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 Alfabetik soyadı sırası ile...



SUNUŞ

Çalışma hayatının karşı karşıya olduğu sorunların ve bu sorunlara ilişkin 
çözüm önerilerinin tartışıldığı bir zemin oluşturabilme amacıyla yola çıkan 
KARATAHTA İş Yazıları Dergisi, bu sayısıyla ikinci yılını tamamladı. 

Bu iki yıllık süreçte Türkiye, birbirinden önemli, ilginç, dramatik ve acı olaylar 
yaşadı. Her yeni gelişme, bir öncekini gölgede bıraktı, gündemi tam anlamıyla 
altüst etti. Toplumun bütün kesimlerini az ya da çok etkileyen, aklımızla adeta 
alay eden bu gelişmelerin, dergimizin içeriğine kaynak oluşturan üniversite ve 
yargı dünyasını da etkilemesi kaçınılmazdı; öyle de oldu. Bazen, KARATAHTA için 
makale ya da hakemlik talep etmek bile “lüks” göründü…

Öyle bir dönemden geçiyoruz ki, hepimizin bir karar vermesi gerekiyor: Ya 
umutsuzluğa teslim olup düşünmekten bile vazgeçeceğiz ya da akan zamanı bir 
yerinden yeniden yakalayarak, akıntıya karşı da olsa ilerlemeye devam edeceğiz. 
Biz, ikincisini seçtik. Ne güzel ki; bu yolda bize eşlik eden, emeğini emeğimize 
katan dostlarımız hep var oldu; var olacak… 

Bu sayımızın hakemli yazılar bölümünde dört makale yer alıyor.
Söyleşi bölümünün konuğu ise, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri 

alanının duayenlerinden, Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeki 
Erdut oldu.

Tarih bölümünde bu kez 1950’lere uzanıyoruz. Kuruluş başvurusunu, 31 
Temmuz 1952 tarihinde Ankara Valiliğine yapan Türkiye İşçi Sendikaları 
Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) ilk genel kurulunu da, 6-7 Eylül 1952 tarihlerinde 
İzmir’de gerçekleştiriyor. TÜRK-İŞ’in 1. Olağan Genel Kuruluna sunulan ve 
dönemin sendikacılık “kriterleri” hakkında fikir vereceğine inandığımız Çalışma 
Raporu, tarih bölümünde yer alıyor.

Gelecek sayıda daha güzel, aydınlık bir Türkiye’de buluşmak umuduyla, mutlu 
ve sağlıklı yıllar diliyoruz. 
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ÖZET
Türkiye’de sendikalar, “1946 Sen-

dikaları” hariç tutulursa, 1947 tarih 
ve 5018 sayılı Sendikalar Kanunu’nun 
yürürlüğü sonrasında  özellikle İstan-
bul, İzmir, Adana, Bursa, Zonguldak 
gibi sanayi tesisleri ve maden ocakla-
rının olduğu illerde kurulmaya başla-
mıştır. Sendikacılığın, Anadolu şehir-
lerine yayılması, kuşkusuz yeterli sa-
yıda ücretli çalışan işçi kesiminin var-
lığıyla gerçekleşmiştir. Bu bağlamda, 
Sivas’ta sendikal örgütlenme, 1938’de 
Cer Atölyesi’nin, 1943’te Çimento Fab-
rikası’nın ve yatırımcı bakanlıkların il 
merkezinde Demiryolları, Karayolları, 
Devlet Su işleri gibi taşra teşkilatları-
nın  kurulmasıyla başlamış; ilk sen-
dika 1949 yılında “Sivas Endüstri ve 
Atölye İşçileri Sendikası” adıyla de-
miryolları ve Cer Atölyesi’nde çalışan 
işçiler tarafından kurulmuştur.

Makalede, Sivas Demiryolu İşçileri 
Sendikası’nın, kuruluşundan 2821 sa-
yılı Sendikalar Kanunu’nun yürürlüğe 
girdiği 1983’e kadar kongreleri ve öne 
çıkan faaliyetleri hakkında bilgi ve-
rilerek, emek tarihimize katkı sağla-
mak amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler:Yerel sendika-
cılık, Sivas Demiryolu İşçileri Sendi-
kası, sendikal faaliyetler 

ABSTRACT
With the exception of “1946 trade 

unions”, in Turkey, trade unions were 
founded immediately after the enact-
ment of the Trade Unions Act of 1947 
(Law No. 5018) primarily in cities like 
İstanbul, İzmir, Adana, Bursa, Zongul-
dak where industrial facilities and 
mines were located. Unionism’s ex-
pansion to other Anatolian cities be-
came possible with the growth of the 
number of the waged workers. Like-
wise, union activities in Sivas were 
commenced after the foundation of 
the Railway Repair Shop (Cer Atölye-
si) in 1938, Cement Factory in 1943 
and provincial organizations of Gen-
eral Directorate of Highways, General 
Directorate of Turkish State Railways 
and General Directorate of State Hy-
draulic Works and in this context, first 
trade union of Sivas, named Sivas In-
dustry and Shop Workers’ Union, was 
formed by workers of State Railways 
and Railway Repair Shop.

In this study, it has been aimed to 
contribute to Turkish labour history 
by giving information on congress-
es and the most prominent activities 
of Sivas Railway Workers’ Union that 
had taken place from its foundation 
till the enactment of Trade Unions Act 
of 1983 (Law No. 2821).

Key Words: Local Unionism, Sivas 
Railway Workers’ Union, union activ-
ities.
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Giriş
Türkiye’de 1946 Haziran’ında  

3512 sayılı Cemiyetler Kanunu’nun 
9. maddesindeki  “Sınıf esasına 
göre cemiyet kurma yasağının  
kaldırılması”yla meşruiyet kaza-
nan  sendikacılık, öncelikle sana-
yi tesislerinin, dolayısıyla işçi ke-
siminin yoğun olarak bulunduğu 
İstanbul, İzmir, Zonguldak, Bursa, 
Adana  gibi şehirlerde örgütlen-
me fırsatı bulmuştur. Zira, sen-
dikacılığın bir ülkede, bir yörede 
örgütlenme fırsatı bulabilmesi, iç 
hukukun sendikal örgütlenmeye 
elverişliliği, keza yeterli sayıda  ve 
örgüt bilincine haiz  işçi kesiminin 
varlığına bağlıdır. 

Belirli sanayi  şehirlerinde 
başlayan sendikacılığın  Anado-
lu’ya yayılması kuşkusuz  böl-
gedeki şehirlerin  bazı özellikle-
rine göre;  sanayi  kuruluşları ve 
işçi kitlesinin varlığı ile  bağıntılı   
olarak zamanla gerçekleşmiştir. 
Başka bir ifadeyle, Anadolu şehir-
lerinde kamu iktisadi teşekkülle-
rinin varlığı ve bu teşekküllerde 
çalışan işçilerinin sayısal boyutu 
sendikacılığın  belirli sanayi kent-
lerinin dışına çıkmasında, Anado-
lu’daki şehirlere de yayılmasında 
belirleyici unsurlar olmuştur. Bu 
nedenle, Anadolu şehirlerinde  
sendikacılık, özel sektörden ziya-
de  genel olarak devletin işveren 
olduğu kamu iktisadi teşebbüsü 

nitelikli fabrikalarda ve demiryol-
ları, karayolları, askeri dikimev-
leri, maden ocakları gibi kamu 
işletmelerinde çalışan işçilerin 
çabalarıyla başlatılmıştır.

Sivas’ta sendikacılık, 1930’lu 
yılların sonlarına doğru artan 
kamu yatırımlarına bağlı olarak 
gerek bağımlı çalışan işçi gerekse 
kurulacak örgütü sevk ve idare 
edebilecek kültür seviyesine sa-
hip doğal işçi liderlerinin varlı-
ğıyla pek çok Anadolu şehrinden 
önce başlamış; ilk sendika, 5018 
sayılı Sendikalar Kanunu’nun 
yürürlüğe girdiği 1947’den iki yıl 
gibi kısa bir süre sonra Sivas “Cer 
Atölyesi”ndeki işçiler tarafından 
18 Mayıs 1949’da kurulmuştur. 

Makalede, konuyla ilgili genel 
kaynakların yanı sıra, sendika-
nın faaliyetlerinin yer aldığı ka-
rar defterleri, keza yerel basında 
yayımlanan haberler gibi özel 
kaynaklara da  yer verilmiştir. Bu 
bağlamda, yasa koyucunun dö-
nemsel olarak sendikacılığa bakış 
açısı göz önüne alınarak, “Sivas 
Demiryolu İşçileri Sendikası”nın 
kuruluş ve faaliyetleri, söz ko-
nusu örgütü Anadolu’da kurulan 
diğer yerel sendikalar arasında 
öne çıkaran özellikleri 1949-1957 
ve 1957-1983 arası iki dönem ha-
linde incelenip Türk sendikacılık 
tarihine katkı sağlama amaçlan-
mıştır.   
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I- SİVAS’TA SENDİKAL 
ÖRGÜTLENMEYİ 
HAZIRLAYAN ORTAM
Cumhuriyetin ilk yıllarına ka-

dar Sivas’ta  kayda değer ne  sa-
nayi kuruluşları ne de geleneksel 
usta/çırak ilişkileri dışında “işçi 
kimlikli” bağımlı çalışan kesim 
mevcut olmuştur. 

Cumhuriyet sonrasında ise,  
bir  süre  Sivas’a yol, su, okul  gibi 
alt yapı ihtiyaçlarından başka ya-
tırım yapılamamıştır. 1927 yılında  
yapılan sanayi sayımında,  ilde  65 
tarıma dayalı küçük  sanayi işlet-
mesi ve bu işletmelerde  420 kişi, 
3 dokuma işletmesinde 200 kişi, 
4 inşaat sanayi işletmesinde  100  
kişi çalıştığı tespit edilmiştir. Yine 
1927 yılında  çıkarılan Teşvik-i 
Sanayi Kanunu’ndan, 1932 yılında 
bu ilde sadece bir un fabrikası ya-
rarlanmıştır (Esen, 1999: 74).

Sivas’a istihdam hacmi bakı-
mından  ilk kayda değer  yatırım, 
1930  yılında  demiryolu ağının 
bu şehirden geçmesi sonrasın-
da 1939’da kurulan ve ilk yıllar-
da 2.000 işçi istihdam eden “Cer  
Atölyesi” ile gerçekleşmiştir. Do-
layısıyla Cer Atölyesi’nin Sivas’a 
kurulmasıyla şehirde bugünkü 
anlamda, dönemine göre önem-
li sayılabilecek boyutta bağım-
lı çalışan bir işçi kesimi ortaya 
çıkmıştır.  İlçeler içinde bağımlı 
çalışan işçi kesimi öncelikle Div-
riği’de oluşmuş; 1939’da Divri-
ği demir madenleri işletmeye 

açılmıştır. Daha sonraki yıllarda 
il merkezinde 1943’te Çimento 
Fabrikası, 1945’te Askeri Dikime-
vi  kurulmuştur. Yine, Nafia Ba-
kanlığı’na  bağlı olarak  kurulan  
“karayolları” teşkilatı, daha son-
raki yıllarda  da Yol, Su ve Elektrik 
Genel Müdürlüğü (YSE), Bayındır-
lık Müdürlüğü, Toprak-Su, Devlet 
Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) 
gibi resmi kurumların bölge teş-
kilatlarının açılması Sivas’a  hem 
istihdam imkanı hem de sendi-
kacılığa ivme kazandıran kamu 
kuruluşları olmuştur. Nitekim, Si-
vas’ta 1940’lı yılların ortalarından 
itibaren  bağımlı çalışan ücretli 
kesimin artması, keza örgütlen-
me için yeterli  kamu kesimi işye-
rinin varlığı, 1949’dan itibaren  bu  
şehirde sendikal örgütlenmeye 
zemin hazırlamış;  elverişli kıl-
mıştır.

Şehirde ilk sendikal örgütlen-
me 1949’da “demiryolu işkolu”n-
da makaleye konu olan “Sivas En-
düstri ve Atölye İşçileri Sendika-
sı”,  bu sendikayı, 1950’de “Divriği 
Demir İşçileri Sendikası”, 1955’te 
“Sivas ve Havalisi İnşaat İşçile-
ri  Sendikası”, yine aynı yıl “Sivas 
Sümer Çimento Fabrikası İşçileri 
Sendikası”, 1957’de “Sivas Aske-
ri İşyerleri İşçileri Sendikası” gibi 
örgütler izlemiştir. Diğer taraftan, 
Sivas’taki sendikalar, yukarıda da 
görüldüğü üzere, işkolu esasına 
göre yerel düzeyde işyeri/işletme 
ve bölge sendikaları şeklinde ör-
gütlenmişlerdir. 

1949-1963 arası sadece beş iş-
kolundaki sendikal örgütlenme, 
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1963’te işçilere grevli toplu pa-
zarlık hakkının verilmesiyle in-
celediğimiz dönemin (1949-1983) 
sonlarına doğru on beş işkoluna 
çıkmıştır.  

Sivas’ta sendikacılığın, bazı 
Anadolu şehirlerine göre işçi ke-
simi arasında kısa sürede rağbet 
görmesinde, tahsil seviyesi ye-
terli sendika liderlerinin varlığı, 
keza 1962’de Türkiye İşçi Sendi-
kaları Konfederasyonu (TÜRK-
İŞ)’nun bölge temsilciliklerinden  
5’incisinin Sivas’ta açılmasının 
önemli katkıları olmuştur. 

II-SİVAS DEMİRYOLU İŞÇİLERİ 
SENDİKASI (1949-1983)
A-RESMİ SENDİKACILIK 
ANLAYIŞININ TESİRİNDE 
KALINAN DÖNEM 
(1949-1957)
1-Dönemin Resmi 
Sendikacılık Anlayışının  
Sendikalara Yansıması
1946 Haziran’ında 3512 sayılı 

Cemiyetler Kanunu’nun sendi-
kal örgütlenmeyi engelleyen 9. 
maddesinin H bendindeki “Sınıf 
esasına dayalı cemiyet kurulması 
yasaktır.” ifadesi kaldırılınca, özel 
bir kanunun yürürlüğe girme-
si  beklenmeden sendikalar fiilen 
kurulmaya başlamıştır. Emek 
tarihi literatürüne “1946 Sendi-
kacılığı” adıyla geçen bu örgüt-
lerin Türkiye Sosyalist Partisi ve 
Türkiye Sosyalist Emekçi Köylü 
Partisi öncülüğünde kurulması 

Hükümet’i kuşkulandırmış; 1947 
Şubat’ında Türkiye Büyük Millet 
Meclisi (TBMM)’nde 3 saat gibi 
kısa bir müzakere sonrasında 
5018 sayılı Kanun kabul edilmiş-
tir. 

Yasa koyucu, temkinli bir yak-
laşımla Kanun’a kısıtlayıcı ve 
yasaklayıcı hükümler koymuş; 
bu mantıkla sendikaların hem 
mesleki işlevinin dışına çıkma-
sını önlemek, hem de sendikaları 
yabancı ideolojilere bulaşmadan 
“kontrol altında tutmak” istemiş-
tir. Toker Dereli, siyasi iradenin 
şekillendirmek istediği ilk Sen-
dikalar Kanunu’nun temel felse-
fesini aşağıdaki cümlelerle izah 
etmiştir: (Dereli, 1975; 329).

“Politikacı aydınlarımıza ha-
kim olan ana düşünce, Türki-
ye’nin imtiyazsız, sınıfsız bir top-
lum olduğu, bu sebeple sendika-
ların sınıf çatışmasını destek-
leyecek birer müessese olarak 
değil, devletle ve işverenle işbir-
liği yapıp, ülkenin kalkınmasına 
hizmet edecek kuruluşlar olması 
gerektiğidir. Kanun’un müzake-
resi sırasında hükümete hakim 
olan ana saikin sendikaları bir 
sosyal kontrol organı olarak kul-
lanmak arzusu olduğu da dikkati 
çekmektedir. Klasik Batı demok-
rasisini benimsemenin bir gereği 
olarak sendikacılığı bünyemize 
aktarmak lüzumu kabul edilmiş, 
ancak siyasi faaliyetler önlene-
rek ve en önemlisi grev yasakları 
devam ettirilerek bu teşekkülle-
rin işçi sınıfının devletçe kontro-
lünü kolaylaştıran bir araç olma-
ları sağlanmak istenmiştir.” 
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Dönemin Çalışma Bakanı Sadi 
Irmak, Sendikalar Kanunu Ta-
sarısı’nın tümü üzerinde yaptığı 
konuşmasında, kurulacak sen-
dikaların hangi temeller, hangi 
prensipler üzerine oluşması  ge-
rektiğini izah etmiştir: (TBMM Tu-
tanak Dergisi, 1947: 301-302). 

“(...) Prensibimiz; hürriyetçilik, 
milliyetçilik ve devletçilik görü-
şünü bu yeni doğmakta olan der-
neklere istikamet olarak vermek 
ve bunların gerek mesleklerine 
ve gerekse millete, kamu menfa-
atlerine yararlı olmalarını sağla-
maktır.(...)

Bütün hareketlerimizde izle-
diğimiz motif milli motiftir. Milli-
lik memleketin hava gibi, su gibi 
muhtaç olduğu zaruriyedendir. 
Binaenaleyh, işçi birliklerinde 
milli motiflerle hareket etmeyi 
tabii gördük.”  

Nitekim, Çalışma Bakanı, gö-
rüşülmekte olan Sendikalar Ka-
nun Tasarısı’na;

1) Devletle beraber sendikacılık 
oluşturmak, 

2) Meslekten olmayanların sen-
dikalara nüfuz etmelerini önlemek, 

3) Sendikaları gayr-ı siyasi yap-
mak, 

4) Sendikaların milli karakterli 
teşekküller olmasını sağlamak gibi 
dört prensibin hakim olduğunu be-
lirtmiştir (Gülmez, 1995: 228-231).

Dolayısıyla, yukarıdaki ifa-
delerden; özellikle de sendikal 
bağımsızlık ilkesine gölge düşü-

recek “devletle beraber sendi-
kacılık” ifadesinden  ve Sendika 
Kanun Tasarı’nın genel gerekçe-
sinden de Devlet’in ön gördüğü 
“resmi sendikacılık” anlayışı doğ-
rultusunda hazırlandığı kolaylıkla 
anlaşılmaktadır : 

“Bu kanun tasarısı, hürriyet-
çi, milliyetçi ve devletçi olan re-
jimimizin çalışma hayatında işçi 
ve işveren sıfatıyla  faal olanların 
meydana getirecekleri teşekkül-
lere hür bir gelişme imkanı sağla-
mak fikrinden mülhem olmuştur. 
(...) Rejimimizin milliyetçi karak-
terine uygun olarak sendikaların 
da milli teşekküller oldukları, mil-
liyetçi bir zihniyetle çalışacakları 
ve beynelmilel mahiyet alama-
yacakları” tasarıda belirtilmiştir.” 
(Gülmez, 1995: 225)

Bu bağlamda,  Sivas’ta kurulan 
“Sivas Demiryolu İşçileri Sendi-
kası”nın tüzüğünde de, dönemin 
sendikacılıkla ilgili resmi ideolo-
jisinin izlerini görmek mümkün-
dür. Sendikaya üye olabilmek 
için tüzüğe; “Memleketin yüksek 
menfaatlerini ihlale sahip fikir ve 
hareketlerle meşgul olmamak” 
şartı konulmuş; yine “Üyelikten 
çıkarma gerekçeleri arasında; 
herhangi bir siyasi teşekkülün 
fikir ve kanaatlerinin yayımına 
alet olmak, millî menfaatlere ve 
milliyetçiliğe aykırı davranmak 
(solculuk ve aşırı sağcılık)” gibi 
hususlar  (Mahiroğulları, 2001: 
98). yer almıştır.
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Diğer taraftan, Demokrat Parti, 
Sendikalar Kanun Tasarısı görü-
şülürken savunduğu grev hak-
kını, iktidara geldiği 1950 son-
rasında, kendinden önceki CHP 
Hükümeti’nin de sıklıkla vurgu-
ladığı gibi ekonomik kalkınmaya 
engel oluşturabileceği kaygısıyla 
“Bu hakkı vermenin henüz za-
manı olmadığını” vurgulamış; 
hatta dönemin Çalışma Bakanı 
Reşat Şemseddin Sirer, bir gurup 
sendikacıyla yaptığı bir toplan-
tıda  “Türk işçisi grev istemiyor!”  
iddiasında bulunmuştur.  Çalışma 
Bakanlığı Müsteşarı Fuat Erciyes 
ise, bir adım daha ileri giderek 
“Grev isteyen işçinin Türklüğü’n-
den şüphe ederim.” (Makal, 2002: 
261-262). demiştir. 

Nitekim,  Sivas Cer Atölyesi’n-
de çalışan 2050 işçi adına çekilen 
bir telgrafta,  Çalışma Bakanı Re-
şat Şemseddin Sirer’e grev hak-
kına ihtiyaç duyulmadığı   bildir-
miş: (Ülke Gazetesi, 11 Şubat 1950).

“Bizler, Devlet’in mevcut ka-
nunlarıyla umumi seviyenin üs-
tünde himaye edilmiş durum-
dayız. Sıhhi durumumuz, ücret-
lerimiz, ihtiyarlık sigortamız ve 
daha birçok haklarımız diğer va-
tandaşlarımızdan çok üstündür. 
Bugünkü kanunlar, bizlere bağlı 
olduğumuz müesseselerle her 
hususta anlaşmak için lehimize 
matuf çok geniş imkanlar ver-
miştir. Bu bakımdan talep edecek 
bir hak ve iddiamız yoktur. Bizler 

için grev ve buna benzer menfur 
şeyler asla bahis mevzu değil-
dir (....). Bunu isteyenlere  deriz 
ki, yaylanın Koçyiğitleri dimdik 
memleket hizmetindedir.” deni-
lerek, işçilerin, Türk kültüründeki 
gelenekselleşmiş “Devlet Baba” 
tarafından zaten korunulduğu 
zikredilmiştir.

 Çalışma Bakanı Sirer, muhte-
melen söz konusu telgraf ve Zon-
guldak Maden İşçileri Sendikası 
Yönetim Kurulu’nun aynı bağ-
lamdaki mektubunu1(Güzel, 1988: 
115) aldıktan sonra İstanbul’da 
bazı sendika yöneticileriyle yap-
tığı bir toplantıda, grev hakkını 
istemeyi memlekete sadakatsiz-
likle eş değer tutmuştur: 

“Türk işçisi grev istemiyor.(...). 
Şeref, haysiyet, karakter sahibi 
ve mert memleket evlatları olan 
100’ü aşkın sendika temsilcisi 
içinde yalnızca ikisi grev lehinde 
mütalaa beyan etmiştir. İşçileri-
miz grev hakkının tanınmasını 
istemezler, çünkü onlar mem-
lekete bağlıdırlar, sadıktırlar (...). 
(Gülmez, 1995: 270-271). demiştir.

Netice itibarıyla, “rızâya yö-
nelmiş” otoriter özelliklerin Türk 
kültüründe önemli bir yer tuttu-
ğu (Dereli, 1975: 275), yukarıdaki 
ifadelerden de anlaşılmaktadır. 
Halk, devletine paternalist bir 
yaklaşımla “baba” gözüyle bak-
makta; aynı yakınlığı “ordu”su-

1– Söz konusu mektupta: “Biz grev istemiyoruz. 
Hiç kimse bizim namımıza grev isteyemez. Biz 
memleketimiz, milletimiz ve ailemiz için şerefle 
çalışarak kazanmak istiyoruz” denilmiştir. 
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na karşı da duymaktadır. Halkın 
nazarında devlet, birkaç nüfuzlu 
şahsın yararına milleti sömüren 
bir kurum olarak değil, bütün 
vatandaşlarının refahı ile ilgile-
nen üstün ve karşı gelinemez bir 
varlık olarak kabul edilmektedir 
(Dereli, 1975: 280). Devlete kut-
sal bir varlık gözüyle bakan halk, 
kendisine gerekli olabilecek en 
doğal hakları dahi elde etmekte 
Batı ülkelerinde görülenin aksine, 
devletle mücadele etmekten ka-
çınarak “rızaya boyun eğip”, “ka-
derci” bir yaklaşımla bu hakların 
devlet tarafından uygun bir za-
manda kendilerine verileceğine 
inanmıştır (Mahiroğulları, 2016: 
71). Nitekim, Türk işçisi, en doğal 
haklarından biri olan “örgütlen-
me” hakkının geç verilmesine, 
keza 1938 tarihli Cemiyetler Ka-
nunu’nda olduğu gibi kanunen  bu 
hakkın  engellenmesine mukave-
met göstermek yerine, siyasi oto-
ritenin tasarruflarına kelimenin 
tam anlamıyla “rızâ” gösteren bir 
davranış sergilemiştir.

Nitekim,  sendikacılığın ya-
sallaştığı ilk yıllarda  Anadolu’da 
kurulan pek çok sendika gibi Si-
vas Demiryolu İşçileri Sendika-
sı yöneticileri de, incelediğimiz 
1949-1957 yılları arasında yüksek 
sesle hak isteme yerine “rızaya 
yönelerek” verilecek hakları kül-
türümüzde “baba” olarak görülen 
“Devlet”ten beklemiş; Devlet’in 
resmi sendikacılık anlayışının dı-
şına çıkmamıştır.

2-Sendikanın Kuruluşu ve 
Genel Kurulları
1939’da işletmeye açılan Cer 

Atölyesi’nde çalışan işçiler, 18 
Mayıs 1949’da “Sivas Endüstri ve 
Atölye İşçileri Sendikası” adıyla 
Sivas’ın ilk işçi sendikasını kur-
muşlardır. Söz konusu sendika, 
demiryolu taşımacılığı işkolun-
da  Eskişehir’de 19 Kasım 1948’de  
kurulan ilk sendikadan sonraki 
ikinci sendikadır.

Sivas Endüstri ve Atölye İşçi-
leri Sendikası, işkolu esasına göre 
kurulmuş; coğrafi düzey bakı-
mından  yerel bir sendikadır. Sen-
dikanın kurucuları: Cer Atölye-
si’nde çalışan Sırrı Gürdil, Hikmet 
Kanber, İzzet Altan, Mustafa As-
lan, Selahattin Aydemir, Mustafa 
Yurdakul, Yusuf Coşman, Mustafa 
Seçilmiş ve  Mehmet Kalender’dir 
(Türkiye Sendikacılık Ansiklope-
disi, 1997: 65).

19 Ağustos 1951’de yapılan Ge-
nel Kurulda sendikanın adı “Si-
vas Devlet Demiryolları Sanayii 
İşçileri Sendikası” olarak değiş-
tirilmiş; 20 Şubat 1952’de yapılan 
Genel Kurulda başkanlığa Ömer 
Şahbazoğlu, 1954’teki olağanüstü 
kongrede genel başkanlığa Ay-
daner Tandoğan seçilmiş; ancak 
Tandoğan, askere gittiği için yeri-
ne Halil Ölçer getirilmiştir. 

Sendika 1954’te TÜRK-İŞ’e 
üye olmuştur. 7 Nisan 1955 ve 3 
Haziran 1956’da yapılan Genel 
Kurullarda başkanlığa Rıfat Uzun, 
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1957’deki 10. Genel Kurulda Ayda-
ner Tandoğan seçilmiştir   (Tür-
kiye Sendikacılık Ansiklopedisi, 
1997: 65).

3- Sendikanın  Faaliyetleri
a) Eğitim Faaliyetleri
Sivas Demiryol-İş’in öncülü-

ğünde, ileriye yönelik bir pers-
pektifle  şehirde yeni  kurulacak 
sendikalar arasında işbirliği sağ-
lamayı, üyelerine sendikal eğitim 
vermeyi amaçlayan  “Sendikalar 
Kurulu İdare Heyeti” oluşturul-
muştur.  Bu bağlamda, 27 Kasım 
1949 tarihinde Demiryolu İşçileri 
Sendikası’nın Genel Başkanı Sır-
rı Gürdil, Sendikalar Kurulu İdare 
Heyet Başkanı sıfatıyla 5 aydan 
beri yaptıkları işleri üyelerine an-
latmak ve sendikanın maksatları 
hakkında üyelerini bilgilendir-
mek için toplantı yapmıştır.

“Dün halkevi binasında şeh-
rimiz işçi sendikaları kurulu ida-
re heyetinin fevkalade toplantısı 
büyük bir kalabalık huzurunda 
yapıldı. Toplantıda sendika kuru-
lu idare heyeti başkanı Sırrı Gür-
dil, sendikanın hukuk müşaviri 
avukat Ercüment Damalı ve Zeki 
Altınay söz alarak üyeleri çeşitli 
konularda bilgilendirdiler. Top-
lantıda ayrıca yardımlaşma san-
dığı görüşülerek aidat hususu da 
karara bağlandı ve toplantıya son 
verildi.” (Ülke Gazetesi, 28 Kasım 
1949).

Sendikalar Kurulu İdare Heye-
ti,   sendikacılık eğitimini iki hu-
kuk müşaviri yardımıyla seminer 
düzenleyerek her ay sürdürmüş-
tür.

b) İlk Eylem: Komünizmi 
Tel’in Mitingi
II. Dünya Savaşı sonrasın-

da Sovyet Rusya’nın, Boğazların 
kontrolü üzerinde hak iddia et-
mesi, Türkiye’den Kars ve Arda-
han’ı isteyerek toprak talebinde 
bulunması Truman Doktrini çer-
çevesinde Türkiye’yi ister iste-
mez Amerika Birleşik Devletleri 
(ABD)’ne yakınlık duymaya, keza 
Sovyetler Birliği ve komünizm 
karşıtı olmaya itmiştir. Bu du-
rum, gerek “milliyetçi” ve “anti-
komünist” kimlikli Devlet ricali, 
gerekse Türkiye’de sendikacılığın 
şekillenmesiyle yakınen ilgilenen  
ABD sendikal üst örgütleri gibi 
çevreleri harekete geçirmiş;  he-
nüz kuruluş aşamasındaki Türk 
sendikacılığına “milliyetçi” ve 
“antikomünist” bir kimlik kazan-
dırmak bağlamında komünizm 
karşıtı bir dizi tel’in (lanetleme) 
mitingleri düzenlenmesinde et-
kili olunmuştur. Diğer taraftan, 
Sovyetler Birliği’nin Türkiye’den 
Boğazların kontrolü ve toprak ta-
lebinde bulunması, sadece devlet 
ve sendika yöneticilerini  rahatsız 
etmemiş; halk ve işçi kesimi ara-
sında da tepkiyle karşılanmıştır.  
Dolayısıyla bu dönemde gerçek-
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leştirilen komünizm karşıtı ey-
lemler, sendikalı olsun olmasın 
tüm işçi kesimi ve halk arasında 
da karşılık görmüştür.  Sonuçta 
Cumhuriyet’in kuruluşuyla  Dev-
let’in resmi ideolojisi haline gelen 
“milliyetçilik” ilkesi, 1945 sonra-
sında yoğun bir “antikomünist” 
anlayışla at başı (Çelik, 2010: 121). 
yürütülmüştür.

Sendikalar cephesinde, komü-
nizmi protesto etmeye yönelik ilk 
miting, 21 Aralık 1947’de İstanbul 
Basın Teknisyenleri Sendikası 
tarafından Eminönü Halkevi’nde 
gerçekleştirilmiş; bu tür eylemler, 
1950’de iktidara gelen Demokrat 
Parti (DP) döneminde de sürdü-
rülmüştür. 

1950’nin başlarından itibaren 
İstanbul, Eskişehir ve Ankara 
gibi illerde  düzenlenen komü-
nizmi tel’in mitinglerinden biri de  
Sivas’ta yapılmıştır. Söz konusu 
mitingin Sivas Cer Atölyesi’nde 
çalışan işçiler tarafından 21 Ekim 
1950’de yapıldığını  o yıllarda Si-
vas’ta yayınlanan  “Ülke” adlı ye-
rel gazetedeki bir  haberden öğ-
rendik: 

“Şehrimizdeki Cer Atölyesi’n-
de çalışan işçiler komünizmi tel’in 
maksadıyla dün Cumhuriyet 
Meydanı’nda bir miting yapmıştır. 
İstiklal Marşı ile başlayan miting-
de 3 hatip komünizmi tel’in eden 
mahiyette konuşmalar yapmış 
ve Dağ Başını Duman Almış mar-
şıyla miting sona ermiştir.” (Ülke 
Gazetesi, 22 Ekim 1950).

c)Karar Verilip 
Gerçekleştirilemeyen 
“Kıbrıs Türktür Türk 
Kalacaktır!” Mitingi
Türkiye ile Yunanistan arasın-

da yaşanan Kıbrıs sorunu, 1950’li 
yılların başlarında iyice su yüzü-
ne çıkmıştır. Bu sorun, sadece si-
yasi ve askeri alanda kalmamış; 
sendikalar cephesi de kendini 
bu meselenin içinde bulmuştur. 
Sendikalar cephesinin bu sorunla 
ilgilenmesi, Uluslararası Hür İşçi 
Sendikaları Konfederasyonu’nun 
(ICFTU) 1951’de  Milano’daki Kong-
resi’nde Kıbrıs Rum ve  Yunan işçi 
sendikaları konfederasyonları-
nın söz konusu  sorunu gündeme 
getirmesiyle başlamıştır. Ayrıca, 
ICFTU’nun, Yunan delegesinin 
önerisiyle konuyu gündemine al-
ması da TÜRK-İŞ içinde  ICFTU’ya 
yönelik tartışma yaratmıştır (Çe-
lik, 2010:261). 

Bu arada  Kıbrıs’taki Türk sen-
dikacılara baskı yapıldığı haberi 
yayılmış;  bu nedenle TÜRK-İŞ, 
Nuri Beşer başkanlığında beş 
kişilik sendikacı heyetini Kıb-
rıs’a göndermiştir.  Heyet, 1954 
Kasım’ında “Kıbrıs İşçi Birlikleri 
Federasyonu”nu kurmuş; yurda 
döndükten sonra da bazı iller-
de işçi ve esnaf ağırlıklı “Kıbrıs 
Türktür Cemiyeti”nin kurulma-
sına öncülük etmiştir. Neticede 
bazı sendikacıların söz konusu 
cemiyetin başkanlığını üstlen-
mesiyle, Sivas’taki Demiryolu İş-
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çileri Sendikası da, 1955’te Kıbrıs 
meselesiyle ilgili olarak “Kıbrıs 
Türktür; Türk Kalacaktır!” mitingi 
düzenlemiş; ancak Sivas Demir-
yol-İş’in başkanlarından Şerafet-
tin Akova’nın ifadesiyle; dönemin 
Sivas Valisi İhsan Sabri Çağla-
yangil, “Başbakanlıkla görüştüm; 
Yapmayın!” diyerek mitingi engel-
lemiştir (Koç, 1999: 254).

d) Demiryol-İş 
Federasyonu’nun 
Kuruluşunda 
Sivas Demiryol-İş’in  
Etkin Rolü
1952 sonlarında, demiryo-

lu taşımacılığı işkolunda kurulu 
bulunan beş sendika;   “Eskişehir 
Devlet Demiryolları Sanayi İşçileri 
Sendikası”,  “Sivas Devlet Demir-
yolları Sanayi İşçileri Sendikası”, 
“İzmir Devlet Demiryolları Sanayi 
İşçileri Sendikası”, “Haydarpaşa 
Devlet Demiryolları I. İşletme Sa-
nayi İşçileri Sendikası” ve “Ada-
pazarı Devlet Demiryolları Vagon 
Atölyesi İşçileri Sendikası” bir 
araya gelerek 15.12.1952’de genel 
merkezi Eskişehir’de olmak üze-
re “Türkiye Demiryolları İşçileri 
Sendikaları Federasyonu” (DYF-
İŞ) nu kurmuşlardır.

Federasyon’un kurucuları ara-
sında Sivas Devlet Demiryolla-
rı Sanayi İşçileri Sendikası’ndan 
iki isim; Ömer Şahbazoğlu, Zeki 
Babaoğlu ve Şükrü Tüfek gö-
rev almıştır (Demiryol-İş Tari-

hi, 2002:6). Federasyon’un 15-17 
Ağustos 1955’te yapılan 2. Genel 
Kurulunda yönetim kuruluna Si-
vas Sendikası’ndan üç üye; Ab-
dulkadir Çağlayan (ikinci başkan), 
Şerafettin Akova  ve Niyazi Tur-
nalı seçilmiştir.

Federasyon’un 16-18 Eylül 
1957’de yapılan 3. Genel Kuru-
lunda Şerafettin Akova (genel 
sekreter), Aydaner Tandoğan 
(ikinci başkan) ve Niyazi Han-
çer yönetim kurulu üyeliğine 
getirilmiştir (Demiryol-İş Tarihi, 
2002:8-17).

e) Üyelerinin Konut 
Kooperatifi Kurmalarına 
Öncülük
Sivas Devlet Demiryolları İş-

çileri Sendikası, üyelerine konut 
kooperatifi kurma öncülüğü ya-
pan Anadolu’daki ilk sendikalar-
dan biridir. Söz konusu sendika-
nın  öncülüğünde ilk konut koo-
peratifi 1954 yılında kurulmuştur. 
O yıllarda işçi yapı kooperatifleri-
ne konut kredisini, İşçi Sigortaları 
Kurumu vermiş; bu sayede sendi-
ka 180 üyesini ev sahibi yapmıştır 
(Koç, 1999: 253).

B-HAK ARAMA VE YOĞUN 
FAALİYET  DÖNEMİ 
(1957-1983)
Sivas Demiryolları İşçileri Sen-

dikası’nın 25 Ağustos 1957’deki 
10. Genel Kurulunda başkanlığa 
Aydaner Tandoğan seçilmiştir. 
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Aydaner Tandoğan, seçildikten 
sonra Fabrika yönetimiyle sık sık 
görüşerek çalışanlara bazı yeni 
hakların verilmesi, ücretlere zam 
yapılması gibi taleplerde bulun-
muştur. Başka bir ifadeyle, Tan-
doğan, başkanlığı sırasında önce-
ki dönemde olduğu üzere işveren 
karşısında “rızaya yönelmemiş”, 
yüksek sesle hak arayan bir sen-
dikacı profili çizmiştir. Başkanın 
hak aramaya yönelik söz konusu 
davranış biçimi, hem mücadeleci 
kişiliğinden hem de üyesi oldu-
ğu Demiryol-İş Federasyonu’nun 
1957’den itibaren hak arama mü-
cadelesinde teşkilatlarına öncü-
lük etmesindendir. Dolayısıyla, 
makalede Sivas Demiryol-İş’in 
tarihsel gelişimini iki döneme; 
1949-1957 ve 1957-1983 ayırarak 
incelenmesi de bu ayırım nede-
niyledir.  

Demiryolu taşımacılığı  iş 
kolunda  sendikalar cephesi-
nin 1957’ye kadar görülmeyen 
bu tür hak arama çabaları, bu 
tarihten sonra işçi-işveren iliş-
kilerinde gerginlik yaratmaya 
başlamıştır. Nitekim, Demiryol-İş 
Federasyonu yöneticileri, 1957’de 
baş gösteren işçi-işveren arasın-
daki gerginliği düzenledikleri çe-
şitli toplantılarda dile getirmiştir:

“Memleketimizde vakit vakit 
sendika faaliyetlerine karşı çeşitli 
baskıların yapıldığı bir vakıadır. 
Sendikal harekete karşı ya ta-
hammülsüzlük veya sendikacıla-

rın bazı talep ve meselelerini açık 
kalple ortaya koymaları hoşa git-
memiş; bunun yarattığı reaksiyon 
Birliklerin kapatılması veya sen-
dikacıların işten çıkarılması gibi 
bir tasfiye ameliyesi meydana 
getirmiştir.

Demiryolu işçileri, bu olum-
suzlukları kendi işyerlerinde de 
gördüler.  Zonguldak ve Sivas’ta 
önemli baskılar yaşandı. Sivas’ta 
işçi ücretlerine zam isteyen sen-
dika başkanı Aydaner Tando-
ğan’ın  işine son verilmiş; bazı 
sendikacıların da tayinleri başka 
illere çıkarılmıştır.

Bilhassa 1959 yılı içinde bazı 
işveren vekillerinin sendika yö-
neticilerine karşı işten çıkarma, 
yer değiştirme gibi hareketle-
re başvurdukları görülmüştür.” 
(Demiryol-İş Tarihi, 2002: 18; Bel-
gelerle TÜRK-İŞ Tarihi, 2002: 205). 

Yukarıda bahsedildiği üze-
re, Sivas’ta 1957 yılında  başkanı 
olduğu sendikasına hak arama 
faaliyetlerine  yeni bir çehre ka-
zandırmak isteyen Aydaner Tan-
doğan’ın söz konusu çabaları, 
özellikle ücretlere zam istemesi 
Fabrika yöneticileri nezdinde ka-
bul görmemiş; şimşekleri  üzeri-
ne çekmiştir. Sonuçta, Tandoğan 
işten çıkarılmış; sendika başkan 
vekili Adana’ya, genel sekrete-
ri Malatya’ya sürgün edilmiştir 
(Belgelerle TÜRK-İŞ Tarihi, 2002: 
205).
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Diğer taraftan, sendikalar, 5018 
sayılı Kanun’un 5. maddesindeki 
sendikalara geniş kapsamlı siya-
si faaliyet yasağı getiren hükme 
rağmen, bir süre Cumhuriyet Halk 
Partisi (CHP) ve DP’nin arka bah-
çesi konumuna düşmüştür. Baş-
ka bir ifadeyle, bu iki parti arasın-
da adeta parsellenen sendikaların 
siyasi faaliyetleri, belirli bir model 
oluşturmaksızın  sırf varlıklarını 
sürdürebilmek amacıyla  “siyasi 
manevra tipi” faaliyetlerin (Dereli, 
1975: 299) ötesine geçememiştir. 
O yıllarda, söz konusu partiler-
den birini destekleyen bir sen-
dika, diğer partinin hedefine gir-
me riskiyle karşı karşıya kalmış 
demektir. Örneğin,  DP ve Vatan 
Cephesi’ne kayıtlı olmayan CHP 
taraftarı Aydaner Tandoğan’ın 1959 
ortalarında yapılacak 12. Genel Ku-
rulda  başkanlığa aday olacağının 
öğrenilmesiyle Sivas DP teşkilatı 
harekete geçmiş; Aydaner Tan-
doğan’ın seçilmesini engellemek 
istemiştir.

Aydaner Tandoğan’ın Kong-
re’de adaylığının engellenme ko-
nusu ulusal basına da yansımış; 
dönemin önemli dergilerinden 
Akis’te bu konu ayrıntılı bir şekil-
de yer almıştır: 

“Bilhassa Sivas’taki Demiryolu 
İşçileri Sendikası Kongresindeki 
tertipler tam bir hezimetle neti-
celendi. Maksat  Vatan Cepheli ol-
mayan, işçilerin sevgilisi karaya-
ğız Aydaner Tandoğan’ı sendika 

başkanlığına seçtirmemekti. Me-
tot, işçidir vesikası taşıyan Tan-
doğan’ı işçi saymayıp kongreye 
sokmamak ve sindirilmiş işçilere 
meseleyi halvetle halletmekten 
ibaretti. Metot, başka yerde de-
nenmiş; bazen iyi neticeler ver-
mişti (…) Fakat, anlamadıkları ve 
anlamayacakları şey, başlarına 
geldi. 1300 işçi tek bir insan gibi 
salonu terk etti ve tazyikler kar-
şısında ne üniversitenin ne bası-
nın gösterdiği tesanüt örneği ver-
di. Türk sendikacılık hatta Türki-
ye’nin demokrasi tarihinde Sivas 
Demiryolları Sendikasının üyeleri 
yeni bir devrim adımını attılar 
(…) Kongre salonunun terk edil-
mesinde uzaktan yakından ilgisi 
bulunanların tespiti ve gereğinin 
ifası için Demiryolları Umum Mü-
dürlüğü’nden gönderilen müfet-
tişler tahkikata başladılar (AKİS, 
16 Haziran 1959; Çelik, 2010: 225).

Daha sonra yenilenen Kong-
re’ye DP il başkanı ve vali müda-
hale ederek Aydaner Tandoğan’ın 
Kongreye katılmasını engelledi-
ler. Fabrika içinde yapılan Kong-
reye Tandoğan’ın girmemesi için 
geniş bir tertibat alınmıştı. Kong-
reyi izlemek için gelen CHP mil-
letvekilleri Turhan Feyzioğlu ve 
Rahmi Çeltekli fabrika müdürü 
tarafından salona girmelerinin 
mahsurlu olacağı yönünde uya-
rıldı. Bunun üzerine iki millet-
vekili gereksiz bir olaya meydan 
vermemek için müdürün odasın-
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da beklediler. Seçimler sonucun-
da 11 kişilik yönetim kurulunun 
8 üyeliğini Tandoğan taraftarları 
kazandı.” (AKİS, 7 Temmuz 1959). 

1961 Anayasası’nda örgütlen-
me ve grev hakkının güvence al-
tına alınmasıyla sendikalar, artık 
üyeleri adına hak arama müca-
delesinde 274 ve 275 sayılı Ka-
nun’ların  kendilerine tanıdığı im-
kanları da kullanarak  faaliyetle-
rini -kendi iradeleriyle - bir siyasi 
partinin vesayetinde kalmadan 
sürdürebilmişler ya da yine kendi 
özgür iradeleriyle bir siyasi parti 
yanında yer alabilmişlerdir.

1-Sendikanın Genel Kurulları
18 Mayıs 1958’deki 11. Genel 

Kurulda Abdullah Aydemir ge-
nel başkanlığa seçilmiş; ancak 
bir süre sonra bir oldu bittiyle bu 
göreve Sebahattin Görener geti-
rilmiştir. 8 Haziran 1959’da yapı-
lan şaibeli 12. Kongre’de fabrika 
yönetimiyle sendika arasında-
ki uyuşmazlık iyice su yüzüne 
çıkmış; başkanlığa İhsan Saltık, 
başkan yardımcılığına Şerafettin 
Akova seçilmiş; Aydaner Tando-
ğan ve bazı üyeler sendikadan 
ihraç edilmiştir.  Ancak,  25 Ara-
lık 1960’ta yapılan Genel Kurul-
da başkanlığa yeniden Aydaner 
Tandoğan getirilmiştir. Bu kong-
rede  sendikanın adı, bir kez daha 
değiştirilerek, “Sivas Demiryolu 
İşçileri Sendikası” adını almıştır. 

27 Mayıs 1962’deki Genel Ku-
rulda başkanlığa Şerafettin Ako-
va seçilmiştir. Akova, bu görevi 
DYF-İŞ’e başkan seçildiği 10 Şu-
bat 1964’e kadar sürdürmüştür. 
Boşalan genel başkanlık maka-
mına İsmail Menevişoğlu geti-
rilmiştir. Sendikanın 16. dönem 
Genel Kurulu 11-12 Aralık 1965’te 
yapılmış;  başkanlığa İsma-
il Menevişoğlu, ikinci başkanlığa 
Mehmet Acıdereli,  sekreterliğe 
Yusuf Geldi, muhasipliğe Recep 
Bıyıklıoğlu getirilmiştir. Bu ekip, 
17 Ekim 1971’e kadar görevde kal-
mıştır. Sendikanın 16-17 Ekim 
1971’de yapılan 19. Genel Kurulun-
da yönetim tamamen değişmiş; 
başkanlığa daha önce tayini çık-
tığı için Denizli’de çalışan Ayda-
ner Tandoğan, ikinci başkanlığa 
Pehlül Çetinkaya, sekreterliğe O. 
Nuri Satıcı, muhasipliğe Rasim Bi-
beroğlu seçilmiştir. Tandoğan ve 
ekibinin görevi 1977’deki 22. Genel 
Kurula kadar sürmüştür.

5 Kasım 1977’deki genel ku-
rulda  Aydaner Tandoğan ve eki-
bi seçimi kaybetmiş; başkanlığa 
Mehmet Aslan, ikinci başkanlığa 
Kaya Tecer Güvenir, sekreterliğe 
Rahmi Kalkan, muhasipliğe Meh-
met Kocamemikoğlu getirilmiştir.

Mehmet Aslan’ın görevi, DYF-
İŞ’in 13-15 Nisan 1981’de yapılan 
Genel Kurulunda mevzuat sek-
reterliğine seçilmesine kadar 
sürmüştür. Aslan’dan boşalan 
başkanlık görevine Mehmet Bini-
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cioğlu getirilmiştir. Binicioğlu’nun  
başkanlık görevi, 2821 sayılı Sen-
dikalar Kanunu’nun yürürlüğü 
sonrası  sendikanın şubeye dö-
nüştüğü 31 Temmuz 1983’e kadar  
sürmüştür (Sivas Demiryol-İş Ka-
rar Defteri ). 

Sivas Demiryolu İşçileri Sendi-
kası, 31 Temmuz 1983’te topladığı 
Genel Kurulunda kendini feshe-
derek günümüzde faaliyetlerini 
sürdüren “Türkiye Demiryolu İşçi-
leri Sendikası”nın Sivas şubesine 
dönüşmüştür (Demiryol-İş Tarihi, 
2002: 112).

Çalışma Bakanlığı verilerine 
göre Sivas Demiryolu İşçileri Sen-
dikası’nın 1971’de 6.772; 1982’de 
4.948 üyesi bulunmaktaydı (Tür-
kiye Sendikacılık Ansiklopedisi, 
1997: 65-66).

2-Sivas Demiryolu İşçileri 
Sendikası’nın DYF-İŞ 
Yönetiminde Etkinliğinin 
Sürmesi
DYF-İŞ’in 14-17 Eylül 1959’daki 

4. Genel Kurulunda yönetim kuru-
lunda Sivas Sendikası’ndan Niyazi 
Hançer görev almış; 13-11 1961 ta-
rihli 5. Genel Kurulda Hançer, Fe-
derasyon’un 2. başkanlığına  seçil-
miştir.

Federasyon’un 7-10 Şubat 1964 
tarihli Genel Kurulunda başkanlı-
ğa Şerafettin Akova getirilmiştir. 
Akova’nın federasyon genel baş-
kanlığı 1981’e kadar sürmüştür. 
Şerafettin Akova’nın genel baş-
kanlığı döneminde Sivas sendi-
kasından Mehmet Acıdereli uzun 
süre mevzuat sekreterliği göre-

vinde bulunmuş; her kongre dö-
neminde Federasyon’un yönetim 
kurulunda İsmail Menevişoğlu, 
Yusuf Geldi, Aydaner Tandoğan, 
Mehmet Aslan gibi en az iki Si-
vaslı üye temsil edilmiştir. Fe-
derasyon’un milli tip sendikaya 
dönüştüğü 1983 öncesinin 13-15 
Nisan 1981 tarihinde yapılan son 
Genel Kurulunda genel başkanlığa 
Mehmet Acıdereli, Mehmet Aslan 
mevzuat sekreterliğine seçilmiştir 
(Demiryol-İş Tarihi, 2002: 108).

3- Sendikanın Faaliyetleri
a) Sendikal Eğitim Faaliyetleri
1960 sonrası dönemde, TÜRK-

İŞ’in dikkat çeken   sendikal  eği-
tim faaliyetlerinden biri de, Ulus-
lararası Kalkınma Ajansı (AID) ile  
varılan mutabakat çerçevesinde 
500 civarında sendikacının sen-
dikal eğitim amacıyla Amerika’ya 
gönderilmesidir. 1961-1967 yılları 
arasında Amerika’ya; TÜRK-İŞ üst 
düzey yöneticileri, üye federasyon 
ve yerel sendikaların genel baş-
kanları veya yönetim kurulu üye-
leri arasından seçilen sendikacılar 
gitmiştir. 

Bu bağlamda, 1960 sonrasında 
TÜRK-İŞ Bölge Temsilcileri, Ana-
dolu’da kurulu TÜRK-İŞ’e üye pek 
çok yerel sendikanın başkanı da2 
ABD’deki bu eğitimden yararlan-

2– 1961-1967 arasında Amerika’ya giden Sivas’taki 
bazı yerel sendika yöneticileri; Sivas Karayolları 
İşçileri Sendikası Başkanı Sıtkı Solakoğlu, Sivas 
Çimento Sanayi İşçileri Sendikası Başkanı Mehmet 
Filizöz, TÜRK-İŞ 5. Bölge Temsilcisi İsmet Uygun’dur. 
Adnan MAHİROĞULLARI, “Anadolu’da Sendikacılık: 
Sivas Örneği”, Dokuz Eylül Üniversitesi İİBF Dergisi,  
s. 97-104; Yıldırım KOÇ, TÜRK-İŞ Tarihinden 
Portreler, C.I, TÜRK-İŞ Yayını, Ankara, 1999, s. 154 
ve 278.
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dırılmıştır. 1963’te Sivas Demiryo-
lu İşçileri Sendikası Başkanı Şe-
rafettin Akova, AID aracılığıyla  üç 
aylığına ABD’ye gitmiştir (Koç, C.I, 
1999: 255).

 Sivas Demiryolu İşçileri Sen-
dikası’ndan ABD’ye götürülen 
sendikacılardan biri de İsmail Me-
nevişoğlu’dur. Menevişoğlu, Yıldı-
rım Koç’la 2 Aralık 1998’de Sivas’ta 
yaptığı röportajda ABD seyaha-
tinden bahsetmiştir: (Koç, C. II, 
1999: 137).

“1965 yılı sonunda Amerika’ya 
gittim. Adana Demiryol-İş Sen-
dikası’ndan, DYF-İŞ’ten, Haydar-
paşa, İzmir ve Afyon Demiryol-İş 
sendikalarından toplam 7-8 kişi 
gittik. Amerika’da 1,5 ay kaldık. 
Amerika’da anladığım kadarıyla, 
bir nevi Amerika’nın kendi ülke-
mizde tanıtımını yapmak gibi bir 
pozisyon vardı. Sonra oranın du-
rumuna baktım. Buradan gider-
ken, uçağa evvela Ankara Esen-
boğa’dan bindik. İstanbul, Avus-
turya, Frankfurt, Londra, Ame-
rika. Geçtiğimiz yerlerde mem-
leketlerin gelişmişliğini gördük. 
Altı saat okyanus üzerinde uçtuk. 
Washington’a geldik. Avrupa ile 
kıyas edilmeyecek kadar geliş-
mişti. Süper devlet olduğu belli 
oluyordu. Bizi de Türkiye’deki Hil-
ton gibi lüks otellerde yatırdılar. 15 
Dolar günlük yevmiye alıyorduk. 
Onun yalnız beş dolarını otele 
veriyorduk. Bu Amerika’nın ta-
nıtımıydı. Mesala sendikanın bi-

nasını gezdirdiler. Bakıyorsunuz 
TBMM’deki gibi büyük salonları 
var. Zaten onları gördükten sonra 
bizim sendika binasını yaptırdım. 
O zamanlarda TÜRK-İŞ’ten sonra 
en büyük bina bizim sendika bi-
nasıydı.”  

TÜRK-İŞ’in AID’le müşterek 
eğitim faaliyetleri sadece Ameri-
ka’ya Türk sendikacıları gönder-
mekle sınırlı kalmamış; TÜRK-İŞ 
bölge temsilciliklerinin bulundu-
ğu illerde işçilere AID’li uzmanla-
rın katıldığı sendikacılık seminer-
leri de verilmiştir. Örneğin, Sivas 
Devlet Demiryolları Sendikası, 
1966 yılında TÜRK-İŞ 5. Bölge 
Temsilcisi ve Amerikalı David Le-
vinc’in de  katıldığı “temel sendi-
kacılık” semineri düzenlemiştir. 

“Seminerde sendikacılık üze-
rine dersler verilmiştir. Amerikalı 
öğretmen David Levinc ve TÜRK-
İŞ 5. Bölge Temsilciliği eğitim mü-
dürü Fettah Akan üyelere temel 
sendikacılık ve sendikacılığın 
gelişmesi, faydalarını kapsayan 
dersler vermişlerdir. İki yönetici-
nin verdiği dersler üyelerce baş-
tan sona kadar ilgiyle izlenmiştir. 
Bu arada eğitim müdürü Fettah 
Akan çeşitli filmler göstermiş-
tir. Sendikacılık ve moral eğitimi 
filmleri seminere katılanlar ta-
rafından ilgiyle izlenmiştir. Sivas 
Devlet Demiryolları Sendikası’nın 
düzenlediği seminere toplam ola-
rak 350 işçi ve sendikalı katılmış-
tır.” (Ülke Gazetesi, 12 Temmuz 
1966). 
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Diğer taraftan, Sivas Demir-
yol-İş sendikasının sendikacılık 
seminerleri, gerek üyesi olduğu 
DYF-İŞ’in Sivas’a gönderdiği eği-
timciler gerekse de bizzat kendi 
yöneticileri tarafından dönemin 
sonlarına kadar sürdürülmüştür 
(Sivas Demiryol-İş Karar Defteri; 
Demiryol-İş Tarihi, 2002:85).

b) Toplu İş Sözleşmesi 
Bağıtlama
275 sayılı Grev ve Toplu İş Söz-

leşmesi Kanunu’nda (m.7/I) fe-
derasyonlara kurulu bulunduğu 
işkolundaki işyerlerini kapsayan 
toplu sözleşme imkanı verilmişti. 
Dolayısıyla, toplu sözleşme gö-
rüşmeleri ve bağıtları 1963-1980 
arası dönemde işveren olan De-
miryolları Genel Müdürlüğü’yle 
DYF-İŞ arasında sekiz dönem ha-
linde  gerçekleştirilmiştir. DYF-
İŞ’in I. dönem  toplu sözleşme mü-
zakereleri 16.03.1964’te; sekizin-
cisi ise 01.06.1979’da  başlamıştır. 
Ne var ki, toplu sözleşme görüş-
melerinin çoğu uyuşmazlıkla so-
nuçlanmıştır (Demiryol-İş Tarihi, 
2002: 42-105).

c) Grev Faaliyetleri 
İşkolunda 8 dönemde yapılan 

toplu sözleşme görüşmelerinin 
sadece üçünde mücadeleci çö-
züm yoluna başvurmadan anlaş-
ma sağlanmış; diğer beşinde grev 
kararı alınmıştır. Ancak, alınan 
grev kararlarının tamamı Bakan-

lar Kurulu tarafından “milli gü-
venliği bozucu” bulunarak erte-
lenmiş; fakat erteleme sürecinde  
anlaşma sağlanmış; dolayısıyla 
alınan grev kararlarının hiçbiri 
uygulanamamıştır. 

Örneğin, DYF-İŞ, 1977 yılında 
Demiryolları Genel Müdürlüğü’yle 
yaptıkları toplu iş sözleşmesi gö-
rüşmelerinde grev kararı almış; 
ancak diğer kararlar gibi bu karar 
da Bakanlar Kurulu tarafından 
“milli güvenliği bozucu” gerekçe-
siyle önce 30, daha sonra 60 gün 
ertelenmişse de, erteleme süre-
cinin son gününde taraflar anlaş-
mıştır. 

