı aracılığıyla analiz 
edilmiştir. Ayrıca ankete katılan 8 
kadın işçiyle derinlemesine görüş-
me gerçekleştirilmiştir. Ankette 
kullanılan ölçek ve soru grupları-
nın güvenilirlik düzeylerinin belir-
lenmesinde Cronbach Alpha kat-
sayısından yararlanılmış ve Tablo 
1’de gösterildiği üzere ölçekler gü-
venilir bulunmuştur. 

Tablo 1. Ölçeklerin Güvenilirlik 
Katsayıları

Ki-Kare Bağımsızlık Testi, is-
tatiksel olarak nitel iki değişken 
arasında anlamlı bir ilişki olup ol-
madığını araştırmak amacıyla 
kullanılmaktadır (Güngör ve Bulut, 
2008: 85). Bu nedenle araştırmada 
yöntem olarak değişkenler arası 
ilişkileri sınamada Ki-Kare Bağım-
sızlık Testi kullanılmıştır.

2.2. Örneklem 
Araştırmanın örneklemi Bursa 

ilinde otomotiv sektöründe faali-
yet gösteren ve toplam 624 çalışa-
nı olan bir işyerinde montaj hattın-
da çalışan 168 kadın ve 236 erkek 
toplam 404 işçiden oluşmaktadır. 
İşçilere anketin amacı işyeri tem-
silcileri aracılığıyla anlatılarak ka-
tılımın gönüllülük esasına bağlı 
olduğu belirtilmiş ve ankette yer 
alan sorularla ilgili bilgi aktarılmış-
tır. Ankete katılan 8 kadın işçiy-
le ayrıca derinlemesine görüşme 
gerçekleştirilmiştir. Örneklemin 
demografik özellikleri Tablo 2’de 
gösterilmektedir.

Örneklem 168 kadın (yüzde 
41,6) ve 236 (yüzde 58,4) erkek-
ten oluşmaktadır. Örneklemin yaş 
dağılımı 25 ve 44 yaş aralığında 
dağılmaktadır. İşçilerin yüzde 68’i 
evlidir. Eğitim durumuna bakıl-
dığında işçilerin eğitimi lise sevi-
yesinde yoğunlaşmakta ve genel 
yüzdeler incelendiğinde kadın 
işçilerin erkeklere oranla daha 
düşük eğitim seviyesinde olduk-
ları görülmektedir. İlkokul mezu-
nu çalışanların oranı kadınlarda 
yüzde 17,9 iken erkeklerde yüzde 

  1 İlgili işyerinde yaşanan iş bırakma eylemi sonucunda örgütlenme gerçekleşmiştir. 

ÖÖllççeekklleerr  AAllpphhaa  DDeeğğeerrii  

Sendika üyesi olma nedenleri ,85 

Sendikal Eylem Deneyimi ,82 

Sendikal Güven ,92 
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DDeemmooggrraaffiikk  ÖÖzzeelllliikklleerr  

KKaaddıınn  EErrkkeekk  

116688  ((4411,,66))  223366((5588,,44))  

  

YYaaşş  

18-24 Yaş 18(10,7) 10(4,2) 

25-34 Yaş 58(34,5) 86(36,4) 

35-44 Yaş 60(35,7) 104(44,1) 

45-54 Yaş 28(16,7) 34(14,4) 

55 Yaş + 4(2,4) 2(0,8) 

MMeeddeennii  DDuurruumm  

Evli 112(66,7) 164(69,5) 

Bekâr 56(33,3) 72(30,5) 

  

EEğğiittiimm  

İlkokul 30(17,9) 8(3,4) 

Ortaokul 32(19) 54(22,9) 

Lise 90(53,6) 136(57,6) 

Önlisans 14(8,3) 28(11,9) 

Lisans 2(1,2) 10(4,2) 

  

İİşşyyeerriinnddeekkii  KKııddeemm  

2- 6 Yıl 58(34,5) 112(47,5) 

7-11 Yıl 64(38,1) 40(16,9) 

12-16 Yıl 12(7,1) 20(8,5) 

16 Yıl + 34(20,2) 64(27,1) 

EEşşiinn  ÇÇaallıışşmmaa  DDuurruummuu  
Evet 102(60,7) 74(31,4) 

Hayır 28(16,7) 140(59,3) 

  Yanıtsız 38(22,6) 22(9,3) 
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3,4’tür. Lisans mezunlarına bakıl-
dığında kadınlarda bu oran yüz-
de 1,2 iken erkeklerde yüzde 4,2 
olarak tespit edilmiştir. İşçilerin 
işyerindeki kıdemleri ise 2-11 yıl 
aralığında toplanmaktadır. Kadın 
işçilerin kıdem yoğunluğu ise 7,11 
yıl aralığındadır. İşçilerin eşlerinin 
çalışıp çalışmadığına bakıldığında 
ise ters orantı gözlenmektedir. Ka-
dınların eşlerinin yüzde 60,7’si ça-
lışırken erkeklerde bu oran yüzde 
31,4’e düşmektedir.

3. BULGULAR

3.1. Sendikaya Üyelik Neden-
leri ile İlgili Bulgular
Bu bölümde ankete katılan-

lara toplam 9 ifade verilmiş ve bu 
ifadeye katılım oranları üçlü likert 
ölçek vasıtasıyla ölçülmüştür. Ay-
rıca kadınlarla gerçekleştirilen de-
rinlemesine görüşmede sendikaya 
üyelikle ilgili düşünceleri de kayıt 
altına alınmıştır.

İşçilere “sendikaya üyelik ka-
rarımda eşimin desteği önemli 
oldu” ifadesine katılım düzeyleri 
sorulmuş ve cinsiyet ile sendika-
ya üyelikte eşin desteği durumu 
arasında anlamlı bir ilişki olup ol-
madığını incelemek için Ki-Kare 
Bağımsızlık Testi yapılmıştır. Yapı-
lan analiz sonucunda değişkenler 
arasında anlamlı bir ilişki olduğu 

tespit edilmiştir X²(2) = 9,59, p<.05. 
Tablo incelendiğinde kadınların 
sendikaya üye olma konusunda 
eşlerinden destek alma eğilimleri 
yüzde 54,8 iken erkeklerin yüzde 
44,1’dir. Kararsızım cevabı ise ka-
dınlarda yüzde 8,3 iken erkeklerde 
yüzde 18,6 olarak tespit edilmiştir 
(Tablo 3).

	  KKaattııllmmııyyoorruumm  KKaarraarrssıızzıımm  KKaattııllııyyoorruumm  KKii--KKaarree  

NN  %%  NN  %%  NN  %%  XX²²  SS..dd..  PP  

KKaaddıınn  62 36,9 14 8,3 92 54,8  

9,585 

 

2 

 

,008 EErrkkeekk  88 37,3 44 18,6 104 44,1 

TTooppllaamm  150 37,1 58 14,4 196 48,5 

 

	  KKaattııllmmııyyoorruumm  KKaarraarrssıızzıımm  KKaattııllııyyoorruumm  KKii--KKaarree  

NN  %%  NN  %%  NN  %%  XX²²  SS..dd..  PP  

KKaaddıınn  40 23,8 18 10,7 110 65,5  

12,181 

 

2 

 

,002 EErrkkeekk  32 13,6 50 39,7 154 65,3 

TTooppllaamm  72 17,8 68 16,8 264 65,3 

 

Tablo 3. Sendikaya Üyelik Kararında Eş Desteğinin Etkisi

Tablo 4. Sendikaya Üyelik Kararında Sendikaya Duyulan Güven Etkisi
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İşçilere “sendikaya üyelik ka-
rarımda, işyerinde yaşanan ada-
letsiz uygulamalara karşı sendi-
kaya duyduğum güven etkili oldu” 
ifadesine katılım düzeyleri sorul-
muş ve cinsiyet ile sendikaya üye-
likte adaletsiz uygulamalara karşı 
sendikaya duyulan güven durumu 
arasında anlamlı bir ilişki olup ol-
madığını incelemek için Ki-Kare 
Bağımsızlık Testi yapılmıştır. Yapı-
lan analiz sonucunda değişkenler 
arasında anlamlı bir ilişki olduğu 
tespit edilmiştir X²(2) = 12,18, p<.05. 
Tablo incelendiğinde kadınların 
sendikaya üye olma konusunda 
sendikaya güven duyma eğilimleri 
yüzde 65,5 iken erkeklerin benzer 

biçimde yüzde 65,3’dir. Kararsı-
zım cevabı ise kadınlarda yüzde 
10,7 iken erkeklerde bu oran yüzde 
39,7’ye yükselmektedir (Tablo 4). 

Sendikaya üye olma duru-
muyla ilgili diğer ifadelere katılım 
düzeyleri ile cinsiyet arasında an-
lamlı bir ilişki olmadığı tespit edil-
miştir (p>0,05). Tablo incelendiğin-
de Kadın ve erkeklerin belirtilen 
ifadelere katılım oranlarının bir bi-
rine benzer olduğu tespit edilmiş-
tir. Cinsiyet bu ifadelere olan katı-
lım oranlarında anlamlı bir farklılık 
oluşturmamaktadır. İlgili soruların 
yüzdesel dağılımları ve Ki-Kare 
testi sonuçları ise aşağıdaki gibidir 
(Tablo 5).

*Bütün ifadeler için S.d.=2 olarak tespit edilmiştir.

Tablo 5. Sendikaya Üyelik Kararı ile İlgili Diğer İfadelere Katılım Oran-
ları (%)

  

İİffaaddeelleerr  

KKaattııllmmııyyoorruumm  KKaarraarrssıızzıımm  KKaattııllııyyoorruumm  KKii--KKaarree**  

KKaaddıınn  EErrkkeekk  KKaaddıınn  EErrkkeekk  KKaaddıınn  EErrkkeekk  XX²²  PP  

SSeennddiikkaall  öörrggüüttlleennmmeeyyee  oollaann  

bbiirreeyysseell  iillggiimm  25 21,2 26,2 21,2 48,8 57,6 3,097 ,213 

ÇÇaallıışşmmaa  aarrkkaaddaaşşllaarrıımmıınn  üüyyee  

oollmmaassıı  22,6 18,6 19 23,7 58,3 57,6 1,760 ,413 

BBaassıınnddaa  vvee  ggöörrsseell  yyaayyıınnddaa  

ççııkkaann  hhaabbeerrlleerr  35,7 33,9 17,9 26,3 46,4 39,8 4,148 ,126 

SSeennddiikkaannıınn  ssaağğllaayyaaccaağğıı  üüccrreett  

aarrttıışşıı,,  ssoossyyaall  hhaakkllaarr  10,7 10,2 11,9 18,6 77,4 71,2 3,352 ,187 

İİşşyyeerriinnddee  eeşşiitt  iişşee  eeşşiitt  üüccrreett  

uuyygguullaammaassıınnddaa  yyaaşşaannaann  

ssoorruunnllaarr  
22,6 16,9 16,7 20,3 60,7 62,7 2,401 ,301 

SSeennddiikkaannıınn  ssuunndduuğğuu  eeğğiittiimm,,  

ssoossyyaall  tteessiiss  vvee  eettkkiinnlliikk  ggiibbii  

hhiizzmmeettlleerrddeenn  ffaayyddaallaannmmaakk  
20,2 23,7 16,7 16,9 63,1 59,3 ,771 ,680 
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Tablo incelendiğinde kadınla-
rın sendikaya üye olma konusun-
da yukarıda belirtilen ifadelere 
katılım oranları erkekler ile yak-
laşık oranlarda olduğu tespit edil-
miştir. Bu ifadelerle ilgili cinsiyete 
göre anlamlı bir fark oluşturmadığı 
tespit edilmiştir. Veriler incelendi-
ğinde ise kadınların sendikaya üye 
olma sebeplerinin arasında maddi 
ve sosyal imkânlarının geliştir-
mek istemesi erkeklere göre daha 
yüksek oranda öne çıkmaktadır. 
Çalışmada yapılan derinlemesine 
görüşmede ise kadınların sendi-
kaya üye olma eğilimleri aşağıdaki 
gibi aktarılmaktadır:

Kadın 1: “Arkadaşlarımız ara-
sında bir zincirleme oluşmuş, birlik 
beraberlik olduğunu gördüm. Ben 
de katılabilirim diye düşündüm. Bu 
birlik ve beraberlik bana güç verdi 
açıkçası, bu şekilde ben de üye ol-
maya karar verdim. “

Kadın 2: “Sendika olayları baş-
ladığında daha önceden sendika-
lı firmada çalıştığım için sendika 
olduğunda şartların çok daha iyi 
olduğunu bildiğim için arkadaşla-
rıma destek olmak amacıyla üye 
oldum.”

Kadın 3: “İlk olarak maddi 
şartlar yetersiz olduğu için yönel-
dim. Eşim de sendikalı yerde çalış-
tığı için bana destek verdi.”

Kadın 4: “Ben sendika du-
rumlarından pek anlamıyorum, 
anlayan arkadaşlarıma danıştım, 
sendikaya üye olursan arkanda 
duran insanlar daha farklı olur, bi 
sorunun olduğu zaman daha kolay 

bir çözüm yolu olur dediler. Anlat-
tıkları mantıklı geldiği için üye ol-
dum.”

Kadın 5: “Aslında benim sen-
dikayla ilgili hiçbir bilgim yoktu, 
üye olmak da istemedim açıkçası 
başta. Arkadaşlarım tavsiye etti-
ler, çok iyi olacak bizim için dediler, 
haklarını söylediler ve onlara gü-
vendim gerçekten öyle oldu. Bize 
önceden sendika ile ilgili anlatılan 
olumsuz şeyler vardı, üye olmayın 
dendi ama öyle değilmiş.”

Kadın 6: “Etrafımda sendika-
lı olarak çalışan arkadaşlar vardı 
onların haklarını ile bizim hakla-
rımız aynı değildi en çok da sendi-
kasız çalıştırılmanın ezikliği”

Kadın 7: “İşyerinde yaşanan 
haksızlıkların engellenebileceğine 
inandığım için üye oldum. Bir de 
sendika için arkadaşlarımın işten 
çıkarılması”

3.2. Eylem Deneyimi ile İlgili 
Bulgular 
Bu bölümde ankete katılan-

lara toplam 7 ifade verilmiş ve bu 
ifadeye katılım oranları üçlü likert 
ölçek vasıtasıyla ölçülmüştür. Ay-
rıca kadınlarla gerçekleştirilen de-
rinlemesine görüşmede sendikal 
eylemle ilgili düşünceleri de kayıt 
altına alınmıştır.

İşçilere “sendikal eylem döne-
minde eşim bana destek olmuş-
tur” ifadesine katılım düzeyleri 
sorulmuş ve cinsiyet ile sendikal 
eyleme katılımda eşin desteği du-
rumu arasında anlamlı bir ilişki 
olup olmadığını incelemek için 
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Ki-Kare Bağımsızlık Testi yapıl-
mıştır. Yapılan analiz sonucunda 
değişkenler arasında anlamlı bir 
ilişki olduğu tespit edilmiştir X²(2) 
= 11,53, p<.05. Tablo incelendiğinde 
kadınlarda sendikal eyleme katıl-
ma konusunda eşlerinden destek 
alma yüzde 66,7 iken erkeklerin 
yüzde 61,9’dur. Kararsızım cevabı 
ise kadınlarda yüzde 6 iken erkek-
lerde yüzde 16,9 olarak tespit edil-
miştir (Tablo 6).

İşçilere “sendikal eylem iş ve 
aile dengemi olumsuz etkiledi” ifa-
desine katılım düzeyleri sorulmuş 

ve cinsiyet ile sendikal eylemin 
iş-aile dengesi durumu arasında 
anlamlı bir ilişki olup olmadığını 
incelemek için Ki-Kare Bağımsız-
lık Testi yapılmıştır. Yapılan analiz 
sonucunda değişkenler arasında 
anlamlı bir ilişki olduğu tespit edil-
miştir X²(2) = 6,46, p<.05. Tablo in-
celendiğinde kadınların yüzde 9,5’i 
sendikal eylemin iş-aile dengesini 
olumsuz etkilediğini belirtirken 
erkeklerin ise yüzde 18,6’sı olum-

suz etkilendiğini ifade etmiştir. İfa-
deye katılıyorum cevabı ise kadın-
larda yüzde 72,6 iken erkeklerde 

	  KKaattııllmmııyyoorruumm  KKaarraarrssıızzıımm  KKaattııllııyyoorruumm  KKii--KKaarree  

NN  %%  NN  %%  NN  %%  XX²²  SS..dd..  PP  

KKaaddıınn  46 27,4 10 6 112 66,7  

11,528 

 

2 

 

,003 EErrkkeekk  50 21,2 40 16,9 146 61,9 

TTooppllaamm  96 23,8 50 12,4 258 63,9 

 

	  KKaattııllmmııyyoorruumm  KKaarraarrssıızzıımm  KKaattııllııyyoorruumm  KKii--KKaarree  

NN  %%  NN  %%  NN  %%  XX²²  SS..dd..  PP  

KKaaddıınn  122 72,6 30 17,9 16 9,5  

6,455 

 

2 

 

,040 EErrkkeekk  154 65,3 38 16,1 44 18,6 

TTooppllaamm  276 68,3 68 16,8 60 14,9 

 

Tablo 6. Sendikal Eyleme Katılımda Eş Desteği

Tablo 7. Sendikal Eylem ve İş-Aile Dengesi
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bu oran 65,3’e düşmektedir (Tablo 
7).

İşçilere “Eylem esnasında ya-
şanan yardımlaşma ve dayanış-
ma iş arkadaşlarımla ilişkilerimi 
daha iyi bir seviyeye taşımıştır” 
ifadesine katılım düzeyleri sorul-
muş ve cinsiyet ile dayanışma al-
gısı arasında anlamlı bir ilişki olup 
olmadığını incelemek için Ki-Kare 
bağımsızlık testi yapılmıştır. Yapı-
lan analiz sonucunda değişkenler 
arasında anlamlı bir ilişki olduğu 
tespit edilmiştir X²(2) = 7,66, p<.05. 
Tablo incelendiğinde kadınların 

sendikal eylemin sonucu orta-
ya çıkan dayanışma algısı yüzde 

61,9 pozitif iken erkeklerin yüzde 
72,9’dur. Kararsızım cevabı ise ka-
dınlarda yüzde 33 iken erkeklerde 
yüzde 15,3 olarak tespit edilmiştir 
(Tablo 8).

İşçilere “sendikal eylem esna-
sında sendikanın desteği sayesin-
de zorluk yaşamadım” ifadesine 
katılım düzeyleri sorulmuş ve cin-
siyet ile sendikal eylemin iş-aile 
dengesi durumu arasında anlamlı 
bir ilişki olup olmadığını incelemek 
için Ki-Kare Bağımsızlık Testi ya-

	  KKaattııllmmııyyoorruumm  KKaarraarrssıızzıımm  KKaattııllııyyoorruumm  KKii--KKaarree  

NN  %%  NN  %%  NN  %%  XX²²  SS..dd..  PP  

KKaaddıınn  20 11,9 44 33,3 104 61,9  

7,658 

 

2 

 

,022 EErrkkeekk  28 11,9 36 15,3 172 72,9 

TTooppllaamm  48 11,9 80 19,8 276 68,3 

 

	  KKaattııllmmııyyoorruumm  KKaarraarrssıızzıımm  KKaattııllııyyoorruumm  KKii--KKaarree  

NN  %%  NN  %%  NN  %%  XX²²  SS..dd..  PP  

KKaaddıınn  2 1,2 36 21,4 130 77,4  

29,725 

 

2 

 

,000 EErrkkeekk  32 13,6 20 8,5 184 78 

TTooppllaamm  34 8,4 56 13,9 314 77,7 

 

Tablo 8. Sendikal Eylem ve Dayanışma Algısı

Tablo 9. Sendikal Eylem ve Sendika Desteği
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pılmıştır. Yapılan analiz sonucunda 
değişkenler arasında anlamlı bir 
ilişki olduğu tespit edilmiştir X²(2) 
= 29,73, p<.05. Tablo incelendiğinde 
kadınların yüzde 1,2’i sendika des-
teği sayesinde eylemde zorluk ya-
şamadığını belirtirken erkeklerde 

bu oran yüzde 13,6’ya yükselmek-
tedir. Verilen kararsızım cevabı ise 
kadınlarda yüzde 21,4 iken erkek-
lerde bu oran 8,5’e düşmektedir 
(Tablo 9).

Sendikaya eylem deneyimiyle 
ilgili diğer ifadelere katılım düzey-
leri ile cinsiyet arasında anlamlı 
bir ilişki olmadığı tespit edilmiştir 
(p>0,05). Tablo incelendiğinde ka-
dın ve erkeklerin belirtilen ifade-
lere katılım oranlarının birbirine 

benzer olduğu tespit edilmiştir. 
Cinsiyet bu ifadelere olan katılım 
oranlarında anlamlı bir farklılık 
oluşturmamaktadır. İlgili sorula-
rın yüzdesel dağılımları ve Ki-Kare 
testi sonuçları ise aşağıdaki gibidir 
(Tablo 10).

Tablo incelendiğinde kadınla-
rın sendikal eylem deneyimi ko-
nusunda yukarıda belirtilen ifa-
delere katılım oranları erkekler ile 
yaklaşık oranlarda olduğu tespit 
edilmiştir. Bu ifadelerle ilgili cinsi-
yete göre anlamlı bir fark oluşmu-
yor denilebilir. Veriler incelendi-
ğinde ise kadınların eyleme daha 
yüksek oranda tam katılım gös-
terdiği öne çıkmaktadır. Çalışmada 
yapılan derinlemesine görüşmede 

İİffaaddeelleerr  
KKaattııllmmııyyoorruumm  KKaarraarrssıızzıımm  KKaattııllııyyoorruumm  KKii--KKaarree**  

KKaaddıınn  EErrkkeekk  KKaaddıınn  EErrkkeekk  KKaaddıınn  EErrkkeekk  XX²²  PP  

SSeennddiikkaall  eeyylleemmee  ttaamm  

kkaattııllıımm  ggöösstteerrddiimm..  
8,3 11 13,1 14,4 78,6 74,6 1,041 ,594 

SSeennddiikkaall  eeyylleemm  

iişşyyeerriinnddee  ddaayyaannıışşmmaayyıı  

vvee  bbaağğllııllıığğıı  aarrttıırrmmıışşttıırr..  
9,5 9,3 16,7 22 73,8 68,6 1,802 ,406 

ÇÇooccuukkllaarrıımm  vvee  aaiilleemmllee  

iillggiilleennmmeekk  zzoorruunnddaa  

kkaallddıığğıımm  iiççiinn  eeyylleemmee  

kkaattııllaammaaddıımm..  

61,9 56,8 16,7 16,1 21,4 27,1 1,740 ,419 

 

 

Tablo 10. Sendikaya Eylem Deneyimi ile İlgili Diğer İfadelere Katılım 
Oranları (%)

*Bütün ifadeler için S.d.=2 olarak tespit edilmiştir.



16
CİNSİYET DEĞİŞKENİNE GÖRE İŞÇİLERİN SENDİKAL ALGI VE TUTUMLARI: OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA
R.Demet KURU

ise kadınların işyerinde yaşadığı iş 
bırakma eylemi ile ilgili deneyim-
leri aşağıdaki gibi aktarılmaktadır:

Kadın 1: “Aslında çok farklı de-
neyimler oldu. Hiç eve gitmedik, iş-
yerinde kaldık. Arkadaşlarımla aç 
kaldık, kimi zaman üşüdük, yer-
lerde yattık, uykusuz kaldık ama 
birlikteydik bağırdık. Ailemizden 
ayrı kaldık daha sonra onlar da 
geldi destek verdi, güç verdi bize. 
Direndik, başardık ve eylem çok 
güzel bir anı olarak kaldı bizde.”

Kadın 2: “Birlikte ayaklandık, 
birlikte bağırdık, güldük eğlendik, 
yani arkadaşlarla hem eğlendik 
hem hakkımızı aradık. İkinci günde 
doğalgaz kapandı yemek getirme-
diler bunun gibi sıkıntılar oldu ama 
kadın erkek bir arada birbirimize 
destek olduk evlerden bir şeyler 
getirdik yiyecek, içecek, battani-
ye, yastık bi nevi ev gibi kullandık. 
Sendika da bu süreçte arkamız-
daydı eksiklerimizi giderdi. Ayrıca 
ben ailesini tek başına geçindiren 
bir kadın olarak çocuklarıma hem 
annelik hem babalık yapıyorum. 
Çocuklarımız için mücadele ettik 
ve ben tek başıma işten çıkarılma 
korkusuna rağmen arkadaşlarıma 
katıldım. Çünkü iyi şartlarda çalış-
mak ve çocuklarımıza iyi bir gele-
cek sağlamak hepimizin hakkı.”

Kadın 3: “Düdük öttürmemiz, 
beraber halay çekmemiz çok gü-
zeldi yani beraber oturduk sohbet 
ettik, nasıl oluru konuştuk. Eve 
gidemedik ama buradaki atmos-
fer çok güzeldi. Üç gün çok hoş 

şeyler yaşadık. Kurabiye getiren 
oldu, börek getiren oldu burada da 
bir akşam elektrikleri filan kapat-
mışlardı, soğuktu, baya bi kalın gi-
yinmiştik bu şekilde idare ettik ve 
geçti. Yani direndik ve kazandık.”

Kadın 4: “Hep beraber birbiri-
mize destek olarak topluca daha 
bir özgüvene girdik. Arkadaşla-
rımla beraber burada yattık, kalk-
tık, güldük, eğlendik, dışarı çıktık 
oynadı, zıpladık, bağırdık, çağır-
dık. Diğer bölümleri de gezdik al-
kış yaparak çalışanları protesto 
ettik onları eyleme çektik. Sözsüz 
tabi ki kimseyi incitmeden yaptık. 
Sendika da çok destek oldu”

Kadın 5: “Eylem sırasında fab-
rikada kaldık, dışarı çıkmadık 
daha önce hiç böyle bir şey ya-
şamamıştım çok coşkuluydu an-
latırken şimdi bile hissediyorum. 
Isıtıcılar kapatıldı ona rağmen mü-
cadeleye devam ettik. Çok coşku-
luydu güzeldi, istediğimiz gibi oldu 
istediğimizi aldık. Çok mutluyum 
böyle olduğu için.”

  Kadın 7: “Çalışmakta oldu-
ğumuz yerin bize yemek verme-
mesi üzerine sendikanın yemek 
getirmesi çok güzeldi.”

Kadın 8: “Eylem zamanında 
boş işlerle uğraşıyorsun bir şey 
değişmez diyen eşim, şimdi ben-
den önce her şeyden haberdar ve 
meraklı.”

3.3. Sendikal Güven ile İlgili 
Bulgular 
Bu bölümde ankete katılan-

lara toplam 9 ifade verilmiş ve bu 
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ifadeye katılım oranları üçlü likert 
ölçek vasıtasıyla ölçülmüştür. Ay-
rıca kadınlarla gerçekleştirilen de-
rinlemesine görüşmede sendikaya 
güven ile ilgili düşünceleri de kayıt 
altına alınmıştır.

İşçilere “sendikalar çalışanla-
rın durumunu olumlu etkiler” ifa-
desine katılım düzeyleri sorulmuş 
ve cinsiyet ile ilgili ifadeye katılma 
durumu arasında anlamlı bir iliş-
ki olup olmadığını incelemek için 
Ki-Kare Bağımsızlık Testi yapıl-
mıştır. Yapılan analiz sonucunda 

değişkenler arasında anlamlı bir 
ilişki olduğu tespit edilmiştir X²(2) 
= 11,64, p<.05. Tablo incelendiğinde 
kadınların yüzde 77,4’ü sendika-
nın durumlarını olumlu etkilediği-
ni belirtirken erkeklerde bu oran 

yüzde 70,3’e düşmektedir. Verilen 
katılmıyorum cevabı ise kadınlar-
da yüzde 1,2 iken erkeklerde bu 
oran 9,3’e yükselmektedir (Tablo 
11).

İşçilere “sendikalar işverenle-
rin adaletsiz davranışlarına karşı 
korur” ifadesine katılım düzey-
leri sorulmuş ve cinsiyet ile ilgili 

	  KKaattııllmmııyyoorruumm  KKaarraarrssıızzıımm  KKaattııllııyyoorruumm  KKii--KKaarree  

NN  %%  NN  %%  NN  %%  XX²²  SS..dd..  PP  

SSeennddiikkaallaarr  ççaallıışşaannllaarrıınn  dduurruummuunnuu  oolluummlluu  eettkkiilleerr   

 

11,644 

 

 

2 

 

 

,003 

KKaaddıınn  2 1,2 36 21,4 130 77,4 

EErrkkeekk  22 9,3 48 20,3 166 70,3 

TTooppllaamm  24 5,9 84 20,8 296 73,3 

SSeennddiikkaallaarr  iişşvveerreennlleerriinn  aaddaalleettssiizz  ddaavvrraannıışşllaarrıınnaa  kkaarrşşıı  kkoorruurr   

 

7,528 

 

 

2 

 

 

,023 

KKaaddıınn  8 4,8 26 15,5 134 79,8 

EErrkkeekk  28 11,9 44 18,6 164 69,5 

TTooppllaamm  36 8,9 70 17,3 298 73,8 

SSeennddiikkaallaarr  ççaallıışşaannllaarrıınn  iişş  ggüüvveennlliiğğiinnii  ggeelliişşttiirriirr   

11,311 

 

2 

 

,003 KKaaddıınn  2 1,2 32 19 134 79,8 

EErrkkeekk  16 6,8 62 26,3 158 66,9 

TTooppllaamm  18 4,5 94 23,3 292 72,3 

 

Tablo 11. Sendikal Güven Analizi Sonuçları
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ifadeye katılma durumu arasında 
anlamlı bir ilişki olup olmadığını 
incelemek için Ki-Kare Bağımsız-
lık Testi yapılmıştır. Yapılan analiz 
sonucunda değişkenler arasın-
da anlamlı bir ilişki olduğu tespit 
edilmiştir X²(2) = 7,53, p<.05. Tablo 
incelendiğinde kadınların yüzde 
79,8’i sendikanın işyerindeki ada-
letsiz davranışlara karşı korudu-
ğunu belirtirken erkeklerde bu 
oran yüzde 69,5’e düşmektedir. 
Verilen katılmıyorum cevabı ise 
kadınlarda yüzde 4,8 iken erkek-
lerde bu oran yüzde 11,9’a yüksel-
mektedir (Tablo 11).

İşçilere “sendikalar çalışan-
ların iş güvenliğini geliştirir” ifa-
desine katılım düzeyleri sorulmuş 
ve cinsiyet ile ilgili ifadeye katılma 
durumu arasında anlamlı bir iliş-
ki olup olmadığını incelemek için 
Ki-Kare Bağımsızlık Testi yapıl-
mıştır. Yapılan analiz sonucunda 
değişkenler arasında anlamlı bir 

ilişki olduğu tespit edilmiştir X²(2) 
= 11,31, p<.05. Tablo incelendiğinde 
kadınların yüzde 79,8’i sendikanın 
iş güvenliğini geliştirdiğini belir-
tirken erkeklerde bu oran yüzde 
66,9’a düşmektedir. Verilen ka-
tılmıyorum cevabı ise kadınlarda 
yüzde 1,2 iken erkeklerde bu oran 
6,8’e yükselmektedir (Tablo 11).

Sendikal örgütlenme sonra-
sında yaşanan deneyimlerin sağ-
ladığı sendikal güven durumuyla 
ilgili diğer ifadelere katılım düzey-
leri ile cinsiyet arasında anlamlı 
bir ilişki olmadığı tespit edilmiştir 
(p>0,05). Tablo incelendiğinde ka-
dın ve erkeklerin belirtilen ifade-
lere katılım oranlarının birbirine 
benzer olduğu tespit edilmiştir. 
Cinsiyet bu ifadelere olan katılım 
oranlarında anlamlı bir farklılık 
oluşturmamaktadır. İlgili sorula-
rın yüzdesel dağılımları ve Ki-Kare 
testi sonuçları ise aşağıdaki gibidir 
(Tablo 12).

İİffaaddeelleerr  
KKaattııllmmııyyoorruumm  KKaarraarrssıızzıımm  KKaattııllııyyoorruumm  KKii--KKaarree**  

KKaaddıınn  EErrkkeekk  KKaaddıınn  EErrkkeekk  KKaaddıınn  EErrkkeekk  XX²²  PP  

SSeennddiikkaallaarr  iişşççiilleerriinn  

ççaallıışşmmaa  kkooşşuullllaarrıınnıı  vvee  

üüccrreettlleerriinnii  ggeelliişşttiirriirr  

1,2 5,1 13,1 10,2 85,7 84,7 5,043 ,080 

SSeennddiikkaallaarr  iişşççiilleerriinn  

sseessiinnii  kkaammuuooyyuunnaa  

dduuyyuurruurr  

2,4 5,9 13,1 16,1 84,5 78 3,898 ,142 

SSeennddiikkaayyıı  bbiirrlliikk  vvee  

bbeerraabbeerrlliiğğii  ssaağğllaammaaddaa  

bbaaşşaarrııllıı  bbuulluuyyoorruumm  

3,6 7,6 21,4 18,6 75 73,7 3,123 ,210 

SSeennddiikkaall  öörrggüüttlleennmmeeyyii  

hheerrkkeessee  ttaavvssiiyyee  

eeddeerriimm  

4,8 4,2 10,7 11,9 84,5 83,9 ,179 ,914 

 

Tablo 12. Sendikal Güven ile İlgili Diğer İfadelere Katılım Oranları (%)

*Bütün ifadeler için S.d.=2 olarak tespit edilmiştir.
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Tabloda yer alan veriler ince-
lendiğinde istatistiksel olarak an-
lamlı olmasa da kadınların daha 
fazla sendikal güven yüzdesine 
sahip olduğu tespit edilmiştir. Ça-
lışmada yapılan derinlemesine gö-
rüşmede ise kadınların sendikal 
güvenle ilgili düşünceleri aşağıda-
ki gibi aktarılmaktadır:

Kadın 1: “Sendikadan sonra 
çok şeyler değişti açıkçası.  Mesela 
ayrımcılık oluyordu şu an öyle bir 
şey yok herkese eşit davranılıyor. 
Adalet geldi. Hak verilmez alınır-
mış onu öğrendik.”

Kadın 2: “Ücrette artış yaşan-
dı benim için önemli olan oydu tek 
başıma çalıştığım için. Evin kirası, 
çocukların masrafı, taksitler kre-
di filan derken bana en çok lazım 
olan maddi yöndü. Çalışma şartla-
rında da eskisine göre daha iyiyiz.”

Kadın 3: “Çekinmiyorum artık 
önceki gibi, daha rahatladım zor-
lama yok bir derdin olduğu zaman 
gidip söyleyebiliyorsun, sürekli de 
gelip soruyorlar bir sorun var mı 

diye. Sendika sayesinde tatile git-
tik eşimle çocuğumla bu şekilde 
çok güzel yani.”

Kadın 5: “Çok iyi oldu. Sağlık 
sigortamız oldu. Benim kronik bi 
rahatsızlığım var bu nedenle daha 
önce tedavi için çok fazla para 
ödüyordum. Ve şu anda ücretsiz 
bakılıyorum yani benim için çok iyi 
bu konu. Ücretler açısından olsun, 
haklarımız var bu güzel bir şey.”

Kadın 6: “Birlik olunca başara-
cağımızı gördüm, üretim durunca 
yönetim nasıl pasif kaldı gördüm 
ve sendikayla birlikte adalet var 
düzen var.”

3.4. Cinsiyet Ayrımcılığı
Ankete katılanlara sendika ve 

cinsiyet faktörünü birlikte nasıl 
değerlendirdiklerini ölçmek ama-
cıyla toplam 2 ifade verilmiş ve bu 
ifadeye katılım oranları üçlü likert 
ölçek vasıtasıyla ölçülmüştür. Ay-
rıca kadınlarla gerçekleştirilen de-
rinlemesine görüşmede cinsiyet 
faktörü ile ilgili düşünceleri de ka-

	  KKaattııllmmııyyoorruumm  KKaarraarrssıızzıımm  KKaattııllııyyoorruumm  KKii--KKaarree  

NN  %%  NN  %%  NN  %%  XX²²  SS..dd..  PP  

KKaaddıınnllaarr  sseennddiikkaall  hhaarreekkeettii  ggüüççlleennddiirriirr   

 

24,011 

 

 

2 

 

 

,000 

KKaaddıınn  4 2,4 8 4,8 156 92,9 

EErrkkeekk  22 9,3 40 16,9 174 73,7 

TTooppllaamm  26 6,4 48 11,9 330 81,7 

SSeennddiikkaaccııllıığğıınn  cciinnssiiyyeettii  yyookkttuurr   

 

8,679 

 

 

2 

 

 

,013 

KKaaddıınn  2 1,2 10 6 156 92,9 

EErrkkeekk  10 4,2 30 12,7 196 83,1 

TTooppllaamm  12 3 40 9,9 352 87,1 

 

Tablo 13. Cinsiyet Algısı 
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yıt altına alınmıştır.
İşçilere “kadınlar sendikal ha-

reketi güçlendirir” ifadesine katı-
lım düzeyleri sorulmuş ve cinsiyet 
ile ilgili ifadeye katılma durumu 
arasında anlamlı bir ilişki olup ol-
madığını incelemek için Ki-Kare 
Bağımsızlık Testi yapılmıştır. Yapı-
lan analiz sonucunda değişkenler 
arasında anlamlı bir ilişki olduğu 
tespit edilmiştir X²(2) = 24,01, p<.05. 
Tablo incelendiğinde kadınların 
yüzde 92,9’u kadınların sendikal 
hareketi güçlendirdiğini belir-
tirken erkeklerde bu oran yüzde 
73,7’ye düşmektedir. Verilen ka-
tılmıyorum cevabı ise kadınlarda 
yüzde 2,4 iken erkeklerde bu oran 
9,3’e yükselmektedir (Tablo 13).

İşçilere “sendikacılığın cinsi-
yeti yoktur” ifadesine katılım dü-
zeyleri sorulmuş ve cinsiyet ile ilgili 
ifadeye katılma durumu arasında 
anlamlı bir ilişki olup olmadığını 
incelemek için Ki-Kare Bağımsız-
lık Testi yapılmıştır. Yapılan analiz 
sonucunda değişkenler arasın-
da anlamlı bir ilişki olduğu tespit 
edilmiştir X²(2) = 8,68, p<.05. Tablo 
incelendiğinde kadınların yüzde 
92,9’u kadınların sendikacılığın 
cinsiyet işi olmadığını belirtirken 
erkeklerde bu oran yüzde 83,1’e 
düşmektedir. Verilen katılmıyo-
rum cevabı ise kadınlarda 1,2 iken 
erkeklerde bu oran 4,2’ye yüksel-
mektedir (Tablo 13).

Çalışma hayatında kadınların 
ayrımcılıkla karşı karşıya kaldık-
ları bilinen bir gerçektir. Araştır-

manın sonucuna göre kadınların 
tüm ölçeklerde erkeklerle ben-
zer bir algı içinde olduğu görülse 
de konu cinsiyet olduğunda ciddi 
oranda farklılık gözlemlenmiştir. 
Kadınların örgütlenmesine karşı 
erkeklerin sergilediği bu olumsuz 
tutum kadınların üyelik kararla-
rını manipüle etmeye müsaittir. 
Yapılan derinlemesine görüşme 
sonucunda katılımcılara cinsiyet 
faktörüne yönelik olarak “sendi-
kaya üye olmayan kadınlara öne-
riniz nedir?” sorusu yöneltilmiştir. 
Verilen cevaplar aşağıdaki gibi ak-
tarılmaktadır:

Kadın 1: “Kadınlar haklarını 
aramaktan korkmasınlar, birbir-
lerine kenetlensinler, her şey çok 
güzel olacaktır, herkes de arkasın-
da olacaktır ben buna inanıyorum. 
Biz bunu gördük, mücadele ettik.”

Kadın 2: “Birlik olsunlar, ka-
dınlar bu konuda daha destekçi 
olmalılar çünkü birlikten kuvvet 
doğuyor. Yalnız değiller korkma-
sınlar. Her daim arkalarında biri 
olduğu sürece eğer sendika varsa 
korkmasınlar diyorum.”

Kadın 3: “Korkmasınlar, kork-
masınlar. İlk başta biz de baya 
baya korkmuştuk ama sonra en 
öndeydik desek yeri var yani. Bu 
mesele duyulduktan sonra bilmi-
yorum bi coştuk ya çok güzeldi. 
Korkmasınlar, üye olsunlar kor-
kacak hiçbir şey yok, her şey daha 
güzel oluyor birlikte.”  

Kadın 4: “Kimse çekinmesin 
korkmasın, yani tek söyleyebile-
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ceğim bu.”
Kadın 5: “Sendikadan kork-

masınlar çünkü ben de baştan 
öyleydim düşüncem değişti. Sen-
dikadan korkmasınlar, sendikalı 
olsunlar ve kadın hakları da var 
ve bunun için de çok iyi. Yani her 
konuda, her konuda çok iyi. Yani 
biz ne için çalışıyoruz para için ça-
lışıyoruz, sendika gelmeden önce 
haklarımızı alamıyorduk. Şimdi 
çok daha iyi.”

Bu soruya verilen cevaplarda 
defalarca vurgulanan önemli bir 
ifade tespit edilmiştir, “korkma-
sınlar!”. Sendikal örgütlenmeyi 
deneyimlemiş olan kadınların hep 
bir ağızdan söylediği bu ifade de-
rinlemesine araştırmaya değer bir 
diğer konu olarak karşımıza çık-
maktadır.

SONUÇ
Geçmişten günümüze bakıldı-

ğında, dünyanın her yerinde kendi 
ekonomik ve toplumsal yapıları-
na uygun olarak filizlenip yeşeren 
kadın hareketleri bulunmaktadır. 
Kadınların bu zengin örgütlenme 
deneyimleri ataerkil sendikal ha-
reketin içinde yer bulma çabasıyla 
ya da sendikal alandan dışlandık-
larında alternatif olarak gerçekleş-
miştir. Kadının düşük ücretlerde, 
güvencesiz çalıştırılması, eğitim-
den mahrum bırakılması, ayrım-
cılığa maruz kalması gibi sorun-
lar günümüzde halen aşılabilmiş 
değildir. Bu bağlamda kadınların 
sorunlarını dile getirebilecekleri, 
seslerini duyurabilecekleri, hakla-

rı konusunda bilinçlenebilecekleri, 
daha güçlü ve korkusuz hissede-
bilecekleri demokratik ortamlara 
ihtiyaçlar duyulmaktadır. Demok-
ratik bir örgütlenme biçimi olarak 
sendikalar kadınlara bu imkânı 
sağlayabilecek yapıya sahiptir. Ka-
dınların örgütlenme eğilimlerinin 
incelenmesi, onların özel eğilim ve 
ihtiyaçlarını araştırarak bunlara 
yanıt verilmesi günümüzde krize 
giren sendikaların önünü açabile-
cek bir yöntem olacaktır.

Yukarıda özet halinde belirtilen 
neden ve amaçlar doğrultusunda 
Bursa ilinde otomotiv sektörün-
de faaliyet gösteren bir işyerinde 
cinsiyet değişkenine göre sendikal 
algı ve tutumlar örgütlenme de-
neyimi üzerinden araştırılmıştır. 
Araştırmaya montaj hattında çalı-
şan 168 kadın ve 236 erkek işçi ka-
tılmıştır. İşyerinin seçilme nedeni 
ise işçilerin iş bırakma eylemi ger-
çekleştirerek sendikal örgütlenme 
sağlamalarıdır. Örneklemin de-
mografik özellikleri incelendiğin-
de genel ortalamanın 25-44 yaş 
aralığında, evli, lise mezunu, 2-6 
yıl aralığında işyeri kıdemine sahip 
işçiler olduğu gözlemlenmektedir. 
Kadın ve erkek işçilerin demogra-
fik özellikleri karşılaştırmalı de-
ğerlendirildiğinde ise kadın işçile-
rin eğitim seviyelerinin erkeklere 
kıyasla daha düşük ve erkek işçi-
lerin eşlerinin çalışmama durumu 
daha yüksektir.

Araştırmanın üyelik nedenleri 
ölçeğinden elde edilen veriler cin-
siyet değişkenine göre incelendi-
ğinde kadın ve erkek işçilerin üye 
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olma nedenlerinin yüksek düzey-
de benzerlik gösterdiği görülmek-
tedir. Ki-kare testi sonuçlarına 
göre ise üyelik kararında eşin des-
teği ve sendikaya güven etkenle-
rinin cinsiyete göre anlamlı fark 
yarattığı tespit edilmiştir. Kadın ve 
erkek işçilerin sendikaya üyelik 
kararıyla ilgili diğer ifadelere katı-
lımları karşılaştırmalı değerlendi-
rildiğinde ise kadın işçilerin sendi-
kanın sağlayacağı ücret ve sosyal 
haklar konusunda erkeklere kı-
yasla daha yüksek oranda beklen-
tide oldukları gözlemlenmektedir.

Araştırmanın sendikal eylem 
deneyimi ile ilgili ölçeğinden elde 
edilen veriler cinsiyet değişkenine 
göre incelendiğinde kadın ve erkek 
işçilerin üye olma nedenlerinin 
yüksek düzeyde benzerlik göster-
diği görülmektedir. Ki-kare testi 
sonuçlarına göre ise eylem dene-
yiminde yine eşin desteği, iş-aile 
dengesi, dayanışma algısı ve algı-
lanan sendikal destek etkenlerinin 
cinsiyete göre anlamlı fark yarattı-
ğı tespit edilmiştir. Kadın ve erkek 
işçilerin sendikaya üyelik kararıyla 
ilgili diğer ifadelere katılımları kar-
şılaştırmalı değerlendirildiğinde 
ise kadın işçilerin erkeklere oranla 
eyleme tam katılımı daha yüksek-
tir ve eylemi daha yoğun bir algıyla 
deneyimledikleri gözlemlenmek-
tedir. 

Araştırmanın sendikal güven 
ile ilgili ölçeğinden elde edilen veri-
ler cinsiyet değişkenine göre ince-
lendiğinde kadın ve erkek işçilerin 
üye olma nedenlerinin yüksek dü-
zeyde benzerlik gösterdiği görül-
mektedir. Ki-kare testi sonuçları-

na göre ise sendikal güven olumlu, 
sendikal etki, adalet sağlama ve 
iş güvenliği etkenlerinin cinsiyete 
göre anlamlı fark yarattığı tespit 
edilmiştir. Kadın ve erkek işçilerin 
sendikal güven ile ilgili diğer ifa-
delere katılımları karşılaştırmalı 
değerlendirildiğinde ise kadın iş-
çilerin erkeklere oranla daha yük-
sek bir sendikal güven ve bağlılık 
geliştirdiği gözlemlenmektedir. 

Araştırmanın cinsiyet ayrım-
cılığı ile ilgili sorularından elde 
edilen veriler cinsiyet değişkeni-
ne göre incelendiğinde kadın ve 
erkek işçilerin cinsiyet ayrımcılığı 
konusunda fikir ayrılığına düştük-
leri görülmektedir. Ki-Kare testi 
sonuçlarına göre cinsiyet ayrım-
cılığı, kadınların sendikal hareketi 
güçlendirmesi ve sendikacılık-
ta cinsiyet etkenlerinin cinsiyete 
göre anlamlı fark yarattığı tespit 
edilmiştir. Kadın ve erkek işçilerin 
cinsiyet ayrımcılığı ile ilgili ifadele-
re katılım oranları karşılaştırmalı 
değerlendirildiğinde ise erkek iş-
çilerin bahsedilen ataerkil sendi-
kacılık zihniyetinden henüz tam 
anlamıyla kopamadıkları gözlem-
lenmektedir. 

Çalışmada vurgulandığı üzere 
kadınların sendikalara ve sendi-
kaların da kadınlara ihtiyacı oldu-
ğu gerçeğine karşılık günümüzde 
sendikal hareket gözlemlendiğin-
de hala tam bir bütünleşmenin 
olmadığı görülmektedir. Bu duru-
mun sebebi sadece kadınların aile 
içinde yüklendikleri sorumluluk-
lar, güvensiz, enformel çalışmaları, 
ilgisizlikleri gibi nedenler değildir. 
Hala ataerkilliğin hissedildiği ka-



23KARATAHTA / Is Yazıları Dergisi

dınları temel alan konularda ilgisiz 
kalan ve çözüm üretme konusun-
da yeterli çabayı gösteremeyen 
sendikalar da aynı derecede bü-
tünleşememenin bir etkenidir. Bu 
durumun değişmesi erkeklerin ve 
dahi kadınların cinsiyetsiz bir sen-
dikal bilinçle farkındalık kazan-
maları ve sendikaların da bu alan-
da süreklilik arz eden politikalar 
oluşturarak teşviki sürdürmesine 
bağlıdır. Zira araştırmanın verileri 
sendikaya üye olma eğilimi konu-
sunda kadınların da en az erkek-
ler kadar örgütlü güç oluşturmaya 
hazır olduğunu destekler nitelikte-
dir.

Araştırmanın eylem deneyi-
miyle ilgili bulguları incelendiğin-
de kadınların örgütlenme müca-
delesinde içine girdikleri direnişin 
çoklu anlam ve deneyim boyutu 
olduğunu görmekteyiz. İş bırakma 
eylemi boyunca deneyimledikleri 
direniş, bireysel sorunları kolektif 
boyuta dönüştürmüş kolektif güç 
de bireysel güce dönüşerek kendi-
ne güven ve kendinden emin olma 
duygusuyla tezahür etmiştir. İşye-
rinde gerçekleşen örgütlenme de-
neyimi iş bırakma eylemiyle güç-
lenmiştir. Araştırmanın sendikal 
güven verileri ve kadınların derin-
lemesine görüşmedeki söylemleri 
incelendiğinde, kadınların kolektif 
gücü deneyimlemeleri ve bu de-
neyim sonrası elde ettikleri kaza-
nımlarla ilgili bir tatmine ulaşarak 
sendikal güven geliştirdikleri göz-
lenmektedir.

Araştırmada genel olarak göz-
lemlenen benzer eğilimler cinsi-
yet ayrımcılığında aynı oranları 

yakalayamamıştır. Zira kadınların 
çalışma hayatında ayrımcılığa ma-
ruz kaldığı, iş hayatında ilerlemek 
istediğinde “cam tavan”a takıl-
dığı araştırmalarla doğrulanmış 
bir gerçektir. Sendikaların bu ay-
rımcılık karşısındaki duruşu ve 
yürüttüğü politikalar kadınların 
sendikal çatı altında birleşmesini 
artıracak bir unsur olarak değer-
lendirilmelidir. Sendikalar işye-
rindeki ayrımcılığa engel olmalı 
ve dahi kendi bünyesinde de bunu 
uygulayarak örnek kurumlara 
dönüşmelidir. Sendikal hareketin 
yönünün değişmesi kadının ör-
gütlenmesine bağlıdır. Kadınlar 
daha iyiye ulaşacaklarına inandık-
larında ve bu mücadelenin içinde 
ayrımcılığa uğramadan kalabildik-
lerinde savaşacaklardır. Kadınların 
bireysel mahrumiyetlerinin kolek-
tif bir mobilizasyona dönüşmesi 
sendikaların elindedir. Sendikalar 
kadın işçileri iyi analiz etmeli ve 
kadınları temel alan sorunlara ilgi-
siz kalmamalıdır.

