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SUNUŞ

Merhaba,
Üçüncü yılın ilk sayısıyla yeniden birlikteyiz. Yola çıkarken belirle-

nen amaçlara, ülke olarak yaşadığımız bütün olumsuzluklara karşın, 
ulaşıldığını söylememiz mümkün. Bunu, herhangi bir ticari kaygı taşı-
madan, daima vurguladığımız “emeğini emeğimize katan dostlarımızla 
birlikte” gerçekleştirebilmiş olmak da bizim için ayrı bir mutluluk kay-
nağı… Bir başka mutluluğumuz ise,  KARATAHTA/İş Yazıları Dergimiz, 
Türkiye’de bilimsel yayınların en önemli referansı olan TUBİTAK/Ulak-
bim TR/Dizin’de değerlendirilme amacıyla başvurusunu tamamladı, 
izleme sürecine alındı.

Bu sayımızda, hakem değerlendirmesinden geçmiş altı makale bu-
lunuyor. Bir de davetli makaleye yer verdik.

Söyleşi bölümünün konuğu, Türkiye’de sosyal güvenlik denince 
akla gelen birkaç isimden birisi olan, sosyal güvenlik olgusunun hem 
hizmet üreten hem de hizmet alan taraflarında yıllarca emek vermiş 
Celal Tozan. Dergimiz Genel Yayın Yönetmeni Dr. Naci Önsal’ın Tozan’la 
gerçekleştirdiği söyleşiyi ilgiyle okuyacağınıza inanıyoruz. 

1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü için gizli kalmış bir şairi 
yazıyoruz. Tarih bölümünün odağında, bu topraklarda 1 Mayıs için yazı-
lan ilk şiirin sahibi olan ama pek de bilinmeyen Yaşar Nezihe Hanım var. 
1 Mayıs Emek Bayramınızı, 1923 yılında yazılan ilk 1 Mayıs şiiri ve onun 
yazarının yaşam hikayesini yayımlayarak kutluyoruz.

Bir de çağrımız var. Bu yılın sonunda yayımlamayı planladığımız 
özel temalı sayımız için makale çağrısının yer aldığı metni dergi say-
falarımız arasında bulabilirsiniz. Ekmeğini acı vatanda arayan göçmen 
işçilerin sorunlarının ele alınacağı bu sayımıza ilgi göstereceğinizi umut 
ediyoruz.

Emeğin yeniden en yüce değer olduğu günlerde buluşmak üzere...
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ÖZET
Dünya’da bir taraftan giderek artan zen-

ginlik gözlenirken, diğer taraftan ise şiddetli ve 
geniş çaplı bir yoksulluk yaşanmaktadır. Son 
zamanlarda, ülkelerin kalkınma sürecinde eko-
nomik büyüme performansları ve kişi başına 
gelir düzeyleri önemli olmakla birlikte, bu gelirin 
nasıl dağıldığı, büyümenin yoksullara da yan-
sıtılıp yansıtılmadığı, insanların kaliteli eğitim 
fırsatlarına sahip olmaları, uzun ve sağlıklı ya-
şam sürdürebilmeleri, cinsiyet eşitliği, özgürlük 
vb. kalkınma göstergeleri de önemle vurgulan-
maktadır.  Bu hususlar son dönemlerde ulusal ve 
uluslararası kuruluşların da ilk gündem konula-
rından birisini oluşturmaktadır. 

Toplumun büyük kesiminin ekonomik bü-
yüme ve kalkınmadan yeteri derecede fayda-
lanamaması ve yoksul kesimlerin ekonomik 
büyüme ile ters orantılı olarak gelir düzeylerinin 
düşmesi ya da ortalama artışın altında yüksel-
mesi, ekonomik büyümenin ve kalkınmanın 
sürdürülebilirliğini de tehlikeye atmaktadır. 

Bu çalışmada, yoksulluk ve kalkınma ol-
gusu çok boyutlu bir perspektifle, yoksulların 
önceden belirlenmiş kriterlere göre büyümeden 
daha çok faydalanmasını, sadece ekonomik bü-
yümeyi yeterli bulmayıp, büyümenin gelir dağı-
lımına etkisi üzerinde odaklanarak yoksulluğu 
azaltan, Yoksul Odaklı Büyüme (YOB1) çerçe-
vesinde analiz edilmiştir. Çalışmada ekonomik 
büyüme, gelir dağılımı, yoksulluk ve kalkınma 
göstergeleri arasında bir korelasyonun varlığı 
ortaya konulmuştur. Başta Türkiye olmak üzere 
yükselen ekonomilerde, YOB’nin ölçülmesi için 
bir yöntem geliştirilmiş ve ülkelerin YOB konu-
sundaki performansları ölçülmüştür. Böylece 
analize konu yükselen ekonomilerde büyüme-
nin yoksul odaklı mı yoksa yoksullaştıran bü-
yüme mi olduğu test edilmiş ve yükselen eko-
nomiler için, faydalı ve uygulanabilir önerilere 
yer verilmesi amaçlanmıştır. 

Anahtar Sözcükler: Yoksul Odaklı Büyüme, 
Kalkınma, Yoksulluk, Eşitsizlik, Yükselen Eko-
nomiler

1– Yabancı literatürde “Pro-Poor Growth” olarak ifade 
edilen bu tabir Türkçe literatürde daha çok “yoksul 
yanlısı büyüme” olarak kullanılmıştır. Bu çalışmada 
ise daha kapsayıcı olduğu düşünüldüğünden “yoksul 
odaklı büyüme” tabiri kullanılacaktır.