Sivas Demiryol-İş Sendika-
sı,  karar defterlerindeki bilgilere 
göre DYF-İŞ tarafından 1977’de 
alınan grev kararının uygulan-
ma aşaması  için ciddi hazırlıklar 
yapmış; ancak bu grev kararı da 
erteleme süresinin son günü an-
laşmaya varılmasıyla uygulana-
mamıştır.Yerel basındaki bir ha-
berde; sendikanın İcra ve Yönetim 
Kurulu kararla ilgili olarak basına: 

“Hükümet edenlere ve işçi-
nin refahını mutluluğunu düşün-
meyecek kadar gözleri kararmış 
olanlara bir ders vermek ve milli 
gelirden gerçek payımızı alıncaya 
dek direnmek üzere grev kararı 
alınmıştır. Grev 20.09.1977 günü-
nü 21.09.1977 gününe bağlayan 
gece saat 00.01’de kademeli ola-
rak başlatılacaktır.” açıklama-
sında bulunmuştur (Anadolu Ga-
zetesi, 18 Eylül 1977). 
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d) Konut Kooperatiflerinin 
Kuruluşuna Öncülük
1964’te Sivas Demiryol-İş  baş-

kanlığına seçilen İsmail Mene-
vişoğlu, ileri bir görüşle şehrin 
çeşitli semtlerinden  on beşer, 
yirmişer  dönümlük arsalar  satın 
almıştır. Bu arsaların bir kısmını, 
üyelerinin kuracağı konut koo-
peratiflerine; bir kısmını sendika 
binası ve müştemilatına, bir kıs-
mını da Sosyal Sigortalar Kurumu 
(SSK) Hastanesi yapımına tahsis 
etmiştir.

İsmail Menevişoğlu, kurul-
masına öncülük ettiği konut ko-
operatifi bünyesinde yapılacak 
konutlarla ilgili  basın yoluyla bil-
gilendirme açıklaması yapmıştır: 

“Gerek memleket imarına hiz-
met etmek, gerek hükümetimi-
zin mesken programına yardım-
cı olmak ve gerekse en mühimi 
meskensiz işçi kardeşlerimize 
birer ucuz ve sıhhi meskene ka-
vuşturmak için şehrimizin en 
müstesna yerlerinden birisi olan 
sendika binamızın hemen bitişi-
ğinde 5’er katlı 4’er daireli kalo-
riferli 140 dairelik işçi siteleri inşa 
edilecektir.  Diğer iki arsamızdan 
biri, Kılavuz Mahallesi mevkiin-
de fidanlıkta, diğeri de Kümbet 
24 Evler semtindeki yerlerdedir. 
Bu arsalara da 132 adet bahçeli 
ev yapılacaktır. Bu evler işçilerin 
ihtiyarlık primlerinden kesilerek 
biriken mesken kredisi fonundan 
ayrılan paralarla Sosyal Sigorta-

lar Kurumu tarafından ihale edi-
lecektir. Böylece bu yıl ilimize 20 
milyon liralık yatırım yapılacak 
ve işsiz vatandaşlarımıza da  iş 
sahası açılarak her türlü zanaat 
erbabı bu paradan yararlanmış 
olacaktır.” (Haber Gazetesi, 13 
Mart 1969).

“Başkan Menevişoğlu, sadece 
üyelerinin  konut sahibi olmasına 
öncülük etmemiş; Stadyum civa-
rında o yıllarda mezbelelik olan 
ve mülkiyeti demiryollarına ait 
19 bin metrekare arsayı Fabrika 
yönetimi’ne teklif götürerek sa-
tın almıştır.  Menevişoğlu, aldığı 
arsaların birine bugün hala  kul-
lanılan beş katlı sendika binası, 
düğün ve  sinema salonu yaptır-
mış;  İstasyon caddesinde satın 
aldığı arsayı,  Sosyal Sigortalar  
Kurumu’na bağışlayarak  bu ar-
sada beş katlı iki bloktan oluşan, 
‘Sigorta Hastanesi’nin yapılma-
sını da sağlamıştır” (Demiryol-İş 
Sendikası Sivas Şube Başkanı 
Murat Kütük’le 13.10.2016’da ya-
pılan görüşme; Koç, 1999: C. II: 138).

Sendika, dinlenme tesisi kur-
mak amacıyla Ayvalık’ta arsa 
alınmasına karar vermiş (Sendi-
ka Karar Defteri, 20.11.1972 tarihli 
karar); nitekim Ayvalık Küçükköy 
Sarmısaklı’da 5.12.1972 de 15.665 
metre karelik arsa  satın almıştır 
(Sivas Demiryol-İş Karar Defteri, 
19.01.1973 tarihli karar).

Sivas Demiryol-İş, yine din-
lenme tesisi kurmak amacıyla, 
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Didim’de de arsa satın almış; bu 
arsanın bir kısmına üyeleri için 
“Gaye-1” ve “Gaye-2” adıyla yaz-
lık evler yapılmasını sağlamış-
tır (Demiryol-İş Sendikası Sivas 
Şube Başkanı Murat Kütük’le 
13.10.2016’da yapılan görüşme).

e) Tüketim Kooperatiflerinin 
Kuruluşuna Öncülük
Aydaner Tandoğan dönemin-

de Sendika’nın lokalinde ayrılan 
mütevazi bir bölümde “Tüketim 
Kooperatifi” açılmışsa da, İsmail 
Menevişoğlu döneminde İstasyon 
Caddesi’ndeki  Stadyum’un ya-
nında yaptırılan beş katlı sendika 
binasının üst katı tüketim koope-
ratifine ayrılmıştır. İlk yıllar, ya-
pılan anlaşma çerçevesinde ko-
operatife gerekli emtialar Gıda ve 
İhtiyaç Maddeleri TAŞ. (GİMA)’den 
satın alınmıştır.  O yıllarda, Tüke-
tim kooperatifi kaliteli ve ucuz fi-
yatlarla büyük revaç görmüş; bir 
süre sonra halka da açılmıştır.

Ayrıca, sendika, üyelerine ucuz 
kömür temin etme amacıyla Tav-
şanlı Linyit İşletmeleri Müdür-
lüğü’yle anlaşma yapmış; her 
üyesine yılda 3 ton ocak fiyatına 
kömür temin etmiş; yine Türkiye 
Cumhuriyeti Devlet Demiryolla-
rı (TCDD) Genel Müdürlüğü nez-
dindeki girişimleriyle kömürle-
rin çok ucuz fiyata demiryoluyla 
taşınmasını sağlamıştır (Sendi-
ka Karar Defterleri; Demiryol-İş 
Sendikası Sivas Şube Başkanı 
Murat Kütük’le 13.10.2016’da ya-
pılan görüşme).

f) Sınai ve İktisadi Yatırım 
Faaliyetleri
274 sayılı Kanun’un “Mesle-

ki Teşekküllerinin Faaliyetleri” 
başlıklı ( 14/j) maddesinde belir-
tildiği üzere, sendikalara “Nakit 
mevcudunun %30’undan fazla 
olmamak kaydıyla sınai ve ikti-
sadi teşebbüslere yatırımlar yap-
mak” imkanı tanınmıştı. Sivas 
Demiryol-İş Sendikası, bu madde 
çerçevesinde bir “anonim şirket” 
kurmak için harekete geçmiş; 
karar defterinde bu teşebbüsle il-
gili aşağıdaki kararı almıştır;

“Sivas’ta ızdırap kaynağı olan 
işsizliği önlemek amacıyla bir 
fabrika kurulması için Demiryol 
İşçileri Sendikası olarak 274 sayılı 
Sendikalar Kanunu’nun 14. mad-
desi j fıkrasından da yararlanmak 
suretiyle 5 milyon lira sermayeli 
bir anonim şirket kurulmasına ve 
tedrici kuruluş olan şirket serma-
yesinin bankada bloke edilecek 
olan 500 bin liralık sermayesin-
den 494 bin liranın hükmü şahıs 
olarak sendikamızın yatırması-
na, ve şirketin kurulması için lü-
zumlu masrafın sendikaca kar-
şılanmasına “ (Sivas Demiryol-İş 
Karar Defterleri, 27.2.1971 tarihli 
karar). 

Ne var ki, “sorumlu sendika-
cılık” ya da günümüzdeki karşı-
lığıyla “öneri sendikacılığı” adına 
başlatılan bu teşebbüs, neticeye 
varmamış; iki yıl çabadan sonra 
bankaya yatırılan 494 bin lira geri 
çekilmiştir. 
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Türkiye Demiryolları İşçi Sen-
dikası Sivas Şube başkanı Murat 
Kütük’le 13.10.2016’da yaptığımız 
görüşmede bu konu gündeme 
gelmiş; Kütük, bu konuyu detay-
larıyla anlatmıştır.  

“Rahmetli Genel Başkan İsmail 
Menevişoğlu, TCDD Genel Müdür-
lüğü’ne Sivas’a bir ‘Beton Travers 
Fabrikası’nın kurulmasında yarar 
olduğunu söylemiş; ancak Mü-
dürlük bu işe sıcak bakmamıştır. 
Bunun üzerine, Sendika yönetimi,  
bizzat bu işe soyunarak şirketi 
kurup Genel Müdürlük’ten destek 
istemişse de,  Müdürlük, Sivas’ta 
kurulacak bir anonim şirketin bu 
işin altından kalkamayacağı ge-
rekçesiyle gerekli desteği verme-
miştir. Fakat, Sivas Sendikası’nın 
bu teşebbüsü, iki yıl sonra  TCDD 
Genel Müdürlüğü’nce anlamlı bu-
lunarak 1974’te bir Alman Firma-
sıyla anlaşılmış; sonuçta, Sivas 
Beton Travers Fabrikası  1979’da  
faaliyete geçmiştir.”

g) Diğer Faaliyetler
Sendikanın beklentileri doğ-

rultusunda bir siyasi parti ile iliş-
ki kurma, seçimlerde bir partiyi 
açıkça destekleme hususunda 
ildeki ilk örnek; Sivas Demiryo-
lu İşçileri Sendikası’nın 5 Haziran 
1977 Genel Seçimlerinde CHP’yi 
destekleme kararı almasıdır: 

“Sivas Demiryol İşçileri Sendi-
kası Başkanı Aydaner Tandoğan, 
seçim öncesi yayınladığı bildiri 
ile işçilere; ‘Sivas’ta mahalli sen-
dikaların yöneticileri bir araya 
gelerek önümüzdeki seçimlerde 

CHP’yi desteklemeye karar ver-
miş bulunuyoruz. Tek başına ik-
tidara gelebilme olasılığı bulunan 
CHP’ye önümüzdeki seçimlerde 
oy vermenizi rica ediyorum’ şek-
linde seslenmiştir.” (Anadolu Ga-
zetesi, 4 Haziran 1977).

Sivas Demiryol-İş, 1966’dan 
itibaren üyelerinin ortaokul ve 
lisede ikmale kalmış öğrenci ço-
cuklarına yazın matematik, fizik 
ve İngilizce derslerinden ücretsiz 
kurs düzenletmiş; bu faaliyetini 
1980’e kadar sürdürmüştür (Si-
vas Demiryol-İş Karar Defteri, 
13.07. 1966 tarihli karar). 

Demiryol-İş’in Sivas’taki yerel 
sendikalarla birlikte düzenlediği 
şehre Devlet büyükleri geldiğin-
de, mülki idare amirleri atandı-
ğında karşılama ya da “hayırlı 
olsun” ziyaretleri düzenleme gibi 
örnek davranış ve faaliyetleri de 
vardır.

“19 Ekim Çarşamba günü şeh-
rimize gelecek olan Cumhurbaş-
kanı Cevdet Sunay’ın karşılan-
ması için bütün özel ve resmi ku-
ruluşların yaptıkları hazırlıklara 
paralel olarak Sivas’taki bütün 
sendikalar da gerekli şekilde ha-
zırlık yapmaya başlamışlardır. Bu 
konuda kendisiyle görüştüğümüz 
TÜRK-İŞ 5. Bölge Temsilcisi Sayın 
Hasan Akalın, Cumhurbaşkanı 
Sunay’ın karşılanması için bütün 
sendikalarca gerekli hazırlıkların 
yapıldığını ifade etmiştir.” (Ülke 
Gazetesi, 15 Ekim 1966). 
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Yerel gazetelerin bir başka 
haberinde ise, yerel sendika baş-
kanlarının şehre yeni atanan vali 
ziyaretlerinden bahsedilmekte-
dir:

 “İlimiz valiliğine yeni atanmış 
olan Mustafa Yörükoğlu’nu ma-
halli sendika temsilcileri ziyaret 
ederek tanışmışlardır. Yörükoğ-
lu’nu,  TÜRK-İŞ 5. Bölge Temsilcisi 
İsmet Uygun’un başkanlığında 
Demiryol-İş  Sendikası başkanı 
İsmail Menevişoğlu, Yol-İş Sen-
dikası başkanı Sıtkı Solakoğlu, 
Genel-İş şube başkanı Mehmet 
Güneş, Harb-İş Sendikası genel 
sekreteri Turan Altınel, Yapı-İş 
Sendikası başkanı Nadir Tekcan, 
Türk Gıda İşçileri Sendikası baş-
kanı ve Tez Büro-İş temsilcisi İsa 
Tarım, Demir- İş Sendikası baş-
kanı Fahri Sarısaltıkoğlu’dan mü-
teşekkül heyet ziyaret etmiştir.” 
(Haber Gazetesi, 29 Şubat 1968; 
aktaran Bulut, 2013, 84)

Sivas Demiryol-İş, Kayseri Be-
lediye İşçileri’nin grev mitingine 
destek vermek üzere idare kuru-
lu üyesi İhsan Kulmaç ve Mehmet 
Turhanoğlu’nu görevlendirmiştir 
(Sivas Demiryol-İş Karar Defteri, 
6.10.1964 tarihli karar)

Sendikanın karar defterinde, 
yine ilgi çekici bir kararla kar-
şılaştık: TÜRK-İŞ, Sivas Demir-
yol-İş’ten 50.000 TL borç istemiş; 
söz konusu paranın konfederas-
yona verilmesi yönünde sendika 
yönetim kurulundan karar çık-

mıştır (Sivas Demiryol-İş Karar 
Defteri, 08.12.1967 tarihli karar) 

Sendikanın dikkat çeken bir 
başka faaliyeti ise, üye ve örgüt 
dayanışması çerçevesinde yar-
dım faaliyetleridir. Bu bağlamda, 
üyelerinden biri, 7 yaşındaki oğ-
lunun yürüyebilmesi için 1.250 TL 
değerinde bir cihaz alınması için 
sendikasına  müracaat etmiş; söz 
konusu istek üzerine sendika yö-
netim kurulu önce SSK nezdinde 
girişim yapılması, sonuç olumsuz 
olursa bu paranın sendika tara-
fından karşılanmasına  karar ver-
miştir (Sivas Demiryol-İş Karar 
Defteri, 25. 12. 1968 tarihli karar).

Örgütler arası dayanışmaya ör-
nek ise; 23.01.1968’de vefat eden 
Karabük Demiryol İşçileri Sen-
dika temsilcisi Ahmet Aksoy ve 
Yapı-iş sendikası genel başkanı 
Tahir Öztürk’ün (Fukara Tahir) 
vurulması münasebetiyle aile ef-
radına yardım maksadıyla 500’er 
yüz lira yardım yapılmıştır (Sivas 
Demiryol-İş Karar Defteri, 27.03. 
1968 tarihli karar).

Sivas Demiryol-İş, kültürel 
faaliyetler çerçevesinde, kurul-
masına öncülük ettiği “Sivas De-
mirspor Kulubü” yararına Adana 
Şehir Tiyatrosunu (Sivas Demir-
yol-İş Karar Defteri, 05.6.1964 ta-
rihli Karar);  1969 Mayıs’ında ise 
Lale Oraloğlu Tiyatrosunu “Vatan 
Yahut Silistre” oyununu sahneye 
koymak için Sivas’a davet etmiş-
tir (Sivas Demiryol-İş Karar Def-
teri, 14.05.1969 tarihli karar).
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Sonuç   
Türkiye’de sendikal haklar, 

Batı’daki gibi mücadele sonucu 
ile elde edilmemiş; yasa koyucu, 
söz konusu hakları uygun zaman 
ve zemini kollama  mantığıyla  
vermiştir. Bu nedenle, ülkemizde 
sendikacılığın doğuş yıllarında, 
sendikacılar, Sivas Demiryolu İş-
çileri Sendikası örneğinde oldu-
ğu gibi sendikacılıkla ilgili resmi 
ideoloji doğrultusunda kendile-
rine çizilen yasal çerçeve içinde 
kalarak faaliyette bulunabilmiş; 
kendilerine özgü yeni kazanım-
lar elde edememiştir. Başlangıçta, 
ortaya çıkan merkezileşmemiş, 
dağınık sendikal yapı, kısmen 
TÜRK-İŞ’in ve federasyon tipi ör-
gütlenmelerin artışıyla sendikal 
örgütlenmenin sağlayacağı ya-
rarların  farkına varmışsa da, grev 
hakkı verilmediği için hak arama 
mücadelesinde yetersiz kalmıştır. 

Sivas Demiryolu İşçileri Sen-
dikası, geniş bir yelpazede  ger-
çekleştirdiği örgütsel faaliyet-
leriyle sendikacılık tarihimizde 
yer alan  müstesna örgütlerden 
biri olmuştur. Sivas Demiryol-İş, 
Anadolu’da kurulan bazı sendi-
kalara göre ortaya koyduğu hak 
arayıcı sendikacılık anlayışını, 
keza üyelerine yönelik geniş kap-
samlı faaliyetlerini, kuşkusuz ye-
tenekli sendika liderleri, yaklaşık 
beş bine varan üye sayısına bağlı 
olarak mali bakımdan yeterliliğe,  

keza  kuruluşunda ve yönetimin-
de etkin rol aldığı  merkezi yapı 
sayılan üst örgüt Demiryol-İş Fe-
derasyonu’na borçludur. 

 274 ve 275 sayılı Kanun’ların 
yürürlüğe girdiği 1963 sonrasında 
Sivas Demiryol-İş, Aydaner Tan-
doğan, Şerafettin Akova, İsmail 
Menevişoğlu, Mehmet Acıdereli 
ve Mehmet Aslan gibi genel baş-
kanlarla sendika içi demokrasiye 
de riayet ederek üyelerinin  naza-
rında müstesna yerini almıştır.  

Sivas Demiryolu İşçileri Sen-
dikası, sendikal dayanışma bağ-
lamında komşu illerde başlatı-
lan grevlere destek verilmesi, iş 
kazası geçiren, vefat eden üye-
lerin ailelerine maddi yardımda 
bulunulması şeklinde çok çeşitli 
yelpazede düzenlediği sendikal 
ve çalışma hayatına ilişkin faali-
yetler yanında, tüketim ve konut 
kooperatiflerinin kurulması, her 
kademede sendikal eğitim faa-
liyetleri, üyelerinin ikmale kalan 
çocuklarına ücretsiz kurs veril-
mesi, sendika adına bina yaptırılıp 
çok sayıda arsa, tarla gibi gayri-
menkul satın alınması gibi sosyal 
faaliyetlerle de üyelerine hizmet 
vermiştir. Bu bağlamda, Sivas 
Demiryol-İş, söz konusu faaliyet-
leriyle günümüzde öne çıkan yeni 
sendikal anlayışlardan “hizmet”, 
keza “öneri sendikacılığını”  kırk 
yıl öncesinden yakalayabilen bir 
örgüt olmuştur.
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ÖZET
Ekonomide, sosyal hayatta, eğitimde 

ve teknolojideki gelişmeler örgüt ku-
ramlarının ortaya çıkmasına neden ol-
muştur. Örgüt kuramlarındaki gelişme-
ler, örgütlerin insan kaynakları yönetimi 
uygulamalarını yakından etkilemiştir. 
Örgüt kuramları en iyi örgüt yapısının 
nasıl oluşturulacağı, amaca en etkin 
nasıl ulaşılacağı konusuna odaklanmış-
tır. Kendi içinde farklı yaklaşımları içer-
mekle birlikte örgüt kuramlarını klasik, 
neo-klasik ve modern örgüt kuramları 
olmak üzere üç gruba ayırmak müm-
kündür. Klasik örgüt kuramlarında ör-
güt kapalı bir sistem olarak incelenirken,  
çalışanlar ekonomik bir varlık olarak gö-
rülmüştür. Klasik örgüt kuramı örgütü 
sadece maddi unsurlara dayandırarak 
açıklamaya çalışırken, neo-klasik ör-
güt kuramı örgütün biçimsel yapısının 
yanında sosyal yapısının da olduğunu 
ve beşeri ilişkilerin önemini ortaya koy-
muştur. Neo-klasikler davranış, grup, 
motivasyon ve yönetime katılma gibi 
kavramların üzerinde durmuşlardır. Mo-
dern örgüt kuramlarında ise çevrenin 
örgüt üzerindeki etkileri araştırılmış, 
örgüt yapıları çevresiyle etkileşim için-
de bulunan açık sistemler olarak tanım-
lanmıştır. Bir örgütün en önemli ve kar-
maşık unsuru olduğu anlaşılan “insan 
unsuru” üzerinde duran örgüt kuramla-
rında yer alan görüş ve ilkeler bugün de 
önemini korumaktadır.

Anahtar Kelimeler: Örgüt Kuramları, 
İnsan Kaynakları, İnsan Kaynakları Yö-
netimi 

ABSTRACT
The developments in economic, social 

life, education and technology have led to 
the emergence of organization theories. 
Developments in organization theories 
have had a direct impact on organizations’ 
human resource management practices. 
Organization theories have focused on how 
to best organize the organization and how 
to best achieve it. Organization theories 
have different approaches within them-
selves. However, it is possible to distin-
guish three groups: classical, neo-classical 
and modern organizational theories. While 
the organization is examined as a closed 
system in classical organization theories, 
employees are seen as an economic en-
tity. Classical organization theory tried to 
explain the organization based on only the 
material elements. Neo-classical organi-
zation theory, on the other hand, empha-
sizes the importance of human relations 
as well as its formal and social structure. 
Neo-classics emphasized concepts such 
as behavior, group, motivation and partic-
ipation in governance. In modern organi-
zation theories, the effects of the environ-
ment on the organization are researched. 
Organizational structures in modern orga-
nization theories are defined as open sys-
tems interacting with the environment. The 
views and principles in organization theo-
ries that emphasize a “human element”, 
which seems to be the most important and 
complex element of an organization, re-
main important today.

Keywords: Organization Theories, Hu-
man Resources, Human Resources Man-
agement
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GİRİŞ
Sanayi Devriminden itibaren 

hızla devam eden teknolojik ge-
lişmeler birçok yapıyı etkilemiş-
tir. Özellikle rekabet ortamında 
ayakta kalabilme çabaları, ör-
gütleri yeni yönetim arayışlarına 
yöneltmektedir. Bu yönetim ara-
yışları çerçevesinde en iyi örgüt 
yapısının nasıl oluşturulacağı so-
runu üzerinde odaklanan örgüt 
kuramlarının “insan unsurunu” 
fark etmeleri uzun sürmemiştir. 
Örgüt kuramlarındaki gelişmeler, 
“insan unsuruna” bakış açısını 
da değiştirmiş, örgütlerin perso-
nel yönetimini ve daha sonraları 
yerini alan insan kaynakları yö-
netimi uygulamalarını yakından 
etkilemiştir. 

Bu çalışmada örgüt kuram-
larının gelişimleri, yaklaşım ve 
ilkeler ile eleştirileri de içerecek 
şekilde ele alınmıştır. Örgüt ku-
ramlarının incelenmesinde izle-
me kolaylığı sağlaması açısından 
ana hatlarıyla üç genel kuramdan 
söz edilebilir: Klasik, neo-kla-
sik ve modern örgüt kuramları. 
Bu kuramlar kendi içinde farklı 
yaklaşımlar içermektedir. Genel 
olarak, klasik kuramın, bilim-
sel yönetim süreci ve bürokratik 
yaklaşımları; neo-klasik kura-
mın, insan ilişkileri yaklaşımıyla 
davranışsal yaklaşımı, modern 
kuramın ise sistem, durumsallık 
ve şekillendirme yaklaşımlarını 
içerdiği belirtilebilir. Çalışmada 

esas olarak bu örgüt kuramla-
rı üzerinde durulmuştur. Çalış-
manın birinci bölümünde, örgüt 
kuramlarının daha iyi anlaşılma-
sı bakımından bazı kavramsal 
açıklamalarda bulunulmuştur. 
Bu bölümde örgüt, yönetim ve 
insan kaynakları açıklanmaya 
çalışılmıştır. İnsan kaynakları 
yönetimi (İKY) kavramsal olarak 
incelenirken, İKY’nin amaçları, 
ilkeleri, işlevleri ve tarihsel geli-
şimi farklı bakış açıları çerçeve-
sinde değerlendirilmiştir. Klasik 
örgüt kuramı çalışmanın ikinci 
bölümünde,  neo-klasik örgüt 
kuramı üçüncü bölümde, modern 
örgüt kuramı ise dördüncü bö-
lümde incelenmiştir. Bu inceleme 
yapılırken her kuramdaki temel 
yaklaşımlara ve araştırmalara 
yer verilmeye çalışılmış, ayrıca 
bu kuramlara yöneltilen eleştiri-
ler üzerinde de durulmuştur. 

1. İNSAN KAYNAKLARI 
YÖNETİMİNİN 
KAVRAMSAL ÇERÇEVESİ
1. 1. İnsan Kaynakları 
Yönetiminde Temel 
Kavramlar
Örgüt kuramlarının ve insan 

kaynakları yönetimi kavramının 
ortaya çıkmasında rol oynayan 
temel kavramlar örgüt, yönetim 
ve insan kaynakları kavramla-
rıdır. Bu kavramların tam olarak 
bilinmesi, örgüt kuramlarının ve 
insan kaynakları yönetiminin 
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daha iyi anlaşılmasını sağlaya-
caktır.

Örgüt: Klasik bir benzetmey-
le bir örgüt insana benzetilebilir. 
Örgütler belirli bir amaç için bir 
araya gelmiş insanlardan oluşur 
ve insanlar gibi doğar, büyür ve 
ölürler. İnsanlar, bireysel olarak 
tek başlarına başaramayacakları 
şeyleri gerçekleştirmek için ör-
gütleri meydana getirirler. Baş-
ka bir deyişle, bireysel amaçlar, 
ortak bir amaç halinde örgütsel 
amaçları oluştururlar.1 

Örgütler, faaliyet yaptıkla-
rı alanlara göre veya amaçlarına 
göre çeşitli sınıflara ayrılır. Örgü-
tün var olabilmesi için yönetimin 
var olması gerekir. 

Yönetim: Yönetim insan iliş-
kilerinin olduğu her yerde ve za-
manda var olmuştur. Örgütlerin 
amaçlarına ulaşmada başta in-
san faktörü olmak üzere, çeşitli 
kaynakları etkin bir biçimde kul-
lanması için her örgütte yöneti-
me ve yöneticilere ihtiyaç vardır. 
Örgütler yönetim ve yöneticileri 
sayesinde amaç ve hedefleri-
ni gerçekleştirebilir ve yönetim 
fonksiyonlarını yerine getirebi-
lirler. Ancak yönetim sadece be-
şeri bir süreç değildir, diğer tüm 
kaynakların da yönetilmesi ge-
reklidir. Bu açıdan bakıldığında 

1– Bucak, Başak, “İnsan Kaynakları Yönetiminin 
Etkinliğinde Halkla İlişkiler Faaliyetlerinin Önemi”, 
Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2006, 
s.3.

yönetim, organizasyonda tüm 
ekonomik kaynakların (emek, 
sermaye, toprak, bilgi) en etkin 
ve verimli şekilde kullanılarak 
ekonomik faaliyetlerin planlan-
ması, organize edilmesi, yönetil-
mesi ve kontrol edilmesidir.2 

Yönetim konusunda başka 
birçok tanım yapılmıştır.3 Yöne-
tim, önceden belirlenen ortak 
amaçlara en kısa zamanda ve en 
yeni biçimde ulaşmak için kay-
nakların organize edildiği ve so-
nuçlarının değerlendirildiği bir 
süreç olarak da tanımlanabilir.4 

İnsan Kaynakları (İK): İK, gü-
nümüzde örgütlerin mamul ve 
hizmet üretimi olarak tanımla-
nan hedeflerine varmak amacıy-
la kullanmak zorunda oldukları 
kaynaklardan biri olan insanı ifa-
de eder. Bir örgütte, en üst yöne-
ticiden en alt kademedeki nitelik-
siz çalışanına kadar tüm çalışan-
lar insan kaynaklarını oluşturur.

Bir örgütte insan kaynakları 
ne kadar etkinse, örgüt de o ka-
dar etkindir; bir örgüt ne kadar 
etkinse, o kadar başarılıdır. Bu 
açıdan bakıldığında, bir örgütü 
başarıya ya da başarısızlığa götü-
ren en önemli faktör insan kay-
nağı olmaktadır.5 İnsan, verimli-
liğe, dolayısıyla bir işletmenin en 

2– Aktan, C.Coşkun, Değişim Çağında Yönetim, 
Sistem Yayıncılık, 2. Baskı, Ankara 2005, s.1.

3– Öztürk, Mehmet, Fonksiyonları Açısından 
İşletme ve Yönetim, Papatya Yayınları, İstanbul 
2003, s.122.

4– Öztürk, Mehmet, a.g.e., s.121.

5– Bucak, Başak, a.g.e., s.9.
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çok aradığı nokta olan karlılığa en 
fazla katkısı olan iktisadi faktör-
dür.6

İnsan Kaynakları Yönetimi (İKY): 
İKY kavram olarak 1950’li yıllarda 
ortaya atılmışsa da, yaygın bir 
şekilde 1980’lerin başından itiba-
ren ABD ve Avrupa işletmelerin-
de uygulanmaya başlanılmıştır.7 
1980’lerin ortalarından itibaren 
İKY’nin yıldızının parlamasının 
birçok nedeni vardır. Bunlardan 
en önemlileri; ekonomik dur-
gunluk, uluslararası rekabetin 
artması, bazı ülkelerde üretimde 
verimliliğin durması, sendika-
ların kolektif istihdam ilişkileri 
üzerinde etkilerinin azalmasıdır.8

İKY denildiğinde örgütün amaç-
larına ulaşabilmesi için örgüt için-
deki tüm insan kaynaklarının en 
doğru, etkin ve verimli şekilde 
kullanılması anlaşılmaktadır. İKY, 
bir başka açıdan organizasyon 
ve yönetimde “insan” boyutunu 
ele alan disiplin olarak tanımla-
nabilir.9 İKY, bir kurumdaki tüm 
çalışanlar arasındaki ilişkilerin 
nasıl gerçekleştiğini anlamaya 
ve bunların nasıl olması gerekti-

6– Ülsever, Cüneyt, 21.Yüzyılda İnsan Yönetimi, Om 
Yayınevi, İstanbul 2003, s.7.

7– Bakan, İsmail; “Küreselleşme, Rekabet ve İnsan 
Kaynakları Yönetimi Üçgeni”, Atatürk Üniversitesi 
İİBF Dergisi, Atatürk Üniversitesi İİBF Yayınları, 
Cilt 18, Sayı 1-2, Nisan 2004, s.361. Yılmaz, Gökhan, 
“Örgüt Kültürü ve İnsan Kaynakları Yönetimi”, 
Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2006, 
s.2.

8– Büyükuslu, A.Rıza,  Globalizasyon Boyutunda 
İnsan Kaynakları Yönetimi,  Der Yayınları, İstanbul 
1998, s.86.

9– Aktan, C.Coşkun, a.g.e., s.228.

ğini belirlemeye çalışan, işgören 
yönetimini ele alan stratejik bir 
yaklaşımdır.10

İKY’ye ilişkin literatürde çok 
sayıda tanım mevcuttur ve bu 
tanımların ortak özelliği; gelişen, 
değişen ve çevresel unsurları da 
dikkate alarak, bir örgüt kültürü 
oluşturma ve bu çerçeve içerisin-
de, örgütteki İK’ya sorumluluklar 
yükleyerek insana odaklanmış, 
dinamik ve esnek bir hizmet an-
layışını tüm örgüte yaygınlaştır-
ma amacını vurguluyor olmala-
rıdır.11 İnsan kaynakları yönetimi 
tanımlanırken, sadece belirli bir 
bölüm üzerinde değil, tüm örgü-
tü ele alan daha geniş bir kapsam 
düşünülmelidir.12

 
1. 2. İnsan Kaynakları 
Yönetiminin Amaç ve İlkeleri
Örgütsel etkinlik örgütsel 

başarı için ön koşuldur. İKY’nin 
amacı insan gücünü en etkin ve 
verimli biçimde kullanarak ör-
gütsel etkinliği arttırmaktır. Üre-
timden pazarlamaya kadar işlet-
mede yapılan tüm işlerin etkinliği 
ve verimliliği çalışan personelin 
nitelik ve niceliğine bağlıdır. 

İKY’nin temel amaçları şu şe-
kilde özetlenebilir:13

10– Fındıkçı, İlhami,  İnsan Kaynakları Yönetimi, Alfa 
Yayınları, İstanbul 1999, s.14.

11– Aykaç, Burhan, İnsan Kaynakları Yönetimi ve 
İnsan Kaynaklarının Stratejik Planlaması, Nobel 
Yayınları, Ankara 1999, s.28.

12– Biber, Levent, “İnsan Kaynakları Uygulamalarının 
Örgütsel Performansa Etkisi Üzerine Bir Uygulama”, 
Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gebze 
2006, s.15.

13– Aktan, C.Coşkun, a.g.e., s.228.
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n Örgütün amaçlarına ulaş-
masına katkıda bulunmak,

n İK’yı örgütün hedefleri doğ-
rultusunda en etkin şekilde kul-
lanmak,

n Doğru kişileri doğru işlerde 
istihdam etmek,

n Performans değerlendiril-
mesini bilimsel ölçütlere göre yü-
rütmek,

n Çalışanları performanslarına 
göre terfi ettirmek,

n Çalışanları takdir ve motive 
etmek,

n Objektif ve adil teşvik meka-
nizmaları oluşturmak,

n Çalışanların örgütle bütün-
leşmesini sağlamak.

Bütün bu amaçlar doğrultu-
sunda İKY, işgören veya persone-
lin işe alımından işten ayrılması-
na kadar bütün ilişkilerini düzen-
leyen bir içeriğe sahiptir.14

Uygulandıkları toplumsal ve 
siyasal sistemlere göre değiş-
mekle beraber, İKY alanında bazı 
ortak ilkeler geliştirilmiştir. Bu 
ilkeler örgütlerde İKY’yi etkili bir 
şekilde uygulayabilmek için yol 
ve yön gösterici özellikler taşı-
maktadır.  Bunların başlıcaları; 
yeterlik, kariyer, eşitlik, güvence 
ve yansızlık ilkeleridir:15

14–Dökünter, Aylin, “Basın İşletmelerinde İnsan 
Kaynakları Yönetimi”, Marmara Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans 
Tezi, İstanbul 2006, s.49. Süngü, Ahmet, “Performans 
Değerleme ve Astların Performans Değerleme 
Sistemine Verdikleri Destek ve Güveni Etkileyen 
Faktörler Üzerine Bir Araştırma”, Muğla Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek 
Lisans Tezi, Muğla 2004, s.22., Fındıkçı, İlhami,  a.g.e., 
s.13

15– Yüksel, Öznur, İnsan Kaynakları Yönetimi, Gazi  
Üniversitesi Yayını, Ankara 1997, s.21-26.

Yeterlik İlkesi: Yeterlik başarı 
karşısında hak etme, bir görevi 
başarı ile yapabilme gücü ve be-
cerisi olarak tanımlanabilir. Dar 
anlamda, bir görev için en yete-
nekli elemanın seçilmesi; geniş 
anlamda, örgütsel düzeyde etkin 
ve verimli bir personel sisteminin 
kurulmasına olanak veren kural 
ve uygulamaların bütününü içer-
mektedir.

Kariyer İlkesi: Kariyer bir kişi-
nin iş yaşamında sahip olmak ve 
ulaşmak isteyeceği uzmanlık ve 
iş başarısıdır. Kariyer kavramı bir 
taraftan kişinin kendisini ilgilen-
dirirken; diğer taraftan da örgüt-
lerde kimlerin yükseleceği soru-
larına cevap vermesi açısından 
örgütün ilgi ve görev alanı içinde 
yer alır. Etkili bir kariyer yönetimi 
için personeli işe alırken bilgi ve 
yeteneğe göre seçim yapılması 
yeterli olmayıp, ayrıca bu yete-
nekli kişilerin örgütte tutulabil-
mesi gerekir.

Eşitlik İlkesi: İşgörenler ara-
sında cinsiyet, dil, ırk, düşünce, 
inanç ve din ayrılığı gözetmeksi-
zin işe alımdan işten uzaklaştır-
maya kadar eşitlik ilkesine uygun 
ve yansız bir tutum takınılması 
gerekir. İşe alma ve işte ilerleme 
konularında fırsat eşitliği yaratıl-
malı; bununla beraber, personelin 
beceri, bilgi, kişilik ve yetenekle-
rinin dışında başka ölçütlere yer 
verilmemelidir.16

16–Dökünter, Aylin, a.g.e., s.53. 
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Güvence İlkesi: Güvence, işgö-
rene verimli çalışma, işinin amaç-
larını yerine getirme ve yüksek 
motivasyon sağlarken, işletmeye 
de üretimde verimlilik ile bütün-
leşik bir işletme anlayışı sağlar.17 
Güvence, bireyin haklı neden-
ler olmadan işten çıkmaması ve 
yükseldiği makamdaki görevini 
koruyabilmesidir.

Yansızlık İlkesi: Örgütlerde üst 
yönetimin astlara karşı olması 
gereken tutumunu ifade etmek-
tedir. Örgütte yöneticiler astların 
sahip oldukları siyasi düşünceye 
göre taraf tutmamalıdır.

1. 3. İnsan Kaynakları 
Yönetiminin Fonksiyonları
İnsan kaynakları birçok fonk-

siyonu içinde bulundurmakta-
dır.18 Bu fonksiyonlar kısaca şu 
şekilde açıklanabilir:19 

İnsan Kaynakları Planlama-
sı: İKY’de ilk basamak gerekli ve 
yeterli işgören gereksiniminin 
saptanmasıdır.20 Bu aşamada ilk 
olarak organizasyonun amaçla-
rına ulaşması için gerek duyulan 
insan kaynağı ihtiyaçları tahmin 
edilir, daha sonra insan kaynak-
ları piyasası analiz edilerek işgü-
cü arzı ile ilgili veriler elde edil-
meye çalışılır.21

17–Dökünter, Aylin, a.g.e., s.53.

18–Öztürk, Mehmet; Fonksiyonları Açısından 
İşletme ve Yönetim, Papatya Yayınları, İstanbul 
2003, s.57.

19–Sabuncuoğlu, Zeyyat., İnsan Kaynakları Yönetimi 
(Bursa, 2000)’den aktaran Süngü, Ahmet, a.g.e., s.23.

20–Öztürk, Mehmet, a.g.e., s.62.

21–Şimsek, Zahide, “İnsan Kaynaklarında Eğitim 
Yönetiminin Yeri ve Önemi ve Bir Uygulama”, 
Yıldız Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2007, 
s.7.

İş Analizi ve Tanımları: Kısaca 
iş analizi; bir işin niteliği, niceliği, 
gerekleri ve çalışma koşullarını 
bilimsel yöntemlerle incelemek 
olarak tanımlanabilir.22 İnsan 
kaynakları açısından iş analizinin 
amaçları, işlerle ilgili ayrıntılı bil-
gilerin toplanması, işin doğru ta-
nımının yapılması ve işi yapacak 
insan gücünün doğru işte çalıştı-
rılmasıdır. İşletmede yapılan işler 
ayrı ayrı ve ayrıntılı biçimde ince-
lenir, işin özellikleri ortaya konur 
ve formlar üzerinde tanımlar ya-
pılır.

İnsan Kaynaklarını Seçme ve 
Yerleştirme: İKY’nin en zor fa-
kat en önemli işlevini insan kay-
naklarını bulma ve seçme süreci 
oluşturmaktadır.23 Öncelikle işle-
rin niteliği belirlenir, daha sonra 
işgören gereksinmesi, niteliği ve 
unvanlar saptanır, görüşme, tek-
nik deneme ve psikoteknik uy-
gulama, sağlık denetimi yapılır, 
adayın gireceği işe ilgisi ölçülür, 
işe yeni alınan işgörenin işe alış-
ması ve işletmeyle bütünleşmesi 
sağlanır.

Eğitim ve Kariyer Geliştirme: 
İnsan kaynağının eğitimi, bir ta-
raftan çalışanın eski yetenek-
lerini günün koşullarına uygun 
duruma getirmeyi, diğer taraftan 
da onlarda yeni beceriler geliştir-
22–Öztürk, Mehmet, a.g.e., s.64.

23–Sabuncuoğlu, Zeyyat, İnsan Kaynakları 
Yönetimi, (Bursa 2000)’den aktaran Başarır, 
Çağatay, “İnsan Kaynakları Yönetiminde Etiksel 
İlkelerin Yerleştirilmesi ve Bir Uygulama” 
Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 
Yayınlanmamış Yüksek Lisans tezi, Balıkesir 2006, 
s.72.
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meyi amaçlamaktadır.24 Mevcut 
personelin daha verimli çalışma-
sı için işletme içinde ve dışında 
çeşitli eğitim programları düzen-
lenir. Ayrıca kişi ve örgüt açısın-
dan kariyer gelişim planları ha-
zırlanır.

Performans Değerlemesi: Kı-
saca performans değerlemesi 
iş görenin başarısını ölçmektir. 
Performans değerlemesi ile in-
san gücü planlaması envanteri-
nin hazırlanması, eğitim gerek-
sinmesinin saptanması, çalışan 
ile yönetim ilişkisinin geliştiril-
mesi ve motivasyonun artırılma-
sı amaçlanır.25

Performans değerlendirme-
nin başarılı olması için kriterle-
rinin açık ve anlaşılır olması ön 
planda tutulmalıdır. 

İş Değerlemesi ve Ücretleme: 
İş değerlemesi, özellikle ücretle-
rin belirlenmesi amacıyla işletme 
içindeki işlerin birbirleriyle kar-
şılaştırılarak, objektif değerlere 
göre  sistematik bir biçimde be-
lirlemektir.26 Mevcut işler önem 
derecesine göre öncelikle grup-
landırılır, daha sonra diğer fak-
törler de göz önüne alınarak, adil 
bir ücret sistemi kurulur. 

Çalışanlar ne aldıkları kadar 
neden bu ücreti aldıklarını, ne za-
man artış olacağını, artışta nele-
rin rol oynadığını, performansın 
24–Yüksel, Öznur, a.g.e., s.198.

25–Öztürk, Mehmet, a.g.e., s.73.

26–Öztürk, Mehmet, a.g.e., s.73.

ücrete nasıl yansıdığını, statülere 
ilişkin ücret standartlarının ne 
olduğunu bilmek durumundadır-
lar.27

Endüstriyel İlişkiler: Bir işlet-
mede insan kaynakları bölümü 
işçi-işveren ilişkilerini düzenle-
yen ve bu ilişkilerin sağlıklı bir 
biçimde yürütülmesini sağlayan 
birimdir. İnsan kaynakları yöne-
timi, bu ilişkileri bireysel düzeyde 
ve toplu ilişkiler düzeyinde yürü-
tür.28 

İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı: Ça-
lışanların sağlık ve güvenlik açı-
sından, özellikle iş kazalarına ve 
meslek hastalıklarına karşı ko-
ruma altına alınmasına ilişkin 
çalışmalara yer verilir.

1. 4. İnsan Kaynakları 
Yönetiminin Tarihsel Gelişimi
İnsan kaynakları yönetiminin 

tarihsel gelişimine temel teşkil 
edebilecek bir başlangıç sapta-
mak kolay değildir. İnsanların 
olduğu ve örgütlü çabaların söz 
konusu edildiği her yerde ve her 
zaman insan kaynakları yöneti-
minin de varlığı ileri sürülmekte-
dir.29 Bu bakımdan yönetim ku-
ramlarının sonucunda gelişen bir 
kavram gibi gözükmekle birlikte, 
kökeninin çok eskilere dayandığı 
anlaşılmaktadır. Örneğin, ilk üc-
ret oranlarının Babilliler tarafın-
dan M.Ö. 1800 yıllarında ortaya 

27–Şimsek, Zahide, a.g.e., s.12.

28–Şimsek, Zahide, a.g.e., s.13.

29–Aldemir, C., Ataol, A., Budak, G., İnsan Kaynakları 
Yönetimi, ( İzmir, 2001)’den aktaran
 Süngü, Ahmet, a.g.e., s.19.
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atıldığı, M.Ö. 1650 yıllarında Çin-
liler tarafından ilk kez iş bölümü-
nün kullanıldığı görülmektedir.30

Sanayi devriminden çok önce, 
çalışan insanlar inisiyatif kulla-
namayan kölelerdir. Kölelik sis-
temi aristokrasi sınıfı tarafından 
benimsense de, birçok nedenle 
yerini feodal sistem alır. Bu sis-
temle birlikte çalışma koşullarına 
ilk kez inisiyatif kullanma kavra-
mı girer. Serfler, toprağı kullanır-
ken harcadıkları çaba ve enerji 
oranında gelir elde ederler. Feo-
dal yapıyı el zanaatlarının geliş-
mesi ve üretime geçmesi ile lonca 
sistemleri izler ve bu dönemde 
yetenekli çırakların seçilmesi, iş 
başında eğitilmesi, ücretlendir-
me sistemleri gibi kavramlar ça-
lışma hayatına girmeye başlar.

Sanayi devrimi ile yeni bir işçi 
sınıfı ortaya çıkar ve küçük dük-
kan veya evlerde yürütülen işler 
yerini makineleşmenin artması 
ile fabrikalara bırakmaya başlar. 
Ancak fabrikalarda çalışan işçiler 
uzun çalışma saatleri, iş kazala-
rı, yorgunluk gibi yeni sorunlar-
la karşı karşıya gelmişlerdir. Öte 
yandan işyerlerinde bir arada ça-
lışanların yönetilmesi sorunu da 
kendiliğinden doğmuştur.31

İnsan kaynakları yönetimi-
nin iş dünyasında yerini alması-
nı sağlayan ve insana olan bakış 

30–Dökünter, Aylin, a.g.e., s.56.

31–Aydın, K.İlker, “Tarihsel Gelişim Süreci İçinde 
İnsan Kaynakları Yönetimi, Anlayışı, Amaçları ve 
Fonksiyonları”, Yeditepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri 
Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 
İstanbul 2006, s.18.

açısını değiştiren bir gelişme, 1881 
yılında Harward Business Scho-
ol’da, “İnsan Kaynakları Yöneti-
mi” dersinin açılmasıdır. 1889’da 
Amerika’da bugünkü anlamda 
işe alma, işten çıkarma ve ka-
yıtları tutma gibi işleri yapan ilk 
uzmanlaşmış insan kaynakları 
görevlisi sayılabilecek bir “sosyal 
hizmet görevlisi” uygulamasına 
geçilir.32 

I. Dünya Savaşı’nın başlaması 
ile orduya doğru kişilerin alınma-
sı için psikolojik testler kullanıl-
maya başlanır ve böylelikle per-
sonel seçiminde standardizasyo-
nun sağlanması sadece ordu için 
geçerli olsa da, ilk defa bu tarihte 
literatüre girer.33 1920’li yıllarda 
Amerikan ordusunun personel 
programlarından elde ettiği başa-
rı ve ekonomideki eğilimlerin de 
etkisiyle birçok fabrika, personel 
departmanını oluşturmaya baş-
lamıştır.34 1923–1930 yılları ara-
sında yapılan Hawthorne araş-
tırmaları sonucunda, çalışanların 
sosyal birer varlık oldukları ve 
üretkenlikleri üzerinde iletişimin 
ve moralinin önemi üzerinde du-
rulmaya başlanmıştır.35 

1929’da yaşanan ekonomik 
kriz sonrasında birçok fabri-
ka kapanmış ve işsizlik önemli 

32–Demirkaya, Harun, “İnsan Kaynakları 
Bölümünün Organizasyonu”, Kocaeli Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Aralık 2006, s.2.

33–Dökünter, Aylin, a.g.e., s.57.

34–Demirkaya, Harun, a.g.m., s.3.

35–Bucak, Başak, a.g.e., s.26.
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oranda artmıştır. Bunun üzerine 
1935 yılında Roosevelt tarafından 
işçi sendikaları, işsizlik sigorta-
sı, emekli aylığı, sakatlık ve ölüm 
aylığı gibi kavramlar yürürlüğe 
konulmuştur.36

II. Dünya Savaşı sonucunda 
insan kaynağının çoğunluğunun 
savaşa gitmesi sonucunda daha 
fazla teknoloji kullanılmış ve 
daha az insan gücü ile çalışılmış-
tır. 1943 yılında Abraham Mas-
low’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi Mo-
deli ilk kez yayınlanmış ve 1946 
yılında İngiltere’de “Personel Yö-
netimi Enstitüsü” kurulmuştur. 
Ardından 1960 yılında Human 
Resources Management dergisi 
yayınlanmıştır.37

1950’li yıllar ve 1960’ların başı 
işçileri neyin motive ettiğinin ta-
nımlanmasındaki başarılarından 
dolayı ve davranışsal bilimcilerin 
yönetim alanına girmeleri açısın-
dan önemli bir dönem olmuştur. 
1960 ve 1970’lerde iş ve sosyal 
güvenliğe ilişkin çıkarılan yasa-
lar personel yöneticisinin örgüt 
içindeki rolünü giderek yükselt-
miştir. 1970’li yıllarda personel 
birimi genişleyerek kapsamına 
çalışma ilişkilerini de dahil et-
miştir. 1980’li yıllardan itibaren de 
personel yönetimi yerini İKY’ye 
bırakmaya başlamıştır. 

1980’lerden itibaren ise tek-

36–Dökünter, Aylin, a.g.e., s.58.

37–Demirkaya, Harun, a.g.e., s.4.

noloji alanında devrim niteliğinde 
gelişmeler sağlanmış ve bu tek-
nolojiler toplumun tüm ilişkileri-
ni ve ekonomiyi etkileyerek yeni 
üretim ilişkileri yaratmıştır.38

1990’lara gelindiğinde ise öğ-
renen organizasyonlar ve en üst 
kademeden en alt kademeye 
kadar kalitenin yayılmasını sa-
vunan toplam kalite anlayışla-
rı sayesinde işletmelerde insan 
kaynağı daha genç, daha eğitim-
li dolayısıyla daha bilgili bir hale 
gelmiştir.39 İK fonksiyonlarının 
arasına ödüllendirme, perfor-
mans değerlendirme, kariyer yö-
netimi gibi yeni kavramlar girmiş 
ve doğru iş için doğru kişinin se-
çilmesi İK’nın öncelikli görevle-
rinden birisi olmaya başlamıştır.

 İKY’nin tarihsel süreç içeri-
sinde incelendiğinde, içinde ya-
şanılan döneme göre şekillendi-
ğini ve buna bağlı olarak değişim 
sürecinden geçtiğini söylemek 
mümkündür.

2. İNSAN KAYNAKLARI 
YÖNETİMİNE İLİŞKİN 
KLASİK KURAM
2. 1. Klasik Örgüt Kuramı 
Düşünsel temelini klasik ikti-

sat doktrininden alan ve Frede-
rick Winslow Taylor, Henri Fayol 
ve Max Weber tarafından geliş-
38–Bilgin, M.Hüseyin; “Endüstri İlişkilerinde 
Dönüşüm ve Yeni Eğilimler”, İş Hukuku ve İktisat 
Dergisi, KAMU- İŞ Yayınları, Cilt 6, Sayı 2, Şubat 2001, 
s.8.

39–Bucak, Başak, a.g.e., s.30.
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tirilen örgüt teorileri, klasik ör-
güt teorileri olarak bilinmektedir.  
Klasik teori iki ana fikir etrafında 
toplanmıştır. Birincisi, rutin işle-
rin görülmesinde insan unsuru-
nun makinelere ek olarak nasıl 
kullanılacağı, ikincisi de formal 
örgüt yapısının oluşturulmasıdır.
Taylor’un bilimsel yönetim yak-
laşımı birinci fikri, yönetim süreci 
ve bürokrasi yaklaşımı da ikinci 
fikri ayrıntılı ele almıştır.40

Bu teori ile ilgili her üç yakla-
şım da, etkinlik ve verimliliğin 
arttırılması için hangi ilkelere 
uyulması gerektiğini araştırmış-
tır. Bu üç yaklaşımda ortak olan 
fikir ve amaçlar şu şekilde özet-
lenebilir:41

n Klasik teori, örgütlerde insan 
unsuru dışındaki faktörler üze-
rinde durmuş, insan ikinci plan-
da ele alınmıştır. Maddi faktörler 
düzenlendikten sonra insanın 
öngörülen doğrultu ve şekilde 
davranacağı varsayılmıştır.

n Örgüte genelde mekanik 
yönden yaklaşarak, özellikle ör-
gütsel yapı üzerinde durmuş; in-
sansız örgüt görüşünü benimse-
mişlerdir. Örgüt içindeki insana 
da daha çok verim açısından ba-
karak, onu ekonomik ve akılcı bir 
varlık olarak görmüşlerdir.

n Klasik teori esas itibariyle 
kapalı sistem anlayışı ile örgüt-
leri ele almıştır. Dış çevre şartla-

40–Koçel, Tamer, İşletme Yöneticiliği, Beta Yayınları, 
Genişletilmiş 9.Baskı, İstanbul 2003, s.195.

41–Koçel, Tamer, a.g.e., s.195.

rına ve örgütlerin değişen şart-
lara nasıl uyabilecekleri üzerinde 
durmamıştır.

 Klasik örgüt kuramı adı altın-
da yukarıda belirttiğimiz bu üç 
teorisyenin görüşleri aşağıda de-
ğerlendirilmiştir. 

2. 1. 1. Bilimsel Yönetim 
Yaklaşımı
Bu yaklaşım, yönetim alanın-

da en önemli eserlerden biri olan 
hatta yönetim konusunu ilk kez 
bilimsel bir araştırma alanı ola-
rak inceleyen makine mühendi-
si Amerikalı Frederick Winslow 
Taylor’un 1911 yılında yayınla-
dığı, “Bilimsel Yönetim İlkeleri” 
adlı eserinde açıklanmıştır. Bi-
lim adamları ve araştırmacıların 
büyük çoğunluğunun modern 
yönetim biliminin kurucusu ola-
rak kabul ettiği Taylor eserinde 
özetle, organizasyonlarda etkin-
lik için ekonomik kaynakların en 
etkin olarak nasıl kullanılabile-
ceğini araştırmıştır.42 

Taylor, üretim faaliyetlerini in-
celeyerek işçilik, hammadde ve 
malzemede büyük ölçüde israf 
olduğunu,  işçilerin en basit ya-
pacağı işleri daha güç ve karma-
şık yol ve yöntemlerden hareket 
ederek yaptığı için yorulduklarını 
ve bunun da verimi düşürdüğünü 
saptamıştır.43

42–Taylor, F.Winslow, “The Principle of Scientific 
Management”, (Erişim) http://www.saasoft.com/
download/Taylor_FW_Principles_of_Scientific_
Management_1911.pdf (08.10.2016).

43–Eren, Erol, Örgütsel Davranış ve Yönetim 
Psikolojisi, Beta Yayınları, Genişletilmiş 9.Baskı, 
İstanbul 2006, s.13. 
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Üretimi arttırmak için insan 
kaynağına eğilen Taylor, çalı-
şanların daha iyi eğitilip daha iyi 
güdülendiğinde daha verimli ça-
lışacaklarına inanmıştır. Yaptığı 
çalışmalarla gereksiz zaman ve 
malzeme kaybını minimuma in-
dirmiş, yapılan işin kalite ve mik-
tarını artırarak, daha fazla üretim 
ile birlikte daha yüksek ücretin 
kazanılmasına yönelik İş ve Za-
man Etütleri ile birlikte Teşvikli 
Ücret Sistemlerini geliştirmiştir.44 

Taylor’dan önce işe alma, eği-
tim ve işe son verme gibi perso-
nel yönetimine ilişkin faaliyetler 
en yakın amirin elinde idi. İlk kez 
Taylor, rutin personel faaliyetleri 
için personel dairesinin kurul-
masını önermiş, işteki başarıyı 
esas alan personel değerleme 
yöntemlerinin uygulanmasını, 
eğitimle üst kademelere çıkılma-
sına fırsat verilmesini sağlamış-
tır.45 

Taylor’un küçük ve orta ölçekli 
organizasyon ve işletmeler için 
önerdiği temel ilkeler şunlardır:46

n Bir işi düşünme, tasarım, uy-
gulama ve denetleme aşamaları, 
ayrı kişiler tarafından ya da üni-
teler tarafından yapılmalıdır.

n Yönetim organları, işe uygun 

44–Drucker, Peter; Macıarıello, Joseph, Gün Gün 
Drucker, Çev.Murat Çetinbakış, İstanbul 2005, 
s.39. Kozak, M. Akoğlan, Otel İşletmelerinde İnsan 
Kaynakları Yönetimi ve Örnek Olaylar, Detay 
Yayıncılık, Ankara 1999, s.10.

45–Yüksel, Öznur,“Örgüt Kuramlarındaki 
Gelişmelerin İnsan Kaynakları Yönetimine Etkileri”, 
Amme İdaresi Dergisi, TODAİE Yayını,  Cilt 30, Sayı 2, 
Haziran 1997, s. 32. 

46–Efil, İsmail, İşletmelerde Yönetim ve 
Organizasyon, Uludağ Üniversitesi Güçlendirme 
Vakfı Yayını, 4.Baskı, Bursa 1996, s.20-24.

personeli bilimsel yöntemlerle 
seçmelidir. 

n Personelin gelişmesi için bi-
limsel ilkeler doğrultusunda eği-
tim sağlanmalıdır.

n Organizasyonda tüm yetki 
ve sorumluluklar merkezde ve 
yöneticilerde toplanmalıdır.

n Organizasyonda hiyerarşik 
bir yapı kurulmalıdır.

n İşler bölümlere ayrılarak, 
çalışanların o alanda uzmanlaş-
ması ve belirli bir işten bir işçinin 
sorumlu tutulması sağlanmalıdır.

Bilimsel yönetim yaklaşımı 
örgüt teorisine özellikle iş dizaynı 
ve standartlaşma ve fonksiyonel 
formenlik yönünden katkıda bu-
lunmuştur.47 Taylor’ın sisteminde, 
düşünme yöneticiye bırakılırken, 
yapma çalışana bırakılmaktaydı. 
Taylor’un yaklaşımı, işçileri el ve 
beyin olarak ikiye bölmekteydi. 
Taylor işçilerine: “Sizden düşün-
meniz beklenmiyor. Burada, dü-
şünecek başka insanlar var”48 
demiştir. Ancak bu yaklaşımda 
ortaya konulan, işçilerin yapma-
sı gerekenin sadece kendilerine 
verilen görevleri yerine getirmesi 
ve konulan teknik ve iş standart-
larını izlemesi hususu, eleştirile-
rin odak noktası olmuştur. Ayrıca 
özellikle işin bireyselleştirilmesi 
ve bu şekilde etkinliğe ulaşıla-
cağı görüşü de grup çalışmasının 

47–Öztürk, Mehmet, a.g.e., s.133.