Özetle, araştırmanın bulgula-
rından da okunabileceği üzerine, 
korkularını yenmiş kadınlar sen-
dikal mücadele ve sendikal güven 
konusunda daha yüksek algılara 
sahip bir duruş sergilemektedir. 
Örgütlenme sadece üye kazanmak 
değildir. Örgütlenme aynı zaman-
da, cinsiyet algılarından arınmış, 
kadınların korkusuzca bu müca-
deleyi sahiplendiği omuz omuza 
bir mücadele olmalıdır.
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ÖZ
Artık stratejik ekonomi politi-

kaları arasında yer alan teknik ino-
vasyon (yenilik, yenileşim), özellikle 
batı ekonomileri için büyümenin ve 
küresel rekabet ortamında varlığını 
koruyabilmenin en önemli itici gücü 
haline gelmiştir. Küresel İnovas-
yon Endeksi (KİE) açısından İsviçre, 
2011’den beri hep birinci sırada yer 
almaktadır. İsviçre, inovasyonlar 
üzerinden ekonomisine ortalama-
nın üzerinde katma değer yarat-
masını bilen bir ülkedir. Bu maka-
lede İsviçre’nin dünyadaki küresel 
performans sıralamalarında neden 
hep ilk sırada yer aldığının tahlilleri 
yapılmıştır. Bunun için de yöntem-
sel olarak İsviçre’nin resmi kurum-
larının yayınladıkları raporlarına ve 
yasal düzenlemelerine başvurul-
muştur. Ayrıca KİE gibi uluslararası 
kaynaklardan da yararlanılmıştır. 
Makalenin amacı, İsviçre’nin ino-
vasyonlara neden önem verdiğini 
örnekleriyle araştırmaktır. Önemi 

de hangi inovasyon politikalarının 
bir ülkenin refah düzeyini artırdığı-
nı öğrenmek olmuştur. İsviçre’nin 
Ar-Ge ve inovasyon alanında küre-
sel boyutta başarılı olmasını sağla-
yan faktörlerin başında, siyasal ve 
ekonomik çerçeve koşullarının iyi 
olması, finansal destek programla-
rının yaygın olması ve yüksek tek-
noloji içerikli yatırımlara yatkın özel 
sektörünün bulunması gibi etkenler 
saptanmıştır. İsviçre örneği bağla-
mında elde edilen bulgulardan yola 
çıkarak, Türkiye’nin stratejik ino-
vasyon politikalarına katkı sağlar 
düşüncesiyle öneri içerikli bazı çıka-
rımlarda da bulunulmuştur. Sonuç 
kısmında İsviçre’nin inovasyon ala-
nında zaman içinde elde ettiği bilgi 
ve tecrübe birikimine paralel olarak 
politikalarının yöntem ve uygula-
maları değerlendirilmiştir.
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STATE-SUPPORTED INNOVA-
TION POLICY AND ITS RESULTS: 
THE EXAMPLE SWITZERLAND

ABSTRACT
Technological innovation, which 

is now one of the strategic economic 
policies, has become the main dri-
ver of growth and survival in global 
competition, especially for Western 
economies. Switzerland has con-
sistently ranked first in the Global 
Innovation Index (GII) since 2011. 
Switzerland is a country that knows 
how to create above-average added 
value for its economy through in-
novation. This article analyses why 
Switzerland consistently ranks first 
in the global performance rankin-
gs. For this purpose, the reports and 
legal regulations published by offi-
cial institutions in Switzerland were 
used methodologically. International 
sources such as GII were also con-
sulted. The aim of the article is to use 
examples to examine why Switzer-
land places value on innovation. It is 
also important to learn which inno-
vation measures increase a countr-
y's level of prosperity. The most 
important factors that make Swit-
zerland globally successful in R&D 
and innovation are the good political 
and economic framework conditi-
ons, broad-based financial support 
programmes and a private sector 
that is receptive to high-tech invest-
ments. Based on the knowledge gai-
ned in the context of the Swiss case, 
some conclusions have also been 

drawn to contribute to Turkey's stra-
tegic innovation policy. In the final 
part, the methods and practices of 
policies are assessed in parallel with 
the knowledge and experience that 
Switzerland has gained over time in 
the field of innovation.

Keywords: Innovation Policy, 
Global Innovation Index, Research 
and Development, Dual Vocational 
Education System of Switzerland.

GİRİŞ
Küreselleşme sürecinde dün-

yadaki ekonomik büyüme bölge-
leri, daha çok gelişmekte olan ül-
keler yönüne kaymaktadır. Değer 
yaratma zincirlerinin küreselleş-
mesi gerçeği karşısında pahalı sos-
yal güvenlik sistemlerine, yüksek 
ücret ve yaşam standartlarına sahip 
olan Avrupa ülkelerinin ekonomileri, 
maliyet rekabeti açısından ayakta 
kalabilmekte zorlanabilmektedir. 
Bununla birlikte Araştırma ve Geliş-
tirme (Ar-Ge) ve ulusal ekonomiye 
katma değer yaratan yenilik/yeni-
leşim anlamında inovasyon (innova-
tion), Batı ülkelerinin sürdürülebilir 
sosyo-ekonomik gelişimi için çok 
önemlidir. Bir başka deyişle inovas-
yon, batı ekonomileri için ilerleme ve 
büyümeyi sağlayan en önemli itici 
güç olarak kabul edilmektedir. Nite-
kim çok sayıda ampirik çalışma, ino-
vasyonun bir ekonominin büyümesi 
ve refahı üzerindeki olumlu etkileri-
ni kanıtlamaktadır.

Bu anlamda Avrupa’da siya-
si yönden en yüksek karar verme 
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düzeyinde olan hemen hiçbir ülke, 
yüksek teknoloji stratejisi veya ino-
vasyon politikası geliştirmekten 
uzak kalmamaktadır. Birçok ülke, 
eğitim politikalarını inovasyon ye-
teneğinin güçlendirilmesi yönünde 
yeniden gözden geçirmektedir. Bu 
anlamda İsviçre’de inovasyon kapa-
sitenin ve inovatif faaliyetlerin dev-
let eliyle desteklenmesi gibi konular, 
uzun süreden beri eğitim ve ekono-
mi politikası gündeminin başında 
yer almaktadır. İsviçre’nin ekonomi 
politikasında geleneksel olarak ino-
vasyon oluşturmayı sağlayan uygun 
çerçeve koşullarının varlığına özel-
likle değer verilmektedir. Böylece 
beşerî sermaye tabanının kamusal 
teşvik sistemleriyle güçlendirilme-
sinin de inovasyon potansiyelinin 
artırılmasına önemli katkı sağlaya-
cağı düşünülmektedir.

Dünyada ekonomik üstünlüğü-
nü koruyabilmek amacıyla İsviçre, 
özellikle yüksek teknolojik liderlik 
yoluyla rekabet avantajı yakalamak 
isteyen yerli ve yabancı işletmeler 
açısından halen bir cazibe ülkesi ko-
numundadır. Bir inovasyon ülkesi 
olarak İsviçre’yi önemli kılan faktör-
lerin başında inovatif genç girişimci-
lere ve yenilikçi işletmelere yeni tek-
nolojiler, yöntemler, üretim süreçleri 
ve ürünler geliştirmelerine yönelik 
olarak geniş kapsamlı teşvik ve des-
tek sistemleri çerçevesinde fırsatlar 
sunulması gelmektedir. Bu şekilde 
ortaya çıkan inovasyonların da ilgili 
piyasalarda ticari/ekonomik olarak 
uygulama olanağı da bulabilmekte-

dir. İsviçre’de inovasyon kabiliyet-
lerini ortaya koyabilen işletmelerin 
sayısı bu şekilde arttıkça hem ulu-
sal ekonominin sürdürebilirliği sağ-
lanmakta hem de bir yatırım ülkesi 
olarak İsviçre küresel çapta avan-
tajlı konuma gelmektedir. Bununla 
birlikte toplum, bilim, teknoloji ve 
ekonomi gibi alanlarda yaşanan de-
ğişim, Ar-Ge ve inovasyon ortamını 
da sürekli olarak dönüştürmektedir. 
Arka plandaki bu gelişimsel süreç 
çerçevesindeki gerçeklerden yola 
çıkarak, bu makalede İsviçre’nin Ar-
Ge ve inovasyon sisteminin küresel 
başarısı için önemli olan bazı etkile-
yici faktörler ortaya konulacaktır.

Bu doğrultuda birinci bölümde 
ağırlıklı olarak 2021 yılına ait “Küre-
sel İnovasyon Endeksi” (KİE) Raporu 
esas alınacaktır. KİE-Raporu’ndaki 
çeşitli göstergeler, İsviçre’nin ino-
vasyon sisteminin şu anda uluslara-
rası bir karşılaştırmada çok gelişmiş 
olduğunu ve bu nedenle ilk sırada 
yer aldığını göstermektedir. 

İkinci bölümde ise İsviçre’nin 
inovasyon alanındaki küresel gü-
cün perde arkası hem KİE verileri 
hem de diğer parametreler eksenin-
de detaylı bir şekilde incelenecektir. 
Bununla ilişkili olarak bir genel fak-
tör olarak İsviçre’nin ekonomik ve 
siyasal sistemi ele alındıktan sonra 
dual eğitim sisteminin inovasyon ve 
beşerî sermayeye etkileri üzerinde 
durulacaktır. Bir inovasyon siste-
minden bahsedebilmek için bununla 
ilgili olarak bütün unsurların da ay-
rıca değerlendirilmesi gerekmekte-
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dir. İsviçre’nin inovasyon sistemini 
oluşturan en önemli unsurların ba-
şında inovasyon politikalarının ve 
ilkelerinin bir yasayla belirlenmiş ol-
duğu gelmektedir. Buna bağlı olarak 
gerek araştırmalara gerekse inovas-
yonlara her türlü destek veren yasal 
organların işlevleri de bu bölümde 
analiz edilecektir. Bu bölümde ayrı-
ca modern açılımlı yeniden sanayi-
leşme stratejileri doğrultusunda İs-
viçre’nin özel sektörle birlikte hangi 
kurumlar aracılığıyla hangi sektör-
lere daha çok yatırım yaptığı veya 
hangi inovasyon projelerine destek 
verdiği incelenecektir.

İsviçre’nin güçlü inovasyon ko-
numunu ve nedenlerini öğrendik-
ten sonra üçüncü bölümde dünyada 
inovasyon liderliğini korumak ama-
cıyla İsviçre’nin son yıllarda uygu-
ladığı inovasyon dostu politikalar 
ekseninde Türkiye açılımlı somut 
bazı örnekler de verilecektir. Bunla-
rın başında inovasyonun önemli bir 
teknik bilim olma özelliği taşımasına 
bağlı olarak multi-disipliner bir yak-
laşımla, sektörler arası işbirliğine 

olanak sağlayan inovasyon merkez-
lerinin/vadilerinin oluşturulması 
gelmektedir. 

Sonuç bölümünde ise İsviçre’nin 
başarılı inovasyon sisteminin en et-
kin unsurlarının değerlendirilmesi 
doğrultusunda bir analiz yapılacak 
ve bağlamda Türkiye’ye düşen rol 
ele alınacaktır.

1. İSVİÇRE’NİN KİE AÇISINDAN 
DÜNYADAKİ YERİ
Ülke ekonomilerinin sürdürebi-

lirliğini ve toplumların sosyal-refah 
artışını en etkili bir şekilde sağlama 
yeteneğini sergileyen gücün ino-
vasyon (yenilik, yenileşim) olduğu 
artık tartışmasız olarak kabul gör-
mektedir. İnovasyon yeteneğinin 
uluslararası bir karşılaştırmasında 
İsviçre, özellikle temel araştırma 
alanlarındaki çığır açan sonuçlar sa-
yesinde yıllardan beri en üst sırada 
yer almaktadır. 2021 yılına ait KİE’ye 
göre İsviçre, 2011’den beri inovasyon 
alanında sürdürdüğü “birinci olma” 
unvanını 2021 yılında da muhafaza 
edebilmiştir (Bkz. Tablo 1).

 

Sıralama/
Ülke

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 İsviçre İsviçre İsviçre İsviçre İsviçre İsviçre İsviçre İsviçre İsviçre

2 İsveç Britanya Britanya İsveç İsveç Hollanda İsveç İsveç İsveç

3 Britanya İsveç İsveç Britanya Hollanda İsveç ABD ABD ABD

4 Hollanda Finlandiya Hollanda ABD ABD Britanya Hollanda Britanya Britanya

5 ABD Hollanda ABD Finlandiya Britanya Singapur Britanya Hollanda Güney Kore

6 Finlandiya ABD Finlandiya Singapur Danimarka ABD Finlandiya Danimarka Hollanda

7 Hong Kong Singapur Singapur İrlanda Singapur Finlandiya Danimarka Finlandiya Finlandiya

8 Singapur Danimarka İrlanda Danimarka Finlandiya Danimarka Singapur Singapur Singapur

9 Danimarka Luxemburg Luxemburg Hollanda Almanya Almanya Almanya Almanya Danimarka

10 İrlanda Hong Kong Danimarka Almanya İrlanda İrlanda İsrail Güney Kore Almanya

Kaynak: WİPO, 2013-2021.

Tablo 1. KİE Açısından Dünyada İlk 10’a Giren Ülkeler (Dönem: 2013-2021)
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Gerçi uluslararası boyutuyla ül-
kelerin inovatif kapasitelerini muka-
yeseli olarak saptayan ve yıllık rapor 
hazırlayan birden fazla araştırma 
kuruluşu bulunmaktadır. Ancak bu 
çalışmaların içinde 2007’den beri ya-
yınlanan KİE-Raporu, küresel çapta 
ülke ekonomilerinin inovasyon per-
formanslarını yansıtan en kapsamlı 
endeks sistemine sahiptir. KİE-Ra-
porları, her yıl Dünya Fikri Mülkiyet 
Organizasyonu (World Intellectual 
Property Organization/WIPO), Av-
rupa İşletmecilik Enstitüsü/Üni-
versitesi (Institut Européen d'Ad-
ministration des Affaires/INSEAD) 
ve Cornell Üniversitesi öncülüğünde 
hazırlanmaktadır. Hazırlık aşama-
sında Hindistan Sanayi Konfede-
rasyonu (Confederation of Indian 
Industry/CII), Brezilya Ulusal Sanayi 
Konfederasyonu (Brazilian National 
Confederation of Industry/CNI) ve 
Türkiye İhracatçılar Meclisi (Tur-

kish Exporters Assembly/TIM) gibi 
sanayi/ticari kuruluşlar da katkıda 
bulunmaktadır. 132 ülkenin iktisadi 
büyümesini inovasyon kapasitesi 
açısından değerlendiren KİE, 2021 
verilerine göre dünya nüfusunun 
yüzde 94,3’ünü ve dünya Gayrisafi 
Yurt İçi Hasıla (GSYİH)’sının yüzde 
99'unu yansıtmaktadır (WIPO, 2021).

65,5 puanla İsviçre ve 63,1 pu-
anla İsveç on yıldan beri hep ilk üç 
sırada ilklerden olma özelliğini ko-
rurken (Bkz. Tablo 2), Güney Kore 
ve Singapur hariç, ulusal inovasyon 
çalışmalarında yüksek milli geli-
re sahip olan ilk ona giren ülkelerin 
hepsi, Batı dünyasını (ABD dikkate 
alınmazsa Avrupa’yı) temsil eden 
devletlerdir. 2020’de (2011’de) dün-
ya klasmanında 51. (65.) sırada olan 
Türkiye, 2021’de KİE sıralamasında 
132 ülke arasında 38,3 puanla dikkat 
çekici bir başarı ile 41. sıraya yükse-
lebilmiştir (WIPO, 2021: 161).

 

KİE-Sıralaması: (Puanı) Ülke KİE-Sıralaması: (Puanı) Ülke

1: (65,5) İsviçre 11: (55,0) Fransa
2: (63,1) İsveç 12: (54,8) Çin
3: (61,3) ABD 13: (54,5) Japonya
4: (59,8) Birleşik Krallık 14: (53,7) Hong Kong-Çin
5: (59,3) Kore Cumhuriyeti 15: (53,4) İsrail
6: (58,6) Hollanda 16: (53,1) Kanada
7: (58,4) Finlandiya 17: (51,8) İzlanda
8: (57,8) Singapur 18: (50,9) Avusturya
9: (57,3) Danimarka 19: (50,7) İrlanda
10: (57,3) Almanya 20: (50,4) Norveç

Kaynak: WIPO, 2021:4.

Tablo 2. Küresel İnovasyon Endeksi (KİE) Açısından 132 Ülke Arasında İlk 
20’ye Giren Ülkeler (Yıl: 2021)
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KİE’nin ülke ekonomilerinin 
inovasyon performanslarına dair 
somut verileri, aslında iki temel bi-
leşenden oluşmaktadır. Bunlar, 
inovasyon sürecine katkı sağlayan 
girdiler (İnovasyon Girdi Endeksle-
ri) ve inovasyondaki başarıyı ölçen 
çıktılardır (İnovasyon Çıktı Endeks-
leri). KİE, ülkelerin genel inovasyon 
performanslarına yönelik sıralama 
ölçümlerinde 81 girdi ve çıktı alt en-
deksi daha kullanmaktadır.

Örneğin KİE’nin “İnovasyon 
Çıktı Alt Endeksleri” kapsamında 
olan “Bilgi/Teknoloji Çıktıları”, bil-
gi yaratma, bilginin etkisi ve bilgi-
nin yayılımı gibi birçok unsurdan 
oluşmaktadır. “Yaratıcı Çıktılar” 
ise maddi olmayan varlıklar (soyut 
ürünler), yaratıcı ürün/mal/hiz-
metler ve çevrimiçi yaratıcılık gibi 
unsurlarından meydana gelmekte-
dir. Bir ülkede inovasyonun oluşma-
sına ve gelişmesine yardımcı olan 
İnovasyon Girdi Alt Endekslerinin 
başında ise “Kurumlar” (siyaset, 
düzen ve iş çevresi/ortamı), “Altya-
pı” (Bilişim ve İletişim Teknolojileri/
BİT, Enerji, Ekolojik Sürdürebilirlik), 
“İnsan Kaynağı ve Araştırma” (Öğ-
retim, Yüksek Eğitim, Ar-Ge), “Pi-
yasanın Gelişmişlik Düzeyi” (Kredi, 
Yatırım, Ticaret, Çeşitlendirme ve 
Pazar Büyüklüğü) ve “İş Dünyası-
nın Gelişmişlik Düzeyi” (Bilgi İşçileri, 
İnovasyon Bağlantıları, Bilgi Emilimi) 
gelmektedir (Baykul, 2022: 53).

İnovasyon Çıktı ve Girdi Endeks-
lerine bağlı bütün alt endeksleri tek 
tek tahlil etmek, makalenin amacı-

nı ve kapsamını aşacağı için burada 
uluslararası karşılaştırmada önem 
arz etmesinden dolayı sadece İno-
vasyon Çıktı Endeksleri ana kate-
gorisinde bulunan “Bilgi/Teknoloji 
Çıktıları” ve “Yaratıcı Çıktılar” örneği 
yansıtılacaktır. İsviçre, bilhassa çık-
tılar açısından, yani ekonomideki 
inovatif faaliyetlerin netice itibariy-
le katma değerini ölçen göstergeler 
açısından güçlü bir ülke konumun-
dadır.

Bu anlamda bütün ana kate-
gorilerin ortalama verilerine göre 
1. sırada yer alan İsviçre, özellikle 
“Bilgi/Teknoloji Çıktıları” alanında 
üstün bir performans göstermek-
tedir. Buna bağlı olarak KİE’ye göre 
de ülkelerarası kıyaslamada 1. sırayı 
hak etmektedir. Avrupa'daki ilk 20 
ülkenin ortalamasına baktığımızda 
İsviçre, “Yaratıcı Çıktılar” (örneğin 
patentler) açısından da öne çıkmak-
tadır (2. sırada).

Hangi alanda inovatif yatırım 
yapılırsa yapılsın, ekonomik etkileri 
açısından çıktıları önem arz etmek-
tedir. Aynı zamanda eğitim, Ar-Ge 
ve inovasyon alanında kullanılan 
fonların etkinliğinin kontrol edilmesi 
de bir o kadar ehemmiyet taşımak-
tadır. İsviçre, inovasyonlara yönelik 
oluşturduğu sistemik izleme ve etki 
değerlendirme araçları sayesinde 
teknik ve yaratıcı çıktılar bağlamın-
da verimli sonuçlar elde edebilmek-
tedir. Bununla ilgili olarak değişik 
kurumlar aracılığıyla belirli periyot-
larla yayınlanan raporlar, İsviçre’nin 
Ar-Ge ve inovasyon sisteminin nasıl 
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etkili bir şekilde çalıştığı/çalışması 
gerektiği hakkında kapsamlı bir bil-
gi ve fikir sunmaktadır. Örneğin Fe-
deral İstatistik Dairesi tarafından en 
son yayınlanan “İsviçre’de 2019 Yılı-
na Ait Araştırma ve Gelişme” Rapo-
ru’nda İsviçre’nin küresel inovasyon 
gücü, sadece diğer ülkelerle değil 
aynı zamanda belirli ülkelerin ino-
vasyon potansiyeli açısından güçlü 
olan bölgeleriyle de karşılaştırılmış 
ve yetersiz görülen özellikle İnovas-
yonun Girdi Endekslerine dönük so-
mut öneriler sunulmuştur (Schwei-

zerische Eidgenossenschaft, 2021).
Aslında “Ekonomik Çevre Ko-

şulları” ve “Altyapı” gibi İnovasyo-
nun Girdi Endeksleri söz konusu ol-
duğunda da İsviçre, dünya ülkeleri 
arasında ortalamanın epey üzerinde 
yer almaktadır (2. sırada). “Beşerî 
Sermaye ve Araştırma” (6. sırada) ve 
“Kurumlar” (13. sırada) alanlarında 
ise İsviçre, ilk sıralarda yer almasa 
bile yine de ileri düzeyde olan ülkeler 
sıralamasında varlığını korumakta-
dır (Bkz. Tablo 3).

Özetle; İsviçre’nin diğer gelişmiş 
ülkelere göre çok üstün çıktı perfor-
mansına sahip olduğu söylenebil-
mektedir. Başka bir deyişle İsviçre, 
mevcut çerçeve koşullarının ola-
nakları ile inovasyonlar üzerinden 

ekonomisine ortalamanın üzerinde 
katma değer yaratmasını bilen bir 
ülke konumundadır. Üstelik bu üs-
tün performansını, diğer tüm ülke-
lerden daha iyi bir şekilde yıllardan 
beri ustaca yerine getirebilmektedir.

İİnnoovvaassyyoonn  KKaatteeggoorriilleerrii  ÜÜllkkee  SSıırraallaammaassıı  

Bilgi ve teknoloji çıktıları 
(Knowledge and technology outputs) 

1 

Yaratıcı çıktılar 
(Creative outputs) 

2 

Altyapı 
(Infrastructure)  

2 

İşletme mükemmeliyeti 
(Business sophistication) 

4 

Pazarlama mükemmeliyeti 
(Market sophistication) 

6 

Beşerî sermaye ve araştırma 
(Human capital and research) 

6 

Kurumlar 
(Institutions) 

13 

 Kaynak: WİPO, 2021.

Tablo 3. İsviçre’nin KİE Birincisi Olmasını Sağlayan İnovasyon Kategorileri 
(Girdi-Çıktı Alt Endeksleri)
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2. İSVİÇRE’NİN KÜRESEL İNO-
VASYON ALANINDAKİ BAŞARI-
SININ NEDENLERİ
(Post-) Modern dünyada Ar-

Ge ve inovasyon, bir ülkenin sosyal 
ilerlemesinde ve ekonomik kalkın-
masında kilit bir rol oynamakta-
dır. Ar-Ge ve inovasyon alanındaki 
performans, çeşitli koşulların etkisi 
altındadır. Örneğin ekonomik sis-
tem, idari yapı, genel yaşam kalitesi, 
altyapı sistemleri, işgücü piyasası 
esnekliği, (mesleki) eğitim sistemi, 
toplumda yüksek eğitim almış olan-
ların oranı, işgücü içinde bilim ve 
teknoloji alanında çalışan eleman-
ların sayısı, GSMH’ye göre Ar-Ge ve 
inovasyona ayrılan kaynak, inovas-
yonlara yapılan kamusal finansal 
destekler, bilimsel yayınlar, yeni 
patent başvuruları ve(ya) işletmeler 
için vergi avantajları gibi bir ülkenin 
inovasyon performansını ve gücünü 
gösteren çerçeve koşullarıdır. İşte bu 
bölümde de İsviçre’nin dünyadaki 
küresel performans sıralamaların-
da neden hep ilk sırada yer aldığının 
tahlilleri, mezkûr çerçeve koşuları-
nın en önemli parametreleri ekse-
ninde yapılacaktır.

2.1. İsviçre’nin Ekonomik Duru-
mu ve İdare Sistemi
İsviçre, 8,57 milyon nüfuslu bir 

ülkedir. Kişi başına düşen GSYİH 
açısından İsviçre, dünyanın en önde 
gelen ülkelerden biridir. Uluslararası 
Para Fonu (IMF) istatistiklerine göre 
2020 yılında 86.850 USD ile dünyada 
2. sırada yer almaktadır. Ekonomik 

gücü, öncelikle hizmet sektörüne 
dayanmaktadır. Hizmet sektörü, İs-
viçre'nin GSYİH'sinin yaklaşık yüz-
de 74'ünü oluşturmaktadır. Sanayi, 
yaklaşık olarak yüzde 25'lik bir paya 
sahipken; tarım, ekonomiye ancak 
yüzde 1 civarında bir katkıda bulun-
maktadır. Avrupa Birliği (AB), İsviç-
re'nin en önemli ticaret ortağıdır. İt-
halatın yaklaşık yüzde 66'sı AB'den 
gelmekte ve ihracatın yüzde 48'i AB 
ülkelerine gitmektedir. İhraç edilen 
malların başında (2020 yılı için yüz-
de 52 oranında) kimyasal ve tıbbi 
ürünler gelmektedir. Daha sonra sı-
rasıyla makine ve elektronik cihaz-
lar (2020 yılı için yüzde 13 oranında) 
ve saatler (2020 yılı için yüzde 8 ora-
nında) gelmektedir (Schweizerische 
Eidgenossenschaft, 2022b).

İsviçre’de faaliyet gösteren iş-
letmelerin büyük çoğunluğu (yüzde 
99'dan fazlası) 250'den az çalışanı 
olan küçük ve orta büyüklükteki 
işletmelerden yani KOBİ'den mey-
dana gelmektedir. Uluslararası bir 
karşılaştırma esas alındığında İs-
viçre'deki kamu borcunun (korona 
krizinden sonra bile) halen nispeten 
düşük olduğu ifade edilmektedir. 
2021'in başında, brüt ulusal borç (fi-
nansal varlıklar düşülmeden önce) 
GSYİH'nin yaklaşık yüzde 15'i, yani 
100 milyar İsviçre Frangı (FR) civa-
rında olduğu tespit edilmiştir. İsviç-
re, tüm Avrupa ülkelerinde en düşük 
Katma Değer Vergisi (KDV) oranına 
sahiptir. Bütün mal ve hizmetlerin 
KDV’si genelde yüzde 7,7’dir, ko-
naklama hizmetlerinki yüzde 3,7 ve 
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günlük ihtiyaç ürünlerininki ise sa-
dece yüzde 2,5'tir (Schweizerische 
Eidgenossenschaft, 2022b).

Çok partili demokratik sistemle 
yönetilmekte olan İsviçre’ye özgü 
hükümet sistemi, başkanlık, par-
lamenter ve meclis hükümet sis-
temlerinin bazı özelliklerini taşıyan 
karma bir modeldir. Daha somut 
bir ifadeyle İsviçre’de en yüce ma-
kam, yasama organı Federal Meclis, 
Ulusal Konsey/Meclis ve Kantonlar 
Konseyi/Meclisi’dir. Yürütme or-
ganı olan 7 üyeli Federal Konsey/
Hükümet, Federal Meclis yani yasa-
ma tarafından seçilmektedir/atan-
maktadır. Ulusal (Kantonlar) Kon-
sey, dört yılda bir ulusal (kantonal) 
düzeyde yapılan seçimler ile göreve 
gelmektedir. Ulusal Konsey/Meclis 
200, Kantonlar Konseyi/Meclisi ise 
46 üyeden müteşekkildir. İsviçre’nin 
idari modeli, halk egemenliği (katı-
lımcı demokrasi) ve sivil toplum ini-
siyatifinin karar alma mekanizma-
larına katılımının en ileri derecede 
sağlandığı siyasal model olarak ka-
bul görmektedir (Gülsün, 2016: 131).

Bir kon-federal devlet yapısına 
sahip olan İsviçre’de aslında fiili ola-
rak üç boyutlu bir hükümet sistemi 
vardır: Federal Konsey/Hükümet, 
26 kanton ve yaklaşık olarak 3.000 
belediye. Her bir kantonun ayrı bir 
anayasası, kanunları, hükümeti 
(Kantonal Konseyi) ve parlamen-
tosu bulunmaktadır. Kantonlar ise 
belediyelerden/komünlerden oluş-
makta ve belediye/komün-kanton 
ve federal devlet olmak üzere üç se-

viyeli idare, İsviçre Devleti’ni (Kon-
federasyonunu) teşkil etmektedir 
(T.C. Dışişleri Bakanlığı, 2022).

Böylece İsviçre’de inovasyon 
ile ilgili siyasi kararlar, merkezi (fe-
deral), bölgesel (kantonlar) ve yerel 
hükümetler (belediyeler) tarafından 
alınmaktadır. Bu yönüyle İsviçre’de-
ki inovasyon politikaları, federal 
hükümet tarafından ana hatlarıyla 
belirlense de uygulama biçiminin 
karakteri, âdem-i merkeziyetçi bir 
sisteme dayanmaktadır. Bu bağ-
lamda bölgesel ve yerel hükümetler, 
uygulama, yönetim ve organizasyon 
açısından merkezi hükümetten ta-
mamen bağımsızdır.

2.2. İsviçre’nin İnovasyon Dos-
tu Dual Eğitim Sistemi ve İnsan 
Sermayesi
İsviçre, dual (ikili) eğitim siste-

mi (dual vocational education) sa-
yesinde hem teknik yönden nitelikli 
eleman yetiştirmekte, hem de sa-
nayide yüksek düzeyde inovasyon 
potansiyeli yakalayabilmektedir. 
Zorunlu eğitim sürecini tamamla-
yan öğrencilerin yaklaşık olarak 
üçte ikisi, dual eğitim sisteminin bir 
parçası olan meslek okullarını tercih 
etmektedir. Böylece öğrenciler, en 
son gereksinimlere uyarlanmış ve 
dolayısıyla geleceğe yönelik uygu-
lamaya yönelik teknik eğitim alma 
olanağına sahip olmaktadır. Ayrıca 
bu öğrenciler isterlerse, yatay geçiş-
lerle kariyerlerine meslek yükseko-
kullarında da devam edebilmektedir 
(Schweizerische Eidgenossensc-
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haft, 2020: 8).
Dual mesleki eğitimin özelliği, 

sistem içinde öğrencilere sürek-
li olarak hem teorik hem de pratik/
teknik olarak okul-sanayi işbirliği 
çerçevesinde eğitim verilmesidir. 
Dolayısıyla dual mesleki eğitim, özel 
sektörde faaliyet gösteren işletmeler 
ile devlet tarafından müşterek plan-
lanan, yürütülen, finanse edilen ve 
denetlenen kamusal mesleki eğitim 
ile piyasadaki mesleki eğitim mode-
linin bileşiminden oluşmaktadır. Bu 
modelde devlet, bir taraftan mesleki 
eğitimin temel esaslarını belirleyen 
yasal çerçeveyi oluşturmakta, diğer 
taraftan da mesleki eğitimin okul-
larca yürütülen teorik eğitimin gö-
revini üstlenmektedir. Pratik eğitim 
ise özel sektör işletmelerinde veril-
mektedir. Genelde 2 veya 3 yıl süren 
meslekî eğitim haftanın 1-2 günü 
devlet meslek okullarında, diğer 
günler ise işletmelerde pratik eğitim 
verilmek suretiyle yürütülmektedir 
(Seyyar, 2007: 246).

İsviçre'nin yüksek düzeydeki 
Ar-Ge ve inovasyon performansı, 
büyük ölçüde (yüksek) eğitim sis-
teminin kalitesinden kaynaklan-
maktadır. Yüksek kaliteli bir eğitim 
sistemi, kişisel gelişimin ve işgücü 
piyasasına entegrasyonun temeli 
olduğu gibi bireylerin yaşam boyu 
öğrenmesini de sağlamaktadır. Ger-
çi İsviçre'de üniversite diplomasına 
sahip olanların genel nüfus içindeki 
oranı, uluslararası bir karşılaştırma-
da pek yüksek görünmemektedir. 
Ancak bu durum, nitelikli uzman-

ların yetiştirilmesinde ve yüksek 
eğitimlerinde belirleyici bir rol oyna-
yan mesleki eğitim sisteminin farklı 
olması ile ilgilidir. Ayrıca, üniversi-
telerin yüksek itibarı sayesinde İs-
viçre, yurtdışından gelen öğrenciler 
ve doktora öğrencileri için cazip bir 
ülkedir.

Evrenin maddi yönden nasıl bir 
işlev gördüğüne dair ilk bilgi kaynak-
ları, doğa bilimlerden elde edilmiştir. 
Buradan daha sonra mühendislik 
bilimleri türemiştir. Süreç içinde 
beşerî ve sosyal bilimler ise tekno-
lojinin ilerlemesiyle yeni buluşların, 
icatların ve ürünlerin ortaya çık-
masına, optimal organizasyonuna 
ve yayılmasına katkıda bulunabil-
miştir. Bugün ise inovasyon bilimi/
eğitimi, kategorik olarak beşerî ve 
sosyal bilimler kapsamında değer-
lendirilen ekonomi biliminin bir par-
çası olarak görülmektedir. Beşerî ve 
sosyal bilimler, inovasyonların hangi 
alanlarda gereksinim duyulduğunu 
ve kimler tarafından arzu edildiği-
ni ampirik araştırmalar sayesinde 
pro-aktif olarak ortaya çıkaracak 
potansiyele sahip olmaktadır. Bun-
dan dolayı örneğin ekolojik olarak 
sürdürülebilir hangi inovasyonların 
geliştirilmesi gerektiği konusunda 
genelde beşerî ve sosyal bilimlerin, 
özelde çevre/ekonomi/sosyoloji/
sosyal siyaset gibi bilim dallarının 
önemi artmıştır (Huber, 2022: 9-10). 
Öyle ki bundan böyle teknisyenlik, 
mühendislik ve(ya) yazılım geliştir-
me işlerinde dahi artan oranda daha 
çok sosyal bilimcilere ihtiyaç duyu-
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lacaktır (Dern, 2021).
Ayrıca, tüm ekonomik faali-

yetler ve dolayısıyla elbette tüm 
inovasyon faaliyetleri, hukuk ve 
ekonomi temeline dayanmaktadır. 
Kısacası hukuk ve ekonomi bili-
mi olmadan inovasyonun da ortaya 
çıkması imkân dışıdır. Fikri mülki-
yetin korunmasına yönelik temel 
yaklaşım, somut tasarım ve yasal 
düzenlemeleriyle hukuk bilimi, ino-
vasyon alanındaki başarılarının al-
tına direkt olarak imza atmaktadır. 
Aynı durum, piyasalarda inovasyon-
larıyla ticari başarı elde etmek iste-
yen yeni girişimci işletmeler için de 
geçerli olmaktadır (Huber, 2022: 9).

İsviçre, inovasyon dostu eğitim 
sistemine sahip olmanın bir sonu-
cu olarak ülkesinde yıllardan beri 
nitelikli insan sermayesini de ba-
rındırmaktadır. Buna bağlı olarak 
işgücü kesiminin önemli bir bölümü, 
bilim ve teknoloji alanlarında yani 
inovasyon merkezlerinde istihdam 
edilmektedir. İsviçre, işgücü piya-
sası esnekliği açısından en gelişmiş 
ülkelerden biri olması hasebiyle 
yenilikçi nitelik taşıyan uzman ih-
tiyaçlarını karşılamak açısından iyi 
koşullara sahiptir.

2.3. İsviçre’nin İnovasyon Politi-
kalarının Yasal Yapısı ve İlkeleri
12 Aralık 2012 tarihli “Araştırma 

ve İnovasyonun Teşvik Edilmesine 
İlişkin Federal Yasa” (FIFG) ile birlik-
te İsviçre’de inovasyon politikaları-
nın temel ilkeleri somut bir şekilde 
belirlenmiştir. İnovasyon bağlamın-

daki temel ilkelerin uygulanma-
sından planlanan faaliyetleri mer-
kezi hükümet/devlet tarafından 
finanse edilen inovasyon organları 
sorumludur. Bu doğrultuda inovas-
yon organları; araştırma özgürlüğü, 
araştırma ve inovasyonun bilimsel 
kalitesi, bilimsel görüş ve yöntemle-
rin çeşitliliğine önem vermek zorun-
dadır.

Ayrıca öğretme özgürlüğüne, 
öğretim ile araştırma arasında olu-
şan yakın ilişkiye, bilimsel bütünlü-
ğe ve bilimsel uygulamanın uyumlu 
ve iyi bir şekilde gerçekleşmesine 
önem vermekle yükümlüdürler. Gö-
revlerini yerine getirirken, genç bi-
lim insanlarının yetişmesinde, fırsat 
eşitliğinin ve özellikle kadınlar ve 
erkekler arasında gerçek eşitliğin 
sağlanmasında araştırma organları, 
dikkatli olmak durumundadır. Yetkili 
araştırma organları, bunun ötesinde 
toplumun, ekonominin ve çevrenin 
sürdürülebilir kalkınma hedeflerini 
dikkate alır ve diğer araştırma ku-
ruluşları ile Konfederasyon (Devlet) 
arasındaki işbirliği güçlendirmek-
le sorumludur. İnovasyonu teşvik 
ederken, aynı zamanda İsviçre'de 
rekabet edebilirlik, değer yaratma 
ve istihdama katkıları gibi sosyo-e-
konomik faydalarını da ön plâna 
çıkartmakla yükümlüdürler (FIFG, 
2012, m. 6).

Federal hükümet de aynı minval 
üzere makro perspektifleri çerçeve-
sinde inovasyon dostu ekonomi ve 
mali politikalar üretmek zorunda-
dır. Örneğin 2020'de vergi reformu-
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nun (SRAF) uygulanmasıyla birlik-
te İsviçre, hem Ar-Ge yatırımlarını 
(Ar-Ge indirimi) hem de inovasyon 
hizmetlerini (patent kutusu) des-
tekleyen inovasyon dostu bir vergi 
sistemine sahip olmuştur.

2.4. İsviçre’nin Araştırma ve 
İnovasyona Destek Veren Or-
ganları
İsviçre’de bilimsel/teknik araş-

tırmaları ve inovasyon çalışmalarını 
teşvik eden ve(ya) bunlara finansal 
destekte bulunan üç önemli merkezi 
organ bulunmaktadır (FIFG, 2012, m. 
3/a/b/c).

a) Araştırmaya Yönelik Teşvik 
Enstitüleri: 1.) Bilimsel Araştırma-
yı Teşvik Amaçlı İsviçre Ulusal Fon 
(SNF). SNF, yüksekokullara veya 
üniversitelere bağlı araştırma mer-
kezlerinin bilimsel araştırmaları-
na, ulusal ve uluslararası inovasyon 
projelerine kaynak sağlayan bir 
teşvik kuruluşudur (FIFG, 2012, m. 
10/1). 2.) İsviçre Akademileri Birliği 
(İsviçre Doğa Bilimleri Akademisi/
SCNAT; İsviçre Beşerî ve Sosyal Bi-
limler Akademisi/SAGW; İsviçre Tıp 
Bilimleri Akademisi/SAMW; İsviçre 
Teknik Bilimler Akademisi/SATW). 
İsviçre Akademileri Birliği, belirli bir 
bilim dalında veya disiplinler arasın-
da yapılan bilimsel çalışmalardaki 
işbirliğini güçlendirmek ve bilimi 
toplumda derinlemesine yerleştir-
mek amacıyla kurulmuş bir teşvik 
organıdır. Örneğin Birlik, eğitim, 
araştırma, teknoloji ve inovasyon 
alanlarında toplumsal olarak elzem 
olan konuların, bilim camiası ile top-
lum arasında diyalog oluşturarak, 

erken belirlenmesi ve çözüm üre-
tilmesi için teşvikte bulunmaktadır 
(FIFG, 2012, m. 11/2/a).

b) Innosuisse: 17 Haziran 2016 
tarihli “Innosuisse Yasası” uyarın-
ca kurulan İsviçre İnovasyon Teşvik 
Ajansı, kısa adıyla Innosuisse, yetki-
lerle donatılmış İsviçre’nin en önemli 
inovasyon odaklı teşvik organıdır. 
Devlet, tüzel kişiliğe sahip bir kamu 
kuruluşu statüsünde olan bu ajans 
aracılığıyla iş dünyası/ekonomi ve 
toplumun çıkarları doğrultusunda 
bilime dayalı inovasyonu teşvik et-
mek istemektedir (SAFIG, 2016, m. 
1/1, m. 2/1). İnovasyon stratejilerini 
belirleyen kurumların başında yer 
alan Innosuisse, İsviçre’deki tüm 
üniversiteli araştırmacılar ve diğer 
inovasyon aktörleri arasında en iyi 
fikirlerin üretilmesi için bir rekabet 
sistemi oluşturmuştur.

c) Yüksek Okul Düzeyinde Araş-
tırma Merkezleri: Örneğin, İsviçre 
Federal Teknoloji Enstitüleri (ETH) 
ve ETH’ye bağlı araştırma enstitüle-
ri. Akredite olmuş yüksekokullar ve 
bunlara bağlı enstitüler.

Devlet, araştırma ve inovasyon 
teşvik ve finansal destek program-
larını büyük ölçüde rekabet ilkesine 
göre hazırlamaktadır. Finansman 
destek başvuruları, mümkün olduk-
ça inovatif projelerin yaratıcılık ve 
mükemmellik esaslarına göre de-
ğerlendirilmektedir. Bu ilkelere uy-
gun olarak İsviçre Ulusal Fon (SNF) 
araştırma projelerine, Innosuisse ise 
inovasyon projelerine finansal des-
tek vermektedir (Schweizerische 
Eidgenossenschaft, 2020: 8).
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2.5. İsviçre’nin Ar-Ge, BİT ve 
İnovasyona Yönelik Yatırım Po-
litikaları
Ekonomik faaliyetlerin araştır-

ma ve bilgi yoğun sektörlere yönlen-
dirilmesi ile ekonominin inovasyon 
potansiyeli ve yeteneği de artmak-
tadır. Bu gerçeği gören İsviçre, küre-
sel rekabette avantaj sağlayabilmek 
için, Ar-Ge ve bilime dayalı inovas-
yon projelerine ağırlık vermektedir. 
Bilime dayalı inovasyon, “araştır-
ma ve özellikle uygulamaya yönelik 
araştırma ve buradan elde edilen so-
nuçlarının kullanılması/değerlendi-
rilmesi yoluyla ekonomi ve toplum 
için yeni ürünlerin, yöntemlerin, sü-
reçlerin ve hizmetlerin geliştirilme-
si” şeklinde tanımlanmaktadır (FIFG, 
2012, m. 2/b).

GSYİH’den ortalama olarak yüz-
de 5 pay alan Bilgi ve İletişim Tek-
nolojisi (BİT), İsviçre'de üretkenliğe, 
büyümeye ve istihdama önemli bir 
katkı sağlamaktadır. Ayrıca sürek-
li olarak gelişen BİT sayesinde tüm 
sektörlerde inovasyonların sayısı 
artmakta ve ekonomik büyüme elde 
edilmektedir. Eğitim, Araştırma ve 
İnovasyon (EAİ) alanlarına yönelik 

uzun vadeli, sistemli ve sürekli des-
tek, İsviçre'nin sosyal refah düzeyi-
nin yüksek olmasının başarı reçe-
telerinden biridir. Eğitim ve Ar-Ge, 
yaratıcılığın, buluşçuluğun ve giri-
şimciliğin temelidir ve bu nedenle iş-
letmelerin inovatif gücü ve devletin 
rekabet becerisi için temel ön koşul-
lardandır. İsviçre'deki federal siyasi 
sisteme göre, EAİ alanlarına yönelik 
değişik teşvik görevlerinin ve kay-
nak tahsislerinin sorumlulukları, 
Konfederasyon (merkezi hükümet) 
ve kantonlar arasında bölünmüştür.

Federal Parlamento kararlarına 
dayanarak İsviçre Devleti (Konfede-
rasyon), 2021-2024 dönemi için EAİ 
alanlarında planlanan yatırımların 
finansmanını sağlamak amacıyla 
bütçeden yaklaşık olarak 28,1 milyar 
FR kaynak ayırmıştır. 10,8 milyar FR 
ile en çok pay, federal teknik yükse-
kokulların bilime dayalı inovasyon 
çalışmalarına gidecektir. Bu öngö-
rülen harcama, 2017-2020'dekinden 
2 milyar daha fazla bir miktardır. Bu 
artış, İsviçre'de EAİ’ye siyaseten bü-
yük önem verildiğinin somut bir işa-
retidir (Bkz. Tablo 4).

KKaayynnaakkllaarrddaann  YYaarraarrllaannaaccaakk  KKuurruumm  vvee  KKuurruulluuşşllaarr  MMiikkttaarr  ((FFRR//MMiillyyaarr))  

Federal Teknik Yüksek Okullar 10,811 

Kantonlara Bağlı Meslek Yüksek Okulları ve Üniversiteler 5,781 

İsviçre Ulusal Fon/Akademiler 4,812 

Mesleki Eğitim 4,083 

Innosuisse 1,172 

Uzay Yolculuğu/Araştırmaları 650 

Üniversite Dışı Araştırma Merkezleri  457 

Araştırma ve İnovasyon Alanında Uluslararası İşbirliği 390 
 Kaynak: Schweizerische Eidgenossenschaft, 2022c. 

Tablo 4. 2021-2024 EAİ Finansmanı İçin Federal Parlamento Tarafından 
Onaylanan Kaynaklar
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İsviçre, bilim, Ar-Ge ve inovas-
yon açısından ideal bir ülke olabil-
miş ise bu başarı, federal hükümetin 
ve kantonların sağladığı güvenilir ve 
uzun vadeli fonlar sayesinde ger-
çekleşmiştir. Bilim, Ar-Ge ve inovas-
yon aktörleri, böylece önlerini rahat 
görebilmelerini sağlayan güvenilir 
plân ve programlar yapabilme ola-
nağına sahip olmaktadır (Positions-
papier Netzwerk Future, 2019).

2.6. İsviçre’de Özel Sektör, Üni-
versite ve İnovasyon Arasında-
ki İlişki
Ar-Ge harcamalarının yakla-

şık üçte ikisini özel işletmeler üst-
lendiğinden özel sektör, inovasyon 
alanında kilit bir rol oynamaktadır. 
Üniversiteler de inovasyon yatırım-
larının yüzde 25’ini üstlenmektedir. 
Üniversitelerin Ar-Ge çalışmalarına 
finansal destek verenlerin başın-
da kantonlar ve federal hükümet 
gelmektedir (Sabo, Rochat, ve Kull, 
2016: 15-16).

2019'da İsviçre'de Ar-Ge’ye 22,9 
milyar FR harcanmıştır. 2017'de ya-
yınlanan anketle karşılaştırıldığında 
bu miktarın, yıllık ortalama olarak 
yüzde 4,3’lük bir artışa tekabül etti-
ği anlamına gelmektedir. İsviçre'de 
Ar-Ge yoğunluğu yani toplam Ar-
Ge harcamalarının (özel ve kamu 
sektörü) GSYİH içindeki payı 2017 
yılında yüzde 3,03 olmuştur. 2019’da 
ise bu oran, yüzde 3,15 yükselmiştir. 
Böylece İsviçre’nin Ar-Ge yoğun-
luğu, İktisadi işbirliği ve Kalkınma 
Teşkilatı (OECD) ülkelerindeki orta-
lama oranın üstünde seyretmekte-

dir (Bkz. Tablo 5). Ar-Ge faaliyetleri-
nin çoğunluğu özel sektör (yüzde 68 
veya 15,5 milyar FR) ve üniversiteler 
(yüzde 29 veya 6,6 milyar FR) tara-
fından yürütülmüştür (Schweizeris-
che Eidgenossenschaft, 2022d).

Ar-Ge ve inovasyonların finans-
manı ve uygulanmasına yönelik ya-
tırımların en önemli kısmı, genelde 
ilaç, kimya, makine ve gıda sektör-
lerinde faaliyet gösteren birkaç bü-
yük uluslararası şirket tarafından 
yapılmaktadır. 2000'li yılların başın-
dan beri her ne kadar Ar-Ge yapan 
KOBİ’lerin sayısı biraz azalmış ise de, 
halen İsviçre'nin inovasyon perfor-
mansında önemli bir rol oynamaya 
devam etmektedir. Bir Avrupa kar-
şılaştırması yapıldığında özellikle 
pazarlama ve organizasyonel ino-
vasyonların uygulanması söz konu-
su olduğunda İsviçreli KOBİ’ler, yine 
de ilk sırada yer almaktadır (Europe-
an Commission, 2019: 18).

2018’de İsviçre'de çalışanların 
ortalama olarak yüzde 23'ü, araş-
tırma ve bilgi yoğun sektörlerde 
(kamusal ve kâr amacı gütmeyen 
hizmetler hariç) çalışmıştır. Bu sek-
törlerde faaliyet gösteren Ar-Ge 
merkezlerinde ise yaklaşık olarak 
133 bin teknik eleman çalışmaktadır. 
Bir başka deyişle İsviçre'de faaliyet 
gösteren Ar-Ge temelli işletmeler ve 
buralarda çalışan nitelikli personel, 
bu ülkenin inovasyon alanında dün-
yada hep en üst sırada yer almasın-
da önemli bir katkıda bulunmaktadır 
(Schweizerische Eidgenossenschaft, 
2020: 122).



41KARATAHTA / Is Yazıları Dergisi

Özellikle ilaç şirketleri, yeni ku-
rulan inovatif işletmeler ve üniver-
siteler ile yaptıkları ortak bilimsel 
çalışmalar sayesinde ilaç sektörün-
de ve sektörler arasında gerçek bir 
inovasyon ağı oluşturulmaktadır. 
Toplam Ar-Ge harcamalarının yüz-
de 33’lük bir payı ise ilaç endüst-
risine aittir. Böylece ilaç şirketleri, 
İsviçre’de en büyük özel yatırımcı 
konumunu korumaktadır. İlaç ve 
biyo-teknoloji sektöründe faaliyet 
gösteren işletmeler, satışların/ge-
lirlerin yüzde 15,4’ünü yeniden doğ-
rudan yeni ürünlerin Ar-Ge’sine sarf 
etmektedir (Buholzer, 2021).