ABSTRACT
Although, growing wealth has been obser-

ved on one side of the world, there has been se-
vere and widespread poverty on the other side. 
While the economic growth performances and 
per capita income levels of the countries have 
been important in the development process of 
the countries, recently but also it has been em-
phasized the importance of some development 
indicators such as how the income is distributed, 
whether the growth is reflected in the poor, the 
people have quality education opportunities, 
long and healthy life, gender equality. These is-
sues have recently been one of the first agenda 
items of the national and international organiza-
tions.

The fact that the majority of the population 
cannot benefit enough from economic growth 
and development and the income levels of the 
poor are inversely proportional to the econo-
mic growth or the increase below the average 
growth rate is also jeopardizing the sustainabi-
lity of economic growth and development.

In this article, poverty and development 
have been analyzed within a multi-dimensional 
perspective of Pro-Poor Growth (PPG): in which 
incomes of poor people grow faster than those 
of the population as a whole in accordance with 
pre-set criteria, focusing on  not only the effect 
of economic growth  but also on income distri-
bution to reduce poverty. In the study, the cor-
relation among economic growth, income distri-
bution, and poverty and development indicators 
has been examined. On the other hand, in emer-
ging economies, particularly in Turkey, a met-
hod for measuring the PPG has been developed 
and the performance of the countries in the PPG 
issue has been measured. So, it has been tes-
ted whether the growth in analyzed emerging 
economies is Pro-Poor or Immiserizing Growth. 
Finally it has been intended to give useful and 
applicable recommendations for emerging eco-
nomies.

Key Words: Pro-Poor Growth, Development, 
Poverty, Inequality, Emerging Economies
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I. GİRİŞ
Son yıllarda dünya ekonomi-

sindeki hızlı küreselleşme eği-
limlerinin de bir yansıması olarak 
yoksulluk sorunu az gelişmiş ülke-
ler yanında, gelişmiş ülkelerde de 
gündemdeki yerini korumaktadır. 
Yoksullukla mücadele kapsamın-
da hem ulusal hem de uluslararası 
düzeyde birçok politika yürütül-
mektedir. Aslında yoksulluk hem 
bir sonuç hem de birçok sorunun 
nedeni konumunda olan, diğer bir 
deyişle, birçok değişkenle karşı-
lıklı nedensellik ilişkisi içerisinde 
olan karmaşık ve çok boyutlu bir 
olgudur. Kalkınma iktisadının asıl 
amacı olan insanların refahının, 
mutluluğunun başka bir deyişle 
yaşam kalitesinin yükseltilmesi 
(iyileştirilmesi) literatürde sık sık 
yoksullukla mücadele olarak ifade 
edilmektedir. Yoksullukla yakın-
dan ilgili olan ancak çok daha geniş 
bir kavram olan kalkınma; büyü-
me, gelir dağılımının iyileştirilmesi, 
yoksulluğun azaltılarak yaşam ka-
litesinin ve refahın yükseltilmesini 
de içinde barındıran çok boyutlu bir 
olgudur.

Günümüzde yoksulluk ve eşit-
sizlik sadece az gelişmiş ülkelerin 
sorunu değildir. Birçok gelişmiş ül-
kede hatta ABD’de farklı boyutlar-
da da olsa yoksulluk ve eşitsizliğin 
yarattığı sorunlara çözüm arayış-
ları devam etmektedir. 2007–2008 
yılında ABD’de başlayan daha son-
ra küreselleşmenin de etkisiyle 

diğer ülkelere hızla yayılan mali 
krizin yarattığı sorunlar küresel 
düzeyde hala devam ederken, eko-
nomik sürdürülebilirliği tehlikeye 
atan eşitsizlik bu krizin yarattığı 
en büyük sorun olarak görülmek-
tedir. Bir yandan zenginlerin sayısı 
giderek artarken, orta sınıf ve alt 
gelir gruplarının durumlarında bir 
iyileşme göze çarpmamakta yok-
sullar bir kısır döngü içerisinde 
zorluklarla boğuşmaya devam et-
mektedir (Stiglitz, 2014).

Çalışmada yoksulluk, büyüme, 
eşitsizlik ve kalkınma arasındaki 
ilişki nitel ve nicel verilerle ortaya 
konularak, aralarında Türkiye’nin 
de olduğu yükselen ekonomiler-
de yoksul odaklı büyüme üzerine 
ampirik çalışmalar yapılmış, bu ül-
kelerde büyümenin yoksul odaklı 
mı yoksa yoksullaştıran büyüme 
mi olduğu test edilmiştir. Yükselen 
ekonomiler düzeyinde ayrı ayrı ol-
mak üzere, büyümenin yoksulluğu 
azaltıp azalmadığı, başka bir deyiş-
le büyümenin o ülkede yoksul yanlı 
olup olmadığı analiz edilmiştir.

Büyümenin yoksulluğun azal-
tılmasında tek başına yeterli ol-
madığını savunan kalkınma ikti-
satçılar son zamanlarda yeni bir 
kavram olan YOB üzerinde dur-
maktadır. Ancak, bu kavramın ne 
olduğu, nasıl ölçüleceği ve daha da 
önemlisi bunun politika süreçleri-
ne nasıl aktarılacağı hususlarında 
yapılan tartışmalar sürmektedir. 
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Bu kavram geniş anlamda, “yok-
sullukta önemli bir azalma sağ-
layan büyüme” ya da “yoksullar 
için iyi olan büyüme” olarak ifade 
edilmektedir. Ravallion (2004/a) 
yoksul odaklı büyümeyi, GSYH’de 
yoksulluğu azaltıcı bir artış olarak 
tanımlarken, Kakwani (2000) yok-
sul olan kesimin, yoksul olmayan 
kesime göre oransal olarak daha 
fazla faydalandığı durumda, ge-
lir dağılımını iyileştiren büyümeyi 
YOB olduğunu ileri sürmektedir 
(Gündoğan, 2008: 50). 