48–Taylor, F.Winslow, “The Principle of Scientific 
Management”, (Erişim) http://www.saasoft.com/
download/Taylor_FW_Principles_of_Scientific_
Management_1911.pdf (08.10.2016).
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önemini göz ardı etmesinden do-
layı ciddi eleştiriye uğramıştır.49 

2. 1. 2. Yönetim Süreci 
Yaklaşımı  
Taylor’u takiben bu kurama 

önemli katkıları olan bir diğer 
isim Fransız Henry Fayol’dur. Fa-
yol, yönetim süreci yaklaşımını, 
1916 yılında  “Genel ve Endüstri-
yel Yönetim” adlı eserinde orta-
ya atmıştır.50 Taylor daha ziyade 
küçük organizasyonlarda üre-
timde etkinlik için ilkelerini orta-
ya koyarken; Fayol, daha büyük 
organizasyonlarla ilgilenmiş ve 
yönetime makro açıdan bakarak, 
ekonomik etkinlik ve rasyonel-
liği ön planda tutmuştur.51 Tay-
lor ile kıyaslama yapılırsa Fayol 
bir yöneticinin yapması gereken 
faaliyetleri, bunlara ilişkin işlev, 
ilke ve kuralları açıklamaktadır.
Taylor ise, daha çok işgörenin 
uyması gereken ilke ve kuralları, 
işte yapacağı hareketlerin yol ve 
yöntem ile zamanı üzerinde dur-
muştur.52 Henry Fayol, her orga-
nizasyonda faaliyetlerin altı grup 
içinde toplanabileceğini ve işlet-
menin başarısının bu faaliyetle-
rin iyi yürütülmesine bağlı oldu-
ğunu ifade etmektedir. Bunlar:53

n Teknik faaliyetler

49–Aktan, C.Coşkun, a.g.e., s.215.

50–Öztürk, Mehmet, a.g.e., s.133.

51–Kozlu, M. Cem, Kurumsal Kültür, Defne Yayınları, 
İstanbul 1986, s.16.

52–Eren, Erol, a.g.e.,  s.14.

53–Can, Halil, Organizasyon ve Yönetim, Adım 
Yayıncılık, 2.Baskı, Ankara 1992.

n Ticari faaliyetler
n Finansal faaliyetler
n Güvenlik faaliyetleri
n Muhasebe faaliyetleri
n Yönetim faaliyetleri
Fayol, bu altı faaliyeti incele-

mesi sonucunda, hiyerarşik yapı 
içinde yeteneklerin aşağıya in-
dikçe arttığını, buna karşılık yö-
netsel faaliyetlerin ise orta ve üst 
kademelere çıktıkça arttığını ileri 
sürmektedir.54 

Fayol, bu ana fikirden hareket 
edip, yönetim ilkelerinin öğre-
tilebileceğini belirterek, yöneti-
cilik eğitiminin önemi ve gereği 
üzerinde durmuştur. Fayol’un bu 
kavramsal çatı ve yönetim ilke-
leri personel yönetiminin örgüt-
lenmesinde ve işlevinin tanım-
lanmasında etkili olmuş, perso-
nel yönetiminden İKY’ye geçiş 
süreci başlamıştır.55

Fayol, çalışmasında kurallar 
ve kaidelerden ziyade prensipler 
üzerinde durmuş, her yöneticinin 
kendi ihtiyacına göre bu prensip-
leri uyarlaması gerektiğini belirt-
miştir. Bu prensipler ise şunlar-
dır:56

n İşbölümü ve uzmanlaşmaya 
dayalı organizasyon ve yönetim 
yapısı

n Yönetimin yetki ve sorumlu-
luğa sahip olması

n Disiplin

54–Richard M.  Hodgetts, Yönetim:Teori, Süreç ve 
Uygulama, Çev.Canan Çetin (İstanbul 1997)’den 
aktaran Öztürk, Mehmet, a.g.e., s.134.

55–Yüksel, Öznur, a.g.m., s. 33. 

56–Fayol, Henry, 14 Principles of Management 
(Henry Fayol), (Erişim) 
http://www.12manage.com/methods_fayol_14_
principles_of_management.html, (08.10.2016) 
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n Çalışanların bir kişiden emir 
almaları ve o çerçevede çalışmala-
rını sürdürmeleri,

n Organizasyonlardaki birimler-
de tek bir amaç ve planının mevcut 
olması,

n Örgüt amaçlarının bireysel 
amaçlardan üstünlüğü,

n Çalışanlara adil bir ücret öden-
mesi,

n Örgütte her şeyin yerli yerinde 
ve düzen içinde yapılması,

n Çalışanlara adalet ve eşitlik il-
keleri içinde davranılması,

n Çalışanların teşebbüs gücü ve 
yaratıcılığının ön plana çıkarılması,

n Örgütte birlik ve beraberlik 
duygusu içerisinde birlikte çalışma 
isteği.

Fayol’un, bilimsel yönetim il-
keleri incelendiğinde insana bakış 
açısının şu şekilde olduğunu söyle-
mek mümkündür:57

n İnsan, genel olarak tembeldir.
n İnsan genel olarak yönetmek 

değil, yönetilmek ister.
n İnsan, iş yapmaktan ve so-

rumluluk almaktan genellikle ka-
çınma eğilimindedir.

n İnsanın iş yapmasını sağlamak 
için kontrol sistemi kadar ceza sis-
temi de gereklidir.

 Fayol, yönetimde planlama, 
organize etme, koordine etme 
ve kontrol etme fonksiyonlarının 
önemi üzerinde durmuştur.58

57–Aktan, C.Coşkun,  a.g.e., s.216.

58–Fayol, Henry, 14 Principles of Management 
(Henry Fayol), (Erişim)
http://www.12manage.com/methods_fayol_14_
principles_of_management.html,(08.10.2016) , 
Hamel, Gary; Breen, Bill, Yönetimin Geleceği, Çev. 
Fezal Gülfidan, MESS Yayınları, İstanbul 2007, s.32.

2. 1. 3. Bürokrasi Yaklaşımı
Taylor ve Fayol’un yönetim 

üzerinde çalışmalar yaptığı dö-
nemde, Alman asıllı bilim adamı 
ve sosyolog olan Max Weber de 
büyük organizasyonlarda ideal 
yönetim ilkeleri üzerine çalış-
maktaydı. Weber, “Bürokrasi” 
adını verdiği geniş organizasyon 
yapıları için rasyonel ilkeler or-
taya koyarak, Taylor ve Fayol gibi 
bu yapılardaki uzmanlaşma, hi-
yerarşi ve kuralların önemi üze-
rinde durmaktaydı.59 Bürokrasi-
nin temelini pozisyon ve her po-
zisyona tanınan otorite kullanma 
hakkı oluşturmaktaydı. Otorite 
akla ve hukuka bağlı kalmak zo-
rundaydı ve kişilere değil, onların 
doldurduğu pozisyonlara resmen 
tanınmıştır.60

Weber’in ideal yetki ve toplum 
düzeni olarak ortaya attığı bü-
rokrasinin özellikleri şunlardır:61

n Yönetimde erişilecek amaç 
ve hedefler ile bunları gerçek-
leştirmek için yapılacak tüm fa-
aliyetler belirlenmiş ve bu faali-
yetler çeşitli örgütsel birimlere 
biçimsel görevler adı altında da-
ğıtılmıştır.

n Örgütte faaliyetleri yerine 
getirenlerin bu faaliyetler için 
kullanacakları maddi ve beşe-

59–Aktan, C.Coşkun,  a.g.e., s.5.

60–Kozlu, M. Cem, a.g.e., s.18. 

61–Wikipedia, “Bureaucracy”, (Erişim) 
http://en.wikipedia.org/wiki/Bureaucracy#Max_
Weber_on_bureaucracy , (08.10.2016), 
Erol, Eren, Yönetim ve Organizasyon (İstanbul 1981) 
den aktaran Öztürk, Mehmet, a.g.e., s.134.
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ri araç ve kaynakları serbestçe 
kullanabilme derecelerini belir-
ten yetkiler açıkça belirlenmiştir.

n Yetkilerin kullanımında baş-
vurulan zorlayıcı önlemler kade-
meli olarak açıklanmış, akılcı bir 
ücretlendirme ve ödüllendirme 
sistemi geliştirilmiştir.

n İşe göre adam seçme zorun-
luluğu vardır.

n Her alt kendisinin bağlı oldu-
ğu üst, mevkice değerlendirile-
cektir.

n Astlar üstlerin emirlerine 
daha akılcı ve mantıksal olduğu 
ve düzenin hukuksal yapısına 
uygunluğunda uyacaktır. Bu ne-
denle keyfi yetkiye yer verilme-
miştir.

n Mevkiler arasındaki ilişkiler 
sonradan ispat aracılığıyla yazılı 
haberleşmeye dayandırılmakta-
dır.

n Görevler önceden belirlen-
miş ve yazılı olarak bildirilmiş 
yönetmelik ve tüzüklere göre 
yapılmaktadır. Bu kuralın dışına 
çıkılmaz.

n Görevler yerine getirilirken 
hiç kimse emrindeki kişi ve araç-
ları özel işleri için kullanamaz.

Weber’in yukarıda belirtilen 
yönetim ilkelerine göre, özellikle 
organizasyonlarda yazılı kural-
ların oluşturulması, yönetici ve 
çalışanların bu kurallar çerçeve-
sinde hareket etmesi, yönetim 
felsefesinde alt-üst ilişkilerinin 
hakim olduğu bir hiyerarşik-bü-

rokratik bir modelin kurulması 
öngörülmektedir. 

3. İNSAN KAYNAKLARI 
YÖNETİMİNE İLİŞKİN 
NEO-KLASİK KURAM
3. 1. Klasik Örgüt Kuramına 
Yöneltilen Eleştiriler ve 
Neo-Klasik Örgüt Kuramı 
Klasik örgüt kuramlarında ör-

güt kapalı bir sistem olarak ince-
lenirken, örgüt ve insan ilişkileri 
biçimsel olarak ele alınmıştır. Bu 
kuramda, insanın vurgulanan 
en önemli yönü gücü, hızı, işi ya-
pış şekli ve yöntemi gibi fiziksel 
yönlerdir ve amaç bunların stan-
dartlaştırılmasıdır. Klasik yöne-
tim teorilerinde, organizasyonda 
kişilerden çok mevkilere önem 
verilmiştir. İnformel örgüt yapısı 
ve informel ilişkiler üzerinde du-
rulmamıştır. Bireylerin bu teoriye 
göre inisiyatif sahibi olmaları ve 
kendi yetenek ve kapasitelerini 
ortaya koymaları mümkün gö-
rülmemektedir.62

Geleneksel teorinin insanla il-
gili başka bir temel varsayımı, ça-
lışan kişi için en önemli etkenin 
ekonomik ödüller olduğu doğ-
rultusundaydı. Belirlenen görevi 
etkin şekilde yerine getirmediği 
takdirde ise verilecek ekonomik 
cezanın onu tekrar verimli hale 
getireceğine inanılıyordu.63

Klasik örgüt kuramı, birey ki-

62–Fındıkçı, İlhami,  a.g.e., s.30.

63–Kozlu, M. Cem, a.g.e., s.19.
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şiliği, örgüt içi çatışma ve karar 
verme işlemlerini geniş ölçüde 
ihmal etmiş görünmektedir. Kla-
sik kuram, dar ve sınırlı, mekanik 
ve bürokratik bir özelliğe sahip 
olmaktadır.64 Klasik kuramın 
önemli teorisyeni Taylor’un insan 
kaynağına değer vermeyen ve 
sadece üretimi ve sonucu düşü-
nen görüşleri ile üretim sürecin-
deki görev ve fonksiyonların bir-
birinden kesin çizgilerle ayrılma-
sı ve bu şekilde organizasyonda 
işbölümü ve uzmanlaşma sağ-
lanarak etkinliğe ulaşılabileceği 
konusundaki görüşleri eleştiril-
miştir.65 İnsana makine gibi dav-
ranıldığı, onun beklentilerini, ge-
reksinimlerini, kültürel farklılık-
ları ve değişmeleri göz ardı ettiği 
iddiası, esas itibariyle bu kurama 
yapılan önemli bir eleştiridir.66

1930’lara kadar, geleneksel 
yönetim ve örgüt kuramı örgüt-
sel yapıya ve onun işleyişine yol 
gösteren tek kuram olarak sü-
regelmiştir.  İşletmelerin giderek 
büyümesi ve karmaşıklaşma-
sı sonucunda merkezi yönetim 
anlayışı, katı emir komuta zinciri 
ve denetim gibi klasik yönetim 
yaklaşımları, görüşler, çalışan-
ların birbirleriyle ve yönetimle 
olan ilişkilerini açıklamakta ve 
işletmelerin ihtiyacını karşıla-

64–Hayri Ülgen, İşletmelerde Organizasyon İlkeleri 
ve Uygulaması (İstanbul 1993)’den aktaran Öztürk, 
Mehmet, a.g.e., s.136.

65–Aktan, C.Coşkun, a.g.e., s.4.

66–Fındıkçı, İlhami,  a.g.e., s.29.

makta yetersiz kalmıştır.67İnsan-
lar, yapılan iş karşılığında sadece 
ekonomik ödüller değil; ruhsal ve 
kültürel gereksinimlerin de kar-
şılanmasını istemişlerdir.68

Örgüt teorisi alanındaki ge-
lişmelerin 1920’ler ve 1930’larda 
daha farklı bir boyut kazanma-
sıyla, bazı araştırmacılar yöne-
timde insan faktörü ve insan iliş-
kileri üzerinde durmuşlardır. Kla-
sik örgüt kuramlarının, örgütü 
sadece maddi unsurlara dayan-
dırarak açıklamaya çalışması, 
örgütün en önemli unsuru olan 
beşeri faktörlere yer vermemesi 
ve bu nedenle birçok problemin 
çözülememesi ve gerekli şekilde 
açıklanamaması, neo-klasik yö-
netim anlayışını ön plana çıkar-
mıştır. 

ABD’de insan ilişkileri ve insan 
davranışlarını analiz eden, bu ko-
nuda deneyler yapan araştırma-
cıların geliştirdiği neo-klasik ör-
güt kuramı, insan ilişkileri hare-
ketiyle tanımlanmaktadır.  İnsanı 
bir araç olarak gören olumsuz ba-
kış açısı klasik örgüt kuramında 
uygulama alanı bulurken, insa-
nı bir amaç olarak gören olumlu 
bakış açısı da neo-klasik örgüt 
kuramında yerini almıştır.69 Bu 
kuram, klasik örgüt kuramının 
yanına bireysel davranıştan do-
ğan yaklaşımları, değişmeleri ve 
doğal grubun etkisini de ortaya 

67–Bucak, Başak, a.g.e., s.21. 

68–Kozlu, M. Cem, a.g.e., s.20.

69–Yüksel, Öznur, a.g.e.,  s.13.
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koymaktadır.70 Klasik teoride oldu-
ğu gibi, neo-klasik teoride de eko-
nomik rasyonellik anlayışı hakim 
olmakla birlikte, klasik teoriden 
farklı olarak neo-klasik teoriye in-
san unsurunun tatmin olması da 
eklenmektedir.71

Neo-klasik teori, insan unsuru-
nun özellikleri, davranışlar, grup-
lar, motivasyon, yönetime katılma 
gibi ana kavramlar üzerinde dur-
muştur. Bu yaklaşımda “insan için 
iyi olan, örgüt için de iyidir” görüşü 
benimsenmiştir.72

Neo-klasik örgüt kuramının, 
temel ilkeleri ve özellikleri özetle 
şunlardır:73

n Örgütte insan faktörüne ve in-
san ilişkilerine önem ve değer ve-
rilmesi.

n Örgütte yüksek performans 
için sosyal ve psikolojik faktörlerin 
(iletişim, liderlik, motivasyon) dik-
kate alınması. 

n Çalışanların yönetim kararla-
rına katılması.

n Grup çalışması.
n Çalışanlar ve yöneticiler ara-

sında iletişim.
n İş zenginleştirmeye önem ve-

rilmesi.
n İnsanlara yetki ve sorumluluk 

verilmesi.

70–Öztürk, Mehmet, a.g.e., s.136.

71–Erel, Derya, “Yeni Kurumsalcı Yaklaşım 
Örgütlerin Analizinde Yeni Bir Paradigma Değişimine 
İşaret Ediyor Mu” (Erişim), http://sbedergi.ibu.edu.
tr/index.php/sbedergi/index,  (08.10.2016) 

72–Kocakaya, Asya, “İşletmelerde Örgüt 
Kültürünün Şekillendirilmesinde Liderin Rolü”,  
Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2006, 
s.20.

73–Aktan, C.Coşkun, a.g.e., s.8.

n Çalışanların ücretlerinin iyi-
leştirilmesi.

Neo-klasik yönetim teorisine 
katkılar, Elton Mayo gibi insan 
ilişkileri ile uğraşan araştırma-
cıların bulunduğu İnsan İlişkileri 
Okulu ile 1950 ve 1960’lı yıllarda 
özellikle Frederick A.Herzberg, 
Douglas Mc Gregor, Rensis Likert 
gibi araştırmacıların bulunduğu 
İnsan Davranışları Okulu’ndan 
gelmiştir.

En çok bilinen neo-klasik ör-
güt kuramcılarının geliştirdikleri 
teori ve yaptıkları araştırma so-
nuçları aşağıda özetlenmeye ça-
lışılmıştır.

3. 1. 1. Kurt Lewin ve 
Arkadaşlarının Önderlik 
Araştırması
Bu araştırmalarda, çocuklar-

da önderlik biçimleri ve bunların 
grup ilişkileri ve verimliliği üze-
rindeki etkileri incelenmiş ve so-
nucunda üç ayrı nitelikte önder 
tipi saptanmıştır. Birinci önder 
tipi, otoriter, iş ve görevleri kendi-
si belirleyen ve yaptıran önderdir. 
İkinci önder tipi, astlarına tam bir 
serbestlik sağlayan önder tipidir. 
Ancak ikinci önder tipinde, tam 
bir bilgi alışverişi yapılamadığın-
dan, işin niteliği ve niceliği düşük 
kalmıştır. Üçüncü önder tipi ise 
demokratik ve katılımcı yönetim 
gösteren önderdir. Bu yönetim-
de ise verimlilik iyi bulunmuş ve 
işin kalitesi çok daha iyi olmuş-
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tur.74 Bu araştırmalar, yönetimde 
insan davranışlarının ve duygu-
larının önemli olduğunu ortaya 
koymuştur.75

3. 1. 2. Hawtorne Araştırmaları 
ve Elton Mayo
ABD’de Elton Mayo ve arka-

daşları tarafından telefon parça-
ları imal eden Hawtorne işletme-
sinde yapılan araştırmada, belirli 
bir organizasyon yapısı içinde bir 
araya gelen kişilerin kendi arala-
rında informel gruplar oluşturdu-
ğu; grup özelliklerini de, kişilerin 
sahip olduğu inançlar, alışkanlık-
lar, amaçlar, gelenekler ve değer 
yargılarının belirlediği, böylece 
oluşan sosyal sistemin kişiler 
üzerindeki etkisinin fiziksel fak-
törlerden daha fazla olduğu bul-
gusu ortaya konmuştur.76 

Hawthorne araştırmaları ile 
teknik ve fiziksel koşulların de-
ğişmediği ortamlarda bile arka-
daşlık ve sevgi bağlarının güçlü 
olması, işletme yöneticilerinin 
çalışanlara güven duygusu ya-
ratmaları sonucunda sürekli ve-
rimlilik artışının ortaya çıktığı 
saptanmıştır.77 Başka bir ifadey-
le, verimliliği ve kaliteyi arttıran 
esas faktör, fiziki unsurlardan 
(ışıklandırma, ısıtma, çalışma sü-
resi) ziyade sosyal unsurlardır.78 

74–Eren, Erol, a.g.e., İstanbul 2006, s.20. 

75–Öztürk, Mehmet, a.g.e., s.136.

76–Koçel, Tamer, a.g.e., s.227-228.

77–Öztürk, Mehmet, a.g.e., s.137.

78–Aktan, C.Coşkun, a.g.e., s.219.

Bu sosyal unsurlara örnek olarak 
programlı dinlenme aralarının 
konması, işçilerin düzenli sağlık 
kontrollerinden geçirilmesi, do-
ğum günü partileri düzenlenmesi 
gösterilmiştir.

Bazı düşünürlerin, Mayo ve 
arkadaşları tarafından yapılan 
bu araştırmaları, insanlar üze-
rinde yapay olarak hazırlanmış 
durumların ortaya çıkardığı so-
nuçlar olarak görmelerine ve 
bir tutum değişimini sağlamak 
amacıyla yapıldığını iddia ederek 
eleştirmelerine rağmen, bu araş-
tırma ve deneyler yönetim ve 
örgüt düşüncesinin gelişmesine 
çok büyük katkılarda bulunmuş-
tur.79

3. 1. 3. Yankee City Araştırması
Bu araştırma sosyal antropo-

log W.Lloyd Warner tarafından 
1947 yılında Yankee kasabasın-
da ayakkabı imal eden bir fabri-
kada yapılmıştır. Bu araştırma, 
sosyal ve teknolojik sistemlerde 
meydana gelen değişimlerin in-
san tutum ve davranışlarına olan 
etkilerini göstermekte ve bu tarz 
değişimlerde insanların toplum 
içindeki saygınlığının, statüsü-
nün ve ilişkilerinin göz önünde 
bulundurulması ve planlı bir de-
ğişimin yapılması gerekliliğini 
ortaya koymaktadır.80

79–Wikipedia The Free Encyclopedia , “Hawthorne 
Effect”, (Erişim) http://en.wikipedia.org/wiki/
Hawthorne_effect , (08.10.2016), Eren, Erol, a.g.e.,  
s.22.

80–Eren, Erol, a.g.e.,  s.23.
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3. 1. 4. Harwood Araştırmaları
Bu araştırmalar II. Dünya Sa-

vaş’ından sonra pijama üreten 
Harwood işletmesinde yapılmış-
tır. Pijama modellerinde sık sık 
değişiklik yapılması işçi şikayet-
lerinin, işe geç gelmelerin ve işten 
ayrılmaların artmasına neden 
olunca, bu durumu önlemek için 
araştırma yapılmıştır. Model de-
ğişikliği üç gruba ayrılmış, birinci 
grup, eski uygulanan metodu de-
vam ettirmiş, ikinci gruptakilere 
görüşmeler yoluyla değişiklikler 
anlatılmış, üçüncü gruptakiler 
ise değişikliğe kendileri karar 
vermiştir. Araştırma sonucun-
da birinci grup en kötü sonuçları 
almış, üçüncü grup başlarda üre-
tim düşmesine rağmen sonradan 
eski düzeyde üretimi sürdürmüş 
iken, ikinci grup kısa sürede daha 
yüksek bir üretim düzeyine ulaş-
mıştır.81 Bu araştırma, değişiklik 
kararlarına katılmanın olumlu 
sonuçlar verdiğini göstermiştir.

3. 1. 5. Tavistock Enstitüsü 
Araştırması
Bu araştırmada, İngiltere’de 

kömür ocaklarında çalışan işçile-
rin araç, gereç ve üretim yöntem-
lerinde meydana gelen değişim-
lerden nasıl etkilendikleri sap-
tanmaya çalışılmıştır. Tavistock 
İnsan ilişkileri Enstitüsü araştır-
macılarından Eric Trist ve K.W. 
Bamword tarafından yapılan bu 
araştırma sonucu şu şekildedir:82 

81–Öztürk, Mehmet, a.g.e., s.137.

82–Aktan, C.Coşkun, a.g.e., s.138.

n Daha küçük gruplarda insan 
ilişkileri daha yakın olduğundan, 
grup içi dayanışma yüksektir. 

n Teknolojik gelişme ve yön-
tem değişiklikleri, insan ilişkile-
rini zayıflatmakta ve çalışanların 
verimliliğini azaltmaktadır.

Tavistock araştırmaları örgüt-
sel açıdan etkin ve verimli, psi-
kolojik ve duygusal açıdan mutlu 
olan iş gruplarında değişiklik-
lerin yaratmış olduğu olumsuz 
gelişmelere iyi bir örnek oluştur-
maktadır.83

3. 1. 6. Douglas Mc Gregor’un 
X ve Y Kuramı  
Mc Gregor, Taylor ve Fayol’un 

geliştirmiş olduğu örgüt kuramını 
X kuramı olarak adlandırmış, daha 
sonra da bu kuramı eleştirerek, Y 
kuramını ortaya atmıştır. Mc Gre-
gor’un iki farklı insan tipini ele aldı-
ğı ve karşılaştırdığı kuramın özel-
likleri şunlardır:84

X Kuramı ve Varsayımları:
n İnsan, doğuşu itibariyle çalış-

mayı sevmez ve mümkün olduğu 
ölçüde işten kaçar.

n İnsanın çalışmayı doğası ge-
reği pek sevmediği için onun çalış-
masını motive etmek, ödüllendir-
mek, kontrol etmek, yerine göre de 
cezalandırmak gerekir.

n Genellikle insanlar sorumlu-
luktan kaçma eğilimindedir ve yö-
netmektense yönetilmeyi arzular.

83–Eren, Erol, a.g.e., s.25.

84– McGregory, Douglas, “What is theory X and Y? 
Description” (Erişim), http://www.12manage.com/
methods_mcgregor_theory_X_Y.html , (08.10.2016)
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Y Kuramı ve Varsayımları:
n Her insan için çalışmak, din-

lenmek ve eğlenmek kadar doğal 
bir istektir. Çalışmak birey için 
başlı başına bir tatmin kaynağı 
olabilir.

n Sadece dışarıdan kontrol 
etmek ve cezalandırmak bireyi 
organizasyon amaçlarını ger-
çekleştirmeye yöneltmeyebilir. 
İnsan kendi kendini yöneterek ve 
denetleyerek de amaçlara ulaşıl-
masını sağlayabilir.

n İnsana yetki ve sorumluluk 
devri, onun benliğini ve kişisel 
becerilerini ortaya koymak için 
fırsat yaratır. Dolayısıyla, bu tür 
bir tatmin netice olarak organi-
zasyon amaçlarının gerçekleş-
mesine olanak sağlar.

n İnsan sadece sorumluluk 
yüklenmeyi değil, sorumluluk 
aramayı da uygun şartlar oldu-
ğunda öğrenebilir. Sorumluluk-
tan kaçmak, insanın doğasında 
sabit olan bir özellik değildir.

n Organizasyonda sorunların 
çözümü için yaratıcılık, yüksek 
kapasitede hayal gücü ve beceri 
çalışanlarda mevcuttur.

n Çağdaş endüstriyel yaşamın 
koşulları altında insanlardaki 
mevcut potansiyelin çok azından 
yararlanılmaktadır.

Mc Gregor, örgütün perfor-
mansının arttırılması için Y ku-
ramının benimsenmesi gerek-
tiği, ancak bu modelin büyük 
örgütlerde uygulanmasının zor 

olduğu görüşündedir.85 Bu teo-
ride, çalışanların niteliklerinden 
organizasyonun tümüyle yarar-
lanamadığı, yönetimin çalışanına 
güvendiğinde, sorumluluk verdi-
ğinde çalışanın yüksek motivas-
yon, bağlılık ve verimlilik göste-
receği görüşü, insan unsurunun 
organizasyonun bir değeri olarak 
benimsendiğini göstermekte-
dir.86 Mc Gregor insanı statik bir 
varlık olarak algılamayıp, kendini 
geliştirme potansiyeline sahip bir 
dinamizm içinde görürken, fir-
mayı da ortam şartlarına uyabil-
mek için kendini selektif biçimde 
adapte edebilen dinamik bir var-
lık olarak görmüştür.87 

3. 1. 7. George V. Homans’ın 
İnsan Grubu Yaklaşımı
Homans, yönetimin, biçimsel 

olmayan ancak kendi iç bağlı-
lıkları güçlü olan iş grupların-
dan korku duyduklarını ve bu 
grupların davranışlarını kontrol 
etmekte zorlandıklarını ve ve-
rimliliklerinin düştüğünü vur-
gulamaktadır. Homans daha çok 
psikolojik bir analiz yaparak, iş 
grupları arasındaki biçimsel ol-
mayan güçlü bağlılığın nedenleri-

85–McGregory, Douglas, What is theory X and Y? 
Description (Erişim) http://www.12manage.com/
methods_mcgregor_theory_X_Y.html , (08.10.2016)

86–Ahmet Selamoğlu, “ İnsan Kaynakları Yönetimi 
ve Endüstri İlişkilerinin Zenginliği”, İşveren Dergisi, 
(Temmuz 2000) den aktaran Avar, Gülru, “İşçi 
Sendikalarının İnsan Kaynakları Yönetimine Bakış 
Açıları”, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 
İstanbul 2006,s.25. 

87–Kozlu, M. Cem, a.g.e., s.23.
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ni araştırmış ve sosyal bir model 
geliştirmiştir.88 

3. 1. 8. Chris Argyris’in 
Olgunlaşma Kuramı
Yönetimde insan boyutunu 

ilk ele alan uzmanlardan bir di-
ğeri olan Chris Argris, literatürde 
olgunluk kuramı olarak adlan-
dırılan bir kuram geliştirmiştir. 
Argyris’e göre insan, bebeklik 
döneminden olgunluk düzeyine 
kadar bir evre içerisinde gelişimi-
ni sürdürür. Bu evre içinde;89

n Başlangıçta bir işin yapılma-
sında pasif durumda olan birey, 
daha sonra işlerini kendi yapma-
ya başlar,

n Başlangıçta başkalarına ba-
ğımlı olarak gelişimini sürdüren 
birey, belirli bir yaştan sonra daha 
bağımsız davranmaya yönelir,

n Zamanla daha farklı düşün-
meye ve davranmaya başlar,

n Olgunlaşma düzeyi arttıkça 
uzun dönemli düşünme isteği ar-
tar,

n Olgunlaştıkça, kendi bilgi ve 
yeteneklerini kavramaya başlar 
ve bunları geliştirme isteği artar.

Argyris, geliştirdiği bu olgun-
luk kuramını örgütlere uyarlamış 
ve örgütteki mevcut yönetim sis-
temine göre bireyin olgunlaşma-
sının sağlanabileceğini ve/veya 
engellenebileceğini belirtmiştir.90 
Örneğin, çalışanlara işlerinde 

88–Öztürk, Mehmet, a.g.e., s.138.

89–Aktan, C.Coşkun, a.g.e., s.221.

90–Aktan, C.Coşkun, a.g.e., s.221.

yükselme olanağı ve serbest yet-
ki kullanımı verilerek, daha fazla 
olgunlaşacaklarını, bu durumda 
hem çalışanın hem de işletmenin 
fayda elde edeceğini, ancak yetki 
ve sorumluluğun üst kademede 
olduğu ve çalışanların amirlerine 
bağımlı halde bulunmaları duru-
munda olgunlaşmaya geçişlerin 
engellediğini ifade etmiştir.91

3. 1. 9. Likert’in Sistem 4 Modeli
Yönetimde insan boyutunu 

ele alan araştırmacılardan Rensis 
Likert, 1961 yılında yazdığı Yöne-
timin Yeni Yönleri ve 1967 yılın-
da yazdığı İnsani Organizasyon 
adlı eserlerinde, insan ilişkileri 
ve insan davranışları konusunu 
ayrıntılı biçimde analiz etmiş-
tir. Likert’in geliştirdiği yönetim 
modelinde Sistem 1, “otoriter-hi-
yerarşik yönetimi”, Sistem 4 ise 
katılımcı yönetimi ifade etmek-
tedir. Sistem 1 modelinin başlıca 
özellikleri şu şekildedir:92

n Organizasyonda üst yönetici 
ve çalışanlar arasındaki iletişim 
son derece yetersizdir.

n Yöneticiler, çalışanları genel-
likle korku, tehdit, ceza ve bazen 
ödülle motive etmeye çalışmak-
tadır.

n Organizasyonda ekip çalış-
masına önem verilmemektedir.

n Her karar üst yönetim tara-
fından alınır ve alt kademedeki 
yönetici ve çalışanlar tarafından 
uygulanır.

91–Öztürk, Mehmet, a.g.e., s.138.

92–Aktan, C.Coşkun, a.g.e., s.222.
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n Organizasyonun amaç ve 
hedefleri tek yönlü olarak üst yö-
netim tarafından tespit edilir.

Sistem 1 modeline tamamen 
ters ve aralarında tam bir farklı-
lık olan yönetim modeli Sistem 4 
modelinin başlıca özellikleri ise 
şu şekildedir:93

n Organizasyonda yönetici ve 
çalışanlar arasında yatay iletişim 
vardır.

n Yöneticilerin personele olan 
güveni tamdır.

n Organizasyonda tam bir bilgi 
paylaşımı vardır.

n Organizasyonda temel mo-
tivasyon aracı takdir ve ödüllen-
dirmedir.

n Organizasyonda karar alma 
sürecine çalışanların katılımı ge-
niş ölçüde teşvik edilmektedir.

n Organizasyonun vizyon ve 
amaçları bütün çalışanların katı-
lımı ile gerçekleştirilmektedir.

n Organizasyonda problem çöz-
me tekniklerinden yararlanılarak 
hataların önceden saptanmasına 
çalışılmaktadır.

Rensis Likert, ideal yönetim 
sisteminin Sistem 4 modelindeki 
unsurlara göre oluşturulması ge-
rektiğini savunmuştur.

3. 1. 10. Maslow’un Motivasyon 
Teorisi
Abraham H. Maslow, insan ih-

tiyaçları ile ilgili 1943 yılında yaz-
dığı makalesinde, insan ihtiyaç-
larını hiyerarşik olarak ele almış 

93–Aktan, C.Coşkun, a.g.e.,  s.222.

ve en alttaki ihtiyaçların karşı-
lanmasının ardından, insanın en 
üstteki ihtiyaçlar kategorisine 
doğru yöneldiğini belirtmiştir.94

Maslow’un ihtiyaçlar hiyerar-
şisi şu şekildedir:95

1. Fizyolojik ihtiyaçlar: Yemek, 
uyumak gibi doğuştan sahip olu-
nan ve arzulanan temel ihtiyaç-
lardır.

2. Güvenlik ihtiyaçları: Can ve 
mal güvenliği, yaşlılık, hastalık 
gibi gelecekteki risklere karşı 
korunma bu ihtiyaçlar arasında 
sayılmaktadır. 

3. Sevgi ve aidiyet ihtiyacı: 
Sevme, sevilme, grup üyeliği gibi 
ihtiyaçlar bu gruba örnek göste-
rilebilir.

4. Saygı ihtiyacı: İnsanlar yu-
karıda sayılan ihtiyaçları kar-
şıladıktan sonra tanınma, saygı 
görme, sosyal pozisyon türünden 
ihtiyaçlara ilgi gösterirler.

5. İdealleri ve yetenekleri ger-
çekleştirme ihtiyacı: Belirtilen bu 
ihtiyaçlarını karşılamış olan bi-
rey, son aşama olarak ideallerini 
ve yeteneklerini gerçekleştirme, 
yaratıcılık, kendi kendini geliştir-
me ihtiyacı duyar.

İhtiyaçlar hiyerarşisinde, iler-
leme insanlara motivasyon etkisi 
yapmaktadır. Doğru motivasyon 
araçları kullanılarak insanlar 
daha fazla çalışmaya teşvik edi-
lebilir.

94–Eren, Erol, a.g.e., s.31. 

95–Aktan, C.Coşkun, a.g.e., s.246.
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4. İNSAN KAYNAKLARI 
YÖNETİMİNE İLİŞKİN 
MODERN ÖRGÜT KURAMI
4. 1. Neo-Klasik Örgüt 
Kuramına Yöneltilen 
Eleştiriler ve Modern Örgüt 
Kuramı 
Neo-klasik yönetim düşünce-

si, klasik yönetim düşüncesinin 
bilimsel inceleme ve araştırma-
lardan çok bireysel tecrübelere 
dayanma eleştirisini büyük ölçü-
de ortadan kaldırmıştır. Neo-kla-
sikçiler, beşeri ilişkileri dikkate 
alarak, örgütün biçimsel yapısı-
nın yanında bir de sosyal yapısı-
nın olduğunu inceleme ve araş-
tırmalarda ortaya koymuşlardır. 
Fakat örgütü oluşturan varlıkla-
rın kendi başına birer varlık ol-
duğu düşüncesinden kurtulama-
dıkları için, güdüleme konusuna 
gereğinden fazla ağırlık vermele-
ri hayal kırıklığına yol açmıştır.96

İnsanın geleneksel teorinin 
katı kalıpları içinde, etkin ve ve-
rimli olarak çalışmasını giderek 
güçleştiren bu geleneksel model-
lerin zaman içinde çöküşü kaçıl-
maz olmuştur. Teknolojik dev-
rimin yüzyılımız ortalarına geli-
nirken yaratmaya başladığı yeni 
insanın yapısı, onun geleneksel 
hiyerarşik otorite düzenine bağlı 
örgütlerde verimli olarak çalış-
masını çok zorlaştırmıştır.97  

96–Hayri Ülgen, İşletmelerde Organizasyon İlkeleri 
ve Uygulaması (İstanbul 1993)’den aktaran Öztürk, 
Mehmet a.g.e., s.140.

97–Kozlu, M. Cem, a.g.e.,  s.22.

1920’lerin ortalarından 1960’lara 
kadar örgüt kuramında görüşle-
ri etkin olan neo-klasiklerin de 
örgütleri sosyal varlıklar olarak 
görmekten ziyade bireysel ve 
grupsal özelliklerin ve tercihlerin 
bir toplamı olarak görmeleri bü-
yük eksiklikleri olmuştur. Klasik 
ve neo-klasik teorilerin cevap 
vermekte zorlandığı örgüt ihti-
yaçlarından hareketle, 1960’larda 
örgüt araştırmaları odak değiş-
tirmiş ve çevrenin örgüt üze-
rindeki etkileri araştırılmış ve 
açık sistem görüşleri çevresel 
faktörlerin önemini ortaya koy-
muştur.98 Klasik ve neo-klasik 
kuramlarda örgüt yapıları kapa-
lı bir sistem olarak ele alınırken, 
modern örgüt kuramlarında ör-
gütler, çevresiyle etkileşim içinde 
bulunan, çevreden bir takım gir-
dileri alarak işleyen ve enerjiye 
dönüştüren ve bunları çıktılar bi-
çiminde yine çevreye veren açık 
sistemler olarak tanımlanabilir-
ler.99

4. 1. 1. Sistem Yaklaşımı
Ludwing Von Bertalanffy ta-

rafından ortaya atılan ve 1960 ve 
1970’lerde geliştirilen bu yakla-
şım, örgüt kuramlarındaki akım 
ve yaklaşımları birleştirici ve 
bütünleştirici bir yapıya sahip ol-

98–Erel, Derya, “Yeni Kurumsalcı Yaklaşım 
Örgütlerin Analizinde Yeni Bir Paradigma Değişimine 
İşaret Ediyor Mu” (Erişim), http://sbedergi.ibu.edu.
tr/index.php/sbedergi,  (08.10.2016) 

99–Yüksel, Öznur, a.g.e., s.15.,
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ması bakımından önemlidir.100 Bu 
yaklaşım, her olayı belirli bir çer-
çeve içinde başka olaylarla ilişkili 
olarak incelemenin, olayları anla-
ma, tahmin etme ve kontrol etme 
açılarından daha etkin olduğunu 
ileri sürmüştür.

Yönetim ve organizasyonda 
sistem yaklaşımında, sistemin 
girdi, süreç, çıktı ve geri besleme 
olmak üzere dört temel unsu-
rundan hareketle, işletme veya 
organizasyon, çevresinden kay-
nakları alan, bu kaynakları iş-
leyerek mal veya hizmet üreten 
ve bu mal veya hizmetleri ileride 
yeniden kaynak sağlamak üzere 
çevresine veren birim olarak gö-
rülmektedir.101

Sistem yaklaşımı esas itiba-
riyle, yönetim sürecinde örgüt 
faaliyetlerinin başarılı olarak 
geliştirilmesinde iç ve dış çevre 
faktörlerinin bir bütün olarak gö-
rülmesi ve değerlendirilmesidir. 
Burada önemli olan, bütünü oluş-
turan bu parçaların her birinin 
kendine has işleyiş özelliği olma-
sı, fakat her birinin etkinliğinin de 
birbirine bağlı olmasıdır. Sistem 
yaklaşımı bütünü oluşturan bu 
parçaları, bunların birbirleri ile 
olan ilişkilerini bir arada incele-
mektedir.102 Bu yaklaşımda aynı 
zamanda yönetimin karşılaşaca-
ğı büyük ve karmaşık sistemlerle 
alt fonksiyonlar ortaya konul-
maktadır. 
100–Can, Halil, a.g.e., s.55.

101–Öztürk, Mehmet, a.g.e., s.138.

102–Koçel, Tamer, a.g.e., s.240.

Sistem yaklaşımının temel il-
keleri ve özellikleri kısaca şu şe-
kilde belirtilebilir:103

n Örgüt bir sistem bütünüdür.
n Örgüt teknik, sosyolojik ve 

ekonomik faktörlerin bir bütü-
nüdür.

n Örgüt ve yönetimde; sos-
yoloji, psikoloji, ekonomi, çevre 
bilimi gibi disiplinlerden istifade 
edilmelidir.

4.1.2. Durumsallık Yaklaşımı
Neo-modern Yaklaşım, Açık 

Sistem Yaklaşımı veya Koşulsal-
lık Yaklaşımı olarak adlandırılan 
ve 1970’li yılların ortalarından 
itibaren gelişmeye başlayan ve 
büyük etki yaratan bu yaklaşım, 
esas itibariyle sistem yaklaşı-
mının uzantısı ve gelişmiş şekli 
olarak görülebilir.104 Durumsallık 
yaklaşımı büyük ölçüde araştır-
ma sonuçlarına dayanarak, kla-
sik kuramların katı kuralları ve 
varsayımları ile çözülemeyen ör-
güt sorunlarının açıklanmasına 
yardımcı olmuş, sistem yaklaşı-
mının çok genel ve soyut sınır-
lılıklarını gidermiş, uygulama ile 
teori arasında bağlantı kurulma-
sını sağlamıştır.105 

Klasik ve neo-klasik teoriler 
durum ve koşullara ağırlık ver-
meden, gerek örgüt tasarımında 

103–Aktan, C.Coşkun, a.g.e., s.8.

104–Hayri Ülgen, İşletmelerde Organizasyon İlkeleri 
ve Uygulaması (İstanbul 1993)’den aktaran Öztürk, 
Mehmet, a.g.e., s.148.

105–Baransel, Atilla, Çağdaş Yönetim Düşüncesinin 
Evrimi (İstanbul 1993)’den aktaran Öztürk, Mehmet, 
a.g.e., s.148.
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gerekse örgüt içinde belirli süreç-
lerin kullanımında belirli ilkelere 
uyulmasını öngörmektedir. Eğer 
bu ilkelere uyulursa en iyi yapı ve 
işleyişin elde edileceği varsayıl-
maktadır. Oysa durumsallık yak-
laşımına göre, en iyi ve en uygun 
organizasyon yapısı, sadece be-
lirli organizasyon ilkelerini uygu-
lamakla elde edilemez.106 

Bu yaklaşıma göre, her zaman 
her yerde geçerli en iyi örgüt ya-
pısından söz edilemez ve örgüt-
lerle ilgili her şey koşullara bağ-
lıdır. Örgütün yapısı çeşitli dış ve 
iç etmenlerden (örgüt amaçları, 
kullanılan teknoloji gibi) etkilen-
mektedir.107 Durumsallık yakla-
şımında temel fikir, örgütlerde 
yönetici davranışlarını belirleyen 
bir model olmadığıdır. Bir örgüt 
için geliştirilen model ona özgü-
dür ve diğer örgütler için kullanı-
lamayabilir.108

Durumsallık yaklaşımının ana 
fikri, bir organizasyonun yapı ve 
süreçlerini belirleyen unsurların, 
organizasyonun kullandığı tek-
noloji ile organizasyonun ilişkili 
olduğu çevresel unsurlar olduğu-
dur. 

 
4. 1. 3. Şekillendirme 
Yaklaşımı
Şekillendirme Yaklaşımı belirli 

bir örgütlenme biçiminin her du-

106–Koçel, Tamer, a.g.e., s.330.

107–Kocakaya, Asya a.g.e., s.25-26, Yüksel, Öznur, 
a.g.e.,  s.15.

108–Eren, Erol, a.g.e.,  s.56.

rum ve koşulda aynı ölçüde etkin 
olamayacağı görüşüne dayan-
dığından, temelde Durumsallık 
Yaklaşımın bir uzantısıdır. Ancak 
bu yaklaşım Durumsallık Ku-
ramının aksine, örgüt hakkında 
toplanan bilginin analizi yerine 
sentezini yapmaya çalışan bü-
tüncül bir bakış açısı getirmek-
tedir. Yaklaşım, hiçbir etkenin 
örgütü tek başına sürükleyeme-
yeceği düşüncesinden hareketle, 
örgütleri birer değişkenler kalıbı 
olarak görmekte ve iç ilişkiler arası 
etkileşim üzerinde durmaktadır.109

Şekillendirme Yaklaşımı, Sis-
tem ve Durumsallık Modellerinde 
ihmal edilen örgütleri oluşturan 
çalışanların istek ve ihtiyaçları-
nın birbirlerinden farklı olmasını 
dikkate almaktadır. Bu yaklaşıma 
göre, insanların potansiyel gücü-
nün ortaya çıkması için örgütlerde 
esneklik kavramına önem veril-
meli ve örgütler esnek bir yapıda 
oluşturulmalıdır.110

Şekillendirme Yaklaşımında 
diğer önemli konular; farklılaş-
ma, bütünleşme ve strateji hazır-
lamadır. Bir örgütün başarılı olabil-
mesi için alt sistemlerin çaba birliği 
içinde olması ve bu alt sistemlerin 
belirli bir göreve uyması için orga-
nize edilmesi, bütünleşme ve fark-
lılaşma kavramlarını anlatmak-
tadır. Örgütteki bütünleşmeyi İK 
sağlıyorsa, örgüte ilişkin kararlar 
alınıp stratejiler belirlenirken, bu 

109–Yüksel, Öznur a.g.e., s.17.

110–Bucak, Başak, a.g.e., s.24.
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stratejilerin insan kaynakları açı-
sından istenebilir ve uygulanabilir 
olduğunun ispatlanması beklen-
mektedir.111

4. 1. 4. Ouchi’nin Z Teorisi
Z teorisinin (Theory Z) mucidi 

olan William G. Ouichi, Japon yö-
netim tarzı ile Amerikan yönetim 
tarzları üzerinde çalışmalar yap-
mıştır. 1981 yılında yayınlanan Te-
ori Z adını taşıyan kitabında Ouichi, 
kendine özgü ve katılımcı bir kültür 
yapısı olan Japon yönetim uygu-
lamalarını açıkladıktan sonra, bu 
yönetimin Amerikan işletmelerine 
nasıl uygulanacağını araştırmış ve 
Z tipi Amerikan işletmelerini ta-
nımlamıştır.

 Ouchi Z Teorisini oluştururken 
yararlandığı kriterler şunlardır:112

n Çalışanların işte kalma süre-
si

n Kararların veriliş biçimi
n Sorumluluk kaynağı
n Kontrol mekanizmaları
n Çalışanların uzmanlaşma 

dereceleri
n Çalışanlara verilen değer
n Çalışanların performans de-

ğerlendirilmesi ve yükselmesi.
Ouchi’ye göre işyerinde ve-

rimlilik ve etkinliğin sağlanması 
açısından şu hususlara önem ve-
rilmesi gerekmektedir:113

n İstihdamda süreklilik sağ-
lanmalıdır.
111–Bucak, Başak, a.g.e., s.24.

112–Aktan, C.Coşkun, a.g.e., s.225.

113–Aktan, C.Coşkun, a.g.e., s.226.

n Yönetime katılım en geniş 
şekilde özendirilmelidir.

n Bireysel sorumluluk alma alış-
kanlığı kazandırılmalıdır.

n Belirli tek bir alan yerine geniş 
alanda uzmanlaşma sağlanmalıdır.

n Çalışanların işletmeyi aile ola-
rak görmeleri sağlanmalıdır.

n İşte yükselme çok süratli ol-
malıdır.

n Çalışanların başarılarının 
değerlendirilmesinde zaman dili-
mi uzun tutulmalıdır.

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
Örgüt kuramlarındaki geliş-

meler, örgütün “insan unsuruna” 
bakışını ve insan kaynakları yö-
netimi uygulamalarını yakından 
etkilemiştir. Bu etkiden dolayı 
insan kaynakları yönetiminin 
geçirdiği gelişme aşamalarının, 
örgüt kuramlarının geçirdiği aşa-
malara paralel olduğu söylenebi-
lir.

Bu çalışmada örgüt kuramları 
özellikle insan kaynakları yöne-
timi bakımından değerlendiril-
miştir. Bu dönemdeki kuramlar 
sırasıyla klasik, neo-klasik ve 
modern örgüt kuramları olmak 
üzere incelenmiştir. Bu inceleme 
göstermektedir ki, her teori ta-
rafından geliştirilen ilkeler veya 
prensipler hep en iyi örgüt yapı-
sının nasıl oluşturulacağı, amaca 
en etkin nasıl ulaşılacağı sorunu 
üzerinde odaklanmıştır. Bu so-
runun aşılmasında da, özellikle 
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1900’lü yılların başından itibaren 
yaklaşım ve araştırma sonuç-
larıyla, bir örgütün en önemli ve 
karmaşık unsuru olduğu anla-
şılan “insan unsuru” üzerinde 
durulmuştur. Ekonomide, sosyal 
hayatta, eğitimde, teknolojide-
ki gelişmeler insan unsurunu da 
etkilemiş, değişen, gelişen, talep 
eden, ihtiyaç duyan insan unsuru, 
yeni örgüt kuramlarının ortaya 
çıkmasına neden olmuştur. Yeni 
örgüt kuramları örgütlerin, insan 
kaynakları yönetimine bakışı-
nı da değiştirmiştir. Çalışmada 
bahsi geçen yaklaşım ve araştır-
maların sonucunda,  örgütlerin 
ve yöneticilerin özellikle İKY’nin 
daha da gelişmiş bilgi birikimleri 
ile uygulamada karşılaşabilecek-
leri sorunları çözmede kullana-
bilecekleri araçların kavram ve 
sayısı artmıştır.

Örgüt kuramlarını değerlen-
dirirken ve eleştirirken içinde 
bulunduğu zamanın koşullarını 
da unutmamak gerekir. Örneğin 
klasik örgüt kuramı, o zamanda 
sanayi devriminin yarattığı, için-
de çoğu göçmen olan eğitimsiz ve 
kalifiye olmayan binlerce işçinin 
çalıştığı fabrikaların yönetimine 
otoriter yöntemlerle verimi art-
tırmanın yollarını gösterebiliyor-
du.114 Bu kuramın aynı zamanda 
en çok eleştirilen teorisyeni Tay-
lor’un bazı görüş ve ilkelerinin 
bir kısmı bugün de önemini ko-
rumaktadır. Dolayısıyla, bu ku-
ramların kendilerinden sonra or-
taya çıkan kuramları etkileyerek, 
örgüt yönetimlerine ve İKY’ye 
önemli katkılar sağladıkları ve 
gelecekte de sağlayacaklarını 
söylemek yanlış olmayacaktır. 

114–Kozlu, M. Cem, a.g.e., s.20.
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ÖZET
Kadın ve işgücünün çalışma yaşamı 

ile buluşmasının kökleri insanlık tarihi 
kadar eskidir. Emeğin araçsal ve parasal 
karşılığa dönüşmesi ise Sanayi Devrimi 
ve II. Dünya Savaşı ile başlamıştır. Ev-
rensel olarak ataerkil  toplumsal norm-
ların biçtiği erkeğin gölgesinde ikinci kişi 
rolüne sahip olan ve iş yaşamına dahil 
olmakla görev ve sorumlulukları artan 
kadının, hem fiziksel hem ruhsal sağlığı 
çalışma yaşamını oluşturan çok bileşen-
li denklemden bazen olumlu bazen de 
olumsuz olarak etkilenmiştir. 

Eğitim düzeyi, medeni durum, çocuk 
sayısı, eşin eğitim düzeyi, çalışma saatle-
rinin uzunluğu, çalışma koşullarının es-
nekliği ve zorluğu gibi birçok faktör, ça-
lışma yaşamında kadının bilhassa ruhsal 
sağlığı ile ilişkilidir.

İş stresinin çalışan kadının ruh sağlı-
ğına olumsuz etkisi olması öngörülebilir 
bir konudur. Stres kadınları daha fazla 
etkilemekte, hem fiziksel hem de psiko-
lojik etkileriyle kadınların sağlığını ve iş 
uyumunu bozmakta ve böylece iş veri-
minin düşmesine neden olmaktadır. 

Çalışan kadınların en önemli sorun-
larından biri de ayrımcılığın ve şiddetin 
bir türü olan “taciz” sorunudur. Psikolo-
jik tacizin bir başka boyutu olan “cinsel 
taciz” de, günümüzde birçok işyerinde 
yaşanan önemli bir sorundur. Pek çok 
kadının cinsel tacize maruz kalma riski 
nedeniyle işgücüne katılımları engellen-
mektedir.

Anahtar Kelimeler: Kadın, Kadın İş-
gücü, Taciz, Cinsel Taciz.

ABSTRACT
The roots of meeting of woman and 

labor with working life are as old as 
history of humanity. The conversion of 
manpower to instrumental and financi-
al equivalent started with second world 
war and industrial revolution. Univer-
sally,woman who has the role of second 
person behind the shadow of men valued  
by patriarchal societal norms and incre-
asing duties and responsibilities with 
getting involved in worklife, her  both 
physical and mental health are affected 
sometimes positively sometimes negati-
vely by multicomponent equation.

Many factors like education level, 
marital status, number of children, part-
ner’s education level, length of working 
hours, flexibility and difficulty of working 
conditions are associated with especially 
women’s  mental health in working life.

We might suggest that labour stress 
has a negative influnce on working wo-
men. Stress is more likely to affect nega-
tively the women, and thus impairs the 
health and working adjustment of the 
women, leading to a decrease in labour 
productivity.  

One of the important troubles which 
the working women has encountered 
is mobbing as a kind of discrimination 
and violence. Sexual abuse, an impor-
tant part of mobbing is a severe problem 
towards working women in most of the 
workplaces. The actual risk of sexual 
abuse prevents many women to partici-
pate in business life. 

Keywords: Woman, Woman Labor, 
Abuse, Sexual Abuse.



52  ÇALIŞMA HAYATININ KADININ BEDEN VE RUH SAĞLIĞINA ETKİSİ / Bilge DOĞAN

GİRİŞ
Kadınların çalışma yaşamına 

girmesi insanlık tarihinin başlan-
gıcına dayanır. Kadınlar fiziksel ve 
zihinsel kapasitelerine duygusal 
özelliklerini de ekleyerek üretim 
süreçlerine her zaman katılmaya 
devam etmişlerdir. Geçmişten gü-
nümüze artarak, ama yeterli dü-
zeye erişememiş olarak çalışma 
hayatının tüm kademelerinde ka-
dın etkisini görmekteyiz. Kadın-
ların, ülkelerin gelişmişlik düzeyi 
üzerine olan vazgeçilmez katkı-
sına rağmen, gelişimin meyveleri 
olan çeşitli olanaklardan hak et-
tikleri düzeyde yararlanmadıkları 
çalışmalarla da desteklenmiştir 
(Yılmaz F, 2010). 

Kadının emeği karşılığı elde et-
tiği gelire el konulması, ekonomik 
kaynaklara ve güce ulaşımının 
engellenmeye çalışılması evren-
sel bir sorundur. (SM Kuş ve ark., 
Koray M ve ark., 2000). Dünya-
nın hemen her ülkesinde nüfu-
sun önemli bir kısmını oluşturan 
kadınların emek piyasalarındaki 
varlıkları gerek geçmişte, gerekse 
günümüzde erkeklerin gerisinde, 
“ikincil işgücü” statüsü ile sınırlı 
kalmıştır. Bu ikincil rolleri büyük 
ölçüde geleneksel iş bölümü ile il-
gilidir. Cinsiyete dayanan bu işbö-
lümü paylaşımı kültürel normlara 
göre şekil aldığı için toplumlar ara-
sı farklı düzeylerde olsa da, temel-
de; gebelikle başlayan çocuk ba-
kımı, temizlik, yemek yapma, ça-

maşır yıkama ve ütü gibi ev işleri, 
fizyolojik ve sosyolojik açılardan 
kadına yüklenen temel görevler 
olarak düşünülürken, piyasada 
çalışarak para kazanma işi erkek-
lerin esas görevi olarak kabul edil-
miştir (Bozkaya G,2013; Özer ve Bi-
çerli, 2004). İşgücü üzerine kadın 
etkisinin artarak büyümesi gü-
nümüz literatürüne mavi ve beyaz 
yakalı işgücü kavramından sonra 
“pembe yakalı işgücü” kavramı-
nın da eklenmesine yol açmıştır. 
Nitekim, bu kavram günümüzde 
kamuda ve özel sektörde çalışan 
ve sayıları gün geçtikçe artan ka-
dın işgücünü nitelendirmektedir. 
Kadınların iş hayatına bu kadar 
faal bir şekilde girerek erkeklere 
rakip olması ile erkeklerde işsizlik 
oranları da artmıştır.

Çalışan kadın olmak kadın 
sağlığını nasıl etkilemiştir? Bu 
sorunun cevabını bulabilmek için 
tüm dünyada tamamlanan ve ha-
len sürmekte olan çalışmalara ba-
kıldığında, çalışma hayatına giren 
kadınların sağlığı için zararlı pek 
çok fiziksel ve ruhsal etkenle kar-
şılaşma oranında artış olduğu, öte 
yandan, ücretli çalışma yaşamına 
katılmaları ile toplumdaki statü-
lerinin yükselmesi, birey olarak 
ailede söz hakkının artması, aile 
bütçesine katkı sağlamanın ver-
diği özgüven artışı gibi sebeplerle 
ruhsal sağlığın olumlu etkilendiği 
vurgulanmıştır. Ancak tüm alan-
larda olduğu gibi toplumsal cin-
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siyet ayrımcılığı, iş yaşamında da 
kadın üzerindeki etkisini istihdam 
alanları ve ücretler üzerinden gös-
termektedir. Dünya Sağlık Örgütü 
1948 yılında sağlığı, “sadece has-
talık ve sakatlığın olmaması değil, 
bireyin bedenen, zihnen ve sosyal 
yönden tam bir iyilik halinde ol-
ması” olarak tanımlamıştır. Dünya 
nüfusunun en az yarısını oluştu-
ran kadınların sağlığı söz konusu 
olduğunda ruhsal ve sosyal yön-
den tam iyilik hali ve bunları etki-
leyen faktörlerin de incelenmesi 
gereklidir (Yılmaz F.,2010). Bu ya-
zıda, iş hayatında kadının geçirdiği 
tarihsel ve toplumsal süreç bağla-
mında, beden ve ruh sağlığı konu-
sunda yaşadığı sıkıntı ve sorunlar 
tartışılacaktır. 