2.7. İsviçre’nin İleri Teknoloji Po-
litikaları ve Yatırımları
İnovatif (yenilikçi) sektörle-

rin güçlü büyüme potansiyellerinin 
görülmesi ile en geç 2009 mali kri-
zinden bu yana birçok Avrupa ül-
kesi, ekonomilerini ağırlıklı olarak 
yeniden sanayiye yöneltmelerine 
neden olmuştur. Yalnız “yeniden 

sanayileşme” (re-industrialisation) 
yaklaşımından klâsik endüstrilerin 
canlandırılmasından ziyade inovas-
yon ve yüksek teknoloji (high-tech) 
temelli üretim sistemlerine odak-
lanma anlaşılmalıdır. İsviçre, orta-
lamanın üzerinde güçlü bir sanayi 
çekirdeğine sahip ülkelerden biridir 
ve GSYİH içindeki sanayi payı yüzde 
19 civarındadır. Dünyanın en büyük 
GSYİH’ye sahip 20 ülkeden sadece 
altısı (Çin, Almanya, Japonya, Güney 
Kore vb.), İsviçre’den daha yüksek 
bir sanayi oranına sahiptir.

İnovasyon derecesine göre ayrıl-
mış sektörler yelpazesi içinde önem 
ve performansın nasıl farklılaştığını 
göstermek için, sektörler (OECD sı-
nıflandırma sistemi doğrultusunda), 
inovasyon yoğunluğu kriterine göre 
4 ana endüstri grubuna ayrılmıştır 
(yüksek teknoloji, orta-yüksek tek-
noloji, orta-düşük teknoloji ve dü-
şük teknoloji). Belli başlı sektörlerin 
inovasyon yoğunluğu eksenindeki 
sınıflandırılmaları, üretime ve brüt 

ÜÜllkkeelleerr  22001177  22001199  

İsrail 4,82 4,94 

Güney Kore 4,29 4,53 

İsveç 3,36 3,32 

Japonya 3,21 3,28 

Avusturya 3,05 3,18 

İsviçre 33,,0033  33,,1155  

Almanya 3,07 3,13 

Danimarka 3,05 3,03 

OOEECCDD  OOrrttaallaammaa  22,,3344  22,,3388  
 
Kaynak: Schweizerische Eidgenossenschaft, 2021: 5.

Tablo 5. Uluslararası Bir Karşılaştırmada Ülkelerin Toplam Ar-Ge Har-
camalarının GSYİH İçindeki Payı (%), (2017-2019 Dönemi)
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katma değere göre Ar-Ge harcama-
ları oranına göre hazırlanmıştır. Ka-
tegoriler, çok ülkeli bir örneklem (13 
OECD ülkesi) temelinde türetilmiş ve 
bu nedenle uluslararası bir ortalama 
perspektifi yansıtmaktadır (Bkz. 
Tablo 6).

Çeşitli gelişmiş ekonomilerde 
yeniden sanayileşmenin arkasında-
ki kilit faktör, teknolojik ilerlemeyi 
sağlayan inovasyonlar sayesinde 
olmuştur. İsviçre'de de sanayinin 
teknolojikleştirilmesi son yıllarda 
ilerleme kaydetmiştir. Sanayi katma 
değerinin yarısından fazlası artık 

yüksek teknoloji (high-tech) sek-
töründe meydana gelmektedir. 
2008'de, yani 2009'daki ekonomik 
krizin durgunluğundan önceki yıl-
da, bu oran yüzde 43 civarındaydı. 
Büyüme analizi, İsviçre'deki yüksek 
teknoloji sektörünün ekonomik bü-
yüme için ne kadar önemli olduğunu 
göstermektedir. 2008 ve 2019 yılları 
arasında katma değerde yıllık orta-
lama yüzde 5,3 artışla İsviçre'deki 
yüksek teknoloji sanayisi, bir bütün 

olarak ekonominin üç katı hızda bü-
yümüştür (Bkz. Tablo 7).

İleri teknoloji sanayisinde son 10 
yılda bu büyüme gerçekleşmemiş 
olsaydı, belki de İsviçre, bugün cazip 
bir yatırım ülkesi vasfını kaybetmiş 
olurdu. İleri teknoloji sanayisinin 
önemi, işgücü piyasası açısından da 
büyüktür. Birçok sanayileşmiş ül-
kede dahî küreselleşme sürecinde 
değişik endüstriyel sektörlerde çok 
sayıda işgücü, işini kaybetmiştir. 

YYüükksseekk  TTeekknnoolloojjii  

((HHiigghh--TTeecchh))  

OOrrttaa--İİlleerrii  TTeekknnoolloojjii  

((MMeeddiiuumm--HHiigghh--TTeecchh))  

OOrrttaa--DDüüşşüükk  TTeekknnoolloojjii  

((MMeeddiiuumm--LLooww--TTeecchh))  

DDüüşşüükk  TTeekknnoolloojjii  

((LLooww--TTeecchh))  

İlaç sanayisi; 
 
Elektronik ve optik 
ürünler (Saatler, 
Tıbbi cihazlar vb.); 
 
Toplu taşıma 
araçları (Uçak ve 
raylı araç yapımı 
vb.); 
 
Ar-Ge; 
 
Tarım kimyası. 

Kimyasal madde ve 
ürünlerin imalatı 
(Metalürjik kök üretimi); 
 
Kauçuk ve plastikler; 
 
Elektrikli makine ve 
cihazların imalatı; 
 
Makine imalatı; 
 
Değişik sağlık 
sektörlerinde tıbbi 
cihazlar ve aparatlar.  

Cam, seramik, taş ve 
toprak işletmeciliği;  
 
Metal kazanımı ve 
işlemi; 
 
Metal ürünleri;  
 
Makinelerin ve teknik 
donanımların tamiri ve 
kurumu. 

Temel gıda, içecek 
ve tütün; 
 
Tekstil ve giyim; 
 
Deri ve ayakkabı 
imalatı;  
 
Ahşap işleme; 
 
Kâğıt, matbaa ve 
mobilya.  

 
Kaynak: OECD & Eurostat, 2018.

Tablo 6. Sektörlerin Kabul Edildiği Teknoloji Düzeylerine Göre Sınıflandı-
rılması
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Ancak İsviçre’de son 20 yılda yük-
sek teknolojiye yapılan yatırımlar 
sayesinde 7.000 civarında yeni istih-
dam alanı oluşturulmuş ve bu şekil-

de net olarak 74.000 kişiye iş olanağı 
sağlanabilmiştir (BAK Economics; 
2020: 13).

2.8. İsviçre’de İnovasyon Park-
larının Ekonomiye Katkısı
İsviçre, oluşturduğu yeni ino-

vasyon bölgeleri/parkları sayesinde 
özel sektörün Ar-Ge yatırımlarının 
altyapısını sağlamakta, yasal avan-
tajlar ve lojistik olanaklar eşliğinde 
de güven ortamını daha ileri bir bo-
yuta taşımak istemektedir. İsviçre 
İnovasyon Parkı, siyaset (federal 
hükümet ve kantonlar), bilim ve özel 
sektör tarafından ortaklaşa yürütü-
len ulusal öneme sahip bir kamu-ö-
zel ortaklığı girişimidir (Public-Pri-
vate-Partnership-Initiative).

Mevcut üniversite ve işletmele-
rin çevresinde hazır arsa ve kat ala-
nı sağlanması ile birlikte İsviçre'nin 
uluslararası düzeydeki lokasyon 
rekabetindeki konumunun daha 
da iyileştirilmesi düşünülmektedir. 

Merkezi olarak ulusal ağ “Switzer-
land İnovasyon Parkı”, şu anda altı 
yerleşim bölgesinden oluşmakta-
dır (Bkz. Grafik 1). Vakıf statüsünde 
kurulmuş olan inovasyon parkla-
rından biri, Zürih'tedir. “Switzerland 
İnovasyon Parkı Zürih”, Zürih Kan-
tonu, Zürih Teknik Yüksek Okulu ve 
Zürich Kanton Bankası tarafından 
kurulmuştur. Bugün Zürih Üniversi-
tesi gibi birçok kurum ve kuruluşun 
temsilcileri, vakıf yönetim kurulun-
da tam üye olarak yer almaktadır.

2012’de İsviçre’de Federal Ana-
yasa’nın 64. maddesinin 1. ve 3. fık-
ralarına dayandırılarak “Araştırma 
ve İnovasyonun Teşvik Edilmesine 
İlişkin Federal Yasa” (FIFG, 2012, m. 
7/2) yürürlüğe girmesiyle birlikte 
“Switzerland İnovasyon Parkları” 
için federal desteğin yasal temeli 

 

Sanayi Katma Değer 
Payı (2019)

Yıllık Reel Büyüme
(2008-2019)

Yıllık Sanayi 
Büyümeye Katkısı 

(2008-2019)
Düşük Teknoloji  
(Low-Tech)

%16 %-0,9 %-0,2

Orta-Düşük Teknoloji
(Medium-Low-Tech)

%14 %-1,6 %-0,3

Orta-Yüksek Teknoloji 
(Medium-High-Tech)

%18 %-0,1 %-0,1

Yüksek Teknoloji
(Hich-Tech)

%52 %5,3 %2,5

Bütün Sanayi %2

Kaynak: BAK Economics; 2020: 13.

Tablo 7. İsviçre’de Teknoloji Düzeyine Göre Endüstriyel Katma Değerin 
Yapısı ve Büyümesi (Dönem: 2008-2019)
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oluşturulmuştur. Prensip olarak Ar-
Ge ve inovasyon için mevcut ulusal 
teşvik/destek sistemleri ve federal 
fon araçları, “Switzerland İnovasyon 
Parkları”ndaki işletme faaliyetle-
ri için de aynen geçerli olmaktadır. 
İnovasyon parklarının oluşturulma-
sını kolaylaştırmak ve sürdürebilirli-
ğini sağlamak için federal hükümet, 
inovatif faaliyetlerin teşvikine yöne-
lik olarak iki tedbir daha almıştır:

● Federal hükümetin kefil ol-
ması: Bu bağlamda federal hükümet 
tarafından temin edilen 350 milyon 
İsviçre Franklık tutarında bir çer-
çeve kredisi, inovatif yatırımcıların 
lehine olmak üzere belirli amaçlar 
doğrultusunda çekilen kredilerin 
garantisini belirli bir süre için sağ-
lamaktadır. Yatırımcılar, inovasyon 
parklarında yapacakları yatırımla-
rın/araştırmaların alt yapı giderleri 
için uygun şartlar altında kredi çek-
me olanağına sahip olmaktadır.

● Arazi tahsisi: Federal hükü-
met, inovasyon parkını desteklemek 
için devlete ait olan inşaat ruhsatlı 
arazileri yatırımcılara devredebilme 
hakkına sahip olmaktadır. Federal 
hükümete yardımcı olmak amacıyla 
kantonlar, işletme sahiplerine yer-
leşmeleri için uygun alan/arazi sağ-
lamaktan sorumludur.

“Switzerland İnovasyon Parkla-
rı” projelerinin ana hedefleri şunlar-
dır (Schweizerische Eidgenossensc-
haft, 2022a):

- Özel işletmeler, İsviçre üni-
versiteleri ve diğer araştırma ortak-
ları arasında yürütülen başarılı Ar-
Ge iş birliklerinin gerçekleşmesine 

ön ayak olmak.
- Yurt içi/dışı kökenli Ar-Ge 

yatırımlarının gerçekleşmesinde 
öncü olmak.

- İstihdam yaratan ve pazar-
lanabilir yeni ürünler, hizmetler ve 
süreçler geliştiren yerli/yabancı iş-
letmelerin ve araştırma ortaklarının 
İsviçre’de/İnovasyon Parklarında 
yerleşmelerini sağlamak.

- Ar-Ge sonuçlarının pazar-
lanabilir somut çözümlere hızlı bir 
şekilde dönüştürebilmesi için bir 
platform oluşturmak. 

- İnovasyon parklarına yer-
leşmelerini sağlamak için hem ta-
nınmış firmalara hem yeni/genç 
yatırımcılara hem de araştırma 
gruplarına yönelik olarak çekici çer-
çeve koşulları oluşturmak.

- İnovasyon parklarındaki iş-
letmelerin rekabet edebilirlik potan-
siyellerini daha da güçlendirebilme-
leri için uygun ve dinamik çerçeve 
koşulları oluşturmak.

Grafik 1. İsviçre’de İnovasyon 
Parkları

 

Kaynak: Schweizerische Eidgenossens-
chaft, 2022a.
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2.9. İsviçre’nin İnovasyon Mer-
kezlerinin Önemi: CERN Örneği
Dünyanın en tanınmış ve en bü-

yük inovasyon merkezlerine sahip 
bir ülke olarak İsviçre, bu unvanıy-
la en önde gelen ülkelerden biridir. 
Örneğin kâinatın oluşumu ile ilgili 
temel yasalar bağlamında parçacık 
fiziği üzerine bilimsel araştırma ve 
çalışmalar yapan Avrupa Nükleer 
Araştırma Konseyi (CERN - Conseil 
Européen pour la Recherche Nuc-
léaire), İsviçre’nin Cenevre kentin-
de Fransa sınırına yakın bir yerde 
1954’te kurulmuştur. Burada mad-
denin en küçük bileşenlerini ince-
lemek için, dünyanın en büyük, en 
gelişmiş ve en karmaşık cihazları 
(parçacık hızlandırıcılar, detektör-
ler vb.) kullanılmaktadır. İsviçre ve 
Yunanistan dâhil 12 Avrupa ülke-
sinin katılımıyla ilk Avrupa projesi 
olarak kurulmuş olan CERN'in yeni 
katılımlarla üye sayısı 23’e çıkmış-
tır. 2014’te tam üye olan İsrail, Avru-
pa dışında kalan tek ülkedir. En son 
olarak Sırbistan 2019’te CERN’e tam 
üye olmuştur.

İslâm ülkeleri olarak sadece 
Türkiye ve Pakistan 2015’ten beri 
ortak (asosiye) üye statüsünde-
dir. 2017 itibariyle dünyanın dört 
bir yanından gelen 17.500'den fazla 
bilim insanı, bu merkezde iş birliği 
yapmaktadır. CERN'de daimî çalı-
şan yaklaşık olarak 2.500 personel, 
araştırma altyapısının planlanması, 
inşası ve işletilmesinde yer almak-
tadır. Bu personel, ayrıca 70’ten fazla 
araştırma enstitüsünün yanında 110 

ülkeden gelen 12.200’den fazla bilim 
insanından oluşan geniş bir kullanıcı 
grubu için deneylerin hazırlanma-
sına ve uygulanmasının ötesinde 
toplanan verilerin analizine katkıda 
bulunmaktadır. Almanya, 1 milyar 
Avroluk CERN bütçesinin yaklaşık 
olarak yüzde 21'ini (2020 için 224 
milyon Avro) her yıl karşılamak su-
retiyle üye ülkeleri içinde ilk sırada 
yer almaktadır. İsviçre, 2020’de yüz-
de 4.14 bir payla 44,6 milyon Avro 
ödemiştir. Yüzde 0,23 ile (2,5 milyon 
Avro) en az maddi destekte bulunan 
ülke ise Sırbistan olmuştur (CERN, 
2022).

2.10. İsviçre’nin Uluslararası 
İnovasyon Projelerine Katılma-
sı: ESA Örneği
Ulusal ve uluslararası düzeyde 

iyi bir ağ sistemi oluşturmak, Ar-
Ge ve inovasyonun başarısı için çok 
önemlidir. İsviçre, uzun süreden beri 
uluslararası araştırma programları-
na ve organizasyonlara aktif bir şe-
kilde katılmaktadır. Örneğin 1975’te 
uzayın keşfini araştırmak için, 10 
devletin ortak girişimiyle kurulan 
Avrupa Uzay Ajansı (European Spa-
ce Agency/ESA), hükûmetler ara-
sı bir organizasyondur. İşte İsviçre, 
ESA’nın kuruluşunun başından beri 
bu projede yer almaktadır. ESA’nın 
merkezi Paris'tedir ve şu an 22 üye-
si ve 2.200 çalışanı bulunmaktadır. 
2021 yılına ait bütçesi, 4,55 milyar 
Avro’dur. İsviçre yüzde 3,8’lik bir 
payla toplam bütçeye 172,6 milyon 
Avroluk bir katkıda bulunmuştur. 
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Bütçeye en çok katkıda bulunan 
Fransa’dır (yüzde 23,4 = 1.065 mil-
yar Avro). ESA'nın Fransız Guyanası 
Uzay Merkezinde Ariane 5 gibi uzay 
mekikleri Arianespace tarafından 
üretilmektedir (ESA, 2021).

2.11. İsviçre’nin İnovasyon Üs-
tünlüğüne Yönelik Kısa Bir De-
ğerlendirme
Bu makalede KİE verilerinden 

yola çıkılarak, İsviçre’nin inovas-
yon alanındaki üstün konumunu 
sağlayan on faktör, yerli ve yabancı 
kaynaklardan belirlenmiş ve derin-
lemesine incelenmiştir. Bu faktör-
lerin doğruluğunu, kendi özel pers-
pektiflerinden olması dolayısıyla 
parça parça da olsa, bizzat kullanılan 
kaynakların muhatabı olan bireysel 
ve kurumsal çalışma, araştırma ve(-
ya) raporlar teyit etmektedir. Bunun 
ötesinde tarafımızca belirlenen İs-
viçre’nin en etkin inovasyon faktör-
lerine ve önemine işaret eden ben-
zer görüş ve saptamalar de elbette 
mevcuttur. Örneğin Fahy (2016), İs-
viçre'nin inovasyonda dünya şampi-
yonu olmasını, aşağıdaki beş nede-
ne bağlamaktadır: 

1.) “Bilgi ve teknoloji yaratma” 
kategorisinde özellikle yıllık patent 
sayısındaki ileri pozisyonuna göre 
İsviçre, saygın bir icat ülkesidir.

2.) İsviçre üniversiteleri ve araş-
tırma enstitüleri, küresel çapta çe-
şitli sıralamalarda düzenli olarak üst 
sıralarda yer almaktadır.

3.) Dünya çapında tanınmış 
uluslararası şirketler, sadece İs-

viçre’de yatırım yapmamakta, aynı 
zamanda yerli üniversitelerle ve-
rimli işbirliği yapma olanakları da 
bulmaktadır. 

4.) İsviçre, gerek inşaat, gerekse 
sanayi sektöründe, iklim ve çevre 
şartlarına uygun sürdürebilir inova-
tif projelerle öncü konumundadır.

5.) İsviçre’de “bilgi yoğun is-
tihdam” alanlarında dünyanın her 
yerinden gelen yüksek nitelikli ele-
manlar çalışmaktadır.

Diğer taraftan Deloitte Şirke-
ti’nin İsviçre'deki Analitik ve Bilişsel 
Danışmanlık hizmetlerinden so-
rumlu olan Antonio Russo (2022), İs-
viçre’yi ileriye taşıyan inovasyonun 
önemini şu cümlelerle ifade etmek-
tedir: “İsviçre, hem yüksek maliyetli 
bir ülke, hem de yüksek üretkenliğe 
sahip bir ekonomiye sahiptir. İsviçre, 
bu konumunu koruyabilmesi için, 
sadece başkalarını kopyalamakla 
yetinmemeli, bununla birlikte tek-
nik gelişmenin öncüsü olmaya de-
vam etmelidir. Ancak inovasyon, 
teknolojik ilerlemenin de ötesinde 
bir olgudur. Çünkü inovasyon, tica-
ri olarak değerlendirilebilir ve uy-
gulanabilir yeni ürün ve hizmetler 
yaratmaktadır. Onun için, İsviçre’de 
büyük şirketlerin sürekli olarak ino-
vasyon yapması, yeni işletmelerin 
kurulması ve büyümesi için gerekli 
teşvik politikalarının devamı elzem-
dir.”

Küresel alandaki inovasyon ön-
cülüğünü korumakta kararlı görü-
nen İsviçre, işbirliği yaptığı yerli ve 
yabancı danışmanlık şirketlerinin 
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fütürolojik beklentileri de içine alan 
önerilerini büyük bir ihtimalle daha 
çok dikkate alacak ve bu doğrultuda 
inovasyon dostu politikalarını daha 
da geliştirecektir.

3. İSVİÇRE MODELİNDEN YOLA 
ÇIKARAK TÜRKİYE’YE BAZI 
ÖNERİLER
Türkiye, son yıllarda inovasyon 

konusunda dikkat çekici ilerlemeler 
kaydetmiştir. KİE sıralaması açısın-
dan 2011’de dünyada 65. sırada yer 
alırken, 2021’de araştırma kapsa-
mında olan 132 ülke arasında 38,3 
puanla 41. sıraya kadar yükselebil-
miştir (WIPO, 2021: 161). İleri ekono-
miler arasında yer almak istemede 
kararlı görünen Türkiye, bu başarı 
grafiğini daha da ileri götürmek ve 
dünyada ilk 20’ler arasında bir konu-
ma sahip olmak istiyorsa İsviçre gibi 
ileri teknolojilerle ün yapmış ülkele-
rin stratejik inovasyon politikaların-
dan, teknik bilgi ve tecrübelerinden 
yararlanmasını bilmelidir. İsviçre 
örneğini esas alarak, Türkiye’nin 
stratejik inovasyon politikalarına 
dair bazı somut öneriler şu şekilde 
belirlenebilir:

- İnovasyon Merkezleri ve 
Vadileri Tesis Edilmeli: Türkiye, yük-
sek eğitim sisteminin niteliksel dü-
zeyini yükseltebilmek amacıyla, 
teknik ve sosyal bilimler alanında 
piyasada yüksek katma değeri olan 
ürünler tasarlayacak ve(ya) ürete-
cek ileri teknoloji temelli inovasyon 
merkezleri ve daha geniş kapsamlı 
olarak inovasyon vadileri tesis et-

melidir. Bu çerçevede gerek eğitim, 
gerekse iş dünyası/ekonomi için, 
işbirliğine yol açan uygun ve es-
nek yasal düzenlemelerin yapılması 
ve cazip koşulların oluşturulma-
sı gerekmektedir. Bununla birlikte 
yüksek bir özgüvenle istikrarlı bir 
şekilde gerekli adımları durmaksı-
zın atmalı ve böylece kamu faydası 
yüksek inovasyonlarla hem ekono-
minin sürdürebilirliğini, hem de top-
lumsal refah artışını sağlamalıdır. 

- İnovasyon Bilimine Önem 
Verilmelidir: Bugün, iktisat biliminin 
genç bir alt dalı olan inovasyon bi-
liminin, ekonomi alanlarında daha 
önce yapılan bilimsel çalışmalara 
göre farklı yasalara tâbi olduğu or-
taya çıkmıştır. Türkiye, genç bilim 
insanlarının sosyo-ekonomik te-
meline dayanan inovasyon bilimine 
yönelmeleri ve bu alanda multi-di-
sipliner bir yaklaşımla çalışmalar 
yapmaları için teşvikte bulunmalı-
dır. Meslek liselerinde ve üniversi-
telerde özellikle teknik bölümlerde 
inovasyon dersleri konulmalıdır. 

- İnovasyon Yatırımları Mul-
ti-Disipliner Olarak Belirlenmeli-
dir: İnovasyonların işlevsel olarak 
nasıl çalıştığı ve nasıl uygulandığı 
konusu artık büyük bir sorun ola-
rak görülmemektedir. Sorun, daha 
çok inovasyonların hangi alanlarda 
arzu edildiği veya olması gerektiği 
noktasında düğümlenmektedir. Bu 
sorunu çözebilmek için, toplumsal 
değişim sürecinin iyi bilinmesi ge-
rekmektedir. Onun için geleceğe 
yönelik inovatif yatırım yapabilmek 
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için, fütürolojik (gelecek) çalışma-
lara ihtiyaç duyulduğu kadar, çevre 
bilimlerinin yanında sosyal bilimler 
de pro-aktif olarak inovasyon teme-
linde şekillendirilmelidir. Kısacası 
geleceğe dönük inovasyon yatırım-
ları, multi-disipliner bir yaklaşımla 
ihtiyaç odaklı bir anlayışla ele alın-
malıdır. Buna binaen Türkiye, devlet 
planlama stratejileri açısından sa-
dece arz tarafında değil, talep tara-
fında da hem teknik, hem de sosyal 
inovasyon projelerine bir bütünlük 
içinde finansal ve lojistik destek ver-
melidir.

- Sektörler Arası İşbirliği ve 
Ekip Halinde Çalışma Özendiril-
melidir: Stratejik inovasyon proje-
leri, sadece devlet eliyle değil, aynı 
zamanda sivil toplum kuruluşları, 
üniversiteler, sanayi odaları ve iş 
dünyası işbirliği ile yürütülmeli-
dir. İnovasyon projeleri, birlikte sıkı 
sıkıya çalışabilen ve mümkün ol-
duğunca çok farklı bir geçmişe/
tecrübeye sahip olan ve değişik di-
siplinleri temsil eden bilim insan-
larından oluşan bir ekip tarafından 
yürütülmelidir. Bu tür bir ekipte bel-
ki de birlikte ahenk içinde çalışmak 
zor olabilmektedir. Ancak çalışma 
psikolojisini iyi bilen esnek ve sos-
yal duyarlı liderlerin öncülüğünde bu 
gibi ekipler, büyük bir motivasyonla 
harika başarılar elde edebilmekte-
dir.

- İnovasyonların Etik ve Yasal 
Dayanağı Hazırlanmalıdır: Uygula-
maya hazır inovasyonlar, çoğu za-
man yeni kullanım/tüketim türle-

rinin de ortaya çıkmasına sebebiyet 
verdiği/vereceği için, toplumsal ya-
pıyı da etkilemektedir/etkileyecek-
tir. Bazı inovasyonlar, kötüye kulla-
nım riskini de doğurmaktadır. Onun 
için, inovasyon aktörleri, kullanım 
sürecinden önce suiistimalleri ön-
lemek amacıyla tasarı halinde yeni 
yasal temeller geliştirmeli ve bun-
ları yetkili kurumlara/karar verici-
lerine bildirmelidir. Burada sağlıklı 
bir toplumun sürdürebilirliğini te-
min etmekten sorumlu olan hukuk 
devletinin kurum ve temsilcilerinin, 
Ar-Ge merkezleri ve inovasyon ta-
sarımcılarla sıkı iş birliği yapmaları 
elzemdir. 

- Teknik ve Sosyal İnovas-
yonlar Birlikte Ele Alınmalıdır: Tek-
nik inovasyonlar yaşamı kolaylaş-
tırmak açısından ne kadar önemli 
ise toplumun birlik ev dayanışma 
içinde yaşamasını sağlayan sosyal 
inovasyonlar da o kadar ehemmi-
yetlidir. Bunun için Türkiye, Ar-Ge 
ve teknik inovasyon projelerine des-
tek vermenin ötesinde toplumsal 
gelişmenin sosyal barış ve adalet 
çizgisinde gerçekleşeceğinin bilinci 
içinde toplumsal yarar sağlayan sos-
yal inovasyon projelerine de her tür-
lü destek vermelidir. Çünkü sosyal 
ve teknolojik inovasyonlar, aslında 
birbirinin zıttı değil, tam aksine bir-
birini tamamlayan unsurlardır. 

SONUÇ
21. yüzyılın başlarında da kü-

resel rekabetin son derece egemen 
olduğu bir dünya gerçeği karşısın-
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da İsviçre, ekonomik üstünlüğünü 
korumaya yönelik başarılı denile-
bilecek stratejik politikalar geliş-
tirmektedir. Bu doğrultuda İsviçre, 
Ar-Ge ve inovasyon alanında küre-
sel boyutta başarılı olmasını sağla-
yan faktörlerin başında, siyasal ve 
ekonomik çerçeve koşullarının iyi 
olması, inovasyon dostu kamusal 
politikalarla teşvik ve finansal des-
tek programlarının yaygın olması 
ve buna bağlı olarak da yenilikçi ve 
yüksek teknoloji içerikli yatırımlara 
yatkın özel sektörünün bulunması 
gelmektedir. Diğer yandan İsviçre, 
eğitim ve bilimi esas alan inovasyon 
performansıyla bir dünya lideridir. 
Birçok İsviçre üniversitesi, dünyanın 
en iyileri arasında yer almakta ve iş 
dünyası, toplum ve bilim için yetkin 
genç profesyoneller yetiştirmekte-
dir. İsviçre’nin hemen hemen bütün 
sosyo-ekonomik alanlarında bu de-
rece başarılı olmasının bir nedeni de 
eğitim/bilim, Ar-Ge ve inovasyon 
alanlarında faaliyet gösteren bütün 
aktörlere otonomi (özerklik) hakkı 
çerçevesinde serbest çalışma ola-
nağı verilmesidir.

İsviçre, öğretme ve araştırma 
özgürlüğü ile yüksek kaliteli eğitim 
ve öğretim için yeterli yasal çerçe-
ve koşullarını oluşturmanın yanı 
sıra inovasyon teşviklerine de önem 
vermektedir. Ancak bütün bunların 
sürdürebilirliği, esnek ve şeffaf sos-
yo-ekonomik politikalar ile olanaklı 
hale gelebilmiştir. Yeniliklerin bilfiil 
olarak yaşanmışlıkların sonucunda 
ortaya çıkan “aşağıdan yukarıya” 

(Bottom-up) ilkesi sayesinde ino-
vasyon aktörleri, kendilerine sağ-
lanan olumlu çerçeve koşulları sa-
yesinde mevcut ekonomik, sosyal 
ve bilimsel gelişmelere hızla uyum 
sağlayabilmekte ve inovatif yatırım-
larıyla ekonomik büyümeye katkıda 
bulunmaktadır.

Modern toplumların sosyo-eko-
nomik ihtiyaçları farklılaşmaktadır. 
İsviçre, bilim odaklı inovasyon dostu 
eğitim sistemi sayesinde inovasyon-
ların (yeni ürün veya hizmetlerin) 
fonksiyonel olarak uygulanabilirli-
ğinden ziyade hangi inovasyonların 
gerek ulusal, gerekse uluslararası 
boyutuyla gerçekten ihtiyaç duyul-
duğu ve buna göre talebin nerede 
beklenebileceği sorularına odaklan-
maktadır. Beşerî ve sosyal bilimler, 
bu soruların yanıtlanmasına kesin 
bir katkı sağlayabildiği için, İsviçre, 
genelde yüksek eğitim sistemine, 
özelde ekonomik yönden değer teş-
kil eden inovasyon bilimine finansal 
destek vermektedir.

İsviçre’nin inovasyon dostu 
ekonomi ve eğitim politikasından 
Türkiye de kendi sosyo-ekonomik 
geleceği için, birçok ders çıkarabil-
melidir. Türkiye, önümüzdeki yıl-
larda küresel inovasyon endeksi 
göstergelerinde daha üst sıralara 
tırmanmak istiyorsa, ilk önce ino-
vasyon dostu stratejik politikala-
rının ilkelerini belirlemelidir. Daha 
sonra bu ilkeler doğrultusunda 
ekonomik ve toplumsal yararı yük-
sek olan hem teknik, hem de sosyal 
inovasyon proje ve programlarına 
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daha çok finansal destekte bulun-
malıdır. Bununla birlikte yüksek 
teknoloji içerikli inovatif yatırımların 
devlet-üniversite-STK-özel sektör 
işbirliği ile hayata geçirilmelidir. Eş 
zamanlı olarak Türk eğitim sistemi, 
uygulanabilir teknik ve sosyal ino-
vasyon proje, program ve yatırımla-
rını esas alan teknik ve sosyal bilim-
lerle zenginleştirilmelidir. Bunun için 
de özellikle bazı seçkin Türk üniver-
sitelerine özerk araştırma olanakları 

çerçevesinde inovasyon temelli Ar-
Ge merkezlerini tesis edebilmesi ve 
özel sektörün inovasyon vadilerine 
kavuşabilmeleri için, yasal ve teknik 
altyapı oluşturulmalıdır. Özetle; Tür-
kiye, yüksek düzeyde sürdürebilir 
toplumsal ve ekonomik fayda sağla-
yan inovasyon politikalarını, vizyon 
ve misyon anlayışı doğrultusunda 
belirlemeli ve bunları, teşvik ve des-
tek programlarıyla plânlı bir şekilde 
uygulamaya koymalıdır.
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ÖZ
Kamuda taşeron işçi uygula-

ması 2018 yılında yapılan yasal dü-
zenleme ile büyük ölçüde çözüme 
kavuşturulmuştur. Ancak Kanun 
Hükmünde Kararname’de yapılan 
düzenleme ile taşerondan kadro-
ya geçen işçilerin istihdam süresi 
emeklilik, yaşlılık ve malullük aylığı 
hak kazanma tarihi ile sınırlandırıl-
mıştır. Böylelikle çalışmak istediği 
halde emeklilik nedeniyle çalışma-
ya devam edemeyen bir grup ortaya 
çıkmıştır. Çalışmanın amacı; sağlık 
ve bakım sektörü örneği üzerin-
den kamuda sürekli işçi kadrosuna 
geçirilen işçilerin profillerini ortaya 
koymak, zorunlu emekliliğin işçiler 
üzerinde yaratacağı olası etkileri in-
celemektir. Çalışmada taşerondan 
kadroya geçen işçilerden özellikle 
birinci emeklilik reformu (1999) ön-
cesi işe girenlerin zorunlu emeklilik 
nedeniyle işlerini kaybedecekleri, 

belirtilen grubun toplu iş sözleşme-
si ile daha iyi çalışma koşullarından 
yararlanamayacakları, yetersiz eği-
tim seviyesi nedeniyle özel sektörde 
iş bulma olasılıklarının düşeceği, zo-
runlu emeklilik uygulaması sonucu 
düşük emekli aylığı ile geçinmeleri-
nin güç olduğu sonucuna ulaşılmış-
tır.

Anahtar Kelimeler: İnsan Sağlığı 
Hizmetleri, Yatılı Bakım Sektörü, Ta-
şeron İşçi, Zorunlu Emeklilik.

THE SUBCONTRACTED WOR-
KERS TRANSFERRED TO PER-
MANENT STAFF AND THE 
PROBLEM OF THEIR MANDA-
TORY RETIREMENT
CASE OF HEALTH CARE SERVI-
CES AND RESIDENTIAL CARE 
SECTORS
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workers in the public sector was lar-
gely resolved with the legal regulati-
on made in 2018. However, with the 
regulation made in the Decree-Law, 
the employment period of the wor-
kers transferred from the subcont-
ractor to the staff is limited to the 
date of entitlement to retirement, 
old-age and invalidity pensions. 
Thus, a group emerged who wanted 
to work but could not continue to 
work due to retirement. The aim of 
this study is to reveal the profiles of 
the workers who are transferred to 
permanent staff in the public sector 
through the example of the health 
and care sector, and to examine the 
possible effects of compulsory re-
tirement on workers. Among the 
workers who were transferred from 
subcontracting to the staff, especi-
ally those who were employed be-
fore the first pension reform (1999), 
would lose their jobs due to compul-
sory retirement, the specified group 
would not be able to benefit from 
better working conditions with the 
collective bargaining agreement, the 
probability of finding a job in the pri-
vate sector due to insufficient edu-
cation level would decrease, and low 
pensions as a result of compulsory 
retirement. It has been concluded 
that it is difficult for them to live on 
their pension.

Keywords: Health Services, Re-
sidential Care Sector, Contract Wor-
ker, Compulsory Retirement.

GİRİŞ
1980’lerden itibaren tüm dün-

yada etkisini hissettirmeye baş-
layan neoliberal politikalar, kamu 
harcamalarının azaltılmasını he-
deflemiştir. Kamu harcamaları içe-
risinde personel harcamaları en 
önemli kalemi oluşturmaktadır. 
Personel harcamalarının azaltıl-
ması ise kamunun hizmet sunduğu 
bazı hizmetlerin özel sektörden sa-
tın alınması ile gerçekleştirilmiştir. 
Özel sektördeki firmalar kamu ku-
rumlarının bir nevi alt yüklenicisi 
(taşeronu) olarak çalışmaya başla-
dılar. Taşeron uygulaması ilk ola-
rak belediyelerde temizlik işlerinde 
başladı (Koç, 2001; Kaya, 2015: 259). 
Böylelikle kamuda sendikalı ve toplu 
iş sözleşmesi ile çalışan işçilerin ye-
rini zamanla birer yıllık sürelerle bir 
şirkete bağlı olarak çalışan ve kamu 
hizmetlerini yerine getiren işçiler al-
maya başlamıştır. Bu işçiler gerçek-
te kamu işini yapmakta olup aslında 
ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının 
işçileriydi. Hatta çoğu zaman ilgili 
kamu kurum ve kuruluşlarının ida-
recileri tarafından işe alınmaktay-
dı. Başta temizlik, yemek, güvenlik 
gibi yardımcı iş sayılabilecek işlerle 
başlayan taşerona iş verme siste-
mi, kamunun personel politikası ve 
tasarruf tedbirleri nedeniyle o ka-
dar yayıldı ki, devlet ya da üniver-
site hastanelerinde taşeron firma 
üzerinden çalışan hastabakıcılar, 
hemşireler bile görülmeye başlan-
dı (Ciğerci Ulukan, Özmen Yılmaz, 
2016: 94; Bilgin, Yazıcı, Tutar, Güler ve 
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Bilgin, 2015: 23). Kamuya yemek, te-
mizlik hizmeti sunan firmalar değiş-
se bile işçiler değişmemiş ve aslında 
kamu işçisi olarak çalışmaya devam 
etmişlerdir. Firmalar değiştiği için 
işten çıkarıldıklarında kıdem ya da 
ihbar tazminatlarını alamadılar. İş-
çiler işyerinde İş Kanunu’na göre asıl 
işi yaptıklarını ve kamunun işçisi 
olduklarını ispat etmek için on bin-
lerce dava açtılar1. Yargıtay kararları 
genel olarak incelediğinde, taşeron 
İş Kanunu’ndaki adı ile alt işveren 
uygulamasının, sendikasızlaştırma-
da, toplu iş sözleşmesinin yapılma-
sında oldukça sık uygulandığı, söz 
konusu uygulamanın, yasaya karşı 
hilenin etkili bir aracı olarak kulla-
nıldığı belirtilmektedir (Özveri, 2014: 
37). Yargıtay verdiği kararlarda bun-
ların aslında kamunun işçisi oldu-
ğuna hükmetmiş ve kamu kurum-
ları söz konusu davaların neredeyse 
tamamını kaybetmiştir. Ancak ta-
şeron uygulaması ve beraberinde 
sendikasız, güvencesiz ve düşük 
ücretle çalıştırma yıllarca devam 
etmiştir. Nihayet 2018 yılında çıka-
rılan 696 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname (KHK) (24/12/2017 tarih 
ve 30280 sayılı Resmi Gazete)’nin 
127. maddesi ile 375 sayılı KHK’ye 
eklenen maddeler çerçevesinde söz 
konusu işçiler belirli şartlarla kamu 
kurumlarının kadrolu işçisi oldular. 
Böylelikle kamuda otuz yılı aşkın 
bir süredir gündemde olan taşeron 

işçi sorunu taşeron işçilerin 2018 yı-
lında yapılan düzenleme ile kadroya 
alınması ile büyük ölçüde çözüldü. 
Ancak 696 sayılı KHK’de yapılan 
düzenleme ile belirtilen işçilerin is-
tihdam süresi emeklilik, yaşlılık ve 
malullük aylığı hak kazanma tarihi 
ile sınırlandırılmıştır. Söz konusu 
hükmün bir nedeninin emekli olan 
işçiler yerine gençlere istihdam 
yaratmak olduğu söylenebilir. An-
cak söz konusu hüküm çalışmak 
istediği halde emeklilik nedeniyle 
çalışamaya devam edemeyen bir 
grubu da ortaya çıkarmıştır. Emekli 
olması halinde alacağı düşük ay-
lık nedeniyle geçimini sağlamakta 
zorluk çekecek bu grup Emeklilikte 
Yaşa Takılanlar (EYT) örneğinin tam 
tersi biçiminde Zorunlu Emekliliğe 
Takılanlar (ZET) olarak da isimlen-
dirilebilir. Çalışmanın amacı sağlık 
ve bakım sektörü örneği üzerinden 
kamuda sürekli işçi kadrosuna geçi-
rilen işçilerin profillerini ortaya koy-
mak ve zorunlu emekliliğin işçiler 
üzerine yaratacağı olası etkileri in-
celemektir. Çalışmada kamuda sağ-
lık hizmetleri ve bakım sektöründe 
kadroya geçirilen işçilerin profillerini 
ortaya koyabilmek için Türkiye İs-
tatistik Kurumu (TÜİK) Hane Halkı 
İşgücü Anketi (HİA) (2020) Mikro 
Veri Seti’nden yararlanılmıştır. Ça-
lışmanın birinci bölümünde kamuda 
insan sağlığı hizmetleri ve yatılı ba-
kım hizmetleri sektörlerinde sürekli 

  1 Milliyet gazetesinde 13.11.2014 tarihinde yayınlanan bir habere göre kamuda çalışan 600 bin taşeron işçiden 80 bine 
yakını, kurumların yürüttüğü asıl işlerde çalıştıklarını ve iş ilişkilerinin "muvazaalı" olduğunu belirterek yargıya 
başvurmuştur. Davalardan 10 bine yakını sonuçlandı ve yargı, işçileri haklı bulmuştur. https://www.milliyet.com.
tr/ekonomi/taseron-iscilerin-actigi-binlerce-dava-sonuclandi-1969063, (Erişim Tarihi: 16.11.2022).
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işçi kadrosuna geçenlerin çalıştıkla-
rı meslek, eğitim, cinsiyet, yaş, ücret 
ve haftalık çalışma süreleri özel sek-
tör ve memurlarla karşılaştırma-
lı olarak incelenmiştir. Çalışmanın 
ikinci bölümünde 696 sayılı KHK ve 
sosyal güvenlik hukuku bağlamın-
da zorunlu emeklilik kavramı ince-
lenmiştir. Üçüncü bölümde zorunlu 
emekliliğin işçilerin çalışma ve sos-
yal güvenlik hakları açısından de-
ğerlendirmesi yapılmıştır. Dördüncü 
bölümde ise zorunlu emeklilik uy-
gulaması, işgücü piyasası ve sosyal 
güvenlik sistemi açısından değer-
lendirilmiştir.

1. SÜREKLİ İŞÇİ KADROSUNA 
GEÇEN KAMU İŞÇİLERİ: SAĞLIK 
VE BAKIM SEKTÖRÜ ÖRNEĞİ
2018 yılında çıkarılan KHK ile 

uzun yıllardır kamuda güvencesiz 

bir konumda düşük ücretlerle ça-
lışan taşeron işçiler, sürekli kamu 
işçisi kadrosuna geçirilmiştir. Böy-
lelikle uzun yıllardır devam eden 
önemli bir sosyal sorun büyük öl-
çüde çözüme kavuşturulmuştur. 
Kadroya geçirilen kamu işçisi sayı-
sının tespiti Sosyal Güvenlik Kuru-
mu (SGK) İstatistik Yıllıkları’ndan 
tahmin edilebilir. Şekil 1’de 2017 ve 
2018 yılları arasında kamuda 4/a 
sigortalı sayısındaki artış verilmiş-
tir. Şekilden de anlaşılacağı üzere 
taşeron işçilerin kamuya geçirildiği 
2018 yılında kamuda çalışan 4/a si-
gortalı sayısında yaklaşık 600.000 
kişilik bir artış meydana gelmiştir2. 
Bu artışın yaklaşık üçte ikisi, bina ve 
çevre düzenleme faaliyetleri, sağlık 
ve güvenlik faaliyetlerinde gerçek-
leşmiştir.
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Kaynak: SGK, 2017, 2018 İstatistik Yıllıkları’ndan hesaplanmıştır.

Şekil 1. Kamuda Sektörlere Göre 4/a Sigortalı Sayısındaki Artış (2017-
2018)

  2 Benzer artış T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından yayınlanan kamu sektörü istihdam sayı-
larında da görülmektedir. 2017 yılı Aralık ayında kamuda sürekli işçi kadrosunda çalışan kişi sayısı 384.911’den 2018 
yılı Aralık ayında 984.226’ya yükselmiştir. https://www.sbb.gov.tr/kamu-istihdami/ (Erişim Tarihi:16.11.2022).
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1.1. Çalışmanın Veri Seti, Yönte-
mi 
Çalışmada sağlık ve yatılı bakım 

hizmetleri sektöründe çalışanları 
profilini ve çalışma koşullarını be-
lirlemek için TÜİK Hanehalkı İşgücü 
Anketi Mikro Veri Seti (2020) kul-
lanılmıştır. Çalışanların yaş, eğitim 
seviyesi, ücret, işyerindeki çalışma 
süreleri hesaplanarak çapraz tablo-
larla ortaya konmuştur.

1.2. Çalışmanın Kısıtları
Çalışmada 2020 yılı itibariyle 

kamu sektöründe çalışan ve belir-
tilen yıl itibariyle en düşük memur 
aylığı olan 3.700 TL’nin3  altında gelir 
elde eden kişiler işçi olarak varsayıl-
mıştır. Söz konusu rakam, 2020 yılı 
itibariyle net asgari ücretin (2.324,71 
TL)4 yaklaşık 1,6 katıdır. Kamuda 
kadrolu işçi olarak çalışıp, söz ko-
nusu ücretin üstünde alan az sayıda 
işçi olabilir. 

1.3. Bulgular 
Kamuda insan sağlığı ve yatılı 

bakım sektöründe işçi olarak çalı-

Kaynak: TÜİK HİA 2020 Mikro Veri Seti’nden hesaplanmıştır.

Tablo 1. Kamuda İnsan Sağlığı ve Yatılı Bakım Sektöründe İşçi Olarak Ça-
lıştığı Tahmin Edilenlerin Mesleklere Göre Dağılımı

 3 Çalışmada 15. Derecenin birinci kademesinde yer alan lise veya ortaokul mezunu bir memurun 2020 yılında aldığı 
en düşük net aylık https://www.memurlar.net/maas/, (Erişim Tarihi: 21.07.2022) sitesinden hesaplanmıştır.

  4 https://www.csgb.gov.tr/media/64962/2020_onikiay.pdf, (Erişim Tarihi: 30.09.2022).

  EErrkkeekk  KKaaddıınn  TTooppllaamm  

Temizlikçiler ve yardımcılar 36.998 20.594 57.592 

Kişisel bakım hizmetleri veren elemanlar 17.563 15.150 32.713 

Koruma hizmetleri veren elemanlar 20.886 2.921 23.807 

İş ve idare ile ilgili yardımcı profesyonel meslek mensupları 7.866 15.289 23.155 

Yardımcı sağlık profesyonelleri 6.202 14.800 21.002 

Genel büro elemanları ile klavye kullanan büro elemanları 9.490 9.360 18.850 

Sağlık profesyonelleri 3.944 13.290 17.234 

Müşteri hizmetlerinde çalışan elemanlar 4.055 5.716 9.771 

Kişisel hizmetler veren elemanlar 6.662 3.004 9.666 

Sürücüler ve hareketli makine ve teçhizat operatörleri 3.871 102 3.973 

İnşaat ve ilgili işlerde çalışan sanatkârlar, elektrikçiler hariç 3.301 0 3.301 

Bilim ve mühendislik ile ilgili yardımcı profesyonel meslek 
mensupları 

2.923 0 2.923 

Yiyecek hazırlama yardımcıları 1.176 1.135 2.311 

Diğer büro hizmetlerinde çalışan elemanlar 680 1.419 2.099 

Diğer 8.671 4.053 12.724 

TTooppllaamm  113344..228888  110066..883333  224411..112211  
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şanlar genellikle sağlık sektörüne 
destek elemanı olarak çalışmakta-
dır. Diğer yandan aylık geliri 2020 
itibariyle 3.700 TL altında olan ve 
taşeron firmalardan kadroya geçtiği 
tahmin edilen sağlık profesyonelleri 
ile yardımcı sağlık profesyonelleri-
nin sayısının oldukça yüksek olma-
sı, taşeronlaşmanın sadece temizlik, 
güvenlik, yemek gibi yardımcı işler 
ile sınırlı olmadığını göstermesi açı-
sından önemlidir (Tablo 1). Sağlık 

sektöründe taşeron işçilerin ame-
liyat hemşireliği dâhil her işi yaptığı 
belirtilmektedir (Bilgin ve diğerleri, 
2015: 23).

Kamuda insan sağlığı hizmet-
leri ve yatılı bakım sektöründe ça-
lışanların çok büyük bir kısmı sağ-
lık profesyoneli ve yardımcı sağlık 
profesyonelidir. Temizlik gibi destek 
hizmetlerinde memur olarak çalı-
şanların sayısı ise oldukça düşüktür 
(Tablo 2).

  EErrkkeekk  KKaaddıınn  TTooppllaamm  

Sağlık profesyonelleri 101.337 182.861 284.198 

Yardımcı sağlık profesyonelleri 36.178 43.375 79.553 

Genel büro elemanları ile klavye kullanan büro elemanları 9.262 4.759 14.021 

İş ve idare ile ilgili yardımcı profesyonel meslek mensupları 3.261 7.892 11.153 

Kişisel bakım hizmetleri veren elemanlar 6.087 964 7.051 

Eğitim ile ilgili profesyonel meslek mensupları 3.247 3.219 6.466 

Müşteri hizmetlerinde çalışan elemanlar 4.105 1.760 5.865 

Diğer büro hizmetlerinde çalışan elemanlar 2.564 2.389 4.953 

Üretim ve uzmanlaşmış hizmet müdürleri 1.620 2.755 4.375 

Sürücüler ve hareketli makine ve teçhizat operatörleri 4.369 0 4.369 

Temizlikçiler ve yardımcılar 3.692 529 4.221 

Hukuk, sosyal ve kültür ile ilgili profesyonel meslek mensupları 900 1.985 2.885 

Bilim ve mühendislik alanlarındaki profesyonel meslek 

mensupları 1.246 1.540 2.786 

Sayısal işlemler yapan ve malzeme kayıtları tutan büro 

elemanları 1.525 745 2.270 

Diğer 6.924 1.615 8.539 

TTooppllaamm  118866..331177  225566..338888  444422..770055  

 Kaynak: TÜİK HİA 2020 Mikro Veri Seti’nden hesaplanmıştır.

Tablo 2.  Kamuda İnsan Sağlığı ve Yatılı Bakım Sektöründe Memur Olarak 
Çalıştığı Tahmin Edilenlerin Mesleklere Göre Dağılımı
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Kamuda insan sağlığı ve yatılı 
bakım hizmetlerinde çalışan işçi-
lerin yarısından fazlası lise ve altı 
eğitim seviyesine sahiptir. Memur 
olarak çalışan ve çoğunluğu sağlık 

ya da yardımcı sağlık profesyoneli 
olanların ise neredeyse yüzde 90’ı 
üniversite (ön lisans, lisans, yüksek 
lisans veya doktora) eğitim seviye-
sine sahiptir (Grafik 1).

İnsan sağlığı ve yatılı bakım 
hizmetlerinde kamuda işçi olarak 

çalıştığı tahmin edilen 45 yaş üstü 
yaklaşık 50.000 kişi bulunmaktadır 
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Kaynak: TÜİK HİA 2020 Mikro Veri Seti’nden hesaplanmıştır.