Çalışmaya yükselen ekonomi-
ler dahil edilmiştir. Yükselen eko-
nomiler terimi, literatürde ilk defa 
daha sonra Dünya Bankası’nın 
Uluslararası Finans Kurumu için 
çalışacak Antoine Van Agtmael 
tarafından 1980’lerin başında kul-
lanılmıştır. Ülkelerin ekonomik ve 
servet düzeyleri baz alınarak, dü-
şük-orta düzeyde kişi başına dü-
şen gelir seviyesine sahip ekono-
miler, yükselen ekonomiler olarak 
tarif edilmiştir. Yükselen ekonomi-
ler öncelikli olarak hızlı gelişme po-
tansiyeli gösteren, iktisadi olarak 
büyüyen, piyasalarını dışa açan ve 
yapısal reformları gerçekleştiren 
Asya Kaplanları için kullanılmıştır 
(Authers, 2013). 

Dünya Bankası Atlas yöntemiy-
le hesapladığı dolar cinsinden 2013 
yılı kişi başına GSMH düzeylerine 
göre 214 ülkeyi aşağıdaki 5 katego-
riye ayırmış olup, yükselen ekono-
miler daha çok 3’üncü kategoride 

(üst orta gelirli ülkeler) yer almak-
tadır (World Bank, 2014):
n	Düşük Gelirli Ülkeler: Kişi 

başına gelir düzeyi 1,045$’den dü-
şük 34 ülke.
n	Alt Orta Gelirli Ülkeler: Kişi 

başına gelir düzeyi 1,045$’den bü-
yük, ancak 4,125$’den düşük 50 
ülke.
n	Üst Orta Gelirli Ülkeler: Kişi 

başına gelir düzeyi 4,125$’den bü-
yük ancak 12,746$’den düşük 55 
ülke.
n	Yüksek Gelirli OECD Üyesi 

Olmayan Ülkeler: Kişi başına gelir 
düzeyi 12,746$’den yüksek OECD 
Üyesi Olmayan 44 ülke.
n	Yüksek Gelirli OECD Üye-

si Ülkeler: Kişi başına gelir düzeyi 
12,746$’den yüksek OECD Üyesi 31 
ülke.

Yapılan analizlerde temelde Dün-
ya Bankası’nın “Dünya Kalkınma 
Göstergeleri 2014” veri seti kulla-
nılmıştır. Çalışmada analizlere da-
hil edilen ülkeler, dönemsel ve bazı 
değişkenlerle ilgili aşağıda sırala-
nan kısıtlamalar söz konusudur:
n	Ülke Sınırlılığı: Analiz Dün-

ya Bankası gelir grubu sınıflandı-
rılmasında üst orta gelirli ülkeler 
kategorisindeki (54 ülke), analizde 
kullanılan verilere sahip 30 ülke-
yi kapsamaktadır Bu 30 yükse-
len ekonominin listesi çalışmanın 
EK:1’inde yer almaktadır. 
n	Dönem ve Değişkenlerle İlgili 

Kısıtlamalar: Analizlerde büyüme, k.b. 
GSMH seviyesi, gini katsayıları de-
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ğişkenlerine yer verilmiştir. Ana-
lizlerde başlangıç yılı 1990 (veya en 
yakın yıl) ve en güncel veriler ise 
2013 yılına (veya en yakın) kadar 
elde edilmeye çalışılmıştır. Bu ne-
denle çalışma 1990-2013 dönemini 
kapsamaktadır. 

Böylece, ülkeler düzeyinde ayrı 
ayrı olmak üzere, büyümenin yok-
sulluğu azaltıp azalmadığı, başka 
bir deyişle büyümenin o ülkede 
yoksul yanlı olup olmadığı analiz 
edilmiştir. Bu çerçevede, temelde 
1990-2013 dönemi analiz kapsa-
mına alınırken, analiz edilen dö-
nemlerdeki başlangıç ve bitiş yılı-
nın farklılığına göre farklı sonuçlar 
elde edildiğinden, bu dönem kendi 
içinde alt dönemlere (1990-2013, 
1990-2002, 1994-2002, 1994-2007, 
2002-2013 ve 2007-2013) ayrıla-
rak, daha kısa dönemli analizlere 
de yer verilmiştir. Böylece “en alt 
gelir grubun gelir artışı” ile “ortala-
ma gelirin büyüme oranı”  ve “gelir 
dağılımındaki değişim” arasındaki 
ilişki test edilmiştir.

Yukarıda özetlenmeye çalışılan, 
kalkınma-yoksullukla mücade-
le ve YOB eksenlerinde yürütülen 
çalışma, giriş ve sonuç dahil olmak 
üzere 5 bölümden oluşmaktadır. 
Çalışmanın birinci bölümü olan gi-
riş kısmında çalışmanın konusu, 
önemi, amacı, kapsamı ve kısıt-
larına yer verilmiştir. Çalışmanın 
ikinci bölümde YOB üzerine teorik 
alt yapı ve kavramsal çerçeveye,  
üçüncü bölümünde ülkelerin YOB 

düzeylerinin ölçülmesi üzerine 
yöntem belirlemesine yer veril-
miştir. Çalışmanın dördüncü bölü-
münde bu hususlarda yapılan ana-
lizlerin sonuçlarına yer verilirken,  
beşinci bölüm olan sonuç kısmında 
ise elde edilen sonuçların değer-
lendirilmesine ve önerilere yer ve-
rilmiştir.