DÜNYADA VE ÜLKEMİZDE 
ÇALIŞAN KADIN OLGUSU İLE 
İLGİLİ SOSYO EKONOMİK 
VERİLER
Tarihsel olarak ilk kez Sanayi 

Devrimi ile birlikte, kadının ekono-
mik alanda bir ücret karşılığı eme-
ğini satmaya başlaması ile ‘ücretli 
kadın işgücü’ kavramının doğdu-
ğu görülmüştür. Bu dönemde, ka-
dın işgücünün üretim sürecinde 
yoğun bir sömürüye maruz kaldı-
ğını söylemek yanlış olmayacak-
tır. Sanayi Devrimi ile işgücü piya-
sasına giren kadın işgücü, özellikle 
II. Dünya Savaşı ile giderek artan 
şekilde çalışma hayatına katkıda 
bulunmuştur. Erkeklerin savaşa 

katılmaları nedeniyle ekonomide 
işgücü talebi ve ücretler yüksel-
miş, bu durum kadınların emek 
piyasalarına girişlerini teşvik et-
miş ve kolaylaştırmıştır (Bozkaya 
G, 2013, Koray ve ark., 2000). Bu 
dönemde bir kısım kadın işgücü 
için piyasaya girişteki temel güdü 
vatanseverlik olurken, diğerleri 
için erkeklerin savaşa gitmeleri ile 
ailelerin gelirinin düşmesi ve kadı-
nın evde yapacağı işlerin azalması 
etkili olmuştur. 

2016 yılı Ocak ayı verilerine 
göre dünya nüfusunun %49,8’ini 
kadınlar oluşturmaktadır. Tüm 
dünyada bir işte çalışan 2,8 milyar 
insanın 1,1 milyarının  (%39‘unun) 
kadın olduğu belirtilmektedir 
(Esin, M. N., ve Öztürk, N.,2015). 
2015 yılı verilerine göre Avrupa 
Birliği (AB) ülkelerinin toplam nü-
fusunun %51,2’sini kadınlar oluş-
turmaktadır. Avrupa Birliği içinde 
en yüksek kadın istihdam oranı 
%70 ile İskandinav ülkelerinde-
dir. İskandinav ülkeleri içinde de 
en yüksek kadın istihdam oranı 
%76,6 ile İsveç’e aittir. Danimarka, 
İngiltere, Finlandiya Hollanda, Al-
manya, Portekiz, Avusturya ve İz-
landa’da  kadın istihdam oranı %65-
70 aralığında iken, ortalama kadın 
istihdam oranı yaklaşık olarak 
%63’dür. Bu oran Yunanistan, İtal-
ya ve İspanya gibi Akdeniz ülke-
lerinde %50’lere iner. Erkeklerde 
istihdam oranları ile karşılaştırıl-
dığında, Tablo 1’de görüldüğü gibi, 
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AB ülkelerinde de kadın istihdam 
oranları erkek istihdam oranla-
rına göre daha düşüktür (Esin, 
M. Nihal, ve Nilüfer Öztürk Özbey 
F.R 2004; Demirci H. 2004; Ülger S. 
2005; Toksöz G. ve ark.,2005; OECD 
Employment Outlook, 2012, 249-
250). 

Tablo 1. 2000-2010 
Yıllarında Cinsiyete Göre 
İşgücüne Katılım Oranları 
%(15-64 Yaş Grubunda)

Kadınların çalışmasıyla ilgili 
olarak istihdamın yanı sıra, üc-
retlendirme ve cinsiyetler ara-
sı ücretlendirme eşitsizlikleri de 
önemli konular arasında yer al-
maktadır. 2000 yılında yapılan ve 
63 ülkenin verilerinin yer aldığı 
bir araştırmada, sanayi ve hizmet 
sektöründe çalışan kadınların üc-
retleri aynı düzeydeki erkeklerin 
aldığı ücretin %78’i oranında bu-
lunmuştur (Esin, M. Nihal, ve Ni-
lüfer Öztürk Özbey F.R 2004; De-
mirci H.,2004; Ülger S.,2001; Toksöz 

G., 2005; İŞKUR 2005). 2016 Mart 
ayında Uluslararası Çalışma Ör-
gütü (ILO) tarafından İsviçre’nin 
Cenevre kentinde kamuoyuna 
tanıtılan raporda,  geçen yirmi yıl 
içinde eğitimde cinsiyet eşitliği 
alanında büyük ilerlemeler sağ-
lanmış olmasına karşın, iş haya-
tında buna paralel bir iyileşmenin 
söz konusu olmadığı, 1995 yılından 
bu yana kadınlar ile erkekler ara-
sındaki ücret eşitsizliğinde sadece 
%0,6 oranında ilerleme olduğu be-
lirtilmiştir. ILO, kadınlar ile erkek-
ler arasındaki ücret farkının ka-
panmasının 70 yıldan daha uzun 
bir süre alabileceğini öngördüğü 
raporunda, kadınların erkeklere 
kıyasla dörtte bir oranında daha 
az ücret aldığını vurgulamıştır. 
Raporda, bu açığın sadece çalı-
şanların eğitim düzeyindeki veya 
yaşlarındaki farklılık ile açıklana-
mayacağı, kadın ve erkek ayrım-
cılığına yönelik çalışmaların art-
ması gerektiğine dikkat çekilmiş-
tir (Deutsche Welle Türkçe,2016). 
Aynı şekilde 2012 verilerine göre 
aynı iş için ABD‘de erkeklere öde-
nen her bir dolara karşılık kadın-
lar 77 cent almakta iken, bu ra-
kam Latin Amerikalı kadınlarda 
64 cente kadar düşmektedir (t24.
com.tr,2012).  

İstihdam ve ücretlendirme ka-
dar önemli bir diğer konu da çalış-
ma statüleridir. Avrupa’da çalışan 
kadınların sadece %5’i üst, %10’u 
orta ve alt kademe yöneticisi iken, 
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%85’i sıradan çalışan olarak görev 
yapmaktadır. Ülkemizde ise özel-
likle kamu yönetiminde üst dü-
zeyde karar verme organlarında 
yer alan kadınların oranı %13,1’dir. 
Bu oranın düşük olmadığı belirti-
lebilir (Ülger S, 2005). Ayrıca ge-
lişmekte olan ülkelerde kadınların 
işgücüne katılma hızı gelişmiş ül-
kelere göre daha yüksektir. İşgü-
cüne katılım arttıkça kadınlar gi-
derek daha fazla söz sahibi olmaya 
başlamakta ve bu durum da gelir-
lerine olumlu olarak yansımakta-
dır (Ülger S, 2005; Yılmaz F, 2010). 
Genel olarak kadınların maaşları 
aynı işi yapan erkeklerin maaşla-
rına oranla daha düşüktür. Kadın-
ların iş aksatma (evlilik, çocuk vb. 
durumlar nedeniyle) ve iş bırakma 
olasılıkları yüksek olduğundan işe 
alımlarda erkeklere, işten çıkar-
malarda kadınlara öncelik veril-
mektedir. Kadınlar küçük iş yerle-
rinde erkeklere oranla daha fazla 
yer almakta ve yarı zamanlı, geçici 
iş kollarında daha çok çalışmakta-
dırlar. Buna bağlı olarak kadınların 
terfi alma, yönetici ve örgütleyici 
pozisyonlara gelmeleri erkeklere 
göre daha zordur (Can Gürkan Ö., 
Coşar F., 2009. Messing K.,2008). 

Bu noktada kadının işgücüne 
katılımının ülkemizdeki yansı-
malarından bahsetmek yarar-
lı olacaktır. Türkiye’de çalışmak 
isteyen kadınların önlerine sos-
yal, ailesel ve kültürel önyargılar 
engel olarak çıkmaktadır. Eğitim 

seviyesi yüksek olan işgücünün 
çalışma hayatına dahil olma ola-
sılığı daha yüksektir. Günümüzde, 
doğurgan yaşlarda olan kadınlar 
on yıl öncesine nazaran çok daha 
fazla eğitimlidir. Türkiye’de ka-
dınların işgücüne katılımı ile eği-
tim düzeyi paralellik göstermekte, 
eğitim düzeyinin yükselmesi ile 
işgücü oranları önemli ölçüde art-
maktadır. Kadın işgücü, lise ve altı 
eğitim düzeyinde kırsal ve kentsel 
alan arasında çok farklılık göster-
mezken, bir okul bitirmeyen ve il-
köğretim mezunlarının işgücüne 
katılımının kentsel alanda çok dü-
şük olduğu görülmektedir. Ayrıca 
yüksek okul ve üniversite mezunu 
kadınların köyde ve kentte işgü-
cüne katılım oranları benzer olup, 
%70-75 aralığında olduğu çalış-
malarla desteklenmiştir. Köyden 
kente gelen düşük eğitimli kadın 
işgücü kentteki çalışma hayatına 
ya belli bir süre dahil olamayacak-
tır ya da tamamen çalışma haya-
tından kopacaktır. Kentlerde üni-
versite eğitimi almamış kadınlar 
genellikle düşük ücretli, çalışma 
saatleri uzun, zorlu koşullar içeren 
ve sosyal güvencesi bulunmayan 
işlerde çalışmaktadır. Ücretli ça-
lışma statüsünde erkekler kadın-
lara oranla iki kat daha fazla yer 
alırken, ücretsiz işgücü alanların-
da ise kadınlar erkeklerden beş 
kat daha fazla istihdam edilmek-
tedir (Esin N.M, Öztürk N.2005; 
Can Gürkan Ö., Coşar F., 2009; Yıl-
maz F., 2010).
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Türkiye’de kadınlar genellikle 
sağlık, eğitim, tekstil, gıda ve ev 
işlerine benzeyen hizmet sektö-
ründe çalışmakla beraber, kadın-
ların en çok çalıştığı sektör ‘üc-
retsiz aile işçiliği’ olarak tarımdır. 
Cumhuriyet döneminde kadınla-
rın cinsiyet ayrımcılığına yönelik 
mücadelesinde ihtiyaç duydukları 
temel haklar verilerek ekonomik, 
siyasal ve sosyal pek çok konuda 
çalışmalar başlatılmışsa da, ara-
dan geçen uzun yıllara rağmen, 
fiili iş yaşamında hala güçlükler 
yaşanmaktadır. İstihdam oranları 
artarken, düşük çalışma standart-
ları sonucu sigortasız, güvencesiz, 
örgütsüz, düşük ücretli, çalışma 
zamanı belirsiz, çalışma koşulla-
rı kötü olan kayıt dışı sektörlerde 
kötü çalışma koşulları ortaya çık-
mıştır. Ülkelerin ekonomi poli-
tikaları gereği; kadın işgücünün 
artması için gerekli değişiklerin 
ekonomik kalkınma için vazgeçil-
mez olduğu bilinmesine  rağmen,  
sosyal hizmetlere ayrılan bütçe-
nin daralması,  evdeki hasta, yaşlı 
ve çocuk bakımı gibi ev içi karşı-
lıksız kadın emeğini ilgilendiren  
hizmetlerdeki yükün artması ile 
istenilen  hedefe ulaşılamamakta-
dır (Yılmaz F., 2010). 

Kadınların işgücüne dahil ola-
mamalarında ilk sıradaki neden 
%57,6 ile “ev işleri ile meşgul olma” 
olarak çalışmalarda ön plana çık-
mıştır. Ev işleri kapsamına temiz-
lik, yemek yapma, çamaşır-bula-

şık yıkama yanında çocuk, yaşlı, 
hasta ve ücretli çalışan hane hal-
kının bakımının sürdürülmesi 
de girmektedir (Etiler N., 2015). 
Kadınların cinsiyet rolü gereği ta-
nımlanan bu işlerin tamamı “top-
lumsal yeniden üretim” olarak ta-
nımlanmaktadır. Kadınların hane 
içinde toplumsal yeniden üretim 
için harcadıkları bu emek, aynı 
zamanda karşılığı ödenmeyen 
emektir (TÜİK 2015). Hanenin ge-
çimini sağlamak ve hane halkının 
sorumluluğunu üstlenmek ataer-
kil kültür sisteminin esas olarak 
erkeğe biçtiği rol olduğu için, ka-
dınlar çalışma yaşamının temel 
aktörleri değil yardımcıları olarak 
düşünülmüş ve toplum tarafın-
dan ‘çalışan kadın’ kimliği çok da 
özümsenmemiştir (Etiler N., 2015). 
Ataerkil yapının desteklediği cin-
siyete dayalı iş bölümünün getir-
diği toplumsal statü düşüklüğü ve 
buna bağlı hak kayıpları, hastalık 
ve stres, kadınların daha fazla et-
kilenmelerine neden olmaktadır. 

Çifte mesai kavramı da kadın-
ların iş hayatına katılımı ile günlük 
kullanıma giren bir tanımlamadır 
(Güneş F 2015; Etiler N. 2015; Öst-
lin P., 2002). Bu kavram mesai sa-
atleri içinde ücretli işinde çalışan 
kadının mesai bitiminde evdeki 
rolü gereği ücretsiz ev işçiliğinin 
devam ettiğini ifade eden bir kav-
ramdır. Ataerkil kültür sistemi ve 
sebep olduğu eşitsizlik, evrensel 
bir konudur. Günümüzde farklı 
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devlet modellerinin konuyla ilgili 
uygulamalarının, farklı sonuçlar 
ortaya çıkardığı görülmektedir. 
Örneğin, Kuzey Avrupa ülkeleri, 
kadın-erkek eşitliğinin sağlan-
ması konusunda en fazla çabayı 
harcayan ülkeler olma özelliğine 
sahiptir.

Kentsel alanlarda kadınların 
kayıt dışı aktiviteleri, daha çok ka-
dınların evde yaptıkları ve ev işleri 
ve bakım hizmetlerinin bir uzantı-
sı olarak değerlendirilen aktivete-
ler olduğu için, bu faaliyetleri ger-
çekleştiren kadınlar resmi verilere 
ev kadını olarak yansımaktadır 
(Erdoğdu ve Toksöz, 2013; Dede-
oğlu, 2012; Ecevit, 2000; Hattatoğlu, 
2001; Çınar, 1994). 2000’li yılların 
başından itibaren kentte sosyo-
ekonomik düzeyi düşük ailele-
rin kadın işgücü olarak kayıt dışı 
ekonomiye katkısı artarak devam 
etmiştir  (Buğra ve Keyder, 2003; 
Toksöz, 2007). Kayıt dışı çalışma-
nın üç ana biçimi tanımlanabilir. 
İlk grup, kadınların endüstriyel 
ev-eksenli çalışmasıdır (Çınar, 
1994; White, 1994; Hattatoğlu, 2001; 
Atasü-Topçuoğlu, 2010). Evde ge-
leneksel elişi faaliyetleri yoluyla 
gelir elde eden kadınlar ile endüst-
riyel ev eksenli çalışanlar arasında 
çoğu kez geçişlilik vardır. İkinci 
grup, Türkiye’nin kent merkezle-
rinde kadınların aileleri için ücret-
siz çalışmasıdır. Bu konuda Dede-
oğlu (2009), White (1994) ve Aya-
ta (1990) kadınların ücretsiz aile 

işçileri olarak gelir kazanmadaki 
rolünden söz etmişlerdir. Üçüncü 
grup, kadınların ev işçisi olarak 
çalışması ve ev işi ile bakım hiz-
meti yapmasıdır (Özyeğin, 2001; 
Kalaycıoğlu ve Rittersberger,  2012; 
Erdoğdu ve Toksöz, 2013).

Kentsel alanlarda küçük öl-
çekli aile işletmelerinde ücretsiz 
aile işçisi olarak çalışan kadınların 
da resmi verilere ev kadını olarak 
yansıma ihtimalinin yüksek oldu-
ğuna ilişkin çeşitli çalışmalar var-
dır. Dedeoğlu’nun İstanbul kon-
feksiyon atölyeleri üzerine yaptığı 
bir çalışma, ücretsiz aile işçisi ola-
rak çalışan kadınların kendilerini 
ev kadını olarak tanımladıkları-
nı göstermiştir. (Dedeoğlu, 2012; 
White, 1994; Özar, 1994). Özellikle 
aile işletmesi biçiminde çalışan 
küçük ölçekli işletmelerde yine 
kadınlar tarafından sağlanan para 
karşılığı olmayan işler ağırlıktadır. 
Örneğin hazır-giyim endüstrisi-
nin önemli bir üretim mekanı olan 
konfeksiyon atölyeleri kadınlar 
için önemli bir istihdam kaynağı 
iken, atölye sahibi ailenin kadınla-
rını da endüstriyel üretime enteg-
re etmektedir.

Diğer yandan, Türkiye’de ka-
dınların çalışma hayatına girme-
sini kolaylaştıran ve teşvik eden 
düzenlemeler de yakın zamanda 
uygulamaya girmiştir. Türkiye, 
AB’ye uyum sürecinde cinsiyete 
dayalı ayrımcılığı ortadan kaldır-
mak için kadınlar lehine çeşitli 
hukuki düzenlemeler yapmıştır. 
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Bunların başında 2002 yılında yü-
rürlüğe giren Medeni Kanun’da 
cinsiyet ayrımcılığı ile ilgili madde-
ler kaldırılarak, kadınlar lehine po-
zitif ayrımcılık içeren düzenleme-
ler yapılmıştır. 4857 Sayılı İş Kanu-
nu’nun 5.maddesinde düzenlenen 
“Eşit Davranma İlkesi” ile iş ilişki-
sinde dil, ırk, renk, cinsiyet, engel-
lilik, siyasal düşünce, felsefî inanç, 
din ve mezhep ve benzeri sebeple-
re dayalı ayrım yapılamayacağı, iş-
verenin, esaslı sebepler olmadıkça 
tam süreli çalışan işçi karşısında 
kısmî süreli çalışan işçiye, belirsiz 
süreli çalışan işçi karşısında belir-
li süreli çalışan işçiye farklı işlem 
yapamayacağı, biyolojik veya işin 
niteliğine ilişkin sebepler zorunlu 
kılmadıkça, bir işçiye, iş sözleş-
mesinin yapılmasında, şartlarının 
oluşturulmasında, uygulanma-
sında ve sona ermesinde, cinsiyet 
veya gebelik nedeniyle doğrudan 
veya dolaylı farklı işlem yapılama-
yacağı, aynı veya eşit değerde bir 
iş için cinsiyet nedeniyle daha dü-
şük ücret kararlaştırılamayacağı, 
işçinin cinsiyeti nedeniyle özel ko-
ruyucu hükümlerin uygulanması, 
daha düşük bir ücretin uygulan-
masının haklı bulunmayacağı, iş 
ilişkisinde veya sona ermesinde 
yukarıdaki fıkra hükümlerine ay-
kırı davranıldığında işçinin, dört 
aya kadar ücreti tutarındaki uy-
gun bir tazminattan başka yoksun 
bırakıldığı haklarını da talep ede-
bileceği öngörülmüştür. 

2008 yılında yürürlüğe giren 
İstihdam Yasası ile işyerlerinin 
kreş ve emzirme odaları açma yü-
kümlülükleri ortadan kaldırıldığı 
için, bu hizmetlerin özel sektör-
den satın alınmasına imkan ta-
nınmıştır. Çalışılan yer ile kreşin 
birbirinden ayrı mekanlarda yer 
alması, kadınların gün içinde gidip 
çocuklarını görmesine engel ola-
bileceği gibi, işyerlerine gelmeden 
önce kreşe çocuklarını bırakmak 
ve iş çıkışında çocuklarını kreşten 
almak kadınların mevcut kısıtlı 
zamanları üzerinde ayrı bir baskı 
oluşturmaktadır (Dedeoğlu, 2009). 

KADIN NEDEN ÇALIŞMA
YAŞAMINA GİRMEK İSTER? 
Kadınlar açısından istih-

dam-sağlık ilişkisi karmaşık ve 
çok yönlüdür. Kadın için çalışma-
nın önemli bir amacı kendini var 
etmesi, yeteneklerini ve beceri-
lerini kullanarak yaşam doyumu 
sağlamasıdır. Ücretli çalışmanın, 
kadınların fiziksel ve ruhsal sağlı-
ğı üzerinde olumlu etkileri olduğu, 
çalışmanın hem araçsal hem de 
sembolik karşılıklarının bu du-
rumda rol oynadığı bildirilmekte-
dir (Etiler Nilay,2016). Yüksek ge-
lirli ülkelerde yapılan çalışmalar, 
kadınların çalışma yaşamına ka-
tılımıyla yaşam beklentisinin art-
tığını, ölüm oranlarının azaldığını, 
ruhsal ve fiziksel sağlığının daha 
iyi düzeye çıktığını göstermekte-
dir (Östlin P,2002). Diğer yandan 
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yapılan işin niteliği de önemlidir. 
Zira kadınların çalışma yaşamın-
da tekrarlayıcı ve monoton işleri 
yaptıkları, işin üzerinde kontrolün 
az olduğu işlerde yoğunlaştıkları 
ve daha az yönetici olarak çalış-
tıkları,  önemli bir kısmının ücret-
siz aile işçisi ya da kayıt dışı olarak 
çalışarak sosyal güvence, sağlık 
güvencesi ve gelecekte emeklilik 
geliri elde etme olanağından yok-
sun kaldıkları düşünüldüğünde, 
tüm bunların kadın çalışanların 
sağlığı üzerinde olumsuz etkiye 
sahip faktörler olduğu öngörülebi-
lir (Lundberg U., 2002; Rieker PP., 
2010; Wamala S. ve Lynch J., 2002). 
Çalıştığı süre boyunca çifte mesa-
inin yükü altında ezilen kadınların 
sağlığı, özellikle çalışma yaşamın-
da kayıt dışı çalıştırılmanın engel-
lenerek kayıt altına alınmaları ile 
emeklilikte emeklerinin karşılığı-
nı aldıklarında daha olumlu olarak 
etkilenecektir (Etiler N,2015). 

Karacan (1998) tarafından ya-
pılan araştırmada kadınların çalış-
mak istemesinin nedenleri olarak 
ilk sırada %37,4 oranı ile ekono-
mik özgürlük, kendi gelirinin ol-
ması, ikinci sırada ise %31,8 ora-
nı ile aile bütçesine katkı olarak 
belirtilmiştir. Özvarış (2007)’ın 
yaptığı araştırmada da, evli ka-
dınların %60’ının geçinebilmek 
için çalıştıkları belirtilmiştir. Kar-
dam (2003)’ın yaptığı araştırmaya 
göre de, kadının çalışmasının aile-
ye olumsuz etkileri olarak, %44,4 

oranında aile bireylerine yeterince 
zaman ayıramaması, %28,4 ora-
nında kendine yeterince zaman 
ayıramaması ve %27,2 oranında da 
çok yorulması ve bunu eve yan-
sıtması gösterilmiştir. Bu çalışma-
nın sonuçlarına göre, kadınların 
erkeklere muhtaç olmamak için 
çalışması gerektiğini düşünen ka-
dınların oranı, aile bütçesine katıl-
mak ve maddi özgürlük için çalış-
ması gerektiğini düşünen kadın-
lardan fazladır. Bu sonuç kadınla-
rın toplumsal cinsiyet eşitsizliğine 
bir işaret olarak düşünülebilir.

Ataklı ve arkadaşlarının (2004) 
yaptığı bir araştırmada, kadının 
en önemli görevi konusundaki tu-
tumlar incelendiğinde, deneklerin 
%76,6’sı ev işlerini yapmak olarak 
tanımlamışlardır. Ökten (2006)’in 
yaptığı bir araştırmada, “Çocuğa 
bakmak ve yetiştirmek kadının 
en önemli görevidir” olarak görüş 
bildirenler kadınlarda daha fazla-
dır ve “erkeğin işi para kazanmak, 
kadının işi ise aileye bakmaktır” 
görüşü hakimdir. Yine aynı araş-
tırmada  “Sizce kadın eve kocasın-
dan önce mi gelmelidir?” sorusu-
na “Evet” diyen kadınların %92,2’si 
evde kadının sorumluluğunun er-
keğe göre daha çok olduğunu, eğer 
önce gelmezse çocukları ile koca-
sını ihmal edeceğini düşündükle-
rini belirtmişlerdir. 

Toplumsal cinsiyet eşitsizliğini 
azaltmak için kadınların %65’i ka-
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dınların çalışması ya da eğitilmesi 
gerektiğini ifade etmiştir. Arpacı 
ve Ersoy (2007)’un araştırmasına 
göre; kadınlar toplumda söz sahibi 
olabilmek için en çok eğitim ve bil-
ginin (%34) daha sonra ekonomik 
olanakların (%27) ve kişilik özel-
liklerinin (%26) önemli olduğunu 
söylemektedir.

Altıparmak ve Eser (2007)’in 
araştırmasına göre de, ilkokul 
mezunu kadınların büyük bir ço-
ğunluğu “kadın, eşinin isteğine 
bağlı olarak çalışmalıdır” görüşü-
nü benimserken, yüksek eğitim 
düzeyine sahip kadınlar bu görüşü 
kabul etmemişlerdir. Benzer bir 
araştırmada, erkeklerin büyük bir 
kısmı (%68,4), kadınların ise yarı-
sı (%54,4), “evde son sözü daima 
erkeğin söylemesi gerektiği” fik-
rine katıldıklarını belirtmişlerdir. 
Bu çalışmalar, toplumsal cinsiyet 
eşitsizliğinin devam ettiğini gös-
termiştir. Her iki cinsiyete ilişkin 
beklentiler ve değerler konusunda 
yapılan araştırmalarla da, evliliğin 
kadınlar için daha önemli oldu-
ğu ve kadınların işlerinden daha 
çok ailelerine öncelik verdikleri 
ortaya konulmuştur. Kutanis ve 
Alparslan’ın (2006) “girişimci ka-
dınların profilleri” ile ilgili yapmış 
oldukları bir araştırmada, girişim-
ci kadınlar; kendilerine güvenen, 
güçlü önsezilere sahip, sabırlı ve 
dayanıklı olan, riski üstlenebilen, 
ikna kabiliyeti kuvvetli olan ve in-
siyatif kullanabilen bireyler olarak 
saptanmıştır. Aynı araştırmada 

girişimci kadın olmanın, kadına 
çalışma yaşamında diğer çalış-
ma biçimlerine kıyasla daha fazla 
özerklik imkanı verdiği, kadının 
işine yönelik kısa ve uzun vadeli 
planlar yapma, kaynakları opti-
mum kullanma, iyi beşeri ilişkiler 
kurma ve sürdürme, işinde edin-
diği deneyimleri verimli kanallara 
aktarma gibi önemli kazanımlar 
sağladığı belirtilmiştir. 

Yine yapılan bir diğer araştır-
ma sonucuna göre ise, kadın gi-
rişimciler “yönetsel becerilerine 
ilişkin” öz değerlendirmelerinde 
yeni fikirler ve yeni ürün geliştir-
me konularında kendi becerilerini 
“mükemmel” olarak tanımlamış-
lardır. Aynı araştırmada, insan 
ilişkileri, yönetim, geliştirme ve 
eğitim ile pazarlama, pazarlama 
araştırması alanında “çok iyi” en-
vanter, üretim gibi işe yönelik tek-
nik alanlarda “iyi” oldukları ortaya 
konulmuştur. Sonuç olarak, kadın 
girişimcilerin ekonomik ve sosyal 
anlamda ülkeye getirdiği kaza-
nımların daha gerçekçi ve gelece-
ğe yönelik olarak tekrar değerlen-
dirilmesi gerekmektedir. Bu bağ-
lamda kadın girişimcilerin, hem 
kendileri hem de istihdam ettikleri 
kişiler için iş yaratmaları ve çalış-
ma yaşamında daha etkin ve aktif 
olmaları, onların toplumdaki ko-
numlarını güçlendirmesine, top-
lumların gelişmişlik düzeyini et-
kilemesine ve gelir dağılımındaki 
adaletsizliği de önlemeye önemli 
katkılar sağlamaktadır (Can/Ka-
rataş, 2007). 
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ÇALIŞMA HAYATININ 
KADINLARIN BEDEN 
SAĞLIĞINA ETKİSİ 
İnsanların hasta olmamaları, 

bedeni, ruhi ve akli yönden sağ-
lıklı olmaları, onların, çalışma ha-
yatında daha verimli olmalarını 
sağlayacaktır. Genelde herkes 
için önemli olan bu konu, özelde 
kadınlar açısından ele alındığın-
da, Türkiye’de kadın sağlığının iyi 
düzeyde olmadığı ifade edilebilir 
(Ayaz, 1993). Dolayısıyla, sağlık ve 
psikolojik sorunlarla boğuşan ka-
dınların erkekler kadar üretken 
olmayacakları ve bu durumun ka-
riyerlerini olumsuz bir şekilde et-
kileyeceği açıktır.

Yapılan araştırmalar, kadınla-
rın her geçen yıl daha fazla katıl-
dığı üretim sürecinin kendilerine 
pek çok olumlu ve olumsuz etkisi 
olduğunu göstermiştir. Kadın-
lar bir yandan çalışma yaşamının 
sağlığa zararlı fiziksel, kimyasal 
ve biyolojik etkenlerine maruziyet 
sonucu çeşitli sağlık sorunlarıy-
la karşı karşıya kalmakta, diğer 
yandan, uzun çalışma saatleri ile 
yorgunluk, tükenmişlik belirtileri 
ve iş stresi gibi psikolojik faktör-
lerle mücadele etmektedir.  Stres, 
önemli bir mesleki sağlık prob-
lemlidir ve kadınlarda erkekler-
den daha yaygındır. Kadın, çocuk-
ları, ailesi ve arkadaşları arasında 
denge kurmaya çalışırken strese 
maruz kalmaktadır. Bu da pek çok 
psikolojik hastalığa ve buna bağlı 

gelişen diğer hastalıklara neden 
olmaktadır. Psikolojik rahatsızlık-
lar özellikle stresin yoğun olduğu 
satış, restoran ve öğretim sektör-
lerinde daha çok görülmektedir 
(Esin N.M, Öztürk N., 2005; Mes-
sing K., Sparks K., Faragher B.,Co-
oper  C.L.,2001).

Çalışma hayatı kadınların 
kas-iskelet sistemi, dolaşım siste-
mi, psikolojik, deri, üreme sağlık-
larını olumsuz yönde etkilemek-
tedir. Kadınlarda en sık karşıla-
şılan sağlık sorunlarının başında 
kas-iskelet sistemi sorunları gel-
mektedir. Bunun nedeni kadınla-
rın işte ve evde ağır fiziksel yüke 
maruz kalması ve yapılarının 
anatomik olarak bunu yeterince 
karşılayamamasıdır. Kas-iskelet 
sistemi rahatsızlıkları genellikle 
tezgahtarlık, garsonluk, balık iş-
leme ve temizlik işleri gibi fiziksel 
gücün çok kullanıldığı sektörlerde 
çalışan kadınlarda görülmektedir. 
Kas-iskelet problemleri kadınlar-
da erkeklerden daha sık görül-
mektedir. Kadınlar fiziksel baskı 
ve soğuktan erkeklere göre daha 
fazla etkilenmekte ve erkeklerden 
iki kat daha fazla kronik sırt ağrısı 
çekmektedirler. Giderek artan bil-
gi teknolojilerine bağımlılık sonu-
cu pek çok çalışan, bilgisayar ba-
şında uzun zaman geçirmektedir. 
Bu uzun süreli çalışma kas-iskelet 
sistemi problemlerine, görme ve 
göz rahatsızlıklarına, genel yor-
gunluğa yol açmaktadır (Esin N.M, 
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Öztürk N. 2005; Messing K., Sparks 
K., Faragher B.,Cooper  C.L.,2001).  

 Kalp hastalıkları da kadınlarda 
sık görülen rahatsızlıklardandır. 
Psikolojik ve fiziksel baskı kalp 
hastalıklarını tetiklemektedir. Ge-
nellikle temizlikçi, kişisel hizmet, 
satış elemanı ve yöneticilerde gö-
rülmektedir (Messing K.). Tecum-
seh Toplum Sağlığı Çalışmalarının 
yaptığı analizlerde on yıllık ölüm 
oranları arasında çalışan ve çalış-
mayan kadınlar arasında farklılık 
bulunmamıştır (Repetti R. L. ,Mat-
thews K.A., & Waldron, I,1989).

 Kadınlar, vücutlarındaki yağ 
miktarının kasa oranla daha faz-
la olmasından dolayı kimyasal 
toksinlerden daha çok etkilen-
mektedirler. Toksik kimyasal 
maddelere maruz kalma özellikle 
meyve, sebze ve çiçek üretiminde 
görülmektedir. Örneğin çiçekçilik 
işçilerinde pestisite maruz kalma 
sonucunda zehirlenme, kanser, 
cilt hastalıkları, kürtaj, erken do-
ğum ve sakat bebeklerin doğması 
gibi olumsuz sağlık etkileri daha 
fazla görülmüştür. Özellikle kırsal 
kesimde biyokütle yakıtların kul-
lanılmasının tüberkülozu arttır-
dığı gözlenmektedir. Alerji ve deri 
problemleri ise genellikle beyaz 
yakalı işçiler, özellikle eğitim ve 
kişisel hizmet sektörlerinde gö-
rülmektedir (Messing K., Sparks 
K., Faragher B.,Cooper  C.L.,2001). 

Çalışma hayatının kadınlarda 
en çok etki ettiği bir diğer sistem 

ise üreme sistemidir. Kadınlar iş 
hayatında özellikle menstrual dö-
nemlerin uzunluk, yoğunluk, ağrı 
ve rahatsızlığından dolayı sıkıntı 
yaşamaktadırlar. Kadın çalışan-
ların yaşam kalitesi menstruel 
dönemlerden olumsuz olarak et-
kilenir. Bazı metaller, aromatik 
hidrokarbonlar, azot oksitleri, ağır 
fiziksel çalışma, uzun süreli ayak-
ta durma ve ağır yük kaldırmanın 
kadınlarda menstrual düzensiz-
liklere neden olduğu bildirilmiştir. 
Ayrıca pre-menstrual sendrom 
dönemindeki pelvis ağrısı, idrar 
yapma sorunu, bacak ve sırt ağrı-
ları iş yerinde kadını zorlayan se-
bepler olarak gösterilmiştir (Bilir 
N., 2002).

Özellikle hamilelik sürecinde 
çalışma koşulları çok daha faz-
la sorun yaratmaktadır. Gebe-
lerin uzun süre ayakta ve sıcak 
ortamda kalmaları baş dönmesi 
ve baygınlığa neden olabilmekte-
dir. Kimyasallara maruziyet, ağır 
iş yükü, bilgisayar kullanımı gibi 
faktörler düşük, düşük doğum 
ağırlığı ve malformasyonla sonuç-
lanabilen risk faktörleri olarak bi-
linmektedir. Özellikle ağır çalışma 
erken veya ölü doğumlara neden 
olup ve aynı zamanda annenin ha-
yatını da tehlikeye sokabilir. Ha-
milelik sürecinde maruz kalınan 
radyasyonun da doğacak çocuk-
ların gelişiminde olumsuz etkilere 
yol açtığı bilinmektedir.

Tüm bu olumsuz etkilerine rağ-
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men genel olarak çalışma hayatı-
nın kadın sağlığı üzerine olumlu 
etkileri de bulunmaktadır (Mes-
sing K.,2008). Ücretli çalışma ile 
gelir artışı, sağlık hizmetlerine 
daha iyi erişim,  kadınların sta-
tüsünü ve sağlığını olumlu yönde 
etkilemektedir (Bartley M., Popay 
J., Plewis I.,1992; . Esin N.M, Öztürk 
N.,2005; Messing K., 2005; Repetti 
R. L. ,Matthews K.A. ve Waldron, 
I.,1989; Yılmaz F.,2010).  Çalışma 
hayatı, kadının toplumda sağlık 
durumunun iyileşmesini sağla-
mak ve cinsiyet eşitsizliğini azalt-
mak için en önemli unsurlardan 
biridir. İstihdam kadınlara sosyal 
ilişki, dış dünya ile ilişki kurma 
fırsatı sunmaktadır. Çalışan biri 
olmak ve meslektaşlarının olması 
kadının insanlarla ilişki kurması-
nı kolaylaştırır, özgüven, öz saygı 
ve kontrol duygusunun artmasını 
sağlar. Bu etkiler kişinin özellik-
lerine ve çalışma statüsüne göre 
farklılık gösterebilir (Repetti R. 
L. ,Matthews K.A., & Waldron, I., 
1989).    

Bir araştırma, çalışan kadınla-
rın çalışmayan kadınlardan daha 
olumlu lipid ve lipoprotein profil-
lerinin olduğunu tespit etmiştir. 
Çalışmalar, ücretli çalışan kadın-
ların çalışmayanlardan (işsiz, ev 
hanımı) daha uzun süre yaşadı-
ğını göstermektedir. Ancak çalı-
şan kadının ev kadınından daha 
sağlıklı olduğunun bulunması, is-
tihdamın kadın sağlığı üzerinde 

yararlı etkilerinin olduğunu söy-
lemek için yeterli değildir. Çünkü 
sağlıklı kadınlar çalışmaktadır ve 
bu yüzden ‘Çalışan kadınlar sağ-
lıklıdır’ sonucuna varılmaktadır. 
Bu duruma sağlıklı işçi etkisi de-
nilmektedir. Sonuç olarak, ücret-
li kadın işgücünün kadın sağlığı 
üzerine etkisi tek bir faktöre bağ-
lanamaz. Bir yanıyla ekonomik 
güç, kendini var etme, eşine veya 
babasına maddi bağımlılığın or-
tadan kalkması (Figa-Talaman-
caI.,2006) ve çalışmanın getirdi-
ği diğer sosyal haklar nedeniyle, 
ruhsal sağlık açısından olumlu 
etkilendikleri, diğer yandan hem 
evde hem işte çalışma anlamına 
gelen çifte mesainin getirdiği be-
densel ve ruhsal yük ile olumsuz 
etkilendikleri gösterilmiştir. Gü-
venceli işlerden emekli olan ka-
dınların çifte mesaiden kurtulup 
iyi koşullarda emeklilik yaşamına 
geçtiklerinde hasat zamanı ge-
len tarla sahibi gibi ilerlemiş yaş-
larına rağmen yaşam kalitesi ve 
duygusal doyumlarının iyi düzey-
de olduğu belirtilmiştir (Forastieri 
V.,1985). 

Çifte mesai ile çalışan kadının 
dinlenme ve serbest zamanının 
kısalması, böylece yenilenme için 
gerekli sosyal ve fiziksel etkin-
liklere katılım, hobilerin gerçek-
leştirilmesi gibi konulara zaman 
ayıramama, hatta uyku için bile 
yeterli zaman bulamama sorunu 
ortaya çıkar. TÜİK’in Zaman Kul-
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lanımı Araştırması 2014-2015’in 
sonuçları, durumu dramatik bir 
biçimde göstermektedir (tüik.gov.
tr).  Çalışan kadın ve erkeklerde 
uyku süresi, yemek ve kişisel ba-
kım, gönüllü işler, sosyal yaşam 
ve eğlenceye ayrılan süreler bir-
birine benzerken, ücretli çalışma 
ve hane halkı bakımı/ev işleri 
için harcanan süreler, çarpıcı bir 
biçimde toplumsal cinsiyet rolle-
rini göstermektedir. Kitle iletişim 
araçları, hobiler, oyunlar, spor, 
eğitim ve seyahat için geçirilen 
zaman kadın ve erkek çalışan-
larda yine farklılıklar göstermek-
tedir. Kadınlar günde ortalama 8 
saat 52 dakika uyurken erkekler-
de bu süre, 8 saat 44 dakika ola-
rak bildirilmiştir. Çalışan erkekler, 
günde ortalama 6 saat 25 dakika-
larını, çalışan kadınlar ise 4 saat 32 
dakikalarını istihdamla ilgili faali-
yetlere ayırdıklarını beyan etmiş-
lerdir. Hane halkı ve aile bakımına 
ayrılan zaman, çalışma durumuna 
ve cinsiyete göre incelendiğinde; 
kadınların günde ortalama 3 saat 
31 dakika, çalışan erkeklerin ise 
46 dakika ayırdığı görülmüştür. 

Türkiye genelinde 10 ve daha 
yukarı yaştaki fertlerin bir günde 
hangi faaliyetlere, ne kadar süre 
ayırdıkları eğitim seviyesine göre 
incelendiğinde bazı farklılıklar 
gözlenir. Sosyal yaşam ve eğlen-
ceye ayrılan süre, bir okul bitirme-
yenlerde 2 saat 24 dakika iken il-
kokul mezunlarında bu süre 1 saat 

51 dakika, ilköğretim/ortaokul 
veya mesleki ortaokul mezunla-
rında 1 saat 44 dakika, lise veya 
mesleki lise mezunlarında 1 saat 
36 dakika, yüksekokul, fakülte, 
yüksek lisans/ doktora mezunla-
rında ise 1 saat 29 dakikadır. Faali-
yet türü ve hane halkının aylık ge-
lir grubuna göre 10 ve daha yukarı 
yaştaki fertlerin ortalama faaliyet 
süresi incelendiğinde; gönüllü iş-
ler ve toplantılara ayrılan zamanın 
gelir grubu arttıkça azaldığı görül-
müştür. Geliri 0-1.080 TL arasında 
olan hane halkı üyesi fertlerin, gö-
nüllü işler ve toplantılara ayırdığı 
süre 56 dakika iken, bu süre, 3.181 
TL ve üzeri gelire sahip hane halk-
ları için 27 dakika olarak bildiril-
miştir. 

ÇALIŞMA HAYATININ 
KADINLARIN RUH 
SAĞLIĞINA ETKİSİ
Çalışma hayatının kadınların 

ruh sağlığı üzerine etkileri konu-
sunda yapılan sınırlı sayıda araş-
tırmada farklı bulgular elde edil-
miştir. Maalesef yapılan çalışma-
lar çoğunlukla kadınların sadece 
çalışıp çalışmadıklarına odaklan-
mış, kadınların ev eksenli çalışma, 
ev işçiliği, ücretsiz aile işçiliği gibi 
gelir getirici formel olmayan çalış-
ma biçimlerine sahip olup olma-
dığı irdelenmemiştir. Birkaç çalış-
ma çalışan kadınların çalışmayan 
kadınlara oranla daha az depresif 
olduğunu öne sürmüştür. Çalış-
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mayan kadınların bilhassa ruhsal 
sağlıklarının bir işe sahip olma-
maları nedeniyle kötü olduğu sık-
lıkla raporlarla desteklenmiştir. İş 
stresinin çalışan kadının ruh sağ-
lığına olumsuz etkisi olması öngö-
rülebilir bir konudur. Stres kadın-
ları daha fazla etkilemekte, hem fi-
ziksel hem de psikolojik etkileriyle 
kadınların sağlığını ve iş uyumunu 
bozmakta ve böylece iş veriminin 
düşmesine neden olmaktadır. Ka-
dınlar fizyolojik ve sosyo-psikolo-
jik özellikleri dolayısıyla erkeklere 
göre iş stresinden daha fazla et-
kilenmektedir. Kadınların büyük 
bir kısmı iş güvencesiz ve yetersiz 
fiziksel koşullarda çalıştırılmakta-
dır. Bu durum stres yükü ile birlik-
te iş kazalarının oluşma riskini de 
arttırmaktadır (Kuş, SM ve ark., 
Yılmaz F., 2010). Cooklin ve ark.
(2007) tarafından sosyo ekonomik 
düzeyi düşük, çalışan 195 gebe ka-
dınla yapılan bir çalışmada, gebe-
lik süresince maruz kalınan işyeri 
koşullarının ruhsal durum ile bire 
bir ilişkili olduğu, olumsuz iş yeri 
koşullarında sinirlilik, huzursuz-
luk depresyon, iştahsızlık ve ank-
siyete belirtilerinin daha sık olarak 
görüldüğü bildirilmiştir. İsviçre’de 
Hammig ve Bauer (2008) tarafın-
dan yürütülen bir çalışmada (1661 
kadın, 1591 erkek) iş ve iş dışı  ya-
şam dengesinin kurulamaması-
nın kadın çalışanlarda işyerindeki 
statüye bağlı olarak ve işyerinde 
geçirilen zaman arttıkça erkekle-

re göre daha fazla ruh sağlığı prob-
lemlerine yol açtığı belirtilmiştir 
(Hammig O.,Bauer G., 2008). Kadın 
ve erkeklerdeki hastalık ve sağ-
lık örüntüleri belirgin farklılıklar 
gösterir. Dökmen’in (2003) yaptı-
ğı bir çalışmada, pazarcı, çalışan, 
ev kadınlarından oluşan üç farklı 
grup kadının ruhsal bozuklukları 
açısından farklılık gösterdiği tes-
pit edilmiştir. Pazarcı kadınlarda 
diğerlerine göre daha çok psiko-
patolojik belirti bulunmuştur. Uç-
man’a (1990) göre, Türkiye’de ça-
lışan kadınların ruh sağlığı çalışan 
erkeklere göre daha fazla bozulma 
riski taşımaktadır. Türkiye’deki 
araştırmalarda depresyonun ka-
dınlarda erkeklere göre daha yük-
sek prevalans hızına sahip olduğu 
bilinmektedir (Yaşar MR., 2007; 
Kessler R.C, ve ark.,1993; Güleç C., 
2006). Dünya Sağlık Örgütü’ne 
göre 2020’de depresyon, kadınlar 
ve gelişmekte olan toplumlarda 
başta gelen yeti yitimine yol açan 
hastalık olacaktır (WHO 2004). 
Ülkemizde genel olarak ev işle-
ri ve çocuk bakımı büyük oranda 
üzerinde olan kadının bu yükleri-
nin yanında bir de ev dışında üc-
retli çalışmaya başlaması yükünü 
daha da artırmaktadır ve bundan 
dolayı çalışan evli kadınlarda psi-
kolojik belirtilerin daha fazla ol-
ması beklenebilir (Çilli AS ve ark., 
2004). Ancak gerek yurtiçinde 
gerek yurtdışında yapılan çalış-
maların sonuçları çelişmektedir. 
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Ev kadınlarının çalışan kadınlara 
göre daha depresif olduğunu öne 
süren çalışmalar (Çilli AS, ve ark., 
2004; Soomro RH ve ark.,  Fall A 
ve ark.,2013; Mitchell J ve  Oakley 
A, 1976) olduğu gibi, çalışan ka-
dınların çalışmayanlara göre daha 
depresif olduğunu öne süren ça-
lışmalar (Dökmen ZY ,2003; Ross 
CE ve ark.1983; Bilgin M., 1990, Bu-
dakoğlu İ, 2005; Bromberger JT ve 
Matthews KA,1994; Crepet P ve 
ark.,1993) da vardır.

Kadınların ruh sağlığı mede-
ni durum, eğitim düzeyi, çalışma 
yaşamı, ev içi sorumlulukları, aile 
yaşamı gibi birçok faktörden et-
kilenmektedir. Etkili olan faktör-
lerin neredeyse tamamı kadının 
cinsiyete dayalı işbölümü çerçe-
vesinde ikincil konumuyla ilişki-
lidir: Cinsiyete dayalı işbölümü ve 
ataerkil yapı göz ardı edilmeme-
lidir. Yapılan araştırmalarda, ank-
siyete bozuklukları ve depresyon 
gibi toplumda sık görülen ruhsal 
hastalıklar kadınlarda daha faz-
la saptanmıştır (Şahin, E ve ark., 
2016). Ulusal Hastalık Yükü ve 
Maliyet Etkililik Projesi (2004) so-
nuç raporuna göre; yeti yitimi ile 
geçirilen yılların  dağılımları iki 
cinsiyete göre ayrı ayrı incelendi-
ğinde, erkeklerde ilk sırayı %7,3 ile 
osteoartritler alırken, kadınlarda 
%10,7 ile unipolar depresif hasta-
lıkların aldığı görülmektedir. Tür-
kiye Ruh Sağlığı Profili araştırma-
sına  göre, kadınlarda depresyon 

ve anksiyete bozuklukları (%9,8 
ve %8,9) erkeklerden çok daha 
yüksek saptanmıştır (Erol, N., ve 
ark.,1998). Bilgin (1990) Adana’da 
yaptığı çalışmada, çalışmayan ka-
dınlarda çalışan kadınlara göre, 
depresyonu daha yüksek oranda 
saptamıştır. Çetin ve ark., (1999) 
tarafından Trabzon’da yapılan bir 
çalışmada depresyon prevalansı 
%42,9 ile en yüksek düzeyde ev 
kadınlarında tespit edilmiştir.  Çilli 
ve ark., (2004)  Konya’da ev kadın-
ları ve çalışan evli kadınlarda yap-
tığı araştırmada, ev kadınlarında 
anksiyete, fobi, paranoid, psiko-
tik, somatizasyon ve global şid-
det indeksi puanları daha yüksek 
bulunmuştur.  Budakoğlu ve ark.,  
(2005) Ankara’da 15 yaş üzeri ka-
dınlarda %20,1 anksiyete bozuk-
luğu tanısı saptamışlar ve bu bo-
zukluğun çalışmayan kadınlarda 
çalışan kadınlara göre daha fazla 
olduğunu bulmuşlardır (Nalban-
toğlu D, 2016).

Denizli ilinde yapılan bir çalış-
mada kadınların %20,8’i formel bir 
işte çalışırken, %13,5’i ev eksen-
li çalışan ev işçisi, %3,9’u ücret-
siz aile işçisi, %61,7’si ödenmeyen 
emek olarak saptanmıştır. Ka-
dınların %40’ının ruhsal bozukluk 
belirtisine sahip olduğu, çalışma 
yaşamlarına göre bakıldığında ev 
eksenli çalışanlarda ve ev işçile-
rinde (%54,2) diğer çalışma biçim-
lerine göre ruhsal bozukluk oranı-
nın daha fazla olduğu gösterilmiş-
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tir. En yüksek ruhsal belirtiye sa-
hip olan ev eksenli ve evde çalışan 
kadınlarda evde bakım yükleri ve 
ev içi sorumluluk puanları arttıkça 
ruhsal bozukluk belirti şiddetinin 
arttığı belirtilmiştir (Nalbantoğlu 
D, 2016). Ruh sağlığı açısından ka-
dın emeğine objektif yaklaşım ile 
ev kadınlarının yaşadığı gerçekli-
ğin daha ayrıntılı görülmesi sağla-
nabilir.

Ev kadınları sıklıkla hayatla-
rının tekdüzeliğinden, çocuklarla 
ve ev işleriyle devamlı ilgilenmek 
gerektiğinden, kendilerine vakit 
ayıramadıklarından yakınırlar. 
Çalışan kadınlara göre sosyal çev-
releri daha sınırlı sayıda kişiler-
den oluşmaktadır. Her insan için 
çok önemli olan takdir edilme ve 
emeğinin değerlendirilmesi de 
çoğu zaman eşinin insafına kal-
mıştır. Çalışan kadın ise daha ba-
ğımsız davranabilmekte, para ka-
zanmakta, toplumdan daha fazla 
takdir görebilmektedir. Evlilik 
uyumu ile öznel iyilik hissini 200 
çalışan ve 200 ev kadınında kar-
şılaştıran bir çalışmada (Nahawat 
SS ve  Mathur A. ,1993), ev kadın-
larında her iki parametrenin de 
çalışan kadınlardan belirgin de-
recede kötü olduğu bulunmuştur. 
Aynı çalışmada, çalışan kadınların 
özellikle genel sağlık, yaşam do-
yumu ve benlik saygılarının daha 
yüksek olduğu ve kötümser duy-
gulanımın ev kadınlarında çalı-
şan kadınlardan daha düşük ola-

rak değerlendirilmesine rağmen 
ümitsizlik, güvensizlik ve anksi-
yetenin yine çalışan kadınlarda 
daha düşük olduğu gösterilmiştir. 
(Çilli, AS ve ark.,2004)

Plaisier ve ark. tarafından yü-
rütülen bir çalışmada (2008) iş 
ve aile içi rollerin depresyon ve 
anksiyete bozuklukları ile ilişki-
sinin kadın (1925) ve erkek (1932) 
cinsiyet arasındaki farklılıkları 
araştırılmıştır. Bu çalışmada işye-
rinde tam zamanlı çalışmanın er-
keklerde depresyon ve anksiyete 
bozukluğu oranlarını düşürdüğü 
fakat anne rolü olan kadın çalışan-
larda işyerinde geçirilen zaman 
arttıkça depresyon ve anksiyete 
bozukluğu oranlarını arttığı, tam 
tersi, çocuğu olmayan ve haya-
tında bir partneri olan bayanlarda 
tam zamanlı çalışmanın psikiyat-
rik bozukluk oranlarını düşürdüğü 
belirtilmiştir. Koreli evli kadınların 
yaşadıkları psikolojik çatışmaları 
inceleyen bir çalışmada (Cho YS., 
1989), erkeğin, kadının ev dışın-
daki çalışmasına karşı geleneksel 
tutumunun da çatışma oluşturdu-
ğu bulunmuştur. Mesleklere göre 
intihar oranlarını değerlendiren 
değişik ülkelerde yapılan çalışma-
larda (Suleiman MA ve ark., 1989; 
Eferakeya AE 1984; Daradkeh TK. 
1989; Pillay AL ve Pillay YG.  1987, 
Gómez González MJ ve ark. 1997) 
intihar vakalarının çoğunluğunu 
işsizler, gençler ile ev kadınlarının 
oluşturduğu bulunmuştur. Ülke-
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mizde ise intihar teşebbüsünde 
bulunanlar arasında öğrencilerden 
sonra ikinci sırada ev kadınları bu-
lunmuştur (Coşar B. ve ark. 1997; 
Altındağ A ve Özkan M,  2002; Can-
yiğit GA ve Sayıl I., 2003). Bir çalış-
mada (Chaturvedi SK ve ark.1995) 
ise premenstrüel dönemdeki inti-
har ve ölüm düşüncelerinin çalı-
şan kadınlarda ev kadınlarından 
daha fazla olduğu bulunmuştur. 
Adet dönemine özgü olan bu bul-
gu çalışan kadınların adet dönem-
lerinde yaşadıkları zorluklara işa-
ret etmektedir. Honda ve ark.’nın 
(2004) yaptığı 722 Japon işçi ile iş 
stresi ve depresif semptomların 
araştırıldığı bir çalışmada, kadın 
işçilerin erkek işçilere göre iki kat 
daha fazla depresyon tanısı aldığı 
belirtilmiş.

Hem çalışan evli kadınlar hem 
de ev kadınlarındaki psikolojik 
belirtilerle ilişkili en önemli para-
metrenin aile geliri olması, ülke-
mizdeki ekonomik zorlukların di-
ğerlerinden önde geldiğini düşün-
dürmektedir. Ev kadınlarında bazı 
psikolojik belirtilerin daha yüksek 
bulunmasında aile geliri yanın-
da eğitim düzeyi, çocuk sayısı ve 
evde kalan kişi sayısı, eşinin an-
ne-babasıyla aynı evi paylaşma 
gibi faktörler de öngörülebilir.

Sonuç olarak bakıldığında, 
iş yerlerinde ve ev ortamların-
da insanlar çok fazla sayıda stres 
faktörüyle karşı karşıya kalmak-
tadırlar. Kadınların iş hayatına 

girmeleriyle birlikte hem iş orta-
mında hem de ev ortamında yaşa-
dıkları stres birleşince, ortaya ka-
dınlar için kaçınılmaz bir manzara 
çıkmaktadır. Stresle başa çıkma-
da etkili olan en önemli faktörlerin 
eğitim durumları, evlilik süreleri 
ve kişilerin sosyoekonomik du-
rumları olduğu görülmüştür.

ÇALIŞAN KADINLARIN RUH 
SAĞLIĞINI ETKİLEYEN ÖNEMLİ 
BİR SORUN: PSİKOLOJİK VE 
CİNSEL TACİZ  
Çalışan kadınların en önemli 

sorunlarından biri de ayrımcılığın 
ve şiddetin bir türü olan “taciz” 
sorunudur. ‘Mobbing’ olarak ifade 
edilen işyerinde psikolojik taciz; 
birine karşı cephe oluşturma, kü-
çük düşürücü hareketlerde bu-
lunma, hedef aldığı kişiyi uyum-
suzlukla suçlama, yalnızlaştırarak 
bunaltma ve kötü niyetli davra-
nışlar, imalar ve dışlayıcı tutum-
lar biçiminde işleyen olumsuz bir 
iletişim sürecidir. Psikolojik ta-
ciz rastlantısal olarak gelişen bir 
süreç değildir. Aksine, doğrudan 
çalışana yönelik, sistemli ve uzun 
süreli, sonuçları psikolojik ve fiz-
yolojik zararlara sebep olabilecek 
bir davranış biçimidir. Psikolojik 
tacizin bir başka boyutu olan “cin-
sel taciz” de, günümüzde birçok iş-
yerinde yaşanan, birçok kadın ça-
lışanın ruh sağlığını olumsuz etki-
leyen, iş barışını tehlikeye sokan 
oldukça ciddi bir sorundur. Çalışan 
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kadınlar toplumun kadına bakış 
açısından dolayı cinsel tacize uğ-
rama olasılığına sahiptirler. Pek 
çok kadının cinsel tacize maruz 
kalma riski nedeniyle işgücüne 
katılımları engellenmektedir. Cin-
sel tacize uğradığını dile getirmek 
bir kadın için, diğer iş arkadaşları, 
patronu ve aile bireyleri ile paylaş-
mak bir yanıyla suçlanma korku-
su, diğer yanıyla yalnız üstesinden 
gelemeyeceği hissi arasında sıkış-
mışlık yaratır. Kapalı toplumların 
yapısından kaynaklanan görmez-
den gelme ve yeterince üstüne 
düşmeme, sorunun ifadesinin ar-
dından tacize uğrayan bireylerde 
çaresizlik ve yalnızlık duygularını 
pekiştirir. Türkiye, kadına yönelik 
cinsel ayrımcılık ve tacizi önle-
mek amacıyla birçok uluslararası 
anlaşmaya taraf olmasına rağ-
men, ayrımcılık ve taciz olayları 
ülkemizde hala azımsanmayacak 
düzeylerde yaşanmaya devam et-
mektedir (Bakırcı, 2000). Üstelik 
yine ataerkil kültürün bir sonucu 
olarak, kadın mağdur olduğu za-
man dahi suçlanmaktan, dışlan-
maktan, işini kaybetmekten veya 
isminin çıkmasından korktuğu 
için, bu tip sorunları da şikayet 
etmemekte, olaylar hasıraltı edil-
mektedir.

Yapılan bir çalışmada, sonuçlar 
ortalama her beş kadın çalışan-
dan birinin iş yerinde cinsiyet te-
melli düşmanca davranışlara ma-
ruz kaldığını ortaya çıkarmıştır. 

Özellikle, cinsel nitelikli olmayan 
düşmanca davranışların sıklığı or-
talama her üç kadından biri olarak 
dikkat çekici bir oranda bulun-
muşturki bu, durumun günümüz-
de halen kadına verilen geleneksel 
rol ve iş yaşamındaki emanet du-
ruşu göstermesi açısından önem-
lidir. 

Psikolojik tacizin kadınlar üze-
rindeki etkilerinin incelendiği 
araştırma sayısının yetersiz oldu-
ğu görülmüştür.  Kimi zaman ka-
dın olmak psikolojik tacize maruz 
kalmak için risk olarak görülebil-
miştir. Bilhassa ataerkil ve mu-
hafazakâr toplumlarda kadınlara 
hane reisi olarak evin geçimini 
sağlama rolü yakıştırılmamak-
ta, aksine evin geçimine katkıda 
bulunmak isteyen bazı kadınla-
rın ayıplandığı görülebilmektedir. 
Böylesi bir bakış açısının kadın 
üzerinde yarattığı baskı, kadını ça-
lışma hayatında görünmez olma-
ya itmektedir. Çalışma hayatın-
da varlığını göstermeye çekinen 
kadın, maruz kaldığı olumsuz ve 
saldırgan davranışları normalleş-
tirebilir. Fakat bu sessiz tutum, ta-
cizi uygulayan tarafından durumu 
kabulleniş olarak algılandığı için 
çatışma ve olumsuz davranışların 
psikolojik tacize dönüşmesine yol 
açabilmektedir. 