Kaynak: TÜİK HİA 2020 Mikro Veri Seti’nden hesaplanmıştır.

Tablo 3. İnsan Sağlığı ve Yatılı Bakım Sektöründe İşçi Olarak Çalıştığı Tah-
min Edilenlerin Yaş Gruplarına Göre Dağılımı (2020)

Grafik 1.  Kamuda İnsan Sağlığı ve Yatılı Bakım Sektöründe Çalışan Me-
mur ve İşçilerin Eğitim Durumuna Göre Dağılımı (%)

 Erkek Kadın Toplam 

15-19 yaş arası 6.394 8.131 14.525 

20-24 yaş arası 7.189 12.022 19.211 

65+ yaş 88 0 88 

25-29 yaş arası 14.148 15.984 30.132 

30-34 yaş arası 22.663 15.693 38.356 

35-39 yaş arası 27.759 18.377 46.136 

40-44 yaş arası 24.917 16.743 41.660 

45-49 yaş arası 19.838 10.601 30.439 

50-54 yaş arası 8.947 6.090 15.037 

55-59 yaş arası 1.525 2.889 4.414 

60-64 yaş arası 821 306 1.127 
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(Tablo 3). Bu kişilerin 1999’da yapılan 
birinci emeklilik reformu öncesi işe 
girdiği varsayımı ile kademeli geçiş 
uygulaması nedeniyle erken emekli 
olma ve işini kaybetme tehlikesi bu-
lunmaktadır.

İnsan sağlığı ve yatılı bakım hiz-
metleri sektörlerinde işçi olarak ça-
lıştığı tahmin edilenlerin haftada 40 
saat ve 2.600 TL gelir elde ederken, 
özel sektörde çalışanların haftada 
45 saat ve 2.500 TL ücretle çalıştı-
ğı tahmin edilmektedir. Söz konusu 
sektörlerde özelde ortalama işçi kı-
demi üç yıl iken, kamuda işçi olarak 
çalışanlarda iki, memur olarak çalı-
şanlarda ise on yıllık bir kıdem mev-
cuttur. Kamuda memur olarak çalı-
şanların aylık medyan ücretleri özel 
sektörün iki katıdır. Söz konusu so-
nuçlar yapılan alan çalışmaları ile de 
tutarlıdır. Elazığ Fırat Üniversitesi’n-
de hizmet alımı yoluyla çalıştırılan 

120 sağlık çalışanı üzerine yaptığı 
anket ve 17 sağlık çalışanı ile yapılan 
çalışmada, sağlık sektöründe çalı-
şan taşeron işçilerin iş güvencesi ve 
daimi sözleşmeye sahip olmadık-
larını, sendika üyeliklerinin bulun-
madığını, aynı pozisyondaki kadro-
lu çalışanlarla aynı işi yapmalarına 
karşın maaş, emeklilik, yıllı izin gibi 
konularda, kadrolu çalışanlarla aynı 
haklara sahip olmadıkları tespit 
edilmiştir (Acar, 2018; Acar ve Su-
ğur, 2019). Ciğerci Ulukan ve Özmen 
Yılmaz’a (2016:100) göre Samsun ve 
Ordu illerinde sağlık sektöründe ça-
lışan 41 kadınla yapılan görüşmeler 
benzer sonuçlara işaret etmekte-
dir. Sağlık sektöründe çalışan işçi-
ler asgari ücretle yoğun ve artan iş 
temposu ile çalışmaktadır. Taşeron 
işçilerin kadrolu olarak çalışanlarla 
aralarında önemli bir ücret ve statü 
farkı bulunmaktadır.

  BBiittiilleenn  YYaaşş  

İİşşyyeerriinnddee  

ÇÇaallıışşmmaayyaa  

BBaaşşllaannııllaann  YYııll  

EEssaass  İİşşttee  

HHaaffttaaddaa  

GGeenneelllliikkllee  

ÇÇaallıışşııllaann  SSüürree  

((SSaaaatt))  

EEssaass  İİşştteenn  EEllddee  

EEddiilleenn  TTooppllaamm  

NNaakkddii  GGeelliirr  

((TTLL))  

Kamu (İşçi) 36 2018 40 2.600 

Kamu (Memur) 37 2010 40 5.000 

Özel Sektör 33 2017 45 2.500 

 
Kaynak: TÜİK HİA 2020 Mikro Veri Seti’nden hesaplanmıştır.

Tablo 4. İnsan Sağlığı Hizmetleri ile Yatılı Bakım Sektöründe Kamuda İşçi 
ve Memur olarak Çalışanlar ile Özel Sektörde Çalışanların Ortanca Yaş, İşye-
rinde Çalışmaya Başladıkları Yıl, Haftalık Çalışma Süresi ve Aylık Gelir (2020)
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2. ZORUNLU EMEKLİLİK KAV-
RAMI
Zorunlu emeklilik, kişinin be-

lirli prim ödeme koşulu ve çalışma 
süresini tamamlamasını müteakip, 
çalıştığı işyerindeki işinin emeklili-
ğe sevk edilmesi ile sona erdirilme-
si işlemidir. 696 sayılı KHK’ye kadar 
Türk sosyal sigortalar sistemi içinde 
sadece statü hukukuna dayalı ola-
rak çalışan devlet memurları için var 
olan bir kavramdı. Genel olarak özel 
sektörde ya da kamuda çalışan 4/a 
sigortalıları ile 4/b sigortalıları için 
zorunlu emeklilik bulunmamakta-
dır. Aşağıda Türk emeklilik sistemi 
içinde yer alan zorunlu emeklilik dü-
zenlemeleri kısaca incelenmiştir.

Zorunlu emeklilik Arıcı’nın da 
(2022) isabetle vurguladığı üzere 
sadece devlet memurları için söz 
konusudur. Bunlardan ilk üçü, 5434 
sayılı Emekli Sandığı Kanunu ve 
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Ge-
nel Sağlık Sigortası Kanunu’nda yer 
almaktadır. Aşağıda söz konusu hü-
kümler kısaca incelenmiştir.

1. Yaş Haddinden Zorunlu Emek-
lilik: Kamu görevlileri için genel ola-
rak 65 yaşına kadar çalışma hakkı-
na sahiplerdir. Üniversite öğretim 
üyeleri için yeni kurulan üniver-
sitelerde söz konusu şart 72’ye çı-
karken, askeri personel ve emniyet 
mensupları için daha düşük emek-
lilik yaş hadleri de bulunmaktadır 
(Sözer, 2021: 399).

2. Kadrosuzluk Nedeniyle Zo-
runlu Emeklilik: Kadrosuzluk nede-
niyle emeklilik 5510 sayılı Kanun’un 

44. maddesinde yer almaktadır. 
Buna göre, özel kanunları gereğin-
ce kadrosuzluk nedeniyle emekliye 
sevk edilenlere yaş şartı aranmak-
sızın, prim ödeme gün sayısı 9.000 
gün olması halinde yaşlılık aylığına 
hak kazanmaktadır.

3. Resen Zorunlu Emeklilik: 
5434 sayılı Emekli Sandığı Kanu-
nu’na göre (m.39), sandık iştirakçi-
sinin isteğe bağlı olmadan da emekli 
edilmesi mümkündür (Sözer, 2021: 
394). Kamu görevlileri bakımından 
30 fiili hizmet yılını dolduran kamu 
görevlisi kurumlarının gerekli gör-
mesi nedeniyle, yetersizlik ve ahlaki 
gerekçeler ile ise 25 fiili hizmet yılını 
doldurması nedeniyle resen emekli 
edilebilmektedir. Askeri görevliler 
ise 25 fiili hizmet yılını doldurmak 
kaydıyla yetersizlik ve ahlaki ne-
denlere ilave olarak disiplinsizlik ne-
deniyle sicilleri üzerinden görevden 
alınabilmekte ve emekliliğe sevk 
edilebilmektedir (Sözer, 2021:394). 
Benzer hüküm 5510 sayılı Kanun’da 
da yer almaktadır. Ancak kurumla-
rın gerekli görmesi normu yeni dü-
zenlemede yer almamıştır (Sözer, 
2021:400). 

4. 696 sayılı KHK’de Yer Alan Zo-
runlu Emeklilik Hükümleri KHK’de 
yer alan “sürekli işçi kadrosuna ge-
çirilenlerin istihdam süresi hiçbir 
şekilde emeklilik, yaşlılık ve ma-
lullük aylığını kazanma tarihini ge-
çemez” hükmü nedeniyle yaşlılık 
aylığına hak kazanan işçilerin söz-
leşmeleri ilgili kamu kurumları tara-
fından sona erdirilmektedir. Burada 



62
KAMUDA SÜREKLİ İŞÇİ KADROSUNA GEÇİRİLEN TAŞERON İŞÇİLERİ VE ZORUNLU EMEKLİLİK SORUNU:
İNSAN SAĞLIĞI HİZMETLERİ VE YATILI BAKIM SEKTÖRLERİ ÖRNEĞİ / Oğuz KARADENİZ

tartışılması gereken bir diğer nokta, 
KHK’da yer alan emeklilik, yaşlılık 
ve malullük aylığını kazanma kav-
ramlarıdır. İşçiler için gerek 506, ge-
rekse 5510 sayılı Kanun’da emekli 
aylığı kavramı yoktur. Emekli aylığı 
kavramı daha çok memurlara atıf-
la kullanılmaktadır. Taşerondan 
kamuya sürekli işçi kadrosuna ge-
çen kişinin devlet memuru olarak 
emekli aylığına hak kazanabilmesi 
için 2008 öncesi işe girmiş ise 2829 
sayılı Kanun’a göre yaşlılık aylığına 
hak kazandığı tarihten önceki son 7 
yılda 3,5 yılını devlet memuru (5434 
sayılı Kanun iştirakçisi) olarak ge-
çirmesi gerekmektedir. 2008 sonra-
sı işe girenlerde ise en fazla sigortalı 
çalışma süresine sahip statünün 4/c 
olması gerekmektedir. Bu nedenle 
söz konusu kavramın uygulamada 
taşerondan kamuya geçen işçiler 
için görülmesi pek de mümkün gö-
rülmemektedir. Bir diğer kavram 
ise yaşlılık aylığı kavramıdır. Yaşlılık 
aylığına hak kazanmada bazı çalışan 
gruplarının daha erken yaşlılık aylı-
ğına hak kazanmalarını sağlayacak 
düzenlemeler mevcuttur. Bunlardan 
bir tanesi engelli işçiler için düzen-
lenen yaşlılık aylığına hak kazanma 
koşuludur. 506 sayılı Kanun döne-
minde engellilik vergi indirimine 
bağlı yaşlılık aylığı, erken yaşlanmış 
işçilerin emekliliği söz konusudur. 
5510 sayılı Kanun döneminde ise en-
gelliliğe bağlı emeklilikte yaş koşulu 
aranmamaktadır. Erken yaşlandığı 
tespit edilen 55 yaşını doldurmuş 
sigortalılar ise yaş koşulu dışında-

ki koşulları doldurmaları koşuluyla 
yaşlılık aylığından yararlanabile-
cektir. Yine malul çocuğu bulunan 
kadın sigortalının da yaşlılık sigor-
tasından daha erken yaşlılık aylığı-
na hak kazanma koşulu mevcuttur. 
İşçinin kolaylaştırılmış yaşlılık ay-
lığına hak kazanma koşulları nasıl 
belirlenecektir? Kamu işvereni ki-
şinin engelli raporunu gerekçe gös-
tererek, prim ödeme gün sayısını 
doldurması halinde yaşlılık aylığına 
hak kazandığını ileri sürebilecek mi-
dir? 696 sayılı KHK’de geçen yaşlılık 
ayılığı teriminin tam yaşlılık aylığını 
içerdiğini, kısmi ya da kolaylaştı-
rılmış yaşlılık aylığını içermediğini 
düşünmekteyiz. Kişinin engellilik 
nedeniyle emekliliği kişinin isteği ile 
olabilecek bir haktır. Kaldı ki engelli-
ler için kolaylaştırılmış yaşlılık aylığı 
hak kazanabilmesi için çalışma gü-
cünü kaybettiğine ilişkin rapor için 
ayrıca SGK’ye başvurulması gerek-
mektedir. Aynı durum malullük ay-
lığı için de geçerlidir. Dolayısıyla işçi 
malullük aylığı için başvurmadan 
ilgili kamu kurum ve kuruluşunun 
kişinin malul olduğunu ileri sürerek 
SGK’ye başvurması da mümkün de-
ğildir. 

3. ZORUNLU EMEKLİLİK UY-
GULAMASININ İŞÇİLERİN ÇA-
LIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK 
HAKLARI AŞÇISINDAN DEĞER-
LENDİRİLMESİ
Zorunlu emeklilik nedeniyle 

taşerondan kamuya geçen işçiler 
istekleri dışında sadece yaşlılık aylı-
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ğını hak ettikleri için işlerini kaybet-
mektedirler. Uzun yıllar asgari ücret 
ya da biraz üzerinde taşeron firmalar 
üzerinden çalıştırılan işçiler, toplu iş 
sözleşmesi ile daha yüksek aylık-
lara hak kazanabilecekken kendi 
istekleri dışında emekli edilmeleri 
nedeniyle önemli bir gelir kaybıyla 
da karşı karşıya kalmaları söz konu-
sudur. Bu noktada 1999 yılında 4447 
sayılı Kanun’la yapılan emeklilik re-
formu ile emeklilik için prim ödeme 
gün sayısı ve yaş koşulu artırılmış-
tır. Söz konusu reformla kadınların 
emeklilik yaşı 58, erkeklerin ise 60’a 
çıkarılmıştır. Reform öncesi işe gi-
renler için ise kademeli geçiş uygu-
laması getirilmiş ve yaş koşulu söz 
konusu işçiler için esnetilmiştir. Bu 
noktada 1999 öncesi, örneğin 1994 
yılı Nisan ayında işe giren ve bir gün 
sigortalı çalışan bir kadın prim öde-
me gün sayısını doldurması koşulu 
ile 49, erkek ise 54 yaşında yaşlılık 
aylığına hak kazanmaktadır. Söz 
konusu düzenleme reform öncesi işe 
girenlerin emeklilik reformu nede-
niyle mağdur olmasını engellemek 
için yapılmıştır. Oysa yukarıdaki ör-
nekte de görüldüğü gibi, 1994 yılın-
daki bir günlük çalışması nedeniyle 
kadroya geçen kadın işçi 49 yaşında 
kamudaki işini kaybetmektedir. Be-
lirtilen durum bir yandan yükselti-
len emeklilik yaşı nedeniyle emekli 
olamayan ve kamuoyunda EYT gru-
bunu ortaya çıkarırken, bir yandan 
da çalışmak istediği halde 1999 re-

formu öncesi çalışması nedeniyle 
işini kaybeden ve ZYT diyebileceği-
miz bir grubu ortaya çıkarmaktadır.

Kamuda çalışan işçiler için ise 
696 sayılı KHK’deki düzenleme ha-
riç bir düzenleme bulunmamakta-
dır. Bir işçinin sadece yaşlılık aylığı 
koşullarını sağlaması nedeniyle iş 
sözleşmesi fesih edilebilir mi? Eğer 
sözleşme ile işverene bir fesih hakkı 
verilmiş ise işveren objektif ve tu-
tarlı davranmak kaydıyla bu hakkı 
kullanabilecektir. Yargıtay verdiği 
bir kararında emeklilik nedeniyle 
işverene fesih hakkı verilmesi duru-
munda işverenin işten çıkarma ko-
nusunda objektif ve tutarlı davranıp 
davranmadığı, diğer emekliliğe hak 
kazananların işten çıkarılıp çıkarıl-
madığı somut olarak araştırılması 
gerektiğine hükmetmiştir.5 Kamuya 
sınavla giren sürekli işçi kadrosun-
da çalışanların iş sözleşmelerinde 
malullük ya da yaşlılık aylığına hak 
kazanma nedeniyle işten çıkartı-
lamayacaklarına ilişkin bir hüküm 
yoksa söz konusu işçilerin iş söz-
leşmeleri söz konusu aylıklara hak 
kazanma koşullarını yerine getir-
meleri nedeniyle sona erdirileme-
yecektir. Dolayısıyla kamuda aynı işi 
yapan kadrolu ve taşerondan kad-
roya geçen işçilerin, ücrette, toplu iş 
sözleşmesinde, kıdeme bağlı hak-
larda aynı haklara sahip olmaması 
(Sayan, 2018: 62), zorunlu emeklilik 
açısından da devam etmektedir. 
Oysa taşerondan kamu kurum ve 

  5 Yargıtay 21. Hukuk Dairesi, 24.01.2013 tarih ve 2012/29530 E., 3013/820 sayılı Karar.
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kuruluşlarına sürekli işçi kadrosuna 
geçenler için 696 sayılı KHK ile geti-
rilen zorunlu emeklilik düzenleme-
sinin Anayasa’nın eşitlik ilkesine de 
uygun olmadığı düşünülmektedir. 
Konu ile ilgili Adana 14. İş Mahkeme-
si; Devlet hastanesinde çalışmakta 
iken hakkında "emekliye sevk ona-
yı" alınan işçinin işe iadesi talebiyle 
açtığı davada, itiraz konusu kuralın 
Anayasa’nın 10. ve 49. maddelerine 
aykırı olduğu kanısıyla konuyu Ana-
yasa Mahkemesi’ne götürmüştür. 
Mahkeme 696 sayılı KHK’nın zo-
runlu emeklilik getiren maddesinin 
iptalini istemiştir. Anayasa Mahke-
mesi ise esasa girmeden mahke-
menin yetkisizliği ve kararında iti-
raz konusu kuralın hangi nedenlerle 
Anayasa’nın 10. ve 49. maddelerine 
aykırı olduğu ayrı ayrı ve gerekçe-
leriyle birlikte açıkça gösterilmediği 
gerekçeleri ile davayı reddetmiştir. 
Bununla beraber, usulüne uygun 
açılmış bir davada esasa ilişkin ve-
rilecek karar konu ile ilgili hukuki 
değerlendirmelerin daha net yapıla-
bilmesine katkı sağlayabileceği ifade 
edilmektedir . 6

Taşeron işçilerin önemli bir bö-
lümünün orta yaşta olmaları, eğitim 
seviyesinin lise altı olması işçilerin 
çalıştıkları sektör dışında iş bulabil-
melerini de güçleştirebilecektir. Di-
ğer yandan işçilerin çalışma güçleri 
varken daha erken yaşlarda emekli 
olmaları, daha düşük aylık bağlama 

oranı nedeniyle daha az yaşlılık aylı-
ğı almalarına da neden olabilecektir. 
Özellikle işgücü piyasasında vasıfsız 
işçiler için görünmez yaş ayrımcılığı 
işçilerin benzer sektörlerde bile ça-
lışmaları ihtimalini azaltabilecektir.

4. ZORUNLU EMEKLİLİK UYGU-
LAMASININ İŞGÜCÜ PİYASASI 
VE SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ 
AÇISINDAN DEĞERLENDİRME
Emekli olan kamu işçilerinin 

özel sektörde güvencesiz, eğreti iş-
lerde, daha düşük ücretlerle kayıt 
dışı çalışmaları da olasıdır. Nitekim 
emekli olan kamu işçileri düşük 
emekli maaşı nedeni ile tekrar ça-
lışmayı tercih edebilecektir. Emekli 
işçilerin çalışmaları halinde sosyal 
güvenlik destek primi ve gelir ver-
gisi ödemesi, ödenen sosyal güven-
lik destek priminin ise iş kazası ve 
meslek hastalığı dışında bir karşı-
lığının olmaması, kayıt dışı çalış-
malarına da neden olabilecektir. 
Bu durum özel sektörde gençlerin 
kayıtlı çalışmasına olumsuz da etki 
yaratabilir. Nitekim emekli aylığı ve 
sağlık güvencesi nedeniyle kayıt dışı 
çalışmayı tercih edecek emekli işçi 
işveren açısından da ucuz işgücü 
olarak görülebilecektir. Bu durum-
da emekli kamu işçisi ile iş bulabil-
mek için rekabete giren genç işçi de 
kayıt dışı çalışmak zorunda kalabi-
lecektir. Kamuda genç istihdamını 
artırmak için getirilen düzenleme 

6 https://www.kamuiscileri.net/haber/9802270/taserondan-kadroya-gecen-isciler-bu-karara-cok-uzulecek, 
(Erişim Tarihi:12.06.2022).
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bir yönüyle de özel sektörde iş ara-
yan genç işçilerin iş arama süreçleri 
üzerine olumsuz etkide bulunabile-
cektir. Avrupa Birliği ülkelerinde son 
yıllarda yapılan emeklilik reformları 
bireylerin daha uzun sürelerle işgü-
cü piyasasında kalmalarını ve sosyal 
güvenlik sistemine prim ödemeleri-
ni teşvik edecek şekilde yapılandı-
rılmıştır (Kalkınma Bakanlığı, 2014: 
18, 52). Bireyi isteği dışında, çalışa-
bilecek iken emekliliğe sevk etmek 
beraberinde SGK’nin yaşlılık aylığı 
giderlerini de artıracaktır. 

SONUÇ
Taşerondan sürekli işçi kadro-

suna geçen işçiler bir ölçüde güven-
celi statüye kavuşmuşlardır. An-
cak güvenceli işlerin sınırı işçilerin 
yaşlılık ya da malullük aylığına hak 
kazanmaları ile sınırlıdır. Emeklilik 
yaşı gelen ve kadroya geçen işçile-
rin istekleri dışında emekli edilmesi 
ciddi bir sosyal sorun olarak ortaya 
çıkmaktadır. Sosyal güvenlik, birey-
leri gelir azaltan gider artıran sosyal 
risklere karşı koruyan sistemler bü-
tünüdür. Yaşlılık riski de bunlardan 
bir tanesidir. Yaşlılık nedeniyle ça-
lışamayacak durumda olan kişiye 
gerekli koşulları taşıması halinde 
sosyal sigortalardan yaşlılık aylığı 
bağlanmaktadır. Oysa Türkiye’de 
1960’lı yıllardan itibaren emeklilik 
sisteminde izlenen popülist politi-
kalar kadınların 38, erkeklerin ise 
43 yaşında emekli olmasına neden 
olmuştur. 1999 yılında 4447 sayılı 
Kanun’la yaşlılık aylığına hak ka-

zanma koşulları yeniden belirlen-
miş ve yaşlılık aylığı için gerekli yaş 
koşulu kademeli olarak artırılmıştır. 
1999 öncesinde bir gün bile sigortalı 
çalışması olan kişi, prim ödeme gün 
sayısı sigortalılık süresi gibi koşul-
ları da tamamlaması koşuluyla çok 
erken yaşlarda yaşlılık aylığına hak 
kazanabilecektir. Söz konusu kişi 
eğer kamu kurumlarında kadro-
ya geçen taşeron işçi ise, 696 sayılı 
KHK’de yer alan hüküm nedeniyle 
kişi “zorunlu emeklilik” olarak ad-
landırılabilecek nedenle işini kay-
bedecektir. Düzenlemenin ardında 
kamunun taşerondan kadroya ge-
çen ve emekli olan işçilerin yerine 
özellikle gençlere istihdam yaratma 
endişesinin olduğu göz ardı edilme-
melidir. Ancak söz konusu durum 
uzun yıllardır zaten zor koşullarda 
çalışan ve hak kaybı ile karşılaşan 
bir başka grubun işlerini kaybetme-
lerine de neden olacaktır. Bir diğer 
konu kişileri yaşlılık nedeniyle ge-
lir azalmasına karşı koruyan sosyal 
güvenlik sisteminin bir anlamda 
kişilerin işlerini kaybetmelerine ne-
den olmasıdır. Böylelikle bir sosyal 
güvenlik hakkının (yaşlılık aylığı) 
kişiyi bir başka bir sosyal riske (iş-
sizlik) maruz bırakması gibi, sosyal 
güvenliğin temel ilkeleri ile bağdaş-
mayan bir durum ortaya çıkacaktır. 
Taşerondan kadroya geçen işçi gru-
bunun eğitim seviyesinin düşük, yaş 
ortalamasının yüksek olması, belirli 
bir yaştan sonra işgücü piyasasında 
iş bulabilmelerini güçleştirebilecek-
tir. Ayrıca belirtilen grubun düşük 
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emekli aylığı ile geçinememeleri 
nedeniyle düşük ücretlerle eğreti iş-
lerde çalışmayı kabul edebilecekleri 
göz ardı edilmemelidir. Zaten yaşlılık 
aylıkları olan ve çalışmaları halinde 
ödemeleri gereken sosyal güvenlik 
destek primi kendilerine bir geti-
ri getirmeyecek olan bu grup, kayıt 
dışı çalışmayı da tercih edebilecek-
tir. Diğer yandan eskiden beri kamu 
kurumlarında kadrolu çalışan işçiler 
ile taşerondan kadroya geçen işçi-
lerin zorunlu emeklilik noktasında 
farklı düzenlemeye tabi tutulması-
nın Anayasa’nın eşitlik ilkesi ile de 

bağdaşmadığı düşünülmektedir. 
Düzenlemenin bir yönüyle kişilerin 
çalışma haklarını da ihlal ettiği ve 
Anayasa’nın 48. maddesine aykırılık 
taşıdığı söylenebilir. Kaldı ki yaşlılık 
aylığına başvuru tamamen kişinin 
kendi iradesinde olan bir durumdur. 
İşçi, işten ayrılacağı tarihi kendi be-
lirlemelidir.

Bu nedenlerle emeklilik şart-
larını yerine getirmiş bir işçinin ça-
lışabilmesini sağlayacak yasal bir 
düzenlemenin yapılmasının yerinde 
olacağı düşünülmektedir.
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SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNUN İDARİ 
ÖZERKLİĞİ SORUNU(*)

ÖZ
Sosyal sigorta kurumlarının 

idari özerkliği bir tercih sebebi değil, 
bu kurumların kuruluş amaçları-
nın doğası gereği bir zorunluluktur. 
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) 
bakımından sosyal sigorta kurum-
larının özerk yönetimi, sosyal ta-
rafların doğrudan karar ve denetim 
süreçlerine katılımına imkân verdiği 
ölçüde etkin ve verimli bir yöneti-
min ön şartıdır. Türk sosyal sigorta 
kurumları (Emekli Sandığı hariç) 
“idari ve mali bakımdan özerk” yö-
netime sahip kuruluşlar olarak ku-
rulmuşlardır. 1945 yılında kurulan 
İşçi Sigortaları Kurumu, 1971 yılında 
kurulan Esnaf ve Sanatkârlar ve 
Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Si-
gortalar Kurumu (Bağ-Kur) ve 2006 
yılında tek çatı kurumu olarak oluş-
turulan Sosyal Güvenlik Kurumu 
(SGK) ile işsizlik sigortasını uygu-
lamakla görevli Türkiye İş Kurumu 
(İŞKUR) kuruluş kanunlarında idari 
ve mali bakımdan özerk kurumlar 

olarak tanımlanmışlardır. Türki-
ye tecrübesi bu kuruluşların yasal 
olarak düzenlenen idari özerkliğinin 
fiili özerklik olarak gerçekleşme-
diğini göstermiştir. Bir yandan bu 
kuruluşların Kurum kanunlarında 
tanımlanan idari özerklik alanı son-
radan yapılan yasal düzenlemelerle 
daraltılırken, diğer yandan da doğ-
rudan siyasi müdahalelerle yöne-
timleri vesayet altına alınmıştır. Bu 
iki yönlü olumsuz gelişme, ilk ku-
ruluşlarından itibaren her dönemde 
aynı yoğunlukta gerçekleşmiştir. 
2006 yılında yapılan sosyal güvenlik 
reformundan sonra da durum değiş-
memiş, Kurum yönetiminde yer alan 
sosyal tarafların Kuruma ve sosyal 
güvenlik sistemine yabancılaşma-
sına yol açan bir boyuta ulaşmıştır. 
Aynı siyasi iktidar döneminde ge-
çen 16 yılda, 16 Kurum Başkanının 
görev yapması, idari özerkliğin za-
yıflamasının “sembolik göstergesi” 
olmuştur. İdari özerklik zayıfladıkça, 
emeklilikte yaşa takılanlar sorunu 
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gibi, kısa, orta ve uzun dönemde çok 
yönlü etkilere sahip olacak bir so-
run yalnızca siyasi iktidarı ve talep 
edenleri ilgilendiren “ikili bir prob-
lem” haline dönüşmüştür. Türk sos-
yal güvenlik sistemi, hızla yeniden 
reform tartışmalarının gündeme ge-
leceği bir sürece girmiş görünmek-
tedir.

Anahtar Kelimeler: Sosyal Gü-
venlik Kurumu (SGK), İdari Özerk-
lik, Sosyal Taraflar, Sosyal Güvenlik 
Kurumu Başkanı, Yasal Özerklik, Fiili 
Özerklik.

ADMINISTRATIVE AUTONOMY 
PROBLEM OF SOCIAL SECURI-
TY INSTITUTION

ABSTRACT
Administrative autonomy of so-

cial insurance institutions is not a 
reason for preference, it is a necessi-
ty due to the nature of the establish-
ment purposes of these institutions. 
In terms of the ILO, the autonomous 
management of social insurance 
institutions is a prerequisite for an 
effective and efficient management 
to the extent that it allows the di-
rect participation of social partners 
in decision-making and supervision 
processes. Turkish social insurance 
institutions (with the exception of 
the Pension Fund) were established 
as institutions with “administra-
tive and financially autonomous” 
management. The Workers’ Insur-
ance Institution established in 1945, 
Self-Employed Workers’Social In-

surance Institution (Bağ-Kur) estab-
lished in 1971 and the Social Security 
Institution (SGK) established as a 
single-roof (umbrella) institution in 
2006, and Turkish Employed Agency 
(İŞKUR), which is responsible for im-
plementing unemployment insur-
ance, are defined as administratively 
and financially autonomous insti-
tutions in their founding laws.The 
Turkish experience has shown that 
the legally regulated administrative 
autonomy of these organizations is 
not realized as de facto autonomy. 
On the one hand, the administrative 
autonomy area of these institutions, 
defined in the Institution's laws, was 
narrowed down by subsequent legal 
regulations, on the other hand, their 
administrations were placed under 
tutelage through direct political in-
terventions. This two-way negative 
development has occurred with the 
same intensity in every period since 
its first establishment. The situation 
did not change after the social se-
curity reform made in 2006, and it 
reached a dimension that led to the 
alienation of the social parties in-
volved in the management of the In-
stitution and the social security sys-
tem. In the 16 years that passed with 
the same period of political power, 
16 different president of Institution 
being served has been a “symbolic 
indicator” of the weakening of ad-
ministrative autonomy. As adminis-
trative autonomy weakened, a prob-
lem such as the old age pensioner 
that would have multifaceted effects 
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in the short, medium and long term, 
turned into a “dual problem” that 
concerns only the ones have polit-
ical power and those who demand 
it. The Turkish social security sys-
tem seems to have entered a period 
where reform discussions will come 
to the surface again.

Keywords: Social Security Insti-
tution (SGK), Administrative Auton-
omy, Social Partners, President of 
Institution, Legal Autonomy, Effec-
tive Autonomy. 

GİRİŞ
Türk sosyal sigorta sisteminin 

temel problem alanlarından birinin 
de kurumsal yapının organizasyo-
nu başta olmak üzere “sistemin yö-
netimi” ile ilgili olduğu konusunda 
çok yaygın bir görüş vardır. Nitekim 
1990’lı yıllardan itibaren sosyal si-
gorta sisteminin sorunlarının çö-
zülmesine yönelik kapsamlı düzen-
lemelerin (reformların) hepsinde 
sistemin organizasyonu ve kurum-
sal yapısı ile ilgili tedbirlere de yer 
verilmiştir. 2006 yılında hayata geçi-
rilen sosyal güvenlik reformunda da 
reformun bir ayağını, sosyal güven-
lik sisteminin kurumsal yapısına 
yönelik düzenlemeler oluşturmuş, 
kurumsal yapıda “tek çatı” yöneti-
mine geçilmiş ve sistemin yönetim 
sorunlarının çözülmesi amaçlan-
mıştır. 

 Sosyal sigorta (güvenlik) ku-
rumlarının organizasyonu, kurum-
sal yapısı ve yönetim konuları iki 
boyutludur. Bu boyutlardan ilki bu 

kurumların hukuki statüsü ile ilgi-
lidir ve kuruluş kanunlarında “kamu 
tüzel kişiliğini haiz ve idari ve mali 
bakımdan özerk” kuruluşlar olarak 
tarif edilirler. İkincisi ise sosyal gü-
venlik hizmeti sunum sürecinde hiz-
metle ilgili olanların taleplerini hızlı 
ve kaliteli şekilde karşılamaya yö-
nelik yönetim süreçleri ve işlemlerle 
ilgilidir. Sosyal sigorta kurumları-
nın kurumsal yapısını değiştirmeye 
yönelik düzenlemeler çoğunlukla 
hizmet sunum görevlerinin etkinli-
ğini artırmaya yönelik olmuş, idari 
özerklik etkin ve verimli bir yöne-
tim özelliği olarak değerlendirilme-
miştir. Hâlbuki ILO, sosyal tarafla-
rın yönetime katılmalarına imkân 
veren “idari özerkliği” iyi yönetimin 
vazgeçilmez unsuru olarak kabul 
etmektedir. Türk sosyal sigorta ku-
rumlarının idari özerkliği, ilgili yasal 
düzenlemelerde “özenle vurgula-
nan” ancak uygulamada göz ardı 
edilen bir özellik olarak kalmaktadır. 
ILO’nun kişi olarak kapsamla ilgili 
“boşluğu-yetersizliği” vurgulamak 
için kullandığı “yasal ve fiili kapsam” 
(ILO, 2014: 165-166), terminolojisini 
kullanarak sosyal sigorta kurumla-
rının idari özerkliğini değerlendir-
mek gerekirse, “yasal özerklik” ola-
rak kalmakta, “efektif-fiili özerklik” 
aşamasına geçememektedir. 

2022 yılında SGK’nin idari 
özerkliğinin yeniden ele alınmasını 
gerektiren iki önemli gelişme ya-
şanmıştır. Bunlardan ilki; son 5 yıldır 
yoğunluğu giderek artan ve 2023 yı-
lında yapılacak seçim dolayısıyla ya-
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sal düzenleme yapılma ihtimali çok 
yüksek olan emeklilikte yaşa takı-
lanlar sorunu ile ilgili tartışmaların 
gelişme seyri, ikincisi ise Ağustos 
2022 tarihi itibarıyla kuruluşundan 
bugüne kadar geçen 16 yıllık sürede 
16’ncı Kurum Başkanı görevlendi-
rilmesinin yapılmasıdır. İlki, sosyal 
sigorta sisteminin sürdürülebilirli-
ğini doğrudan etkileyecek kapsamlı 
bir değişiklikle ilgili tartışmalarda 
sistemin doğrudan ilgili taraflarının 
(paydaşlarının-özerk yönetim ta-
raflarının) dışarda kalması, ikincisi 
ise tek ve güçlü bir siyasi iktidar dö-
neminde Kurum Yönetiminin istik-
rar göstergesi olan en üst seviyedeki 
amiri, Kurum Başkanlarının görev 
süresinin ortalama 1 yıl sürecek şe-
kilde sıklıkla değiştirilmesi ile ilgili-
dir. 

2006 yılında hayata geçirilen 
sosyal güvenlik reformu, geçen 16 
yıllık süreye rağmen başta finans-
man açıkları olmak üzere bek-
lenen sonuçları vermekten uzak 
görünmektedir. Reform sürecinde 
öngörülmeyen bayram ikramiyesi 
verilmesi, alt sınır aylığının Kanun’da 
belirlenen seviyeden farklı şekilde 
belirlenme ihtiyacının duyulması, 
5510 sayılı Kanun’da yürürlük tari-
hinden itibaren 82 defa düzenleme 
yapılmış olması ve emekli aylığı bağ-
lanma yaşı ile ilgili kademeli geçişin 
değiştirilmesine yönelik tartışma-
lar önümüzdeki yıllarda Türk sosyal 

güvenlik sisteminin sosyal sigorta 
ayağına yönelik sorunları artıracak-
tır. Bu sorunlardan her biri sebepleri 
ve sonuçları ile ayrı çalışmaların ko-
nusu olacak boyut ve derinlikte olan 
konulardır. Ancak bu çalışma, bir 
üstteki paragrafta dile getirilen iki 
gelişmeden hareketle sosyal sigorta 
kurumlarının idari özerkliğini zayıf-
latan gelişmelerin gelecek dönemle-
re yönelik olumsuz etkilerini tartış-
maya yönelik olarak hazırlanmıştır. 
Çünkü bu sorun alanı, diğer sorun 
alanlarının da kaynağını teşkil eden 
bir sorundur. 

Sosyal sigorta kurumlarının1  
özerkliği, sosyal güvenlik sistemle-
rinin iyi yönetiminin ön şartı olarak 
kabul edildiği için, çalışmada önce 
sosyal güvenlik sistemleri bakımın-
dan iyi yönetimin önemi ve kapsamı 
ele alınmış, özerk yönetimin bu iyi 
yönetim yaklaşımı içindeki yeri ele 
alınmıştır. Türk sosyal güvenlik sis-
teminde özerklik sorunu bugünün 
sorunu olmadığı için konu, tarihi ge-
lişim süreci içinde reform öncesi ve 
sonrası dönem olarak ayrı ayrı ele 
alınmıştır. 

1. SOSYAL GÜVENLİK SİSTEM-
LERİ VE İYİ YÖNETİM
ILO’nun 2001 tarihli, “Sosyal Gü-

venlikte Yeni Bir Uzlaşma -Social 
Security: a new concensus” Rapo-
ru’nda Komite; ILO’nun yeni yüzyıl-
da sosyal güvenlikle ilgili çok yönlü 

1 Çalışma konusu esasen sosyal sigorta kurumlarının idari özerkliği sorunu olmakla birlikte, reform sonrasında fark-
lı sosyal sigorta kurumlarının birleştirilerek tek kurum haline getirilmesi ile oluşan yeni kuruma Sosyal Güvenlik 
Kurumu (SGK) adı verilmesi dolayısıyla, metin içinde zaman zaman sosyal güvenlik ile sosyal sigorta kurumları 
kavramlarının birbiri yerine kullanılması zorunluluğu ortaya çıkmıştır. 
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faaliyetlerinin olacağı beklentisin-
de olduğunu; ancak bu faaliyetlerin 
sosyal güvenlikle ilgili yeni stan-
dartları belirlemeye yönelik “yeni 
hukuki belgeler (sözleşme ve tav-
siye kararları) hazırlama” şeklin-
de değil, daha önceki Sözleşme ve 
Tavsiye Kararları’nda yer alan mev-
cut sosyal güvenlik standartlarının, 
ILO’nun “düzgün iş-insana yakışır 
iş” hedefleri doğrultusunda hayata 
geçirilmesi üzerine yoğunlaşacağını 
belirtmiştir (ILO, 2001: v). ILO’ ya göre 
sosyal güvenlik haklarının kullanımı 
bakımından yasal kapsamla (legal 
coverage) efektif-fiili kapsam (ef-
fective coverage) arasındaki farkın 
(uçurumun) büyüklüğü sosyal gü-
venlik hakkının uluslararası ve ulu-
sal düzeydeki hukuki belgelerle ga-
ranti altına alınmış olmasının yeterli 
olmadığını ortaya koymuştur. ILO; 
sosyal güvenlik hakkının fiilen kul-
lanılabilmesinin öncelikle “herkesin 
sosyal güvenlik kapsamına alınma-
sı” hedefinin gerçekleştirilmesi ha-
linde mümkün olacağı gerçeğinden 
hareketle yeni dönemde çalışma-
larını sosyal güvenliğin kapsamının 
kişi olarak genişletilmesi üzerinde 
yoğunlaştırmış (ILO, 2001: v) ve 2001 
yılında “Herkes İçin Küresel Sosyal 
Güvenlik Kampanyası” programını 
başlatmıştır. 

Sosyal güvenlik hedefleri bakı-
mından yasal kapsamla efektif (fiili) 
kapsam arasındaki boşlukların gi-
derilmesi ve kişi olarak sosyal prog-
ramlarının kapsamının genişletil-
mesi çabaları sosyal güvenlikte “iyi 

yönetim” arayışlarını beraberinde 
getirmiştir (UN, 2021: 4). Sosyal gü-
venlik bakımından iyi yönetim; kişi 
olarak kapsam bakımından yasal 
ve efektif kapsam arasındaki boş-
lukları ortadan kaldıran ve kişilerin 
sosyal güvenlik haklarına erişimi 
ve kullanımı bakımından “yeter-
li korumayı” sağlayan yönetimdir 
(UN, 2021: 4). Nitekim ILO’nun sosyal 
güvenlikle ilgili son hukuki belgesi 
olan 2012 tarih ve 202 sayılı “Sosyal 
Koruma Tabanları Tavsiye Kararı”n-
da, ülkelerin takip edeceği sosyal 
koruma (güvenlik) politikaları ile 
Uluslararası Sosyal Güvenlik Birliği 
(ISSA) tarafından geliştirilen iyi yö-
netim ilkelerinin uyumlu olmasının 
önemini vurgulamıştır (UN, 2021: 
5). Sosyal güvenlik sistemleri ba-
kımından “iyi yönetim”, kendisi bir 
amaç değil, ILO’nun evrensel sosyal 
güvenlik haklarına erişim amacına 
hizmet eden bir araçtır. 

ILO; sosyal güvenlik sistemle-
rinin yönetim modeli konusunda 
“tek doğru bir model” olmadığını, 
her ülkenin ekonomik gelişme sevi-
yesi, tarihsel gelişim süreci ile kendi 
sosyal ve kültürel tercihlerine uygun 
olarak “en yüksek sosyal korumayı 
sağlayacak” sosyal güvenlik mode-
lini uygulayabileceği, ancak ülkeler 
hangi modeli benimserlerse benim-
sesinler, önemli olanın ILO’nun temel 
standartlarına uygun sosyal güven-
lik garantisi sağlayacak bir yönetim 
yapısına sahip olmalarıdır görüşünü 
savunmaktadır (ILO, 2001: 2). ILO için 
iyi yönetim; daha yüksek sosyal gü-
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venlik garantisine kavuşmanın tek 
yolunun daha fazla kaynak transferi 
olduğu yönündeki geleneksel-kla-
sik yaklaşımın aksine, mevcut 
kaynakların daha verimli ve etkin 
kullanımı ile sosyal güvenlik koru-
masının seviyesinin ve standardının 
yükseltilmesinin yoludur. Nitekim 
ILO’ya göre birçok ülkenin sosyal 
güvenlik sistemlerinin performans 
düşüklüğü, bilinen ekonomik (kay-
nak yetersizliği gibi) ve politik fak-
törlerin ötesinde kurumsal yapının 
yanlış organizasyonu ve kötü yöne-
timinden kaynaklanmaktadır (ILO, 
2010: 8). ILO’nun “iyi yönetim ilkesi” 
özellikle kaynak yetersizliği dolayı-
sıyla sosyal güvenlik haklarını geliş-
tirmekte zorlanan gelişmekte olan 
ülkeler için yeni bir “sorun çözme 
kapısı-çıkış yolu” olmuş, ILO da bu 
ülkelere yönelik bölgesel gelişme 
farklılıklarını da dikkate alan “tek-
nik destek” çalışmalarını artırmış, 
bu amaçla programlar düzenlemiştir 
(ILO, 2005; ILO, 2010). 

ILO’nun sosyal güvenlik kurum-
larının iyi yönetimi ile ilgili yaklaşı-
mı üç boyutludur. Bunlar (ILO, 2010: 
8-9); 

● Sosyal koruma (güvenlik) 
politikalarının belirlenmesinde ül-
kelerin stratejik ve makro politika 
tercihleri arasında denge kurulması, 

● Kurumsal düzenlemelerde 
sosyal güvenlik kurumlarının yö-
netim hiyerarşisinin ve tarafların 
(paydaşların) yönetim ve kararlara 
katılma süreçlerin belirlenmesi, 

● Yönetimsel süreçlerin 

(kayıtlı çalışmanın sağlanması 
ve primlerin etkin olarak toplan-
ması vb.) etkili şekilde kurulması,
olarak sayılmıştır. Bu boyutlara ISSA 
tarafından geliştirilen “yönetişim il-
keleri” dâhil edilerek “iyi yönetim” 
anlayışının çerçevesi somutlaştırıl-
mıştır. Bu çerçevede;

● Sosyal güvenlikle ilgili her 
türlü kurum ve kuruluş arasında 
yatay ve dikey koordinasyonun sağ-
lanması, 

● Ekonomik ve sosyal plan-
larla ilgili politikalarda sosyal adalet 
ve dayanışmayı sağlama ile ekono-
mik-mali sürdürülebilirlik arasında 
denge sağlanması,

● Sosyal güvenlik programla-
rının yönetiminde yer alan tarafların 
(paydaşların) üstlendikleri görevler-
le ilgili yetkilerinin ve yükümlülük-
lerinin açık bir “hesap verilebilirlik” 
anlayışı ile belirlenmesi, 

● Sosyal güvenlik haklarına 
erişim, mali kaynakların kullanımı, 
gelir ve aylıkların belirlenmesi gibi 
temel konularda şeffaf bir yönetim 
sağlanması,

● Sosyal güvenlik mevzuatı-
nın uygulanmasında eşit davranma 
ilkesi ve gelecek dönemlere yönelik 
öngörülebilirliğin sağlanması, 

● Sosyal güvenlik sistemi-
nin taraflarının veya temsilcilerinin 
geniş ve kapsayıcı bir sosyal diya-
log mekanizması içinde karar alma 
süreçlerine katılımının sağlanması, 
önceliklerine yer verilmiştir (ILO, 
2021: 4-5). ILO, bu çerçeveyi, 202 sa-
yılı Tavsiye Kararı’nda temel esasları 
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belirlenen yeni “sosyal koruma ta-
banları” yaklaşımının etkin şekilde 
hayata geçirilmesi amacıyla çizmiş-
tir. 

İyi yönetim anlayışı, genel ola-
rak sosyal güvenlik (koruma) sis-
temleri için kullanılmakla birlikte bir 
yönetim şekli olarak tam karşılığını 
primli rejimler yani sosyal sigorta 
kurumlarının yönetiminde bulmuş-
tur. Çünkü iyi yönetim anlayışının 
merkezinde yer alan “geniş katılımlı 
sosyal diyalog yoluyla sosyal taraf-
ların doğrudan yönetime katılımı” 
ancak primli rejimler, yani sosyal 
sigortalar için geçerlidir. Çünkü ta-
rihi gelişim sürecinde bu kurumların 
yönetim organları daha başlangıçta, 
çok taraflı (üçlü) katılımı esas alan 
bir yönetim yapılanması ile oluştu-
rulmuşlardır (ILO, 2001: 25). 

Tarihi gelişim süreci içinde 
sosyal sigorta kurumlarının or-
ganizasyon yapılarının, sistemle 
doğrudan ilgili tarafların (devlet, iş-
verenler ve işçiler) bu kurumların 
yönetim ve karar mekanizmalarına 
katılımına imkân verecek şekilde, 
özerk-otonom idari yapılar olarak 
oluşturulması, ILO’nun iyi yönetim 
yaklaşımının hayata geçirilmesini 
kolaylaştıran “tarihi alt yapıyı” hazır 
olarak sunmuştur. ILO, iyi yönetimle 
ilgili bütün teknik destek çalışma-
larının içeriğini ve çerçevesini sos-
yal sigorta kurumlarının çok taraflı 
(üçlü) katılım esasına göre oluştu-
rulmuş özerk yönetim yapısını güç-
lendirmek için belirlemiş (ILO, 2001: 
27; ILO, 2020: 10), hizmet sunumuna 

yönelik iyileşmeleri bu güçlü yapının 
doğal sonucu olarak görmüştür. Bu 
bakımdan sosyal sigorta kurumla-
rının özerk yönetimi ile iyi yönetim 
birbirini tamamlayan iki temel yö-
netim ilkesi ve başarı kriteri olarak 
değerlendirilmektedir.

2. ÖZERK YÖNETİM, SOSYAL 
SİGORTALARIN YÖNETİMİNDE 
ÖZERKLİK İLKESİ VE TARAF-
LARIN ROLLERİ
Kamu yönetiminde bağımsız 

idari otoritelere (idari özerkliği olan 
kurumlara) yer verilmesi, 1970’li 
yıllarda ortaya çıkan ve geleneksel 
devlet yönetiminde yaşanan dönü-
şümün sonucu olarak değerlendi-
rilmektedir (Parlak ve Sobacı, 2012: 
258). Yeni yönetim yapısının girdiği 
alanlar temel hak ve özgürlüklerin 
doğrudan kullanımı ile ilgili haber-
leşme, insan hakları, enerji, reka-
bet, telekomünikasyon, bankacılık 
ve finans sektörü gibi alanlar ola-
rak belirlenmiş ve bu sektörlerde 
faaliyet gösteren kurumları “baskı 
gruplarının” objektif ve tarafsız yö-
netim ilkesini zedeleyecek müdaha-
lelerinden kurtarma yöntemi olarak 
tarif edilmiştir (Parlak ve Sobacı, 
2012: 260). Bağımsız idari otoritelerin 
özellikleri; 

● Siyasi iktidarın ve diğer ak-
törlerin müdahalelerini sınırlandıran 
idari bağımsızlık özelliği, 

● Faaliyet alanları ile ilgili dü-
zenleyici kuralları belirleme ve de-
netleme yetkisine sahip olmalarına 
imkan veren regülasyon özelliği, 
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olarak belirtilmekte, bunlardan ida-
ri bağımsızlık özelliği, kurumlarda 
görev alanların atanma usulleri ve 
görev sürelerinin diğer kamu gö-
revlilerinden farklılığını ifade eden 
organik bağımsızlık ve kamunun 
klasik hiyerarşik yönetim ve ve-
sayet denetimine tabi olmamaları 
anlamına gelen işlevsel bağımsızlık 
olarak açıklanmaktadır (Parlak ve 
Sobacı, 2012: 266-272). Bu kurumlar 
karar organlarının şekline göre, fa-
aliyet alanlarına göre ve regülasyon 
özelliğine göre sınıflandırılabilmek-
te, Türkiye’de çok bilinen kurumlara 
RTÜK (Radyo Televizyon Üst Kuru-
lu), BBDK (Bankacılık Düzenleme ve 
Denetleme Kurumu), SPK (Sermaye 
Piyasası Kurulu), EPDK (Enerji Piya-
sası Düzenleme Kurulu) örnek ve-
rilmektedir (Parlak ve Sobacı: 2012: 
272-273).