II. LİTERATÜR ANALİZİ: YOB 
ÜZERİNE TEORİK ALT YAPI VE 
KAVRAMSAL ÇERÇEVE
Kökleri Adam Smith’e, Marx’a 

ve Aristotle’ye kadar uzanan 
Amartya Sen’in kapasite yaklaşı-
mı, yoksulluk, eşitsizlik ve beşeri 
kalkınma konusunda en yaygın 
kullanılan perspektif olmuştur 
(Kabaş, 2009: 9). Dünyadaki küre-
selleşme sürecine bağlı olarak, ge-
nelde gelir dağılımının az gelişmiş 
ülkeler aleyhine giderek kötüleş-
mesi ve yoksulluğun derinleşmesi 
neticesinde, uluslararası kuruluş-
ların, özellikle 1990’lardan başlaya-
rak, kalkınma ve yoksulluk olgu-
suna ilgisi giderek artmıştır.

Modern iktisadın başlangıcı ola-
rak kabul edilen Ulusların Zenginli-
ği kitabının Adam Smith tarafından 
yazıldığı 1776 yılında en zengin ile 
en yoksul ülkeler arasındaki fark 
4-5 kat iken, günümüzde bu fark 
40 kattan fazladır. Sachs (2005); bu 
farkın oluşmasında ulusal politika-
larda yanlış seçimlerin çok önemli 
rol oynadığını ve bu nedenle günü-
müzün az gelişmiş ülkelerinin 200 
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yıldır kesintili de olsa hızla devam 
eden modern ekonomik gelişme-
den uzak kaldığını belirtmektedir. 

Acemoglu ve Robinson (2012) 
ise; gerek bu farkın gerekse gü-
nümüzde gelişmiş ülkeler ile az 
gelişmiş ülkeler arasındaki refah 
seviyesi, yoksulluk, sağlık, gıda, 
diğer bir deyişle yaşam kaliteleri 
ve kalkınmışlık seviyeleri arasın-
daki farklılıkların oluşmasında, 
insanların oluşturduğu politik ve 
ekonomik kurumların etkili oldu-
ğunu belirterek, kurumsal değişim 
sürecinin önemi üzerinde durmuş-
lardır. Ekonomik kurumların teş-
vikler, kaynakların, yatırımların 
ve inovasyonun tahsisine karar 
vermesine rağmen, ekonomik ku-
rumların nasıl işleyeceğini ve bun-
ların nasıl bir evrim sürecinden ge-
çeceğini belirleyen temel unsurun 
ise siyasi kurumlar olduğunu vur-
gulayarak kalkınmada siyasetin ve 
politik karar vericilerin önemine 
işaret etmişlerdir.

Uluslararası karşılaştırmalarda 
GSMH’nin büyüklüğünden ziyade, 
ülkedeki yaşam standardı hakkın-
da daha iyi bilgi vererek, ülkelerin 
refah seviyelerinin karşılaştırıl-
masında da kullanılan, kişi başına 
düşen milli gelir daha büyük önem 
taşımaktadır. Bir ülkedeki iktisadi 
büyüme tek başına refah düzeyinin 
artmasını garanti etmez. Refah ar-
tışı ülkedeki gelirin adil paylaşımı-
na, iktisadi büyümeden toplumun 
büyük kesiminin faydalanmasına, 

diğer bir deyişle iktisadi büyüme-
nin yoksul odaklı olmasına da bağ-
lıdır (Fikir, 2010: 1, 4-7).

Yoksulluk ile ortalama gelir dü-
zeyi, ekonomik büyüme ve gelir 
dağılımı arasında yakın ilişkiler 
vardır. Kuznets 5 ülkeyi kapsa-
yan çalışmasında; gelir dağılımı ile 
ekonomik büyüme arasında kon-
jonktürel bir ilişki olduğuna yöne-
lik hipotez geliştirmiştir. Kuznets 
hipotezine göre, ekonomik büyü-
me sürecinde gelir eşitsizliği önce 
artmakta, ancak belirli bir kişi başı 
gelir düzeyine erişildikten sonra 
bu eşitsizlik azalmaktadır. Ekono-
mik büyümenin insani gelişme ve 
yoksulluk üzerindeki pozitif etkisi 
(yoksulluk oranının düşmesi), ge-
lir dağılımı daha adil-eşitlikçi hale 
geldikçe artmaktadır (Kuznets, 
1955).

Birçok araştırmada bu hipotezi 
doğrulayacak sonuçlara ulaşılsa 
da, aksi sonuçlar da söz konusu-
dur. Fields büyümeyle eşitsizlik 
arasında sistemli bir ilişki olmadı-
ğını, büyümenin olduğu ekonomi-
lerde eşitsizliğin düştüğü durumlar 
gibi, artığı durumlar da olabilece-
ğini ve buna bağlı olarak yoksul-
luğun değiştiğini ileri sürmüştür. 
Değişik ülke tecrübeleri ise genel 
olarak, gelir dağılımındaki eşit-
sizliklerin azaldığı, reel ücretlerin 
artığı ve ücret eşitsizliklerinin ve 
işsizliğin azaldığı bir ekonomide 
büyüme sürecinin yoksulluk düze-
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yinin azaltılmasında etkili olduğu-
nu göstermektedir (Şenses, 2003: 
150-151). 