Kadına biçilen toplumsal rolle-
rin yerine getirilmesindeki en bü-
yük engelin çalışma hayatına giriş 
olduğu anlayışı, kadına karşı ay-
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rımcı yaklaşımların sergilenme-
sine yol açmaktadır. Toplumda ço-
cuk ve yaşlı bakımından sorumlu 
tutulan kadınların çalışma haya-
tına girmesi kimilerince sorum-
suzluk olarak algılanabilmekte ve 
bu anlayış onlara karşı saldırgan 
davranışları tetiklemektedir.  

Tacize karşı kadınların dış 
kaynaklara gizlice ulaşmaya ça-
lışmaları, taciz mağdurlarından 
bazılarının sendikalar ile durumu 
soruşturmak üzere iş yerindeki 
diğer çalışanlarla görüştüklerinde 
meslektaşlarının duruma tanık-
lık etmekten kaçınma eğilimleri 
sergiledikleri ve bu aşamada ka-
dınların stres ve bazı rahatsızlıklar 
yaşayarak doktora başvurduk-
ları belirtilmiştir. Kadın çalışan-
ların işyerinde maruz kaldıkları 
psikolojik taciz, onların sosyal iş-
levselliklerini bozabilir. Özel ha-
yatlarında, hem ailelerinde hem 
ilişkilerinde oynadıkları kilit rolleri 
olumsuz etkilemektedir. Sonuçları 
kadınların güçsüzleşmesi ve yal-
nızlaşmasıdır.  MacIntosh (2012) 
tarafından işyerinde fiziksel, psi-
kolojik ve cinsel tacize uğrayan 40 
Kanadalı kadın çalışan ile yapılan 
çalışmada, iş değiştiren kadınla-
rın durumla daha iyi baş ettikleri, 
daha hızlı bir iyileşme dönemi ser-
giledikleri belirtilmekle birlikte, 
işyeri tacizine yönelik yöneticile-
rin dikkatli olmasının ve önleyici 
tutumun önemi vurgulanmıştır.

İşyerinde psikolojik tacize ma-

ruz kalan veya kalma riski taşıyan 
kadınların sorunlarının çözümü 
için, işyerinde sosyal hizmet mü-
dahalesine ihtiyaç doğmaktadır. 
Cinsiyet açısından konuya bakıl-
dığında, psikolojik tacize maruz 
kalanların daha çok kadınlar veya 
erkekler olduğunu kanıtlamak 
mümkün olmamakla birlikte, ka-
dınların süreci farklı deneyimle-
diği ve var olan kadın erkek eşit-
sizliğinin psikolojik taciz sürecini 
hızlandırdığı gerekçesiyle, kadın-
ların bu bağlamda daha derin bir 
olumsuzluk hissettiklerini söyle-
mek mümkündür. 

SONUÇ VE ÖNERİLER
II. Dünya Savaşı, Sanayi Devri-

mi gibi dönüm noktalarının ardın-
dan üretimin tüm alanlarında ‘ben 
de varım’ diyerek varlığını her ge-
çen gün daha çok hissettiren, kü-
resel politikalarla desteklenen ve 
ataerkil sistemin kendisine biçtiği 
ikincil rolün sınırlarını aşmaya ça-
lışan kadın işgücü, ülkelerin geliş-
mişlik düzeyini arttıran en önemli 
unsurlardandır. En başta kadının 
kendisi tarafından emeğinin adı-
nın koyulmaması, ev içi üretimi-
nin zaten görevi olduğu düşüncesi 
ile değersizleştirilmesi, diğer birey 
ve sistemlerin de kadın işgücünü 
görmezden gelme olasılıklarını 
arttırır. Fiziksel çalışma koşulları 
da dahil olmak üzere, erkek ege-
men sistemin içinde varlık savaşı 
veren kadının da haliyle çalışma 
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hayatında karşılaştığı zorluklar, 
sonucunda baş başa kaldığı fizik-
sel ve ruhsal problemler de çözüm 
bekleyen konular arasındadır.

Toplumsal gelişmişlik düzeyi, 
kadına her konuda hak ettiği de-
ğerin verilmesi ile artacaktır. Ge-
rek hane içi görev ve sorumluluk-
ların daha dengeli paylaşımı ge-
rekse hane dışı işlerde çalışan bi-
rey olması yanında anne, eş, evlat, 
komşu gibi sayısız sıfatların sahibi 
oldukları göz önünde bulundu-
rularak kadınlara esnek çalışma 
saatleri ve koşulları sunulmalıdır. 
Evdeki yüklerin azaltılmasına yö-
nelik gerekli sosyal düzenleme-
lerin yapılması ve sosyal hizmet 
desteğinin sağlanması, ekonomik 
açıdan gerekli ve yeterli payın 
ayrılması, yönetimler tarafından 
yapılması şart olan ilk akla gelen 
çözüm önerilerindendir.

Kadınların eğitim düzeyinin 
yükseltilmesi, cinsiyet odaklı 

ayrımcılık yaklaşımından yaşa-
mın her alanında vazgeçilmesi, 
kendini ifade edebilen, fiziksel ve 
psikolojik şiddete karşı kendi-
ni koruyabilen, ne istediğini bilen 
ve uygulayabilen güçlü bir kadın 
profili hedeflenmelidir. Bilhassa 
koruyucu ruh sağlığı kapsamında 
işyeri hekimleri düzeyinde tüken-
mişlik belirtilerinin iyi tanınıp er-
ken dönemde tedavi olabilmeleri, 
doktorla buluşma aşamalarına 
gelmesinin hızlandırılarak des-
teklenmesi gerekmektedir.

Mutlu çalışan kadınlar; mutlu 
anneler, mutlu aileler, mutlu bir 
sosyal çevre oluşturacaktır. İşve-
ren ve işgücü bir araya gelip or-
tak bir sorun çözme planı yapıp 
eyleme sokmalıdır. Sadece içinde 
bulunulan zaman dilimi açısından 
değil, uzun vadede güçlü kadın bi-
reyler yetiştirmek için gelişmiş ül-
keler örnek alınarak, kendi toplum 
yapımıza uygun bir model oluş-
turmak mümkündür.
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HUKUKİ DÜZENLEMELER ÇERÇEVESİNDE 
PSİKOLOJİK TACİZ (MOBBİNG) VE 
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Doğa Ekrem DOĞANCI*    
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ÖZET
İşyerinde psikolojik taciz kavramı, 

bir işçiye yönelik, sistematik ve tekrar 
eden, fiziksel ve cinsel taciz şeklinde 
olmayan, belirli bir zaman sürecinde 
ortaya çıkan davranışlar bütünüdür. 
Bu tür mağdur üzerinde küçültücü et-
kileri olan davranışlar; işyerlerinde iş-
çiye karşı işveren, işveren vekili veya 
işçi/işçiler tarafından yapılmaktadır. 
Mobbingin psikolojik, sosyal, kültürel 
boyutunun yanında özellikle hukuk-
sal boyutu çok önem arz etmektedir. 
Mobbing bu yönüyle farklı disiplinle-
rin inceleme konusu olmuştur.

Çalışmamızda mobbing konsep-
ti tanımlandıktan sonra, 6098 sayılı 
Türk Borçlar Kanunu, 4857 sayılı İş 
Kanunu ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve 
Güvenliği Kanunu ve diğer hukuki 
düzenlemeler çerçevesinde irdelene-
cektir. Ayrıca  ispat hukukunda mob-
bing Yargıtay kararları ışığında ince-
lenecektir.

Anahtar Kelimeler: Mobbing, İş 
Kanunu, Mobbing konusunda Yargı-
tay kararları

ABSTRACT
The Consept of ‘’Mobbing in Labor 

environment’’ means a body of sys-
tematic and recurring behaviors sha-
ping within time, which is not clas-
sified as a physical or sexual abuse. 
These actions with insulting effects 
in workplaces are executed by emp-
loyer, representative of the employer 
or employee against employee. Besi-
de psychological, social and cultural, 
has especially the legal dimension of 
mobbing a great importance. There-
fore, it has been examined from diffe-
rent disciplines till today.

In this study, after explaining the 
concept of mobbing, it will be exami-
ned within the scope of Turkish Ob-
ligation Law Nr. 6098, Labor Law Nr. 
4857, Occupational Health and Safety 
Law Nr. 6331 and other legal acts. Also 
mobbing in the law of evidence will be 
analyzed in the light of Turkish supre-
me court’s decisions.

Keywords: Mobbing, Labor Law, 
Turkish supreme court’s decisions 
about mobbing
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GİRİŞ
İnsanlar, ekonomik hayatta bir 

bedel karşılığında başka insanla-
rın emir ve talimatı altında bireysel 
olarak veya topluluk halinde çalış-
maktadırlar. Çoğunlukla günlük 
hayatlarının önemli bir kısmı iş-
yerlerinde geçmekte ve iş arka-
daşlarıyla ailelerinden daha fazla 
vakit geçirmektedirler. İş ortamı 
kişi üzerinde rekabet, kar baskı-
sı, stres vb. tarzda çeşitli etkiler 
oluşturmaktadır. Ayrıca iş hayatı, 
kendi dinamikleri içerisinde işçi-
ler ile işveren arasında ya da işçi-
lerin kendi aralarında üretim veya 
hizmet sürecinin içerisinde doğal 
olarak bir takım çatışmalara se-
bebiyet verebilmektedir. Birçok 
farklı şekilde tezahür edebilen bu 
çatışmaların tarihi, kapitalizmin 
başlangıç tarihine kadar geriye 
gider.1 Bu çatışmalar iş hayatında 
doğaldır hatta bazen fikir aykırı-
lıkları tarzında ortaya çıkan ça-
tışmalar yapıcı dahi olup, taraflar 
tartışıp üretim veya hizmet süre-
cinde işlerin daha verimli ve efek-
tif yapılmasını sağlayabilirler.2 

1– ŞEN, Sabahattin, Psikolojik Taciz ve İş Kanunu 
Boyutu, Çimento Endüstrisi İşveren Sendikası Ya-
yını, 2009, s.46; GÜZEL, Ali/ERTAN, Emre, İş Yerinde 
Psikolojik Tacize (Mobinge) Hukuksal Bakış: Avrupa 
Hukuku ve Karşılaştırmalı Hukuk, Legal İş Hukuku 
ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, Sayı 14, 2007, 
s. 511.

2– TEMİZEL, Yavuz, Mobbing ve Türk Hukukundaki 
Yeri, Adalet Dergisi, Sayı: 45, 2013, s.196; DEMİRCİOĞ-
LU, Reyhan, Kişilik Hakkı İhlalinin ve Borca Aykırılı-
ğın Bir Türü Olarak İşyerinde Psikolojik Taciz (Mob-
bing), Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, S. 
1-2, C. 11, 2007, s. 115; ERGİN, Hediye, Oldukça Eski 
fakat Yeni İfade Edilen Bir Olgu: İşyerinde Psikolojik 
Taciz (Mobbing), Prof.Dr. Ali Güzel’e Armağan, C. 1, 
2010, s. 245; ÖZGÜN, Kemal Altuğ, İşyerinde Mobbing 
ve Mobbingin Hukuki Değerlendirilmesi, Türk 
Hukuk Sitesi, http://www.turkhukuksitesi.com/
makale_1293.htm (Erişim Tarihi: 31.10.2016).

Bazen söz konusu çatışmalar 
işçinin sağlığını olumsuz yönde 
etkileyen, işyerinin ve çalışanla-
rın verimini düşüren ‘’Mobbing’’ 
veya diğer adıyla “psikolojik taciz” 
şeklinde meydana gelebilir. Mob-
bingin olumsuz etkileri, yalnızca 
mağdur olan kişi veya kişilerde 
ve bu kişilerin ailelerinde birçok 
farklı şekilde tezahür eden fiziksel 
ve/veya ruhsal, ekonomik zarar-
larla3 sınırlı değildir. İş yerlerinde 
genel verimliliğin düşmesi, ör-
gütsel bağlılığın azalması, iş yeri 
saygınlığının ve marka değeri-
nin yitirilmesi, sağlık raporlarının 
ve devamsızlıkların artması gibi 
olumsuz etkilere yol açmaktadır. 
Ayrıca, toplumda çalışma ilişkileri 
bozulmakta, sağlık harcamala-
rı artmakta, üretim süreçlerinde 
verimlilik azalmaktadır. Bu ne-
denlerle, psikolojik tacizin orta ve 
uzun vadede topluma ve ekono-
miye zarar verdiği yapılan çeşitli 
araştırmalar sonucunda ortaya 
konmuştur.4 Mobbing, tüm dün-
yada olduğu gibi ülkemizde de sık-
ça görülen ve bireysel ve toplum-
sal etkilerine binaen kamuoyunun 
gündemine sıklıkla gelen bir işyeri 
sorunudur.

Mobbing olgusu çok karmaşık 
bir sürecin sonucudur.5 Zira bazen 
3– KÜÇÜKKAYA, Hande Gül, İş Yerinde Psikolojik 
Taciz, İstanbul Barosu Dergisi, Sayı: 2011/1, Cilt: 
85, Sayfa: 103-111, 2011 , s.104 vd.; BİLGİLİ, Abbas, 
İş Hukuku Açısından Mobbing, Adana: Karahan 
Kitabevi, 2012, s.14.

4– T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş 
Yerlerinde Psikolojik Taciz (Mobbing) Bilgilendirme 
Rehberi, Ankara, 2013, s.20 vd.; BÜYÜKKILIÇ, Gül, İş 
Hukuku Çerçevesinde İşyerinde Psikolojik Taciz 
(Mobbing) Olgusunun Değerlendirilmesi, Legal İş 
Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, S. 33, C. 
9, 2012, s. 72.

5– TINAZ, Pınar, İş Yerinde Psikolojik Taciz, Çalışma 
ve Toplum Dergisi, Sayı: 10,Sayfa: 13-28, 2006, s.13. 
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tek başına psikolojik taciz veya 
şiddet olarak kabul edilemeyecek 
fiil veya fiiller bir araya geldikle-
rinde bu sonucu doğurabilirler.6 
Bu yüzden incelememizin ilk bö-
lümünde; mobbing ile ilgili çeşitli 
tanımlar, mobbing olgusunun un-
surları ve oluşum süreci, mobbin-
gin nedenleri ve türleri doktrin ve 
Yargıtay/yerel mahkeme kararla-
rı ışığında irdelenecektir.

Çalışmamızın ikinci bölümün-
de, mobbingi düzenleyen hukuki 
alt yapı ve mobbinge karşı hukuk-
sal başvuru yolları inceleme ko-
nusu yapılacaktır. İşçinin sadakat 
ve bağlılık borcunun karşısında 
işverenin de işçiyi gözetme borcu 
bulunmaktadır.  Aşağıda görüle-
ceği üzere işverenin işçiyi koru-
ma borcu kapsamına, işçinin ki-
şilik haklarının korunmasının da 
girdiği kabul edilmektedir. Oysa 
işyerinde mobbing, işçinin kişilik 
haklarına saldırı teşkil eder. Ay-
rıca işveren, işçileri arasında İK. 
m.5 anlamında (eşitlik davranma 
ilkesi) ayrımcılık yapmamalıdır. 
İşveren, bu borçlarına aykırı ola-
rak işçi veya işçileri üzerine psiko-
lojik şiddet uygularsa veya uygu-
lanmasına müsamaha gösterirse 
hukuksal sorumluluğu gündeme 
gelecektir. Bu bağlamda, çalış-
mamızın bu bölümünde; Anaya-
sa’daki mobbing ile ilişkilendirile-
bilecek hükümler zikredildikten 

6– SEVİNÇOK, Levent, Mobbing (İşyerinde 
Psikolojik Taciz), Karatahta İş Yazıları Dergisi, S. 5, 
Ağustos 2016, s. 2.

sonra, Türk Medeni Kanunu ve 
Türk Borçlar Kanunu çerçevesin-
de, koruma ve tazminat davalarına 
değinilecektir. Yine bu kapsamda 
2012 tarihinde yürürlüğe giren ve 
“psikolojik taciz” kavramını ilk kez 
açıkça ifade eden 6098 sayılı Türk 
Borçlar Kanunu’nun 417. maddesi-
ne de değinilecektir.

Çalışmamızın bir sonraki bö-
lümünde, iş hukuku çerçevesinde 
mobbing olgusu irdelenecektir. Bu 
bağlamda, iş hukukunda eşitlik il-
kesi anlamında mobbing, işçi veya 
işverenin iş sözleşmesini haklı ne-
denle feshi anlamında mobbing, 
haklı neden-geçerli neden ayrımı 
ile işe iade davaları bakımından 
mobbing, iş sağlığı ve güvenliği so-
runu olarak mobbing (6331 sayılı İş 
Sağlığı ve Güvenliği Kanunu çer-
çevesinde değerlendirilerek, İSGK. 
m.4 anlamında çalışmadan kaçın-
ma hakkı ve işçinin fesih hakkı 
kapsamında) incelenecektir.

Son olarak çalışmamız, Yargı-
tay kararları ışığında mobbingde 
ispat ölçütünün değerlendirilmesi 
ile birlikte son bulacaktır.

I. GENEL OLARAK MOBBİNG
Mobbing kavramı, gerek ulu-

sal doktrinde gerekse de yaban-
cı doktrinde değişik şekillerde 
tanımlanmıştır. Bir tanıma göre; 
“işyerinde psikolojik taciz; tekrar 
eden, fiziksel ve cinsel taciz şek-
linde olmayan, belirli bir zaman 
sürecinde ortaya çıkan, mağdur 
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üzerinde küçültücü etkileri olan 
davranışlar” olarak ifade edilmek-
tedir.7 Başka bir tanımda ise mob-
bing; “kültür farkı gözetmeksizin 
tüm işyerlerinde ortaya çıkabile-
ceği gibi cinsiyet farkı gözetmek-
sizin herkesin de maruz kalabile-
ceği, sonuçları ağır bir durumdur. 
Çalışma yaşamında mobbing kav-
ramı, işyerinde bireylere üstleri, 
eşit düzeydeki çalışanlar veya ast-
ları tarafından sistematik biçimde 
uygulanan her tür kötü muamele, 
tehdit, şiddet, aşağılama gibi dav-
ranışları ifade eden anlamlar içer-
mektedir.”8

İş yaşamında mobbingi 80’li 
yıllarda ilk kullanan İsveçli Psi-
kolog Heinz Leymann mobbingi 
“işyerinde, sistematik bir şekilde 
bir ya da daha fazla kişi tarafından 
esas olarak tek bir kişiye yönelti-
len ve bu kişiyi aciz ve savunma-
sız konuma düşüren, eylemlerin 
devam etmesi nedeniyle de kişiyi 
güç durumda bırakan düşmanca 
ve etik dışı davranışları içerir. Bu 
hareketler, çok sık (en az hafta-
da bir) ve uzun bir süre içinde (en 
az altı ay) tekrarlanan bir temel-

7– ŞEN, s.48; ARSLAN ERTÜRK, Arzu, İş Hukuku 
Boyutuyla Türkiye’de Psikolojik Taciz (Mobbing) ve 
Dünyadan Örnekler, Prof.Dr. Ali Rıza Okur’a Arma-
ğan, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk 
Araştırmaları Dergisi, C. 20, S. 1, 2014, s. 287; TINAZ, 
Pınar/BAYRAM, Fuat/ERGİN, Hediye, Çalışma Psi-
kolojisi ve Hukuki Boyutlarıyla İşyerinde Psikolojik 
Taciz (Mobbing), İstanbul, 2008, s. 3;

8– TINAZ, s.13 vd.; TINAZ/BAYRAM/ERGİN, s. 4; SA-
VAŞ, Fatma Burcu, İşyerinde Manevi Taciz, İstanbul, 
2007, s. 5; ESER, Oktay, Mobbing Kavramının Türk-
çe Serüveni, http://turkoloji.cu.edu.tr/YENI%20
TURK%20DILI/oktay_eser_mobbing_kavrami.pdf, 
s. 3 (Erişim Tarihi: 31.10.2016).

de gerçekleşir” şeklinde tanım-
lamıştır.9 Ancak, doktrinde haklı 
olarak belirtildiği üzere, fiil veya 
fiiller anlık bir hareket olmadıktan 
sonra psikolojik baskının mobbing 
olabilmesi için 6 ay kadar uzun bir 
süre geçmesine gerek yoktur.10

Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı, İş Yerlerinde Psikolo-
jik Taciz (Mobbing) Bilgilendirme 
Rehberi’nde mobbingi, “işyerle-
rinde bir veya birden fazla kişi ta-
rafından diğer kişi ya da kişilere 
yönelik gerçekleştirilen, belirli bir 
süre sistematik biçimde devam 
eden, yıldırma, pasifize etme veya 
işten uzaklaştırmayı amaçlayan; 
mağdur ya da mağdurların kişilik 
değerlerine, mesleki durumlarına, 
sosyal ilişkilerine veya sağlıkları-
na zarar veren; kötü niyetli, kasıtlı, 
olumsuz tutum ve davranışlar bü-
tünü’’ olarak tanımlamıştır.11 An-
cak, amaç unsuru olarak, mobbin-
gin bu tanımdaki amaç unsurunun 
içeriğini mağdur veya mağdurları 
yıldırma, pasifize etme veya işten 
uzaklaştırmadan daha geniş ola-
rak kabul etmek mümkündür. Ör-
neğin Leymann’a göre; insanların 
manevi tacize başvurmalarında, 
‘bir kimseyi bir grup kuralını kabul 
etmeye zorlamak’, ‘düşmanlıktan 
hoşlanmak’, ‘can sıkıntısı içinde 

9– LEYMANN, Heinz, The Content And Development 
Of Mobbing At Work, European Journal of Work And 
Organizational Psychology, 1996, s. 165-184; SE-
VİNÇOK, s. 3. Ayrıca faili grup kabul eden tanımlar, 
faili birey veya grup kabul eden tanımlar ve faili ast 
veya üst kabul eden tanımlar için bkz. ŞEN, s.50 vd.

10– BİLGİLİ, s.10.

11– ÇSGB, s.10.
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zevk arayışı’ ve ‘önyargıları pe-
kiştirmek’ olmak üzere dört temel 
neden bulunmaktadır.12

Tanımlardan da anlaşılacağı 
üzere, mobbing teşkil eden fiiller 
de çok çeşitlidir. Bunlar örneğin; 
iftira atmak, haksız eleştirmek, 
sık sık sözünü kesmek, alay et-
mek, imalı konuşmak, bağırmak, 
öfkeli bakmak, korkutup sindir-
mek, küçük düşürmek, keyfi dav-
ranmak, kapıyı şiddetle çarpmak, 
umursamamak, son anda iş ver-
mek, yapılması mümkün olmayan 
işler istemek, telefonla rahatsız 
etmek, özgüvenini etkileyecek 
bir is yapmaya zorlamak, cinsel 
içerikli imalarda bulunmak, akıl 
hastasıymış veya aşırı alınganmış 
gibi davranmak, yeteneklerinden 
daha düşük veya anlamsız görev-
ler vermek, kişinin sürekli olarak 
işini/ pozisyonunu değiştirmek ve 
benzeri uygulamalar olabilir.13 Bu 
fiilleri guruplara ayıran bir çalış-
mada,14

n Kişinin iletişim ve kendini ifa-
de etmesini kısıtlayan davranışlar,

n Kişinin sosyal ilişkilerine yö-
nelik saldırıları içeren davranışlar,

n Kişinin itibarına zarar veren 
davranışlar,

n Kişinin yaşam kalitesine ve 
mesleki durumuna yönelik davra-
nışlar,
12– KÜÇÜKKAYA, s.105.

13– MOLLAMAHMUTOĞLU, Hamdi/ASTARLI, Mu-
hittin, İş Hukuku, Gözden Geçirilmiş ve Genişletilmiş 
6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu 6102 sayılı Türk Ti-
caret Kanunu 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Ka-
nunu İşlenmiş 5. Bası, Ankara, 2012, s. 747; TEMİZEL, 
s.206 vd.; ŞEN, s.53.

14– TEMİZEL, s.206.

n Kişinin sağlığını doğrudan et-
kileyen davranışlar,

olmak üzere beş gruba ayrıl-
mıştır.

Son yıllarda mobbing olgusu, 
yerel mahkeme kararlarına ve Yar-
gıtay kararlarına yansımıştır.15 An-
kara 8. İş Mahkemesi, E. 2006/19; K. 
2006/625 ve 20.12.2006 tarihli bir 
kararında özetle, 7 yıldır başarı ile 
çalışan işçinin son 1,5 yıl içerisin-
de işyerindeki yönetim değişikliği 
sonucu sürekli psikolojik baskı al-
tına alınarak 5 defa yazılı savun-
masının alındığı, iki defa haksız 
olarak kınama cezası verildiği, 
TİS’de bir yıl içinde 3 defa kınama 
cezası alınmasının işten çıkarma 
nedeni olarak kabul edildiği, bu 
durumda işten çıkarılma ihtima-
linin bulunduğu, bu psikolojik taciz 
(mobbing) nedeniyle 5 gün rapor 
alıp ilaç tedavisine başlanıldığı id-
dia edilerek, davacı-işçi tarafından 
disiplin cezalarının iptali ile mane-
vi tazminat isteğinde bulunulmuş-
tur.16 Mahkeme verdiği kararda 
çeşitli mobbing fiillerini incelemiş 
ve bir mobbing tanımı yapmıştır; 
“...tanık beyanlarından da anlaşı-
lacağı üzere işyerinde amirlerinin 
uzaktan, yüksek sesle bağırarak, 
iş yapmasını söylemelerine; tele-
fonla konuşurken, konuşmasına 

15– ÇİL, Şahin, İş Hukuku Yargıtay İlke Kararları, 
9. Hukuk Dairesi, 2010-2011 Yılları, Ankara, s. 457-
459,460.

16– Karar özeti bu kaynaktan alıntıdır: BİLGİLİ, Ab-
bas, İş Hukukunda Yeni Bir Kavram Mobbing (Psiko-
lojik Taciz), İstanbul Barosu Dergisi, Sayı: 2011/4, Cilt: 
87, Sayfa: 86-95, 2011, s.91.
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aldırılmadan emir ve görev ver-
melerine; yüksek sesle bağırarak 
“sen bu işi beceremiyorsun” gibi 
sözlü saldırılara ve hakaretlere 
maruz kalmıştır. Kişilik hakları 
çiğnenmiş, çalışma arkadaşları 
arasında küçük düşürülmüştür. 
Bu davranışlar mahkememizce 
işçiyi yıldırmaya, psikolojik baskı 
uygulayıp genellikle de işten ay-
rılmasını sağlamaya yönelik dav-
ranışlar olarak değerlendirilmiştir. 
Yine tanık beyanıyla doğrulanan, 
davacının mesai sonrasında ağ-
lama krizine girmesi, psikolojik 
tedavi görmesi, rapor alması da 
bu kanaati kuvvetlendirmektedir. 
Psikolojik taciz kavramı, işyerin-
de bireylere üstleri, eşit düzeyde 
çalışanlar ya da astları tarafından 
sistematik biçimde uygulanan her 
tür kötü muamele, tehdit, şiddet, 
aşağılama gibi davranışları içer-
mektedir. Toplanan delillerden 
davacıya üstleri tarafından kötü 
muamele yapılıp aşağılanarak 
uygulandığı…” şeklinde ifade edil-
miştir.17

Yargıtay’ın bir kararında mob-
bing olgusu, Alman Federal İş 
Mahkemesi kararına atıf yapıla-
rak tanımlanmıştır. Yargıtay 9. HD. 
14.03.2008 tarihli, E.2008/3122, 
K.2008/4922 sayılı bir kararında; 
“işyerinde psikolojik taciz (mob-
bing) çağdaş hukukun son za-
manlarda mahkeme kararlarında 
ve öğretide dile getirdiği bir hukuk 
kurumudur. Örneğin; Alman Fe-
17– Ankara 8. İş Mahkemesi, E. 2006/19; K. 2006/625 
ve 20.12.2006 tarihli kararı.

deral İş Mahkemesi bir kararında 
işçilerin birbirine sistematik ola-
rak düşmanlık beslemesi kasten 
güçlük çıkarması, eziyet etmesi 
veya bu eylemlerin işçinin başta 
işveren olmak üzere amirleri ta-
rafından gerçekleştirilmesi olarak 
tanımlanmıştır. (BAG, 15.01.1997, 
NZA. 1997) Görüleceği üzere, işçi 
bir taraftan diğer işçiye, diğer ta-
raftan işverene karşı korunmak-
tadır.” şeklinde ifade edilmiştir.

Medyaya da yansımış olan bir 
diğer dava,18 Prof. Dr. Dehen Altıner 
(1985’ten beri Marmara Üniversi-
tesi Eczacılık Fakültesi Biyokimya 
Anabilim Dalı’nda Öğretim Gö-
revlisi) tarafından ‘fakülte dekanı’ 
aleyhine açılan mobbing davası-
dır. Açılan davada davacı-öğretim 
üyesi, amir durumdaki davalı-de-
kan tarafından maruz kaldığı ve 
mobbing teşkil eden; öğrencileri-
nin laboratuvarlardan kovulması, 
araştırmalarına ödenek sağlan-
maması, çay ocağının yanında 
sunta ile çevrili bir odaya sürül-
mesi, asistanlarına kadro veril-
memesi ve bir bölüm toplantısında 
davalı-dekan tarafından haykıra-
rak odadan kovulması vb. husus-
ları davalı-dekan aleyhine olarak 
ispatlanmış ve kişilik haklarına 
saldırıda bulunulduğu, küçük dü-
şürüldüğü, itibarının zedelendiği 
kanıtlanmış ve yerel mahkemenin 
bu kararı Yargıtay’ca onanmıştır.

18– TEMİZEL, s.217; ÖZÇELİK, Burcu, “Mobbing 
Davaları Yaygınlaşıyor”, Hürriyet, 29 Ocak 2007, 
02.11.2013’de ziyaret edilmiştir.  
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Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin 
daha güncel bir kararında;19 “…daha 
önce çalıştığı yerde çalıştırılmayıp, 
keşif sırasında çekilen fotoğrafla-
ra ve dosya kapsamına göre kapı-
sı olmayan, içerisinde sadece bir 
masa ve hijyenik olmayan tuvalet 
bulunan, köpek kulübesine ya-
kın bir yerde çalışmaya zorlandığı 
anlaşılmıştır... Davacının yaptığı 
iş, mezuniyeti ve kariyeri dikka-
te alındığında; olumsuz koşul-
lar taşıyan, kapısı dahi olmayan 
bu yerde çalışmaya zorlanması 
açıkça mobbing uygulaması olup, 
işini kaybetme korkusuyla belli 
bir süre çalışmanın süreklilik arz 
eden bu uygulamayı kabul anla-
mına gelmeyeceği açıktır. Somut 
olaydaki bu olumsuzlukların, iş 
koşullarında aleyhe değişiklik 
kapsamında olmayıp, mobbing 
kapsamında değerlendirilmesinin 
gerektiği anlaşılmakla, davacı-
nın bu nedenle iş akdini feshinin 
haklı nedene dayandığı; Ortadoğu 
Teknik Üniversitesi mezunu olan, 
endüstri mühendisi olarak görev 
yapan davacının yukarıda özel-
likleri sayılan olumsuzlukları ta-
şıyan bir yerde görev yapmaya 
zorlanmasının, diğer işçiler nez-
dinde onur kırıcı bir durum olarak 
değerlendirilip...’’ şeklinde hüküm 
kurulmuştur. Yine 2012’de Yar-
gıtay 9. Hukuk Dairesi’nin verdiği 
bir kararda, 56 yaşında evli bir ka-
dın olan davacının, 14 yıl aralıksız 
19– YG. 9. HD. T. 5.4.2012, E. 2010/1911, K. 2012/11638 
ilgili karar için bkz. ÇSGB, s.26 vd.

olarak davalı bankanın İstanbul 
işyerinde avukat olarak çalışma-
sının ardından Adana ve farklı 
illerde kısa sürelerle 9 ay boyun-
ca, 30 kez yer değiştirmek sure-
tiyle görevlendirilmesi mobbing 
olarak değerlendirilmiştir (YG. 9. 
HD. T. 28.2.2012, E. 2009/30916, K. 
2012/6093).

Bu noktaya kadarki inceleme-
mizde, gerek doktrindeki tanımlar 
gerekse de Yargıtay kararları dik-
kate alındığında, mobbing eylemi-
nin çeşitli unsurlarını şöyle ifade 
edebiliriz:

n Mobbing, iş yerinde “sistemli”, 
“sürekli” ve “kasıtlı” bir şekilde işçi 
veya işçiler aleyhine yapılmalıdır. 

n Gizli veya açık şekilde yapı-
labilecek (doğrudan-dolaylı mob-
bing20) zamana yayılan bu dav-
ranışlar sonucunda mağdurlarda 
“fiziksel veya ruhsal çeşitli zarar-
lar” meydana gelmelidir. 

Birçok farklı sektörde görüle-
bilecek mobbing (psikolojik taciz) 
üstler tarafından astlarına uygu-
lanabileceği gibi, astları tarafından 
üstlerine de uygulanabilir (dikey 
mobbing) ya da eşitler arasında 
da gerçekleşmesi (yatay mobbing) 
mümkündür.21 Yukarıda da zikre-
dildiği üzere, gerek psikolojik taci-
ze konu teşkil eden fiiller gerekse 
de faillerin bu fiilleri yapmaya iten 
saikler çok farklı olabilmektedir.

20– TEMİZEL, s.202 vd.

21– KÜÇÜKKAYA, s.105; ŞEN, s.51; TEMİZEL, s.200 vd.



84  HUKUKİ DÜZENLEMELER ÇERÇEVESİNDE PSİKOLOJİK TACİZ (MOBBİNG) VE İSPAT YÜKÜ / Doğa Ekrem DOĞANCI - Recep ÇAKRAK

II. HUKUKSAL DURUM VE 
BAŞVURU YOLLARI
A. ANAYASA’DA MOBBİNG 
OLGUSU
İşçinin sadakat borcunun kar-

şısında, işverenin işçiyi gözetme 
(koruma) borcu yer alır.22 Bu bor-
cun gereği olarak işveren, işçi-
nin kişiliğini, bedensel ve ruhsal 
bütünlüğünü, şeref ve onurunu, 
kişisel ve mesleki saygınlığını, 
ahlaki değerlerini, özel yaşamını 
korumak ve onun kişilik hakkı-
na saygı göstermek zorundadır.23 
İşverenin işçisini gözetme borcu 
temelini, temel hak ve özgürlük-
lerden almaktadır. Kişilik hakkı, 
kişinin toplum içinde saygınlığını 
ve kişiliğini serbestçe geliştirme-
sini temin eden varlıkların tümü 
üzerindeki hakkı olarak doktrinde 
tanımlanmaktadır.24 Kişilik hak-
larına ilişkin olarak herkes kişiler 
hukukunun temel ilkelerinden 
olan; eşitlik ilkesi, (kamu ve özel 
hukuktaki sınırlamalar çerçeve-
sinde) özgürlük ilkesi ve kişiye 
saygı ve kişiliğin korunması ilke-
sine riayet etmekle yükümlüdür.25 
İşçinin korunması borcunun içine 
bu anlamda psikolojik taciz (mob-
bing) hiç şüphesiz girmektedir.26

İşverenin işçisini gözetme bor-
cunun temeli; 1982 Anayasası’n-
daki temel hak ve özgürlüklere 
dayanmaktadır. Söz konusu işçiyi 

22– SÜZEK, Sarper ,İş Hukuku, İstanbul: Beta Yayın-
ları, 8.Basım,2012, s. 419.  

23– SÜZEK, s.420.

24– DURAL, Mustafa/ÖĞÜZ, Tufan, Kişiler Hukuku, 
8. Baskı, İstanbul: Filiz Kitapevi, 2006, s.94.

25– DURAL/ÖĞÜZ, s.11 vd.

26– BİLGİLİ, s.22; SÜZEK, s.420 vd.

gözetme borcunun ihlali Anaya-
sa’daki amir hükümlerin ihlalini 
oluşturacağı gibi, aynı zaman-
da işçi üzerinde psikolojik baskı 
kurulmasına da neden olacaktır. 
Mobbing olgusu ile ilişkilendirebi-
leceğimiz maddelerin bir kısmını 
burada zikretmek gerekirse; 

n ANY. m.12 (temel hak ve hür-
riyetlerin niteliği ) f.1’e göre, “Her-
kes, kişiliğine bağlı, dokunulmaz, 
devredilmez, vazgeçilmez temel 
hak ve hürriyetlere sahiptir.”

n ANY. m.17 (kişinin dokunul-
mazlığı, maddi ve manevi varlığı ) 
f.1’e göre, “Herkes, yaşama, mad-
di ve manevi varlığını koruma ve 
geliştirme hakkına sahiptir. Tıbbi 
zorunluluklar ve kanunda yazılı 
haller dışında, kişinin vücut bü-
tünlüğüne dokunulamaz; rızası 
olmadan bilimsel ve tıbbi deney-
lere tabi tutulamaz. Kimseye iş-
kence ve eziyet yapılamaz; kimse 
insan haysiyetiyle bağdaşmayan 
bir cezaya veya muameleye tabi 
tutulamaz.”

n ANY. m.12 (zorla çalışma ya-
sağı ) f.1’e göre; “Hiç kimse zorla 
çalıştırılamaz. Angarya yasaktır”. 

n ANY. m.19 (kişi hürriyeti ve 
güvenliği) 

n ANY. m.20 vd. (özel hayatın 
gizliliği ve korunması)

n ANY. m.20 vd. (sosyal ve eko-
nomik haklar ve ödevler)

n ANY. m.49 (çalışma hakkı ve 
ödevi)’ göre; “Çalışma, herkesin 
hakkı ve ödevidir. Devlet, Çalışan-
ların hayat seviyesini yükseltmek, 
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Çalışma hayatını geliştirmek için 
Çalışanları ve issizleri korumak, 
Çalışmayı desteklemek, işsizliği 
önlemeye elverişli ekonomik bir 
ortam yaratmak ve Çalışma barı-
sını sağlamak için gerekli tedbirle-
ri alır.”

n ANY. m.50 (çalışma şartları 
ve dinlenme hakkı)’ye göre; “Kim-
se, yaşına, cinsiyetine ve gücüne 
uymayan işlerde çalıştırılamaz. 
Küçükler ve kadınlar ile bedenî ve 
ruhî yetersizliği olanlar çalışma 
şartları bakımından özel olarak 
korunurlar.”

denilmek suretiyle, işverenin 
işçisini gözetme borcunun temeli 
olan düzenlemelere yer verilmiş-
tir. Bu bağlamda, mobbingin Ana-
yasa’da belirtilen temel hak ve öz-
gürlüklere aykırılık oluşturacağı 
kanaatine varılmaktadır.

B. MEDENİ VE BORÇLAR 
KANUNU ÇERÇEVESİNDE 
MOBBİNG OLGUSU
Mobbing, işçi veya işçilerin ki-

şilik haklarının ihlali sonucunu 
doğurur. Türk Medeni Kanunu ve 
Türk Borçlar Kanunu kişilik hak-
kının korunmasına ilişkin mad-
deler ihtiva etmektedir. Konuya 
ilişkin TMK. m.23/1-2’de; “Kimse, 
hak ve fiil ehliyetlerinden kısmen 
de olsa vazgeçemez. Kimse öz-
gürlüklerinden vazgeçemez veya 
onları hukuka ya da ahlaka aykı-
rı olarak sınırlayamaz.” şeklinde 
bir düzenlenme mevcuttur. Yine 

TMK. m.24’de; “Hukuka aykırı ola-
rak kişilik hakkına saldırılan kim-
se, hakimden saldırıda bulunan-
lara karşı korunmasını isteyebilir. 
Kişilik hakkı zedelenen kimsenin 
rızası, daha üstün nitelikte özel 
veya kamusal yarar ya da kanu-
nun verdiği yetkinin kullanılması 
sebeplerinden biriyle haklı kılın-
madıkça, kişilik haklarına yapı-
lan her saldırı hukuka aykırıdır.” 
denilmek suretiyle, kişilik hakkı-
na karşı gerçekleştirilen saldırıya 
karşı kişiliğin korunmasındaki te-
mel prensibi konu almıştır.

Kişilik hakkına tecavüz halin-
de hangi davaların açılabileceği 
hususu, TMK. m.25’de düzenlen-
miştir:27

n Psikolojik taciz (mobbing) 
henüz gerçekleşmemekle birlikte 
davacının kişilik haklarına sal-
dırı yapılacağı hususunda ciddi 
emareler ve endişeler bulunması 
durumunda; saldırının önlenme-
si davası açılabilir. Zaten mobbing 
süreci sistematik olup zamana da 
yayıldığı için böyle bir tehlikenin 
varlığı, durumun özelliğine göre 
davalının hareketlerinden tespit 
edilebilecektir.

n Psikolojik taciz (mobbing) 
başlamış ve bu taciz durumu ha-
len devam etmekte ise; TMK. 
m.25/1’e göre davacı tecavüzü 
durdurma (saldırıya son verme) 
davasını açabilir.

n Psikolojik taciz sona ermiş 

27– KÜÇÜKKAYA, s.110; SÜZEK, s.425.
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ancak kişilik hakkına saldırının 
etkileri hala devam ediyorsa; hu-
kuka aykırılığın tespiti için tespit 
davası açabilir.

Bu davaların yanı sıra davacı, 
düzeltmenin veya kararın üçüncü 
kişilere bildirilmesi ya da yayın-
lanması isteminde de bulunabilir.

Bu davaların açılabilmesi için 
kusur aranmadığı gibi, maddi veya 
manevi bir zarar doğmuş olması 
da şart değildir.28 

Bu davalar şayet mobbing, iş-
veren tarafından yapılmışsa, işve-
rene karşı, şayet diğer işçi veya iş-
çiler tarafından yapılmışsa bu kişi 
veya kişilere karşı açılabileceği 
gibi, buna göz yuman ve bu suretle 
işçiyi koruma borcunu ihlal eden 
işverene karşı da açılabilir.

Saldırı ile iş ilişkisi arasında 
bağlantı kurulduğu sürece görevli 
mahkeme iş mahkemesi olduğu 
belirtilmektedir.29 Yetkili mah-
keme hususunda davacı, kişilik 
haklarının korunması için kendi 
yerleşim yeri veya davalının yer-
leşim yeri mahkemesinde dava 
açabilecektir (TMK. m.25/5). İş 
Mahkemeleri Kanunu  m.5’e göre, 
yetki hususunda davacı davayı, 
davalının ikametgahının bulundu-
ğu yer veya işçinin işini yaptığı yer 
mahkemesinde açabilir. Doktrin 
ve Yargıtay kararlarında30  TMK. 

28– DURAL/ÖĞÜZ, s.144 vd.

29– BİLGİLİ, s.31.

30– Örneğin basın yoluyla kişiliğe yapılan tecavüz-
lerde, haksız fiilin meydana geldiği yer mahkeme-
sinde de dava açılabileceği Yargıtay tarafından kabul 
edilmektedir; YG. 4.HD. E.1426, K.3411, T.18.3.2004.

m.25/5’in kesin bir yetki kuralı 
olmadığı kabul edilmektedir. Yasa 
koyucunun kişilik hakkı zarara 
uğrayan kişiyi koruma amacı dik-
kate alınıp, bu iki hüküm birlikte 
değerlendirildiğinde, bunların çe-
lişen hükümler değil işçiye tanın-
mış ilave bir hak olduğunu kabul 
etmek gerekecektir.31

Mobbing dolayısıyla tazmi-
nat davaları ile ilgili olarak, TMK. 
m.25/3’e dayanılarak maddi ve/
veya manevi tazminat istenebile-
ceği gibi, yine haksız fiilden doğan 
zararla ilgili olarak genel hüküm-
lerden TBK. m.49’a göre maddi 
tazminat ve TBK. m.58 gereği de 
manevi tazminat isteminde bulu-
nulabilir.

TBK. m.49’a göre maddi tazmi-
nat isteyebilmek için;32 

n Mobbingin konusunu teşkil 
eden kişilik haklarına tecavüz ni-
teliğinde olan fiil veya fiiller olmalı, 

n Söz konusu fiil veya fiiller hu-
kuka aykırı olmalı (kanunda ön-
görülen hukuka uygunluk neden-
lerinden biri olmamalı), 

n Mobbingi gerçekleştiren da-
valının kusuru olmalı veya kusur-
suz sorumluluk hallerinden biri 
mevcut olmalı, 

n Mobbing dolayısıyla maddi bir 
zarar ortaya çıkmış olmalı,

n Kişilik haklarına tecavüz eden 
fiil (mobbing) ile zarar arasında 
nedensellik bağı bulunmalıdır.

31– BİLGİLİ, s.32.

32– OĞUZMAN, Kemal/ÖZ, Turgut, Borçlar Hukuku 
Genel Hükümler, Cilt 2, 10. Bası, İstanbul:Vedat Ki-
tapçılık, 2013, s.11 vd.
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Mobbing mağduru davacı, 
maddi tazminat davası ile birlik-
te, örneğin yaşadığı ruhsal dep-
resyon nedeniyle yaptığı tedavi 
harcamaları, iktisadi geleceğin 
sarsılmasına ilişkin zararlar (TBK. 
m.54) hakkında asılsız çıkan dedi-
kodular nedeniyle iş bulamaması 
sonucu uğradığı zararlar, yapılan 
ayrımcılık sonucu kendisine ek iş 
verilmemesi veya ücret artışı ya-
pılmaması sonucu uğradığı zarar-
lar vb. talep edebilir.33

TBK. m.63 (hukuka aykırılığı 
kaldıran haller) ve TMK. m.24/2’de 
ifade edildiği üzere, zarar görenin 
rızası hukuka aykırılığı ortadan 
kaldırmaktadır. Ayrıca verilen rı-
zanın sınırlarını aşan zararlarda 
mağdurun rızası tazminatta indi-
rim sebebi (TBK. m.52/1) olarak 
uygulama alanı bulmaktadır.34 
Buradaki mağdurun rızası, örtülü 
olabileceği gibi açık da olabilir.35 
Ancak mobbing olgusunun kendi 
dinamikleri içinde, özellikle işine 
son verilme baskısı altında işçinin 
vermiş olduğu rızanın veya alay 
edilmesi durumunda ya da ken-
disine seviyesinin çok altında işler 
verilmesi vb. durumlarda işçinin 
psikolojik tacize boyun eğmesi, 
bu durumun onun özgür iradesi-
ne dayanmadığından bahisle rıza 
olarak kabul edilmemesi gerek-
mektedir.36

33– BİLGİLİ, s.35 vd.

34– OĞUZMAN/ÖZ, Cilt-1, s.119.

35– OĞUZMAN/ÖZ, Cilt-1, s.119 vd.

36– BİLGİLİ, s.37.

Mobbingin cinsel taciz aracı-
lığı ile yapılması da mümkündür. 
Bu konuda Yargıtay bir kararında, 
cinsel tacizin mağdurun psikolojisi 
üzerindeki durumu ile ilgili olarak; 
‘’...taciz olayının etki ve sonuçları-
nın temadi etmekte olduğundan 
…bir nevi mobbinge dönüştüğü... ’’ 
ifade edilmiştir.37 Cinsel taciz du-
rumlarında mağdurun rızasının 
açık olması gerektiği hususu sa-
vunulduğu38 gibi doktrinde TBK. 
m.52/1’in cinsel taciz olaylarına 
uygulanmaması gerektiği görü-
şü39 de mevcuttur.

Birçok Yargıtay kararında 
mobbing sonucu kişilik hakla-
rı zarar gören davacının, manevi 
tazminat istemi kabul edilmekte-
dir. Mobbing sonucu üzüntü, kay-
gı, utanç duyan, küçük düşürülen 
ve depresyona giren kişinin TBK. 
m.58 (ölüm ve cismani zarar du-
rumunda özel hüküm niteliğin-
deki BK. m.56 uygulama alanı bu-
lacaktır) gereği manevi tazminat 
isteminde bulunması gündeme 
gelebilmektedir. Şartları yukarıda 
zikredilen maddi tazminat iste-
minde bulunabilmek için gereken 
şartlar ile esasen örtüşen manevi 
tazminata ilişkin şartlardan, özel-
likle “kusur” hususu yeni Borçlar 
Kanunu’ndaki değişiklikten sonra 
tartışılır hale gelmiştir. Türk Borç-

37– YG. 9. HD. 2008/37500 E., 2013/31544 K., 
04.11.2012 tarihli kararı.

38– BİLGİLİ, s.36.

39– ERGİN, Berrin, Türk Hukuk Sisteminde Cinsel 
Suçlar- Taciz ve Çalışma Hayatı, Sicil İş Hukuku Der-
gisi, Sayı:7, 2007, s.154.
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lar Kanunu’nun 58. maddesinde 
eskiden doktrinde ve Yargıtay uy-
gulamasında aranan zararın ağır-
lığı şartı bulunmamasının yanın-
da, eski Borçlar Kanunu’nun 49. 
maddesinde aranan ‘’kusurun hu-
susi ağırlığı’’ şartı da aranmamak-
tadır. TBK. m.58’de artık zararın 
ağırlığı şartı aranmayacaksa da, 
kusur aranıp aranmaması hususu 
tartışılır hale gelmiştir. Kanunun 
sistematiği, kanun koyucunun 
amacından hareketle kusurun 
maddi tazminattaki gibi aranma-
sını savunan görüşler40 olduğu 
gibi, maddenin lafzından ve ma-
nevi zararın ispatındaki güçlükten 
hareketle kusur aranmamasını 
savunan görüşler41 de vardır.

Yine mobbing konusunda; TBK. 
m.417 (işçinin genel olarak kişili-
ğinin korunması), TBK. m.418 (ev 
düzeni içinde çalışan işçinin kişi-
liğinin korunması ) ve TBK. m.419 
(kişisel verilerin kullanılmasında 
kişiliğinin korunması) önemli dü-
zenlemelerdir. Bu düzenlemeler-
den TBK. m.417’ye değinmek gere-
kirse: “İşveren, hizmet ilişkisinde 
işçinin kişiliğini korumak ve saygı 
göstermek ve işyerinde dürüstlük 
ilkelerine uygun bir düzeni sağla-
makla, özellikle işçilerin psikolojik 
ve cinsel tacize uğramamaları ve 
bu tür tacizlere uğramış olanla-
rın daha fazla zarar görmemele-
ri için gerekli önlemleri almakla 

40– OĞUZMAN/ÖZ, Cilt-1, s.255 vd.

41– BİLGİLİ, s.40 vd.

yükümlüdür (1. Fıkra). İşveren, iş-
yerinde iş sağlığı ve güvenliğinin 
sağlanması için gerekli her türlü 
önlemi almak, araç ve gereçleri 
noksansız bulundurmak; işçiler de 
iş sağlığı ve güvenliği konusunda 
alınan her türlü önleme uymakla 
yükümlüdür (2. Fıkra). İşverenin 
yukarıdaki hükümler dâhil, kanu-
na ve sözleşmeye aykırı davranı-
şı nedeniyle işçinin ölümü, vücut 
bütünlüğünün zedelenmesi veya 
kişilik haklarının ihlaline bağ-
lı zararların tazmini, sözleşmeye 
aykırılıktan doğan sorumluluk 
hükümlerine tabidir (3. Fıkra)….”. 
Söz konusu düzenleme ile artık 
psikolojik taciz (mobbing) olgusu 
ilk kez açıkça bir yasal düzenle-
mede zikredilmiştir. “Psikolojik 
tacizi” maddeye ekleyen Komis-
yon’un değişiklik gerekçesinde 
yapılan düzenleme ile işçinin onur 
ve saygı gösterilmek dâhil bütün 
kişilik değerlerinin korunması 
yükümlülüğü düzenlenmiş, cinsel 
tacizin yanında diğer psikolojik 
tacizlerin de (İşyerinde psikolojik 
taciz-mobbing) kişilik değerlerini 
ihlal eden sebepler kategorisinde 
sayıldığı vurgulanmıştır.”42 Ayrıca 
bu kanun değişikliğinden önce de 
mobbing nedeniyle açılan tazmi-
nat davalarının genel hükümler 
üzerinden borca aykırılık hüküm-
lerine dayandırılabileceği kabul 

42– 6098 sayılı Borçlar Kanunu’nun 417. Maddesinin 
Gerekçesi. 
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edilmekte iken43 artık özel bir 
düzenleme olarak, işçinin korun-
ması esasına uygun olarak TBK. 
m.417/3 hükmü açıkça, m.417/1 
hükmü gereğince işçinin kişiliğini 
korumak ve saygı göstermek ve 
işyerinde dürüstlük ilkelerine uy-
gun bir düzeni sağlama yüküm-
lülüklerine aykırı davranan işve-
renin, borca aykırılık hükümlerine 
göre sorumlu olacağını yaptırım 
altına almıştır.44 Borca aykırılık 
rejimi mağdur açısından haksız fiil 
hükümlerine nazaran birçok yön-
den daha avantajlıdır:45

n Kusuru ispat külfeti, akdi so-
rumlulukta TBK. m.112 gereğince 
işverene aitken, haksız fiil sorum-
luluğunda işçi işverenin kusurunu 
TBK. m.49 gereği ispat edecektir. 

n Haksız fiil sorumluluğunda 
dava (zarar görenin zararı öğren-
mesinden başlayarak) 2 yıllık za-
manaşımına tabi (TBK. m.72) iken, 
akdi sorumlulukta 10 yıllık zama-
naşımına (TBK. m.146) tabidir.

n Haksız fiil sorumluluğunda 
(TBK. m.66) farklı olarak, akdi so-
rumlulukta ifa yardımcısından 
dolayı borçluyu kurtuluş kanıtı 
getiremeyeceği şekilde TBK. m.116 
gereğince kusursuz sorumlu tut-
maktadır.

43– KÜÇÜKKAYA, s.109.

44– ÖZSUNAY, Ergun, Gerçek Kişilerin Hukuki Du-
rumu, 4. Bası, İstanbul 1979, s. 123; CENTEL, Tankut, 
Türk iş Kanunu’nda Genel Olarak İşçinin Kişiliğinin 
Korunması, Sicil İş Hukuku Dergisi, S. 24, Aralık 2011, 
s. 13.

45– OĞUZMAN/ÖZ, Cilt-2, s.37; SÜZEK, s.437.  

C. İŞ HUKUKUNDA MOBBİNG 
OLGUSU VE BAŞVURU YOLLARI
1. Mobbing ve Ayrımcılık
Mobbing, işverenin, iş görme 

borcuna aykırılık teşkil ettiği gibi, 
işverenin eşit davranma borcuna 
da aykırılık teşkil eder.46 Adalet 
ve hakkaniyet düşüncesine da-
yanan eşitlik ilkesi uluslararası 
metinlerde bulunduğu gibi (İnsan 
Hakları Evrensel Bildirgesi 2, 7 ve 
23. maddeler; Avrupa Sosyal Şar-
tı’nın 4. maddesinin 3.fıkrası vb.) 
hukukumuzda da anayasal pozitif 
dayanağını Anayasa’nın 10. mad-
desinden alır: “Kadınlar ve erkek-
ler eşit haklara sahiptir. Devlet, bu 
eşitliğin yaşama geçmesini sağla-
makla yükümlüdür. Bu maksatla 
alınacak tedbirler eşitlik ilkesine 
aykırı olarak yorumlanamaz (1. 
fıkra). Çocuklar, yaşlılar, özürlüler, 
harp ve vazife şehitlerinin dul ve 
yetimleri ile malul ve gaziler için 
alınacak tedbirler eşitlik ilkesine 
aykırı sayılmaz (2. fıkra). Hiçbir 
kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa 
imtiyaz tanınamaz (3. fıkra). Dev-
let organları ve idare makamları 
bütün işlemlerinde kanun önünde 
eşitlik ilkesine uygun olarak hare-
ket etmek zorundadırlar (4.fıkra).”

İş kanununda eşitlik ilkesi 
5. maddede düzenlenmiştir. İK. 
m.5/1 ve 5. fıkraları arasında bu 
ilkenin çeşitli görünümleri dü-
zenlenmiştir: “İş ilişkisinde dil, ırk, 
cinsiyet, siyasal düşünce, felsefi 

46– TEMİZEL, s.413 vd.; KÜÇÜKKAYA, s.106; SÜZEK, 
s.425; BİLGİLİ, s. 47 vd. 
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inanç, din ve mezhep ve benzeri 
sebeplere dayalı ayırım yapılamaz 
(1. fıkra). İşveren, esaslı sebepler 
olmadıkça tam süreli çalışan işçi 
karşısında kısmi süreli çalışan iş-
çiye, belirsiz süreli çalışan işçi kar-
şısında belirli süreli çalışan işçiye 
farklı işlem yapamaz (2. fıkra). İş-
veren, biyolojik veya işin niteliğine 
ilişkin sebepler zorunlu kılma-
dıkça, bir işçiye, iş sözleşmesinin 
yapılmasında, şartlarının oluş-
turulmasında, uygulanmasında 
ve sona ermesinde, cinsiyet veya 
gebelik nedeniyle doğrudan veya 
dolaylı farklı işlem yapamaz (3. 
fıkra). Aynı veya eşit değerde bir iş 
için cinsiyet nedeniyle daha düşük 
ücret kararlaştırılamaz (4. fıkra). 
İşçinin cinsiyeti nedeniyle özel ko-
ruyucu hükümlerin uygulanması, 
daha düşük bir ücretin uygulan-
masını haklı kılmaz (5. fıkra).”

İş hukukunda psikolojik tacizin 
ayrımcılık şeklinde ortaya çıkma-
sı halinde işçi, İK. m.5/6-1 ve 2’ye 
göre; iş ilişkisinde veya sona er-
mesinde yukarıdaki fıkra hüküm-
lerine aykırı davranıldığında işçi, 
dört aya kadar ücreti tutarındaki 
uygun bir tazminattan başka yok-
sun bırakıldığı haklarını da talep 
edebilir.” Doktrinde her ne kadar 
kanunun lafzında tazminat ibaresi 
bulunsa da, bunun teknik olarak 
bir tazminat olmayıp hukuksal 
bir yaptırım olduğu ve bu yüzden 
mobbingin konusunu teşkil eden 
eşit davranma borcunun ispatının 

yeterli olduğu, ayrıca işçinin her-
hangi bir zararının47 ve işverenin 
kusurunu ispatlamak zorunda ol-
madığı ifade edilmektedir.48 Ayrıca 
öngörülen, bu tazminat nisbi nite-
likte olduğu için 4 aya kadar ibaresi 
toplu, iş sözleşmeleri veya iş söz-
leşmeleri ile arttırılabilir. Ayrıca bu 
tazminat çıplak ücret üzerinden 
hesaplanacak olup ayrıca diğer 
ücret ekleri dikkate alınmaz.49

Ayrımcılık tazminatı ile işçile-
re karşı ayrımcılığa dayalı olarak 
yapılan fesih sonucu işçinin elde 
edebileceği tazminat kalemleri 
arasındaki ilişki tartışmalıdır. İş 
güvencesi kapsamındaki işçilere 
yapılan feshin geçersizliğine karar 
verildiğinde işveren, (işçiyi işe baş-
latmazsa) kararın kesinleşmesine 
kadar çalıştırılmadığı süre için iş-
çinin en çok dört aya kadar doğ-
muş bulunan ücreti (İK. m.21/3) ile 
(işçiyi başvurusu üzerine işveren 
bir ay içinde işe başlatmazsa) en 
az dört aylık ve en çok sekiz aylık 
ücreti tutarında iş güvencesi taz-
minatı ödemekle yükümlü olur. 
Doktrinde ayrımcılık tazminatı ile 
iş güvencesi tazminatının işvere-
nin aynı fiilden birden fazla hukuki 
yaptırıma tabi tutulmaması ge-
rekçesi ile aynı anda hükmedile-
meyeceği görüşü olduğu gibi, bu 
görüşe karşılık her iki tazminatın 
da birlikte talep edilebileceği zira, 
gerek sadece 2821 sayılı Sendi-

47– SÜZEK, s.488.