Klasik kamu yönetiminde özerk 
kurumların (bağımsız idari otori-
telerin) ortaya çıkışı 1970’li yıllarda 
gündeme gelmesine rağmen sosyal 
sigorta kurumları ilk kuruluşlarında 
idari ve mali bakımdan özerk ku-
rumlar olarak oluşturulmuşlardır. 
Özerk yönetim ilkesi, Almanya’da 
1883 yılında kurulan ilk sigorta kolu, 
hastalık sigortası ile başlamış, ta-
kip eden yıllarda sosyal sigorta ku-
rumlarını oluşturan diğer ülkelerce 
de benimsenmiştir. ILO’da sosyal 
güvenlikle ilgili düzenleyici hukuki 
kurallarda özerk yönetim ilkesine 
vurgu yapan hükümlere sıklıkla yer 
vermiştir. Nitekim ILO’nun 1952 tarih 
ve 102 sayılı Sosyal Güvenliğin Asga-

ri Normları Sözleşmesi’nde yer veri-
len hastalık, iş kazaları ve meslek 
hastalıkları, analık, malullük, yaşlılık 
ve ölüm gibi bütün sosyal yardım-
ların ihtiyaç sahiplerine teminini 
sağlayacak kurumsal yapılanmanın 
özelliklerini özerk-bağımsız yöne-
tim tarifine uygun olarak belirle-
miştir. Sözleşmede ayrıca bir özerk 
yönetim ifadesini kullanmadan idari 
özerkliğin tanımı ve kapsamını be-
lirleyen hükümlere yer vermiştir. 
Nitekim, Sözleşmenin 72’nci mad-
desinde “Yardımların idaresi, par-
lamentoya karşı sorumlu bir devlet 
dairesine veya usul ve esasları kamu 
yöneticileri tarafından belirlenmiş 
bir müesseseye bırakılmamışsa, ko-
runan kimselerin temsilcileri doğru-
dan doğruya idareye katılabilecekle-
ri gibi yasalarla belirlenen şartlarda 
istişari bir yetkiyle de idareye katı-
labilirler. İşverenlerle kamu idareci-
lerinin yönetime katılmalarının usul 
ve esasları da ayrıca ulusal yasalarla 
düzenlenebilir”, hükmü yer almış-
tır. 102 sayılı sözleşme, yukarıda il-
gili sosyal sigorta kurumunun idari 
yapısını düzenleyen hüküm dışında 
her bir sigorta kolundan sağlanan 
sosyal yardımların yapılması ile ilgili 
esasların belirlenmesi konusunda 
da kamu görevlilerinin işverenler ve 
çalışanlarla birlikte karar almala-
rı gerektiği hükmüne yer vermiştir 
(102, m.6). 

ILO özellikle 2000’li yıllardan iti-
baren, sosyal güvenlik sistemlerinin 
yönetimi ile ilgili bütün yayınlarında, 
ilgili tarafların yönetime katılması 
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anlamındaki özerkliği, iyi yöneti-
min ve yönetim etkinliğinin temel 
unsurlarından biri olarak kabul et-
miş (ILO, 2001: 25), ilk defa sosyal 
güvenlik sistemi kuracak ülkelerle, 
mevcut sistemlerinde yönetimsel 
reformlar yapacak ülkelere bu ku-
rumların idari özerkliğini artıracak 
tedbirlere ağırlık vermelerini tavsiye 
etmiştir (ILO, 2010: 27). 

ILO bakımından sosyal güvenlik 
kurumlarının özerk yönetimi, sos-
yal güvenlik sisteminin taraflarının 
(paydaşlarının) yönetim, karar ve 
denetim süreçlerine doğrudan ka-
tılması anlamına gelmektedir. Özerk 
yönetim, ILO için yeni değildir ve ilk 
kuruluşundan itibaren çalışma ha-
yatının bütün sorunlarının, devletle 
birlikte ilgili tarafların da katıldığı 
“üçlü temsil” esasına dayanan sos-
yal diyalog yöntemiyle çözülmesini 
(ILO, 2001: 25, 41, 96) çalışma haya-
tında barışın temel unsurlarından 
biri olarak kabul etmiştir. Sosyal di-
yalogun sosyal sigorta kurumlarının 
yönetimine yansıması, bu kurum-
ların karar süreçlerinde ve yöne-
tim-denetim organlarında tarafların 
doğrudan temsil edilmeleri şeklinde 
olmuştur. Çalışma hayatındaki “üçlü 
temsil-katılım” (devlet, çalışanlar ve 
işverenler) ilkesi, sosyal güvenlikte 
tarafların çokluğu dolayısıyla “çoklu 
temsil-katılım” ilkesine dönüşmüş-
tür. Nitekim, sosyal sigorta kurum-
larının yönetim ve karar süreçle-
rinde yer alacak tarafları: (1) devlet, 
(2) işverenler, (3) işçiler (sigortalı-
lar-prim ödeyenler), (4) faydalanı-

cılar (pasif sigortalılar-gelir ve hiz-
met alanlar) ve (5) Kurum yönetimi 
olmak üzere “ beşli temsil-katılım” 
olarak belirlemiştir (ILO, 2010: 10). 

ILO’ya göre sosyal sigorta ku-
rumlarının yönetiminde yer alan 
farklı taraflar için belirlemiş olduğu 
yönetimsel rol ve sorumluluk pay-
laşımı sosyal sigorta kurumlarının 
“iyi yönetiminin” sinerjisini oluştu-
racak, yönetim süreçlerinde ortaya 
çıkacak çatışma konuları “karşılıklı 
menfaat dengesi sağlama zorun-
luluğu” ile kabule-rızaya dayalı bir 
anlayışla çözülecektir (ILO, 2010: 
12). Sosyal güvenlik sistemlerinin 
finansal, mali ve ekonomik sürdü-
rülebilirliğini sağlayacak bu roller ve 
yükümlülükler bakımından özerk 
yönetimin taraflarından beklenenler 
şunlardır ( ILO, 2010: 10-13); 

● Özerk yönetimin anahtar 
role sahip tarafı olarak devletten 
beklenen; sosyal güvenlik siste-
minin kurumsal yapısının ve yasal 
çerçevesinin oluşturulması, sosyal 
güvenlik politikalarının ve önce-
liklerinin belirlenmesi, kurumların 
faaliyetlerini sürdürebileceği uygun 
mali ve finansal ortamın sağlanma-
sı, kurumlar üzerindeki gözetim, de-
netim ve garantör olma sorumluluk-
larını yerine getirmesidir.

● Sosyal taraf temsilcileri ola-
rak işçi ve işveren sendikalarından 
(örgütlerinden) beklenen; işverenle-
rin prim ödeme ve kanunla belirtilen 
yükümlülükleri yerine getirmeleri, 
işçilerin kayıtlı çalışma, prim ödeme 
ve hak kazanma şartlarına uygun 
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davranmalarıdır. 
● Sosyal güvenlik sistemin-

den gelir ve hizmet alan yararlanı-
cılardan beklenen; karar alma sü-
reçlerine katıldıkları sosyal sigorta 
programlarının performanslarını ar-
tıracak yönetim ve gözetim görevle-
rini layıkıyla yerine getirmeleridir. 

● Sosyal güvenlik kurum-
ları yönetimlerinden beklenen; si-
gortacılık işlemleri ile ilgili olarak 
sigortalıların ve işverenlerin kayıt 
altına alınması ve haklar ve yü-
kümlülüklerin takibini sağlaya-
cak düzenli kayıtlarının tutulması, 
primlerin tahakkuku ve tahsilinin 
gerçekleştirilmesi, yararlanıcıların 
(pasif sigortalılar) parasal hakları ile 
ilgili ödemelerin zamanında yapıl-
ması ve hizmetleri sunmasıdır. 

Sosyal sigorta kurumlarının 
idari özerkliği, hükümete karşı so-
rumluluğu olmaması, denetimden 
uzak olması anlamına da gelme-
mektedir (ILO, 2005: 24). Bütün diğer 
kamu kurumları gibi, sosyal sigorta 
kurumları da idareye karşı hesap 
verme yükümlülüğüne tabidirler. 
Özerklik tamamen denetimden 
uzak olma, yönetim iyileştirilmele-
rine yönelik düzenlemelere kapa-
lı olma anlamında değildir. Sosyal 
güvenlik kurumlarının özerkliğinin 
güçlendirilmesi, bu kurumların yal-
nızca devlet tarafından değil sosyal 
seçimlerle görevleri meşrulaştırılan 
sosyal taraf temsilcilerinin de yöne-
time katılımı ile gerçekleştirilmesi ile 
mümkün olacaktır (BDA, 2022). İlk 
sosyal sigortaları kuran Almanya’da 

sosyal sigorta kurumları bakımın-
dan 100 yılı aşan yönetim tecrübesi, 
idari özerkliğin artırılması ile yö-
netim etkinliğinin artması arasın-
da doğrudan bir ilişki olduğu (BDA, 
2022), sonucunu ortaya koymuştur. 

3. TÜRK SOSYAL SİGORTA KU-
RUMLARININ KURULUŞ KA-
NUNLARINDA İDARİ ÖZERKLİK
Maliye Bakanlığı içinde bir genel 

müdürlük olarak oluşturulan Emek-
li Sandığı hariç bütün sosyal sigorta 
kurumları, daha ilk kuruluşlarında 
özerk yönetim ilkesi ile kurulmuş-
lardır. İşçilerin sosyal güvenliğini 
sağlamak için kurulan İşçi Sigorta-
ları Kurumu (İSK), kendi adına ba-
ğımsız çalışanların sosyal güven-
liğini sağlayan Bağ-Kur ve İşsizlik 
Sigortası Kanunu’nu uygulamakla 
görevli İŞKUR; idari ve mali bakım-
dan özerk kurumlar olarak kurul-
muşlardır. Ancak bu çalışmada, an-
lamlı bir karşılaştırma yapılabilmesi 
için reform öncesi dönem kurumla-
rından yalnızca İSK ve devamı Sos-
yal Sigortalar Kurumu (SSK) ile re-
form sonrası dönemde oluşturulan 
SGK’nin idari özerkliği incelenmiştir. 

16 Temmuz 1945 tarih ve 6058 
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe giren 4792 sayılı “İşçi Si-
gortaları Kurumu Kanunu”nun ku-
ruluş maddesine göre; “Kurum (İSK), 
Bu kanun (4792) ve özel hukuk hü-
kümlerine tabidir. Mali ve idari ba-
kımdan muhtardır ve tüzel kişilikte 
bir kamu kurumudur (m.1).” İSK’nin 
organları; Genel Müdürlük Kuruluşu, 
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Yönetim Kurulu ve Genel Kurul ola-
rak belirlenmiştir (m.2). 1964 yılında 
506 sayılı Kanun’la (m.136) Kurumun 
ismi Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) 
olarak değiştirilmiş, ancak idari ve 
mali bakımdan özerk (muhtar) yö-
netim ilkesi korunmuştur. 

1999 yılında 4447 sayılı Kanun’la 
sosyal sigorta hak ve yükümlülük-
lerine yönelik düzenlemelerin deva-
mı olarak sosyal sigorta kurumları-
nın yönetim yapısı ile ilgili kapsamlı 
değişikliler yapılmıştır. Ancak bu 
değişiklikler o dönemin özel şartları 
dolayısıyla aynı tarih ve sayılı Res-
mi Gazete’de (RG) (4.10.2000 tarih ve 
24190 sayılı Mükerrer RG) yayımla-
nan 616, 617, 618 ve 619 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnameler (KHK) ile 
gerçekleştirilmiştir. Nitekim, 616 sa-
yılı “Sosyal Sigortalar Kurumu Baş-
kanlığının Kurulması ve Bazı Kanun 
ve Kanun Hükmünde Kararname-
lerde Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararname”nin, 
Kuruluş başlıklı 1. maddesinde Baş-
kanlık statüsünde düzenlenen yeni 
Kurum (SSK), “… kamu tüzel kişiliği-
ni haiz, idari ve mali özerkliğe sahip, 
özel hukuk hükümlerine tabi Sosyal 
Sigortalar Kurumu Başkanlığı” ola-
rak tanımlanmış ve Kurum Çalış-
ma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na 
(ÇSGB) bağlı Sosyal Güvenlik Kuru-
mu’nun (SGK) ilgili kuruluşu olarak 
nitelendirilmiştir. 616 sayılı KHK’da 
da Kurumun organları, Genel Kurul, 
Yönetim Kurulu ve Başkanlık olarak 
belirlenmiştir (m.3).

616 sayılı KHK’nın Anayasa 

Mahkemesi’nce (AYM) iptali üzerine, 
6 Ağustos 2003 tarih ve 25191 sayılı 
RG’de yayımlanan 4958 sayılı “Sos-
yal Sigortalar Kurumu Kanununda 
da” Kurum “….. kamu tüzel kişiliğini 
haiz, idari ve mali özerkliğe sahip, 
özel hukuk hükümlerine tabi…” sos-
yal sigorta kurumu olarak tanımlan-
mıştır (m.1). Başkanlık statüsündeki 
Kurumun organları da Genel Kurul, 
Yönetim Kurulu ve Başkanlık olarak 
belirtilmiştir (m.3). 

Halen faaliyette olan ve SSK, 
Bağ-Kur ve Emekli Sandığı’nın ku-
rumsal varlıklarına son veren 5502 
sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Ka-
nunu da (RG.20.05.2006/26173); 
Sosyal Güvenlik Kurumu’nu; “…
kamu tüzel kişiliğini haiz, idari ve 
mali açıdan özerk, …ÇSGB’nin ilgi-
li kuruluşu” olarak tanımlamıştır 
(m.1). Kurumun organları Genel Ku-
rul, Yönetim Kurulu ve Başkanlık 
olarak belirlenmiş (m.4), bu organ-
ların dışında sosyal güvenlik poli-
tikaları ve uygulamaları hakkında 
görüş bildirme görevi verilen bir 
istişare organı olarak oluşturulan 
“Sosyal Güvenlik Yüksek Danışma 
Kurulu”na yer verilmiştir (m.26). 
2018 yılında Cumhurbaşkanlığı Yö-
netim Sistemi’ne geçildikten sonra 
15 Temmuz 2018 tarih ve 30479 sayılı 
RG’de yayımlanan 4 sayılı, “Bakan-
lıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve 
Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Ku-
ruluşların Teşkilatı Hakkında Cum-
hurbaşkanlığı Kararnamesi (CBK)”-
nin 30’uncu bölümünde SGK ile ilgili 
düzenleyici hükümlere yer verilmiş, 
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Kurum’un hukuki statüsü ve idari 
ve mali özerkliği aynen korunurken 
(m.403), yönetim organları da aynı 
şekilde Genel Kurul, Yönetim Kuru-
lu ve Başkanlık olarak belirlenmiş-
tir (m.406), ancak Sosyal Güvenlik 
Yüksek Danışma Kurulu kaldırılmış-
tır. 

1945 yılında İSK ile başlayan ve 
2006 yılında SGK ile nihayetlenen 
süreçte sosyal sigorta kurumlarının 
hukuki statüsü ile ilgili bütün yasal 
düzenlemelerde “kamu tüzel kişi-
liğini haiz, idari ve mali bakımdan 
özerk (muhtar) kuruluşlar” oldukla-
rı hükmü yer almıştır. Sosyal sigorta 
kurumlarının idari özerkliğini so-
mutlaştıran bir başka hüküm de bu 
kurumların ilgili bakanlıkla hiyerar-
şik ilişkilerinin niteliği bakımından 
“ilgili kuruluş olma” özelliği kuruluş 
kanunlarında yer almıştır. Sosyal 
sigorta kuruluşları ile ilgili bakan-
lık arasındaki “ilgili kuruluş olma” 
statüsü önce 2000 yılında çıkarılan 
KHK’lerle, 2003 yılında KHK’lerin ip-
tali ile sonrası çıkarılan 4956 ve 4958 
sayılı Kanunlarla değiştirilmiş, SSK, 
Bağ-Kur ve Emekli Sandığı Çalış-
ma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na 
bağlı Sosyal Güvenlik Kurumu’nun 
“ilgili kuruluşları” olarak tanımlan-
mıştır.

5502 sayılı Kanun SGK; SSK, 
Bağ-Kur ve Emekli Sandığı tarafın-
dan yürütülen sosyal sigortacılık 
hizmetlerinin yanı sıra sosyal gü-
venlik politikalarının oluşturulma-
sına yönelik görevleri bulunan “çift 
görevli-fonksiyonlu” yeni bir Kurum 

olarak oluşturulmuştur. SGK’nin de, 
daha önceki sosyal sigorta kuruluş-
ları gibi, “ÇSGB’nin ilgili kuruluşu” 
(m.1) olarak tanımlanmıştır. Bu hü-
küm 4 sayılı CBK’de de korunmuş 
ve SGK “ÇSGB’nin ilgili kuruluşu” 
(m.403) olarak tanımlanmıştır.

Sosyal sigorta kurumlarının 
“idari ve mali özerklik” özelliği ile 
ilgili olarak ilgili kanunlarda açık bir 
tarif yoktur. Kamu idaresi bakımın-
dan mali özerklik; kurumların kuru-
luş amaçlarını gerçekleştirmelerine 
imkân veren kendilerine has gelir 
ve giderlerinin olması; idari özerk-
lik ise daha hızlı karar almaları ve 
kararlarını etkili şekilde yürütebil-
melerine imkân veren özellik ola-
rak tanımlanmaktadır (Gözler, 2011: 
863). İdari ve mali özerklik, sosyal 
güvenlik kurumlarını “kendine has 
bir tüzel kişilik” haline getirmekte, 
merkezi idarenin hiyerarşik yapısı 
dışında kaldıkları ölçüde üstlendik-
leri kamu hizmetini etkili ve verimli 
şekilde yerine getirmelerine imkân 
vermektedir (Gözler, 2011: 847). 

Bu çalışma bakımından sosyal 
sigorta kurumlarının idari özerkliği; 
sosyal güvenlik sisteminin doğru-
dan ilgili taraflarının (prim ödeyen 
sigortalılar ve işverenler ile aylık 
alanlar ve hizmetlerden yararlanan-
lar) devletle birlikte bu kurumların 
idari organlarında temsil edilmeleri, 
karar ve yönetim süreçlerine katıl-
maları olarak değerlendirilmekte-
dir. Kurumların idari özerkliklerinin 
ne ölçüde hayata geçirildiği, sosyal 
tarafların temsil oranları ve dene-
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tim-karar süreçlerindeki etkileri 
üzerinden değerlendirilmektedir. 
Bu değerlendirme 2006 öncesi dö-
nemde SSK, sonrasında ise SGK esas 
alınarak, karşılaştırmalı olarak ya-
pılmaktadır.

 
4. SOSYAL SİGORTA KURUMLA-
RININ YÖNETİM ORGANLARIN-
DA İDARİ ÖZERKLİK
4.1. Reform Öncesi Dönem 
Sosyal sigorta kurumlarının ku-

ruluş yasalarında düzenlenen idari 
özerkliğinin, “yasal özerklikten fiili 
özerkliğe” dönüşmesi; bu kurum-
ların yönetim organlarının yapısı, 
görevleri ve sosyal tarafların bu or-
ganların yönetim ve karar süreçle-
rindeki görevleri, yetkileri ve temsil 
oranları ile yakından ilgilidir. 

4.1.1. Genel Kurullar ve İdari 
Özerklik
4792 sayılı İşçi Sigortaları Ku-

rumu Kanunu’na göre Kurum Genel 
Kurulu; eşit sayıda ve en az 15’er kişi 
olmak üzere çeşitli sektörlerdeki 
işçi ve işverenlerce seçilen temsil-
cilerinden (sosyal taraflar); Çalışma 
Bakanlığı başta olmak üzere Ku-
rumla ilgili bakanlıkların ilgili daire 
başkanlarından (6 kişi) ve iş hukuku, 
sosyal ekonomi ve sigorta alanların-
da uzman bir veya birkaç öğretim 
üyesinden oluşmuştur (m.12). Bu sa-
yılara göre genel kurulda çoğunluk 
sosyal taraf temsilcilerinden işçiler 
ve işverenler lehine oluşmuştur. Her 
yıl en geç nisan ayı sonuna kadar 
Çalışma Bakanı’nın çağrısı üzerine 

toplanan Kurulun (m.13) görevleri; 
● Kurumun bilanço ve hesap-

larının denetlenmesi onaylanması 
(ibra edilmesi), 

● Sağlık tesisleri ve sosyal 
tesislerin yapılmasına yönelik yö-
netim kurulu teklifleri ile ilgili karar 
vermek ve 

● İşçi sigortaları ile ilgili görüş 
ve dileklerini bildirmek olarak belir-
tilmiştir (m.14). 
Bu görevlerden 2’ncisi ve 3’üncüsü 
Bakan onayı ile yürürlüğe girmesine 
rağmen Kurulun, Kurumun bilanço 
ve faaliyet raporlarının onaylanma-
sı (ibra edilmesi) ile ilgili olan görevi, 
idari özerkliğinin en somut göster-
gesi ve uygulama alanını oluştur-
maktadır. Ancak düzenleme o yıllar-
da idari özerklik bakımından yeterli 
görülmemiş ve Genel Kurul’un (GK) 
ibra yetkisi dışında bütün kararla-
rının istişari nitelikte olmasının işçi 
sigortalarının politikasını yönlendir-
mede yetersiz kalacağı belirtilmiştir 
(Talas, 1956). Zaman içinde bu yeter-
siz olan özelliği kaldırılmış ve Genel 
Kurul’un idari özerkliği zayıflatılmış 
ve sembolik hale getirilmiştir. Nite-
kim İSK’nin idari özerkliğini zayıfla-
tan 2 önemli düzenleme 20 Temmuz 
1960 tarih ve 10556 sayılı RG’de ya-
yımlanan 23 sayılı Kanun (Yelek ve 
İçmez, 2021: 12) ve 19 Haziran 1986 
tarih ve 19139 sayılı RG’de yayımla-
nan 3300 sayılı Kanun’la gerçekleş-
tirilmiştir. Bu arada, 28.6.1978 tarih 
ve 2158 sayılı Kanun’la SSK Genel 
Kurulu’nda Kurum’dan gelir ve aylık 
almakta olanların (pasif sigortalıla-
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rın) 10 üye ile GK’de temsiline imkân 
verilmesi (Fişek ve diğerleri, 1997: 
56), sosyal tarafların temsili bakı-
mından SSK Genel Kurulu’nun idari 
özerkliğini güçlendiren “sınırlı bir 
düzenleme” olarak kalmıştır. 

1960 Devrimi sonrası topyekûn 
kamu idaresini yeniden düzenle-
meye yönelik 23 sayılı Kanun (RG, 
10556; 20/7/1960), yalnızca İSK’nin 
değil bütün kamu kurum ve kuru-
luşlarının idari yapıları ile ilgili kök-
lü değişiklik getirmiş, bu kapsamda 
İSK Genel Kurulu’nun denetleme ve 
ibra yetkisi kaldırılmış, ibra yetkisi 
o zamanki ismi Yüksek Murakabe 
Kurulu olan Yüksek Denetleme Ku-
rulu’na verilmiştir (Fişek ve diğer-
leri, 1997: 56). 3300 sayılı Kanun’la, 
1964 yılında ismi Sosyal Sigortalar 
Kurumu (SSK) olarak değiştirilen 
İSK’nin Genel Kurulun temsil yapısı 
ile çalışma usul ve esasları yeniden 
belirlenmiştir. Genel Kurula katılan 
sosyal taraf temsilcileri sayıca artı-
rılarak 50’ye çıkarılırken (3300, m.1), 
Genel Kurulun toplantı yapma sıklı-
ğı 3 yılda bir olarak değiştirilmiştir 
(3300, m.2). Kanun’la, Kurulun gö-
revleri yeniden belirlenerek ibra or-
ganı olma özelliği kaldırılmış, görüş 
bildiren ve istişari mahiyette karar-
lar alan, yönetim kurulunun seçimle 
gelen asil ve yedek üyelerini seçen 
bir kurul haline dönüştürülmüştür 
(3300, m.3). SSK’nin sorunlarının ka-
muoyu gündemine taşındığı Genel 
Kurul toplantılarının 3 yılda bir top-
lanmasına yönelik düzenleme ya-
sal özerkliğin ötesinde “efektif-fiili 

özerkliğini” ortadan kaldıran önemli 
değişikliklerden biri olmuştur.

 Aynı Kanun’la, Genel Kurul ka-
rarlarının Bakan onayı ile yürürlüğe 
girmesine yönelik düzenleme “GK 
görüşmelerinin sonuçları rapor-
la tespit edilir, bu raporlar ÇSGB ve 
Başbakanlık Yüksek Denetleme 
Kuruluna gönderilir” şeklinde de-
ğiştirilmiştir (3300, m.3). Bu düzen-
lemelerle GK’nin denetleme yetkisi-
nin kaldırılması, temsil bakımından 
sosyal taraflar lehine olan aritmetik 
çoğunluğun anlamını ortadan kal-
dırmış, sosyal tarafların karar alma 
ve denetimle ilgili yetkilerinin sı-
nırlandırılması bakımından idari 
özerklik ilkesini zayıflatmıştır (Fişek 
ve diğerleri, 1997: 56).

4.1.2. Yönetim Kurulu ve İdari 
Özerklik
Genel Kurulun ibra organı ol-

maktan çıkarılması, Yönetim Ku-
rulunun (YK) en yüksek yönetim, 
karar ve yetki sorumluluğunu ta-
şıması, Kurumun idari özerkliği ile 
ilgili tartışmaların yönetim kurulla-
rının görev ve yetkileri ile üye sayısı 
ve sosyal tarafların temsil oranları 
üzerinden yürütülmesi sonucunu 
doğurmuştur. Nitekim, geçmiş dö-
nemlerde 4792 sayılı Kurum Kanu-
nu’nun en fazla değişiklik yapılan 
hükmü YK’de yer alan sosyal taraf 
temsilcilerinin üye sayıları ile ilgili 
10’uncu maddesi olmuştur (Fişek ve 
diğerleri, 1997: 53). YK üye sayıları 
ve temsil oranları siyasi iktidarların 
tercihlerine bağlı olarak değiştiril-
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miştir. Nitekim, SSK yönetiminde 
sosyal tarafların temsiline önem 
veren hükümetler Kurul toplam 
üye sayısını ve sosyal taraf temsilci 
sayısını artırırken (1978-2158 sayılı 
Kanun-10 kişi); YK’nin hızlı karar al-
masını önemseyen hükümetler üye 
sayısını ve sosyal taraf temsilci sa-
yısını azaltmıştır (1982-2645 sayılı 
Kanun-5 kişi). 2006 yılına kadar olan 
dönemde İSK ve SSK’nin YK toplam 
üye sayısı ve sosyal taraf temsilcile-
rinin sayısı bakımından yapılan de-
ğişiklikler Tablo 1’de verilmiştir. 

Tablo 1’de dikkat çeken ilk hu-

sus, Kurulun toplam üye sayısı ne 
olursa olsun, Kurum yönetiminde 
yer alan devlet temsilcileri sayısı, iki 
dönem dışında her zaman diğer bü-
tün sosyal tarafların toplam sayısın-
dan daha fazla olmuştur. Bu denge-
nin devlet temsilcileri lehine en fazla 
bozulduğu yıl 2000 yılında 616 sayılı 
KHK ve 2003 yılında 4958 sayılı Ka-
nun’la yapılmış ve 8 kişilik yönetim 
kurulunun 5 üyesi devlet temsilcisi 
olarak Kurulda yer almıştır. 

Kurum yönetim kurulunun ida-
ri özerkliği ile ilgili bir başka önemli 
değişiklik 1.1.1993 tarih ve 3918 sayılı 

Kanun’la gerçekleştirilmiştir. 4792 
sayılı Kanun’un ilk halinde Yönetim 
Kurulu Başkanı, Kurulun doğal üyesi 
genel müdür dışında diğer yönetim 
kurulu üyeleri tarafından seçilirken, 
3918 sayılı Kanun’la yapılan deği-
şiklikten sonra atama yoluyla gelen 

Kurum Genel Müdürü (Başkanı) aynı 
zamanda YK’nın başkanı olarak be-
lirlenmiştir. YK’de yer alan sosyal 
taraf temsilcilerinin Yönetim Kurulu 
Başkanını belirleme yetkisi alınarak 
YK’nin idari özerkliği zayıflatılmıştır. 

 

Yıl
Devlet 

(Hükümet) İşçi İşveren
Kurum 
Çalışanı

Aylık 
Alanlar

Toplam Üye 
Sayısı

1945 5 1 1 Yok Yok 7
1950 4 2 2 Yok Yok 8
1960 3 2 2 Yok Yok 8 (7)
1978 4 2 2 1 1 10
1982 3 1 1 Yok Yok 5
1993 4 1 1 Yok 1 7
2000 5 1 1 Yok 1 8

Kaynak: Fişek ve diğerleri, 1997: 53; Çelik, 2006: 59; Yelek-İçmez, 2021: 12’den derlen-
miştir.

Tablo 1. İSK (1945-1964) ve SSK’nın (1964-2006) Yönetim Kurulu Üye Sa-
yıları
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4.1.3. Kurum Genel Müdürleri ve 
İdari Özerklik
Sosyal sigorta kurumlarının 

gerek kişi olarak kapsam, gerekse 
kullandığı mali kaynakların büyük-
lüğü, Kurum yönetiminin yüzünü 
oluşturan Kurum genel müdürlerini 
(başkanlarını) Kurumla özdeş hale 
getirmektedir. Kurum genel mü-
dürlere ve başkanlarının görev yet-
kinlikleri/başarıları veya başarısız-
lıkları, kurumun başarısına yönelik 
değerlendirmeleri etkilemekte, ki-
şisel başarı-başarısızlıkları kuruma 
mal edilebilmekte, genel müdürleri 
diğer üst düzey kamu bürokratların-
dan ayrı bir konuma getirmektedir. 

 4792 sayılı Kanun’un ilk halinde 
genel müdürün görevi, “Kurumun 
bütün işlerini Yönetim Kurulunun 
gözetimi altında yürütme, mahke-
meler, adalet ve idare makamları ve 
diğer gerçek ve tüzel kişilere kar-
şı Kurumu temsil etme” (m.5), be-
lirlenmişken, genel kurulun karar 
alma yetkisini yönetim kuruluna 
devreden değişiklikler, yönetim ku-
rulunun görev ve yetkilerinin genel 
müdür ve başkana devri sonucunu 
doğurmuş, yönetim kurullarınca 
yerine getirilmesi gereken görev-
lerin bir kısmı müdür veya başkana 
devredilmiştir. Bu devir kurum ge-
nel müdürünün de kurum yönetim 
ve karar alma sürecindeki etkinliği-
ni artırmıştır. 

1990’lı yıllarda, SSK’nin genel 
müdürlük yerine başkanlık şeklinde 
örgütlenmesi, sigortacılık ve sağlık 
hizmetleri ile fon yönetiminin ayrı 

birimler tarafından yürütülmesinin 
Kurumun idari ve mali özerkliğinin 
korunması açısından önemli oldu-
ğu, sahip olduğu bütçe büyüklüğü 
dolayısıyla klasik bir genel müdür-
lük örgütlenmesinin SSK’nin sağlıklı 
yönetimine imkân vermediği gö-
rüşleri dile getirilmeye başlamıştır 
(Kılıçdaroğlu, 1998). 2000 yılında 616 
sayılı KHK ile SSK’nin genel müdür-
lük yerine başkanlık olarak teşki-
latlanması görüşlerin devamı olarak 
hayata geçirilmiştir. 

4 Ekim 2000 tarih ve 616 sayılı 
KHK, Kararnamenin Başkanlık baş-
lıklı 9’uncu maddesinde SSK Genel 
Başkanlarının (müdürleri), görev-
lendirilme esasları, görev ve yetki-
leri ile görev süreleri ve görevden 
alınmaları ile ilgili kapsamlı düzen-
lemeler getirmiştir. Düzenlemeler 
genel olarak Genel Müdürlükten 
Başkanlık teşkilatına dönüştürülen 
SSK Kurum Başkanını güçlendiren 
hükümler içermektedir. Nitekim, 
Kurum Başkanı statü ve özlük hak-
ları bakımından Bakanlık Müsteşar-
ları ile aynı hükümlere tabi olacak, 
Bakanın önerisi, Bakan, Başbakan 
ve Cumhurbaşkanının müşterek 
kararnamesi ile atanacaklar, atana-
cak kişilerde de 657 sayılı Kanun’un 
48’inci maddesinde yer alan şartlara 
ilaveten kamu yönetimi, bankacılık, 
işletme, maliye, hukuk, çalışma eko-
nomisi ve ekonomi alanlarından en 
az 4 yıllık yüksek öğrenim görmüş 
olacak ve en az 12 yıllık fiili hizme-
ti ve üst düzey görevde bulunmuş 
olması şartları aranacaktır (KHK, 
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m.9). Kurum Başkanına güvence 
veren en önemli düzenleme görev-
den alınması konusunda yapılmış ve 
Başkanın ancak 657 sayılı Kanun’un 
48’inci maddesinde belirtilen şartla-
rı kaybetmesi veya ağır hizmet ku-
suru işlemesi ve bunların gerekçeli 
olarak belirtilmesi suretiyle görev-
den alınabileceği belirtilmiştir. 616 
sayılı KHK ile Kurum Başkanı aynı 
zamanda Yönetim Kurulu Başkanı 
olarak belirlenirken (616, m.7), görev 
süresi bakımından dikkat çekici bir 
değişiklik yapılmış ve görev süresi 
3 yıl olarak belirlenen diğer YK üye-
lerinden farklı olarak, Başkanla iki 
genel müdür için görev süresi belir-
tilmemiştir.

616 sayılı KHK’nin iptali ile or-
taya çıkan boşluğu gidermek üzere 
kabul edilen 29 Temmuz 2003 tarih 
ve 4958 sayılı Kanun, Kurum Baş-
kanı ile ilgili olarak 616 sayılı KHK’de 
yer alan düzenlemelere genel olarak 
yer vermekle birlikte göreve atan-
mada üst kademe yönetim tecrü-
besi olma ve görevden almada ağır 
hizmet kusuru işlemiş olma şartları 
kaldırılmış, daha zayıf bir pozisyo-
na getirilmiştir. 4958 sayılı Kanun 
da Başkan ÇSGB önerisi ile Bakan, 
Başbakan ve Cumhurbaşkanının 
müşterek (ortak) kararnamesi ile 
atanmakta ve aynı usulle görevden 
alınmaktadır. 

1 Osman Vedat BAYRU 22.01.1946 - 04.06.1946 5 Ay

2 Dr. Esat Sabit ŞİBAY 25.06.1946 - 90.09.1946 3 Ay

3 Atıf SAYINDIR 22.11.1946 - 16.04.1947 6 Ay

4 Halil Sezai ERKUT 20.04.1947 - 14.07.1948 15 Ay

5 Dr. Cemal KİPER 14.07.1948 - 21.10.1950 27 Ay

6 Osman Vedat BAYRU 21.10.1950 - 28.11.1952 13 Ay

7 Dr. Kamil İDİL 29.01.1953 - 01.11.1954 23 Ay

8 B. İlhan ALTAN 01.11.1954 - 11.04.1958 41 Ay

9 Dr. Cemal KİPER 17.04.1958 - 17.04.1961 36 Ay

10 M. Şükrü SOYKAN 17.04.1961 - 05.06.1964 2 Ay

11 Dr. Fikret PAMİR 14.08.1964 - 26.07.1966 23 Ay

12 B. İlhan ALTAN 26.07.1966 - 04.08.1969 36 Ay

13 Cihat ÖVÜL 04.08.1969 - 22.06.1970 10 Ay

14 Dr. Erdal ATABEK 15.03.1970 - 13.01.1975 58 Ay

15 Mustafa MUT 13.01.1975 - 25.03.1976 14 Ay

16 Celal ŞARDAN 25.03.1976 - 23.12.1976 9 Ay

İSK-SSK Genel Müdürleri / 
Başkanları

Görev Tarihleri Görev Süresi

Tablo 2. İşçi Sigortaları Kurumu ve Sosyal Sigortalar Kurumu Genel  Mü-
dür ve Başkanları
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17 İsmet Kaya ERDEM 23.12.1976 - 16.08.1977 8 Ay

18 Mehmet Emin ALANYALI 17.08.1977 - 06.03.1978 11 Ay

19 Mustafa ENGİNSU 06.03.1978 - 30.03.1979 24 Gün

20 Mehmet Emin ALANYALI 30.03.1979 - 21.04.1979 21 Gün

21 Hikmet ERİNÇ 21.04.1979 - 17.12.1979 8 Ay

22 İ. Tali DİNÇEL 17.12.1979 - 05.05.1981 18 Ay

23 Nuri MADAZLI 05.05.1981 - 25.04.1985 48 Ay

24 İsmet ATTİLA 25.04.1985 - 23.09.1985 5 Ay

25 Fikret YAĞMUR 23.09.1985 - 29.02.1988 29 Ay

26 Cemal UYSAL 29.02.1988 - 17.06.1988 4 Ay

27 R. Okan TAPAN 17.06.1988 - 26.04.1989 10 Ay

28 Tuğrul AĞAR 26.04.1989 - 07.06.1989 2 Ay

29 Mehmet KARADUMAN 06.06.1989 - 17.12-1990 18 Ay

30 Fehmi BÜYÜKKARAGÖZ 17.12.1990 - 03.01.1991 13 Ay

31 Z. Yalçın SAYIN 03.01.1991 - 15.06.1992 17 Ay

32 Kemal KILIÇDAROĞLU 16.06.1992 - 23.09.1996 51 Ay

33 Ali TOPTAŞ 23.09.1996 - 10.11.1996 2 Ay

34 Ekrem ÖNAL 11.11.1996 - 21.07.1997 9 Ay

35 Kemal KILIÇDAROĞLU 21.07.1997 - 11.01.1999 18 Ay

36 M. Kemal OKTAR 12.01.1999 - 05.10.1999 9 Ay

37 Mustafa KONUK 05.10.1999 - 22.10.1999 17 Gün

38 M. Zekai ÖZCAN 22.10.1999 - 03.02.2000 3 Ay

39 Serdar SARGIN 03.02.2000 - 15.03.2000 2 Ay

40 İlker BAŞAYDIN 20.03.2000 - 22.08.2000 5 Ay

41 A. Demirhan ATASOY 22.08.2000 - 18.06.2001 14 Ay

42 Gürol BANGER 18.06.2001 - 28.03.2002 9 Ay

43 İsmail Şeref SÜMER 03.04.2002 - 08.08.2002 5 Ay

44 Nazmi GÜLEYÜBOĞLU 12.08.2002 - 31.10.2002 2 Ay

45 Gürol BANGER 31.10.2002 - 21.07.2003 9 Ay

46 Nazmi GÜLEYÜBOĞLU 21.07.2003 - 22.10.2004 15 Ay

47 Sait ERSOY 04.11.2004 - 19.12.2005 13 Ay

48 Özkan DALBAY 19.12.2005 - 28.11.2006 12 Ay

Toplam Görev Süresi: (22.01-1946 - 28.11.2006) = 61 Yıl 
Ortalama Görev Süresi: (61/48 Kişi/54 Görevlendirme) = 1.1 Yıl 

Kaynak: Kaynak: https://web.archive.org/web/20120102134120/http://www.sgk.
gov.tr/wps/portal/tr/kurumsal/onceki_yoneticilerimiz, (Erişim Tarihi: 15.12.2022)
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İşçi Sigortaları Kurumu’nun ilk 
Genel Müdürü, 22 Ocak 1946 yılın-
da görevlendirilen, daha sonra ara-
lıklarla 2 defa daha atanan Osman 
Vedat Bayru’dur. 1946 yılından 2006 
yılına kadar geçen 61 yıllık sürede, 
bazıları birden fazla görevlendirilen 
41 ayrı kişi, 48 defa, 54 ayrı görev-
lendirme ile Kurum Genel Müdü-
rü (Başkanı) olarak görev yapmış, 
görev süresi ortalama 1,1 yıl olarak 
gerçekleşmiştir. Görev yapanların 
36’sı 1946-2000 yılları arasında Ge-
nel Müdür veya vekili, 2000 yılından 
sonra da 5 kişi Kurum Başkanı ola-
rak görev yapmıştır. Genel Müdür 
olarak en uzun süre görev yapan kişi 
(İlhan Altan) 3 ayrı görevlendirme ile 
6,5 yıl; en kısa görev yapan kişi ise 
17 gün ile Mustafa Konuk olmuştur. 
Siyasi hayatta yaşanan istikrarsızlık 
Kurum Genel Müdür ve Başkanları-
nın görevlendirilmelerine de yansı-
mış özellikle koalisyon hükümetleri 
döneminde sık aralıklarla görevlen-
dirme ve görevden almalar gerçek-
leşmiştir (Fişek ve diğerleri, 1997: 
32). Nitekim bu dönemde yalnızca 
bir Bakan döneminde 9 ayrı Kurum 
Müdür/Başkanı görevlendirme-
si gerçekleşmiştir. Özellikle Kurum 
Genel Müdürlerinin görev süreleri 
üzerinden Kurumun idari özerkliği 
ile ilgili bir değerlendirme yapmak 
gerekirse, 60 yıllık dönemde “idari 
özerklik”, ilkesine özen gösterildiği-
ni söylemek mümkün değildir. 

Türkiye’de kurumsal değişik-
liklerle ilgili kapsamlı değişiklikler, 
arşiv kültürünün zayıflığı dolayısıy-

la, beraberinde “kurumsal hafıza” 
kayıplarını da getirmektedir. Türk 
sosyal sigorta sisteminin üçüzleri 
olarak adlandırılan üç büyük sosyal 
sigorta kurumunu tek çatı altında 
toplayan Sosyal Güvenlik Kurumu-
na geçişte de bu yaşanmıştır. Sosyal 
sigorta kurumlarının tarihçeleri ya-
nında bu kurumlarda genel müdür/
başkan ve diğer yönetim kademe-
lerinde hizmet alanlarla ilgili bilgiler 
de kaybolmuştur. Nitekim, yeni Ku-
rum SGK’nin Kuruluş tarihi olarak ilk 
sosyal sigorta kurumu olan İşçi Si-
gortaları Kurumunun kuruluş tarihi 
olan 1945 değil, 2006 yılı alınmış (Al-
per, 2007), bu kurumların tarihçeleri 
de silinmiştir. Yukarıdaki paragrafta 
yer alan Kurum genel müdürleri ve 
başkanları ile ilgili sayısal verilerin 
bir kısmı yazılı ve görsel basın tara-
narak elde edilmiştir. 

4.2. Reform Sonrası Dönemde 
İdari Özerklik
18 Kasım 2002 tarihinde kurulan 

58’inci Türkiye Cumhuriyeti Hükü-
meti’nin, kapsamlı “Kamu Yöneti-
minde Yeniden Yapılanma” çalışma-
ları kapsamında 2002 yılının Aralık 
ayında gündeme getirdiği Sosyal 
Güvenlik Reformu’nun” iki temel ge-
rekçesinden ilkini; demografik ya-
pıda uzun dönemde gerçekleşmesi 
beklenen değişikliklerin (yaşlanma) 
sosyal güvenlik sistemi üzerindeki 
olumsuz etkilerini gidermeye yö-
nelik tedbirlerin alınması, ikincisini; 
mevcut çok parçalı sosyal güvenlik 
sisteminin temel amaçlarını ger-
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çekleştirme konusundaki yetersiz-
likleri ve problemleri olarak açık-
lanmıştır (Başbakanlık, 2005: 33). 
Buna göre 2012 yılında yüzde 7’ye 
ulaşması beklenen 65 yaş üstü nü-
fusun 0-64 yaş grubuna oranı, 2039 
yılında yüzde 14’e ulaşacak ve bu 27 
yıl (Fransa’da 115 yıl, Almanya’da 45 
yıl, İsveç’de 85 yıl ve İngiltere de 45 
yıl) gibi çok kısa bir sürede iki katına 
çıkarak yüzde 14 oranına ulaşacak-
tır (Başbakanlık, 2005: 34-35). Hızlı 
yaşlanma sosyal güvenlik kurumla-
rının sürdürülebilirliği yanında eko-
nomik büyüme başta olmak üzere 
diğer temel ekonomik göstergeler 
üzerinde olumsuz etkilerde buluna-
caktır (Başbakanlık, 2005: 37-38). 
Mevcut sistemin yoksulluğa karşı 
etkin koruma sağlayamaması, sos-
yal güvenlik kurumlarının finans-
man açığının ekonomi üzerindeki 
olumsuz etkileri, bütün nüfusun 
koruma kapsamına alınması konu-
sundaki yetersizlikler, mevcut sos-
yal güvenlik kurumlarının finans-
man ve örgütlenme, yönetim ve alt 
yapı sorunları ise reformun ikinci 
ana sebebini oluşturmuştur (Başba-
kanlık, 2005: 39-53). 

Ayrı bir reform gerekçesi başlı-
ğı altında ele alınan sosyal güvenlik 
kurumlarının örgütlenme, yönetim 
ve altyapı sorunları olarak; çok sa-
yıda kurumun varlığı, kurumsal da-
ğınıklığın sosyal güvenlik politikala-
rının yürütülmesinde koordinasyon 
sağlanmasının güçlüğü, farklı sosyal 
sigorta mevzuatının farklılığının hak 
ve yükümlülükler bakımından norm 

ve standart birliği sağlanmasını güç-
leştirmesi, kurumların bilgi işlem alt 
yapısı yetersizlikleri, aşırı bürokra-
tik işlemler ve personel yetersizliği 
konularına vurgu yapılmıştır (Baş-
bakanlık, 2005: 52-53). 

Bu tespitlere bağlı olarak temel 
amacı “adil, kolay erişilebilir, yoksul-
luğa karşı daha etkin koruma sağla-
yan, mali açıdan sürdürülebilir bir 
sosyal koruma sistemi oluşturmak” 
olarak belirlenen sosyal güvenlik 
reformunun birbirini tamamlayan 
4 ana bileşenden oluşacağı belirtil-
miş; bu bileşenlerden (1) genel sağlık 
sigortası oluşturulması, (2) prim-
siz ödemeler ve sosyal yardımların 
toplulaştırılması ve (3) uzun vadeli 
sigorta kolları için tek bir emeklilik 
sigortası oluşturulması ile ilgili 3 re-
form bileşeninin hayata geçirilmesi 
için, “hizmetlerin çağdaş, etkin ve 
vatandaşların günlük hayatlarını 
kolaylaştıracak şekilde sunumunu 
sağlayacak yeni bir kurumsal yapı 
oluşturulmasını” dördüncü reform 
bileşeni olarak açıklamıştır (Başba-
kanlık, 2005: 55). 

Sosyal güvenlik reformunun 
kurumsal yapısı ile ilgili reform bile-
şeninin amacı ve çerçevesi, “ bütün 
nüfusu kapsama alacak yeni sos-
yal güvenlik sisteminde hizmetle-
rin en kısa sürede, kolay erişilebilir 
kanallar üzerinden hızlı, standart 
ve kaliteli olarak sunumu” olarak 
belirlenmiştir (Başbakanlık, 2005: 
97). Bu tespite bağlı olarak reformun 
kurumsal yapı ile ilgili bileşenine 
yönelik bütün hedefler, kriterler ve 
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yapılacak düzenlemeler “hizmet su-
num süreçleri ve yönetimi” ile ilgili, 
teknik boyutu öne çıkan tedbirleri 
öne çıkarmış; e-devlet uygulama-
sının yaygınlaştırılması, tam oto-
masyonlu bir hizmet sunum sistemi 
kurulması, bunu sağlayacak bilgi 
teknolojileri ve operasyon merkezi-
nin oluşturulması, yerelde tek nokta 
hizmet merkezlerinin oluşturulma-
sı, sosyal güvenlik bilgi sisteminin 
kurulması, Kurum insan gücü ka-
pasitesinin güçlendirilmesi gibi baş-
lıklar dile getirilmiştir (Başbakanlık, 
2005: 97-108). 

Nitekim, reformun kurumsal 
yapısına yönelik hazırlık çalışmala-
rında, yeni Kurumun idari özerkliği, 
sosyal tarafların yönetim, karar ve 
denetim süreçlerine katılımı, genel 
kurul ve yönetim kurulunda tem-
silleri, yetkileri ve görevleri öne çı-
karılmamış, özerk yönetim ilkesinin 
güçlendirilmesi reform gerekçeleri 
ve amaçları arasında yer almamış, 
Kurumun idari organlarının oluşu-
mu ve görevlerinde özerklik ilkesini 
güçlendirecek hükümlere yer veril-
mesi reformun öncelikleri arasın-
da belirtilmemiştir. Kısacası, idari 
özerklik bir “sorun olarak” görülme-
miştir. 

4.2.1. Genel Kurul ve İdari Özerklik 
Reform gerekçelerinde idari 

özerkliğin öne çıkarılmaması ku-
rumsal yapıya yönelik düzenleme-
lerde kendini göstermiştir. SGK ile 
ilgili 2005 yılında hazırlanan ilk yasa 
tasarısında, Kurumun organları ara-

sında GK’ye yer verilmemiş, Tasa-
rının 4’üncü maddesinde Kurumun 
organları; Sosyal Güvenlik Yüksek 
Danışma Kurulu (SGYDK), Yönetim 
Kurulu ve Başkanlık olarak belirtil-
miştir. Geçmiş dönem uygulama-
larından hareketle genel kurulun 
zaten bir karar ve ibra organı olma-
dığı tespitinden hareketle GK yeri-
ne oluşturulan SGYDK’nin daha üst 
düzey temsil fonksiyonuna sahip 
olacağı, her yıl ve gerektiğinde ola-
ğanüstü toplanarak Kurumun yöne-
timine katkısının daha etkili olacağı 
varsayılmıştır. Danışma Kuruluna, 
3 yılda bir olmak üzere, daha önce 
GK’lerde olan yönetim kurulunun 
seçimle gelen üyelerini seçme gö-
revinin de verilmiş olması (m.5), bu 
Kurulun ikame amacıyla oluşturul-
duğunun en belirgin delili olmuştur. 

Kurum Kanunu’nun yasalaşma 
sürecinde, özellikle işçi ve işveren 
sendikalarının yoğun eleştirileri ve 
talepleri üzerine yeniden hazırlanan 
ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne 
(TBMM) sunulan SGK Kanun tasarı-
sında Kurum organları arasında Ge-
nel Kurula tekrar yer verilmiş (5502, 
m.4), ancak Kurum organları arasın-
da sayılmayan SGYDK’nin oluşumu, 
görevleri ve toplanması, Kanun’un 
7’nci bölümünde SGYDK başlığı ile 
tek madde altında (m.26) düzenlen-
miştir. Bu ayırım sonrasında SGY-
DK; üst düzey kamu bürokratlarının 
yanı sıra GK’da temsil edilen sosyal 
tarafların başkanlarından ve meslek 
kuruluşları temsilcilerinden oluşan 
daha küçük ve daha “teknokrat” bir 
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kurula dönüşmüştür. Kurul yılda bir 
defa en geç mart ayı sonuna kadar 
toplanacak ve sosyal güvenlik poli-
tikaları ve uygulamaları konusunda 
görüş bildirecektir. 