Bir toplumdaki kişinin yaşam 
standardı sosyal gelenekler ve kül-
türel normlara göre kabul edilebilir 
minimum seviyenin altına düşer-
se, bu kişi yoksul olarak nitelen-
dirilmektedir. Genel kalkınma sü-
recinde gerçekleştirilen ekonomik 
büyüme, yoksulluğun azaltılma-
sında önemli bir rol oynamaktadır. 
Dünya Bankası’nın (2001) “Yok-
sullukla Mücadele” raporunda da 
vurgulandığı üzere; gelir ve gelir 
dışı boyutları dikkate alındığında, 
genel olarak daha yüksek gelir se-
viyesine sahip ülkelerde daha dü-
şük yoksulluk oranına sahip olma 
eğilimi gözlenmiştir. Ancak, ben-
zer ekonomik büyüme oranlarına 
sahip olan, ülkeler yoksulluğun 
azaltılmasının başarılması konu-
sunda farklılık gösterebilmektedir. 
Bu farklılık ise ekonomik büyüme-
nin yoksulluk üzerinde etkisi ko-
nusunda tartışmaları beraberinde 
getirirken, politika yapıcılar yok-
sulluğun azaltılması için elverişli 
büyüme süreçlerinin belirlenmesi-
ne çalışmaktadır (Essama-Nssah, 
2004: 1).

Yoksulluk, eşitsizlik ve kırılgan-
lıkla ilgili olmasına rağmen, farklı 
anlamları söz konusudur. Eşitsiz-
lik gelir veya tüketim gibi bir takım 
özelliklerin toplam nüfus içerisin-
de nasıl dağıldığı üzerinde yoğun-
laşmaktadır. Bireylerin refahının 

toplumdaki diğer kişilerin eko-
nomik konumuna bağlı olduğu-
na inanılıyor ise yoksulluk analizi 
çerçevesinde eşitsizliğin incelen-
mesi gerekir. Kırılganlık ise kişinin 
şimdi yoksul olmasa bile gelecekte 
yoksulluğa düşme riski olarak ta-
nımlanmakta ve genellikle kurak-
lık, tarım fiyatlarındaki düşüş ya da 
bir finansal krizin “şok” etkisi ile 
ilişkilidir. Kırılganlık, yatırım, üre-
tim modelleri, mücadele stratejileri, 
kişinin kendi durumunu algılaması 
açısından bireylerin davranışlarını 
etkilediğinden, refahın önemli bir 
boyutu olarak kabul edilmektedir 
(Haughton ve Khandker, 2009: 3).

Günümüzde küreselleşmenin 
gelişmekte olan ülkelerde, özellik-
le bu ülkelerdeki yoksul insanlar 
üzerindeki yıkıcı etkilerinin azal-
tılması yönünde, başta BM, Dünya 
Bankası, IMF, AB ve OECD olmak 
üzere, uluslararası kuruluşlara 
önemli görevler düşmektedir. Kü-
reselleşmenin zengini daha zengin, 
fakiri ise daha fakir yapan uygula-
malarının negatif etkilerinin azal-
tılması yönünde uluslararası ku-
ruluşlar tarafından uygulanacak 
dengeleyici politikalar önem arz 
etmektedir (Stiglitz, 2004: 9-15). 

Genel olarak, YOB yoksulların 
“lehine” olan ekonomik büyüme-
dir. Güncel literatürde “lehine” teri-
mine ilişkin iki temel yaklaşım söz 
konusudur. Kakwani ve Pernia’nın 
da (2000) desteklediği görüşe göre; 
büyüme sürecine bağlı eşitsizlik, 
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yoksulların gelirinin yoksul olma-
yanların gelirden daha hızlı artması 
sonucunda azalıyorsa, bu durumda 
büyüme yoksul yanlısı-odaklıdır. 
Alternatif olarak Kraay bazı se-
çilmiş yoksulluk ölçütlerine göre 
yoksulluğu azaltan büyümenin 
yoksul odaklı olduğu üzerinde dur-
muştur (Essama-Nssah, 2004: 2).

Büyümenin ve dağılımının 
yoksul odaklı (yanlısı) olup olma-
dığını değerlendirmek özellikle 
2000’li yıllarla birlikte giderek daha 
önemli hale gelmiştir. Bu husus-
ta diğer araştırmacıların yanı sıra, 
Bourguignon (2004), Dolar ve Kra-
ay (2002), Eastwood ve Lipton’un,  
Ravallion’un ve Collier ve Dolar’ın  
2001 yılındaki ve  IMF’in 2000 yılın-
daki çalışmaları YOB kavramının 
oluşturulmasında, geliştirilme-
sinde ve popüler hale gelmesinde 
önemli katkılar sağlamıştır. Ön-
celikle yoksul odaklılık kavramı-
na ortak bir bakış açısı sağlamak 
gerekir; bu kavram daha çok yok-
sulların önceden belirlenmiş kri-
terlere göre büyümeden daha çok 
faydalanması ile ilgilidir (Bibi vd., 
2012: 1).

Toplumun büyük kesiminin 
ekonomik büyüme ve kalkınma-
dan yeteri derecede faydalanama-
ması ve yoksul kesimlerin ekono-
mik büyüme ile ters orantılı olarak 
gelir düzeylerinin düşmesi ya da 
ortalama artışın altında yüksel-
mesi, ekonomik büyümenin ve 
kalkınmanın sürdürülebilirliğini 

tehlikeye atmaktadır. Ekonomik 
büyümenin hedefleri ile çelişen bu 
sonuçlar, ekonomik büyümenin 
topluma ve toplumsal sınıflara et-
kisini dikkate alan YOB yaklaşımını 
da içinde barındıran, sürdürülebilir 
kalkınma anlayışının sosyo-eko-
nomik boyutunu ön plana çıkar-
maktadır. YOB; sadece ekonomik 
büyümeyi yeterli bulmayıp, büyü-
menin gelir dağılımına etkisi üze-
rinde odaklanan, yoksulluğu azal-
tan büyümedir. Başka bir deyişle,, 
bir ülkedeki ekonomik büyümenin 
yoksul kesimin geliri üzerindeki 
artırıcı etkisi, yoksul olmayanların 
gelirleri üzerindeki artırıcı etkisin-
den daha fazla ise bu ülkede yoksul 
odaklı büyümeden söz edilmekte-
dir (Kunduracı, 2009: 78-79).