48– BİLGİLİ, s.51.

49– İş Kanunu 5. Maddesinin Gerekçesi
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kalar Kanununun 31’inci madde-
si hükümleri saklı tutulduğu İK. 
m.5/6 cümle 2’nin karşıt anlamın-
dan gerekse de her iki tazminatın 
da farklı amaçlarından bu sonuca 
varılabileceği vurgulanmıştır.50 İş 
güvencesine tabi olmayan işçilerin 
sözleşmelerinin feshi durumunda 
ödenen kötü niyet tazminatı ile (İK 
m. 27/6) ayrımcılık tazminatının 
birlikte talep edilemeyeceği husu-
sunda da benzer şekilde İK. m.5/6 
cümle 2’nin sadece sendikal taz-
minatın birlikte ödenemeyeceğini 
öngördüğünü ve ayrıca işçi lehine 
yorum ilkesi dikkate alınarak kötü 
niyet ve ayrımcılık tazminatının 
birlikte istenebileceği savunul-
muştur.51

Nihayet ayrımcılık tazminatı 
ile bir önceki başlıkta da değindi-
ğimiz maddi ve manevi tazminat 
bir görüşe göre birlikte talep edi-
lemeyecekken52 diğer görüşe göre 
ayrımcılık tazminatının maddi ve 
manevi tazminat talebine engel 
olmayacağı ve her ikisinin de bir-
likte talep edilebileceği savunul-
maktadır.53 Özellikle ayrımcılık 
tazminatının, zarar şartının aran-
madığı hukuksal bir yaptırım ol-
duğu dikkate alındığı zaman hem 
ayrımcılık tazminatını hem de 
maddi ve manevi tazminat kalem-

50– LİMONCUOĞLU, Alp, İş Hukuku Kapsamında 
Psikolojik Tacizin Değerlendirilmesi ve Mağdurların 
kullanabilecekleri Haklar, Türkiye Barolar Birliği 
Dergisi, No: 105, 2013, s.70; SÜZEK, s.490.

51– LİMONCUOĞLU, s.70; SÜZEK, s.488 vd.

52– Cinsel taciz ile ilgili olarak bu görüşte olan bkz. 
ERGİN, s.153 vd.  

53– BİLGİLİ, s.50. 

lerini birlikte talep edilebileceği 
kabul edilebilmelidir.

2. Mobbing ve İş Sözleşmesinin 
Feshi
a. İşçi ve İşveren Tarafından 
Haklı Nedenle Fesih
İşçinin derhal fesih hakkı-

nı düzenleyen İK. m.24’de açıkça 
belirtilmemiş olsa da, psikolojik 
tacizin işçiye haklı nedenle fesih 
hakkı verdiği doktrince genel ka-
bul edilen görüştür. Buna göre, 
belirli veya belirsiz süreli iş söz-
leşmesinde işçi, İK. m.24’de ifade 
edilen hallerin varlığı halinde, iş 
sözleşmesini, sürenin bitiminden 
önce veya bildirim süresini bekle-
meksizin feshedebilir. Doktrinde 
baskın olan görüşe göre, cinsel ta-
ciz ile ilgili iş kanununa bir hüküm 
konmuşken, psikolojik tacizle ilgili 
bir hüküm konmamış olmasının 
bir eksiklik olduğu ifade edilmiştir. 
Ancak psikolojik taciz olgusunun, 
özellikle, ahlak ve iyi niyet kuralla-
rına uymayan haller ve benzerleri 
başlıklı İK. m.24/2 kapsamındaki 
haller içinde (İK. m.24 f.2-b,c,d ve 
f) olduğu kabul edilmektedir.54 İK. 
m.24 f.2-b,c, d ve f’ye göre işçi; 

“b) İşveren işçinin veya ailesi 
üyelerinden birinin şeref ve na-
musuna dokunacak şekilde sözler 
söyler, davranışlarda bulunursa 
veya işçiye cinsel tacizde bulunur-
sa; 

c) İşveren işçiye veya ailesi 
üyelerinden birine karşı sataşma-

54– KÜÇÜKKAYA, s.109; SÜZEK, s.426; BİLGİLİ, s.52 
vd.
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da bulunur veya gözdağı verirse, 
yahut işçiyi veya ailesi üyelerin-
den birini kanuna karşı davranışa 
özendirir, kışkırtır, sürükler, ya-
hut işçiye ve ailesi üyelerinden bi-
rine karşı hapsi gerektiren bir suç 
işlerse yahut işçi hakkında şeref 
ve haysiyet kırıcı asılsız ağır isnat 
veya ithamlarda bulunursa; d) İş-
çinin diğer bir işçi veya üçüncü 
kişiler tarafından işyerinde cinsel 
tacize uğraması ve bu durumu iş-
verene bildirmesine rağmen ge-
rekli önlemler alınmazsa; f)… ça-
lışma şartları uygulanmazsa” iş 
sözleşmesini derhal feshedebilir.

Bu maddelerin içerikleri de 
doktrindeki görüşlerle somut-
laşmaktadır. Burada detaylarına 
girmeden örnek olarak belirtmek 
gerekirse; İK. m.24/2-b’nin uygu-
lanması için burada sayılan dav-
ranışların Türk Ceza Kanunu’na 
göre suç teşkil etmesi gerekmedi-
ği, bu fıkralarda zikredilen işveren 
kavramına işveren vekilini dahil 
etmemek gerektiğini, zira işveren 
vekilini İK m. 24 f.2-d anlamında 
“diğer işçi” olarak kabul edilme-
si gerektiğini, İK. m. 24 f.2-d’de 
psikolojik taciz açıkça ifade edil-
mediği için mobbing durumunda 
işçinin fesih hakkını kullanmasın-
dan önce işverenden korunmasını 
isteme yönünde bir zorunluluğu 
olmadığı yönünde yorumlar ileri 
sürülmekte ve ilgili fıkralar dokt-
rinde somutlaştırılmaktır. Ayrıca 
İK. m.24/2-f’deki “çalışma şartları 

uygulanmazsa…” ibaresi dokt-
rinde, İş sağlığı ve güvenliği mev-
zuatının öngördüğü tedbirlerin 
alınmaması olarak da değerlendi-
rilmektedir.55 

Doktrinde azınlıkta kalan bir 
başka görüşe göre; mobbingin İK. 
m.24 kapsamında haklı neden-
le fesih hakkı vermekle beraber 
bunun dayanağının; bu görüşü sa-
vunan yazarın makalesinde ifade 
ettiği üzere, ancak burada detay-
larına girilmeyecek çeşitli neden-
lerle İK. m.24/2’nin başlığındaki 
“ve benzerleri” içinde değerlen-
dirilemeyeceği ve mobbingin bir 
iş sağlığı ve güvenliği sorunu ol-
masından bahisle, haklı nedenle 
feshin dayanağını İK. m.24/2 değil, 
sadece sağlık nedenlerden kay-
naklanan haklı nedenle feshi dü-
zenleyen İK. m.24/1’nin ‘a’ bendin-
ce (İş sözleşmesinin konusu olan 
işin yapılması, işin niteliğinden 
doğan bir sebeple işçinin sağlığı 
veya yaşayışı için tehlikeli olursa) 
olmalıdır.56

İşveren tarafından işçinin iş 
sözleşmesi “sözde haklı bir ne-
dene (gerçek olmayan/haksız bir 
nedene)” dayanılarak feshedile-
bilir. Bu durumlarda mobbing ya-
pan (bizatihi veya işbirlikçi olarak) 
işveren ya da işveren vekilleridir. 
Ayrıca mobbingi yapan kişi, işçi 
veya işçiler de olabilir. Bu durum-
da işveren mağduru koruması 

55– LİMONCUOĞLU, s.74; SÜZEK, s.716 vd.

56– ŞEN, s.59 vd.
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gerekirken, aksine failin yanında 
yer alıp, mobbing mağduru işçi-
nin sözleşmesini feshetmek iste-
mektedir.57 Bu durumda işçi, dava 
açıp mobbing olayını ispat ederek 
kıdem tazminatını alabileceği gibi 
kötü niyetli fesih beyanında bulu-
nan işverenden 3 katı kadar ihbar 
tazminatı da alabileceği Yargı-
tay içtihatları ile sabittir. Yargıtay, 
mobbingle ilgili bir kararında; “Da-
vacının işyeri sendika temsilcisi 
olarak göreviyle ilgili girişimlerde 
bulunduğu, işvereni Bölge Çalış-
ma Müdürlüğü’ne şikayet ettiği, 
bunun üzerine işyeri değiştirilip 
psikolojik tacize uğradığı anlaşıl-
maktadır. Mahkemece iş sözleş-
mesinin disiplin kurulu kararında 
gösterilen nedenlerle 22.1.2003 
tarihinde haksız olarak feshedil-
diği kabul edilerek kıdem ve ihbar 
tazminatları yönünden hüküm 
kurulmuştur. Davacının disip-
lin kurulu kararı gerekçesindeki 
eylemleri gerçekleştirdiği yolun-
da davalı delil gösterememiştir. 
Davacı tanıkları iddiayı doğrula-
mışlardır. Bu durumda ihbar taz-
minatının üç katı tutarında kötü 
niyet tazminatı verilmesi gerekir-
ken sadece ihbar tazminatı ile ilgili 
hüküm kurulmuştur. İhbar taz-
minatının üç katı olarak da kötü 
niyet tazminatına hükmedilmesi 
gerekirken yazılı şekilde reddi ha-
talı olup bozmayı gerektirmiştir.’’ 
şeklinde hüküm kurmuştur.

57– BİLGİLİ, s.63 vd.

Mobbing yapan failin iş sözleş-
mesinin, işverence, haklı nedenle 
feshi gündeme gelebilir. Doktrin-
deki baskın görüş; yukarıda izah 
edilmiş olan işçinin haklı nedenle 
feshi ile paralel şekilde işverenin 
de mobbing failinin iş sözleşmesi-
ni İK. m.25/2-b,c,d,e (ahlak ve iyi 
niyet kurallarına uymayan haller 
ve benzerleri) dayanarak feshe-
debileceğini savunmaktadır.58 İK. 
m.25/2-b,c,d,e maddesine göre; 
“b) İşçinin, işveren yahut bunların 
aile üyelerinden birinin şeref ve 
namusuna dokunacak sözler sarf 
etmesi veya davranışlarda bulun-
ması yahut işveren hakkında şe-
ref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbar 
ve isnadlarda bulunması 

c) İşçinin işverenin başka bir 
işçisine59  cinsel tacizde bulunma-
sı. 

d) İşçinin işverene yahut onun 
ailesi üyelerinden birine yahut iş-
verenin başka işçisine sataşması 
veya 84 üncü maddeye aykırı ha-
reket etmesi 

e) İşçinin, işverenin güvenini 
kötüye kullanmak, hırsızlık yap-
mak, işverenin meslek sırlarını 
ortaya atmak gibi doğruluk ve 
bağlılığa uymayan davranışlarda 
bulunması.’’ hallerinde işveren iş-
çinin sözleşmesini haklı nedenle 

58– SÜZEK, s.426; BİLGİLİ, s.64 vd.

59– “işverenin diğer bir işçisi” ifadesini haklı olarak 
ödünç işçiyi, memuru, sözleşmeli personeli ve yine 
çırak, stajyer öğrenci gibi kişileri kapsayacak şekilde 
geniş algılanması gerektiği hususunda ve bu yönde 
cinsel taciz hususunda örnek Yargıtay kararları için 
bkz. BİLGİLİ, s.66 vd.  
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feshedebilir. Buna karşılık dokt-
rinde azınlıkta kalan bir görüşe 
göre psikolojik taciz, açıkça, İK. 
m.25/2’de düzenlenmemiş oldu-
ğundan ve ayrıca “ve benzerleri” 
içinde değerlendirilemeyeceğin-
den bahisle işverenin ancak failin 
sözleşmesini geçerli nedenle (İK. 
m.18) feshedebileceğini savun-
maktadır.60

İK. m.26’ ya göre; işçi veya işve-
ren, İK. m.24/2 veya m.25/2’ye da-
yanarak kullanacağı sözleşmeyi 
fesih yetkisini, iki taraftan birinin 
bu çeşit davranışlarda bulundu-
ğunu, diğer tarafın öğrendiği gün-
den başlayarak altı iş günü içinde 
ve her halde fiilin gerçekleşme-
sinden itibaren bir yıl içinde kul-
lanmalıdır. Yargıtay kararlarında 
bu 6 altı günlük süre hususunda 
bazen işçi lehine yorum yapabil-
mektedir. Yargıtay bir kararında, 
cinsel tacizin mağdurun psikolojisi 
üzerindeki durumu ile ilgili olarak: 
‘’...taciz olayının etki ve sonuçları-
nın temadi etmekte olduğu ve bir 
nevi mobbinge dönüştüğü ve bu 
nedenle 6 işgününün geçmemiş 
olduğunu...”61 ifade etmek suretiy-
le mobbingin işçi üzerindeki etki-
lerinin devam etmekte olduğu ve 
bu yüzden işçi lehine 6 iş gününün 
geçmediği yorumunu yapmıştır. 
Yargıtay, mobbingin işçiye karşı 
“sistematik”, “zamana yayılan” 
ve “tekrarlanır” bir şekilde yapılan 

60– ŞEN, s.60 ve 62.

61– YG. 9. HD., T.04.11.2012, 2008/ 37500 E., 
2010/31544 K. sayılı kararı.

eylemler olduğunu benimsemek-
tedir. Böylece her bir eylem ayrı 
bir psikolojik taciz kabul edilme-
yip, eylemlerin tümünün tek bir 
psikolojik taciz vakası olduğu ka-
bul edilerek, olaylar arasında ciddi 
bir zaman aralığı olmadığı hallerde 
süre geçse de hukuken bir kesin-
tinin olmayacağını kabul etmek-
tedir.62

b. Haklı Neden-Geçerli Neden 
Ayrımı ve İşe İade Davaları
İş güvencesinin bir görünümü 

olan işe iade davaları için geçer-
li nedenle fesih kavramı önem 
taşımaktadır. İşveren açısından 
haklı nedenle fesih yukarıda izah 
edildiği üzere, İK. m.25’de düzen-
lenmişken, geçerli nedenle fesih 
İK. m.18’de düzenlenmiştir. Mob-
bingle ilgili olarak, İK. m.18/1’de 
belirtilen geçerli nedenle fesih 
hali, “işçinin davranışlarından 
kaynaklanan” bir sebeple yapılan 
fesihtir.63  

Geçerli nedenle feshin, işçinin 
davranışından kaynaklanacağı 
için, mobbing kavramının geçer-
li nedenle fesihte uygulama alanı 
bulması, işçinin bir başka işçi üze-
rinde psikolojik tacizde bulunması 
durumunda ortaya çıkabilir. Do-
layısıyla, işçilerin birbiri üzerin-
de psikolojik tacizde bulunması, 
mobbing yapan işçinin iş sözleş-
mesinin, işverence, geçerli neden-
le feshedilmesine yol açacaktır. 

62– LİMOCUOĞLU, s.77.

63– BİLGİLİ, s.70.
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İşçinin psikolojik tacizde bu-
lunduğu iddiası ile işine son ve-
rilmesi durumunda, işçi ihbar ve 
kıdem tazminatı almak için alacak 
davası açma yoluna gidebileceği 
gibi, bunun yerine İK. m.25/son’a 
göre işe iade davası da açabilir. Bu 
durumda işveren işçiyi bir ay için-
de işe başlatmak zorundadır, aksi 
takdirde işçiye en az dört aylık ve 
en çok sekiz aylık ücreti tutarında 
tazminat ödemekle yükümlüdür. 
Ayrıca işe iade kararı kesinleş-
mesine kadar çalıştırılmadığı süre 
için, işçiye en çok dört aya kadar 
doğmuş bulunan ücret ve diğer 
hakları öder (İK. m.21/1,3). 

İK. m.18’in (geçerli nedenle fe-
sih) uygulama alanı bulabilmesi 
için bu maddenin 1. fıkrasına göre; 

n ortada otuz veya daha fazla 
işçi çalıştıran bir işyeri olmalı,64 

n İş kanunu veya Basın İş kanu-
nuna tabi bir işçinin bu işyerinde 
en az altı aylık kıdemi olmalı,65

n işçi burada belirsiz süreli iş 
sözleşmesi ile çalışmalıdır.66 

Ayrıca İK. m.25/son gereği işe 
iade davası açan veya iş sözleş-
mesi işverence İK. m.18 gereği 

64– Yargıtay verdiği bir kararında, İK. m.18’in nispi 
emredici olduğu, toplu iş sözleşmesi taraflarının işçi 
yararına, bu madde hükümlerinin aksine düzenleme 
yapabileceğini ve sözleşmenin feshinde işyerin-
de çalışan işçi sayısının otuzun altında da olsa, iş 
güvencesinden yararlanabileceğine ilişkin toplu iş 
sözleşmesi hükmüne uyulması gerektiğini kabul 
etmiştir. YG. 9.HD. E.2005/12317, K.2005/19404, 
T.26.5.2005, Çalışma ve Toplum, 2006/2, s.275-277.

65– Yargıtay verdiği bir kararında, altı aylık kıdem 
süresi koşulunun nispi emredici nitelikte olduğunu 
ve işçi yararına bu sürenin kısaltılabileceğini ka-
bul etmiştir. YG. 9.HD. E.2008/22787, K.201012440, 
T.06.05.2010.

66– SÜZEK, s.571.

haklı nedenle fesih edilmek iste-
nen işçinin, işletmenin bütününü 
sevk ve idare eden işveren vekili 
ve yardımcıları ile işyerinin bütü-
nünü sevk ve idare eden ve işçiyi 
işe alma ve işten çıkarma yetkisi 
bulunan işveren vekili konumun-
da bulunmaması gerekir (İK. m.18/
son).

İşçi davranışlarından kaynak-
lanan fesihte, işçi kusurlu davra-
nışı ile sözleşmeye aykırı davranıp 
bu davranış sonucunda iş ilişkisi 
olumsuz etkilenmeli ve psikolo-
jik tacize konu olan bu davranı-
şın, “uyarıyla geçiştirilecek ölçüde 
hafif olmayan, fakat haklı nedenle 
derhal fesih yoluna gidilmesini de 
haklı kılacak ölçüde ağır olmayan 
bir durumda”67 olması gerekir. Bu 
husus İK. m.18/2’nin madde ge-
rekçesinde de ifade edilmiştir; “İş 
Kanunu’nun 25. maddesinde be-
lirtilen ve derhal fesih için öngörü-
len sebepler niteliğinde olmamak-
la birlikte işçinin iş sözleşmesine 
aykırı davranışları olabilir; işvere-
ne zarar vermek veya zararın te-
dirginliğini oluşturmak; işyerinde 
rahatsızlığa neden olacak şekilde 
çalışma; işyerindeki işçi arkadaş-
larından borç para istemek, arka-
daşlarını işverene karşı kışkırt-
mak, uyarılara rağmen işini eksik, 
kötü veya yetersiz olarak yerine 
getirmek, işyerinde iş akışını ve iş 
ortamını olumsuz etkileyebilecek 

67– DEMİR, Cuma Arif, Geçerli Neden-Haklı Neden 
Ayrımı, İstanbul Barosu Dergisi, Sayı: 2013/3, Cilt: 87, 
Sayfa: 190-193, 2013, s.190.  
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bir biçimde diğer kişilerle ilişkile-
re girmek, işin akışını durduracak 
şekilde uzun telefon görüşmeleri 
yapmak, sık sık işe geç gelmek ve 
işini aksatacak şekilde işyerinde 
dolaşmak gibi hallerdir.’’ Kanun 
gerekçesinde özellikle işçinin dav-
ranışı ile ilgili verilen örnekler so-
mut olayda haklı fesih nedeni ola-
rak kabul edilen ve zaman zaman 
bu konudaki yargı kararlarında 
yer alan nedenlerle de örtüşebil-
mekte olup, bu durum haklı neden 
ve geçerli neden ayrımında belir-
sizliğe neden olabilmektedir.68 Bu 
ayrımın yapılması kanun koyucu 
tarafından yargı kararlarına ve 
doktrine bırakılmıştır. Söz konusu 
ayrımın önemi, geçerli nedenle ve 
haklı nedenle feshe bağlanan so-
nuçlarda kendini göstermektedir. 
Bu farklar;69 

n İşçinin eylemi İK. m.25/2’de 
ki ağırlıkta ise, işçi kıdem ve ihbar 
tazminatına hak kazanamaz. An-
cak İK. m.18’de işçi kıdem ve ihbar 
tazminatına hak kazanır, sadece 
işe iade davasını kaybeder.

n Geçerli sebebe dayanan fesih-
te savunma alınması zorunludur 
(İK. m.19/2). Ancak İK. m.25/2 an-
lamındaki fesihlerde savunmanın 
alınmasına gerek olmadığı gibi, 
feshin yazılı yapılması, fesih nede-
nin açık ve kesin olarak belirlen-
mesi şartı da aranmamaktadır.

n Son olarak, İK. m.25/2’deki 

68– DEMİR, s.192.

69– SÜZEK, s.568 vd.; DEMİR, s.193 vd.; BİLGİLİ, s.71.

hallerde, iş sözleşmesi ihbar süresi 
verilmeden ve tazminatsız feshe-
dilebilirken, geçerli nedenin varlığı 
halinde süreli ve tazminatlı fesih 
söz konusu olacaktır. 

Böylece mahkeme, açılan da-
vada haklı neden-geçerli neden 
ayrımında, psikolojik taciz iddia-
sına konu davranış veya davra-
nışların haklı nedenle fesih olup 
olmadığını araştıracaktır. Bu du-
rumda açılan davada:70

n Fesih haklı ise; işçi kıdem ve 
ihbar tazminatı kazanamayacak 
ve işe iade davasını kaybedecek-
tir.

n Fesih haklı olmamakla birlik-
te, geçerli bir neden tespit edilirse 
(yani psikolojik tacizle bağlantısı 
olan ancak psikolojik taciz ağırlı-
ğında olmayan bir davranış tespit 
ederse) işe iadeye karar vermeye-
cektir.

n Gösterilen neden haklı olma-
dığı gibi geçerli de değilse; işçinin 
işe iadesine karar verecektir.

3. İş Sağlığı ve Güvenliği Sorunu 
Olarak Mobbing ve Çalışmadan 
Kaçınma Hakkı
İşverenin gözetme borcuna ay-

kırılık hallerinden biri olarak psi-
kolojik tacizden yukarıda bahset-
miştik.71 İşverenin gözetme borcu, 
Türk Borçlar Kanunu’nun yanında 
özel olarak 6331 sayılı İş Sağlığı ve 
Güvenliği Kanunu (İSGK.) ile de dü-

70– DEMİR, s.194; BİLGİLİ, s.71.

71– Bkz. s.7.
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zenlenmiştir.72 İSGK. m.4, işvere-
nin, çalışanların işle ilgili sağlık ve 
güvenliğini sağlamakla ilgili genel 
yükümlülüğünü düzenlemiş ve 
devamında bu hususu detaylan-
dırmıştır. İSGK. m.4-a’da, “Mes-
leki risklerin önlenmesi, eğitim 
ve bilgi verilmesi dâhil her türlü 
tedbirin alınması” şeklinde ifade 
edilerek, işverenin gözetim borcu 
çok geniş bir şekilde ele alınmıştır. 
Böylece işverenler sadece İSGK. 
m.4-a,b,c,d’ de var olan önlemleri 
almakla yetinmeyecek, ekonomik 
ve teknolojik gelişmelerin gerek-
tirdiği her türlü önlemi almakla 
yükümlü olacaklardır.73 İSGK.’nın 
içeriğinde psikolojik taciz gibi iş-
çinin manevi kişilik değerlerini de 
zedeleyecek durumlar ile ilgili özel 
bir hüküm içermemesi doktrinde 
eleştirilmiştir. Ancak İSGK.’dan 
önce (mülga İK. m.77 vd.) kabul 
edilenin şu anda İSGK. için de ge-
çerli olması gerektiği, bu nedenle 
işverenin iş sağlığı ve güvenliğini 
sağlama yükümlülüğünün, psiko-
lojik tacizi önleme yükümlülüğü-
nü de içerdiği kabul edilmektedir.74 
İSGK. m.2’de bu kanunun “kamu 
ve özel sektöre ait bütün işlere ve 
işyerlerine, bu işyerlerinin işve-
renleri ile işveren vekillerine, çırak 
ve stajyerler de dâhil olmak üzere 

72– NARMANLIOĞLU, Ünal, İş Hukuku, Ferdi İlişkileri 
I, Genişletilmiş ve Gözden Geçirilmiş 3. Baskı, İstan-
bul, 1998, s. 245-247

73– Mülga İK. m.77 /1 ile ilgili benzer bir yorum için 
bkz. ŞEN, s.62; SÜZEK, s.863. 

74– LİMONCUOĞLU, s.59 vd.; TEMİZEL, s.213; ŞEN, 
s.62 vd. Yargıtay 10. HD.’nin bu yönde kararı için bkz. 
YG. 10. HD. E.2001/6310, K.2008/2821, T.4.3.2008.

tüm çalışanlarına faaliyet konu-
larına bakılmaksızın” uygulana-
cağı belirtilmiştir.75 Olumlu olarak 
yeni kanunla kimlerin korunduğu 
hususuna açıklık getirilmiştir. Bu-
radan hareketle psikolojik tacize 
karşı tüm çalışanların koruma al-
tına alındığı sonucuna ulaşabiliriz. 

Doktrinde işverenin, iş sağlığı 
ve güvenliğinden doğan sorum-
luluğunun niteliği tartışmalıdır. 
İşverenin, gözetim borcuna aykırı 
davranması durumunda, oluşan 
zararın hangi esaslara göre ve na-
sıl düzenleneceği konusunda özel 
bir düzenleme öngörülmemiştir. 
Yargıtay kararları sorumluluğun 
esası hususunda, kusur veya ku-
sursuz sorumluluk olması konu-
sunda farklılık arz etmektedir.76 
İncelememizde bu görüşlerin de-
taylarına77 girilmeden çok kısa bir 
şekilde ifade etmek gerekirse; ku-
sursuz sorumluluğu savunan gö-
rüşe göre, yasada bir boşluk vardır 
ve sorumluluğun niteliği ile ilgili bu 
boşluğu işçiyi koruma sosyal ama-
cıyla ve İSGK. m.4-a’daki her türlü 
önlemi noksansız alma yükümlü-
lüğü ile birlikte değerlendirip ku-
sursuz sorumluluğu kabul etmek 
gerekmektedir.78 Buna karşılık 
kusur sorumluluğunu savunan 
görüşe göre, İSGK. m.4-a’daki her 
türlü önlemi alma ibaresi bir so-

75– LİMONCUOĞLU, s.59.

76– LİMONCUOĞLU, s.63; SÜZEK, s.432.

77– SEVİMLİ, Ahmet, Türk Borçlar Kanunu m.417 ve 
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Işığında Genel Olarak 
İşçinin Kişiliğinin Korunması, Çalışma ve Toplum 
Dergisi, No: 1, Yıl: 2013, s.126 vd.; SÜZEK, s.61 vd. ve 
s.429 vd.

78– SEVİMLİ, s.130 vd.
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rumluluk sistemi getirmemiştir ve 
kusursuz sorumluluk ancak yasa 
ile öngörülebilir.79 Öğretide, ku-
surun objektifleştirilmesi olarak 
ifade edilen80 ve aynı kategorideki 
bir “model” işverenin baz alındığı 
bu görüşte, sorumluluğun hukuki 
niteliğini kusursuz sorumluluğa 
yaklaştırmaktadır. Ancak burada 
işveren gerekli her türlü önlem al-
dığını ispatlayarak sorumluluktan 
kurtulabilir.

Bütün bu görüşler içinde şayet 
işçinin yürütmekte olduğu iş ile 
meydana gelen zarar arasında uy-
gun illiyet (nedensellik) bağı ke-
silmişse, artık işverenin sorum-
luluğundan bahsedilemeyecektir. 
İlliyet bağını kesen nedenlerden 
biri de zarar gören işçinin ağır ku-
surudur.81 İşçi, iş sağlığı ve güven-
liği konusunda alınan her türlü 
önleme uymak (TBK. m.417/II) ve 
kendisinin sağlık ve güvenliklerini 
tehlikeye düşürmemekle yüküm-
lüdür (İSGK. m.19/1). Diğer taraftan 
İSGK. m.4/3’ göre: “Çalışanların 
iş sağlığı ve güvenliği alanındaki 
yükümlülükleri, işverenin sorum-
luluklarını etkilemez.” Doktrinde 
bu hükmün, idari ve cezai yaptı-
rımlar (İSGK m.25,26) bakımından 
anlamlandırılması gerektiği, zira 
hukuki sorumluluğun konusunda 
esas olanın özel hukuk karakterli 
Türk Borçlar Kanunu hükümleri 
olduğu ifade edilmektedir.82

Şayet işverenin işletmesi, TBK. 

79– SÜZEK, s.429 vd.

80– SÜZEK, s.431 vd.

81– SEVİMLİ, s.130.

82– SEVİMLİ, s.131.

m.71 anlamında tehlike arz eden 
işletme niteliğinde veya adam 
çalıştıranın sorumluluğunu dü-
zenleyen TBK. m.66 söz konusu 
ise işverenin, kusursuz şekilde 
sorumlu tutulması mümkündür. 
Yine işçiyi gözetme borcu, baş-
ka bir işçiye veya işveren vekiline 
bırakılmış ise, bu kişinin davra-
nışlarından doğan zarardan da 
işveren TBK. m.116 (ifa yardım-
cılarının fiillerinden sorumluluk) 
göre kusursuz sorumludur. Bu 
noktada özellik arz eden bir hu-
sus; işverenin çalışanları arasında 
iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi 
ve diğer sağlık personeli görev-
lendirmekle yükümlü ise, bu kişi-
lerin görevlerini gerektiği gibi ye-
rine getirmemesi nedeniyle diğer 
işçilerin yaşam, sağlık ve beden 
bütünlüklerinin zarar görmesi du-
rumunda işveren, TBK. m.116 uya-
rınca kusursuz sorumlu olacaktır. 
Ayrıca işyerinde İSGK. uyarınca 
işverenler ile çalışanları arasında 
belirlenen niteliklere sahip per-
sonel bulunmaması da bu sonu-
cu değiştirmeyecektir, zira İSGK 
m.4/4’e göre; “İşyeri dışındaki uz-
man kişi ve kuruluşlardan hizmet 
alınması, işverenin sorumlulukla-
rını ortadan kaldırmaz.” 83

Psikolojik tacize maruz kalan 
işçi, TBK. m.408’e göre iş görme 
borcunu ifadan kaçınabilmektedir. 
Burada işverenin, işçinin işgörme 
borcunu kusuruyla engellemesi 
halinden bahisle psikolojik taciz 

83– SEVİMLİ, s.133.
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eyleminin gerçekleştirilmesinden 
söz edilmektedir. İşçi psikolojik 
tacize maruz kaldığı için işgörme 
borcunu yerine getiremezse,  iş-
veren daha sonra işçinin söz ko-
nusu edimi yerine getirmesini is-
teyemeyecektir. Benzer hususta, 
İSGK.’ya göre, işverenin iş sağlığı 
ve güvenliği hükümlerine uyma-
ması durumunu ile ilgili olarak ça-
lışmaktan kaçınma hakkı başlıklı 
İSGK. m.13’de esasen çalışmaktan 
kaçınma hakkı ve işçinin fesih 
hakkı düzenlenmiştir. İSGK. m. 
13/1’e göre: “…ciddi ve yakın tehli-
ke ile karşı karşıya kalan çalışan-
lar kurula,84 kurulun bulunmadığı 
işyerlerinde ise işverene başvu-
rarak durumun tespit edilmesini 
ve gerekli tedbirlerin alınmasına 
karar verilmesini talep edebilir. 
Kurul acilen toplanarak, işveren 
ise derhâl kararını verir ve duru-
mu tutanakla tespit eder. Karar, 
çalışana ve çalışan temsilcisine 
yazılı olarak bildirilir.’’ Bu hüküm-
le birlikte tehlikenin niteliği ciddi 
ve yakın olarak belirtilmiş, ancak 
mülga İK. m.83’de ayrıca belirtilen 
tehlikenin hayati olması gerekliliği 
kaldırılmıştır ve bu anlamda teh-
likenin niteliğinde bir yumuşama 
söz konusu olmuştur. Buradan 
hareketle, mobbing durumu için 
daha çok, çalışmaktan kaçınma 
hakkı veya iş sözleşmesinin fesih 
hakkı kullanılacaktır.85

84– İSGK m.3/1-k’ya göre kurul; İş Sağlığı ve Güven-
liği Kurulu’dur.

85– LİMONCUOĞLU, s.83.

İşçinin başvurusu üzerine ku-
rul acilen toplanacak, işveren ise 
derhal kararını verecektir. 4857 
sayılı İK.’da işverenin karar süresi 
ile ilgili bir düzenleme yapılma-
mışken, İSGK.’da işverenin derhal 
karar vereceği açıkça belirtilmiş-
tir. İş sözleşmesiyle çalışanlar, 
talep etmelerine rağmen gerekli 
tedbirlerin alınmadığı durumlarda, 
tabi oldukları kanun hükümlerine 
göre iş sözleşmelerini feshedebile-
ceklerdir (İSGK. m.13/4). Böylece, 
işçinin hizmet sözleşmesini fesih 
hakkı, yaptığı başvurusu üzeri-
ne İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu 
veya işverenin olumlu bir tespitte 
bulunması zorunluluğu86 olmadan 
doğacaktır.87 Şayet ciddi ve yakın 
bir tehlikenin önlenemez olduğu 
bir durum söz konusu ise, İSGK. 
m. 13/2’ye göre, işçinin iş sağlığı 
ve güvenliği kuruluna veya işve-
rene başvuru prosedürü olmak-
sızın işyerini veya tehlikeli bölgeyi 
terk etme hakkının bulunduğu ve 
bu yüzden çalışmaktan kaçındığı 
dönemdeki ücreti ile kanunlardan 
ve iş sözleşmesinden doğan diğer 
haklarının kısıtlanamayacağı dü-
zenlenmiştir.

D. MOBBİNGDE İSPAT YÜKÜ
Genel kural, kanunda aksine 

bir hüküm bulunmadıkça her-
kes hakkını dayandırdığı olgula-
rın varlığını ispatla yükümlüdür 

86– SÜZEK, s.882.

87– LİMONCUOĞLU, s.82.
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(TMK. m.6; HMK. m.190/1). Örne-
ğin, bunun somut bir görünümü 
olan İK. m. 20/2’ ye göre “feshin 
geçerli bir sebebe dayandığını is-
pat yükümlülüğü işverene aittir. 
İşçi, feshin başka bir sebebe da-
yandığını iddia ettiği takdirde, bu 
iddiasını ispatla yükümlüdür.’’ 
Böylece, işe iade davasında88 işçi, 
iş sözleşmesinin haklı/geçerli bir 
neden dışında başkaca bir nedenle 
feshedildiğini ispatla yükümlüdür.

Ancak ayrımcılığı89 düzenle-
yen İK. m.5/son bu genel kuralı 
yumuşatmıştır. Buna göre; “işçi 
bir ihlalin varlığı ihtimalini güçlü 
bir biçimde gösteren bir durumu 
ortaya koyduğunda, işveren böyle 
bir ihlalin mevcut olmadığını ispat 
etmekle yükümlü olur.’’ denilmek 
suretiyle genel kurala istisna ge-
tiren İK. m.5/son’dan yararlan-
ması gerektiği kabul edilmekte-
dir.90 Doktrinde psikolojik tacizin, 
ayrımcılık olarak görüldüğü bir 
davada, tacize uğradığı iddiasın-
daki işçinin genel yapılan Yargıtay 

88– İşçi alacakları hakkında daha fazla bilgi için 
bkz. ÇAKRAK, Recep, “Belirsiz Alacak Davasının 
İşçi Alacakları Bakımından Değerlendirilmesi”, 
Karatahta İş Yazıları Dergisi, S.3, Aralık 2015, s.173-
194. 

89– Ayrımcılığa dayalı olarak işyerinde mobbing 
mağduru olan işçi, dört aya kadar ücreti tutarında 
ayrımcılık tazminatı alabileceği gibi, uğradığı psiko-
lojik tacizden dolayı yoksun kaldığı haklarını da talep 
edebilir. Söz konusu ayrımcılık tazminatı İK. m.5’te 
öngörülen tazminattan fazla ise, munzam zarar kar-
şılığı maddi tazminat ve manevi tazminat talep ede-
bilir. (SEVİMLİ, s.140-141).
Ayrımcılığa ilişkin,  20/4/2016 tarihinde yürürlü-
ğe giren “Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu 
Kanunu” ayrıntılı düzenlemeler içermektedir. Söz 
konusu kanun psikolojik taciz ile ilgili hususları da 
içerisinde barındırmaktadır.

90– BİLGİLİ, s.74.

karar incelemelerinde, Yargıtay’ın 
İK. m.5’den bahsetmeksizin özel-
likle cinsel tacizin ispatı konu-
sunda bu yönde karar vermekte 
olduğuna işaret edilmektedir.91 
Yargıtay, cinsel tacizle ilgili birçok 
davada, özellikle hayatın olağan 
akışı kriterini kullanmak suretiy-
le mağdur işçi lehine ispat kolay-
lığı sağlamaktadır. Bu davalardan 
bazıları;92 “…sarkıntılık eylemle-
ri çok zaman gizli yapıldığından 
nitelikleri itibariyle görgü tanık-
larıyla ispatı mümkün olmayan 
olaylardır” YG. 9. HD., T.19.2.1998, 
E.1997/21644; “davacının olayları 
yer ve zaman belirterek ayrıntı-
lı biçimde anlatarak kendi iffetini 
herhangi bir sebep yokken orta-
ya koyması yaşamın olağan akı-
şına aykırıdır”; Yargıtay 9. Hukuk 
Dairesi, 4.11.2010, E. 2008/37500, 
K. 2010/31544.; “..bir kadın işçinin 
namus ve iffetini etkileyebilecek 
şekilde nedensiz yere kendisinin 
cinsel tacize uğradığı yönünde bu 
kadar ayrıntılı olarak açıklamada 
bulunması hayatın olağan akışı-
na aykırıdır…” Yargıtay 9. Hukuk 
Dairesi, 28.1.2010, E.2008/14529, 
K. 2010/1463.; “…İşyerinde çalı-
şan üç bayan işçinin de ustaba-
şını suçlayan dilekçeler vererek 
işyerini terketmeleri dikkat çeki-
cidir. Bayan işçilerin kendilerine 
sarkıntılık yapıldığı konusu da bu 
şekilde iftirada bulunmaları da 

91– SEVİMLİ, s.124 vd.; BİLGİLİ, s.75 vd.

92– SEVİMLİ, s.124.
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hayatın olağan akışına uygun ol-
mayan bir durumdur…” Doktrinde 
cinsel tacizle ilgili bu yorumların, 
çalışmamızda inceleme konu-
su yapmayacağımız çekinceleri 
de belirtilmek suretiyle, mobbing 
davalarına emsal olarak uygulan-
ması önerilmektedir.93

Uygulamada Yargıtay ayrımcı-
lık dışında da mobbing mağduru 
lehine ispat kolaylığı sağladığı gö-
rülmektedir. Örneğin Yargıtay 9. 
Hukuk Dairesi’nin. 14.03.2008 T., 
E.2008/3122, K.2008/4922 sayılı 
kararında: 

“....İşçinin anlattığı mobbing 
teşkil eden olayların tutarlık teş-
kil etmesi, kuvvetli bir emarenin 
bulunması gerekmektedir. Kişilik 
hakları ve sağlığın ağır saldırıya 
uğraması mobbingin varlığını tar-
tışmasız kabulünü doğurur. Öte 
yandan ispat kurallarının zorla-
nan sınırları usul hukukunda yeni 
arayışlara yol açmıştır. Emare işte 
bu anlayışın bir sonucudur. Olay-
ların tipik akışı, tecrübe kuralları 
göz önüne alındığında verilecek 
sonuçla ispat gerçekleşir. Başka 
bir anlatımla bu ilk görünüş is-
patıdır. (Üstündağ, Saim; Medeni 
Yargılama Hukuku B. 6, İstanbul 
1997; sh. 622). Somut olayda da-
vacı işçi dövülmüş, rapor sonrası 
işe geldiğinde huzursuz edilmiştir. 
Davacının dövülmesinden sonra 
işyerinde huzursuz edildiği, da-
vacı tanığı ve olayların tipik akışı 

93– SEVİMLİ, s.124 vd.; BİLGİLİ, s.77.

göstermektedir. İşçi psikolojik ta-
ciz sonucunda istifa etmiştir. Bu 
konuda yeterli emare bulunmak-
tadır. Kıdem tazminatının hüküm 
altına alınması gerekirken reddi 
bozmayı gerektirmiştir’’ mobbing 
ispatında emare üzerinden gidile-
rek işçi lehine ispat kolaylığı sağ-
lanmıştır. 

Belge ve tanık delillerinin ya-
nında, işçinin gerek işyerindeki 
İş ve Sosyal Güvenlik Kurulunda 
gerekse yargıda psikolojik taciz 
olduğunu ileri sürdüğü olayları 
ayrıntılı şekilde not etmesi veya 
bu konuda bir günlük tutması ve 
işçinin psikolojik tacize uğrama-
sı nedeniyle işin yapılması işçinin 
sağlığı ya da yaşayışı için tehlikeli 
olursa, bu durumun da mutlaka 
hekim raporu ile tespit ettirilmesi 
önerilmektedir.94

SONUÇ
Mobbing, bireysel ve toplumsal 

etkileri olan ve tüm dünyada oldu-
ğu gibi ülkemizde de sıkça görülen 
ve kamuoyunun gündemine gelen 
bir işyeri sorunudur. İş yerinde za-
mana yayılan davranışlarla, sis-
temli, sürekli ve kasıtlı bir şekil-
de yapılan mobbing, işçi-işveren 
ilişkisi içinde görülebileceği gibi 
işçiler arasında da gerçekleşebilir. 
Psikolojik tacize konu teşkil eden 
fiiller gerekse de faillerin bu fiille-
ri yapmaya iten saikler çok farklı 
olabilir. 

94– ŞEN, s.64.
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İşverenin, işçisine karşı teme-
lini temel hak ve özgürlüklerden 
alan gözetme (koruma) borcu ve 
eşit davranma borcu var. Bu an-
lamda psikolojik taciz (mobbing) 
hiç şüphesiz işçinin korunması 
borcunun ve belli durumlarda eşit 
davranma borcunun içine gir-
mektedir. İncelememizde mob-
bing tanımlanıp çeşitli başvuru 
yolları incelenmiştir. Türkiye’de 
psikolojik taciz ile mücadelede de 
iş hukukuna tabi çalışanlar var 
olan yasalar kapsamında çeşitli 
haklara sahiptirler. 

Medeni Kanun ve Borçlar Ka-
nunu’ndaki genel hükümler çer-
çevesinde kişilik hakları ihlaline 
dayanarak koruma davaları ve 
maddi/manevi tazminat davaları 
yoluyla hak aramalarının önün-
de engel yoktur. Bu davalar şayet 
mobbing, işveren tarafından ya-
pılmışsa işverene karşı, şayet di-
ğer işçi veya işçiler tarafından ya-
pılmışsa bu kişi veya kişilere karşı 
açılabileceği gibi, buna göz yuman 
ve bu suretle işçiyi koruma bor-
cunu ihlal eden işverene karşı da 
açılabilir. 

İş Yasası’nda mobbing konusu-
na doğrudan değinen hüküm ol-
mamakla birlikte işçiler, psikolojik 
taciz İK m. 5 anlamında ayrımcılık 
teşkil ediyorsa ayrımcılık tazmi-
natı talep edebilirler. Kötü niyet 
tazminatı ve iş güvencesi kapsa-
mındaki iş yerleri için söz konusu 
olan işe başlatmama tazminatı 

ile korunmak istenen menfaatler 
ayrımcılık tazminatı ile korun-
mak istenen menfaatlerden farklı 
olduğundan bahisle ve işçi lehine 
yorum ilkesi de dikkate alınarak 
ayrımcılık tazminatı ile birlikte işe 
başlatmama tazminatı veya kötü 
niyet tazminatı da talep edilebi-
leceği düşünülmektedir. Ayrıca 
mobbingin İK m. 24 f.2 ve 25 f.2 
maddeleri kapsamında olup işçiye 
veya işverene haklı nedenle fesih 
hakkı vermektedir. Şayet psikolo-
jik taciz, haklı nedenle derhal fesih 
yoluna gidilmesini haklı kılacak 
ölçüde ağır olmayan bir durum 
teşkil ediyorsa, iş güvencesi kap-
samındaki iş yerlerinde geçerli 
nedenle feshi düzenleyen İK md. 
18 uygulanması söz konusu ola-
bilir. Geçerli nedenle fesihe, haklı 
nedenle fesihten bağlanan fark-
lı sonuçlar bağlanmıştır. Bu hü-
küm İK m. 25/son gereği işe iade 
davasında veya iş sözleşmesinin 
işverence İK md. 18 gereği geçerli 
nedenle fesihinde uygulama ala-
nı bulur. Nihayet doktrinde mob-
bing, iş sağlığı ve güvenlik sorunu 
olarak kabul edilip 6331 sayılı İş 
Sağlığı ve Güvenliği Kanunu çer-
çevesinde değerlendirilmektedir. 
Bu anlamda İSGK m. 4’de işverenin 
tedbir alma ve işçiyi gözetme yü-
kümlüğüne, psikolojik tacizi önle-
me yükümlülüğünün de girmesi 
gerektiği kabul edilmektedir. İSGK 
m. 13’deki şartlar çerçevesinde iş-
çinin fesih hakkı ve çalışmaktan 
kaçınma hakkı düzenlenmiştir. 
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Birçok düzenleme ile mobbing 
mağduru işçinin farklı hukuk-
sal başvuru yollarına gidebilece-
ği kabul edilse de, bugüne kadar 
psikolojik taciz ile ilgili yapılan tek 
düzenlemenin 6098 sayılı Türk 
Borçlar Kanunu’nun 417. madde-
si olduğu görülmektedir. Her ne 
kadar Türk Borçlar Kanunu’nun iş 
ilişkilerinde genel geçerli bir yasa 
olması sebebi ile etkisi büyük ise 
de, bu alanda en kalabalık işçi kit-
lesini kapsamına alan yasa olan 
4857 sayılı İş Kanunu’nda henüz 
mobbing ile ilgili özel bir düzenle-
me öngörülmemiş olması büyük 
bir eksikliktir. Benzer şekilde, 
30.06.2012 tarihinde Resmi Gaze-
te’de yayınlanan 6331 sayılı İş Sağ-
lığı ve Güvenliği Kanunu’nda mob-
bing olgusuna değinilmemiştir. 
Psikolojik tacizi önlemek konu-
sunda gerekli düzenlemeyi içinde 
barındırmayan İş Sağlığı ve İş Gü-
venliği Kanununa psikolojik taci-
zin eklenmesi hususunda güncel 
bir kanun teklifi yapılmıştır. Bu 
kanun teklifi ile psikolojik sağlık 
konusu, İş Kanunu’na eklenmekte 
ve 4’üncü maddede yapılan deği-
şiklikle işverenlerin, çalışanların 
psikolojik sağlığını göz önünde 
tutmaları amaçlanmıştır. Diğer 
taraftan, 7’inci maddede yapılan 
değişiklikle psikolojik taciz yapan 
işverenlere yaptırım uygulaması 
getirilmekte ve 17’inci maddede 
yapılan değişiklikle çalışanlar için 
psikolojik taciz farkındalık eğitim-
leri verilmesi amaçlanmaktadır.”95

95– http://www.haberler.com , 02.05.2016’de ziya-
ret edildi.

Yargıtay’ın da önüne, son yıl-
larda artan mobbing olayları so-
nucunda birçok psikolojik taciz 
davaları gelmektedir. Bu davalar-
da Yargıtay yer yer gerek yabancı 
mahkeme kararlarına gerekse de 
doktrinin görüşlerine de yer ve-
rerek kararlarını tesis etmektedir. 
Bu kararlarında mağdur işçi veya 
işçiler lehine yorumlar yapmakta 
ve ispat kolaylıkları getirmekte-
dir. Ancak psikolojik tacizle daha 
etkin ve adil bir mücadele sağ-
lanması amacıyla, yargının yo-
rumuna daha az ihtiyaç duyacak 
şekilde, psikolojik tacizin açıkça 
düzenlendiği özel düzenlemeler 
yapılması yerinde olacaktır. 

Artan davalar aynı zamanda 
toplumda bir zihniyet değişimini 
de işaret etmektedir. Toplumsal 
farkındalığı arttırmak amacıyla da 
2011/2 sayılı İşyerlerinde Psikolo-
jik Tacizin (Mobbing) Önlenmesi 
Genelgesi yayınlanmıştır. Yine son 
yıllarda sivil toplum örgütlerince 
bu konuda işçileri bilinçlendir-
me eğitimleri verilmesi ve ayrıca 
medya kuruluşlarınca da mobbin-
gin önlenmesi konusunda sosyal 
sorumluluk anlayışı içinde yapılan 
çalışmalar olumlu yöndedir 

Nihayet, psikolojik şiddetin ön-
lenmesinde İş Sağlığı ve İş Güven-
liği Kurulunda görev alan işyeri 
hekimlerine, iş güvenliği uzman-
larına, günlük olayların önlenme-
sine veya işçiler arasındaki veya 
işçi ile işveren arasındaki prob-
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lemlerin çözümünde büyük görev 
düşmektedir. Özellikle bu kişile-
rin işverenin BK. m. 116 anlamında 
ifa yardımcısı sayılıp da işverenin 
kusursuz sorumluluğuna gitme 
ihtimali dikkate alınınca, bu kişi-

lerin seçimlerinde, vasıf ve nite-
liklerinin göz önüne alınmasında 
işverenin hassas davranması ve 
gerekirse iş yeri dışındaki 3. kişi-
lerden profesyonel yardım alması 
gerekmektedir.
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n Geniş anlamda çalışma 
yaşamı, daha dar anlamda 
ifade edersek Türk Endüstri 
İlişkileri Sisteminin bugün 
nasıl göründüğüne ilişkin bir 
değerlendirme yapar mısınız?
Çalışma yaşamı bugün ciddi 

bir baskı altında. Bu baskının ilk 
unsuru, bütün dünyayı etkilediği 
gibi Türkiye’yi de etkilemiş olan 
ekonomik krizden ileri geliyor. 

Kriz içinde Türkiye ekonomisi bü-
yüyor gözüküyor. Ancak bu bü-
yüme bütünüyle Türk sermaye-
sinin birikimi biçiminde olmuyor. 
Bilindiği gibi, Türkiye’de yabancı 
sermaye önemli bir paya sahip. 
2015 yılında Türk ekonomisinin 
%4 büyümüş olması, ne Türk ser-
mayesi için birikim başarısı ne de 
Türkiye’de işçi için iş-aş anlamına 
geliyor. 
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Krizin en önemli yansımala-
rından biri, işgücü piyasasında 
işsizlik ve yoksulluk olarak ken-
disini gösteriyor. Bizim kronik-
leşmiş %10 civarında işsizliğimiz, 
çalışma yaşamı üzerinde baskı 
oluştururken, bilindiği gibi Su-
riye’den gelen göçmenlerin de 
etkisiyle, Türk işgücü piyasası 
ikili bir kıskaç altında; hem içeri-
de işsizliğimiz yüksek, yoksulluk 
bunu takip ediyor hem de yak-
laşık 3 milyon Suriyelinin varlı-
ğından söz ediliyor. Bunların 500 
bininin çalışma çağında olduğu 
ileri sürülüyor. Bu insanların ta-
rım başta olmak üzere, sanayide 
ve giderek hizmetler sektöründe 
çok ucuza çalıştırıldıklarını uygu-
lamadan biliyoruz. Bu durumun 
da yerli işgücü üzerinde ayrıca 
baskı oluşturduğunu biliyoruz. 

Bu çerçevede, endüstri ilişki-
leri sistemi, yani sendikalar, toplu 
pazarlık, grev ve lokavt düzeni de, 
ayrıca bu kriz, işsizlik ve yoksul-
luktan nasibini alıyor. Sendikala-
şabilir işgücü artarken, sendikalı 
işçi sayısı %10’ları biraz geçiyor. 
Ama asıl sorun Türkiye’de toplu 
iş sözleşmesinden yararlanan işçi 
sayısının azlığıdır. 

Bu bağlamda, Türkiye’de sen-
dikalaşma oranı ve toplu iş sözleş-
mesi kapsamından söz ederken 
28 Avrupa Birliği (şimdi İngilte-
re’nin ayrılmasıyla birlikte 27’ye 
düşecek) üyesi ülke içerisinde 
Fransa’daki sendikalaşma oranı 

ve toplu iş sözleşmesi kapsamı-
nın Türkiye’dekiyle karşılaştırıl-
ması öğretici olabilir. Fransa’da 
son verilere göre %7 civarında 
sendikalı işçi var. Bu %7’lik sen-
dikalaşma oranının gerisinde, 
Fransa’da sendikaların ideolojik 
bölünmüşlüğü yatmaktadır. Ken-
di içlerinde hem sendikalar hem 
de üst kuruluşlar, yani konfede-
rasyonlar olarak bölünmüş/par-
çalanmıştır. Bunda da çok şaşıla-
cak bir durum yok. Çünkü Fransız 
modeli, çatışmacı Latin modelinin 
tipik örneğidir. Ancak Fransa’da-
ki bu sendikalaşma oranı endüst-
ri ilişkileri sistemi bakımından 
kendine özgü özellikleri de içinde 
barındırır. 

İlk özellik nedir diye sorulacak 
olursa, ilk özellik, toplu iş sözleşme-
si kapsamındakilerin oranı %70’e 
çıkar. %7 sendikalaşma oranı, 
%70 toplu iş sözleşmesi kapsa-
mındakiler ayrımı nereden ileri 
gelir? Fransa’nın geleneksel en-
düstri ilişkileri sisteminin yapı-
sından ileri gelir. Burada iki özellik 
Fransa’daki toplu iş sözleşmesi 
kapsamındakileri artırır. İlki da-
yanışma aidatı, ikincisi de yaygın 
biçimde başvurulan teşmil uygu-
lamasıdır. Türkiye’de ne yazık ki, 
dayanışma aidatı ve teşmil uy-
gulaması son derece yetersizdir. 
Tipik herhangi bir örneği var mı? 
Özellikle teşmil için doğrusu ya-
kın geçmişte bilmiyorum. Örne-
ğin, 274 ve 275 sayılı sözleşmele-
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rin yürürlükte kaldığı 1963-1980 
döneminde teşmil uygulaması 
var mıydı? Doğrusu bilemiyorum. 
Ama Fransa’da yaygın biçimde 
var. 

Bu yapının gerisinde, Fran-
sa’nın toplumsal özelliklerine 
ayrıca değinmek gerekir. İlki 
Fransa’da özellikle orta öğre-
tim öğrencileri arasında yüksek 
düzeyde örgütlenme örneği bu-
lunmaktadır. Fransa’ya özgüdür. 
Daha orta öğrenim düzeyinde 
çocuklar kurdukları dernekler 
aracılığıyla toplumsal olayları iz-
lerler, onlara katılırlar. Nitekim, 
deneme süreli iş sözleşmelerini 
dört yıla çıkarmak istediklerin-
de orta öğrenim düzeyindeki öğ-
rencilerin başlattıkları eylemler, 
“Gece Ayakta”ya dönüşmüş ve 
sendikalar tarafından da benim-
senmiştir. 

İkincisi, Fransız endüstri iliş-
kileri sisteminde sosyal olayla-
rın, özellikle işçi sınıfından büyük 

bir destek görmesi. Herhangi bir 
yerde eylem yapılıyorsa mutla-
ka oraya destek verilmeli. Eylem 
doğrudan kendisini ilgilendir-
mese bile Fransız işçi sınıfı, sınıf 
bilinci içinde destek verir. Bu an-
layış yerleşmiştir. Dayanışma-
yı, dayanışma aidatına ve teşmil 
uygulamalarına dönüştüren. O 
yüzden Fransız sistemi bizde-
ki yapıyla çok fazla örnek olarak 
karşılaştırılabilecek bir nitelik ta-
şımıyor.

Avrupa Birliği’ne üye öteki ül-
kelerle karşılaştıracak olursak, 
sadece Bulgaristan’da işçilerin 
%20 civarında sendikalaşma ora-
nı varken ve %18 oranında işçi 
toplu iş sözleşmesi kapsamın-
dayken, Türkiye’de sendikalaşa-
bilir işgücünün aşağı yukarı %7,1’i 
toplu iş sözleşmesi kapsamında-
dır. Bu ciddi bir fark oluşturuyor 
ve işçi sınıfının kendi içinde sen-
dikalaşmasını da engelleyecek 
özellikleri içinde barındırıyor. 

n Bizdeki bu durumun 
nedenleri nedir sizce?
Bizimki daha çok Akdeniz mo-

deli içinde İspanyol ve Portekiz 
modellerini andıracak bir takım 
özellikler taşıyor. Hiç kuşkusuz 
bizdeki örgütlenme, toplu pazar-
lık, grev lokavt uygulamaları ba-
kımından asıl sorunun kökeninde 
geç sanayileşmiş olmak, sanayi 
toplumu modeline uyarlanmak-
ta yeterince yol kat edememiş 
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olmak ve günümüzde ise bil-
gi toplumunun gerektirdiklerini 
sağlayacak bir ekonomik yapının 
henüz gerçekleşmemiş olması 
yer alıyor. 