SGYDK, en önemlisi 5510 sayı-
lı Kanun’la ilgili iptal ve yürütme-
yi durdurmaya yönelik AYM kararı 
sonrasında yapılan toplantı olmak 
üzere (21.12.2006 tarihli toplantı), bir 
gün süren yıllık toplantılarını yapmış 
ve toplantının yapıldığı tarihte gün-
demde olan sosyal güvenlikle ilgili 
konularda çeşitli görüşler dile geti-
rilmiştir. Danışma Kurulu Toplantı-
ları’nda dile getirilen konu başlıkları 
arasında; AYM iptali sonrasında sos-
yal güvenlik reformunun yeni gele-
ceği (2006); e-sigorta uygulamala-
rının sosyal güvenlik hizmetlerine 
etkisi (2012); Beşinci yılında sosyal 
güvenlik reformu ile ilgili mevcut 
durum analizi ve sorunlar (2013); 
nüfusun yaşlanmasının emeklilik 
sistemine etkileri (2014), sosyal gü-
venlik reformunun 10 yıllık uygula-
ma sonuçlarının değerlendirilmesi 
(2016), kayıt dışı istihdamla müca-
dele bilincinin geliştirilmesi (2017), 
gibi konular yer almış, görüşler dile 
getirilmiştir. Ancak bu görüşler, Ku-
rulun sekretaryasını yürüten Baş-
kanlık tarafından rapor veya yazılı 
materyal haline getirilmemiş ve 
paylaşılmamış, sadece Kurum inter-
net sitesi ile yazılı ve görsel basında 
günlük haber olarak yer almıştır. 
2018 yılında Cumhurbaşkanlığı yö-
netim sistemine geçilmesi ile birlikte 
9 Temmuz 2018 tarih ve 30473 sayılı 

Mükerrer RG’de yayımlanan 703 sa-
yılı KHK’nin 88’inci maddesi ile SGY-
DK ile ilgili 26’ncı madde yürürlük-
ten kaldırılmış, 2018 tarih ve 4 sayılı 
CBK’de bu Kurula yer verilmemiştir. 

Sosyal tarafların talepleri doğ-
rultusunda 5502 sayılı Kanun’da 
Kurum organları arasında sayılan 
Genel Kurul (m.4), daha az sayıda 
temsilci ile toplanan bir kurul olarak 
düzenlenmiştir. Genel Kurul, arala-
rında üst düzey SGK yöneticilerinin 
de bulunduğu 20 devlet temsilcisi, 2 
üniversite temsilcisi, her bir sosyal 
tarafın örgütleri aracılığı ile belirle-
nen 9’ar kişiden oluşan toplam 54 
temsilci ve kamu kurumu niteliğin-
deki meslek kuruluşları temsilcisi 
(4-6 kişi) olmak üzere 80-85 kişiden 
oluşmaktadır (m.5). Kurulun dikkat 
çeken özelliği sosyal tarafların tem-
silci sayısının belirgin şekilde fazla 
olmasıdır. 

Genel Kurul bir karar ve ibra 
organı olmadığı, sadece görüş ve 
değerlendirmelerde bulunan ve kıs-
men seçim yetkisi bulunan bir organ 
olduğu için sosyal tarafların çoğun-
lukta olması bir özerk yönetim ilkesi 
bakımından bir önem taşımamak-
tadır. Kurulun 3 yılda bir toplanması 
ve toplantıların 1 gün sürmesi, Kurul 
toplantılarını katılanların protokol 
konuşmalarının öne çıktığı bir plat-
forma dönüştürmüş ve bu şekli ile 
Kanunla kendisine verilen “görüş 
bildirme” fonksiyonunu da yerine 
getirmesini fiilen ortadan kaldırmış-
tır (Alper, 2021: 38). Genel Kurul top-
lantılarının önemini kaybetmesinin 



91KARATAHTA / Is Yazıları Dergisi

bir göstergesi de, 2021 yılında yapı-
lan altında Kurum Genel Kurul top-
lantısına sosyal taraf temsilcilerinin 
Kurula katılımda temsil düzeyini 
düşürmesi olmuştur. Nitekim Kurul 
toplantısına sendikalar ve meslek 
kuruluşlarının başkan yardımcıları 
katılırken Hükümet de Bakan Yar-
dımcısı düzeyinde toplantıya katıl-
mıştır.

SSK Genel Kurul Toplantıları’nın 
aksine SGK Genel Kurul Toplantıla-
rı sonrasında dile getirilen görüşler, 
değerlendirmeler veya sosyal taraf 
talepleri ile ilgili bir belgelendirme 
veya raporlama yapılmamakta, yal-
nızca günlük yazılı-görsel basın ha-
beri olarak kalmaktadır. 4 sayılı CBK, 
Genel Kurulun oluşumu, görevleri ve 
toplanması ile ilgili hükümler 5502 
sayılı Kanun hükümleri çerçevesin-
de düzenlenmiş, bir değişiklik olma-
mıştır (CBK-4, m.407). 

4.2.2. Yönetim Kurulu ve İdari 
Özerklik 
SSK döneminde olduğu gibi 5502 

sayılı Kanun’da da Yönetim Kurulu, 
Kurumun idari özerkliği bakımın-
dan önemli bir organ olarak düzen-
lenmiştir. 5502 sayılı Kanun’un ilk 
halinde YK; atama ile gelen 5 devlet 
ve seçimle gelen 5 sosyal taraf tem-

silcisi olmak üzere toplam 10 üye-
den oluşmuştur (m.6). Ancak, 2013 
yılında 6385 sayılı Kanun’la, kendi 
adına bağımsız çalışanların daha 
adil şekilde temsil edilebilmeleri için 
YK’deki sosyal taraf temsilci sayısı 
tarım kesimini temsilen 1 üyenin ila-
ve edilmesi ile 6’ya çıkarılmış, bunu 
dengelemek üzere devlet temsilci-
lerinin sayısı da 1 üye artırılmış ve 
toplam üye sayısı 12’ye yükselmiştir. 
Bu değişiklikte dikkat çeken husus, 
atama suretiyle gelen yeni devlet 
temsilcisinin SGK’nin faaliyetleri ile 
doğrudan ilgili olan iki bakanlıktan 
birinin (Sağlık Bakanlığı veya Aile 
Sosyal Hizmetler Bakanlığı) temsil-
cisi olarak atanması yerine Kurum 
Başkan yardımcılarından birinin 
daha YK üyesi olarak belirlenmesi 
olmuş, Kurum yönetimindeki bü-
rokrat sayısı artırılmıştır. 

Gerek 5502 sayılı Kanun ge-
rekse 4 sayılı CBK’de YK üye sayısı 
bakımından devlet (Bakanlıklar + 
SGK) ve sosyal taraflar sayıca eşit 
olmasına rağmen atama suretiyle 
gelen Başkan aynı zamanda YK baş-
kanıdır ve başkanın olmadığı haller-
de başkana vekâlet eden kişi (baş-
kan yardımcısı) Kurula başkanlık 
eder (m.6) hükmü bu sayısal eşitliği 
önemsiz hale getirmiştir. Nitekim, 

 

Bakanlıklar SGK
2006 

(SGK)
3 2 1 1 1 1 - 1 10

2013 
(SGK) 

3 3 1 1 1 1 1 1 12

Yıl
Devlet Tarımda Bağımsız 

Çalışanlar
Gelir ve Aylık 

Alanlar
Toplam 

Üye Sayısıİşçi İşveren Memur
Bağımsız 
Çalışanlar

Tablo 3. SGK Yönetim Kurulu Üye Sayıları (2006-2022)
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en az 7 üye ile toplanan Kurulda oy-
larda eşitlik olması halinde başkanın 
tarafı çoğunluk sayılmaktadır. Ku-
rumun bütçe, bilanço ve gelir gider 
tablolarını oluşturmak ve finans-
man dengesini sağlayacak tedbirleri 
almak gibi önemli görevlerin verildi-
ği (m.7) YK’da, sosyal tarafların hepsi 
aynı yönde oy kullansalar bile (ara-
larında menfaat çatışması olan işve-
renler ve diğer çalışan grup temsilci-
leri olmakla birlikte) idareye (devlet) 
rağmen lehlerine karar çıkarmaları 
mümkün görünmemektedir.

Kurulda yer alan seçimle gelen 
sosyal taraf ve bakanlık temsilcileri-
nin görev süresi 3 yıl iken Başkan ve 
yardımcılarının görev süresi belir-
sizdir. Kurumun başkan ve yardım-
cıları ile Bakanlık temsilcilerinin gö-
revlendirilmeleri, Cumhurbaşkanlığı 
yönetim sistemine geçmeden önce 
ilgili Bakanın önerisi ile müşterek 
kararname ile (Bakan, Başbakan ve 
Cumhurbaşkanı) gerçekleşirken, 
2018 yılından sonra 3 sayılı CBK ge-
reğince Kurum YK’de atama sureti 
ile görev alanlar doğrudan Cumhur-
başkanı kararı ile atanmaktadır. 

Görev süreleri bakımından Ku-
rum YK’de en uzun süreli ve istik-
rarlı görev yapan üyeler sosyal ta-
raf temsilcileridir ve aralarında ilk 
YK’den bu yana görev yapanlar da 
olmakla birlikte çoğunlukla 2-3 dö-
nem üst üste görev yapanlar daha 
ağırlıklıdır. Atama ile gelen Bakanlık 
temsilcileri genel olarak 1 dönem (3 
yıl) görev yapmaktadırlar. 

4.2.3. Kurum Başkanları ve İdari 
Özerklik
5502 sayılı Kanun, Kurum Baş-

kanlığının en üst amiri olarak ta-
nımlanan Başkanı bütün görev ve 
yetkileri bakımından Yönetim Kuru-
luna karşı sorumlu tutmuştur (m.10). 
Kurum Başkanının yanı sıra Baş-
kanlık teşkilatı ana hizmet birimleri 
müdür ve başkanları (6 kişi) ile 1. Hu-
kuk Müşaviri müşterek kararname 
ile atanırlar (m.29) ve görev süreleri 
belirli değildir. Geniş bir görev, yetki 
ve sorumluluk alanına sahip Kurum 
Başkanı kendisine karşı sorumlu 3 
başkan yardımcısı ile bu görevleri 
yürütür (m.11). Cumhurbaşkanlığı 
yönetim sistemi ile birlikte Kurum 
Başkan ve Yardımcıları doğrudan 
Cumhurbaşkanı tarafından atanır 
hale gelmiştir. 

SGK’nin idari özerkliği ile ilgili 
tartışmaları tekrar gündeme geti-
ren görünür değişiklikler, Kurumun 
en üst amiri olan Kurum Başkanı 
ile ilgili sık değişiklikler dolayısıy-
la olmuştur. Çünkü sosyal güvenlik 
reformu ile “sil-baştan” anlamına 
gelen değişikliklerle yeniden yapı-
landırılan Kurumun istikrarlı bir yö-
netime sahip olması beklentisi orta-
ya çıkmıştır ve tek ve güçlü bir siyasi 
iktidarın varlığı da bu beklentiyi ar-
tırmıştır. Hâlbuki reformun yapıldığı 
2006 yılından 2022 yılı sonuna kadar 
geçen 16 yıllık dönemde çok farklı 
bir durum ortaya çıkmış ve 16 yılda 
16 defa Kurum Başkanı görevlendi-
rilmesi yapılmıştır. 
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2002-2022 yılları arasında, 
Cumhurbaşkanlığı Yönetim Siste-
mi dönemi dâhil olmak üzere, aynı 
siyasi ekip/görüş/güç görevde kal-
mıştır. Bu dönemde 9 ayrı Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanı görev 
yapmıştır, görev süreleri ortalama 
2,5 yıldır. Ancak aynı Bakanın görev 
süresinde 3 Kurum Başkanı değişik-
liği yaşandığı bir dönem de olmuş-
tur. 2018 yılı temmuz ayında Cum-
hurbaşkanlığı Yönetim Sistemi’ne 
geçildikten sonra geçen 4 yıllık sü-
rede 5 ayrı Kurum Başkanı görev-
lendirilmesi yapılmıştır. Kurum Baş-
kanı, 3 sayılı CBK kapsamında Ekli 
(1) sayılı cetvelde yer alan kamu gö-
revlileri arasında belirtilmiş ve görev 
süresinin Cumhurbaşkanının görev 
süresini geçemeyeceği, CB’nin gö-

rev süresinin bitimi ile görevlerinin 
de sona ereceği hükmü yer almıştır 
(CBK-3, m.4).

Tablo 4 verileri incelendiği za-
man, Kurum Başkanlarının görev 
süreleri ile ilgili durum şu şekildedir. 

● Ortalama görev süreleri 1 yıl 
1 aydır.

● Bazı Kurum Başkanları, 
arka arkaya veya aralıklarla birden 
fazla defa görevlendirilmişlerdir.

● Kurum Başkanları ağırlıklı 
olarak vekâleten görevlendirilmiş-
ler, birçoğu daha asaleten atama 
gerçekleşmeden görevden alınmış-
lardır. 

● En uzun süre görev yapan 
Başkan, aralıklı olmak üzere iki defa 
görevlendirilen Mehmet Selim Bağlı 
olmuştur. 

Tablo 4. SGK Başkanları Görev Süreleri (2006-2022)

KKuurruumm  BBaaşşkkaannıı  GGöörreevv  TTaarriihhlleerrii  AAttaammaannıınn  NNiitteelliiğğii  GGöörreevv  SSüürreessii  

11  Tuncay TEKSÖZ 3 Mayıs 2006 - 1 Eylül 2006 Asaleten 4 Ay 

22  Birol AYDEMİR 
5 Ekim 2006 - 8 Ekim 2007  

    9 Ekim 2007 - 6 Ocak 2008 
Vekâleten 

    Asaleten 
12 Ay 

    3 Ay 

33  Tahsin GÜNEY 7 Mart 2008 - 15 Mayıs 2008 Vekâleten 2 Ay 

44  Fatih ACAR 16 Mayıs 2008 - 16 Temmuz 2009  Vekâleten 14 Ay 

55  M. Emin ZARARSIZ 21 Temmuz 2009 - 8 Ağustos 2011 Asaleten 25 Ay 

66  Fatih ACAR 9 Ağustos 2011 - 24 Şubat 2013  Asaleten 19 Ay 

77  Yadigar GÖKALP 24 Şubat 2013 - 10 Şubat 2014 Asaleten 24 Ay 

88  Murat YAZICI 10 Şubat 2014 - 9 Nisan 2015 Vekâleten 3 Ay 

99  Yadigar GÖKALP 10 Nisan 2015 - 5 Ekim 2015 Asaleten 6 Ay 

1100  Cevdet CEYLAN 6 Ekim 2015 - 17 Aralık 2015 Vekâleten 2 Ay 

1111  M. Selim BAĞLI 18 Aralık 2015 - 26 Nisan 2018  Asaleten 26 Ay 

1122  Cevdet CEYLAN 26 Nisan 2018 - 4 Haziran 2018 Vekâleten 2 Ay 

1133  M. Selim BAĞLI 5 Haziran 2018 - 9 Ocak 2020 Asaleten 20 Ay 

1144  İsmail YILMAZ 2 Ocak 2020 - 1 Eylül 2021 Vekâleten 20 Ay 

1155  Cevdet CEYLAN 1 Eylül 2021 - 10 Ağustos 2022 Vekâleten 11 Ay 

1166  Kürşat ARAT 10 Ağustos 2022 - Vekâleten  5 Ay (Aralık 2022) 

GGöörreevv  SSüürreessii::  Mayıs 2006 - Aralık 2022 = 16 yıl 7 Ay  
OOrrttaallaammaa  GGöörreevv  SSüürreessii:: 1 Yıl 1 Ay  

 

 



94 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNUN İDARİ ÖZERKLİĞİ SORUNU / Yusuf ALPER

● Kurum Başkanı ve üst yö-
netimi bakımından Kurum dışından 
görevlendirmeler artmıştır. 

Kurum Başkanlarının ortala-
ma görev sürelerinin uzunluğu ba-
kımından reform öncesi 61 yıllık 
dönemle, reform sonrası 16 yıllık 
dönem arasında dikkat çeken bir 
farklılık yoktur. CB yönetim sistemi 
ile Kurum Başkanı ile başkan yar-
dımcılarının müşterek kararname 
yerine doğrudan CB kararı ile atan-
maları, görev sürelerinin CB görev 
süresi aşamayacağına yönelik hü-
kümler birlikte değerlendirilince 
Kurum üst yönetimi bakımından 
daha istikrarsız ve belirsiz bir dö-
nem başlamıştır. 

5. LİTERATÜRDE SOSYAL Sİ-
GORTA KURUMLARININ İDARİ 
ÖZERKLİĞİ
Sosyal sigorta kurumlarının 

idari ve mali özerkliği, derinliğine ol-
mamakla birlikte, alanla ilgili çeşitli 
çalışmalar ve yayınlarda sıklıkla ele 
alınan konulardan birini oluştur-
muştur. Bunlardan dikkat çekenleri 
aşağıda özetlenmiştir. 

1994 yılında T.C. Hükümeti tara-
fından ILO uzmanlarına hazırlatılan 
sosyal güvenlik raporunda; hangi 
seçenek benimsenirse benimsensin 
sosyal güvenlik kurumlarına hem 
mevzuat hem de uygulamada mali 
ve idari özerklik verilmesi gerektiği, 
özerkliğin prim ödeyenler, hak sa-
hipleri ve işverenlerin sistemin de-
netimi ve politika yapımına yüksek 
düzeyde katılmalarını sağlayacak 

şekilde yönetim kurullarında sosyal 
tarafların (paydaşların) eşit temsili 
ile sağlanması gerektiği tavsiye edil-
miştir (T.C. Hükümeti, 1996: 62). 

Sosyal sigorta kurumlarının 
idari ve mali özerkliği, Yasama orga-
nı TBMM tarafından Meclis Araştır-
ma Komisyonu Raporu ile de bir so-
run olarak alınmıştır (TBMM; 1996). 
Raporda sosyal güvenlik kuruluş-
larının ortak sorunları olarak; ku-
ruluşlar arasında sağlanan hakların 
farklılığı, işsizlik ve aile yardımları 
sigortalarının yokluğu, politikalar-
daki dağınıklık, aktif/pasif sigor-
talı oranının bozulması, çıkartılan 
af yasaları, sosyal yardım zamları 
gibi sebepler yanında idari ve mali 
özerkliğin olmaması belirtilmiştir 
(TBMM, 1996: 33-36). Kuruluşların 
idari ve mali özerkliğinin olmaması 
sorunu ise; idari ve mali özerkliğin 
sadece kanun metninde yer alan 
“sözde özerklik” olarak kaldığı, ku-
rumların Bakanlıkların vesayeti 
altında olduğu, sisteme sık sık poli-
tik müdahaleler olduğu, devlet mü-
dahalelerin kurumların bürokratik 
işlemlerini artırdığı ölçüde idarenin 
etkinliğini azalttığı dile getirilmiştir. 
Rapor, sosyal güvenlik kuruluşları-
nın ortak sorunlarının çözümü için 
25 ayrı başlıkta toplanan öneriler 
sunmuş, bunlardan “sosyal güvenlik 
kuruluşlarının özerklikleri fiili ola-
rak sağlanmalıdır” başlığı altında; 
siyasi iktidarların karar organların-
da temsil ağırlığını kazanmalarının 
özerkliklerini zayıflattığını, genel 
kurulların birer danışma organı ha-
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line dönüşürken yönetim kurulları 
üyeleri ve yöneticilerin belirlenme-
sinde siyasi müdahalelere açık hale 
geldiği belirtilerek, öneri olarak; sis-
teme prim ödeyenlerin ve bunların 
meslek kuruluşlarının doğrudan yö-
netim süreçlerine katılımının sağ-
lanması gerektiği, devleti dışarda 
bırakmayacak ancak politik müda-
halelerini engelleyecek bir özerk-
leştirmenin sağlanması önerilmiştir 
(TBMM, 1998: 43-44). Bu arada sos-
yal güvenlik kurumlarının özerk-
leştirilmesinin o yıllarda gündemde 
olan sosyal güvenlik sistemlerinin 
özelleştirilmesine karşı bir alternatif 
olduğu da belirtilmiştir (TBMM, 1998: 
44). Raporda son olarak sosyal taraf 
temsilcilerinin, yalnızca kendi temsil 
ettikleri kesimleri savunan kişiler 
olmaktan ziyade profesyonel yöne-
tici vasıflarını taşımaları gerektiği de 
vurgulanmıştır (TBMM, 1998: 44). 

Arıcı, genel olarak Türk sosyal 
sigorta sistemini kriz içine düşüren 
gelişmeleri; borçlanma uygulamala-
rı, prim karşılığı olmayan ödemeler, 
prim borçlarının affı, ölçümlemenin 
kaldırılması, kadınların 38, erkekle-
rin 43 yaşında emekli aylığına hak 
kazanması uygulamaları, norm ve 
standart birliğinin sağlanamamış 
olması ve kamudan işten çıkarılan-
ların emekli edilmeleri gibi sebepler 
olduğunu belirtirken, bu sebeplere 
sosyal sigorta kurumlarının özerk-
liği sorununu da ilave etmiş ve “her 
siyasi iktidar döneminde sigorta ku-
ruluş genel müdürlerinin değişimi, 
sosyal sigorta kuruluşlarının idari ve 

mali özerkliğini fiilen etkisiz hale ge-
tiren ve sistemi siyasi tasallut altına 
alan devlet temsilcilerinin yönetim-
de çoğunlukta olmalarını” yukarıda 
saydığı problemlerin temel sebebi 
olarak değerlendirmektedir (Arı-
cı, 1999: 63). Nitekim Arıcı, sayılan 
problemlerin çözümü için alınacak 
doğru tedbirlerin başında idari ve 
mali özerkliği hayata geçirecek dü-
zenlemeler olduğunu ileri sürmek-
tedir. 

Makas, sosyal güvenlik kurum-
larının idari özerkliği sorununu ele 
aldığı çalışmasında (2005); sosyal 
sigorta kurumlarının finansman 
sorunlarının, fonların siyasi iktidar-
lar tarafından temel ilkelere aykırı 
müdahaleleri dolayısıyla yaşandığı-
nı, bunun da yasal düzenlemelerde 
yer alan idari özerkliğin fiilen olma-
masından kaynaklandığını; sosyal 
güvenlik kurumlarının özerkliği ile 
bu kurumların mali bağımsızlıkları 
arasında güçlü bir ilişki bulunduğu-
nu, idari özerklikleri azaldıkça mali 
bağımlılıklarının arttığını belirtmiş 
ve sosyal sigorta kurumlarının ida-
ri özerkliği ile ilgili düzenlemelerin 
Kurum Kanunları’ndan ziyade Ana-
yasal düzeyde garantiye alınması 
gerektiğini savunmuştur. Makas, 
Kurum yönetim ve karar organ-
larındaki taraf temsilinin sayısal 
olarak idari özerklik ilkesine aykırı 
şekilde devlet lehine belirlendiğini; 
Genel Kurul bir karar ve ibra orga-
nı haline getirilemeyecek ise fiilen 
karar ve yönetim organı fonksiyonu 
gören Kurum (SSK) yönetim kuru-
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lunun eşit sayıda ve üçlü temsil esa-
sına göre oluşturulması ve merkezi 
yönetimin karar onaylarının azaltıl-
ması gerektiğini ileri sürmüştür.

Çelik (2006: 59), sosyal güvenlik 
reformu ile oluşturulan yeni Kuru-
mun özerkliği ile ilgili değerlendir-
meler yaparken; 4792 sayılı Kanun 
döneminden itibaren bu kurumların 
idari ve mali özerkliği yasal olarak 
düzenlenmiş olmasına rağmen her 
dönemde siyasi iktidarların vesayeti 
altında olduklarını, Kurum genel ku-
rulunun ibra ve denetim yetkisinin 
kaldırılmasından sonra Kurum üze-
rindeki Bakanlık vesayetinin arttı-
ğı, 5502 sayılı Kanun’la oluşturulan 
Sosyal Güvenlik Kurumunun da hem 
genel kurul hem de yönetim kuru-
lu yapısı ve görevleri bakımından 
bu vesayetin devam ettiği ve tekrar 
tescili anlamına geldiğini belirterek 
“elveda olmayan özerklik” ifadesini 
kullanmıştır.

Sosyal güvenlik kurumları için 
idari özerkliğin bir amaç değil, bu 
kurumların kuruluş amaçları doğ-
rultusunda yönetilmesinin bir aracı 
olarak kabul eden Alper (2012), idari 
özerkliğin yönetim ve karar sürçle-
rine katılan sosyal tarafların Kuru-
ma ve sosyal güvenlik sorunlarına 
sahiplenmelerini sağladığını (2012), 
3 yılda bir yapılan ve bir gün süren 
Genel Kurul toplantılarının yöne-
tim kurulu üyesi seçme görevinin 
ötesine geçmediğini, Kanunla Genel 
Kurula verilen “politika belirleme 
görevini” dahi yerine getiremediği-
ni ve sosyal tarafların Kuruma ya-

bancılaştığını, bu yabancılaşmanın 
SGK’yi yalnızlaştırdığını (2012); SGK 
yönetim kurulunda yer alan sosyal 
tarafların Kurumun idari özerkliğini 
güçlendirecek bir yönetim anlayı-
şı sergilemekten uzak olduklarını 
(2021); Kurumun en üst yöneticisi 
konumundaki Kurum Başkanlarının 
sıklıkla değiştirilmesinin yönetim 
istikrarsızlığı artırdığını ve siyasi ik-
tidarların Kurumun idari özerkliğine 
de müdahalesinin somut görüntüsü 
haline geldiğini (2021), reform son-
rası dönemde oluşan yeni yönetim 
anlayışının idari özerklikten bekle-
nen dengeleyici kararların alınma-
sına imkân vermediğini (2021) ileri 
sürmüştür. 

 Demir (2016), sosyal güvenlik 
kurumları için özerkliği, “sosyal taraf 
temsilcilerinin karar sürecinde yer 
almalarının ötesinde yalnızca temsil 
ettikleri tarafın değil bütün olarak 
sistemin menfaatlerini gözetmeleri” 
olarak değerlendirmiş; özerk yöne-
timin sosyal güvenlik kurumlarının 
yönetim etkinliğini artıracağını, ilgili 
kurumların kuruluş yasalarında yer 
alan idari özerklik ilkesinin hayata 
geçirilemediğini, 1960 yılında yapı-
lan değişiklikle Genel Kurulun ibra 
ve denetim yetkisinin kaldırılması-
nın idari özerkliği ortadan kaldıran 
en önemli değişiklik olduğu, sosyal 
tarafların temsili bakımından idari 
özerkliği hayata geçirecek en önemli 
yönetim organı olan Genel Kurulun 
görüş ve öneri organına dönüştürül-
mesinin bu fonksiyonunu ortadan 
kaldırdığını, 2006 sonrası dönemde 
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Kurum Başkanlarının sıklıkla değiş-
mesinin Kurumun idari özerkliğinin 
olmadığının bir yansıması olduğu-
nu, SSK’den SGK’ye uzanan süreçte 
sosyal güvenlik kurumlarının idari 
özerkliğinin sağlanamadığını belirt-
miştir.

İçmez ve Yelek, SGK’nin örgütsel 
yapı ve faaliyetlerinin özerklik ve et-
kinlik yönünden incelenmesini esas 
alan çalışmalarında (2021); Türk 
sosyal güvenlik sisteminin kurum-
sal yapısına yönelik temel eleştirinin 
ilk kuruluş yıllarından itibaren bu 
kurumların “kendi kendine yöne-
tim” ilkesi ile ilgili “özerklik mesele-
siyle” ilgili konulardan geldiğini; Ku-
rum organlarından genel kurullarda 
sayısal olarak sosyal tarafların tem-
siline ağırlık verilmesine rağmen 
karar ve denetim organı olmaktan 
çıkarılmaları, karar organı haline 
gelen yönetim kurullarının ise arit-
metik olarak devlet temsiline önem 
vermelerinin idari özerklik ilkesini 
zedelediğini; sosyal sigorta kurum-
larının idari özerkliğini sınırlandıran 
önemli düzenlemelerin 1960 yalında 
23 sayılı Kanun, 1982 yılında da 2645 
sayılı Kanun’la yapıldığını, SGK’nin 
özerkliğinin sağlanamamasının 
sosyal güvenlik reformunun (yeni-
den yapılandırmanın) temel hedef-
leri ve gerekçeleriyle çeliştiğini; 4 
sayılı CBK ile yapılan değişikliklerle 
Kurumun idari özerkliğinin daha 
da daraltıldığını; idari özerklik ilke-
sinden ayrıldıkça SGK’nin kuruluş 
kanununda kendisine yüklenen po-
litika belirleme görevini zayıflataca-

ğını ve sadece sigortacılık işlemleri 
yapan bir Kurum haline getireceğini 
dile getirmişler ve çözüm olarak Ku-
rumun idari özerkliğini fiilen hayata 
geçirecek mevzuat değişikliklerinin 
yapılması gerektiğini vurgulamış-
lardır (2021).

Sosyal güvenlik reformu çerçe-
vesinde SGK’nin özerklik sorunu-
nu ele alan tez çalışmasında Çakır 
(2019); Türk sosyal güvenlik siste-
minin sorunlarının sonuç odaklı fi-
nansman sorunu temelinde alındı-
ğını, ancak sistemin asıl sorununun 
özerklik sorunu olduğunu ve sebep 
odaklı bir yaklaşımla özerklik ilke-
si sorunun ele alınması gerektiğini 
(2019: 47); Türk sosyal sigorta ku-
rumlarında (Emekli Sandığı hariç) 
kuruluşlarından 1980’li yıllara kadar 
özerk yönetim ilkesinin hakim ol-
duğunu (2019: 54), Kurumların idari 
özerkliğinin sağlanmasına yöne-
lik hedeflerin kalkınma planlarında 
yer aldığı (2019: 60), sosyal tarafların 
siyasi müdahaleleri azaltması ya-
nında kurumların etkin, verimli ve 
kaliteli çalışmasını sağlayacak özerk 
yönetim yapısının güçlendirilmesi-
ne önem verdiklerini (2019: 67), ta-
rihi gelişim süreci içinde idari özerk-
lik ilkesine en uygun Genel Kurul 
oluşumuna 4792 sayılı Kanun’la İşçi 
Sigortaları Kurumu’nda yer verildi-
ğini, 1986 yılında 3330 sayılı Kanunla 
Genel Kurulun ibra yetkisinin kaldı-
rılmasının ve kurul toplantılarının 
yapılma sıklığının 3 yılda bir ola-
rak değiştirilmesinin idari özerkliği 
zayıflattığını (2019: 80), son olarak 
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Cumhurbaşkanlığı Yönetim Siste-
mine geçişle birlikte Kurum üst ka-
deme yöneticilerinin üçlü kararna-
me yerine yalnızca Cumhurbaşkanı 
kararı ile atanmasının idari özerkliği 
zayıflatan bir başka düzenleme ol-
duğunu (2019: 86), Kurumun en üst 
seviyedeki bürokratı olan Kurum 
Başkanının görev süresinin ortala-
ma 1,2 yıl olduğunu ve bu yönetim 
istikrarsızlığının devam edeceğini 
(2019: 86-87), sosyal güvenlik refor-
munun Kurum yönetiminin özerkli-
ğinin sağlanmasına katkısı olmadı-
ğını (2019: 105) belirterek, Kurumun 
özerkliğini artırmak üzere Genel 
Kurula ibra yetkisinin verilmesi, yö-
netim kurulu üyelerinin genel ku-
rul tarafından seçilmesi ve Kurum 
Başkanının yönetim kurulu üyeleri 
tarafından seçilmesinin sağlanma-
sı önerilerinde bulunmuştur (2019: 
106).

6. İDARİ ÖZERKLİĞİN ZAYIFLA-
MASI, SOSYAL TARAFLARIN 
SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNE 
YABANCILAŞMASI 
Sosyal güvenlik (sigorta) ku-

rumlarının idari ve mali özerkliği bir 
tercih konusu değil zorunluluktur. 
Esasen kamu hizmeti olarak sosyal 
güvenlik garantisi sağlama görevi 
üstlenen bu kurumlar, diğer kamu 
kurumlarından farklı olarak daha ilk 
kuruluşlarında idari ve mali bakım-
dan özerk kurumlar olarak kurul-
muşlardır. Sosyal sigortaların, diğer 
kamu kurumlarından farklı olarak 
yönetim üstünlükleri özerk yöne-

tim organlarına sahip olmalarından 
kaynaklanmaktadır. Özerklik; mali 
açıdan ilgili tarafların sistemin temel 
gelir kaynağını oluşturan “prim öde-
me yüküne katlanmalarını” kolay-
laştırırken, idari açıdan aralarında 
menfaat çatışması olan sosyal ta-
rafların (işçiler ve işverenler) çatışan 
menfaatlerinin karşılıklı uzlaşmaya 
bağlı çözümüne ve dengelenmesine 
imkân vermekte sistemin sürdü-
rülebilirliğini sağlamaktadır. Sosyal 
tarafların kurumların karar ve de-
netim süreçlerinde görev almaları, 
kurumların iyi ve etkin yönetimi 
için “yönetim sorumluluğuna or-
tak olmaları” anlamına gelmekte-
dir. Yönetime ortak olma da sosyal 
taraf temsilcilerine karar süreçle-
rinde yalnızca kendi temsil ettikle-
ri grubun değil, diğer grupların da 
menfaatlerini gözetecek bir yöne-
tici davranışı sergilemelerine yol 
açmaktadır. Bu bir anlamda sosyal 
taraf temsilcilerinde “aynı gemide 
olma” duygusu ile güçlenen bir “üst 
kimlik” yaratmakta ve objektif yö-
netim ilkelerinin hayata geçirilmesi-
ni kolaylaştırmaktadır. 

Emekli Sandığı dışında bütün 
Türk sosyal sigorta kurumları, idari 
ve mali açıdan özerk kurumlar ola-
rak kurulmuşlardır. Bu kurumla-
rın kuruluş kanunlarının “amaç ve 
kuruluş” başlıklı ilk maddelerinde; 
“kamu tüzel kişiliğini haiz, idari ve 
mali bakımdan özerk kuruluşlar” 
oldukları özellikle vurgulanmış, bu 
özelliklerini güçlendirecek şekilde 
Bakanlıklarla ilişkisi de “ilgili kuru-
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luş” statüsünde tutularak “klasik 
kamu hiyerarşik yapısının” dışında 
tutulmuştur. Ancak kurumların hu-
kuki metinlerde karşılığı olan, “ya-
sal idari özerklik”, uygulamada fiili 
idari özerkliğe dönüşememiş, hatta 
zaman içinde geriye gidiş yaşanmış-
tır. Geriye gidiş iki yönlü gelişen bir 
süreçle gerçekleşmiştir. İlk olarak, 
kuruluş kanunlarında idari özerk-
liği zayıflatan (Genel kurulların ibra 
yetkisinin alınması, yönetim kurulu 
üyelerinin başkan seçme hakkının 
kaldırılması, kurum üst düzey yö-
neticilerinin müşterek kararname 
yerine doğrudan atanması gibi) dü-
zenlemeler yapılmıştır. İkinci olarak; 
bütün siyasi iktidarların fiili uygula-
maları ile bir yandan mali özerkliği 
(yaşlılık aylığı bağlama şartlarının 
değiştirilmesi, prim afları, hizmet 
borçlanmaları gibi aktüeryal den-
gelerini bozan sosyal sigortacılık 
ilkelerine aykırı müdahaleler) diğer 
yandan idari özerkliği (karar organ-
larında atama ile gelenlerin sayısal 
çokluğu ve üst düzey yöneticile-
rin sıklıkla değiştirilmesi vb.) fiilen 
zayıflatan müdahalelerde bulun-
muşlardır. Reform öncesi dönemde 
Kurum Genel Müdür ve Başkanları, 
reform sonrası dönemde de Kurum 
Başkanı düzeyinde bulunan üst 
düzey yöneticilerin görevlendirme 
süreçleri ve görev süreleri bu mü-
dahalenin geçici-dönemsel değil, 
ilk kuruluşlarından itibaren devam 
eden “yapısal-kronik” bir sorun ol-
duğunu ortaya koymaktadır. 

Sosyal sigorta kurumlarının 

idari özerkliği zayıflatan müdahale-
leri arttıkça sosyal taraflar önce Ku-
rum yönetiminden sonra sosyal gü-
venlik sisteminin sorunlarına sahip 
çıkmaktan uzaklaşmış (Alper, 2021: 
57), Kuruma ve sisteme yabancılaş-
mışlardır. Bu uzaklaşma ve yabancı-
laşma sosyal güvenlik sorunlarının 
çözümünde Kurumu ve devleti (si-
yasi iktidarı) yalnız bırakmıştır. Sos-
yal güvenlik sisteminin sorunları 
sosyal taraflarca paylaşılan ve ortak 
çözüm bulunması gereken konular 
olmaktan çıkmıştır. Sistemin ak-
tüeryal dengesini doğrudan etkile-
yecek değişiklikler yalnızca devlet 
(siyasi iktidar) tarafından belirlenir 
hale gelmiştir (Alper, 2021: 57).

7. İDARİ ÖZERKLİK VE EMEKLİ-
LİKTE YAŞA TAKILANLAR SO-
RUNU
Giderek artan yoğunlukta olmak 

üzere bir sosyal güvenlik sorunu 
olarak gündemde olan “emeklilikte 
yaşa takılanlar” sorunu ile ilgili tar-
tışmaların gelişme seyri ile Kurumun 
idari özerkliği arasında çok güçlü bir 
bağlantı vardır. Sorunun kaynağını 
kısaca hatırlamak gerekirse; 1999 
yılında 4447 sayılı Kanun’la Türk 
sosyal sigorta sisteminin en önem-
li gider kalemini oluşturan yaşlılık 
sigortası ile ilgili aylık hesaplama 
parametrelerinin ve yaş kriterinin 
değiştirilerek “emeklilik yaşının ka-
demeli bir geçişle yükseltilmesidir”. 
Yasal düzenlemenin yapıldığı tarihte 
yapılan başvuru üzerine AYM Kara-
rı ile 2002 yılında kademeli geçişle 
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ilgili şartlar yeniden düzenlenmiş 
ancak bir uygulamadan etkilenenler 
için “sorun olmaktan” çıkmamıştır. 
Süre ilerledikçe yaş şartı dolayısıy-
la yaşlılık aylığı almak için bekle-
mek durumunda olanların sayısal 
artışı belirli bir yoğunluğa ulaşınca, 
talep sahipleri örgütlenmiş konu 
ile ilgili taleplerini daha güçlü ve or-
ganize şekilde dile getirmeye baş-
lamışlar, sorunu bir “motto” haline 
gelen “Emeklilikte Yaşa Takılanlar- 
(EYT)” sorunu olarak kamuoyu gün-
demine koymuşlardır. 

EYT sorunu SGK’nin idari özerk-
liği için tam bir test konusu olmak-
tadır. Çünkü bu konu sosyal gü-
venlik sisteminin bütün taraflarını 
doğrudan ilgilendirmektedir. Konu 
mali boyutuyla, Türk sosyal sigorta 
sisteminin en önemli gider kalemi-
ni oluşturan yaşlılık sigortası aylık 
ödemelerini artıracak, sosyal güven-
lik hakkına erişim bakımından kısa 
dönemde en az 1,5-2 milyon kişiyi, 
orta ve uzun dönemde daha fazla 
sayıda kişiyi doğrudan etkilemekte-
dir. Yapılacak düzenleme, Türk sos-
yal güvenlik sisteminin aktif/pasif 
sigortalı dengesi(zliği) başta olmak 
üzere buna bağlı bütün göstergeleri 
kısa sürede ve köklü şekilde değiş-
tirecek; kısa, orta ve uzun dönemle 
ilgili bütün projeksiyonların yeniden 
yapılmasını gerektirecektir.

Eğer SGK idari bakımdan özerk 
bir kurum olsaydı, Kurum yöneti-
minin “ortakları-paydaşları” ba-
kımından konunun tartışılması ve 
çözüm arayışları ile ilgili görevler ve 

yükümlülükler aşağıdaki şekilde 
gerçekleşirdi.

● Kurum Yönetimi (başkanlık 
teşkilatı), Kuruluş mevzuatında (4 
sayılı KHK), kendisine yüklenen gö-
rev çerçevesinde sorunun sebepleri, 
gelişmesi, taleplerin karşılanmasına 
yönelik alternatif çözüm önerilerinin 
maliyet-fayda analizlerini içeren ça-
lışmaları yapar, raporlaştırır ve ilgili 
taraflarla birlikte kamuoyunun da 
bilgisine sunardı. Sorunun iktisadi, 
sosyal ve hatta kültürel etkilerinin 
Uzun dönemli Kalkınma Planları ve 
yıllık programlarda belirlenen politi-
kalara yönelik sonuçlarını değerlen-
diren çalışmaları yapardı.

● Kurum Genel Kurulu tek 
gündemli olağanüstü bir toplantı ya-
par ve mevzuatla kendisine verilen 
“görüş bildirme” görevini tam da bu 
konunun tartışılmasında karşılığını 
bulacak şekilde yerine getirirdi. Ku-
rum ve devlet yanında bütün sosyal 
taraflar en üst düzeyde konu ile ilgili 
görüşlerini, birbirleri ile yüz yüze et-
kileşimde bulundukları bir ortamda, 
Genel Kurulda açık ve şeffaf olarak 
dile getirirlerdi. 

● Kurum Yönetim Kurulunun 
Üyeleri, özerk yönetim anlayışının 
gereği yalnızca temsil ettikleri tara-
fın taleplerini dile getiren değil, “aynı 
gemide oldukları” diğer tarafların da 
taleplerini dikkate alarak kararlar 
alınmasına yönelik görev ve sorum-
luluk üstlenirdi. Farklı talepleri ve 
maliyetleri dengeleyecek ortak çö-
züm yolları geliştirilmeye çalışılırdı. 

● Kurum Başkanı, süreçle 
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ilgili olarak kamuoyunu bilgilendi-
rici faaliyetler yanında akademik 
dünyanın görüşlerinin ve değerlen-
dirmelerinin alınmasına yönelik fa-
aliyetler (paneller, açık oturumlar, 
yuvarlak masa toplantıları vb.) dü-
zenler, sonuçlarını raporlaştırır ve 
kamuoyu ile paylaşırdı. 

● Sorunla ilgili çok yönlü-ob-
jektif bilgiye sahip bir kamuoyu; 
orta ve uzun dönemde toplumun 
bütününü doğrudan etkileyecek bir 
sorunla ilgili daha doğru bir tavır ve 
tutum alma imkânına sahip olur, si-
yasi iradenin gerçekleşme sürecinde 
“pusula olma” fonksiyonu üstlene-
bilirdi. 

Kurumun idari özerkliğinin za-
yıflaması, yukarıda sayılan görev ve 
fonksiyonların nerede ise tamamını 
devreden çıkarmıştır. Sorun, siyasi 
iktidar ile talep eden tarafın doğru-
dan taraf olduğu “ikili-iki taraflı” bir 
sorun haline dönüşmüştür. Süreç, 
çözüm beklentisi olan talep sahipleri 
ile çözüm için teknik çalışma yürü-
ten “siyasi iktidar-devlet” arasın-
da, dışa kapalı olarak sürmektedir. 
Kendisi de yönetimin bir tarafı olan 
devlet (siyasi iktidar) diğer sosyal 
tarafları sürece dâhil etmemekte, 
destek de alamamaktadır. Kurum 
yönetiminde yer alan hiçbir sosyal 
taraf (hatta pasif sigortalı temsilcile-
ri) konu ile ilgili görüş bildirme tutu-
muna girmemektedir.

SONUÇ
Sosyal güvenlik; ileriye ve geriye 

yönelik çok uzun dönemli haklar ve 

yükümlülükler dengesine dayanan 
bir işleyişe sahip olduğu için bu den-
geyi değiştirmeye yönelik sık mü-
dahaleler sistemin yalnızca aktü-
eryal dengelerini değil, üzerine inşa 
edildiği “sosyal adalet” duygusunu 
da zedeler. Türkiye, emeklilik yaşı 
başta olmak üzere sosyal güvenlik 
sisteminin temel parametreleri ile 
ilgili olarak 1999’da başlayan 2006 
ve 2008’de devam eden köklü deği-
şiklikler yapmıştır. Bu değişiklikler 
uzun dönemde yeni bir denge sağ-
lanması amacıyla yapılmıştır. Ancak 
gelinen nokta itibarıyla EYT sorunu, 
bu denge ile tartışmaları tekrar gün-
deme getirmiştir. Herkesin iyi bildi-
ği gerçek, EYT tartışması yalnızca 
kendi sorun alanı ile ilgili bir tartış-
ma değildir. Bir adım sonrası, aylık 
hesaplama sisteminin yeniden dü-
zenlenmesi başta olmak üzere 2008 
reformu sonrası dönemin paramet-
relerinin değiştirilmesine yönelik 
taleplerin gündeme gelmesi olacak-
tır. Sebepleri bu çalışmanın konusu 
olmamakla birlikte, Türkiye 14 yıl 
sonra yeniden “sil-baştan” sosyal 
güvenlik reformu yapma tartış-
malarını gündeme almak üzeredir. 
Yapılması gerekenler bakımından 
(ILO’nun da iyi yönetim anlayışına 
uygun olarak), sosyal tarafların sis-
temin yönetimine doğrudan katıl-
ması, karar ve denetim süreci ile ilgili 
görev ve sorumluluk üstlenmesi an-
lamındaki “idari özerkliğin” güçlen-
dirilmesine yönelik düzenlemelerle 
başlamak ilk ve en doğru başlangıç 
adımları olacaktır. 
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n İşçi sendikaları açısından konu ele alındığında; Türki-
ye’de sendikalaşma oranı çok düşük, üstelik bu düşük orana 
rağmen ekonomik, bireysel, siyasi ve ideolojik nedenler-
den kaynaklanan bölünmüş bir sendikal yapı söz konusu. 
Örneğin 2022 Temmuz istatistiğine göre 20 işkolunda 7 
konfederasyon, bu konfederasyonlara üye veya bağımsız 
218 sendika var. Bu sayı çok fazla. Zira az üyeli çok sayıda 
sendika demek sendikaların ekonomik, siyasi -hemen her 
alanda- etkinliklerinin azalması demek.

(*)Prof. Dr. Aysen Tokol ile söyleşiyi, Dergimiz Genel Yayın Yönetmeni Dr. Naci Önsal gerçekleştirmiştir. / 
nacionsal@hotmail.com
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okudu. Bursa Uludağ Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü’nde yüksek lisans ve 
doktora yaptı. 1983 yılında aynı üniversitede araştırma görevlisi olarak göreve başladı. Sosyal politika 
ve endüstri ilişkileri alanında yayımlanmış çok sayıda kitabı ve farklı dergilerde yayımlanmış makaleleri 
bulunan Tokol, Bursa Uludağ Üniversitesi’nde öğretim üyesi ve anabilim dalı başkanı olarak görevine halen 
devam etmektedir. Boş zamanlarında farklı ülkelere ve şehirlere seyahat eden Tokol, gezdiği yerleri ve bu 
seyahatlerde edindiği deneyimleri kendine ait bir sitede yayımlayarak kendisi gibi yeni yerleri keşfetmeyi 
tutku haline getirenlerle paylaşmaktadır. Yaptığı yağlı boya resimlerle kelimelerini renklendirerek tuvale 
yansıtan Tokol, evli ve bir çocuk annesidir. / atokol@uludag.edu.tr
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n  Türk Metal Sendikası ve Bur-
sa Uludağ Üniversitesi işbirliğinde 
düzenlenen, pandemi nedeniyle 2 
yıl ara vermek zorunda kaldığımız 
“Söz Çalışma Ekonomisi Öğrencile-
rinde AKAD’EMEK Öğrenci Kurul-
tayı”nın birlikte bu sene 7’ncisini 
gerçekleştirdik. Bu organizasyonun 
en başından beri içerisindesiniz ve 
her Kurultay’da ilk günkü heyecan 
ve samimiyetle Kurultay çalışmala-
rında yer alıyorsunuz. AKAD’EMEK 
Öğrenci Kurultayı’nı akademik gö-
rüş ve öğrenci gözüyle değerlendir-
menizi istesek neler söylersiniz? 

Ben, Kurultayın hem akademis-
yenler hem de öğrenciler açısından 
son derece önemli olduğunu dü-
şünüyorum. Kurultay; akademi ile 
sendikayı bir araya getiriyor. Onların 
birbirlerini tanımalarını, anlamaları-
nı, uzun süreli ilişkiler kurmalarını, 
birlikte yeni çalışmalar yapmalarını, 
birbirlerinin deneyimlerinden ya-

rarlanmalarını sağlıyor. Kurultay’a 
doğusundan batısına Türkiye’nin 
her yerindeki 30’dan fazla üniver-
sitenin Çalışma Ekonomisi ve En-
düstri İlişkileri bölümünden, bölüm-
leri tarafından özel olarak seçilmiş 
200’den fazla öğrenci ve onlara eşlik 
eden danışman öğretim üyesi katı-
lıyor. Kurultay’a gelmek için öğren-
ciler hayatlarında ilk defa hocaları 
ve arkadaşları ile birlikte bazen 18 
saati bulan uzun yolculuklar yapı-
yorlar. Öğrencilerden bazıları ilk defa 
bu kadar konforlu bir otelde kalma 
şansına sahip oluyor, arkadaşları ile 
aynı odayı paylaşıyor ve ortak anılar 
biriktiriyorlar. Bursa Uludağ Üniver-
sitesi’ndeki öğrencilerin hocaları ve 
sendika görevlileri ile birlikte nasıl 
büyük bir heyecanla Kurultay ha-
zırlığı yaptıklarına, onların organi-
zasyonun her aşamasında nasıl yer 
aldıklarına ve onların olağanüstü 
çabalarına şahit oluyorlar. 
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Kurultay, muhteşem bir ses 
ve oturma düzenine sahip deva-
sa bir salonda yapılıyor. Salonun 
büyüklüğü öğrencileri Kurul-
tay’ın hangi ortamda ve önemde 
yapıldığını hatırlatıyor, heyecan-
larını arttırıyor. Özellikle ilk açılış 
gününde aynı salonu dolduran 
Türk Metal sendikası üyesi işçi-
lerin başkanlarının konuşmasını 
büyük bir coşku ile dinlemelerini, 
sık sık sloganlarla konuşmasını 
kesmelerini görüyor ve sendi-
ka-üye ilişkisini ve sendikaya 
bağlılıklarını anlamaya çalışıyor-
lar.

Kurultay’da bildiri sunmak 
için seçilen öğrenciler hayatla-
rında ilk defa büyük bir heye-
canla hazırladıkları bildiriyi en 
iyi şekilde sunmaya, kendi üni-
versitelerini en iyi şekilde temsil 
etmeye çalışıyorlar. Aynı üniver-
siteden gelen arkadaşları da onu 
büyük bir gururla izliyor ve dinli-
yorlar. Birçok öğrenci orada bildi-
ri sunamadığı veya en azından bir 
poster hazırlamadığı için üzüntü 

duyuyor. Öğrenciler Kurultay’a 
ilk geldikleri gün sadece kendi 
üniversitelerinden arkadaşlara 
sahip iken; daha sonra farklı üni-
versitelerden arkadaşları, sendi-
kadan tanıdıkları oluyor. 