Yoksullar için ya da tüm top-
lum için en uygun makroekonomik 
politikaların hangileri olduğunu 
belirlemek oldukça zordur. Hangi 
politikanın uygulanması gerektiği 
ülkeden ülkeye değişiklik gösteren 
birçok yerel duruma bağlıdır. Bun-
lar yoksulların ticarette ya da tica-
rete konu olmayan sektörde çalış-
ması, ülkede katı ya da esnek bir 
ücret esnekliğinin olması, devletin 
ekonomide oynadığı rol ve büyük-
lüğü, dış borçların büyüklüğü, yerel 
kurumların durumu ve piyasanın 
verimliği gibi birçok faktör tarafın-
dan belirlenmektedir. Bu yüzden 
yoksullukla mücadelede en iyi çö-
zümler ülkeden ülkeye değişiklik 
gösterebilmekte yani ülkeye özgü 
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olabilmektedir. Makro istikrarın 
sağlanması giderek yoksul odak-
lı büyümenin sağlanması şöyle 
dursun, uzun vadeli büyümenin 
sağlanması için bile giderek daha 
yetersiz kalabilmektedir (Cornia, 
2006: 13).

Birleşmiş Milletler’in 2015 Binyıl 
Kalkınma Hedefleri (BKH) içinde 
yer alan yoksulluğun azaltılması 
ve yoksunluk kavramları politika 
yapıcılar için ana sorun haline ge-
lirken, bunlarla mücadelede YOB 
politikaları ön plana çıkmaya baş-
lamıştır. YOB kavramı hem orta-
lama gelirdeki artışı hem de gelir 
dağılımındaki eşitsizliği dikkate 
alan bir kavramdır. İdeal olarak, 
yoksulluk üzerinde maksimum 
etkisi olması için, YOB ortalama 
gelirdeki yüksek büyümeyle eşit-
sizlikteki azalmayı (gelir, varlık ve 
toplumsal cinsiyet eşitsizliği) bir-
leştirmektedir. Herkes bu duru-
mun en iyi seçenek olduğu yönün-
de hemfikir olsa da, bu iki koşuldan 
sadece birisinin, yüksek büyüme 
veya eşitsizlikteki azalma gerçek-
leşmesi durumundaki büyümenin 
hala YOB olup olmaması (ya da ne 
ölçüde olduğu) yönündeki tartış-
malar devam etmektedir (Klasen, 
2005: 8).

BKH arasında, 2015 yılına ka-
dar aşırı yoksulluk içinde yaşayan 
kişilerin oranının yarıya indirmek 
hedefi belki de en büyük ilgiyi gör-
müştür. Ancak bu hedefin gerçek-
leştirilmesinin Latin Amerika ve 

Sahra-altı Afrika ülkelerinin bü-
yük bölümünde ve Güney Asya, 
Orta Doğu ve Kuzey Afrika’nın bazı 
bölgelerinde ve 1990’ların sonu-
na kadar birçok geçiş ekonomi-
sinde oldukça zor olacağı tahmin 
edilmiştir. Bu deneyimin ışığında 
liberal iktisat politikalarını savu-
nan Washington Uzlaşması’nın te-
melini oluşturan makroekonomik 
politikalar da sorgulanmaya baş-
lanarak, yoksul odaklı politikalar 
ön plana çıkmaya başlanmıştır. Bu 
çerçevede yoksulluğun hızlı bir şe-
kilde azaltılmasının, diğer husus-
ların yanı sıra, temel olarak bir ül-
kedeki kalkınmanın niteliğine, hızlı 
bir büyüme ve adil bir gelir dağılımı 
elde etmek için uygulanan sosyal 
ve makroekonomik politikalara 
bağlı olduğu ve bunların sonucun-
da yoksul odaklı büyümenin ger-
çekleştirilmesi gerektiği sıklıkla 
vurgulanmaya başlanmıştır (Cor-
nia, 2006: 3-4).

Geniş tabanlı kapsayıcı büyüme 
yoksulluğun azaltılmasını hızlan-
dırmak için çok önemlidir. 1970’li 
ve 1980’li yıllarda en başarılı Doğu 
Asya ülkeleri düşük başlangıçtaki 
eşitsizlik seviyesi ve gelirin yok-
sullar lehine yeniden dağıtılması 
politikalarıyla birlikte gerçekleştir-
dikleri hızlı büyümelerle, yoksul-
luğu önemli ölçüde azaltmayı ba-
şarmışlardır. Büyümenin yanı sıra 
gelir dağılımının eşitsizliği de yok-
sullukla mücadelede etkili olmak-
tadır. Büyüme, başlangıçtaki eşit-
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sizliğin yüksek veya büyümeden 
daha fazla fakir olmayan kişilerin 
faydalandığı ülkelerde, yoksulluk-
la mücadelede ve yoksulluk sevi-
yesinin düşürülmesinden daha az 
etkilidir. Ekonomistler yoksullu-
ğun hızlı bir şekilde azaltılmasında 
hem yüksek büyüme hem de dü-
şük düzeyde eşitsizlik gerektiğini 
belirterek, 1990’lı yılların sonunda 
literatüre “YOB” tabirini kazan-
dırmışlardır (Besley ve Cord, 2007: 
1-2).