Bunun için çeşitli kavramlar 
ileri sürülüyor. Ekonomik büyü-
me bakımından orta gelir tuza-
ğı ve yine büyüme bakımından 
istihdam yaratmayan büyüme, 
bütün bunlar tartışmalı kavram-
lar elbette. Özellikle istihdam ya-
ratmayan büyüme kavramına 
katılmıyorum. Bizde istihdam en-
formel ekonomide yaratılıyor. O 
yüzden formel istihdam sayıla-
rına dahil edilmiyor. Herhangi bir 
ekonomide gelirin yarısı, belki 
biraz daha fazlası enformel eko-
nomi aracılığıyla yaratılıyorsa, 
elbette istihdamın da enformel 
katmanda yaratılması söz konu-
sudur. Enformel katmanı diğer-
lerinden ayıran özellik nedir? Çok 
açık; sendikalaşma, toplu pazarlık 
ve grev haklarından yoksun çalı-
şanlar demek. Bu giderek yay-
gınlaşacak olursa, Türk endüstri 

ilişkileri sistemi bakımından bu 
katmanlı yapının yeni sorunlar 
yaratacağından kuşku yok. Bu-
nun da önüne geçecek önlemler 
almalıyız.

n Bu durumun toplu pazarlık 
sistemine etkileri nedir?
Bu bağlamda, toplu pazarlık 

düzeni ciddi bir baskı altındadır. 
Bugün Türkiye’de toplu pazar-
lık yapan sendika hangisi olursa 
olsun kutlamak gerekir. Çünkü 
Türkiye’deki toplu iş sözleşmesi 
yapılan işletmelerin çok önemli 
bir bölümü çokuluslu değer zin-
cirlerinin emek yoğun imalat 
aşamasında etkinlik gösteren iş-
letmelerdir. 

Bu işletmeler salt içerde döviz 
kuru, ekonomik büyüme ve iş-
sizlik baskısı altında değiller. Aynı 
zamanda kendi dışımızda benzer 
üretim aşamalarını gerçekleşti-
ren, örneğin; Kuzey Afrika ülke-
leri, Güney Asya’da Bangladeş, 
Pakistan, Hindistan, Çin gibi de-
vasa işgücü piyasalarıyla karşı-
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laştırma yapılan, işgücü maliyet-
leri bakımından ölçü oluşturan 
öteki işgücü piyasalarıyla birlikte 
değerlendirilmeli. Çünkü, bugün 
Türk işgücü piyasasının en önemli 
sorunlarından biri bu örgütlenme 
ve toplu pazarlık aracılığıyla açık-
lamaya çalıştığım katmanlı iş-
gücü piyasasının yapısından ileri 
gelmektedir. Bu katmanlı işgücü 
piyasası kendi içinde rekabete yol 
açıyor. Bir başka deyişle, Türk iş-
gücü piyasasının en önemli so-
runlarından biri hem çalışma ya-
şamı üzerinde baskı yapan hem 
de endüstri ilişkileri sisteminden 
sıyrılmaya götüren etkenlerden 
olan işgücü piyasasında bu kat-
manlı yapının yol açtığı rekabet-
tir. Bu anlamda, işçiler hem Türk 
işgücü piyasasının içerisinde hem 
de öteki işgücü piyasalarıyla re-
kabet ediyorlar. Böyle bir ortam-
da toplu pazarlık sistemini ayakta 
tutabilmek çok önemlidir. 

Bu anlamda, Türk işgücü pi-
yasasını toplu iş uyuşmazlıkla-
rı bağlamında değerlendirilecek 
olursak, önemli sorunlardan biri 
de grev ve lokavtta son derece 
sınırlı bir uygulama alanının var-
lığıdır. Gerçekten işgücü piyasa-
sındaki bu yapı grev uygulama-
sını önleyecek niteliktedir. Bir 
işletmede greve gidilecek olması, 
bütünüyle o işletmede üretimi 
engelleyebilecek, sendikalı işçi-
yi bütünüyle işsiz bırakabilecek, 
Türk ekonomisine zarar verebile-
cek özellikler taşıyor. 

n Siyasetin bu sürece etkisi 
nedir?
Siyaset, hem mevzuat deği-

şiklikleri, hem de yönetsel ka-
rarların uygulaması aracılığıy-
la, Türkiye’de endüstri ilişkileri 
sisteminden sıyrılmanın önünü 
açacak her yolu deniyor. Nedir 
denediği yol? En basit bir grev 
uygulamasında dahi hükümet 
grev erteliyor ve bu grev ertele-
nirken Uluslararası Çalışma Ör-
gütü normları, Uluslararası Çalış-
ma Örgütü denetim organlarının, 
özellikle sendika özgürlüğü ko-
mitesinin grev konusunda karar-
ları ve gelişmiş ülkelerdeki uygu-
lamalar neredeyse yok sayılarak 
gerçekleştiriliyor. Bu da elbette 
endüstri ilişkileri sistemi üzerin-
de baskı oluşturuyor, sistemden 
sıyrılmaya yol açıyor, sendikalaş-
ma için engel oluşturuyor, toplu 
iş sözleşmesi kapsamını daralta-
cak etkenlere yol açıyor ve grev 
lokavt uygulamalarındaki ciddi 
sorunları beraberinde getiriyor. 
Türkiye bütün bunlardan kurtu-
labilmek için kendine özgü ürün 
üretecek, kendi değer zincirlerine 
sahip işletmelere ihtiyaç duyuyor. 
Bu işletmelerin kurulması gere-
kiyor. Bu işletmelerin geliştiril-
mesi gerekiyor. Çokuluslu değer 
zincirlerinde bize dayatılan işgücü 
maliyetiyle üretim yapmak, artık 
Türk işgücü piyasası için sorun-
ları çözmeye yetmiyor. Aksine, 
daha da sorunları ağırlaştıracak, 
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içinden çıkılmayacak hale getire-
cek sonuçlar doğuruyor. Bunlarla 
mücadele etmek gerekiyor. Bu-
nun için de emek ve sermayenin 
mutlak elbirliğiyle, işbirliğiyle ka-
rarlar alması ve uygulamaya koy-
ması, sermaye birikimi bakımın-
dan bize özgü koşulları yaratması 
gerekiyor. 

n Türk sermaye birikiminin 
yetersiz olduğunu, 
büyümemizde yabancı 
sermayenin etkili olduğunu 
söylediniz. Bu konuyu biraz 
açar mısınız?
Yabancı sermayeyi Türkiye’ye 

getirmeye çalışıyoruz. Yerlile-
rin sahip olduğu para da içinde. 
Ancak Türkiye ciddi bir dış borç 
yükü altında. Türkiye’nin aşağı 
yukarı 400 milyar dolar dış borcu 
var. Bu borcun önemli bir kısmı, 
yani yaklaşık 284 milyar dola-
rı, özel sektörün borçlarıdır. Bu 
borç almada gelişmiş ülkelerde-
ki, özellikle sıfır faiz uygulamaları 
Türkiye’yi bu yabancı paraları ge-
tirmeye doğru yöneltiyor. 

İkincisi, ciddi bir iç borç var. 
Aşağı yukarı 474 milyar Türk li-
rası. Türkiye Cumhuriyeti Devle-
ti, yerli ve yabancı kişilere Türk 
lirası olarak borçlu. Üçüncüsü, 
hanehalkı borçlu. Hanehalkının 
da aşağı yukarı 420 milyar Türk 
lirası borcu var. Dış borç, iç borç ve 
hanehalkının borçları da bir araya 
toplandığında, 2015 yılında yarat-

tığımız 719 milyar dolarlık ulusal 
geliri aşan bir borç yüküyle karşı 
karşıya Türkiye Cumhuriyeti. Bu 
borç yükü esasen işgücü piyasa-
sının yüküdür. İşgücü piyasasın-
dan karşılanır. Bu borç çevrilmek 
istendiğinde, esasen Türk işgücü 
bu borcun borçlusudur. Devletin 
borcunu da işgücü piyasasın-
dan ödeyeceğiz, özel işletmenin 
borcunu da işgücü piyasasından 
ödeyeceğiz, hanehalkının borcu 
da, açık ki kendi borcu, işgücü pi-
yasasından ödenecek. Öyle olun-
ca, Türkiye kendisine özellikle 
gelir yaratmak ve dağıtmak için 
dışarıdan dayatılan koşullar al-
tında üretiyor ve tüketiyor. 

Türkiye’de çalışma yaşamı-
nın, endüstri ilişkileri sisteminin 
önemli sorunlarından bir tane-
si de esasen bu borçtur. Nitekim 
2013 yılında Soma’daki maden 
faciasında yaşadığımız, karşı-
laştığımız olaylardan bir tanesini 
hatırlatmak istiyorum. Maden-
den sağ kurtulan bir işçi, gün-
lerce gazetelerde ve televizyon-
larda görüntüleri dolaştı. İşçiye 
“Bundan sonra ne yapacaksın” 
diye sorulduğunda, “Yine madene 
döneceğim. Çünkü borcum var” 
dedi. Esasen bu işçinin sözleri, 
Türkiye’de çalışma yaşamının ve 
endüstri ilişkileri sisteminin karşı 
karşıya kaldığı meydan okuma-
ları özetlemesi bakımından çok 
önemli. Çünkü canı pahasına, 
kanı pahasına o borcu ödemek 
için yeniden o madene dönmek 
istediğini dile getirdi. Bunu da 
unutmamak gerekir.
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n Başka bir konuya geçmek 
istiyorum. Siz de uzun 
süredir arabuluculuk 
yapıyorsunuz. Arabuluculuk 
kurumu ülkemizde 
yeterince işliyor mu? 
Eğer değiştirilmek gerekse 
nasıl değiştirilmeli? Nasıl 
değiştirilirse daha etkin bir 
arabuluculuk olur? 
Ben arabuluculuk görevinin 

ikinci dönemindeyim. Beş yıldır 
arabuluculuk yapıyorum. Arabu-
luculuk dönemine ilişkin temel 
gözlemlerden bir tanesi, pek de 
başarılı olmadığı yolunda. 1983 
yılında 2821 ve 2822 sayılı Yasa-
lar hazırlanırken arabuluculuğa 
ilişkin temel eleştirilerden bir ta-
nesi; esasen uzlaşma sağlamaya 
yaramayacağı, sosyal tarafların 
arabuluculuğu çatışmacı çözüm 
yoluna, yani grev ve lokavta eri-
şebilmek için aşılması gereken 

bir aşama olarak gördükleri bi-
çimdeydi ve günümüzde büyük 
ölçüde bu doğrulanır nitelikte ör-
nekleri var. 

Neden sosyal taraflar arabu-
luculuğu barışçı bir çözüm yolu 
olarak benimsemediler? İlki, ara-
buluculuğun tek başına bir barışçı 
çözüm yolu olarak yasayla daya-
tılması. Gelişmiş ülke uygulama-
larına baktığımızda, arabulucu-
luk tek başına barışçı çözüm yolu 
değil. Aynı zamanda hakemlik ve 
uzlaştırma kurumları da barış-
çı çözüm yolları arasında pekâlâ 
yer alabilir. 1963-1980 dönemin-
de bu iki arabuluculuk dışındaki 
barışçı çözüm yolunun da denen-
diği, aslında pek sosyal taraflarca 
benimsenmediği, o yüzden yasa 
getirilirken sadece arabuluculuk-
la yetinilmesi gerektiği sonucuna 
varılmış ve yasal düzenlemeler 
yapılmıştı. Ancak, arabulucu-
luğun da bu sonucu doğurduğu 
aşikâr. 

Arabuluculukla ilgili temel sı-
namalardan biri de, arabulucu-
ların arabuluculuk süresi içinde 
toplu iş sözleşmesine erişmede 
gösterdikleri başarı. Öteden beri 
arabuluculuk süresi içinde üçte 
bire yakın toplu iş sözleşmesi im-
zalandığı bilinmektedir. Ancak bu 
üçte birlik başarı arabuluculuk 
kurumu için yeterli kabul edi-
lecek mi, yoksa üçte ikisi zaten 
başarısız oluyor, o halde biz bu 
barışçı çözüm yolundan vaz mı 
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geçelim diyeceğiz? Bu bir tercih 
sorunudur. 

Ancak arabuluculukla ilgili 
yeni bir sorun, kamu kurumları-
nın temel bir takım hizmet alım-
larında özel taşeronlara başvur-
duktan sonra ortaya çıkan toplu 
iş sözleşmesi sistemindeki alt üst 
oluşla ilgili. Son dönemde arabu-
luculuk bakımından hemen he-
men hiçbir sözleşme görüşmesini 
başarıya götüremedim. Çünkü 
taşeronlar sözleşme yapmak için 
gelmiyorlar. Bu anlamda, yöntem 
olarak temel birtakım sorunlar 
sistemden kaynaklanıyor. Özel-

likle kamu işveren sendikalarının 
taşeron işletmelerce yetkilendi-
rilmesi ve kamu işveren sendika-
larıyla işçi sendikalarının toplu iş 
sözleşmesi yapması öngörülmüş 
olsa bile, bu da olumlu sonuç ver-
miyor. Bugüne kadar kamuda iş 
gören; temizlik, elektrik ve özel-
likle güvenlik işçileri için toplu 
iş sözleşmesi yapılamıyor. Toplu 
iş sözleşmeleri bütünüyle Yük-
sek Hakem Kurulu’na götürülü-
yor. Böyle olunca arabuluculuk, o 
daha ilk başta 1983’de “çatışmacı 
çözüm yoluna geçebilmek için 
aşılması gereken bir aşama ola-
rak görülecektir” kaygı ve kuş-
kularını doğrulayacak sonuçlar 
doğuruyor. Neredeyse işlevsiz 
kalmış vaziyette arabuluculuk. 
Hiç kuşkusuz kurum olarak da 
kişi olarak da saygınlığı olumsuz 
etkiliyor ve endüstri ilişkileri sis-
teminde güven temel olduğuna 
göre, bir barışçı çözüm yolunu 
bu hale düşürmeye hiçbirimizin 
hakkı yok. Bunun için de bir çö-
züm aranmalı, bulunmalı.

n 1936’dan bu tarafa 
sistemimizin içinde olan 
kıdem tazminatı üzerindeki 
çatışmalı zemin hiç değişmedi. 
Sürekli tarafların 
dertlenmeleri oldu. Yakın 
gelecekte kıdem tazminatıyla 
ilgili ne tür gelişmeler 
bekliyorsunuz?
Kıdem tazminatını ortadan 

kaldırmak gibi bir politika izlen-
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meye çalışılıyor. Ancak, işçi sen-
dikalarının bu konudaki tutumu 
gerçekten her tür övgünün üze-
rinde. Bunu öncelikle belirtmek 
gerekiyor. Bir yandan işveren 
tarafı, hükümet böyle bir kuru-
mu ortadan kaldırmaya çalışı-
yor, ancak sendikalar buna karşı 
çıkıyor. Ben 1982 yılında lisans 
mezunu olduğumda, üniversite-
de “kıdem tazminatı kaldırılma-
lıdır” görüşünü savunanlar vardı. 
Üzerinden geçen bunca zaman 
içerisinde kıdem tazminatı deyim 
yerindeyse bir ateşten gömlek. 
Hiçbir hükümet böyle bir gömleği 
giymek istemedi. Var olan hükü-
metin de böyle bir şeyi giymek is-
tediğini sanmıyorum. Bu konuda 
asıl üzücü olan, akademik çevre-
lerden kıdem tazminatı sorununu 
çözüm adı altında kaldırılmasına 
dönük taraftar toplanıyor olması. 

Kıdem tazminatı ücretin bir 
parçasıdır. İşçinin anasının ak 
sütü kadar helal bir gelirdir. Bu 
gelir özellikle, “efendim işletme-
ler iflas ediyor o yüzden işçiler 
kıdem tazminatını alamıyor, o 
halde önce fona alalım sonra da 
yok edelim” düşüncesi içerisinde 
oynanacak bir oyuncak değildir. 
Türkiye’de fon uygulamaları ne 
yazık ki İYAK (İşçi Yardımlaşma 
Kurumu) ve MEYAK’tan (Memur 
Yardımlaşma Kurumu) başla-
yarak, işçi sınıfının hiç de güven 
duymayacağı bir kurum oluştur-
maktadır. Kıdem tazminatı eğer 
bir fona aktarılacaksa, o fonun 
başına gelebilecekleri anlamak, 
öğrenmek için, bugün varlık fonu 
adı altında işsizlik sigortası fonu-
nun başına gelecekleri iyi ölçmek, 
tartmak gerekir. 

Kıdem tazminatı fona devre-
dilmemelidir. Kıdem tazminatı 
işçinin alacağıdır. Sonuna kadar 
ödenmelidir. Çünkü çalıştığı süre 
içerisinde gelir yaratıyor işçi ve o 
gelirden bir parçası işverende ka-
lıyor. İşveren bu kıdem tazmina-
tını herhangi bir faiz ödemeksi-
zin kredi gibi kullanıyor. Siz bunu 
kaldıralım dediğiniz zaman, daha 
baştan işveren ücretin bir kısmını 
kessin ve sonra da bunu dilediği 
gibi harcasın demek sonucunu 
doğuruyor ki, ben kıdem tazmi-
natının kaldırılmasına karşıyım. 
Hele hele fon adı altında göz bo-
yamaya hiç kimsenin hakkı yok.
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n Çalışma yaşamınızda sizi 
etkileyen ya da 
unutamadığınız bir anınızı 
bizimle paylaşır mısınız?
1988-1989 eğitim ve öğretim 

yılında Avrupa Konseyi çerçe-
vesinde İsviçre Hükümeti’nin 
sağladığı bursla Cenevre Üni-
versitesi, Avrupa Araştırmaları 
Enstitüsü’ne doktora tez çalış-
ması yapmak için, eşim Prof. Dr. 
Tijen Erdut ile birlikte gittik. 1989 
yılı Mayıs ayı ortalarında Prof. Dr. 
Metin Kutal hocamızdan bir mek-
tup aldık. Metin hocamız 1989 
yılında Haziran ayının ilk haftası 
yapılacak Uluslararası Çalışma 
Konferansına katılmak üzere, 
Prof. Dr. Nusret Ekin ve Prof. Dr. 
Toker Dereli hocaların Cenevre’ye 
geleceklerini ve tez konularımı-
zı kendilerine danışabileceğimizi 
bildiriyordu.

Konferanstan bir gün önce 
Türk Büyükelçiliğine gidip Nusret 
ve Toker hocalarla görüştük. Tez-
lerle ilgili görüşlerini aldık. Nusret 
hocamız ertesi gün Konferansta 
Türkiye’nin gündeme alınacağını, 
istersek Konferansa katılabile-
ceğimizi söyledi. Toplantı gün ve 
saatinde Birleşmiş Milletler Genel 
Kurul salonuna gittik. Kapıdaki 
polis bizden kimlik istedi. Nus-
ret hoca asistanları olduğumuzu 
söyledi. Polis duraksadı, o sırada 
Nusret hoca göz ucuyla geçin diye 
işaret etti. Salona böylece girdik. 

Nusret hocamızın bu anlayış, 
ilgi ve desteği sayesinde meslek 
yaşamımızda tekrarı olmayan bir 
deneyim yaşadık. Metin ve Toker 
hocalarımıza sağlıklı ve uzun bir 
ömür dilerken, Nusret hocamızı 
saygı, özlem ve rahmetle anıyo-
rum.
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ÖZET
Sermaye aracılığıyla küresel ölçekte 

yayılma eğiliminde olan kapitalist siste-
min doğası gereği, birikim süreci zaman 
zaman tıkanır. Tıkanıklığın aşılması ve 
kapitalizmin kendini yeniden üretmesi 
için sistemin işleyişini sağlayan kurum, 
kural ve düzenlemeler dönüştürülmek-
tedir. Bu anlamda, tıkanıklığa bağlı ola-
rak günümüze kadar birikim rejimleri 
ve düzenleme tarzlarının değiştirildiği 
görülmüştür. Nitekim 1973 petrol krizi 
sonrasında da tıkanıklık, esnek birikim 
rejimiyle aşılmıştır.

Bu rejimde, hem teknolojik gelişim-
lerin hem de düzensizleştirmelerin et-
kisiyle meta piyasalarında rekabet artıp 
işgücü kutuplaşırken, mali piyasalarda 
da yeni araç ve yöntemler kullanılmaya 
başlanmıştır. Bu dönemde, dış satıma da-
yalı sanayileşme politikasını benimseyen 
az gelişmiş ülkeler, küresel işbölümüne 
maliyet merkezleri olarak eklemlenmiş; 
merkezde yer alan gelişmiş ülkelerin 
emek yoğun üretim aşamalarını üstle-
nen çevresel unsurlara dönüşmüşlerdir. 
Maliyet merkezleri arasındaki rekabet de 
bir dibe doğru yarışı da başlatmış; enfor-
mel sektör yaygınlık kazanırken, çalışma 
koşulları giderek ağırlaşmıştır. 

Bu anlamda çalışmanın amacı, ser-
mayenin küresel dolaşım serbestisi ka-
zandığı post-fordist dönemde, işgücü pi-
yasalarındaki değişimi ortaya koymak-
tır. Türkiye ölçeğinde gerçekleştirilen 
çalışmada, 80 sonrası küresel ekonomiye 
eklemlenme sürecinde mali piyasaların-
daki serbestleştirme ve yabancı serma-
yeyi çeken etkenler ile işgücü piyasasına 
ilişkin değişkenler incelenmiş; araların-
daki bağıntı çözümlenmiştir.

ABSTRACT
Process of capital accumulation en-

gorges occasionally due to the nature of 
the capitalist system which is in tendency 
to expansion at global level through the 
capital. To remove the blockings and to re-
produce of capitalism itself, foundations, 
rules and, regulations which ensure to run 
the system are transformed. In this sense, 
it has been seen that the accumulation 
regimes and the modes of regulation have 
been altered until today. Thus, all block-
ings have been removed via the flexible 
capital accumulation regime after the 1973 
oil crisis.  

In this regime, when competition in-
creases in product markets and the labour 
markets are become polarized with the 
effect of both technological development 
and deregulations,  new instruments and 
methods have employed in financial mar-
kets. In this period, underdeveloped coun-
tries which adopt export-based industri-
alization policy have been articulated in 
the global division of labour as cost center 
and, they have turned into the peripheral 
components which undertake the labour 
intensive production stages of developed 
countries. The competition between cost 
centers in this process has triggered the 
race to the bottom. Also, when informal 
sector gain wide currency, work condi-
tions have gotten worse.

In this sense, the aim of study is to 
reveal the alteration of labour markets 
in post-fordist era where the freedom of 
movement of capital has been existed. In 
this study which is restricted in Turkey, 
liberalization of financial markets, pull 
factors of capital flows and, some vari-
ables of labour market has been investi-
gated and the relationship between them 
explored.
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I. Kavramsal ve Kuramsal 
Çerçeve
Sermaye, doğrudan parayla 

nesnelleşen, metaya dönüştü-
rülerek somutlaşan, bilgi ve tek-
noloji biçiminde soyutlaşan, mül-
kiyet hakları ile kurumsallaşan 
(Bourdieu, 1986: 242), sosyal sı-
nıflar arasındaki ilişkileri düzen-
leyen ve böylece toplumu biçim-
lendiren bir güç (Nitzan ve Bich-
ler, 2009: 2-3) olarak tanımlanır. 
Sermaye bir birikim süreci olarak 
da incelenebilir.  Bu süreç, serma-
yenin ilk aşamada hammadde, 
ara mallar ve işgücü bakımından 
alıcı, ikinci aşamada bizzat üretim 
süreci ve son aşamada ürünün 
satıcısı niteliğine bürünmesiyle 
tamamlanır (Harvey, 2006: 83). 
Bununla birlikte, sermaye hare-
ketlerinin genel kabul görmüş bir 
tanımı bulunmamaktadır. Ulus-
lararası Para Fonu (UPF), Dünya 
Bankası (DB), Dünya Ticaret Ör-
gütü (DTÖ) ve Ekonomik İşbirliği 
ve Kalkınma Örgütü (OECD) gibi 
uluslararası kurumların metin-
lerinde bir tanım birliği sağlan-
mamıştır (Pasini, 2011: 5). Bunun 
kaynağında ise, sermaye hare-
ketlerinin farklı türlerinin tanım-
lanmasındaki belirsizlik bulunur 
(UNCTAD, 1999: 100).

Bu anlamda UPF (IMF, 2006: 
73) sermaye hareketlerini, öde-
meler dengesi kapsamında doğ-
rudan yatırımlar, portföy yatı-
rımları ve diğer yatırımların bü-

tünü olarak; DB (The World Bank, 
1996: 226-227) ise, ticari banka 
borçları, borç senetleri ve diğer 
özel kesim kredilerinden olu-
şan özel kesim borç akımları ile 
doğrudan yabancı yatırımlar ve 
portföy yatırımlarından oluşan 
borç dışı akımların toplamı ola-
rak tanımlar. Anlaşılacağı üzere 
sermaye hareketlerini sermaye 
piyasasındaki akımların toplamı 
olarak tanımlayan DB (The World 
Bank, 2001:55), UPF tanımında-
ki diğer yatırımları borç akımları 
olarak değerlendirir. Buradaki 
farklılık, UPF’nin diğer yatırımlar 
kapsamına özel kesimle birlikte 
kamu kesimi borçlarını da dahil 
etmesidir. Öğretide de bir tanım 
birliği bulunmamasına rağmen 
sermaye hareketleri ödemeler 
dengesi kalemlerinden biri ol-
duğundan, bir ülkenin dünyanın 
geri kalanıyla gerçekleştirdiği 
ekonomik nitelikli işlemlerle ilgili 
olarak değerlendirilir (Buch, Kuc-
kulenz ve Manchec, 2002: 3). 

Farklı tanımlardaki ortak 
noktalardan hareketle sermaye 
hareketlerinin, gerçek veya mali 
varlıkların ulusal sınırları aşan 
alım satım işlemlerinden oluş-
tuğu söylenebilir. Bu anlamda, 
bir ülkedeki varlıkların o ülkede 
yerleşik olmayanlar tarafından 
satın alınması “sermaye girişi”, 
ülkede yerleşik kişi ve kurumla-
rın yabancı varlıklar satın alması 
“sermaye çıkışı”, aradaki fark da 
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net sermaye giriş veya çıkışı ola-
rak ifade edilir (Frank ve Bernan-
ke, 2007: 810; OECD, 2011: 291). So-
nuç olarak sermaye hareketleri, 
parasal değer taşıyan varlıkların, 
bir ülkeden bir diğerine veya ülke 
içinde yerleşik yabancı yatırım-
cılara, başka bir işleme (örneğin 
ithal edilen malların bedelinin sa-
tıcıya ödenmesi gibi) bağlı olma-
yan transferi olarak tanımlanabi-
lir (Tur, 2000: 107). 

Kuşkusuz sermayenin do-
laşıma girmesi, kapitalist siste-
min temel hedefi olan birikimin 
(Weber, 1999[1905]: 45-46)do-
ğal sonucudur. Bununla birlikte, 
ekonomik ve toplumsal düzenin 
özel mülkiyet üzerine kurul-
duğu (Horkheimer ve Adorno, 
1995[1947]: 30) bu sistemin ayırt 
edici özelliği, sermayenin ya-
ratılma biçimidir (Wallerstein, 
2002[1983]: 12). Sermaye, ister 
gerçek üretime dayalı olarak, is-
ter gerçek üretimden kopartılan 
mali sistem (Yeldan, 2006: 19) 
içinde yaratılsın; önemli olan sa-
dece kar getiren metaların üre-
timi (Marx, 1990[1894]: 230) ve 
üretim sürecine aktarılan serma-
yenin en kısa sürede dolaşım sü-
recine sokulmasıdır. Bunun için 
üretim organizasyonuna ilişkin 
yeniliklerin yanı sıra yeni mali 
araçların kullanılmasıyla (Ercan, 
1997: 675-678) mali piyasaların 
gelişimininde sağlanması gere-
kir. Bu araçların çeşitliliği, ulus-

lararası sermaye hareketlerinin 
akışkanlığını arttırır (Yeldan, 
2006: 19). Böylece sermaye, dev-
let denetimindeki bankaların gü-
dümünden çıkarak bireyler, mali 
kurumlar ve özel yatırım fonları 
tarafından yönlendirilmeye baş-
lar ve birikimin ençoklaştırabi-
leceği mekâna anında hareket 
etme serbestisine kavuşur (UN, 
2001: 1). Bu bakımdan sermaye 
hareketleri kavramı, aynı za-
manda dış borçlanmayı yeniden 
düzenleyen ve az gelişmiş ül-
keleri dışa bağımlı hale getiren 
bir araç olarak da değerlendiri-
lebilir (Gonzales, 2002: 1). Buna 
rağmen,  90’lı yıllarda bu aracın 
kullanımı daha önceki yıllarda 
görülmemiş bir ölçüde artmış-
tır (Becker ve Noone, 2008: 175). 
Ancak, her ne kadar ciddi ölçüde 
bir artış olsa da “bırakınız yap-
sınlar, bırakınız geçsinler” ilkesi 
ışığında yapılandırılan küresel 
mali sistemde, sermaye hareket-
leri denetimi son derece kısıtlı-
dır (Akyüz, 2002: 2). Bu nedenle, 
sermaye hareketleri sonucunda 
birikim, genellikle merkezde yer 
alan kaynak ülkede sağlanırken; 
çevre ülkelerde ise, bir “dibe doğ-
ru yarış” başlayacağı yönündeki 
endişeler de artmaktadır (Skak, 
2005: 291-292).

Kuramsal bağlamda bir de-
ğerlendirme yapıldığında ise, 
sermaye hareketlerinin farklı bi-
çimlerine ilişkin geliştirilmiş çe-
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şitli kuramlar göze çarpmakta-
dır: Öncelikle, Doğrudan Yabancı 
Yatırımların (DYY) ne zaman, 
nerede ve neden ortaya çıktığı-
nı açıklayan kuramlar geliştiril-
miştir (Jones ve Wren, 2006: 27). 
Bu kuramlardan bir kısmı, piyasa 
başarısızlıklarını, diğer bir kısmı 
ise, oligopolistik ve monopolistik 
avantajları DYY’nin kaynağı ola-
rak değerlendirirken; uluslararası 
ticarete odaklanan kuramlar da 
bulunmaktadır (Nayak ve Chou-
dhury, 2014: 2).

DYY’leri açıklayan kuramlar-
dan ilki, ürün yaşam devreleri 
kuramıdır. Kuram, üretim mekâ-
nının seçiminin, faktör maliyet-
lerinin çözümlenmesinden daha 
karmaşık bir süreç olduğunun 
kabulüne dayanmakta ve bu se-
çimde, üç farklı yaşam devresinin 
önemli rolü olduğunu ileri sür-
mektedir (Jones ve Wren, 2006: 
29). Buna göre, yenilik ve olgun-
laşma olarak adlandırılan ilk iki 
aşama, faktör maliyetlerinin 
yüksekliğine rağmen satışın gö-
rece kolay olduğu gelişmiş ülke-
lerde gerçekleşir. Standartlaşma 
olarak adlandırılan son aşamada 
ise, standart hale gelip taklit edi-
lebilirliği artan ürünün marjinal 
üretim ve ulaşım maliyeti, olası 
dış alım maliyetini aştığından, 
üretim az gelişmiş ülkelere kay-
dırılır (Vernon, 1966: 192, 196-197, 
202).

İkinci kuram, Hecksher-Ohlin 

faktör donanımı kuramıdır. Bir 
ülkenin bol miktarda sahip oldu-
ğu üretim faktörünün, kendisine 
maliyet avantajı sağladığını ileri 
süren kuram, üretim gibi dış tica-
retin de bu donanımı dikkate ala-
rak biçimlendirilmesi gerektiğini 
(Ohlin, 1991[1933]: 89) savunur. 
Buna göre, doğal kaynak yoğun 
ürünler ağırlıklı olarak başlayan 
dış satım, sırasıyla düşük nitelikli 
emek yoğun, sermaye yoğun ve 
teknoloji ve bilgi yoğun ürünler-
le devam edecek (Utkulu, 2005: 
12); sermaye yoğun sektörlerde 
uzmanlaşan merkez ülkeler de 
emek yoğun üretim aşamalarını 
çevre ülkelere taşıyacaktır (Vel-
de, 2004: 24). Bununla birlikte 
Leontief (1953), gelişmiş ülkelerin 
sermaye yoğun malların dış sa-
tımı ve emek yoğun malların dış 
alımından oluşan bir dış ticaret 
örüntüsüne sahip olmayabile-
ceklerini ispatlamıştır (Leontief, 
1953: 343).

Üçüncü olarak oligopolistik 
tepki kuramı, oligopol piyasada 
faaliyet gösteren bir işletmenin 
yurtdışına yatırım yapması du-
rumunda, piyasadaki diğer iş-
letmelerin de rekabet güçlerini 
korumak için benzer yönde tepki 
verdikleri varsayımına dayanır  
(Meckl ve Schramm, 2005: 16). 
Kurama ismini veren oligopolis-
tik tepki, bir işletmenin rekabet 
gücünü korumak veya stratejik 
konumu kaybetmemek için ra-
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kip işletmelerin yatırım karar-
larına göre “kurumsal davranış 
(Knickerbocker, 1973: 5)” sergi-
lemesi olarak tanımlanır (Li ve 
Guisinger, 1993: 93). Bu tepki, bir 
yandan DYY sayısını arttırırken; 
öte yandan da DYY’leri çok ulus-
lu işletmelerin küresel rekabette 
kullandıkları bir araç niteliğine 
büründürür (Yu ve Canella, 2007: 
666).

Kaynağını Coase’nin (1937) pi-
yasadaki işlem maliyetlerinin çe-
şitli faaliyetlerin içselleştirilmesi 
sonucunu doğurduğunu (Coase, 
1937: 390-91) savunan çalışma-
sından alan içselleştirme kuramı 
ise, aksak rekabet piyasasında 
faaliyet gösteren işletmelerin, 
piyasa başarısızlıkları ve yüksek 
işlem maliyetlerine karşı bir al-
ternatif oluşturma amacıyla pi-
yasada gerçekleşen faaliyetleri 
denetim ve mülkiyetlerine ala-
rak içselleştirdiklerini; maliyet 
avantajı söz konusu olduğunda 
da içselleştirmenin ulusal sınır-
lar dışında gerçekleştiğini ileri 
sürmektedir (Buckley ve Casson, 
1976: 32-33; Buckley, 1988: 181-
82; Buckley ve Casson, 1998: 32; 
Casson, 1992: 4, 26). 

DYY’leri açıklayan son kuram, 
oligopolistik tepki ve içselleştir-
me kuramlarının bir derlemesi 
olan (Aslanoğlu, 2008: 89-90) ek-
lektik paradigmadır. Buna göre 
DYY kararı, bir işletmenin, farklı 
bir ülkedeki işletmeler karşı-

sında rekabet gücüne (mülkiyet 
avantajı), söz konusu mekânın, 
işletmenin mülkiyet avantajını 
da güçlendiren mutlak ve/veya 
görece çekiciliğine (konum avan-
tajı) ve o ülkede üretim yapmanın 
marjinal getirisi dış satımın mar-
jinal getirisinden yüksekliğine 
(içselleştirme avantajı) bağlıdır 
(Dunning ve Dilyard, 1999: 12). Bu 
avantajlara, herhangi bir değişim 
halinde işletmelerin stratejik tep-
kilerinin ne olacağının ortaya ko-
yulması amacıyla (Dunning, 2001: 
178) üretim ile yönetim stratejisi 
arasındaki uyum da eklenmiş-
tir (Dunning, 1993: 76, 79-80). Bu 
eklemeye rağmen eklektik pa-
radigma, bir adet ürün üzerinden 
varsayımlar geliştirmesi bağla-
mında mikroekonomik ve sektö-
rel çözümlemeye dayalı sınırları; 
belirtilen avantajların nasıl he-
saplanacağına ve yurtiçi ve yurt-
dışı üretime ilişkin karşılaştır-
malı maliyetlere yer vermemesi 
nedeniyle eleştirilmiştir (Kojima, 
1982: 11-12)

Portföy yatırımlarına ilişkin 
olarak ise, Markowitz (1953) ta-
rafından ortaya konan modern 
portföy kuramı, geleneksel ka-
bullerin ötesine geçilmesini sağ-
lamıştır. Riskin elde edilen port-
föy sayısına bağlı olarak çeşitlen-
dirildiğini öne süren klasik port-
föy kuramına karşı geliştirilen bu 
kuramda, riskin tam anlamıyla 
çeşitlendirilmesinin, portföy sayı-
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sının yanı sıra oluşturulan port-
föyün farklı sektörlerden işlet-
meleri kapsaması durumunda 
olası olacağı ileri sürülmüştür. Bu 
anlamda, portföye dahil edilen bir 
menkul kıymetin, diğer menkul 
kıymetlerle ilişkisi değerlendiri-
lerek, yatırım kararı verilir. 

II. Sermaye Hareketlerinin 
Gerekçeleri ve Türkiye’ye 
Yönelen Yabancı Sermaye 
Sermaye hareketlerinin kay-

nağında birikim zorunluluğu bu-
lunmaktadır. Bir önceki dönemde 
ulusal sınırlar içinde biriken ser-
maye, post fordist dönemde kapi-
talist faaliyetin daha fazla geliştiği 
mekânlara yönelmiş; bu yönelim 
de sermayeye hareket serbes-
tisi tanınmasıyla sonuçlanmış-
tır (Harvey, 2004: 28). Bununla 
birlikte, sermayenin bu serbesti 
içinde hangi mekâna yönelece-
ğini belirlemek oldukça güçtür. 
İlk olarak kaynak ülkenin uygun 
olmayan ve/veya hedef ülkenin 
uygun koşullarının etkili olduğu 
(Leape, 1999: 125) söylenebilir. Bu 
bağlamda, sermaye hareketlerini 
de itici-çekici etkenler kuramı ile 
açıklamak yerinde olacaktır (Ah-
med, Arezki ve Funke, 2005: 5). 
Kuram, sermaye hareketlerinin 
kaynağında, kaynak ülkede itici 
ve hedef ülkede çekici etkenlerin 
bulunduğu varsayımına daya-
nır (Yörükoğlu ve Çufadar, 2008: 
467). İtici etkenler, sermayenin 

oluştuğu mekândaki getiri oranı-
nın düşüklüğünü; çekici etkenler, 
yatırım ikliminin iyileştirilmesine 
yönelik düzenlemeleri yansıtır 
(Muhanga ve Soteli, 2008: 430). 
Bu anlamda, itici etkenler ser-
maye çıkışına neden olan; çekici 
etkenler, sermaye girişi sağlayan 
(Çulha, 2006: 13-14) değişkenler-
dir.

A. İtici Etkenler
İtici etkenler, sermaye ha-

reketlerini yönlendiren küresel 
ölçekli mali koşullardır (Bruno 
ve Shin, 2013: 2). Bu koşullar, ge-
nellikle varsıl ülkelerden yoksul 
ülkelere yönelen sermaye hare-
ketlerini açıklamakta ve yoksul 
ülkenin üzerinde etkin olmadığı 
değişkenler (Calvo, Leiderman 
ve Reinhart, 1996: 25) olarak ta-
nımlanmaktadır. Başta ulus-
lararası faiz oranı olmak üzere 
pek çok değişken, itici etkenler 
kapsamında değerlendirilse (Al-
faro, Kalemli Özcan, Volosovych, 
2008: 348) de bir kesinlikten söz 
edilemez; çünkü bu değişkenler 
sermaye hareketinin biçim ve 
niteliğine göre çeşitlenmekte-
dir (Hernández, Mellado, Valdés, 
2001: 5). Yine de DB’nin (WB, 2014: 
121) kabulünden hareketle, itici 
etkenler (i) uluslararası faiz oranı, 
(ii) yatırımın getirileri, (iii) gelirin 
yaratılmasındaki yapısal değişim 
ve (iv) ekonomik çevrim olarak 
dört başlıkta toplanabilir.
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1. Uluslararası Faiz Oranı
Uluslararası faiz oranı, yatırım 

ve borçlanmanın fırsat maliye-
tini belirleyen (Magud, 2011: 32) 
bir değişkendir. Calvo, vd. (1996: 
126) uluslararası faiz oranındaki 
düşüşün, özellikle yükselen pi-
yasa ekonomilerine yönelen ya-
bancı sermayeyi arttıracağını ve 
böylece bu ülkelerin ekonomik 
koşullarında “geçici” bir iyileş-
me sağlanabileceğini ileri sür-
müşlerdir. Agenor (1998: 40) ise, 
bu ülkelere yönelen sermayenin 
geri çıktığında neden olabilece-
ği uzun erimli daralmaya dikkat 
çekmiştir. Her durumda, serma-
ye hareketleri ve uluslararası faiz 
oranı arasında bir bağıntı kurul-
muştur (Claessens, Oks, Polast-
ri, 2000: 332). Farklı görüşlerin 
ortaya çıkışında, uluslararası 
faiz oranı olarak hangi değişke-
nin kabul edileceğine ilişkin bir 

uzlaşı bulunmamasının da etkili 
olduğu söylenebilir. Bu anlamda, 
ABD faiz oranı; Libor; ABD faiz 
oranı ile Libor arasındaki fark; 
ABD, Avro Bölgesi (merkez ülke-
ler) ve Japonya devlet tahvili faiz 
oranı ortalaması ile Avrupa Mer-
kez Bankası repo oranı ve Ame-
rikan Merkez Bankası hedef faiz 
oranı farkı gibi beş farklı değiş-
ken uluslararası faiz oranı olarak 
kabul edilmektedir. Çalışmada, 
kapsayıcı bir değerlendirme ya-
pabilmek amacıyla ABD, Avro 
Bölgesi’ndeki merkez ülkeler (Al-
manya, Avusturya, Belçika, Fran-
sa, Finlandiya, Hollanda) (Saka, 
Fuertes ve Kalotychou, 2015: 171)
ve Japonya’da geçerli olan kısa 
(3 aylık hazine bonosu) ve uzun 
vadeli (10 yıllık devlet tahvili) faiz 
oranlarının ortalaması, uluslara-
rası faiz oranı olarak kabul edil-
miştir.

Şekil 1: Uluslararası Faiz Oranı ve Türkiye’ye Yönelen 
Sermaye Hareketleri

Kaynak: OECD, OECD StatExtracts; TCMB, EVDS.(2014 verileri geçicidir.)
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Şekil 1’de görüldüğü üzere, 
Türkiye’ye yönelen sermaye ha-
reketleri ile uluslararası faiz ora-
nı arasında ters yönlü bir bağıntı 
bulunmaktadır. Bu örüntüyü pek 
çok az gelişmiş ülkede gözlemle-
mek olasıdır. Ancak burada dik-
kat edilmesi gereken konu, az ge-
lişmiş ülkelerin yabancı serma-
yenin tersine yönelişi karşısın-
daki kırılganlıkları ve buna bağlı 
ortaya çıkan krizlerdir. Üstelik 
Türkiye’nin son 35 yıllık deneyi-
minde de görüleceği gibi serma-
ye girişlerinin sürdürülebilirliği 
de bulunmamaktadır (Fernan-
dez-Arias, 1994: 36). Bunlar daha 
çok kısa vadeli ve spekülatif nite-
likli sermaye hareketleridir (Yel-
dan, 2006: 20).

Burada yer verilen bağıntı ve 
ortaya çıkan örüntünün sadece 
Türkiye özelinde gerçekleştiği 
düşünülemez. Örneğin, ulusla-
rarası faiz oranının 90’lardaki 
düşüşünde, Filipinler, Malezya, 
Endonezya, Tayland ve Güney 
Kore’ye büyük çaplı sermaye gi-
rişleri olmuştur (Senatla, 2003: 
14). Ancak 1997 Asya krizindeki 
tersine yönelim, bu ülkeleri kriz-
den en çok etkilenenler sınıfına 
sokmuştur (Bustelo, 2004: 6). 
2000 yılında başlayan yeni düşüş 
eğilimi (Suttle, vd., 2011: 1) ise, kü-
resel mali krizle sonuçlanmıştır.

Yerel, bölgesel ve küresel öl-
çekte, sermaye girişlerinin olum-
suz etkilerini önlemeye yönelik 

olarak, Herring ve Marston (1977: 
1) tarafından sterilizasyon poli-
tikası önerilmiştir. Bu anlamda, 
döviz ve para piyasasına eş anlı 
müdahale ile sağlanan rezerv 
birikimi, bir ölçüde ani sermaye 
çıkışı için bir güvence oluştura-
bilir (Eren, 2004: 400; Acar Ba-
laylar, 2011: 20). Bununla birlikte, 
ulusal faiz oranını arttıran (Re-
inhart ve Reinhart, 1998: 6-7) bu 
politika, sermaye girişlerini daha 
da hızlandırdığı gibi iç borcu ve 
mali açığı da yükseltebilmektedir 
(Buscaglia, 2003: 12).

2. Yatırımın Getirileri
Sermayenin marjinal verimli-

liği olarak tanımlanan (Bocutoğ-
lu ve Berber, 2012: 197) yatırımın 
getirileri, sermaye hareketlerini 
etkileyen (Schoeman, vd., 2000: 
237) ikinci değişkendir. Serma-
yenin marjinal verimliliğinin, 
uluslararası faiz oranından daha 
düşük seyretmesi, ilgili ülkeden 
sermaye çıkışı yaşanmasına ne-
den olmaktadır (Eren, 2004: 231). 
Gelişmiş ve az gelişmiş ülkele-
ri emek başına düşen sermaye 
miktarı bağlamında bir ayrıma 
tabi tutan Ghose (2004: 1), ta-
sarruf bolluğu yaşayan gelişmiş 
ülkelerde emek başına düşen 
sermaye miktarının yüksek, ya-
tırımın getirilerinin ise görece az 
olduğunu öne sürmektedir. Bu 
bakımdan, tam tersi durumun 
geçerli olduğu az gelişmiş ülkeler 
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ve yükselen piyasa ekonomileri, 
gelişmiş ülkelerdeki tasarruf sa-
hipleri için karlı olanaklar sunan 
mekânlar olarak ortaya çıkar. Bu 
anlamda, yatırımın getiri oranı 
sermayeyi az gelişmiş ülkelere 
yönlendiren bir itici etken olarak 
değerlendirilmektedir (Ghosh, vd., 
2012: 7).

Bununla birlikte, yatırımın 
getirisine ilişkin genel kabul gö-
ren bir ölçüt bulunmaması nicel 
çözümlemeyi güçleştirmektedir. 
Bazı araştırmalarda köken ve ev 
sahibi ülke arasındaki faiz oran-
ları farklılıkları kullanılmıştır. 
Ancak, faiz oranı yatırımın gerçek 
getiri oranını yansıtmadığından 
(Higgins, Hysenbegasi ve Pozo, 
2004: 407) çalışmada bu yöntem 
benimsenmemiştir. Bunun yeri-
ne, yatırımın getirileri ile serma-
yenin marjinal verimliliği eşitliği-
nin kabulünden hareketle, geliş-
miş ülkelerdeki (uluslararası faiz 
oranı hesabında dikkate alınan 
ülkeler) kişi başına gerçek Gayri 
safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) verileri 
kullanılmıştır. Ölçümde, verilerin 
tersinin logaritması alınmıştır. Bu 
yöntem, gelişmiş ülkelerde yatı-
rımın getiri oranının az olduğu ve 
bu ülkelerdeki tasarruf sahipleri 
yatırımın getiri oranının görece 
yüksek olduğu az gelişmiş ülke-
lere yöneldiği varsayımına daya-
nır (Asiedu, 2002: 110-111). 

Şekil 2’de gelişmiş ülkelerde 
yatırımın getirilerindeki azal-

maya karşın Türkiye’ye yönelen 
yabancı sermayenin arttığı gö-
rülmektedir. Özellikle 2001 krizi 
sonrası aradaki fark ciddi biçim-
de açılmıştır. Bu dönemde, Türki-
ye’ye yönelen sermaye hareket-
lerindeki artışta, sadece gelişmiş 
ülkelerde yatırımın getirilerinde-
ki keskin düşüşün yanında mali 
sistemde yabancı sermaye açı-
sından “uygun” düzenlemelerin 
yapılması da etkilidir. Denetimin 
azaltılmasını da içeren bu dü-
zenlemelerin bir sonucu olarak, 
spekülatif nitelikli ve kısa vadeli 
sermayeye maruz kalınır. Bu ba-
kımdan, gelişmiş ülkeler yatırım 
getirilerindeki azalmayı bir bi-
çimde bertaraf ederken, “diğer-
leri” kendileri açısından oldukça 
maliyetli bir sürecin içine girer-
ler (Akyüz ve Cornford, 1999: 2). 
Dolayısıyla sermaye hareketleri-
nin, gelişmiş ülkelerdeki birikim 
sorununu “diğerlerine” aktarma 
işlevi gördüğü (UN, 2013: 6) söyle-
nebilir. Mali kalkınmada, az geliş-
miş ülkeleri yabancı sermayeye 
bağımlı hale getiren küresel mali 
mimarinin kriz çıkarma eğilimi-
nin yüksek olduğundan hareket-
le sürdürülebilirliği tartışmaya 
açılmıştır (Shelburne, 2010: 22). 
Bununla birlikte, bu tartışma-
lardan “sisteme ilişkin topyekûn 
bir sorgulama yapılması” gibi bir 
sonuç çıkmamış; daha çok so-
runların aktarımına meşru bir 
kılıf bulmaya odaklanılmıştır. Bu 
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anlamda UPF (2011: 16), yatırım 
getirileri ile risk algısı arasında bir 
ilişki kurulmasını salık vermiş; 
risk algısının oluştuğu durum-
larda yatırım getirileri azalsa bile 
sermayenin gelişmiş ülke sınır-
ları içinde değerlendirilmesinin 
daha doğru olacağı ileri sürül-
müştür (Jevcak, Setzer ve Suardi, 
2010: 18).

3. Gelirin Yaratılmasında 
Yapısal Değişim
Yapısal değişim, ekonomik 

yapının verimlilik seviyesi düşük 
geleneksel gelir getirici faaliyet-
lerden (tarım), verimliliğin daha 
yüksek olduğu modern gelir ge-
tirici faaliyetlere (imalat ve hiz-
metler) doğru evrilmesini ifade 
eder (UNIDO, 2012: 4). Konuya iliş-
kin olarak Fisher (1935) ve Clark 
(1957) tarafından geliştirilen üç 

sektör kuramı, kapitalist geliş-
me sürecinde sektör paylarının 
sırasıyla tarım, imalat ve hizmet-
ler sektörleri lehine değişeceği 
ve buna bağlı olarak kişi başına 
gelirin artacağı varsayımına da-
yanmaktadır. Sektörel gelişimin 
kesin olarak bu biçimde gerçek-
leşeceğini söyleyebilmek olası 
değildir. Örneğin, tarım payındaki 
azalmaya karşın imalat sanayii-
nin gelişmediği; bununla birlikte 
aynı süreçte hizmetler sektö-
rünün geliştiği örneklere rast-
lanabilmektedir (Carmignani ve 
Mandeville, 2010: 1). Bunun yanı 
sıra, imalat sanayii gelişse bile 
imalata dayalı işlerin ulusal gelir 
içindeki payı da düşebilir. Sana-
yiden sıyrılma olarak tanımlanan 
bu durum, özellikle çevre işgücü 
açısından sosyal maliyeti yük-
sek bir dönüşüm olarak değer-

Şekil 2: Yatırımın Getirileri ve Türkiye’ye Yönelen Sermaye 
Hareketleri

Kaynak: UNCTAD, UNCTADStat; TCMB, EVDS. (2014 verileri geçicidir.)
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lendirilmektedir (CEC, 2003: 7-8). 
Benzer biçimde Lewis’in (1954) 
dual ekonomi modeli, az gelişmiş 
ülkelerde geleneksel (tarım) ve 
modern (imalat) sektörler ara-
sında verimlilik farkı bulunduğu; 
bu anlamda, az gelişmiş ülkelerin 
modern sektörlere yönelmeleri-
nin “doğru” olacağı varsayımına 
dayanır. Dolayısıyla az gelişmiş 
ülkeler, teknoloji transferi aracılı-
ğıyla yapısal değişimi gerçekleş-
tirmeli; yabancı sermayeyi çeke-
cek düzenlemeler gerçekleştir-
meli ve küresel mali piyasalarla 
bütünleşmelidirler. Ancak, böyle 
bir dönüşümün Latin Amerika ve 
Sahra-altı Afrika örneklerinde 
ekonomik büyümeyi arttırmak 
yerine, azalttığı görülmüştür 
(McMillan ve Rodrik, 2011: 49-50).

Hem gelişmiş hem de az ge-
lişmiş ülkelerde sektörlerin kat-

kı payları değişmiştir. Bunun-
la birlikte, bu ülke gruplarında 
kullanılan yöntemler ve ulaşılan 
sonuçlar birbirinden çok farklı-
dır. Bu süreçte gelişmiş ülkeler 
üretim aşamalarını dışsallaştı-
rarak, az gelişmiş ülkelere yönel-
mişlerdir (UNCTAD, 2004: 30–31). 
Bu ülkelerde özellikle sanayiden 
sıyrılmayla birlikte sermaye çı-
kışı hızlanmıştır (Taylor ve Sar-
no, 1997: 466). Bu anlamda, gelirin 
yaratılmasında yapısal değişim, 
bir itici etken haline gelmiştir. 
Ancak az gelişmiş ülkelerde daha 
farklı bir durum söz konusudur. 
Bu ülkelerde de sanayi üretimi 
azalmaktadır; ancak bunun ne-
deni, kalkınmanın farklı aşama-
larının yaşanması değil; imalatın 
enformel sektöre kaydırılmasıdır 
(Singh, 2007: 12).

Gerekçe, biçim ve etkilerine 

Şekil 3: Sektör Payları ve Türkiye’ye Yönelen Sermaye Hareketleri

Kaynak: WB, World Development Indicators; TCMB, EVDS. (2014 verileri geçicidir.)
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yönelik farklı görüşlerle birlikte, 
gelirin yaratılmasında yapısal de-
ğişim 70’lerdebaşlamış ve günü-
müze değin sürmüştür. İçeriğinin 
anlaşılabilmesi için bu süreçte 
GSYİH’nin yapısal dinamikleri 
incelenmelidir. GSYİH’nin eko-
nomik faaliyete göre dağılımı, bu 
incelemeye olanak verir (Akaev, 
vd., 2009: 280). Şekil 3’te gelişmiş 
ülkelerde sektörlerin GSYİH’ye 
katkıları ile Türkiye’ye sermaye 
girişlerinin 1980’den günümüze 
izlediği seyir ve aralarındaki ba-
ğıntı görülmektedir.

Şekil 3’ten anlaşılacağı üzere, 
1980’den günümüze kadar geçen 
sürede gelişmiş ülkelerde tarım 
ve sanayinin ulusal gelir içindeki 
payı gittikçe azalırken, hizmetler 
sektörünün ağırlığı artmıştır. Bu 
artışta ticaret, mali hizmetler ve 
banka hizmetleri gibi kalemlerin 
önemli rol oynadığı açıktır. Aynı 
dönemde, Türkiye’ye yönelen 
sermaye hareketlerinde de bir 
artış görülmektedir. Bu anlam-
da, gelişmiş ülkelerden sermaye 
çıkışları ile hizmetler sektörünün 
yarattığı katma değer arasında 
doğru, tarım ve sanayi sektör-
lerinin yarattıkları katma değer 
arasında ise, ters yönlü bir bağıntı 
bulunmaktadır.

4. Ekonomik Çevrim
Ekonomik çevrim, bir eko-

nomide gelir getiren faaliyetle-
rin hacmi veri kabul edildiğinde, 

bu seviyenin üstünde ve altında 
kalan dönemleri içeren (genişle-
me ve daralma çevrimleri) süreç 
olarak tanımlanır (HM Treasury, 
2006: 3). Genellikle gerçek GS-
YİH’deki artışı simgeleyen ge-
nişleme çevriminde “zirveye” 
ulaşılmasının ardından başlayan 
daralma çevrimi, “dip” noktası 
görülene değin sürer. Bir döne-
min GSYİH’deki azalışı simgele-
yen daralma çevrimi olarak ta-
nımlanabilmesi için ise, gerçek 
GSYİH’de en az iki çeyrek dönem 
üst üste düşüş yaşanması gere-
kir (RBI, 2008: 4).Genişleme çev-
rimine giren bir ekonomide, ya-
tırımlar daha çok ulusal sınırlar 
içinde gerçekleştirilirken; daral-
ma çevriminde ise, sermaye daha 
kârlı mekân arayışına girmekte-
dir (Bayangos ve Jansen, 2009:6).

Bu bağlamda, daralma çev-
rimine giren ekonomilerde mali 
araçlar üzerinde oluşan baskı 
(Cali, Massa ve Velde, 2008: 16) ve 
faiz oranlarındaki düşüşün yatı-
rım yapma çekiciliğini azaltması 
(Jevčák, Setzer ve Suardi, 2010: 8), 
sermaye çıkışlarını arttıracaktır 
(Kenen, 2001: 13). Her ne kadar 
bu durum az gelişmiş ülkeler ta-
rafından fırsat olarak görülse de 
yabancı sermayenin tersine yö-
nelim riskinin sürekli olarak var 
olduğu unutulmamalıdır (Mon-
tiel, 1998: 11). Bu noktada Akyüz 
(2008: 15, 16), az gelişmiş ülkele-
re sermaye girişinin bu ülkele-
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rin ekonomik yapısından ziyade 
gelişmiş ülkelerde yaşanan dur-
gunluklarla ilgili olduğuna dikkat 
çekmektedir. Kuşkusuz çevrim 
tersine döndüğünde, yabancı 
sermaye güdümünde kalkınma-
ya çabalayan az gelişmiş ülke-
lerde istikrarsızlık baş gösterir 
(Pont, 2011: 84-85). Bu bağlamda, 
gelişmiş ülkelerde gelir getiren 
faaliyetlerin hacminin azalması 
durumunda sermayenin ulusal 
sınırlar dışında değerlendirildiği; 
tersi durumunda ise, iç fırsatlara 
yöneldiği sonucuna ulaşılır (Je-
anneau ve Micu, 2002: 6).

Ekonomik çevrimin niteliğini 
belirlemek GSYİH’deki değişime 
bağlı olduğundan (Dimitz, 2001: 
7), ekonomik çevrim ile serma-
ye hareketleri arasındaki ilişkiyi 
açıklayan nicel çözümlemelerde 
GSYİH açıklayıcı değişken olarak 

kullanılmaktadır (Brana ve Lahet, 
2008: 7). Ölçümde, Hodrick-Pres-
cott filtresi aracılığıyla mevsimsel 
etkilerden arındırılarak, eğilim ve 
çevrim bileşenlerine ayrılan GS-
YİH artış oranları ortalamasından 
oluşturulan seri kullanılmıştır. 
Bu bağlamda Şekil 4, ekonomik 
çevrim ile Türkiye’ye yönelen 
sermaye hareketleri arasındaki 
bağıntıyı göstermektedir.