Sendika onlar için artık ders 
kitaplarındaki bir örgüt olmaktan 
çıkıyor, yaşamlarına giriyor. Sen-
dika onlara, onlar da sendikaya 
dokunuyorlar. Biz akademisyen-
ler sendikaları derslerimizde ne 
kadar anlatırsak anlatalım, öğ-
renciler sendikayı gerçek anlam-
da Kurultay’da tanıyor, önemini 
daha fazla kavrıyorlar. Ürkek 
bir ceylan gibi geldikleri Kurul-
tay’dan kendi eksiklerini görerek 
daha bilinçli, daha bilgili, daha 
özgüvenli olarak üniversitelerine 
dönüyorlar. Kendilerine yeniden 
bir kariyer yolu çiziyorlar. Artık 
kimi kendi üniversitesinde veya 
başka bir üniversitede yüksek 
lisans yapmayı, kimi sendikada 
staj yapmayı veya orada çalışma-
yı hedefliyor.  AKAD’EMEK onlar 
için o kadar önemli ki; birçok öğ-
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renci CV’lerinde “AKAD’EMEK’e 
katıldım” diye yazıyor. Daha 
sonra konuştuğumuz veya yıllar 
sonra karşılaştığımız Kurultay’a 
katılmış öğrenciler bize “yaşamı-
mın en güzel üç gününü yaşadım, 
çok şey öğrendim. Yaşama bakış 
açım değişti. Başka dünyaların 
da var olduğunu gördüm” diyor-
lar. İçtenlikle söylenmiş bu cüm-
leler bence bu Kurultay için har-
canılan bütün zahmete değer.

n Sizce sendikalar, kadınların 
çalışma hayatında karşılaştıkları 
sorunlarla yeterince ilgileniyor mu? 
Sendika yönetimlerine bakıldığında 
kadın mevcudiyetinin çok az oldu-
ğunu görüyoruz. Sendikalar karar 
alma mekanizmaları içerisine daha 
fazla kadını dâhil edebilseler neler 
değişir? 

Sendikalara göre değişmekle 
birlikte Türkiye’de sendikaların 
kadınların çalışma hayatındaki 
sorunları ile yeterince ilgilendik-
lerini düşünmüyorum. 

Sendikaların karar alma me-
kanizmalarında daha fazla kadı-
nın yer alması halinde ise bana 
göre;

Sendikalarda kadın politika-
ları hala erkeklerin kontrolünde 
ve onların çizdiği sınırlar çerçe-
vesinde oluşturulmaz.

Birçok sendika için kadın iş-
çilerin sorunları sadece 8 Mart 
Kadınlar Günü’nde bir gün değil, 
yılın 365 gününde de gündeme 
gelir. 

Sendikaların en üst karar 

organlarında kadın işçilerin so-
runlarına yönelik politikalar üre-
tilebilir. Kadın üyelerin örgütlen-
mesinin arttırılmasına yönelik 
stratejiler geliştirilebilir. Çocuk 
bakımı, eşit çalışma koşulları, 
eşit ücret, işyerinde cinsel taciz 
gibi kadın işçilerin sorunlarının 
toplu pazarlık masasına getiril-
mesi sağlanabilir. 

Kadın işçiler; kadın yöneti-
cilerle sorunlarını daha açık ve 
net şekilde paylaşabilir. Böylece 
kadın işçilerin sorunlarına daha 
farklı açılardan bakılması, çözüm 
önerileri getirilmesi aşamasın-
da daha somut adımlar atılması 
sağlanabilir.

Kadın işçiler bir kadının yö-
netimde yer aldığı sendikalara 
daha fazla güven duyabilir. Böy-
lece sendikaların “erkek örgütü” 
görünümü değişebilir. 

n   Mesleğinizi yaparken bir ka-
dın akademisyen olarak zorluklarla 
karşılaşıyor musunuz? Akademik 
hayatta kadın-erkek ayırımı siz-
ce var mı? Ya da soruyu şu şekilde 
soralım üniversitede kariyer yapan 
“kadın” halinden memnun mu?

Hiçbir zorlukla karşılaşmıyo-
rum. 

Türkiye’de akademik hayatta 
böyle bir ayrım var mı bilmiyo-
rum? Ama Bursa Uludağ Üniver-
sitesi’nde böyle bir ayrımı meslek 
hayatım boyunca hiç görmedim. 

Ben memnun olduğumu dü-
şünüyorum. Çünkü öğretim üye-
si olmak, ister erkek ister kadın 
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olsun bence dünyanın en büyük 
mutluluğu. Örneğin ben sık sık 
kendi kendime iyi ki bu mesleği 
seçmişim diyorum. 

n Pozitif ayrımcılık yaparak 
“kadın” ağırlıklı sorular sorduk. 

Şimdi de “Ne oluyor? Nedir hali-
miz?” diye sormak istiyorum. Tabi 
sorduğum Türk Endüstri ilişkileri 
sistemi. Kısa bir değerlendirme ya-
par mısınız?

Türk endüstri ilişkileri siste-
mi geçmişten günümüze sorun-
larla dolu bir yapıya sahip. De-
yim yerinde ise adeta “sorunlar 
yumağı”. Bu sorunlar ekonomik, 
siyasi, sosyo-kültürel, yasal ve 
sendikal nedenlerden kaynakla-
nıyor. 

Endüstri ilişkilerinin üç ku-
rumsal tarafı açısından sorunuzu 
ele aldığımda; devlet Türkiye’de 
endüstri ilişkileri sisteminde 
özelleştirmelerle birlikte kamu-
da çalışan işçi sayısı azalsa da 
geçmişten bu yana son derece 
güçlü bir işveren konumuna sa-

hip. Devletin etkin bir yasa koyu-
cu ve arabulucu rolü söz konusu. 
Çalışma yaşamının hemen her 
alanı yasal düzenlemelerle üste-
lik sürekli değişen yasal düzen-
lemelerle devlet tarafından dü-
zenleniyor.

İşçi sendikaları açısından 
konu ele alındığında; Türkiye’de 
sendikalaşma oranı çok düşük, 
üstelik bu düşük orana rağmen 
ekonomik, bireysel, siyasi ve ide-
olojik nedenlerden kaynaklanan 
bölünmüş bir sendikal yapı söz 
konusu. Örneğin 2022 Temmuz 
istatistiğine göre 20 işkolunda 7 
konfederasyon, bu konfederas-
yonlara üye veya bağımsız 218 
sendika var. Bu sayı çok fazla. 
Zira az üyeli çok sayıda sendika 
demek sendikaların ekonomik, 
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siyasi -hemen her alanda- et-
kinliklerinin azalması demek. Di-
ğer taraftan toplu pazarlık kap-
samındaki işçi sayısı 6356 sayılı 
Yasa’da yer alan yetki ve teşmil 
ile ilgili düzenlemeler ve diğer 
nedenlerle sendikalı işçi sayısı-
nın çok altında. Ayrıca toplu pa-
zarlıkta elde edilen haklar sen-
dikalara göre değişmekle birlikte 
sınırlı düzeyde. Yüksek enflasyon 
nedeniyle toplu pazarlık görüş-
melerinde parasal kazanımların 
elde edilmesi hep ön planda, di-
ğer haklarının görüşülmesi ço-
ğunlukla hep geri planda kalıyor. 
1982 Anayasası ve 6356 sayılı Ya-
sa’da yer alan grevle ilgili düzen-
lemeler nedeniyle grev hakkının 
kullanımı da günümüzde adeta 
imkânsız hale gelmiş durumda. 

Endüstri ilişkilerinin üçüncü 
kurumsal tarafı olan işverenlerin 
sendikalaşma eğilimi de düşük 
ve giderek daha da düşüyor. Bu 

durum endüstri ilişkilerinin ku-
rumsal düzeyde işlemesini en-
gelliyor. 

Türkiye’de ikili ve üçlü sos-
yal diyalog sistemi geçmişten bu 
yana sorunlu. Örneğin; üçlü sos-
yal diyalogun araçlarından biri 
olan “Ekonomik ve Sosyal Kon-
sey” kâğıt üzerinde var. Yıllardır 
toplanmıyor bile. Az sayıda sen-
dika dışında işçi sendikaları ile 
işveren sendikaları arasında et-
kin bir diyalog söz konusu değil.

Özetle; Türkiye’de endüstri 
ilişkilerinde var olan sorunlar bir 
türlü çözülemediği gibi sürekli 
yeni sorunlar bunlara ekleniyor. 
Kaos ortamından bir türlü kurtu-
lamıyoruz. 

n  Covid-19 salgınının çalışma 
yaşamına etkilerine baktığımızda 
bu etkilerden biri de çalışma şe-
killeri üzerinde oldu. Endüstri iliş-
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kileri sistemimiz bu etkilere karşı 
çalışanların ve işletmelerin gerek-
sinimlerine cevap verecek şekilde 
düzenlemeler yapıyor mu?

Covid-19 ile birlikte, “evden 
tele çalışma” beyaz yakalıların 
bir bölümü için adeta norm hali-
ne dönüştü. Bu eğilim salgın son-
rasında da büyük ölçüde devam 
etti. Bazı işçilerin bu çalışma şek-
lini tercih etmesi yanında özel-
likle işletmelerin önemli bir bö-
lümü evden tele çalışmayı devam 
ettirme kararı aldılar. Evden tele 
çalışmanın salgın döneminde or-
taya çıkardığı sorunları gidermek 
amacıyla salgın sonrası çalış-
manın bir bölümünün evden bir 
bölümünün işyerinden yapıldığı 
“hibrid çalışma” birçok işletme 
tarafından uygulanmaya başlan-
dı. İş ilânlarına bakacak olursanız 
salgın öncesine göre artık daha 
çok işletmenin tele çalışma veya 
hibrid çalışma yapacak çalışan 
aradığını görebilirsiniz. 

“Platform çalışma” da sal-
gın ile birlikte giderek daha fazla 
önem kazandı. Görevlerin sanal 
çalışanlar tarafından internet 
üzerinden online yapıldığı “in-
ternet temelli online platformlar” 
ile görevlerin yerel düzeyde, be-
lirli zaman ve yerde fiziksel ola-
rak belirli bir çalışan tarafından 
yapıldığı “konum temelli plat-
formlarda” çalışan sayısı arttı. 
Bu artışla birlikte platform ça-
lışanlarının statü sorunu daha 
da önem kazandı. Çünkü bu ça-
lışanlar; işçi mi? kendi hesabına 

çalışan mı?. Platformlar bu ça-
lışanları işçi olarak kabul etmi-
yor. Bazı çalışanlar da kendilerini 
işçi olarak görmüyor. Önemli mi? 
Tabi ki çok önemli. Zira bu çalı-
şanlar işçilerin sahip oldukları 
haklardan yararlanamıyorlar. 

4857 sayılı İş Yasası’nın 14. 
maddesinde ve 2021 yılında çı-
karılan yönetmelikte uzaktan 
çalışma olarak belirtilen tele ça-
lışma ile ilgili düzenlemeler var. 
Ancak bu düzenlemeler uygu-
lamada karşılaşılan sorunların 
çözümlenmesinde yetersiz ka-
lıyor. Ayrıca hem platform çalış-
ma hem tele çalışma işletmelerin 
kültürüne göre değişmekle bir-
likte çalışanların iş- yaşam den-
gesini alt- üst etmiş durumda. 
Artık çalışanlar daha mutsuz ve 
stres yüklü. Bu da endüstri iliş-
kiler sistemini olumsuz şekilde 
etkiliyor.

n Çalışma hayatınızda karşı-
laştığınız ve unutamadığınız bir anı-
nızı bizimle paylaşır mısınız? 

O kadar çok anı var ki. Han-
gisini anlatayım. Örneğin; asis-
tanlığım sırasında Prof. Dr. Metin 
Kutal derslerimize gelirdi. Ben 
yüksek lisansta tek öğrenci idim. 
Hocam bana bir konu verir. De-
rinlemesine incelememi isterdi. 
Yine bir gün yoğun bir dersten 
sonra eve gitmek için yola çıktım. 
Evimin kapısında annemi gör-
meme rağmen onun annem ol-
duğunu o an için algılayamadım. 
Annemin omuzuma vurup, Ay-
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sen demesi ile kendime geldim. 
Doçentlik sınavım sırasında 

da Prof. Dr. Sabahattin Zaim’in 
bana ardı ardına sorular sorup 
ben yanıtladıktan sonra “ben bu 
adaya sonuna kadar kefilim iste-
diğiniz soruyu sorabilirsiniz” de-
mesini asla unutamam. Benzer 
şekilde Prof. Dr. Nusret Ekin’in 
doktora yeterlilik sınavı sırasın-
da gülerek “tamam anladık çok 
çalışmışsın artık dipnotları da 
söyleme istersen” demesi de ak-
lımdan hiç çıkmaz. 

Tüm bu hocalarımın Prof. Dr. 
Gülten Kutal, Prof. Dr. Toker Dere-
li de dâhil olmak üzere yağmur/ 

çamur, kar/ kış demeden, ders-
ler aksamasın diye o günün ko-
şullarında İstanbul’dan Bursa’ya 
her hafta derse gelmeleri benim 
bu mesleğe duyduğum saygının 
ve sevginin artmasını sağladı. 
Onlara bana rol model oldukları 
için çok şey borçluyum. Haklarını 
asla ödeyemem. İyi ki öğrencileri 
olmuşum... 



ÜCRET GELİRLERİNDE VERGİ (*) 

Naci Önsal: Biz toplantımıza 
başlayalım. Toplantıya ilerleyen da-
kikalarda katılacak arkadaşlar ka-
tıldıkları yerden devam etsinler. Ne 
dersiniz?

Zeki Erdut: Uygun.

Naci Önsal: Ben bu konuşma-
ları izninizle kayıt altına alacağım. 
Aslında bir kitapçık yaparım diye 
düşünüyordum. Ama konuşma üçü-
müzün arasında kalırsa o zaman 
dergi için Türk Metal Dergisi için bir 
söyleşi özeti filan yapabilirim diye 
şimdi aklımdan da o geçiyor doğru-
su. Müsaadenizle ben başlayım bir 
iki hatırlatma yapacağım. Önce siz-
lere bu katılımınız için tabi teşekkür 
ediyorum özellikle katılmayan ar-
kadaşları görünce sizin katılımınız 

daha da değer kazandı. Tekrar te-
şekkür ediyorum. 

Bugün ücret gelirlerinin vergi-
lendirilmesi konusunu konuşalım 
istemiştim. Aslında konu yeni değil 
yani uzun süredir bu ücret gelirle-
rinin vergilendirilmesinde bir sorun 
olduğu herkes tarafından kabul edi-
liyor. Biraz dosyalarımı karıştırdım 
2014 yılında Türkiye İşçi Sendikaları 
Konfederasyonu’nda (TÜRK-İŞ) ol-
duğum dönemlerde “İşçi Ücretle-
rinin Vergilendirilmesinde Adalet 
İstiyoruz” diye size şu an ekranda 
göstermeye çalıştığım bu dosya-
yı hazırlamıştık. Bu dosyanın ön ve 
arka yüzünde ve dahi iç yüzünde bu 
işlere kafa yormuş, makaleler kitap-
lar yazmış bilim adamlarından, uz-
man maliyecilerden paragraflara yer 
vermiştik.
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Haklılığımızı ve sıkıntımızı o 
açıdan da gösterebilmek adına bu 
dosyayı da Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’ndeki (TBMM) bütün mil-
letvekillerine ulaştırmıştık. Sonra 
dosyamdan geçen yıl Türkiye Dev-
rimci İşçi Sendikaları Konfederasyo-
nu’nun (DİSK) bir araştırması çıktı. 
Arada bu iş devam ediyor ama son 
birkaç yıldır ücretlerin vergilendi-
rilmesi, ücret gelirlerinin vergilen-
dirilmesi âdete yılın ikinci yarısında 
konuşulmazsa olmaz konulardan 
biri haline gelip gündemi işgal et-
meye başladı. Yakın zamana gelince 
20 Eylül 2022’de DİSK Başkanı’nın 
basına yaptığı konu ile ilgili bir açık-
laması var ve ben 5 Ekim 2022 tari-
hinde’de Dünya Gazetesi’nde Osman 
Arolat’ın köşesinde TÜRK-İŞ, Hak 
İşçi Sendikaları Konfederasyonu 
(HAK-İŞ) ve DİSK üç konfederas-
yon ortak talepte bulundular vergi 
konusunda ortak, şikâyetlerini dile 
getirdiler diye bir makalesini gör-
düm. Ama makalede 4.000 Türk li-
ralık (TL) bir ücretten bahsedildiği 
için biraz galiba orada bilgi karışıklığı 
ya da basımda bir hata olmuş olabi-
lir. Ama zaten bir gün sonra herhalde 
sizlerde gördünüz basında TÜRK-İŞ 
ve Türkiye İşveren Sendikaları Kon-
federasyonu’nun (TİSK) vergi konu-
sundaki bir mektubu Cumhurbaş-
kanı’na gönderdikleri haberi yer aldı. 
O arada ben de sizlere kişisel düşün-
cemi göndermiştim. 

Ben doğrusu asgari ücretin ver-
gi dışında kalması gereken bir ücret 
olduğunu niteliği itibari ile düşünü-

yorum. O nedenle de asgari ücretin 
16 katı tutarının vergiden bağışık ol-
ması gerektiğini düşünüyorum. Niye 
16 katı derseniz. Genellikle kamu 
kesiminde ve kurumsallaşmış özel 
sektörde işçi işe asgari ücretle başla-
sa bile 4 ikramiye aldığı için 12+4=16 
katının uygun olacağını düşündüm. 
Bunun tutarı da bugün ki asgari üc-
ret üzerinden 103.536 TL işçinin geli-
ri 103.536 TL’yi aştığında aşan kısım 
tek bir oranla yüzde 15 vergilendiri-
lebilir diye düşündüm tabi bu yüzde 
15’in yüzde 10 olmasında da bir engel 
yok çünkü hepimiz biliyoruz 2006 
yılına kadar işçiler ücretleri vergi-
lendirilirken bir avantaja bir görece 
üstünlüğe sahiptiler. Yüzde 15’lik 
dilim sadece işçilere uygulanır diğer 
gelir vergisi mükellefleri için vergi, 
yüzde 20’den başlardı. Bir düşünce-
mi daha söyleyip susacağım. Birde 
bu vergilendirmenin kolay olması, 
basit olması, ortalama eğitimde bir 
işçinin anlayabileceği, kendi ücre-
tinin netini hesaplayabileceği basit 
bir sistem olması gerektiğine inanı-
yorum. Yani bu işleri böyle komplike 
yaparak büyük uzmanlık alanla-
rıymış haline getirmek kanaatimce 
meziyet de değil, marifet de değil. 
Ben sizlerle konuşurken söyleye-
bilmek adına asgari ücretin aşağı 
yukarı 1.500 TL üzerinde 8.120 TL’lik 
bir ücret aldım. O ücretin neti Mayıs 
ayına kadar 6.481 TL. Mayıs ayın-
da 6.355 TL’ye düşüyor. Haziran da 
6.135 TL’ye bir kere daha düşüyor. 
Temmuz da bu ücret 6.334 TL’ye 
yükseliyor. Ağustos’ta ücretin neti 
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6.560 TL’ye yükseliyor. Sonra 6.609 
TL’ye yükselerek Eylül ve Ekim ay-
ları tamamlanıyor. Ve sonra Kasım 
ayında 6.194 TL’ye ve Aralık ayında 
6.126 TL’ye düşüyor yani dalgalı kur 
gibi dalgalı bir net ücret. Bu neden bu 
kadar zorlaştırılır. Neden bu kadar 
ancak bilenlerin halledebileceği bir 
konu haline getirilir? Doğrusu ben 
bundan kişisel bir rahatsızlık duyu-
yorum. Tekrar olacak ama bu vergi 
meselesinin ortalama eğitimde bir 
işçinin kendi brüt ücretinden net üc-
retini hesaplayabileceği bir duruluk 
içerisinde olması gerektiğine inanı-
yorum. 

Ben burada nokta koyacağım. 
Söyleyebileceklerimi sizlerden son-
raya bırakmak istiyorum. Zeki Ho-
cam, Oğuz Hocam hanginiz devam 
etmek istersiniz?

Zeki Erdut: Oğuz Karadeniz de-
vam etse daha iyi olur. Çünkü vergi 
konusunun asıl uzmanı Oğuz’dur.

Oğuz Karadeniz: Estağfurullah.

Zeki Erdut: Ben vergiye ilişkin 
bu söylediklerinizin hepsine katıla-
rak vergi dışında şu anda ülkedeki 
durumları değerlendirmek istiyo-
rum. O yüzden Oğuz başlarsa iyi olur.

Naci Önsal: Oğuz Hocam, o za-
man siz başlayın lütfen.

Oğuz Karadeniz: Hocam önce-
likle nazik davetiniz için çok teşek-
kür ediyorum. 

Çok kritik bir konu tabi özetle 
1980’lerden sonra uygulanan 1984’te 
başlayan Türkiye’de arz yönlü ik-
tisat politikalar (hatta 24 Ocak’ta 
başlayan) ağırlıklı olarak verginin 
ücretliler üstünde kalmasına neden 
oldu ve hatta 1990 yılında öyle bir 
şey oldu ki büyük bankaların genel 
müdürleri, adeta bankaların ödedi-
ği kurumlar vergisinden daha fazla 
vergi öder hale geldi. Ve dolayısıyla 
bordro mahkûmu dediğimiz bir ke-
sim ortaya çıktı. Söz konusu kesim 
zaten vardı ama uygulanan poli-
tikalarla vergi yükü, sermayeden 
ücretliler üstüne doğru yöneldi. Üc-
retlilere baktığımız zaman ücretlileri 
ayıran bir prensip var; ayırma kura-
mı. Ücretlilerde vergi kaynakta kesi-
liyor. Ama tabi diğer kendi hesabına 
çalışanlarda, işverenlere baktığımız 
zaman ertesi sene vergilendirme 
var. Söz konusu kesimden de üc-
retlilerle denge sağlamak için peşin 
vergi alınmaya başlandı. Ancak her 
iki grup arasında halen vergilendir-
mede önemli eşitsizlikler mevcut. 
Örneğin ücretliler sigorta primleri 
dışında vergi matrahlarından kendi 
giderlerini düşemiyorlar. Kendim-
den örnek vermem gerekirse mese-
la ben akademik yayın alıyorum ama 
akademik yayınlara yaptığım harca-
maları kendi vergi matrahımdan dü-
şemiyorum. Bu tip sorunlar var. Ben 
şimdi hazırladığım sunumumdan 
daha doğrusu daha önce başka bir 
nedenle hazırladığım ve makaleye 
dönecek çalışmamdan birkaç kesit 
sunmak istiyorum size. (Ekranımı 
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paylaşabilir miyim acaba?) Hâli-
hazırda da yani ücretler üzerindeki 
vergi takozu dediğimiz nokta Eko-
nomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü 
(OECD) ortalamasının üstünde. Bir 
taraftan da şunu göz ardı etmemek 
gerekiyor bunlara takoz yüklü bir 
noktalarda isimlendirirseniz bunu 
işveren bakış açısı ile yapıyorsunuz. 
Bu sefer gerçekten işçilerin gelecek-
leri için ayırdıkları zorunlu kesintiler, 
devletin koyduğu katkılar, işverenin 
koyduğu katkılar bunun dışında ka-
lıyor ve dolayısıyla kavramlar birbi-

rine karışıyor. Bunlar aynı zamanda 
gerçekten sosyal devletin işlevlerini 
finansmanda kullandığı sosyal gü-
venlik primlerinin büyük bir kısmı, 
orada da 5 puanlık prim indirimi var 
mesela işverenlere dönük. İşçilere 
dönük olarak ise asgari ücrete kadar 
olan kısım gelir vergisi dışında bıra-
kıldı. Ben şimdi küçük bir şey pay-
laşmak istiyorum burada. Şu anda 
ekranımı görüyor musunuz?

Naci Önsal: Evet.

Oğuz Karadeniz: Bunun üze-
rinde ben 2014’ten beri çalışıyorum. 
Ama hala bitiremedim bu çalışmayı. 
Şimdi eğitim seviyelerine göre bura-
da 2010’da, 2019 ve 2021’de özel sek-
törde medyan ücretin yani ortanca 
ücretin asgari ücrete oranını görü-
yorsunuz. Şimdi ilkokul mezunla-
rında asgari ücrete kadar medyan 
ücretin asgari ücrete oranı 1,05’ten 
1,01’e gerilemiş; genel lise mezun-
larında 1,12 imiş 1,06’ya gerilemiş; 

2010’dan 2021’e üniversite mezun-
larını inceleyin bakın 1,70’ten yani 
asgari ücretin 1,7 katından 1,24 katı-
na gerilemiş yani Türkiye’de işgücü 
piyasasında asgari ücret çok önemli 
bir hale gelmiş durumda bir kere 
bunu göz ardı etmeyelim. Ücretler 
asgari ücrete doğru yakınsamış gö-
züküyor. Türkiye İstatistik Kurumu 
(TÜİK) Hanehalkı İşgücü Araştır-
ması (HİA) 2021 mikro veri setinden 
yaptığım hesaplamaya göre, özel 



119KARATAHTA / Is Yazıları Dergisi

sektörde çalışanların yüzde 65’i as-
gari ücret veya asgari ücretin biraz 

üzerinde bir ücretle çalışıyor.
 

Şimdi asgari ücret son 20 yılda 
reel olarak yüzde 132 arttı nominal 
artış 13 kat. Fakat Naci Hocam en 
büyük sıkıntımız bizim sizin yüksek 
vergi ödemenize, bizim yüksek ver-
gi ödememize sebep olan kısım yüz-
de 15’lik vergi dilimi yani o ilk vergi 
dilimi, o vergi dilimleri yüzde 15, 20, 
27, 35 dediğimiz artan oranlı vergiler. 
Buradaki alt vergi dilimleri 6,3 kat 
arttı. Dolayısıyla da ücretliler hemen 
bir üst vergi dilimine giriyor ve daha 

fazla vergi ödüyor. Buradan kaynak-
landı bu konu. Fakat diğer taraftan 
artan oranlı vergi sistemi sayesinde 
devlet yüksek gelir grubundan ver-
giyi alıyor ve düşük gelir gruplarına 
dönük sosyal harcamalarını da fi-
nanse diyor. Bunu da söyleyelim…  

Bu vergi dilimlerinin düzeltilme-
si gerekiyor. Sebebi bunun şu, asgari 
ücret özellikle 2002 ile 2021 yılları 
arasında 3 yıl hariç baktığımız za-
man enflasyonun üzerinde arttı.
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Ama vergi dilimleri aynı oran-
da artmadı. Hal böyle olunca da biz, 

daha kısa sürede erken vergi dilimi-
ne girmeye başladık. 

Peki, şimdi bir başka konu şu; 
personel maliyetinin ciroya oranı ne 
kadar? Ben bunu oturdum sanayi 
hizmet istatistiklerinden tek tek he-
sapladım. 2003’ten itibaren hesap-
ladım. Bizim için önemli bu. Çünkü 
vergiyi kim ödüyor? Yani vergiyi ve 
sigorta primini kim ödüyor? Esasın-
da her sektöre göre değişiyor. Bakın 
burada tekstil ürünleri imalatında 
2003’te yüzde 9 iken personel mali-
yetinin ciroya oranı şuan yüzde 8’ler 
civarında. Giyim eşyaları imalatında 
yüzde 10 iken yüzde 13’ler civarın-
da. Türk Metal’in örgütlü olduğu ana 

metal sanayiinden yüzde 7’lerden 
3’lere düşmüş oran. Dolayısıyla per-
sonel maliyetinin ciro içindeki payı o 
kadar düşük ki dolayısıyla aldığınız 
buradan indirdiğiniz vergi esasında 
işverenin bir yerde ücret pazarlı-
ğında elini rahatlatıyor. Çünkü Tür-
kiye’de esasında, vergi ve sigorta 
primi gibi düzenlemeler “İşverenin 
üzerinde mi kalıyor? İşçinin üzerin-
de mi kalıyor?” bunlar sektörlere 
göre değişiyor. Eğer emek yoğun bir 
sektörde ise işçinin üzerinde kalıyor. 
Ama yani işveren de ona göre ayar-
lama yapıyor.
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Personel maliyeti katma değe-
ri oranına baktığımız zaman tekstil 
ürünleri imalatında mesela yüzde 
36’lardaymış yüzde 32’lere düşmüş, 
giyim eşyaları imalatında yüzde 

38’lerden yüzde 62’lere çıkmış ama 
ana metal sanayiine gelelim yüzde 
30’lardan rakam yüzde 13’lere düş-
müş.

Şimdi bir başka konu da şu, iş-
gücüne yapılan ödemelerin işletme-
nin yarattığı gayri safi katma değer 
içindeki payı bakın burası önemli 
2016’da yüzde 37’den 2022 ikinci 
dönemde yüzde 25,4’lere gerilemiş. 
Sermayenin payı ise 47,5’ten 54’e 
çıkmış. Burada evet, vergi verme-
sin ücret gelirleri biraz daha rahat-

latalım diyebilirsiniz. Fakat vergi 
vermesin dediğiniz noktada bunu 
işveren kendi lehine daha fazla kul-
lanıp ücret pazarlığında işçinin eline 
geçen miktarı azaltmaya çalışabilir. 
O yüzden bu noktada ben yapılma-
sı gerekenin, ücretlinin milli gelirden 
milli hasıladan aldığı payın artırıl-
ması olduğunu düşünüyorum. 
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Net hasılanın dağılımına bak-
tığımız zaman da 2021'de sermaye 
lehine bir gelişme var. Emeğin payı 
işgücüne yapılan ödemelerin payı 

yüzde 36,4’e düşmüş 2021 yılında. 
Bir başka anlatımla 7 puanlık azalma 
var 2016’ya göre. 

 Ve asgari ücretten çalışanların 
oranı 30,5’ten 56,5’e çıkmış ama ben 
bunun yüzde 5 üstü ve yüzde 5 altı-
nı da aldım. Yüzde 65’e denk geliyor. 
Eğer biz 16 aylık asgari ücreti vergi 
dışı bırakırsak tamam bizim kendi 
işçilerimiz vergi ödemeyecek ama 
bu sefer banka genel müdürleri işte 
ne bileyim emekli olup akademiye 
çalışan özel üniversite profesörleri, 
danışmanlık yapanlar örnek veri-
yorum beyaz yakalı dediğimiz üst 
kesimin tamamı da bu istisnadan 
yararlanacak. Yararlansın ne ola-
cak diyebilirsiniz. Bu sefer de artan 
oranlı vergi sistemi önemli bir zarar 
görür. Artan oranlı vergi sistemi ne 
olursa olsun hâlâ Türkiye’de geli-
rin yeniden dağılımını düzelten bir 
fonksiyonu vardır. Dolayısı ile bunu 
da göz ardı etmemek gerekir diye 

düşünüyorum. 
Bir de vergi kredisi dediğimiz 

kısım var. Yani bazen düşük gelir-
liyi korumak adına mesela çocuk-
luyu korumak adına gelir düzenle-
meleri yapılabilir. Türkiye’de çocuk 
yardımları yok. Aile yardımları yok. 
Evet, asgari ücret çok düşük kalıyor. 
Mesela en son yapılan düzenleme ile 
biz çocukları da bir yerde fiilen dışa-
rıda, kapsam dışında bıraktık. Çün-
kü eskiden 4 çocuklu asgari geçim 
indirimi (AGİ) nedeniyle daha az ver-
gi ödüyordu. Şimdi asgari ücretlinin 
vergi dışında kalması ile beraber on-
larda bu avantajdan daha az yarar-
landılar. Türkiye’de esasında bizim 
sadece asgari ücretin vergi dışında 
kalması için değil; sosyal harcamalar 
yoluyla emeğe daha fazla transferin 
yapılması noktasında da çaba gös-
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termemiz gerekiyor. Vergiyi azalttı-
ğımızda sosyal harcamalar da aza-
lacaktır. Vergiyi azalttığımızda evet 
bir takım haklarımızı da kaybetme 
durumları ortaya çıkacaktır çünkü 

kamu finansmanı sonuçta büyük bir 
daralma ile karşı karşıya kalacaktır. 
Yine bir başka konu son bir nokta 
ona da değineyim ve bitireyim. 

 

Burada gördüğünüz personel 
maliyeti/katma değer oranını gös-
teren önemli bir tablo. Bakın deri 
giyim eşyaları imalatı yüzde 62, ana 
metal sanayiinde ne kadara düş-
müş katma değer oranı yüzde 13. 
Muhtemelen teknoloji kullanıyoruz 
ilerleyen safhada işte tüm sektör-
lere 5 puanlık prim indirimi yapıyo-
ruz. 5 puanlık prim indirimi mesela 
sosyal güvenlik primleri parafiskal 
gelirdir. Yani vergi benzeri gelirdir. 
Bu durumda vergi almaktan vaz 
geçiyoruz. Prim almaktan vaz geçi-
yoruz. Ana metal sanayiinde sosyal 
güvenlik primlerinin katma değeri 
çok düşük iken giyim eşyalarının 
imalatında daha yüksek. Dolayısıyla 
bu çerçeve de baktığımız zaman bi-
zim bu teşvik düzenlemelerini göz-
den geçirip emeğin katma değerden 

aldığı payı arttıracak şekilde sosyal 
harcamaları arttırmamız gerekiyor. 
Çünkü prim de vergi benzeri bir ge-
lir. Eğer prim almazsanız sonuçta 
bunları vergi ile finanse ediyorsu-
nuz. Çocuk yardımları gibi bakım 
sigortası gibi uygulamalarla hem is-
tihdam yaratıp hem de emeğin milli 
gelirden aldığı payı yükseltebiliriz 
diye düşünüyorum.

Haklı bir mücadele. Ben de vergi 
vermeyeyim ama vergi vermek si-
yasal haktır ve aynı zamanda ödev-
dir. Dolayısıyla bu çerçevede bizim 
bu düzenlemeyi getirirken bunun 
ikincil gelir dağılımına yaratacağı et-
kiyi gözden geçirmemiz gerekir diye 
düşünüyorum. Sosyal harcamalar-
daki etkiyi, sosyal harcamalarda 
yaratacağı azalmayı gözden geçir-
memiz gerektiğini düşünüyorum. 
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Sabrınız ve ilginiz için çok teşekkür 
ediyorum.

Naci Önsal: Teşekkürler. Sayım 
Hocam da katılmış. Hoş geldin Ho-
cam. 

Şimdi izin verirseniz hemen tar-
tışmayı açmak adına Oğuz Hoca’dan 
sonra birkaç şey söylemek istiyo-
rum. Bir kere yeni bir şey söylemi-
yorum ben geçtiğimiz yılbaşından 
bu yana asgari ücret şu ya da bu şe-
kilde vergi dışıdır. Benim söylediğim 
bunun ortalama bir işçi tarafından 
hesabı yapılabilecek bir duruluğa, 
bir sadeliğe, basitliğe getirilmesidir. 
Dalgalı kur gibi biraz evvel rakam-
ları verdim size. Yani asgari ücretin 
biraz üzerinde bir ücret, 1 yıl içeri-
sinde net miktarı 6 kere değişir mi? 
Bunun ortadan kaldırılması lazım 
söylediğim bu. Ben sadece asgari 
ücretin bugün 12 kat tutarı vergi dışı 
dersek bunun 16 katına çıkartılması 
gerektiğini söylüyorum. Gerekçemi 
de söylüyorum. Bundan sonra da 
yüzde 15’lik bir vergi diliminin uygu-
lanması gerektiğini söylüyorum. İşin 
kolaylaştırılması, sadeleştirilmesi 
şikâyetlerin ortadan kaldırılması. 
Oğuz Hocam diyor ki devlet vergi-
yi zenginden alıyor. Müterakki veya 
artan oranlı vergi sistemi içerisinde 
efendim zenginden alınıp fakire ve-
riyor diyor. Eee sen çalışanların biraz 
evvel söyledin yüzde 60’ı asgari üc-
retli. Yani bu mantıkla asgari ücretli 
mi zengin oldu? Asgari ücretliden 
alıp asgari ücret elde edemeyenlere 
mi transfer yapacak devlet? Bunun 

kabul etmek ve geçerli bir sosyal po-
litika olduğunu söylemek mümkün 
müdür? Ayrıca bir konu daha var. 
Buraya hiç işi getirmek istemiyo-
rum ama bir memurun ücret geliri-
nin vergilendirilmesi ile işçinin ücret 
gelirinin vergilendirilmesi arasında 
da çok ciddi fark var. Yani şöyle bir 
baktım ona da 1. derece hukuk mü-
şaviri 28.850 TL bir ücreti var. Bu üc-
ret üzerinden sadece 1.650 TL vergi 
ödüyor. Hâlbuki o bir işçi olsaydı her 
ay 8.500 TL vergi ödeyecekti. Yani 
vergideki problem bir tane iki tane 
değil ama bugün ben sadece işçileri 
konuşmak istiyorum. Çünkü bir de 
işçi memur kavgası yaratmak sev-
dasında filan değilim. Bunları hatır-
latayım dedim. Söz sizin Zeki Hocam.

Zeki Erdut: Teşekkür ediyorum 
bu davetiniz için. 

Şimdi sizin söylediklerinizin 
hepsine katılıyorum. Vergide adalet, 
asgari ücretin vergi dışında olması, 
vergi gelirlerinin azaltılması ve ver-
gilendirmenin kolay anlaşılır olması. 
Bütün bunlara katılıyorum. Oğuz, bu 
sizin önerilerinizi doğrulayacak nite-
likte bir açıklama yaptı. Oradan da 24 
Ocak 1980’den başlattı. Ben buradan 
hareketle makroekonomik bir de-
ğerlendirme yapmak istiyorum ama 
Oğuz kadar geriye götürmeyeceğim. 
2016-2021 dönemi için söyleyece-
ğim. Türkiye’de ortalama büyüme 
bu 7 yıllık dönemde 3,97 istihdam-
daki artış binde 97. Yani ekonomik 
büyüme ile istihdam artışı arasında 
bir tutarsızlık var. Nüfus artışı 1,59. 
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Nüfus artışı ile istihdam artışı ara-
sında da bir ilişki yok. Ve ciddi bir 
işsizlik sorunu var hepimizin bildiği 
neredeyse dörtte bire gelmiş du-
rumda geniş anlamda işsizlik tanımı. 
Bütün bunlar Türkiye’de çok ciddi bir 
bölüşüm sorunu olduğunu gösteri-
yor ve giderek bir toplumsal buna-
lıma doğru sürükleniyor. Bu anlayış 
içinde vergi, özellikle ücretlerden 
alınacak olan bildiğiniz gibi işgücü 
piyasasına köklü bir müdahale anla-
mına geliyor. Her ikinizin de önerileri 
doğrultusunda “Yapmak istediğimiz 
nedir?” diye sorulacak olursa asıl 
yapmak istediğimiz ücretlilerin sa-
tın alma gücünü korumak. Ancak 24 
Ocak 1980’den bu yana uygulanan 
ekonomi politikaları, Türkiye’de üc-
retlilerin satın alma gücünü koruma 
olanağını tanımıyor. Neden tanımı-
yor? Biraz önce Oğuz söyledi net hâ-
sıla içinde ücret paylarına bakılacak 
olursa 2016 yılında yüzde 43,3 iken 
bugün yüzde 30,9’a gelmiş vaziyette. 
Yani 12,4 ücretlilerin ulusal gelirden 
aldıkları pay gerilemiş. Bunun da 
yüzde 70’i neredeyse asgari ücretli. 
Yani asgari ücretlilerin, ulusal gelir-
den aldıkları pay geriliyor. Bu geri-
lemede verginin de etkisi var. Ücret 
dışı gelirler, olağanüstü artıyor ve 
vergi alınmıyor. Biraz önce Oğuz’un 
söylemek istediği herhalde bu. Eğer 
ben yanlış anladıysam lütfen düzelt 
Oğuz. 2016’da 56,7 sermayenin net 
hasıladan aldığı gelir payı.

Oğuz Karadeniz: Doğru Hocam.

Zeki Erdut: 2021’de 63,5’e çıkmış. 
Ve vergi ödemiyorlar. Bu vergiyi üc-
retli ödüyor, özellikle asgari ücretli 
ödüyor. Gerçek milli gelir bu dönem-
de 2016-2022 döneminde yüzde 4 
civarında artarken ücretlilerin pay-
ları 8,3 oranında geriliyor. Bizim as-
gari ücreti vergi dışında bırakmamız 
halinde birkaç risk var. Nedir o risk-
ler? diye sorulacak olursa; birincisi 
şu ücretlerdeki vergi ya da sigorta 
primi değişikliği yolu ile gerçekle-
şecek olan bir satın alma gücü artışı 
derhal fiyatlara yansıyor. Türkiye’de 
enflasyon gibi bir belanın olduğunu 
hepimiz biliyoruz. Böyle bir ortamda 
ücretlilerin gelirlerinde sağlanacak 
bir rahatlama ne kadar olursa olsun 
kaynağı fiyat artışlarına gidiyor. Ve 
bu fiyat artışları ikinci bir risk doğu-
ruyor. Biz gelir vergisinden tasarruf 
ederken, kamu harcamalarında or-
taya çıkacak açığı dolaylı vergilerle 
karşılamaya yöneliyoruz. O zaman 
ne olacak emeğin ödeyeceği pay 
artacak. Etin, sütün, peynirin fiya-
tı artacak. Bunu derhal özel sektör 
fiyatlara yansıtarak kendisini ko-
rumanın yolunu buluyor/biliyor. Bu 
bakımdan da riskli bir durumla karşı 
karşıyayız. Bu hali ile vergi kaybının 
daha doğrusu asgari ücreti vergi dışı 
bıraktığımız zaman ortaya çıkacak 
olan vergi kaybının bedelini yine 
asgari ücretli ödeyecek. Üçüncü bir 
unsur daha var. Vergide ortaya çı-
kacak kayıplar. Kamu hizmetindeki 
kesintilerle birleştiğinde okullarda 
su akmıyor temizlik veliler tarafın-
dan yapılıyor. Güvenlik neredeyse 
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veliler tarafından yapılıyor. Sağ-
lık kuruluşları, sağlık sistemi tam 
bir felaket halinde. Randevu almak 
mümkün değil. Hizmet almak hiç 
mümkün değil. Mevcut hizmete eğer 
ek bir ödeme yapamıyorsanız geriye 
sadece yalvarmak kalıyor Tanrı’ya, 
sağlığıma kavuşayım diye. Böyle bir 
ortamda bir bütün halinde makroe-
konomiyi düşünmek gerekir. Evet, 
vergi gibi ciddi bir sorunla karşı kar-
şıyayız ama bu sorun bizi götürüp 
daha büyüğüne taşımasın. 

Bütün bu işler olup biterken dün 
(06.10.2022), biraz önce Naci Bey’in 
söylediği açıklama geldi TÜRK-İŞ 
ve TİSK’ten. Orada üç unsur benim 
dikkatimi çekiyor. Onları da dile ge-
tirmek isterim. Diyor ki kayıtlı ve 
örgütlü işletmeleri destekleyerek 
SGK pirim ve vergi muafiyeti uygu-
lamasının daha da genişletilmesi-
ni istiyoruz. Şimdi, SGK primi zaten 
sistem açık verirken nasıl olacak 
da muafiyeti genişleyecek. Biz vergi 
muafiyeti talep ettiğimizde bu uy-
gulama genişleyecek olursa kamu 
hizmetini nasıl vereceğiz. Bu ikinci 
bir unsur daha var dünkü bildiride 
sosyal fayda. Sosyal faydadan ka-
sıt olsa olsa ücretlinin satın alma 
gücünü korumak olabilir. Burada 
eğer asgari ücretlinin vergisinden 
tasarruf edip toplumu korumayı 
düşünüyorsak, bu pek vergi niteli-
ği bakımından uygun değilmiş gibi 
geliyor bana. Üçüncü bir unsur daha 
var dünkü bildiride; Ücret eklerinin 
prim matrahına dâhil edilmemesi 
çalışanları koruyacaktır diyor. Yani 

şimdi ücret eklerinin prim matrahı-
na dâhil etmemek çalışanı koruya-
caksa bir süre sonra nasıl bir taleple 
karşı karşıya kalacağız. Efendim şu 
sigorta primlerini de düşürelim hatta 
ortadan kaldıralım tasarruf edelim 
mi diyeceğiz. Hani giderek benim 
iktisat bilgimi, sosyal politika bilgimi 
zorlayan taleplerle karşı karşıya ka-
lacakmışız gibi geliyor. 

Bir başka yönüne daha sorunun 
bakmak istiyorum. Elbette vergi ile 
ilgili ve baştan beri eğer asgari ücret 
vergi dışı bırakılacaksa amacımız iş-
çinin satın alma gücünü korumak ol-
malıdır derken ve size hak verirken, 
aylık mutlak yoksulluk sınırı asgari 
ücreti 1.745 TL aşmış vaziyette, 7.245 
TL mutlak yoksulluk. Yoksulluk sı-
nırı ise 23.600 TL çıkmış. Bu koşullar 
altında satın alma gücünü koruma-
lıyız. Bu güç korunacak olursa asga-
ri ücretli vergisini de ödesin. Dilimi 
yüzde 15 değil yüzde 45 olsun ama 
korunsun. Çünkü bunları yapmaya-
cak olursak bir başka felaketle karşı 
karşıyayız. Hanehalkının borçları, 
Mayıs 2022 Merkez Bankası (MB) Fi-
nansal İstikrar Raporuna göre 1 tril-
yon 137 milyar 800 milyon TL hane-
halkının borcu var. Bunun milli gelire 
oranı yüzde 14,6. Öteki gelişmekte 
olan ülkelerden daha az diye de de-
ğerlendiriliyor ama bir özelliği var bu 
borcun, özellikle kredi kullanımın-
da ücretlilerin yüzde 70’ten fazlası 
borçlu. Bu borçlu kesim içinde de bi-
zim satın alma gücünü korumamız 
gereken asgari ücretli de var. Çünkü 
bu borçluluk devam ederken, çalış-
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ma koşulu olarak dayatılan her şeyi 
özellikle asgari ücreti kabul etmek 
zorunda kalıyoruz. Buradan kurtu-
labilmek için de makroekonomik 
politikaları gözden geçirmek, yeni 
baştan bu işleri düzenlemek, bunun 
içinde de asgari ücret ve asgari ücret 
üzerinden alınacak vergiyi ve sigor-
ta primini değerlendirmenin daha 
doğru olacağı kanısındayım. Benim 
şimdilik söyleyeceklerim bunlar. 
Sürçülisan ettiysem affola.

Oğuz Karadeniz: Küçük bir ekle-
me yapabilir miyim bende? 

Naci Önsal: Tabi Oğuz Hocam, 
buyurun.

Oğuz Karadeniz: Şimdi tabi bu 
özellikle neoliberal iktisat politikala-
rı ücreti baskılarken örneğin prime 
esas kazancın alt ve üst sınırları ara-
sındaki makas 25 katlardan 80’lerde 
1,5 kata 1 kata hatta 1995 yılında üst 
sınır, asgari ücretin altına düştü. O 
zaman alt ve üst sınırlar Bakanlar 
Kurulu tarafından belirleniyordu. 
Şimdi mesela ücret eklerinden prim 
alınmaması önerisi ciddi başka bir 
sorun getirecek. İlerleyen süreçte 
işçinin alacağı yaşlılık aylığı, ölme-
si halinde yakınlarının alacağı ölüm 
aylığı, iş kazası geçirmesi halinde 
alacağı sürekli iş göremezlik geliri 
daha düşecektir. Çünkü prime kar-
şı biz edim alıyoruz. Dolayısı ile hani 
prime esas kazancın matrahını da 
indirmek başka sorunlar yaratacak-
tır. Bir de hani şu noktanın altını bir 

daha çizeyim daha adaletli bir vergi 
sistemi için daha geniş kapsamlı bir 
çalışma yapılması gerekiyor bende 
Zeki Hoca’ya katılıyorum. Özellikle 
sınırlar kısmında daha basit olsun 
diyorsunuz yüzde 100 size katılıyo-
rum. Ücretliyi de koruyalım ama bir 
de ücretlilerin kendi içinde inanılmaz 
bir eşitsizlik var yani gini katsayısı 
çok yüksek. Çok yüksek ücret geliri 
elde edenler var. Yani işte 1.000.000 
TL, 1.500.000 TL, 2.000.000 TL, siz 
bunlardan da 100.000 TL’lik bir kıs-
mından da vergi almayacaksınız. O 
zaman üst gelir grubunun özellikle 
gelir oranlarını daha doğrusu gelir 
vergisi oranlarını arttırmak gereki-
yor.

Çok teknik bir çalışma yapma-
mız gerekiyor diye düşünüyorum. 
Aksi halde üst gelir grubu bu avan-
tajdan yararlanacaktır. Belirtilen 
durum da özellikle ikincil gelir dağı-
lımının bozulmasına neden olabile-
cektir. Teşekkür ediyorum.

Naci Önsal: Teşekkürler. Sayım 
Hocam size söz vermeden izninizle 
iki satır konuşmak istiyorum. 

Bir kere Zeki Hocam birkaç kere 
asgari ücret vergi dışı bırakılacak-
sa dedi. Oğuz Hocam da bunu böyle 
kullandı. Ortada bir veri var. Asgari 
ücret şu anda vergi dışı arkadaşlar. 
Yani var olan bir şeyi mi tartışıyoruz 
tekrar. Benim söylemek istediğim 
bu zeminde asgari ücretin yılbaşın-
da 10.000 TL olacağı konuşuluyor 
günümüzde. Asgari ücret 10.000 TL 
olursa 120.000 TL’lik bir ücret geliri, 
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vergiden bağışık olacak demektir. 
Benim söylediğim bunun adil olma-
dığı asgari ücretin 12 katının değil, 16 
katının vergi dışı bırakılması bunu 
aşan miktarın da tek oranla yüzde 
15 mi olur, yüzde 10 mu olur vergi-
lendirilmesi. Benim söylediğim bu. 
Burada çok acayip bir yenilik yok. 
Burada görece bir adalet var. Ve Tür-
kiye genelinde bir vergi kaybı olma-
yacağı da ortada. Yüksek gelirliler 
bundan avantaj elde edecek bunları 
konuşuyoruz zaten bunlar bugün 
veri. Asgari ücret vergi dışı ama öyle 
kötü bir vergilendirme dilimi öyle 
bir muamma halindeki tekrar ifade 
ediyorum üçüncü kez oluyor biliyo-
rum. İşte 8.000 küsur TL ücretteki 
bir işçinin 1 yıl içerisinde ücreti 6 kez 
değişiyor böyle komik bir şey olur 
mu? Bunun basit ve anlaşılır, işçi 
tarafından da hesaplanabilir hale 
getirilmesi mümkün değil mi? Be-
nim söylediğim budur. Yoksa genel 
manada sosyal politikalar açısından 
efendim pek çok bozukluklar var 
diyebiliriz. Ama burada konuştuğu-
muz netice itibari ile ücretlilerin sa-
tın alma gücünü korumaksa bunun 
yöntemlerinden bir tanesi de bu işçi 
ücret gelirlerinin tek oranla vergi-
lendirilmesidir. Çok uzak değil 2010 
yılına kadar işçi kesiminin böyle bir 
şikâyeti yoktu. Çünkü vergi dilim-
leri yeterli ölçüde büyütülüyordu 
ve düşük ücret grubundaki işçiler 
yılsonuna kadar ikinci vergi dilimi 
oranına erişmiyordu. Yani bunu ha-
tırlatmak istedim.

Sayım Hocam buyurun.

Zeki Erdut: Sayım Hoca, Naci 
Bey’in sözlerine bir şey ekleyebilir 
miyim?

Sayım Yorğun: Tabi Hocam, bu-
yurun lütfen.