YOB’nin tanımlaması ve ölçül-
mesindeki tüm girişimlerde en 
göze batan eksiklik, bu girişimle-
rin geliri refah ya da yoksulluğun 
tek göstergesi olarak görmeleri ve 
analizlerini buna dayandırmaları-
dır. Yani bu çerçevedeki analizler 
sadece BKH’nin 1. Amacı olan “Aşı-
rı Yoksulluk ve Açlığın Azaltılma-
sı”nı baz alarak, BKH’nin temelini 
oluşturan yoksulluğun çok boyut-
luluğunu dikkate almamaktadır. 
Bunun sonucu olarak da BKH’nin 
birçok amacından sadece birisi 
olan gelir yoksulluğunun azaltıl-
ması üzerinde odaklanılmaktadır. 
YOB’yi sadece gelir boyutuyla ölç-
mek, zımnen de olsa gelir artışına 
gelir dışı ilerlemeler ve iyileştirme-
lerin de eşlik ettiğini, başka bir de-
yişle, gelir dışı göstergelerdeki iyi-
leşmelerin doğası gereği ekonomik 
büyümeden kaynaklandığını kabul 
etmek anlamına da gelmektedir. 
Gelir dışı göstergelere son zaman-
larda yoksulluğun ölçümünde çok 

daha fazla yer verilmesine rağmen, 
gelir dışı göstergeler hala YOB ana-
lizlerine dahil edilmemekte ve ge-
lir dışı göstergelere dayalı YOB’yi 
ölçme girişimlerine literatürde 
pek rastlanmamaktadır (Grosse vd, 
2008: 125).

Krizler kişilerin refah seviyele-
rini farklı doğrultuda etkilemek-
tedir. Bazı krizlerde zengin gruplar 
fakirleşirken, bunun tersi ile de 
karşılaşılmaktadır. Ancak, genel-
likle en çok fakir olan ve sabit ge-
lir sahibi olan vatandaşlar finansal 
krizlerden olumsuz etkilenmekte 
ve genel fakirlik kesin olarak yay-
gınlaşmaktadır (Gedikli, 2009: 172).

YOB gelişmekte olan ülkelerde 
sürdürülebilir yoksulluğun azal-
tılması konusunda temel sorun 
haline gelmiştir. Yaygın olarak kul-
lanılmasına rağmen, terim ne iyi 
tanımlanmış ne de YOB’nin belir-
leyicileri ve politika uygulamala-
rını özetleyecek açık bir politika 
belgesi oluşturulmuştur. “Binyıl 
deklarasyonu”, “Yoksulluk Azalt-
ma Strateji Dokümanları” hazırla-
ma süreci, IMF ve Dünya Bankası 
tarafından sağlanan fonlarla he-
deflenen YOB, yoksulluğun azaltıl-
masının başarılmasında en önemli 
politika ölçütü hale gelmiştir. Eko-
nomik büyümenin yoksul odaklı 
olması ve yoksulluğu azaltabilmesi 
için büyüme, yoksulların yoğun ol-
duğu sektörlerde gerçekleşmelidir. 
Bu sektörler de ülkeler arasında 
farklılık gösterse de, genelde kırsal 
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kesimdeki tarım sektörü olmak-
tadır. Fonksiyonel gelir dağılımına 
göre ise, büyümenin yoksul odaklı 
olabilmesi için yoksulların sahip 
olduğu üretim faktörleri kullanıl-
malıdır. Bu faktörler ülkeden ülke-
ye farklılıklar gösterse de, temelde 
vasıfsız işgücü ile bazı durumlar-
da ise toprak olmaktadır (Klasen, 
2003: 1-26).

Yoksullukla mücadele konu-
sunda ise temelde üç yaklaşım 
göze çarpmaktadır: Dolaylı yakla-
şım; gelir bölüşümüne müdahale 
etmeden, kaynakların büyümeyi 
hızlandırmak için kullanılması-
nı, ulusal gelirin büyütülmesiyle 
de yoksulların gelirlerinin ve ya-
şam standartlarının iyileştirmesini 
amaçlamaktadır. Dolaysız (doğru-
dan) yaklaşım ise; toplumda mev-
cut olan bölüşüm eşitsizliklerine 
müdahale edip yaratılan gelirin 
daha eşit şekilde bölüşülmesini 
hedeflemekte, başka bir deyişle 
devletin ortaya koyduğu program, 
politika ve sağladığı transferlerle 
doğrudan yoksulların durumunu 
ve yaşam koşullarını iyileştirme-
yi amaçlamaktadır. Son olarak ise 
devlet radikal reformlarla, üretim 
araçlarının mülkiyetini ve üretim 
ilişkilerini radikal bir biçimde yok-
sullar lehine yeniden dağıtarak ve 
yapılandırarak, bunların daha eşit-
likçi dağılımını sağlayarak, yoksul-
luğun azaltılmasına katkı sağlaya-
bilir (Şenses, 2003: 219-220).