Şekil 4’e göre, gelişmiş ülkeler 
genişleme çevrimine girdiğin-
de, Türkiye’ye sermaye girişi ar-
tarken; daralma çevriminde ise, 
sermaye çıkışı yaşanmaktadır. 
Bu bakımdan, az gelişmiş ülke-
ler ile yükselen piyasa ekono-
mileri, gelişmiş ülkelerdeki eko-
nomik çevrimlere bağımlı hale 
gelmektedirler. Mali piyasaların 
serbestleştirildiği küreselleşme 
sürecinde, oluşan bağımlılığın 

Şekil 4: Ekonomik Çevrim ve Türkiye’ye Sermaye Girişi

Kaynak: WB, World Development Indicators; TCMB, EVDS. (2014 verileri geçicidir.)
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doğal sonucu olarak, istikrarsız 
bir yapı oluşur (Boratav ve Yel-
dan, 2006: 5). Bunun nedeni, dış 
dalgalanmalar kaynaklı istikrar-
sızlığı ortadan kaldıracak araç-
lardan yoksun olan az gelişmiş 
ülkelerin, ani sermaye giriş ve/
veya çıkışlarına maruz kalmala-
rıdır (Caporale ve Girardi, 2012: 1). 
Genellikle bir genişleme çevrimi-
nin “zirveye” ulaşmasının ardın-
dan, çoğunlukla büyük bir krizle 
sonuçlanan bir daralma çevrimi-
nin başladığı böyle bir yapıda, az 
gelişmiş ülkeler sermaye çıkışı ile 
bir anda krize girebilirler. Üstelik 
bu krizler, özellikle türev ürün-
lerin etkisi ile küresel ölçekli bir 
soruna dönüşür (ILO, 2010: 2). Her 
ne kadar krizin etkileri öncelikle 
mali piyasalarda kendini gösterse 
de çok geçmeden gerçek sektör 
üzerinde bir baskı oluşmakta ve 
işsizlik artışı yaşanmaktadır (UN, 
2012: 13). Bu noktada, UPF’nin 
(2010: 6) az gelişmiş ülkeler ve 
yükselen piyasa ekonomilerine 
iç istemi canlandırmalarını bir 
çözüm olarak sunması, oldukça 
dikkat çekicidir. Ancak esas so-
run, ekonomik büyümenin dış 
kaynak hareketlerine bağımlı 
hale gelmesi ve bu bağımlılığın 
ekonomik yapıda yarattığı kırıl-
ganlıktır (Taymaz, Voyvoda ve 
Yılmaz, 2011: 39).

B. Çekici Etkenler
Sermaye girişi yaşanan ül-

kedeki ekonomik, sosyal, siyasi, 
hukuki ve kurumsal düzenleme-
lerin bir yansıması olan (Fratzsc-
her, 2011: 22) çekici etkenler, ül-
keye özgü koşullardır (Taylor ve 
Sarno, 1997: 422). Çekici etkenler, 
ülkenin sermaye gereksinimi, 
faiz oranı, döviz kuru rejimi, men-
kul kıymet fiyatları, dışa açıklığı 
ve makroekonomik istikrarı gibi 
mali (Ghosh, vd., 2012: 5) ve işgü-
cü maliyetleri gibi gerçek nitelikli 
(Collyns, vd., 2013: 6) değişken-
lerdir. Bu bileşimin, sermaye ha-
reketlerinin türünü, yönelimini, 
hacmini ve oynaklığını açıkladığı 
kabul edilir (Demir, 2006: 7).

Çekici etkenlerin, ülkeye ya-
bancı sermaye girişinin yanı sıra 
bu kaynağın ülkede kalacağı yö-
nündeki görüşler (Hernandez 
ve Rudolph, 1997: 262), az geliş-
miş ülkeler arasında bir rekabet 
başlamasına kaynaklık etmiştir. 
Böyle bir rekabet içinde, yabancı 
sermaye bir az gelişmiş ülkeden 
bir diğerine “rahatlıkla” geçebi-
lirken, ani tersine yönelim nede-
niyle az gelişmiş ülkelerin krize 
girme olasılığı yükselir (Ramos, 
2012: 14). Yabancı sermayenin bu 
“rahatlığı”, küresel mali mimari-
nin az gelişmiş ülkeleri yabancı 
sermayeyi çekecek düzenleme-
ler yapmaya zorlamasından ve 
bu düzenlemelerin genelde dene-
timlerin azaltılmasını içermesin-
den kaynaklanmaktadır (García, 
2004: 3).
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1. Ulusal Faiz Oranı
Çekici faktörler, farklı mekân-

ların yatırım fırsatları açısından 
karşılaştırılmasına olanak sağ-
layan unsurlar olarak değer-
lendirilir. Ulusal faiz oranı da bu 
karşılaştırmaya olanak sağlayan 
unsurların başında gelmekte ve 
yabancı sermaye girişlerini art-
tırmaktadır (IMF, 2011: 16; Kandil, 
2005: 134). Ulusal faiz oranı artan 
ekonomilerde, sermaye girişle-
rinin de artışı doğal kabul edilir-
ken (Agenor, 1998: 46); yurtiçi faiz 
oranının düşmesi durumunda, 
sermaye çıkışlarının yaşanaca-
ğı beklenir (Bird ve Rajan, 2001: 
902). Bu nedenle, az gelişmiş 
ülkelere sıkı maliye politikaları 
gibi faiz üzerinde baskı arttırı-
cı uygulamalardan kaçınmaları 
salık verilir (Fernández-Arias ve 
Montiel, 1996: 69). Ancak, ulusal 

faiz oranındaki artışın daha çok 
kısa vadeli sermaye hareketlerini 
çektiği (Ergüneş, 2010: 12) unu-
tulmamalıdır.

Türkiye’ye yönelen sermaye 
hareketlerini açıklamada ulusal 
faiz oranı başta gelen çekici et-
kenlerden biri olarak değerlen-
dirilir. Ulusal faiz oranı arttığında 
sermaye girişleri artarken; azal-
ması durumunda ise, sermaye 
çıkışı başlar (Pazarlıoğlu ve Gü-
lay, 2007: 19). Şekil 5’te Türkiye’ye 
yönelen sermaye hareketleri ile 
ulusal faiz oranı arasındaki ba-
ğıntı gösterilmektedir. Ölçümde, 
ulusal faiz oranı olarak 3 ay va-
deli gerçek mevduat faiz oranı ile 
uluslararası faiz oranı arasında-
ki fark kullanılmıştır (Warnock 
ve Cacdac Warnock, 2006: 19). 
Nominal faiz oranı enflasyonun 
etkisinden arındırılarak, gerçek 

Şekil 5: Ulusal Gerçek Faiz Oranı ve Türkiye’ye Sermaye Girişi

Kaynak:  WB, World Development Indicators; ILO, Laborsta; TÜİK. (2014 verileri geçicidir.)
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faiz oranı serisi elde edilmiştir. Bu 
işlem için ((1+gerçek faiz oranı)/
(1+enflasyon oranı))-1 denkle-
mi kullanılmıştır. Daha sonra ise, 
kısa ve uzun vadeli uluslararası 
faiz oranları serileri ile farklar alı-
narak, ilgili seri elde edilmiştir.

Şekil 5’te de görüldüğü üze-
re, her ne kadar ulusal faiz ora-
nındaki artış ile birlikte yabancı 
sermaye çekilebilse de Türki-
ye’de ticari ve mali serbesti ile 
piyasaların uluslararası sermaye 
hareketlerine açılması, mali sis-
temin yeterince olgunlaşmaması 
ve yasal mevzuatın tamamlan-
mamış olması nedeniyle, gerçek 
ve mali ekonomi arasındaki bağı 
kopartıp, ülkeyi spekülatif ser-
maye girişlerine maruz bırak-
ması bakımından (Yeldan, 2004: 
11-12), kaygı ve eleştirilerin artı-
şını beraberinde getirmiştir. Bu 
anlamda, az gelişmiş ülkeler faiz 
oranlarını arttırarak dış kaynak 
sağlasalar bile aynı zamanda 
yabancı yatırımcılara risklerini 
çeşitlendirebilecekleri yeni fır-
sat alanları yaratmaktadırlar. 
Sermaye hareketlerine serbesti 
tanınan bir piyasada, para ve kur 
politikası üzerinde belirleyici olu-
namaması, bu ülkelerin tam an-
lamıyla spekülasyon için uygun 
mekanlar haline gelmelerine ne-
den olur. Olası bir tersine yöne-
limle baş gösterecek krizi aşmak 
için alınan önlemlerle yeniden 
yabancı sermaye çekilmeye ça-

lışılacak olması, içinden çıkılması 
oldukça güç bir kısır döngüyü or-
taya koyar. Spekülatif saldırılara 
açık ve dış şoklara karşı kırılgan 
az gelişmiş ülkeler, dışa bağım-
lılıktan kurtulmadıkları takdirde 
bu kısır döngünün içinden çık-
maları da en azından yakın gele-
cekte beklenmemektedir (Intal, 
Pontines ve Mojica, 2001: 5-7). 

2. İşgücü Maliyetleri
Bir ülkeye yönelik sermaye 

hareketlerinin -özellikle doğru-
dan yabancı yatırımların- açık-
lanmasında, sanayi üretimine 
ilişkin veriler belirleyicidir (Mody, 
Taylor ve Kim, 2001: 204). Bu ba-
kımdan, yabancı sermayenin 
ülkeye çekilmesinde işgücü ma-
liyetleri öne çıkar. Beklenti, ser-
mayenin işgücü maliyetlerinin 
görece düşük olduğu ülkelere 
yönelimidir (Ngugi ve Nyang’o-
ro, 2005: 32). Bu anlamda, işgücü 
maliyetlerindeki azalma da bir 
diğer çekici etken olarak karşı-
mıza çıkar (Friedrich ve Ždárek, 
2009: 3). Üretim organizasyonu-
nun dönüştüğü post-Fordist dö-
nemde böyle bir örüntünün orta-
ya çıkması şaşırtıcı değildir. Üre-
tim aşamalarının dünyanın dört 
bir yanına yayıldığı yeni dönem-
de, işgücünün kutuplaşması üre-
tim maliyetlerinde değişimi de 
beraberinde getirmiştir. Merkez 
ülkelerdeki çekirdek işgücünün 
yüksek maliyeti, bu ülkelerdeki 
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işletmeleri çevre ülkelere yönelt-
miştir. Bu yönelimi sadece işgü-
cü maliyetleri ile açıklamak “sığ” 
bir gözlem olarak değerlendirilse 
de çok uluslu işletmelerin işlem 
maliyetlerini azaltma çabaları-
nın sürece kaynaklık ettiği (Wat-
tanasupachoke, 2002: 17-18, 22) 
unutulmamalıdır. Nitekim işlem 
maliyetlerini azaltmak isteyen 
çok uluslu işletmeler ile yabancı 
sermaye çekmek isteyen az ge-
lişmiş ülkelerin etkileşimi, işgücü 
maliyetleri üzerinde bir baskıya 
neden olmuştur. Sonuç olarak da 
az gelişmiş ülkeler ile yükselen 
piyasa ekonomilerinin çoğunda, 
sermayenin organik bileşimi ser-
maye lehine değişmiştir (Chhib-
ber, Ghosh ve Palanivel, 2009: 55).

Küreselleşme sürecinde, is-
tihdamın arttırılmasının önün-
de engel olarak görülen ücret ile 
vergi ve sosyal güvenlik harca-
maları gibi ücret dışı ödemeler-
deki azalmanın, doğrudan ya-
bancı yatırım yapılması olasılı-
ğını arttırdığı varsayılmaktadır. 
Oluşan yeni mali mimari, üretim 
organizasyonu ve istihdam bi-
çimlerinde olduğu gibi işgücü 
maliyetlerinde de esneklik uygu-
lanması için baskı oluşturmuş-
tur. Piyasa mantığına uygun bi-
çimde, bir yandan, belirsiz süreli 
ve güvenceli işlerin yerini, geçici 
süreli ve a-tipik istihdam biçim-
lerinin geçerli olduğu eğreti işler 
alırken; öte yandan, işgücü mali-

yetleri azaltılmıştır (OECD, 1994: 
35-36). Sermaye sahiplerinin iş-
gücü maliyetlerini gerekçe gös-
tererek, önce emek-yoğun üre-
timden sermaye-yoğun üretime 
geçmeleri, daha sonra da gerçek 
üretimden çıkarak mali piyasala-
ra yönelimleri, işgücü maliyetle-
rinin azaltılmasında etkili olmuş-
tur (O’loughlin ve O’farrell, 1980: 
157). Bu anlamda, ücret, iş güven-
cesi ve sosyal korumaya ilişkin 
düzenlemeler işgücü piyasasının 
“katılıklarını” arttıran maliyet-
ler olarak değerlendirilip, bunları 
arttıracak tüm kamu müdaha-
lelerinden uzaklaşılması politika 
önerisi olarak benimsenmiştir 
(WB, 1990: 62-63). Ancak, işgücü 
maliyetlerinin azaltılması yoluy-
la istihdam edilen işçi sayısı art-
tırılabilmekle birlikte, istihdam 
kalitesinin artışından söz edebil-
mek olası değildir (Rodrik, 2008: 
795). Dolayısıyla yabancı serma-
ye çekme maliyetinin, işgücünün 
sırtına yüklendiği (Evans, 2014: 
146) söylenebilir.

Her durumda, günümüzde 
özellikle doğrudan yatırım biçi-
mindeki yabancı sermayeyi çek-
mek isteyen az gelişmiş ülkeler 
ile yükselen piyasa ekonomileri-
nin, işgücü maliyetlerini azaltma 
çabası içinde oldukları açıktır. 
Bu çaba, nicel çözümlemeyle de 
ortaya konulabilir. Ölçümde işçi 
başına yapılan toplam maliyetin 
GSYİH’ye oranı kullanılmıştır. Ni-
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cel çözümlemede, Türkiy İstatis-
tik Kurumu (TÜİK) tarafından ha-
zırlanan İşgücü Maliyeti Endek-
si’nin, 2007 yılından öncesine ait 
veri içermemesi nedeniyle, Tür-
kiye İşveren Sendikaları Konfe-
derasyonu (TİSK) tarafından ha-
zırlanan İşgücü Maliyeti Endeksi 
verilerinden (TİSK, 2013: 4) ya-
rarlanılmıştır. Bu bağlamda, Şekil 
6’da Türkiye’deki işgücü maliyet-
leri ile sermaye girişlerinin İşgü-
cü Maliyet Endeksinin ilk olarak 
yayınlandığı 1985’ten günümüze 
izlediği seyir ve aralarındaki ba-
ğıntı görülmektedir.

Şekil 6’da görüldüğü üzere, iş-
gücü maliyetleri ile sermaye ha-
reketleri arasında ters yönlü bir 
bağıntı bulunmaktadır. Bununla 
birlikte, sadece belirli niteliklere 
sahip işgücü tarafından üretilen 
ürünler söz konusu olduğunda, 
yabancı sermayenin işgücü ma-

liyetine katlandığı görülür (Hat-
zius, 1996: 1, 10). Bu anlamda, ABD 
ve Japonya’dan Çin’e yönelik 
doğrudan yabancı yatırımlarda 
olduğu gibi (Mody, 1998: 778) iş-
gücü maliyetlerinin yanı sıra iş-
gücünün niteliği de çekici etken 
olarak değerlendirilebilir (Glober-
man ve Shapiro, 2002: 2). İşgücü-
nün niteliği gibi küreselleşme sü-
recinde ciddi ölçüde artan üretim 
ve istihdamın enformelleşmesi 
de göz ardı edilemez. Ülkemizde 
“yaptığı işten dolayı, herhangi bir 
sosyal güvenlik kuruluşuna ka-
yıtlı olmadan çalışanların”, istih-
damın %34,6’sını oluşturması, bu 
oranın kendi hesabına çalışanlar 
arasında %60’a, ücretsiz aile ça-
lışanları arasında ise, %90’a çık-
ması (TÜİK, 2015), bu gerekliliği 
ortaya koymaktadır. İstihdamın 
1/3’ü kayıt dışı olmasına rağmen,  
işgücü maliyetlerine ilişkin çö-

Şekil 6: İşgücü Maliyetleri ve Türkiye’ye Sermaye Girişi

Kaynak:  TİSK, 2013: 4; TÜİK. 
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zümleme kayıtlı sektör üzerin-
den yapılmaktadır. Bu nedenle, 
sermaye girişlerinin açıklan-
masında işgücü niteliğinden çok 
enformel sektöre odaklanılması 
daha doğrudur. Ancak bu şekilde, 
yabancı sermayeyi çeken esas 
unsurun güvencesizlik ve istik-
rarsızlığa dayalı (Temiz, 2004: 59-
63) eğreti istihdam olduğu ortaya 
çıkar. Bu bağlamda, yeni ulus-
lararası işbölümünde, formel ve 
enformel sektör arasındaki “ti-
caret ve istihdam bağlantılı örtük 
ilişki” (Reddy, 2005: 310), nicel çö-
zümlemeyi olanaksız hale getirse 
de sermaye girişlerinde, işgücü 
maliyetlerinin belirleyici olduğu 
(Feenstra ve Hanson, 1997: 372)  
görüşünü güçlendirdiği sonucu-
na ulaşılmaktadır.

3. Dışa Açıklık
Yabancı sermaye çekme ye-

teneği olarak tanımlanan dışa 
açıklık, ticari ve mali açıklıktan 
oluşur (Sakuragawa ve Watana-
be, 2010: 5-7). Ticari açıklık, ulus-
lararası ticari ilişkiler ağına ek-
lemlenmenin (WTO ve UNCTAD, 
2012: 14); mali açıklık ise, mali 
serbestleştirmenin ve bütünleş-
menin (Hoeven ve Lubker, 2006: 
6) göstergesidir.

Kuramsal olarak bir değer-
lendirme yapıldığında, ana akım 
iktisat kuramında ticari açıklığın 
ülkeye sermaye girişini arttır-
masının yanında tersine yöneli-

mi engellediği; mali açıklığın ise, 
olası bir kriz durumunda ülkeye 
daha fazla olanak tanıdığı ileri 
sürülmektedir (Edwards, 2004: 
10). Kuram, dışa açıklığın az ge-
lişmiş ülkeler ile yükselen piyasa 
ekonomilerine doğrudan yabancı 
yatırımlar aracılığıyla üretim ve 
istihdama yönelik fırsatlar sun-
duğu; gelişmiş ülkelere ise, getiri 
oranlarında artış sağladığı iddi-
asındadır. Bu bakımdan, üç ülke 
grubunun da dış açıklığı arttır-
ması gerektiği vurgulanmakta-
dır. Karşıt akım ise, sermaye ha-
reketleri aracılığıyla -ana akımda 
belirtildiği biçimde- bir kaynak 
tahsisinin gerçekleşmediğini öne 
sürer. Bu görüşün kaynağında, 
uluslararası mali işlemlerin, ger-
çek üretimdeki işverenlerden 
çok “rantiyerler” tarafından ger-
çekleştirilmesi ve uzun vadeli 
yatırımlardan çok kısa vadeli ge-
tirilere odaklanılan portföy ya-
tırımlarından oluşması bulunur. 
Bu anlamda karşıt görüşte, mali 
açıklığını arttıran az gelişmiş ül-
keler ile yükselen piyasa ekono-
milerinin kısa vadeli ve speküla-
tif sermaye hareketlerine maruz 
kalma olasılıklarının arttığı (Ak-
yüz, 1993: 29-30); üstelik ülke 
dışında meydana gelen krizlerin 
olumsuz etkilerinin bulaşması-
nın da gündeme geldiği (Brooks 
ve Mosley, 2007: 1); bu nedenle de 
mali açıklığın azaltılması gerek-
tiği (Garcia, 2007: 21, 25) savunul-
maktadır.
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Farklı görüşlerin varlığına 
rağmen, küresel ekonomik ya-
pılanmanın mevcut durumunun 
özellikle az gelişmiş ülkeleri bir-
birleri ile rekabete zorladığı ve bu 
ülkelerin de rekabet baskısıyla 
yabancı sermaye çekmek için 
dışa açıklıklarını arttırdığı açık-
tır. Giderek bir örnek ekonomik 
ve sosyal politikaları uygulamak 
zorunda kalan bu ülkelerde, ver-
gi yapısı işgücü aleyhine deği-
şirken; eğitim, sağlık ve sosyal 
koruma alanlarındaki geriye gi-
dişle birlikte devletin sosyal ni-
teliği çözülmüştür (Mosley, 2005: 
355-357). Yine de dışa açıklık, az 
gelişmiş ülkeler ve yükselen pi-
yasa ekonomileri açısından, içer-
diği risklere rağmen yabancı ser-
maye çekmek için işlev gören bir 
araç olduğu için çekici etkenler-
den biri olarak (Odedokun, 2004: 
265) değerlendirilir. 

Dışa açıklıkla ilgili nicel çö-
zümlemenin doğal olarak iki bo-
yutu bulunur. Bunlardan biri olan 
ticari açıklık, bir ülkenin ulusla-
rarası ticari ilişkilerinin niceliği-
ni yansıtır (Burns, vd., 2014: 14) 
ve dış ticaret hacminin GSYİH’ye 
oranlanmasıyla ölçülür (Alfaro, 
Kalemli Özcan ve Volosovych, 
2005: 14). İkinci boyutu oluşturan 
mali açıklığın ölçümü ise, son de-
rece güçtür. Uzun süre bir ölçüt 
geliştirilememiş; ancak 90’lara 
gelindiğinde çeşitli çözümler ge-
liştirilmiştir. Bununla birlikte, 
geliştirilen ölçütlerin sermaye 
denetimlerinin yoğunluğunu, 
sermaye hareketlerinin yönü ve 
türünü dikkate almaması; ayrıca 
“resmi” ve “fiili” sermaye dene-
timleri arasındaki farkı yansıt-
maması, mali açıklığı ölçme ko-
nusunda yetersiz olarak değer-
lendirmelerine neden olmaktadır 

Şekil 7: Dışa Açıklık ve Türkiye’ye Sermaye Girişi

Kaynak: TÜİK; WB, World Development Indicators; TCMB, EVDS; Chinn, Ito, 2015.
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(Chinn ve Ito, 2008: 310-311). Bu-
nunla birlikte, sayılan eksiklik-
lerin ötesine geçen bir çözüm de 
geliştirilmiştir. Bu anlamda, “res-
mi” ölçüt olarak, sermaye hare-
ketlerine ilişkin yasal kısıtlama-
ları yansıtan mali açıklık endek-
si (KAOPEN); “fiili” ölçüt olarak 
ise, yabancı sermaye stokunun 
GSYİH’ye oranı (Köse, Prasad ve 
Rogoff, 2006: 14) kullanılır. Bu 
bağlamda aşağıdaki Şekil 7, Tür-
kiye’nin dışa açıklığı ile sermaye 
girişlerinin 1980’den günümüze 
izlediği seyir ve aralarındaki ba-
ğıntıyı gösterir. 

Şekil 7’ye göre, ticari ve mali 
açıklık (hem “resmi”, hem “fiili”) 
artışı ile Türkiye’ye yönelen ser-
maye hareketleri arasında doğ-
ru yönlü bağıntı bulunmaktadır. 
Son 35 yıllık süreçte hem ticari, 
hem de mali açıklık artmış; bun-
lara koşut olarak da sermaye ha-
reketlerinde artış gözlenmiştir. 
Ticari ve mali açıklığa ilişkin ola-
rak da fiili boyutta mali açıklığın 
ticari açıklıktan yüksek olduğu 
görülmektedir. Ancak, mali pi-
yasalardaki kurumsallaşmanın 
yeterince sağlanamadığı Türki-
ye, sermaye hareketlerinin ter-
sine yönelimine karşı son derece 
kırılgan hale gelirken, savunma 
mekanizmasını da kaybetmiştir 
(ILO, 2005: 3, 6). Bu bakımdan, her 
ne kadar dışa açıklık ile sermaye 
girişleri sağlansa da mali piyasa-
ların sağlıklı işleyişi sağlanma-

dıkça, mali kurumlar tasarrufları 
yatırımlara dönüştüren bir işlev 
görmedikçe ve etkin biçimde 
çalışan denetim mekanizmaları 
oluşturulmadıkça, dışa açıklığın 
olumlu etkileri son derece kısıtlı 
bir nitelik taşıyacaktır (Aydın, Ak 
ve Altuntaş, 2013: 12).

4. Makroekonomik 
İstikrar/İstikrarsızlık
Makroekonomik istikrar kav-

ramı, altın çağda mali denge, tam 
istihdam, ekonomik büyüme ve 
düşük enflasyon oranının bir ka-
rışımı olarak tanımlanmıştır. Post 
Fordist dönemde ise, kavramın 
içeriği değişmiş; gerçek sektör 
bir yana bırakılarak, sadece mali 
denge ve fiyat istikrarı, makro-
ekonomik istikrarı tanımlama-
da yeterli görülmüştür. Bununla 
birlikte, gerçek sektör başarımını 
saf dışı bırakan bir içeriğin yeter-
liliği sorgulanmalıdır (Ocampo, 
2005: 1); çünkü makroekonomi 
politikaları, ekonomik büyüme, 
mali denge ve fiyat istikrarının 
yanında, işsizlik ve yoksulluğun 
azaltılması ile dağılım adaletini 
de içerir (ILO, 2014: 153). Bu an-
lamda, ekonomi politikaları ile 
sosyal politikaları bütünleştiren 
bir anlayışın ürünü olarak (UN, 
2001: 1, 29-30) makroekonomik 
istikrar, kamu borcu ve bütçe 
açığının azalışı, enflasyon ora-
nının %5’in altına düşüşü ve kişi 
başına GSYİH’nin artışı olarak 
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tanımlanır. Cari açık, kamu borcu 
ve enflasyon oranının yüksekliği 
ile kişi başına GSYİH’daki azalış 
ise makroekonomik istikrarsız-
lığı ifade eder (Ruckert, 2006: 50).

Makroekonomik istikrar, eko-
nomik koşulları yansıtan bir 
gösterge olarak, çekici etkenler 
kapsamına girer (Mohan ve Ka-
pur, 2009: 3) ve yabancı sermaye 
çekmenin zorunlu unsurlarından 
biri olarak değerlendirilir(Axar-
lolou ve Pournarakis, 2005: 21-22, 
29). Bu unsurun nicel çözümle-
mesine yönelik çeşitli ölçütler 
geliştirilmiştir. Sadece enflasyon 
oranının makroekonomik is-
tikrarı yansıtacağı iddiasındaki 
çalışmaların (Taylor, vd., 2012: 5) 
varlığının yanı sıra makroekono-
mik istikrarın ölçümünde GSYİH, 
faiz oranı, döviz kuru ve rezervi, 
dış borç, bütçe açığı, mali açık ve 
denge ile işsizlik oranı gibi çok 

çeşitli değişkenler kullanılmak-
tadır. Bu çalışmada ise, kapsa-
yıcı bir değerlendirme yapabil-
mek adına enflasyon oranı, döviz 
kuru, kamu açığı ve dış borcun 
GSYİH’ye oranı değişkenlerinden 
oluşan makroekonomik istik-
rarsızlık endeksi (İsmihan, Metin 
Öcan, 2009: 15, 17) kullanılmıştır.

Şekil 8, Türkiye’deki makro-
ekonomik istikrar(sızlık) ile ser-
maye girişlerinin 1980’den günü-
müze izlediği seyir ve aralarında-
ki bağıntıyı gösterir. Makroeko-
nomik istikrarsızlığın 94 krizine 
kadar arttığı, daha sonra ise, 97, 
2001 ve 2008 krizlerindeki artış-
lar dışında, genel olarak azaldı-
ğı görülür. 2001 sonrası yabancı 
sermaye girişindeki artış eğilimi 
göz önüne alındığında, makro-
ekonomik istikrarın, Türkiye’ye 
yönelik sermaye girişlerini açık-
layan çekici etkenlerden biri ol-

Şekil 8: Makro Ekonomik İstikrarsızlık ve Türkiye’ye Sermaye Girişi

Kaynak: TCMB, EVDS; TÜİK; IMF, World Economic Outlook Database
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duğu yönündeki varsayım doğ-
rulanmış olur. Bununla birlikte, 
makroekonomik istikrarın, mali 
istikrarı güvence altına almadığı; 
istikrarlı büyüme ve düşük oran-
daki enflasyona rağmen, gelişmiş 
ülkelerde ortaya çıkan mali den-
gesizliklerin, küresel mali krizin 
tetikleyicisi olduğu (Ünsal, 2013: 
234) unutulmamalıdır. Ayrıca, 
yeni büyüme modelleri incelen-
diğinde, ekonomik büyümenin 
makroekonomik istikrardan ba-
ğımsız olduğu görülür (Utkulu ve 
Özdemir, 2004: 251). Bu anlamda, 
makroekonomik istikrar ile ser-
maye hareketleri arasında doğru 
yönlü bağıntının, üretim ve is-
tihdam artışı ile dağılım adaletini 
yansıttığını söylemek olası değil-
dir.

I. Sermaye Hareketlerinin 
Türkiye’de İşgücü Piyasasına 
Etkisi
A. İşgücü Piyasasında Değişim
Fordist dönemin son bulması-

na neden olarak gösterilen 1973 
yılındaki petrol krizi, bir yandan 
petrol satan ülkelere doğru bir 
gelir transferi başlatırken; bu ül-
kelerde mali piyasaların gelişme-
mesi nedeniyle, oluşan cari işlem 
fazlalarının da gelişmiş ülkelerde 
değerlendirilmesine yol açmıştır. 
Gelişmiş ülkeler ise, elde ettikleri 
bu kaynakla az gelişmiş ülkelere 
yeni bir borçlanma kanalı açmış 
ve bu ülkelerin ağır borç yükü 

altına girecekleri bir süreci baş-
latmışlardır. Dış alım ikamesinin 
yerini borçlanmanın almasıyla 
birlikte fordist dönemin sonuna 
varılmıştır (Celasun, 2002: 168-
169).

Bu dönemde, piyasa mantığı-
nın egemen hale getirilmesi ve 
devletin rolünün azaltılmasıyla 
betimlenen yeni-liberal politika-
lar, yeni bir toplumsal düzeni bü-
tün dünyaya dayatmıştır. Bu an-
lamda, piyasa işleyişi ile sermaye 
sahiplerinin çıkarları arasında 
katı bir bağ oluşurken, devlet de 
yeni toplumsal düzenin oluşu-
munu sağlama işlevi görmüştür. 
Ekonomi politikalarının kökten 
değiştiği kapitalizmin bu yeni 
aşamasında, her ülke için fark-
lı kural, kurum ve düzenekler 
geçerli olsa da gerek merkezde, 
gerek çevrede sermaye biriki-
mi sağlamak için egemen sınıfın 
istemleri üzerinden sosyal poli-
tikanın da dönüştürülmeye ça-
lışıldığı (Duménil ve Lévy, 2006: 
139-140) gözlenmektedir.

Kuşkusuz Türkiye de bu dö-
nüşümlerden etkilenmiştir. İlk 
aşamada, 24 Ocak 1980 tarihli 
yapısal uyum programıyla “kü-
resel ekonomiyle bütünleşme” 
adı altında ticaret serbestleşti-
rilmiş; ürün ve işgücü piyasaları 
düzensizleştirilmiştir. Bunu 89’da 
32 sayılı Karar ile sermaye hare-
ketlerinin (Onaran, 2007: 356), 
2000’den sonra da tüm mali sis-
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temin serbestleştirilmesi (Ekzen, 
2009: 118-119) izlemiştir. Ancak, 
birikim ve yatırım önceliklerinin 
uluslararası mali piyasalara göre 
belirlendiği (Erdut, 2002: 207) 89 
sonrası süreçte, 80 sonrası gide-
rek derinleşen yeni liberal yöne-
lişin ürünleri olan (Savran, 2013: 
268) büyük krizler yaşanmıştır.

1980 dönüşümü, ticari serbes-
ti sağlayarak Türkiye’yi yabancı 
sermayeye açmıştır. Yürürlüğe 
konulan düzenlemeler ile sen-
dikaların gücü azalmış, gerçek 
ücretler düşürülmüş ve işgücü 
piyasaları esnekleştirilmiş; “sos-
yal güvenlik sistemini finanse 
edebilecek gelir kaynakları cılız-
laşmış” ve bağımlılık oranı art-
mış; işgücü piyasaları giderek 
düzensizleştirilirken (Türcan Öz-
şuca, 2003:135), dış satımı aşan 
dış alımın maliyeti borçlanma 
veya özelleştirmelerle giderilme-
ye çalışılmıştır. Tüm bunlardan 
hareketle, 24 Ocak kararları ile 
somutlaşan yeni liberal politika-
lar, 1980–88 döneminde yabancı 
sermaye girişi eş deyişle borç-
lanma karşılığında, bireysel ge-
lir dağılımının yoksullar, işlevsel 
gelir dağılımının emek sahipleri 
ve çiftçiler aleyhine bozulmasına 
ve adaletsiz bir dağılım meka-
nizmasının işlerlik kazanması-
na neden olmuştur (Şahin, 2008: 
230, 236).

Türkiye’de sermaye birikim 
sürecinin “en önemli kırılma 

noktası” sayılan 1980 dönüşümü, 
bölüşüm mekanizmasının piya-
sa mantığına uygun olarak işlev 
görmeye başlamasına yol açmış-
tır (Sönmez, 2013: 20). Birikim, dış 
satım teşviklerinin olanak ver-
diği ranta ve işgücü maliyetleri-
nin düşüşüne bağlı hale gelmiş-
tir (Yeldan, 2004: 54). Dolayısıyla, 
piyasa mantığının egemen kılın-
ması temelinde dış satım ikameci 
sanayileşme stratejisinin benim-
senmesini ve faktör piyasaların-
da “serbesti” sağlanmasını he-
defleyen 1980 programı, çalışma 
yaşamını olumsuz etkilemiştir. 
Kamu kesiminin istihdam yara-
tıcı niteliği, özelleştirme ve/veya 
yeniden düzenleme uygulamaları 
ile sınırlandırılmış; sendikaların 
işgücü piyasası üzerindeki etki-
leri de büyük ölçüde azaltılmıştır 
(Şenses, 1989: 27-32). Bu anlam-
da 1980–88 dönemi, isteme göre 
biçimlendirilen ve işgücü maliye-
ti düşüşünü esas alan, “dış satım 
ikameci taşeron üretim dönemi” 
olarak nitelendirilir (Kolsuz ve 
Yeldan, 2014: 50).

24 Ocak 1980’de uygulama-
ya konulan istikrar programıyla 
başlayan ticari serbesti döne-
minde, devletin piyasaya müda-
halesinden, dış alım ikamesinden 
ve kamu sektörüne bel bağlan-
masından vazgeçilmiş; bunların 
yerine ekonomik yaşamın ser-
bestleştirilmesi, dışa yönelme, 
yabancı sermaye çekecek dü-
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zenlemeler ve özelleştirme yo-
luyla özel sektöre alan açılması 
gibi hedefler benimsenmiştir 
(WTO, 1993: 2, 5). Bu hedeflere 
ulaşılması için ise, daraltıcı para 
ve maliye politikaları ve daha çok 
emek aleyhtarı gelir politikaları 
kullanılmıştır. Esasen daha önce 
de pek çok az gelişmiş ülkede uy-
gulanan bu yeni liberal program, 
1989’a kadar sürdürülmüştür. Bu 
süreçte sermaye yeniden yapı-
lanmış; bölüşüm mekanizması da 
yeniden düzenlenmiştir (Boratav, 
2003: 148-150).

1989 yılı ise, küresel ekono-
miyle bütünleşme yolundaki yeni 
bir evreyi temsil eder. 1980’de 
ticaretin serbestleştirilmesinin 
ardından, 1989’da 32 sayılı Karar 
ile sermaye hareketleri de ser-
bestleştirilmiştir. Bu serbesti, bir 
yandan Türkiye’nin kısa vadeli 
sermaye hareketleriyle tanış-
masına; öte yandan da kaynak 
tahsisi konusunda piyasa mantı-
ğının egemen hale gelmesine ne-
den olmuştur (Ekzen, 2009: 133). 
Bu dönemde, uygulanan yüksek 
faiz-düşük kur politikası aracı-
lığıyla yabancı sermayeye bağlı 
olarak ekonomik büyümede artış 
yaşanmıştır. Ancak, kısa vade-
li ve spekülatif yabancı sermaye 
nedeniyle yaşanan büyüme “ya-
pay” niteliktedir. Nitekim, 1994 
yılında daha fazla yabancı ser-
maye çekmek için yükselen fa-
izlerin indirilmesi ile birlikte ya-

bancı sermaye aniden ülkeyi terk 
etmiş; son derece büyük bir mali 
bunalım yaşanmış ve “yapay” 
büyüme dönemi de son bulmuş-
tur (Erdut, 2002: 207). 1994 kri-
zinden sonra UPF etkinliğini iyice 
arttırmış; ancak uygulanan ya-
pısal uyum programları bir türlü 
“beklenen” sonucu vermemiş; 
her defasında emek sahiplerinin 
kazanımları, rantiyerlere göre 
ciddi ölçüde gerilemiştir (Köy-
men, 2007: 138-139). 1997’de Asya 
ve 1998’deki Rusya krizleri, 1999 
yılında ise Marmara depreminin 
olumsuz etkileri ile 1994 krizinin 
ardından tam bir iyileşme sağ-
lanamamıştır (Başkaya, Kalemli 
Özcan, 2013: 7). 2001 yılına gelin-
diğinde de üstelik ekonomi poli-
tikası UPF güdümünde iken, yeni 
bir kriz yaşanmış ve mali serbes-
ti döneminin sonuna gelinmiştir 
(Rodrik, 2012: 44). 

2001 krizi ile birlikte yeni bir 
dönem başlamış; bir yandan mali 
sistem yeniden yapılandırılarak 
(Öniş, 2010: 53, 58) küresel ser-
mayenin etkin olacağı bir alan 
açılmış; öte yandan da uluslara-
rası sermaye merkezlerinin ge-
reksinimlerine uygun biçimde 
Türkiye uluslararası işbölümüne 
bir çevre ekonomi olarak eklem-
lenmiştir (Yeldan, 2002: 12-13).  
Bu eklemlenmeye rağmen, 2001 
sonrasında üretken olmayan 
sektörler giderek genişlemiştir. 
Siyasi erkin, yeni liberal ideoloji 
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ekseninde dönüşümünün de et-
kisi ile bir yandan sermaye el de-
ğiştirmiş; bir yandan da yeniden 
bölüşüm ilişkileri değişmiştir. Bu 
değişim, kar oranlarının kamu 
kaynaklarının özelleştirme yo-
luyla sermaye sahiplerine trans-
feri ve çalışma koşullarındaki ge-
rilemeye dayandırılması yoluyla 
sağlanmıştır (BSB, 2011: 96-97). 
Eş deyişle, sermaye sahipleri ara-
sındaki rekabetin faturasının bir 
kez daha ancak biçimsel farklı-
lıklarla emek sahiplerine çıkarıl-
mıştır (Öngen, 1994: 95).

1980’de başlayan dönüşüm, 
çalışma ilişkilerini de etkilemiş-
tir. Bir önceki dönemde, ücretler 
maliyet unsuru olmakla birlikte, 
bir istem unsuru olarak da işlev 
görürken; 80 sonrasında ücretler, 
toplam maliyetin önemli bir bi-
leşeni olarak değerlendirilmiştir. 
Ürün fiyatının uluslararası piya-
sada belirlenmesi, ücretler üze-
rindeki baskıyı arttırmıştır. Bu 
baskı, ücretlerle sınırlı kalmamış; 
çalışma yaşamına ilişkin düzen-
lemelere ve sendikalara da yan-
sımıştır (Makal, 2007: 527). Dola-
yısıyla 80’li yıllarda, gelir dağılımı 
ücretliler aleyhine bozulmuştur. 
Bu dönemde, yaratılan katma de-
ğerden sermayenin aldığı payda-
ki artış, emeğin payındaki artışı 
önemli ölçüde aşmış; sermaye 
geliri artarken, gelir eşitsizliği 
kendini göstermiştir. Bir yandan 
ekonomi politikasındaki köklü 

değişimler, bir yandan işçi sendi-
kalarının etkinliğinin azalması ve 
bir yandan da düzensizleştirme 
böyle bir sonuca yol açmıştır (Jo-
hnston, 2005: 137).

B. İşlevsel Gelir 
Dağılımında Değişim
Yeni liberal politikaların ege-

menlik kazandığı post-Fordist 
dönem, gelişmiş ülkelerin gelir 
dağılımında iyileşme görülen, 
bununla birlikte Türkiye gibi az 
gelişmiş ülkelerde nitelikli ve ni-
teliksiz işgücü arasındaki ücret 
farkının önemli ölçüde açılmaya 
başladığı bir zaman dilimini yan-
sıtır. Böyle bir örüntünün ortaya 
çıkmasında, teknolojik gelişme-
ler ile yeni üretim teknikleri ve 
çalışma yöntemleri etkili olmuş-
tur. Öncelikle üretim aşamala-
rı coğrafi bağlamda birbirinden 
ayrılarak uluslararasılaşmış; bu 
anlamda çok uluslu işletmeler 
mülkiyet, konum ve içselleştirme 
avantajı elde etmişlerdir. Bununla 
birlikte, çok uluslu işletmenin ağ 
tipi örgütlenmesinde bir konum 
elde etmek isteyen az gelişmiş 
ülkelerde faaliyet gösteren iş-
letmeler ise, birbirleri ile işgücü 
maliyetleri üzerinden rekabete 
girmişlerdir. İşte bu rekabetin 
en çok yaşandığı Asya ve Doğu 
Avrupa’daki pek çok ülkede ve 
Türkiye’de gelir adaletsizliği baş 
göstermiştir (Edwards ve Perroni, 
2012: 1).  

Türkiye’de 1980 sonrasında 
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başlayan dönüşüm, niteliğini bö-
lüşüm ilişkilerinde daha berrak 
biçimde göstermekte ve bir ye-
niliği değil, bir rutini yansıtmak-
tadır. Şöyle ki, ilk olarak ilkel biri-
kim rejimi, feodal otoritenin çözü-
lüşünden sonra her türlü yeniden 
üretim aracından yoksun kalan 
çiftçilerin, ücret karşılığı çalışma-
ya zorlanan işçilere dönüşümünü 
sağlamıştır. Ancak bununla yeti-
nilmemiş; emek sahiplerinin gü-
cündeki her artışa ”dinamik bir 
kapitalist yanıt” verilmiştir. Bir 
yandan kapitalist ilişkiler gelişir-
ken, öte yandan emek daha sıkı 
biçimde denetim altına alınmış-
tır. Dolayısıyla ister emek sahip-
leri, ister çiftçiler olsun, sermaye 
sahibi ve rantiyer dışındaki sınıf-
ların kapitalizmle bütünleşmesi, 
topraklarının ve ona bağlı hak-
larının kaybıyla gerçekleşmiş-
tir. 2. Dünya Savaşı sonrasında 
hem ekonomik büyümeyi, hem 
de sosyal adaleti güvence altına 
alan Keynesyen uzlaşı da 80 son-
rası varlığını sürdürememiştir. 
Yeni kapitalist birikim mantığı, 
emek mücadelesinin kazanımla-
rını aşındırmış; sosyal demokrat 
nitelikli hiçbir uzlaşıya olanak ta-
nımayarak, toplumsal sözleşme-
yi hükümsüz kılmıştır (Midnight 
Notes Kollektifi, 2014: 278-281).

Bu bağlamda Türkiye’de 24 
Ocak Kararları ile bir önceki dö-
nemde uyguladığı politikaları 
terk etmiş ve uluslararası yeni iş-
bölümünde bir konum edinmiştir. 

Bu konumun gereği olarak, sana-
yinin payı büyük ölçüde azalıp, 
hizmet sektörünün hacmi ge-
nişlerken; Türkiye düşük katma 
değerli ürünleri, basitleştirilmiş 
teknolojilerle üreten bir maliyet 
merkezi haline gelmiştir. Sanayi 
sektörüne benzer biçimde tarım-
da da gerek gelir, gerek istihdam 
anlamında gerileme yaşanmıştır 
(Boratav, 2013: 56,59). Sonuç ola-
rak, emeğin ulusal gelirden aldığı 
pay sistemli bir biçimde azaltıl-
mıştır (Kolsuz ve Yeldan, 2014: 
49). Üstelik ticari serbesti ve dış 
satıma yönelik sanayi sektörü-
nün gelişimi ile formel istihdam 
arasında bağıntı kurulamamış; 
özel sektör enformel istihdama 
yönelirken, kamu sektörünün 
payı giderek azalmıştır (Özkap-
lan, 2008: 172). Dolayısıyla ticari 
ve mali serbesti sonrası orta-
ya çıkan örüntüde, hem sınıf içi, 
hem de sınıflar arası gelir farkının 
önemli ölçüde arttığı (Görenel, 
2005: 187-190) görülür. Bu bağ-
lamda  Tablo 1’de 1963-1994 yılları 
arasında faktör gelirlerinin dağı-
lımı ile imalat sanayinde ücretle-
rin katma değer içindeki payına 
yer verilmiştir. 1980 sonrası dö-
nemle karşılaştırma yapabilmek 
için tabloya dahil edilen 1963-
1979 yılları arası dönemin sadece 
ortalamaları kullanılmıştır. Tablo 
2’de ise, 2002 yılından günümüze 
kadar gelen döneme ilişkin veri-
ler yer almaktadır.
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Tablo 1: 1960 – 1994 Yılları Arasında Türkiye’de İşlevsel Gelir 
Dağılımı

Faktör Gelirlerinin Dağılımı
İmalat Sanayiinde 

Ücretlerin
Katma Değerdeki Payı

Tarım
Tarım Dışı

Maaş ve 
Ücret

Diğer 
Gelirler

1963-79 32,0 30,2 37,8 29,8
1980-88 20,7 21,1 58,2 22,4
1989-94 18,1 30,2 51,4 13,4

Kaynak: Özmucur, 1996: 109-110, 113-118.

Tablo 2: 2002 – 2014 Yılları Arasında Türkiye’de İşlevsel Gelir 
Dağılımı

 
Maaş ve 

Ücret
Yevmiye Müteşebbis Gayrimenkul

Menkul 
Kıymet

Transferler
Diğer 

Gelirler

2002 35,8 2,9 34,5 4,1 5,1 15,2 2,4
2003 38,7 3,1 32,0 3,6 2,6 18,1 1,9
2004 38,7 3,5 31,8 2,7 2,2 19,2 2,0
2005 39,2 3,3 28,8 2,9 2,7 20,9 2,2
2006 40,8 3,7 24,2 3,1 6,1 20,7 1,5

2007 39,7 4,0 23,2 4,1 7,0 20,8 1,1

2008 41,9 4,1 22,4 4,4 4,2 22,2 0,9

2009 42,9 3,5 20,4 5,0 5,3 22,6 0,2

2010 43,7 3,6 20,2 4,2 4,5 23,6 0,2

2011 44,8 3,6 21,4 3,9 3,8 22,4 0,2

2012 46,5 3,4 20,4 3,5 3,3 22,7 0,2

2013 48,3 3,2 19,6 3,3 3,1 22,2 0,2

2014 49,1 3,3 18,5 3,3 2,9 22,7 0,2

Kaynak: TÜİK
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Tablo 1’e göre, 1963-1979 yıl-
ları arasında faktör gelirlerinin 
dengeli bir biçimde paylaşıldığı; 
1980 sonrasında ise, bu dengenin 
yitirildiği görülmektedir. Gerek 
tarımda, gerekse de tarım dı-
şında çalışan emek sahiplerinin 
gelirleri önemli ölçüde azalmış; 
çoğunluğu sermaye sahiplerinin 
oluşturduğu diğer gelirler kalemi 
ise, aynı oranda artış göstermiş-
tir. İmalat sanayinde ücretlerin 
katma değer içindeki payları da 
benzer biçimde azalış göster-
miştir. Bu dönemde uygulamaya 
konulan yeni-liberal politikalar, 
ücretlere ilişkin bir “dibe doğru 
yarış” başlatmış (Goda, Onaran 
ve Stockhammer, 2014: 10); ilk 
olarak da gerçek ücretler düşü-
rülerek emeğin gelirden aldığı 
pay azalmıştır. Bunun yanı sıra 
yabancı sermaye girişi işgücü is-
temini arttırmakla birlikte, ser-
mayenin başka ülkelere yöne-
lim tehdidi nedeniyle işgücünün 
pazarlık gücü aşınmış ve sonuç 
olarak gelir dağılımı sermaye le-
hine yeniden yapılandırılmıştır 
(Onaran, 2007: 4). Bu anlamda, 
1980-1988 yılları arasındaki ti-
cari serbesti dönemini Boratav 
(2013: 56), “sermayenin bölüşüm 
ilişkilerine karşı etkili bir saldırı 
gerçekleştirdiği” bir zaman dilimi 
olarak değerlendirmektedir.

1989 yılından 94 krizine kadar 
geçen süredeki veriler değerlen-
dirildiğinde ise, yalnızca tarımın 

payındaki azalmanın sürdüğü gö-
rülür. Bir önceki dönemden farklı 
olarak, tarım dışında faaliyet gös-
teren emek sahiplerinin gelirleri-
nin payı artmış; diğer gelirlerin 
payı ise azalmıştır. Ancak burada 
dikkat çeken unsur, emekçile-
rin gelirlerinin artışına rağmen 
aynı dönemde, imalat sanayinde 
ücretlerin katma değer içinde-
ki paylarındaki önemli orandaki 
düşüştür. Bunun nedeni, bu dö-
nemde gerek Körfez Savaşı’nın, 
gerek ekonomik krizlerin etkisi 
ile imalat sanayi istihdamındaki 
artışın yavaşlaması ve enformel 
sektörün yaygınlık kazanmasıdır 
(Onaran, 2003: 583). Maaş ve üc-
retlerdeki artışın kaynağında ise, 
1980-1988 döneminde alt sınıra 
ulaşan gerçek ücretlerin, daha 
fazla geriletilmesinin ne sosyal ne 
de siyasal açıdan olası olması bu-
lunur. Bununla birlikte, her ne ka-
dar ücretler de bir artış meydana 
gelse de bu dönemde gerçek kar-
lardaki artış çok daha fazladır. Bu 
anlamda, sermaye sahiplerinin 
katma değerden aldıkları payın 
%72,8 gibi yüksek bir orana ulaş-
ması, gelirler politikasındaki de-
ğişimin “göstermelik” olduğunu; 
bölüşümde sermaye yanlısı ya-
pının sürdüğünü gösterir (Türcan 
Özşuca, 1995: 121-122). 94 krizi 
sonrasında, ücretlilerin ekono-
mik durumundaki iyileşme dur-
muş ve gerçek ücretlerin azalma 
eğilimine girmesi bağlamında 
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eşitsizlik yeniden tesis edilmiştir 
(Akkaya, 2000: 238). 

Böyle bir sonuçla karşılaşıl-
masında, sürdürülen sanayileş-
me politikasının etkisi vardır. 
Buna göre, dış satıma dayalı sa-
nayileşmenin işgücü maliyetine 
bağlı hale getirilmesi, bir yandan 
emeğin kazancının azalmasına 
neden olurken, öte yandan ser-
maye sahiplerinin katma değer-
den aldıkları payı arttırmalarına 
olanak sağlamıştır. Bu süreç-
te dış satım artmasına rağmen, 
elde edilen kar artışı ne yatırım 
ve ekonomik büyümeye, ne de 
istihdam ve ücretlere yansımış-
tır (Onaran ve Stockhammer, 
2005: 67, 83, 84). 1989-1993 yılları 
arasında ortalama %4,89 büyü-
yen ekonomi, 1994-2000 yılları 
arasında ortalama %3,14 büyü-
müştür. Aynı dönemde dış satı-
mın GSYİH’e oranı ise, %6,96’dan 
%10,12’ye çıkmıştır. İstihdam ora-
nı ise, %49’dan %46,95’e düşmüş-
tür. Dolayısıyla, 1980–1988 döne-
minde mal ve hizmetlere, 1989–
2000 döneminde ise, sermayeye 
dolaşım serbestisi tanıyan; bu-
nunla birlikte işgücünün dolaşım 
serbestisini sınırlandıran yeni 
sanayileşme stratejisinin, hem 
ülkeyi yabancı sermayedeki dal-
galanmalara karşı kırılgan hale 
getirdiği, hem de özellikle yarı 
nitelikli ve niteliksiz işgücünün 
kayıplarını arttırıp, gelir eşitsiz-
liğine neden olduğu ortaya çıkar 
(Arın, 2013: 145-146). 

Tablo 2’ye bakıldığında ise, 
emek gelirindeki ve transfer 
harcamalarındaki “çarpıcı” artı-
şı, sermaye ve rantiyer sınıfların 
gelirindeki gerilemenin izlediği 
görülmektedir. İşin ilginç yanı, 
1990’lar gibi 2000’li yılların da 
gelir dağılımında adaletin sağ-
lanmasına katkı verecek eko-
nomi politikalarına ya da yapısal 
dönüşümlere sahne olmaması-
dır. Üstelik bu dönemde istihdam 
yaratmayan büyüme, enformel 
sektörün yaygınlığı, gerçek üc-
retlerdeki durgunluk ve serma-
yenin organik bileşiminde emek 
aleyhine değişim nedeniyle bek-
lenti, emek gelirlerindeki düşüş-
tür. Oysaki veriler, ileri sürülen 
görüşün tersi sonucu destekle-
mektedir. 

Duman (2011: 58-61) bu çeliş-
kinin nedenini 2006 Hanehalkı 
Bütçe Anketi’ni kullanarak or-
taya koymuştur. Buna göre, en 
yoksul %20’lik gelir grubunun 
geliri ayrıştırıldığında “ücret, 
yevmiye ve maaş” gelirlerinin; 
en varsıl %20’lik gelir grubunun 
geliri ayrıştırıldığında ise, “mü-
teşebbis kazançları, faiz gelirleri, 
mülk gelirleri ve mali varlık ge-
tirilerinin en yüksek paya sahip 
olması gerekir. Benzer biçimde, 
transfer harcamaları ile ilgili ola-
rak da bu kalem, en yoksul gelir 
grubunda yüksek, en varsıl ge-
lir grubunda ise, düşük bir orana 
sahip olmalıdır. İlginç bir biçimde, 
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en varsıl %20’lik grubun toplam 
gelirlerinin %73’ü gibi son derece 
büyük bir kısmının emek gelirin-
den kaynaklanması; en azından 
bu biçimde görülmesidir. Bu gelir 
grubunda rant gelirlerinin %6,8 
gibi son derece düşük bir oranda 
kalması da ihtiyatla yaklaşılma-
sı gereken bir durumun varlığı-
na işaret eder. Hanehalkı Bütçe 
Anketi’nde elde edilen toplam 
gelirle aynı yılın GSYİH değerle-
rinin karşılaştırılması, sorunun 
kaynağına inilmesini sağlamıştır. 
Bu anlamda, anket kapsamında-
ki gelirin gerçek gelirin sadece 
%46’sına denk gelmesi, ücret dışı 
gelirlerin saklandığı kuşkusunu 
doğurmuştur. Buradan hareket-
ler, anket kapsamındaen varsıl 
%20 gelir grubunda yer alanla-
rın sadece %4,4’ünün bir banka 
mevduat geliri olması bu kuşku-
yu kuvvetlendirmiştir. Mevduat 
gelir toplamının ankette 435 mil-
yon TL olması, bununla birlikte 
Merkez Bankası verilerine göre 
toplamın 150,8 milyar TL; %20’lik 
kısım için ise, 30 milyar TL olması 
gerekir. Aradaki uçurum, varsıl 
gelir gruplarının gelirlerinin ta-
mamının istatistiklere yansıtıl-

madığını ortaya koyar. 
1997-2009 yıllarını kapsayan 

ve Boratav tarafından hazırlanan 
çalışmada (2012: 216, vd.) 2001 
krizi sonrasında bölüşüm ilişki-
lerinin emek aleyhine seyrettiği 
vurgulanmaktadır. Üstelik 2002-
2007 yılları araındaki genişleme 
çevrimine rağmen, emekle ilgili 
göstergelerde bir iyileşme sağ-
lanmamıştır. Bu dönemde emek 
verimliliğinde bir artış sağlansa 
bile gerçek ücretlerdeki aşınma 
%10 civarında seyretmiştir. Bu-
nunla birlikte asgari ücret 2003-
2008 aralığında %30 oranında 
artmış; ama yine de %34-38 ora-
nında artan emek verimliliğinin 
gerisinde kalmıştır. Bu anlamda, 
2000 yılı sonrası verileri ihtiyatla 
değerlendirilmesi gereken (Uy-
sal, 2007: 267) Hanehalkı İşgücü 
Anketleri bir yana bırakılacak 
olursa, işçi sınıfının krizlerden sa-
kınma esnekliğinden tamamen 
yoksun olduğu; dolayısıyla hem 
ulusal, hem de küresel krizlerle 
karşılaşılan 2000’lerde kazanım-
larının arttırmasının söz konusu 
olamayacağı ortaya çıkar. 
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TÜRK-İŞ’in Anatüzüğü, 31 Tem-
muz 1952 günü Ankara Valiliğ’ine 
verildi. Böylece Türkiye İşçi Sen-
dikaları Konfederasyonu resmen 
kurulmuş oldu. Kuruluşundan 
kısa bir süre sonra, 6-7 Eylül 1952 
günlerinde, TÜRK-İŞ’in 1. Olağan 
Genel Kurulu İzmir’de toplandı. 
Genel Kurula 69 delege katıldı. De-
legelerin yanı sıra, Genel Kurul’da 
konuk olarak Çalışma Bakanı Nuri 
Özsan ve yerel yöneticiler de yer 
aldı. 

Genel Kurula Amerikalı sen-
dikacı Irwing Browd da katılarak 
bir konuşma yaptı. Konuşmasın-
da, “Türkiye’de kurulan ve inkişaf 
eden antikomünist sendikacılığın 
(...) Kominform’a karşı galibiyet 
temin edecek bir koz” olduğunu 
söyledi.

Çalışma Bakanı Nuri Özsan da, 
“Başta komünizm olmak üzere, 
Türk milletinin milli ve hayati da-
valarında, demokrasi ve hürriyet 
prensiplerinin savunulmasında, 
Türk işçi sendikaları konfederas-
yonunun zerre kadar müsamaha 
kabul etmeyen, yüzde yüz vatan-
perver ve milliyetçi bir karakter 
taşıyacağından asla şüphemiz 
yoktur” diye konuştu.  

Genel Kurul’da yapılan seçim-
lerin ikinci turunda, Genel Baş-
kanlığa İsmail İnan, Genel Sek-
reterliği Muammer Özerkan ve 
Genel Saymanlığa da İsmail Aras 
seçildi. Sol görüşlü olduğu bilinen 
Şaban Yıldız tasfiye edildi. TÜRK-
İŞ’in bu genel kurulunda Uluslara-
rası Hür İşçi Sendikaları Konfede-
rasyonu’na katılma kararı alındı. 
Ancak, daha sonra izin için başvu-
rulduğunda, “alakalı makamlar” 
bu kararın eksik olduğunu ileri 
sürdü. 

İcra Kurulu içinde, özellik-
le Amerika Birleşik Devletleri’ne 
gönderilecek sendikacıların seçi-
mi konusunda çıkan anlaşmazlık-
lar sonrasında Genel Sekreter Mu-
ammer Özerkan görevinden istifa 
etti. Mesul Muhasip İsmail Aras’ın 
bir suçtan tutuklanması üzerine, 

TÜRK-İŞ 1. OLAĞAN GENEL KURULU 
(6-7 Eylül 1952 / İZMİR)

Dönemin Çalışma Bakanı Nuri ÖZSAN
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TÜRK-İŞ İdare Heyeti 31.3.1953 
günü toplanarak olağanüstü ge-
nel kurul kararı aldı. Ayrıca, Genel 
Sekreterliğe Adil Buğakaptan’ı, 
Mesul Muhasipliğe de İlhan Tekin’i 
vekâleten atadı. 

Dergimizin bu sayısında, bugün 
aslı artık kimsenin elinde buluna-
mayan,  TÜRK-İŞ’in 1. Olağan Ge-
nel Kurulu için hazırlanan Çalışma 
Raporunu siz değerli okurlarımıza 
sunuyoruz. 

1. Olağan Genel Kurul’da TÜRK-İŞ Genel 
Başkanlığına İsmail İNAN seçildi.
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