Zeki Erdut: Ben bu açıklamaları 
yaparken sizin önerilerinize katıla-
rak söyledim. Yani kabul edilecekse 
derken, sizin öneriniz kabul edile-
cekse diye yoksa ona karşı çıkmak 
diye bir şey yok. Haklısınız diye de 
başta söyledim. 

Naci Önsal: Tamam, şimdi anla-
dım Hocam. Teşekkür ediyorum an-
ladım, kabul edilecekse.

Zeki Erdut: Estağfurullah.

Sayım Yorğun: Çok kıymetli Ho-
calarım öncelikle özür diliyorum. Bi-
raz geç bağlandım. Ama Oğuz Hoca-
mın açıklamalarının bir kısmını Zeki 
Hocamın konuşmalarının tamamını 
dinledim. Ama üzülerek ifade ede-
yim daha önce yapılan açıklamalar 
varsa maalesef dinleme imkânım 
olmadı. 

Öncelikle Naci Hocamız aslında 
meseleyi bir kez daha dar bir çerçeve 
çekmenin arayışı içerisine girdi. Ben 
hiç genişletmeyeceğim. O neden-
le hem Oğuz Hocamın hem de Zeki 
Hocamın söylediği makro sorunlar 
bu ülkenin temel sorunlarıdır. Ama 
burada ki tartışma zeminimizde 
böyle bir konu olmadığı için ona gir-
meden en azından vergi meselesini 
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konuşmak gerektiği düşüncesin-
deyim. Öncelikle bizim şöyle bir dü-
şünceyi gözden geçirmemiz lazım. 
Artan oranlı vergi tarifesi sistemi 
gerekli midir? Doğru mudur? Buna 
karar vermemiz lazım. İkinci bakış 
açımızın da şu olması lazım;  Şu anda 
mevcut olan artan oranlı sistem ger-
çekten adil bir vergi sisteminin ha-
yata geçmesine vesile oluyor mu? 
olmuyor mu? Temel mesele bu. 

İşin açıkçası gelir dağılımı açı-
sından artan oranlı vergi sisteminin 
doğru olduğu kanaatindeyim. Peki, 
sorun nedir? Bence sorunun temel 
nedeni 12 aylık asgari ücretin esas 
alınarak vergi dışı bırakılmış olma-
sının ardından, adeta bunun acısını 
çıkarırcasına vergi dilim oranlarının 
düşük tutulması. Ben bunun bilinçli 
yapıldığı kanaatindeyim. Dolayısı ile 
oradaki vergi kaybının hemen di-
limlerle tekrar telafi edilmesine yö-
nelik çok bilinçli bir sınırlandırma 
getirildiği kanaatindeyim. O nedenle, 
eğer Naci Bey’in teklifinde yer alan 
16 aylık ücreti esas alacak bir ver-
gi istisnasının getirilmesi halinde 
bu vergi dilimleri meselesinin biraz 
daha baskılandırılacağı kanaatin-
deyim. O nedenle benim önerim şu 
olur, öncelikle belki 12 olarak kalabi-
lir ama vergi diliminin yüzde 10’dan 
başlamasının daha adil bir sistem 
kuracağı kanaatindeyim. O nedenle 
sendikaların, vergi dilim başlangıcı-
nın yüzde 10 ile başlamasını ve vergi 
dilimlerinin de belirlenmesinde sa-
dece iktidarlarla çerçevesinin çizil-
memesi gerektiği kanaatindeyim. 

Çünkü konjonktüre göre iktidarlar 
gelir dilimi oranlarını üzülerek ve al-
tını çizerek belirteyim keyfi belirle-
yebiliyorlar veya kasti olarak düşük 
belirleyebiliyorlar. Asgari ücretin 
vergi dışında bırakılmasından sonra 
üst dilimlere doğru çok hızlı geçiş-
leri sağlayacak bir vergi dilimlerinin 
belirlendiğini görüyoruz. Dolayısıyla 
burada kalıcı ve uzun vadeli bir sis-
temi eğer düşünüyorsak, 16 aylık 
asgari ücret üzerinden yanılmıyor-
sam yaklaşık 103.000 TL’ye denk 
geliyor. Böyle bir dilimi istisna haline 
getirmek “olabilir mi?” olabilir. Ama 
şöyle bir problemimiz var, biraz önce 
de ifade edildi. Şu anda asgari ücret 
olarak görünen ücretlerin bir kısmı-
nın gerçekte asgari ücret olmadığını 
hepimiz biliyoruz. Eksik bildirmeden 
tutun bir sürü boyutları var ve işte 
asgari ücretin haricinde ikramiyesi, 
sosyal yardımı vs. var. Dolayısı ile o 
dilimleri bir anda geçebilir ve biraz 
önce ifade edildiği gibi bir yıl için-
de çok farklı net gelirle karşı karşı-
ya kalan işçi kesimi ile karşılıyoruz. 
Bunu gidermenin yolu bir daha altını 
çizerek söylüyorum yüzde 10’a doğ-
ru dilimi çekmek ondan sonra da di-
limlerin belirlenmesini daha makul 
bir düzeyde yapmamız lazım. Niye? 
Çünkü enflasyonun yüksek olduğu 
dönemlerde bu dilimler çok hızlı bir 
şekilde önemini yitiriyor. Eğer sizin 
düşündüğünüz gibi muhtemelen al-
dığınız bilgiler doğrultusunda söy-
lüyorsunuz asgari ücret 10.000 TL 
olursa dilimi 160.000 TL başlatmak 
gerekecek. İstisnayı 160.000 TL baş-
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latmak gerekecek. Dolayısıyla böyle 
bir tabloyla karşılaşırız. 

İnşallah enflasyon daha faz-
la yükselmez, yükselirse bu oran-
lar daha farklı bir yere doğru gider. 
Hocalarımızın bahsettiği o makro 
dengeler daha çok bozulur. O makro 
dengeleri de dikkate alarak artan 
oranlı vergi tarifesini amacına uy-
gun adil gelir ve adil vergi sistemini 
dikkate alacak şekilde yapmamız 
gerekir. Bunun yolunun da bir daha 
altını çizerek söylüyorum yüzde 10 
dilimle başlamak gerekiyor. Özel-
likle de yüzde 27’ye kadar dilimler 
5’er puan artarken neden üçüncü 
dilim yüzde 27’ye çıkıyor? Orada ki 
durumu izah etmek mümkün de-
ğil. Belki o yüzde 27, yüzde 25’e çe-
kilebilir. Buna benzer tartışmaları 
sendikaların kamuoyunun günde-
mine getirmesini kamuoyu desteği 
alması açısından önemli buluyorum. 
Aksi takdirde 16 aylık ücreti dikkate 
aldığımızda sendikalı işçilerle sen-
dikasız işçiler arasında da bir takım 
farklı bakış açılarının ortaya çıkma-
sı söz konusu olabilir. Yine Naci Bey 
çok iyi hatırlayacaktır. Eski dönem-
lerde toplu iş sözleşme görüşmele-
rinde biz masaya oturduğumuzda 
ortalama ücret, asgari ücretin 3 katı 
4 katı olurdu. Ama şimdi öyle bir 
noktaya gelindi ki neredeyse işçile-
rin yüzde 80’inin ücreti asgari ücret 
seviyesine düştü. Böyle bir problem-
le de karşı karşıyayız. Dolayısı ile bu 
dengeleri tekrar kurabilmenin yolu 
tarifeyi düzgün bir hale getirmekten 
geçiyor. Tarifeyi günün şartlarına 

göre objektif bir şekilde belirlemek 
gerekiyor. Muhtemelen 16 maaşın 
vergiden istisna olması kabul edile-
bilir. Fakat bu sefer belki 2 ay sonra 
işçiler bir üst dilime çıkacaktır. On-
dan bir iki ay sonra bir başka üst di-
lime çıkacaktır. Vergi gelirine ihtiyaç 
var ve bunu dengeli götürmek lazım. 
Benim önerim, vergi diliminin yüzde 
10 ile başlaması ve vergi dilimlerinin 
belirlenmesine tarafların müdaha-
le etmesinin daha doğru olacağını 
düşünüyorum. Bununda geçici değil 
kalıcı bir sisteme dönüştürülecek 
şekilde sendikaların veya endüstri 
ilişkileri ve çalışma hayatının taraf-
larının yani işveren ve işçi kesiminin 
katıldığı toplantılarla asgari ücret 
nasıl belirleniyorsa, asgari ücretin 
dışındaki vergi dilimlerinin belirlen-
mesinde objektif kararlar alınması-
na katkı sunabileceğini düşünüyo-
rum. Teşekkür ediyorum.

Naci Önsal: Sayım Hocam te-
şekkür ederiz. 

Dikkat ederseniz ben ücret ge-
lirlerini bu vergi oranları ve dilim-
lerinden kurtarmaktan bahsediyo-
rum. Tek oran. Asgari ücretin 16 katı 
tutarı vergiden bağışık, aşan kısım 
yılsonuna kadar yüzde 15 vergilen-
dirilir. Hani Anadolu’da ağzından bal 
akıyor derler 10 dedin ümit ediyo-
rum yüzde 10 olsun.

Sayım Yorğun: Yüzde 10 muhte-
şem de şimdi Hocaların dediği sorun 
başlıyor. Gelirimiz ne olacak? 



131KARATAHTA / Is Yazıları Dergisi

Naci Önsal: Devletin toplam ver-
gi gelirlerinin sadece yüzde 17,28’i 
stopaj yoluyla elde edilen vergiler. 
Yani bunun büyük bir oran olduğu-
nu söyleyemezsiniz. İthalattan elde 
edilen vergi yüzde 23’lerde demek 
ki benim söylediğimin yapılmasıy-
la ücret gelirleri üzerinden devletin 
büyük bir vergi kaybına uğrayaca-
ğını söylemek mümkün değil. Ayrıca 
siz sendikalı/sendikasız işçiler de-
diniz; benim söylediğim sendikasız 
işçilerin de lehinedir. Asgari ücretin 
16 katına erişinceye kadar eğer 2 ik-
ramiye alıyorsa, o limiti doldurunca-
ya kadar yemek parasıydı, yol para-
sıydı bütün bunlar vergiden bağışık 
olacaktır. Bunun içerisinde sendikalı 
üyesi olmayan işçileri koruma motifi 
de vardır. Ben tekrar ifade ediyorum 
basit, anlaşılır, kabul edilir, işçi tara-
fından hesaplanabilir bir sistem ya-
ratılmasını söylüyorum. Ama Sayım 
Hocam, efendim 16 katı tamam da 
bu yüzde 10’luk bölüm içinde diyelim 
ki 16 katı-20 katı kadar ki bölümü de 
yüzde 10’dan vergilendirilir şeklinde 
bir dilim öneriyorsa bunlar konuşu-
labilir, tartışılabilir. Ama bütün me-
sele ortalama bir işçi eline kalemi 
kâğıdı aldığı zaman benim brüt üc-
retim bu. Bu ay şu kadar fazla çalış-
ma ücretim var diyerek, kendi eline 
geçecek parayı hesaplayabilmelidir. 
Yani ücreti vergilendiriyorsun, ücret 
bir düşüyor bir daha düşüyor sonra 
bir daha düşüyor arada olmuyor bir 
daha yükseliyor bir daha yükseliyor, 
arada 2 kere daha düşüyor. Böyle 
bir model nerede var? Hangi ülkede 

var? Özür dilerim bunun artan oranlı 
vergi ile ne alakası var? 

Sayım Yorğun: Müsaade eder-
seniz bir iki şey söyleyeyim. Şim-
di sizin baktığınız yerden bakınca 
hiçbir problem yok. Kardeşim ben 
yüzde 15’de kilitliyorum dolayısı ile 
herkes ne alacağını bilecek, hangi 
dilimden vergi ödeyeceğini bilecek. 
Bu çok kolay, çok hoş bir şey. Keşke 
ülkemizin şartları buna evet deme-
mize müsaade etse Oğuz Hocamın 
ve Zeki Hocamın da üzerinde durdu-
ğu sorunlar olmazsa bu gerçekten 
de doğru bir öneri. Ben Ocak ayında 
alacağım ücretimi biliyorum. Aralık 
ayında alacağım ücretimi biliyorum. 
Cebime giren ücretimi biliyorum. 
Muhteşem bir şey hiç problem yok. 
Sizinle hem fikiriz. O nedenle dikkat 
ederseniz artan oranlı tarife siste-
minden devam edecek miyiz? Etme-
yecek miyiz? Veya vergi sistemi ge-
lire göre farklı olacak mı? Olmayacak 
mı? Eğer burada kesin bir karar ve-
receksek veya toplum, iktidar böyle 
bir karar verecekse burada hiçbir 
problem yok.

Dersiniz ki efendim işte, işçilerin 
aynen sizin söylediğiniz gibi asga-
ri ücretin 16 katına kadar bir istisna 
var ondan sonraki vergi kesinti-
si yüzde 15’tir. Hiçbir problem yok. 
Ama yarın diğer vergi muhatapları 
da bunu isteyecektir. Onlarda di-
yecek ki kardeşim benimkini niye 
gelirimin artışına göre yapıyorsun? 
Burada bir adil mantık oturtmamız 
lazım. O nedenle söyledim. Biz tari-
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feli sisteme devam edecek miyiz? 
Etmeyecek miyiz? Eğer edeceksek 
sizin söylediğiniz teklifi getirdiğimiz 
an diyecekler ki kardeşim bir saniye, 
siz bir sistem değişikliğinden bahse-
diyorsunuz. Yeni bir vergi diliminden 
bahsediyorsunuz. O nedenle dikkat 
ederseniz ben konuşurken “Böyle 
bir sistemle devam edecek miyiz? 
Etmeyecek miyiz?” diyorum. Benim 
kanaatim, gelire dayalı bir vergi sis-
teminin daha adil olduğu yönünde 
ve tek bir vergi sisteminin adil olma-
dığı yönünde. Nedeni de şu, özellik-
le geliri daha yüksek olandan vergi 
almazsak bu ülkenin gerçekten gi-
derlerinin karşılanmasında sorun 
yaşamaya başlarız. Bu sefer belki 
katma değer vergisi (KDV) oranla-
rını arttıracağız yine gelir dağılımını 
daha çok bozacağız. Yani endirekt 
yollara gideceğiz bu kez. Bunu dik-
kate alarak “Bir sistem değişikliğine 
gitmeli miyiz? Gitmemeli miyiz?” so-
rusunu sordum. Benim cevabım ka-
bul görür görmez bilmiyorum ama 
gelire dayalı bir sistemin daha doğru 
olduğu yönündedir görüşüm. Ülke-
nin vergi gelirine ihtiyacı yoksa veya 
sizin söylediğiniz gibi zaten alınan 
vergi öyle çok büyük değilse yapı-
lacak değişiklik, sorun yaratmaz. 
Ülke ekonomisini, makroekonomik 
açıdan da dikkate almalıyız. Gelir so-
runu olmayacaksa bence muhteşem 
bir şey. Ancak ben o kanaatte deği-
lim. 

Naci Önsal: Ben denilebileceğini 
düşünüyorum. Çünkü toplam vergi 

gelirlerinin yüzde 50,5’u dolaylı ver-
giler. Dolaylı vergileri kim ödüyor? 
İşçiler ödüyor. Yani onun için burada 
bütün vergi yükünü ağır bir şekilde 
işçilerin üzerine yüklemek nereye 
kadar adil olabilir? Bakın ben öğrenci 
olduğum yıllarda hocalarımdan “Üc-
ret karşılığında çalışanlar, kategorik 
olarak sabit gelirlilerdir.” tanımını 
duyardım. Bugün işçiler sabit gelir-
li değil. Bugün işçiler azalan gelirli. 
Eee bunun adil olduğunu savuna-
bilmek mümkün mü? Azalan gelirli 
bir işçi var. İşçinin başı göğe ermiyor 
ki, çok büyük paralar kazanmıyor ki 
yılın son daha doğrusu yıl içerisinde 
6 defa net ücreti değişebilsin. Değil 
mi? Bunların sorun yaratması nok-
tasında memurlardan alınan vergi 
ile işçilerden alınan vergiye baktığı-
mızda bu şimdiye kadar bir tartışma 
konusu olmadı. Bir sorun çıkartmadı 
da. Yani benim söylediğim işçilerin 
ücret gelirleri belirli bir muafiyetten 
sonra tek oranda vergilendirilince 
mi sorun haline gelecek diye düşü-
nüyoruz. Ya da devletin burada ver-
gi kaybı mı olacağını düşünüyoruz. 
Verginin konulduğu çok eski tarih-
ten beri verginin tabana yayılması-
nın vergi gelirlerini arttıracağı her-
kesçe biliniyor. 

Yani kısaca işçi kesimi ciddi bir 
sıkıntı içerisinde.  Bu sıkıntıyı, vergi 
dilimleriyle, vergi oranlarıyla oyna-
mak yerine en azından orta vadede 
kalıcı bir çözüme kavuşturmak la-
zım. Burada bütün siyasi partilerin, 
iktidar olsun muhalefet olsun. Bu-
günün muhalefeti yarının iktidarı 
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olabilir. Herkes için bir rahatlık ola-
cağının bir rahatlama olacağını dü-
şünüyorum. Diyebilirsiniz ki senin 
oturduğun yerden öyle gözüküyor. 
Ee ona da tabi sözüm yok. Ben dün-
yayı işçi gözüyle görmek mecburi-
yetindeyim. Evet, ilave yapmak iste-
yen arkadaşlarım varsa.

Sayım Yorğun: Müsaade eder-
seniz ben bir şey söyleyeyim. Bunu 
söylerken bir genel kabulümüzden 
de hareket etmemiz lazım. Siz de biz 
de hepimiz de şunu söylüyoruz bu 
dolaylı vergiler ağır vergilerdir. Ve 
dolayısıyla da gelir dağılımını bozu-
yoruz. Dolayısıyla bu dolaylı vergi-
leri, kalıcı hale getirecek gelire dayalı 
vergilerin oranlarını biraz daha dü-
şürecek müdahaleler sistemi daha 
çekilmez, daha sürdürülemez hale 
getirir. Genel kanaatlerimizden biri 
de bu. Çünkü burada da biz dolaylı 
vergileri azaltmak istiyor muyuz? 
Evet. Haklısınız niye? Çünkü trilyo-
nu olanda aynı vergiyi veriyor asgari 
ücretli olanda. Hiç vergi vermeyen 
dolaylı vergi verdiğini iddia ederek 
vergi vermiyor. Ama işçi hem ma-
aşından veriyor, hem alışverişinde 
vergisini veriyor. Bunların hepsinde 
haklısınız. Ama temel varsayımla-
rımız çok önemli. Temel varsayımı-
mız gelire dayalı bir vergilendirme 
sistemi ise ve bununda gelir artışına 
paralel olarak vergilendiriliyor ol-
masının makul olduğunu düşünmek 
lazım. Bunun adil olması için daha 
doğru bir sistem kurmamız lazım 
mı? Evet. Şimdi inanabiliyor musu-

nuz? Bu ülkedeki ücretlilerin yak-
laşık yüzde 60’ı asgari ücretli. Yani 
mümkün mü bu? Değil. Ama kayıt 
altındakilere baktığımızda böyle gö-
rünüyor.

Naci Önsal: Mümkün ve gerçek.

Sayım Yorğun: Enflasyondan 
dolayı biraz daha gerçeğe yaklaştı. 
Siz de çok iyi biliyorsunuz ki yarı ka-
yıtlı sistem dediğimiz uygulamada 
özellikle gerçek ücretler bildirilmez. 
O nedenle de asgari ücretli oranı 
yüksek hiç kuşkusuz şimdi enflas-
yon nedeni ile biraz daha ücretler 
asgari ücrete yaklaştı. Ama benim 
kanaatim tarifeli sistemin oranlı sis-
temin gerekli olduğu, gelire dayalı bir 
sisteme ihtiyaç duyulduğu aksi tak-
dirde vergi sisteminin ve gelir dağılı-
mının daha çok bozulacağı yönünde.

Naci Önsal: Evet.

Oğuz Karadeniz: Ben ilave bir söz 
alabilir miyim Naci Hocam? Çok kısa. 

Bizde emekten yanayız Naci Ho-
cam. Yoksa niye burada olalım önce 
bunu söyleyelim. Emekten yana 
olurken de metali üreten de emekçi 
ama o otomobil fabrikasının genel 
müdürü de emekçi gözüküyor üc-
ret gelirleri anlamında. Ama o genel 
müdürün aylık geliri işçinin ücretin-
den çok yüksek. Siz ona da yüzde 
15’lik tarifeyi uygulayarak esasında 
burada ondan daha az vergi alıyor-
sunuz. Bu liberal iktisatçıların sa-
vunduğu bir görüş. İşte diyor ki tek 
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oranlı, düz oranlı vergi alın yüzde 10 
ondan sonra bu yatırım kararlarını 
etkilemez. Benim söylemek iste-
diğim 16 aylık asgari ücret kısmına 
ilişkin asgari ücretin katlarına bağ-
lı bir artan oranlı bir sistem olabilir 
belki. Bunun üzerine görüşülebilir. 
Asgari ücret tespit komisyonun-
da bir tavsiye kararı çıkartılabilir ve 
16 aylık asgari ücretten başlatabilir 
yine ama üst gelir gruplarında özel-
likle üst gelir grubu dediğimiz bizim 
yaklaşık benim tahmini mi söylüyo-
rum size 500.000 kişi civarı ben bu 
rakamlarda “hanehalkı işgücü araş-
tırması mikro veri seti”nden hesap-
ladım yani kayıtlı rakamlar şuan ki 
kayıtlı rakamlar. SGK’ya bildirilen 
rakamlar değil. Dolayısı ile onlardan 
biz daha yüksek vergi alalım diye 
benim hâlâ ısrarım var. Yoksa tabi 
ki metal sanayisinde çalışan, teks-
tilde çalışan, otelde çalışan emekçi-
den tabi vergi almayalım. Satın alma 
güçlerini arttıralım. 

Son bir nokta, satın alma gücünü 
enflasyonla mücadele yoluyla arttı-
rabiliyoruz. Yani enflasyonla müca-
dele çok kritik bir nokta. Bunun pek 
çok yolu var. Ama bunun faturası 
emekçiye kesilerek enflasyonla mü-
cadele olmamalı. Satın alma gücünü 
koruyacak. Özellikle asgari ücretliyi 
ve düşük gelirliyi koruyacak. Tekrar 
altını çiziyorum sosyal harcamaları 
konut yardımları, ısınma yardımla-
rı, çocuk yardımları bunların tekrar 
gözden geçirilmesi gerekiyor. Tür-
kiye’de sosyal harcamaların milli 
gelire oranı yüzde 13 zaten düşük. 

Avrupa Birliği (AB) ortalaması yüzde 
20 burada. Aile, çocuğa ayırdığımız 
pay bu toplam sosyal harcamaların 
yüzde 3’ü. Dolayısı ile biz bu sosyal 
harcamayı arttırarak esasında onla-
rın satın alma güçlerini büyük ölçü-
de koruyabiliriz diye düşünüyorum. 
Bu da artan oranlı vergi ile mümkün. 
Artan oranlarda yüksekten yüksek 
gelirden, vergi alacağız ki bu insan-
ları finanse edeceğiz. 

Ben de bu arada vergi ödemeye 
hazırım. Memurlar konusundaki gö-
rüşlerinize aynen katılıyorum. Me-
murlar da vergi ödesin ki o zaman 
sistem daha adil hale gelsin. Teşek-
kür ederim.

Naci Önsal: Teşekkürler. Zeki 
Hocam…

Zeki Erdut: Ben topu biraz daha 
dışarıya atacağım. Bu vergi ödeme-
si sevimsiz bir iş. Ben de bordro eli-
me geçtiğinde hiç hoşlanmıyorum. 
Şu kadar ödedim, bu kadar ödedim. 
Bugün bir yazı okudum. Avrupa’da 
da tartışılan bir konu değerli konut 
vergisi kaldırılsın diyor yazar. Efen-
dim şu kadar ummuştuk bu kadar-
cık değerli konut vergisi toplandı. O 
halde bu da kalksın. Tamam, kalk-
sın kardeşim. Zengin ödemiyor. Biz 
gelir vergisi ödemek istemiyoruz. 
Ama KDV’ye gelince, dolaylı vergi-
lere gelince, oluk oluk ödüyoruz o 
da yaşamı çekilmez hale getiriyor. 
Gerçekten köklü bir şekilde makro-
ekonomik politikaları düzenlemek 
gerek. Ve onun üzerinden bu söy-
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lediğiniz öneriye baştan beri söylü-
yorum ben, katılıyorum. Sadeleş-
tirmek lazım, vergi dilimi 103.000 
TL diyorsunuz eğer elden geliyorsa 
206.000 TL’ye çıkartılsın. Ona da bir 
itiraz yok. Fakat bu öneri gittiğinde 
“hükümet tarafından kabul edilebi-
lir mi? edilemez mi?” orada bir soru 
işaretim var. Siz Ankara’da daha ya-
kınsınız, oradaki politikaları biliyor-
sunuz. Hadi Vedat Hoca’yı ikna et-
tik. Nebati’yi nasıl ikna edeceğiz bu 
konuda ya da teknokratlarını? Ben 
işin biraz da siyasi tarafını düşün-
mek gerektiği kanısındayım şimdiye 
kadar uygulanan politikalar sizin bu 
güzel önerinizin pek de kabul göre-
ceği yönünde değil. O bakımdan da 
endişelerim var. Umarım yanılırım. 

İşçilerin tabi refahını arttırmak 
hepimiz için görev. Biz bu amaçla 
üniversitedeyiz. Bu amaçla onların 
ödedikleri vergilerden maaşımızı 
alıyoruz. Bu bakımdan da reel politi-
ği göz önünde tutmak gerektiği ka-
nısındayım teşekkür ederim.

Naci Önsal: Teşekkür ederiz Ho-
cam. 

Şunu da unutmamak lazım is-
tihdamın yarısı hatta yarısından 
fazlası işçiler. Şimdi orada da tabi 
sayıların hangisini kabul edeceğiz 
yani Çalışma Bakanlığı’nın Temmuz 
istatistikleri üzerinden gidersek 15 
milyon küsur işçi var SGK’nın ka-
yıtlarına baktığımızda 4A’da 18 mil-
yondan fazla kayıtlı var. İkisi de ka-
musal veri. 

Oğuz Karadeniz: Evet.

Naci Önsal: Şimdi hangisini ka-
bul edeceğim? Hangisini kabul eder-
seniz edin netice itibarı ile bu ülkede 
reel olarak çalışan, üreten ve vergi 
yükünü üstlenen kesim işçilerdir. 

İşçilerin soluklandırılması ve 
hayatlarının rahatlatılması lazım. 
Yaşam standartlarını korumak la-
zım. Yaşam standartlarını koruyabi-
lecekleri sosyal politikalar üretilme-
si lazım. 

Ben burada vergiyi bir maliye-
ci gözüyle görmüyorum. Bir sosyal 
politika aracı olarak ne yapılmalıdır 
çizgisinde bakmaya çalışıyorum. 

Oğuz Karadeniz: Evet.

Naci Önsal: Yani, bu konuşma 
uzayabilir önümüzdeki günlerde-
ki gelişmeleri de izleyerek belki bir 
kere daha toplanırız. Belki Sayım 
Dekanımız bizi davet eder İktisat Fa-
kültesine bir çay içelim der. 

Ama Zeki Hocam ben, hem as-
gari ücretin çok ciddi bir şekilde 
yükseltileceğini hem de bu vergi-
lendirmelerde benim dediğim gibi 
olmasa bile bu çerçeveye yakın bir 
iyileştirme yapılacağını bekliyor ve 
düşünüyorum. 

Zeki Erdut: Doğru.

Sayım Yorğun: Müsaadeniz olur-
sa hemen araya gireyim.

Naci Önsal: Buyurun Hocam.
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Sayım Yorğun: Böyle bir yere 
gidebileceğimizi tahmin ettim. Bi-
zim Maliye Bölüm Başkanımız ile bir 
görüşme yaptım. Eğer arzu edilirse 
bizim maliye bölümümüzün hoca-
larının da katıldığı bir toplantıya ev 
sahipliği yapmaya hazırız. Elimizden 
gelen katkıyı sunmak, raporun ha-
zırlanmasından tutun, sunulmasına 
kadar ne sorumluluk varsa Fakülte 
olarak yapmaya hazır olduğumuzu 
ifade edeyim.

Naci Önsal: Hocam, çok teşek-
kür ederim. Ama burada görüyor-
sun işçilerden yana olduklarında 
şüphem olmayan Zeki Hoca ve Oğuz 
Hoca bir yandan da devlete sahip 
çıkmak adına ne kadar nedenler 
üretiyorlar ve dikkat çekiyorlar. 
Bir de sizin maliyecilerle oturursak 
yandık. 

Sayım Yorğun: Arzu ederseniz 
bizim sosyal politikacılarla oturalım 
o da olur.

Naci Önsal: Sosyal politikacılar 
daha iyidir.

Sayım Yorğun: Eyvallah, tamam.

Naci Önsal: Bakın ben unutmu-
yorum, Kamu İşveren Sendikala-
rında yönetici olduğum dönemde 
Maliye Bakanlığı kıdem tazminatı-
nın nasıl hesaplanacağına ilişkin bir 
genelge yayımladı. Kardeşim bu Ma-
liye Bakanlığı’nın görevi midir? Ve 
yanlıştı. Bende bütün kamu kurum 

ve kuruluşlarına yazdım. Maliye Ba-
kanlığı Genelgesine uymayın suç iş-
lersiniz diye. Maliyecilerle anlaşmak 
zordur. Ha benin bir disiplinim mali-
ye onu da söyleyeyim. 

Evet, bir ara verip devam etmek 
mi istersiniz? Burada nokta koyalım 
ileride Sayın Sayım Hoca’nın daveti 
gibi başka bir toplantıda buluşmak 
üzere mi diyelim ne dersiniz? Zeki 
Hocam?

Zeki Erdut: Siz bilirsiniz. Ama 
herhalde  söyleyebileceklerimizi söy-
ledik. Toplantı katılımcılarının  azlığı 
hepimize bolca zaman kullanma im-
kânı tanıdı. Katılmayan arkadaşlara 
dolaylı yoldan da olsa bir teşekkür 
etmek lazım. Benim katkılarım bu 
kadar son anda bir gol yedim ama 
ona da razıyım yeter ki Naci Abim 
atsın.

Naci Önsal: Estağfurullah.

Prof. Dr. Zeki Erdut: Şimdi devlet, 
devlet derken işçiyi korumak için 
dedim. Yoksa işvereni korumak gibi 
bir derdim yok. Zaten onların korun-
maya ihtiyaçları yok. 

Naci Önsal: İşvereni zaten hiç 
anmadım. Sözüm de zaten latife idi. 
Devlete sahip çıkma ruhu hepimiz-
de vardır. Bunu reddetmek mümkün 
değildir. Belki bizim kuşak için öyle-
dir. Halil senin beynin şişti mi?

Halil Balcı: Hocam ben hem tec-
rübelerinizden hem de bilgileriniz-
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den yararlanma fırsatı buldum bu-
gün.

Naci Önsal: Bunlar güzel politik 
laflar.

Halil Balcı: Esasında bende biraz 
Oğuz Hoca ile paralel düşünmüştüm 
de o yüzden çokta konuşmak iste-
medim.

Naci Önsal: Anladım peki.

Halil Balcı: Yani emek serma-
ye arasındaki eşitsizlik gibi emeğin 
kendi içindeki eşitsizliği de vurgula-
mak için esasında anladığım kada-
rıyla bu artan oranlı vergi sistemine 
biraz bakıyoruz hani ister istemez. 
Ama Oğuz Hocamın söylediğine 
bende aktarmak için onu almıştım. 
Artan oranlı vergiyi belirli bir siste-
me bağlamak için asgari ücrete bağ-
lamak yani asgari ücretin 16 katına 
kadar serbest, 16 katından örnek 
veriyorum 20 katına kadar yüzde 10 
veya yüzde 20, asgari ücretin 50 katı 
ve üzerine de yüzde 40 vergi gibi. 
Böyle bir sistem belki.

Naci Önsal: Benim ki zaten bir 
öneri idi. Şüphesiz ki tartışabilmek 
için bir öneriydi. Zaten Sayım Ho-
cam’da benzeri bir çizgiye geldi. 
İşçi lehine olduktan sonra ve devlet 
bunu kabul edebiliyorsa benim ne 
sözüm olur dedi Zeki Hoca. O bakım-
dan çok farklı yerlerde değiliz. Hepi-
mizin üzüntüsü ya da kaygıları ülke 
ve işçiler çizgisinde eşittir, paraleldir. 

Bundan hiçbir şüphem yok. 
Beni kırmadığınız ve toplantıya 

katıldığınız için hepinize ayrı ayrı te-
şekkür ediyorum. İnşallah bir başka 
sefer yüz yüze birbirimize sarılma 
fırsatı da bularak buluşuruz. Hepi-
nize iyi akşamlar diliyorum, çok te-
şekkür ediyorum.

Zeki Erdut: Biz teşekkür ediyo-
ruz davet ettiğiniz için.

Oğuz Karadeniz: Sağ olun çok 
güzel bir ortamdı. Biz çok teşekkür 
ediyoruz sağ olun. Görüşmek üze-
re. Sayım Hocam hoşçakalın. Zeki 
Hocam, Naci Hocam, Halil Hocam iyi 
akşamlar.

Zeki Erdut: Sağ olun, teşekkür 
ediyorum. Herkese iyi akşamlar.

Sayım Yorğun: Teşekkür ediyo-
rum. İyi akşamlar diliyorum.
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KARATAHTA İş Yazıları Dergisi

YAYIN POLİTİKASI VE ETİK İLKELER 

	KARATAHTA İş Yazıları Dergisi, dört ayda bir (yılda üç kez Nisan-Ağus-
tos-Aralık) yayımlanan ulusal hakemli bir dergidir.

	Dergide yayımlanabilecek yazılar (makale, karar incelemeleri ve çevi-
ri), çalışma hayatına ilişkin düzenlemeler, iş ve sosyal güvenlik huku-
ku, endüstri ilişkileri, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, sosyoloji, 
sosyal politika, sosyal gelişmeler ve sorunlar, gelir dağılımı ve yoksul-
luk, çalışma sosyolojisi ve psikolojisi, işçi sağlığı - iş güvenliği ve benzeri 
konu alanlarını içeren yazılardır. Yazıların dili Türkçe’dir.

	Dergide yer alan yazılar kaynak gösterilmeden kullanılamaz. Dergide 
yayımlanan yazıların her türlü telif hakkı Türk Metal Sendikası’na aittir.

	Dergide yayımlanan yazıların her türlü hukuki ve bilimsel sorumlulukla-
rı yazar(lar)ına aittir.

	KARATAHTA İş Yazıları Dergisi, açık erişimli bir dergi olup, derginin hem 
online hem de basılı haline erişim için herhangi bir bedel ödenmez. Der-
ginin tüm sayılarına www. dergikaratahta.com web sitemizin “Güncel 
Sayı” ve “Arşiv” bölümlerinden ücretsiz olarak ulaşılabilir.

Editörün Etik Sorumlulukları

	Editör gelen yazıları, yazarlarının etnik köken, cinsiyet, cinsiyet tercihi, 
tabiiyet, dini inanış ya da politik felsefelerini dikkate almaksızın bilimsel 
içerik açısından değerlendirir. 

	Editör, hakem değerlendirme sürecini başlatmadan önce gelen yazıları 
içerik, özgünlük, sadelik ve derginin odak ve kapsamına göre değerlen-
direrek yazıları kabul etme veya reddetme konusunda tam yetki ve so-
rumluluk sahibidir.  

	Editör, yazıların yayımlanması için adil bir çift kör-hakem değerlendirme 
süreci sağlar. Bu bağlamda hakemlerin kimlik bilgilerini gizli tutar.

	Editör, yazılar ve yazar(lar) ile ilgili tüm bilgilerin yayımlanana kadar gizli 
tutulmasını garanti altına alır.

	Editör; yazar(lar) ve hakemler arasında olabilecek herhangi bir çıkar 
veya rekabet çatışmasına olanak vermez.

	Editör, hakem raporları doğrultusunda yazar(lar)dan, yazılarında bazı 
düzeltmeler yapmaları isteyebilir. Editör, hakem raporlarını değerlendi-
rirken tereddüt etmesi durumunda yeni bir hakem ataması ve yayın ku-
rulunun görüşüne sunulması gibi seçeneklere başvurulabilir.

	Sadece Editör, hakemlerin atamasında tam yetkiye sahip olup yazıların 
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yayımlanması ile ilgili sonuç kararından da kendisi sorumludur. Ancak, 
değerlendirme süreci sonunda karar verme aşamasında hakemlerin gö-
rüşlerini dikkate almaktadır.

	Editör, notları yoluyla gerektiğinde düzeltme yayımlar.

	Yayının içeriği ve toplam kalitesinden Editör sorumludur.

Hakemlerin Etik Sorumlulukları

	Dergide çift taraflı kör hakem sistemi uygulanır. Hakemler yazarlar ile 
doğrudan iletişime geçemez, değerlendirme ve yorumlar editör aracılı-
ğıyla yazar(lar)a iletilir. Hakemlerin değerlendirme formları ve tam me-
tinler üzerindeki yorumları editör aracılığıyla yazar(lar)a iletilir. 

	Hakemler bir yazının düzeltmelerini inceleyerek uygunluğuna karar ve-
rebilecekleri gibi gerekliyse birden fazla düzeltme talep edebilir.

	Hakem değerlendirme süreci için hakemlere verilen süre 6 haftadır.

	Hakemler sadece uzmanlık alanı ile ilgili çalışma değerlendirmeyi kabul 
etmelidir.

	Hakem kararları nesnel olmalıdır. Hakemler gelen yazıları, yazarlarının 
etnik köken, cinsiyet, tabiiyet, dini inanış ya da politik felsefelerini dik-
kate almaksızın tarafsızlık ve gizlilik içerisinde bilimsel içerik açısından 
değerlendirir. Bu ilke gereğince hakemler, inceledikleri makaleleri de-
ğerlendirme sürecinden sonra yok etmeli, ancak yayımlandıktan sonra 
kullanmalıdırlar.

	Hakemler gönderilen bir yazının içeriğinin kendi bilimsel alanı ya da 
birikimi ile uyumsuz olduğunu ve/veya değerlendirme sürecinde çıkar 
çatışması ile karşı karşıya olduğunu düşündüğünde, yazıyı incelemeyi 
reddederek, dergi editörünü bilgilendirmelidir.

	Hakem, çalışmanın yazarını fark ya da tahmin ederse bunu dergi edi-
törlüğüne bildirmeli ve hakemlikten çekilmelidir. Benzer şekilde hakem, 
değerlendirme sürecinde gönderilen çalışmanın konusuna çok benzer 
bir konu üzerine bir araştırma yürütüyorsa bunu dergi yönetimine bildi-
rip hakemlikten çekilebilme hakkına sahiptir.

	Hakemler değerlendirmelerini yapıcı ve nazik bir dille yapmalıdır. Düş-
manlık, iftira ve hakaret içeren aşağılayıcı kişisel yorumlar yapmama-
lıdır.

	Hakemler yazar tarafından atıf yapılmamış yayımlanmış ilintili yayın-
ları belirtmelidir. Gönderilen yazı ile ilgili tüm bilgilerin gizli tutulması ve 
yazar tarafından yapılan telif hakkı ihlali ve intihal durumlarının farkına 
vardığında Editöre bildirilmesi ile yükümlüdürler.
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	Hakemler makale değerlendirme formunu eksiksiz doldurmalı, ret kararı 
verilmesi halinde gerekçeli bir rapor hazırlamalıdır.

	Hakemler değerlendirmeyi kabul ettikleri yazıları zamanında ve yukarı-
daki etik sorumluluklarda gerçekleştirmelidir. 

Yazar(lar)ın Etik Sorumlulukları

	Dergiye gönderilen yazıların bilimsel yayın etiğine (intihal, sahtecilik, 
çarpıtma, tekrar yayın, dilimleme, haksız yazarlık, destekleyen kuruluşu 
belirtmemek) aykırı olmamalıdır.

	Dergiye gönderilen yazılar özgün olmalıdır. Yazar(lar)ın başka çalışma-
lardan yararlanmaları veya başka çalışmaları kullanmaları durumunda 
ilgili çalışmalara eksiksiz ve doğru bir biçimde atıfta bulunmaları ve/
veya alıntı yapmaları gerekmektedir. Kaynakça listesi eksiksiz olup doğ-
ru hazırlanmalı ve alıntı yapılan kaynaklar mutlaka belirtilmelidir.

	Dergiye gönderilen yazıların daha önce başka bir yerde yayımlanmamış 
olması ya da yayın için değerlendirme aşamasında olmaması gerekir.

	Dergiye gönderilen yazıların yazım bakımından son denetimlerinin ya-
pılmış olduğu ve basılmaya hazır olarak gönderildiği kabul edilir.

	Yazıya katkı sağlamayan kişilerin adı, yazar olarak yazılmamalıdır. De-
ğerlendirme süreci başlamış bir yazının, yazar sorumluluklarının de-
ğiştirilmesi (yazar ekleme, yazar sırası değiştirme, yazar çıkartma gibi) 
teklif edilemez.  Bununla beraber, çalışmalarda önemli derecede payları 
olan kişiler ortak yazar olarak belirtmelidir. Bir yazı, yazarlarının tümü-
nün rızası olmadan yayımlanamaz.

	Hakemler tarafından düzeltme istenmiş olan yazılar, gerekli değişik-
liklerin yapılması amacıyla yazarlarına tekrar gönderilir. Yazar(lar), ha-
kemlerin eleştiri ve önerilerini dikkate almak zorundadır. Düzeltilmiş 
metnin belirtilecek süre içerisinde dergiye ulaştırılması yazar(lar)ın so-
rumluluğundadır.

	Yazar(lar)ın, yayımlanmış, ön kontrol veya değerlendirme aşamasındaki 
yazılarla ilgili bir yanlış ya da hatayı fark etmesi durumunda, dergi editö-
rünü veya yayıncıyı bilgilendirme, düzeltme veya geri çekme işlemlerin-
de editörle işbirliği yapma yükümlülüğü bulunmaktadır.

	Dergide yayımlanan yazıların her türlü hukuki ve bilimsel sorumlulukla-
rı yazar(lar)ına aittir.

Etik Kurallar 

KARATAHTA İş Yazıları Dergisi, “Üniversitelerarası Kurul Bilimsel Araş-
tırma ve Yayın Etiği Yönergesi” ile Yayın Etiği Komitesi (Committe on Publi-
cation Ethics -COPE)’nin “COPE Dergi Editörleri için Etik Davranışlar ve En 
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İyi Uygulamalar Kılavuzu” ve “COPE Dergi Editörleri için En İyi Uygulamalar 
Kılavuzu” kapsamında etik ilkeler ve kurallara bağlı olarak TÜBİTAK/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 
belirtilmiştir.

Yazar(lar)ın belirtilen araştırma ve yayın etiğine aykırı eylemlerde bu-
lunmaması 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-
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 
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araştırmalarda ilgili mevzuat hükümlerine aykırı davranmak.

	İncelemek üzere görevlendirildiği bir eserde yer alan bilgileri eser 
sahibinin açık izni olmaksızın yayımlanmadan önce başkalarıyla 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 yayımlanan bir makalede 
önemli bir hata ya da yanlışlık fark ettiğinde ya da editoryal içerik ile ilgili 
herhangi bir şikâyeti (intihal, yinelenen makaleler vb.) olduğu zaman dergi-
karatahta@turkmetal.org.tr adresine mail atarak şikâyette bulunabilir.  

KARATAHTA İş Yazıları Dergisi

DEĞERLENDİRME SÜRECİ

	Dergiye gönderilecek yazılar,

dergikaratahta@turkmetal.org.tr elektronik posta adresine 

ya da derginin,

TÜRK METAL SENDİKASI 

Araştırma ve Eğitim Merkezi

Beştepe Mah. 4. Sok. No: 3 Söğütözü-Yenimahalle / ANKARA

adresine iki nüsha halinde gönderilmelidir. 

	Dergiye gönderilen yazıların değerlendirme süresi için tarih ve hakemlik 
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sürecine alınacağı garantisi verilmez.

	Dergiye gönderilen yazılar, ilk olarak şekil ve içerik yönünden Editör ve/
veya Yayın Kurulu’nca ön incelemeye tabi tutulmaktadır. Şekil şartlarına 
veya dergi içeriğine uymayan yazılar ön inceleme sonrasında Editör ve/
veya Yayın Kurulu’nca yazara iade edilir. 

	Editör ve/veya Yayın Kurulu’nca şekil ve içerik bakımından uygun görü-
len yazılar, bilimsel inceleme/denklik okuması için yazar(lar)ın isimleri 
belirtilmeksizin uzmanlık alanlarına göre Ulusal Danışma Kurulu Üyesi 
olan/olmayan en az iki hakeme gönderilir. Hakemlerden zamanında geri 
dönüş alınamaması nedeniyle yeni hakem ataması veya üçüncü hakem 
ataması yapılabilir. Hakemlerden gelen raporlar doğrultusunda yazının 
yayımlanmasına, rapor çerçevesinde yazardan düzeltme istenmesine 
veya yazının yayımlanmamasına karar verilir. Dergide çift taraflı kör 
hakem sistemi uygulandığından hakem değerlendirme süreci gizli olup, 
hakem formları dergi arşivinde saklanır.

	Düzeltme istenen yazıların belirtilecek süre içinde dergiye ulaştırmak 
yazarın sorumluluğundadır. Düzeltilmiş yazılar, gerek görülmesi halinde 
değişiklikleri isteyen hakemlerce tekrar incelenebilir. 

	İki hakemin de «Yayımlanması Uygundur” şeklinde görüş bildirmesi 
halinde yazı, en kısa sürede Editör ve/veya Yayın Kurulu’nun belirleye-
ceği sayıda yayımlanır.

	İki hakemin de «Yayımlanması Uygun Görülmemiştir” şeklinde görüş 
bildirmesi halinde ise yazı, dergide yayımlanmaz.

	Yazının yayımlanması hakkında hakemlerden birinin olumlu, diğerinin 
olumsuz görüş bildirmesi durumunda, çalışma üçüncü bir hakeme gön-
derilebilir; çalışmanın yayımlanmasında üçüncü hakemin raporu belir-
leyici olur.

	Dergiye gönderilen yazıların yayımlanması konusunda son karar Editöre 
aittir. 

	En az iki hakemin olumlu görüşü ile dergide yayımlanmasına karar veri-
len yazılara telif ücreti ödenir. 

	Hakem denetiminden geçmeyen ve telif ücreti ödenmeyecek davet ya-
zıları, Editör değerlendirmesi sonucuna göre dergide yer alır.

	Dergide yayımlanmasına karar verilen hakemli yazılar ve davet yazıları 
alfabetik olarak dergi içeriğinde yer alır.
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KARATAHTA İş Yazıları Dergisi

YAZIM KURALLARI

	Derginin yazı dili Türkçe’dir. Kullanılan dil en son şekliyle Türk Dil Kuru-
mu(TDK)’nun sözlük ve yazım kılavuzuna uygun olmalıdır.

	Dergiye gönderilecek yazılar, yazar(ların) ismi, kurumu ve açık adresi, 
“ORCID iD” bilgisi ile telefon numarası ve e-posta adresinin bulunduğu 
üst kapak sayfası ile gönderilmelidir.

	Dergiye gönderilecek yazılarda Türkçe ve İngilizce başlık ile “ÖZ” ve 
“ABSTRACT” mutlaka bulunmalıdır. Öz ve Abstract bölümlerinin toplamı 
400 kelimeyi geçmemelidir. Yazıdaki konuyu tanımlayan “Anahtar 
Kelimeler” ve “Keywords” 3-6 kelime arasında olmalıdır.

	Dergiye gönderilen yazılarda “GİRİŞ”  ve  “SONUÇ” bölümü bulunmalıdır.

	Dergiye gönderilecek yazılar, A4 boyutlarındaki kâğıda üst, alt, sağ ve 
sol boşlukları 2,5 cm; 12 punto Times New Roman yazı karakteri, iki yana 
yaslı, satır sonu tirelemesiz ve 1,5 satır aralığında hazırlanmalıdır.  Yazı 
içindeki dipnotlar: sayfa altında, 10 punto Times New Roman yazı 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 numaralandırılmış 
bölüm ve alt bölümlere ayrılmalıdır. Alt bölümler 1.1. (1.1.1, 1.1.2, ...), 1.2, vb. 
şeklinde numaralandırılmalıdır. ÖZ, ABSTRACT, GİRİŞ ve SONUÇ numa-
ralandırılmış 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 sık tekrarlanan ve birçok kelimeden oluşan, makalenin ça-
lışma konusuna özgü isimler için kısaltma yapılabilir. Kısaltılacak isim 
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ilk kullanıldığı yerde açık bir şekilde yazılmalı ve parantez içinde kısal-
tılmış hali belirtilmelidir. Daha sonraki kullanımlarda sadece kısaltılmış 
hali kullanılmalıdır.

	Metin içinde yer alması uygun görülmeyen açıklamalar için sayfa altı 
dipnot yöntemi kullanılmalıdır. Dipnotlar içinde yapılacak atıflarda da 
aşağıdaki yöntem uygulanmalıdır.

	Yazıda yararlanılan ve gönderme yapılan kaynaklar, American 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…

Takip eden atıflarda,

Kernis ve diğerlerine (1993: 1130) göre…

•	 Yazarların adı cümle içinde geçmiyorsa ilk atıf,

… (Kernis, Cornell, Sun, Berry, Harlow ve Bach, 1993: 1120).

Takip eden atıflar,

…(Kernis ve diğerleri, 1993: 1130).
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şeklinde yazılmalıdır.

•	 Aynı yazarın farklı tarihli eserlerine atıflar,

… (Benjamin, 1992: 87; 2001: 84).

şeklinde yazılmalıdır.

•	 Aynı yazar tarafından aynı yıl içinde yapılmış farklı çalışmalara ya-
pılan 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. 

•	 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;).
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	Kaynaklar yazının sonunda ayrı bir sayfada “KAYNAKÇA” başlığı altında 
verilmelidir.

	Kaynakça listesinde bütün yazarların isimleri soyadına göre alfabetik 
yer almalıdır. Bir yazarın birden çok çalışması kaynakçada yer alacaksa 
yayın tarihine göre eskiden yeniye doğru bir sıralama yapılmalıdır. Aynı 
yılda yapılan çalışmalar için a, b, c ibareleri kullanılmalıdır ve bunlar 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.

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

•	 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.

Guyot, K., Sawhill, I. V. (2020), Telecommuting will Likely Continue 
Long After the Pandemic, https://www.brookings.edu/blog/up-
front/2020/04/06/telecommuting-will-likely-continue-long-af-
ter-the-pandemic/, (Erişim Tarihi: 15.01.2021).
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KARATAHTA İş Yazıları Dergisi 

KİŞİSEL VERİ İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

1. Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği 
Değerli ve kıymetli okuyucularımız, Türk Metal Sendikası olarak sizler için 

çıkarmış olduğumuz “KARATAHTA İş Yazıları Dergisi” ile birlikte sizlere 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-
lerinin yürütülmesi için fiziki, yazılı, sözlü ve elektronik ortamda toplanmak-
tadır. Bu hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kanun’un 
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5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları 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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