Uluslararası kuruluşların yok-
sulluğa bakış açısı farklılık göster-
mektedir. Bretton Woods yakla-
şımına göre; yoksulluk genellikle 
parasal göstergelerle (kişi başına 
düşen milli gelir, reel ücret, işsiz-
lik oranı gibi) ifade edilmektedir. 
Küreselleşmenin entegrasyonu ve 
ilerlemeyi sağladığı ve yoksul ile 
zengin arasındaki uçurumun kü-
çüldüğü savunulmaktadır. Bret-
ton Woods kuruluşları olan IMF, 
Dünya Bankası ve Dünya Ticaret 
Örgütü, yoksulluğun ortadan kal-
dırılması için liberal, piyasa dostu 
politikalarla ekonomik büyümenin 
gerçekleştirilmesini ve bu büyü-
meden yoksulların da faydalana-
cağını savunurlar. Buna karşın BM 
ve sistemini oluşturan kuruluşlar 
ise yoksulluğun parasal göster-
gelerden daha kapsamlı çok bo-
yutlu olduğunu genellikle eğitim, 
sağlık, yaşam çevre gibi yaşam 
kalitesini yükseltecek birçok sos-
yo-ekonomik, kültürel faktörlere 
bağlı olduğunu savunurken, yok-
sul ile zengin arasındaki uçuru-
mun büyüdüğünü söylemektedir. 
Amartya Sen, Partha Dasgupta ve 
Peter Towsend’in çalışmalarıyla da 
şekillenen BM yaklaşımına göre, 
iktisadi içeriğinin yanı sıra sosyo-
lojik ve ahlaki içeriği de bulunan 
yoksullukla mücadele yalnızca 
iktisadi büyümeyle sınırlı olması 
durumunda küresel bir sorun olan 
yoksulluğa karşı başarı elde edile-
meyecektir  (Kabaş, 2009: 38-42). 
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III. ÜLKELERİN YOB 
DÜZEYLERİNİN ÖLÇÜLMESİ 
ÜZERİNE YÖNTEM   
İstihdam yaratan YOB politika-

ları ile ekonomik büyümenin yok-
sul kesimin geliri üzerindeki pozitif 
etkisinin yoksul olmayanların ge-
lirleri üzerindeki pozitif etkisinden 
daha fazla olması amaçlanmakta-
dır. Böylece yoksulların ekonomik 
büyümeden daha fazla yararlan-
ması, ülkedeki gelir eşitsizliğini 
azaltarak daha adil bir gelir dağılı-
mı elde edilmesi amaçlanmaktadır.

Dünya Bankası bölüşüm kaygı-
larına salt büyüme kavramı yerine 
YOB kavramını kullanarak yanıt 
vermiştir. Böylece banka, yoksul-
lukla mücadele misyonuna da uy-
gun şekilde yoksulluğun azaltıl-
ması ve yoksulların büyümeden 
daha fazla faydalanması gerektiği 
yönünde daha fazla çaba sarf edil-
mesini vurgulamaya başladığı bir 
dönüşüm yaşamıştır. Ancak bu 
kavram konusunda kelime anlamı 
ile gerçekliliği konusunda potan-
siyel bir takım yanılgılar söz konu-
sudur. Literatürde YOB’nin tanımı 
konusunda, zaman içerinde eleş-
tiriler ve değişikliklere rağmen, iki 
ayrı akım ön plana çıkmaktadır 
(Woodward ve Simms, 2006: 8-9):
n	Baulch ve McCuloch, Kakwani 

ve Pernia (2000) ile White ve An-
derson tarafından da desteklenen 
birinci akıma göre; yoksulların ge-
lir düzeyindeki yüzde artış, yoksul 
olmayanların gelirindeki yüzde 

artıştan, ortalama olarak, daha az 
olmamalıdır. Diğer bir deyişle, bü-
yüme yoksulların gelirinde nispi 
bir artış sağlamalıdır.  
n	Ravallion ve Chen (2003), 

Ravallion (2004/a) ve DFID tara-
fından da desteklenen ikinci akıma 
göre ise; ne kadar küçük olursa ol-
sun büyüme yoksulların gelirlerin-
de mutlak bir artış sağlamalıdır. 

Ravallion ve Chen (2003) bü-
yümenin yoksulluk üzerindeki 
etkisini ölçmek için, literatürde 
“Growth Incidence Curve (GIC)” 
olarak adlandırılan, “büyüme etki 
eğrisi”ni önermişlerdir. GIC; yatay 
eksende yer alan farklı gelir (tüke-
tim) gruplarının dikey eksende yer 
alan iktisadi büyümeden, belirli bir 
zaman diliminde, nasıl faydalandı-
ğını gösteren bir eğridir. Yoksulla-
rın büyümeden aldığı pay ortalama 
büyüme oranından fazla ise bu bü-
yüme “YOB” olarak tanımlamış-
tır. Eğrinin şekli YOB’nin doğasını 
göstermektedir. Negatif eğilimli 
GIC, yoksulların büyümeden daha 
fazla faydalandığını, başka bir de-
yişle analiz döneminde büyümenin 
YOB olduğunu gösterirken, pozitif 
eğimli olması durumunda ise ter-
si durum geçerlidir. Eğrinin yatay 
olması durumunda ise tüm gelir 
grupları büyümeden eşit oranda 
(ortalama büyüme kadar) fayda-
lanmaktadır.

Filho (2010) YOB stratejilerini 
temelde dört ilkeye dayandırmıştır: 
İlk olarak, kitlesel yoksulluk geliş-
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mekte olan ülkelerin karşı karşıya 
olduğu en önemli sorundur, orta-
dan kaldırılması bu ülke hükümet-
lerinin başlıca önceliği olmalıdır. 
İkincisi, YOB yoksullara zenginlere 
göre daha fazla yarar getirmelidir. 
Diğer bir deyişle, büyüme mutlak 
yoksulluk yanında göreceli yok-
sulluğu da azaltması durumunda 
YOB olarak adlandırılmaktadır. 
Üçüncüsü, gelir dağılımındaki dü-
zelme ve sosyal refah artışı birbirini 
doğrudan takip etmelidir. Dördün-
cü ve son olarak ise; YOB stratejileri 
demokratik siyasi süreçler ile iç içe 
olmalıdır. Politik demokrasiden ko-
puk dağıtım politikaları popülisttir: 
Bu politikalar keyfi olarak seçilip 
uygulanmakta ve etkin bir şekilde 
takip edilmeyerek bu politikalarla 
doğrudan ilgisi olan sosyal grupları 
dışlamaktadır (Filho, 2010: 21-25).

Ülkelerin sadece gelire ve eko-
nomik büyümeye odaklanma-
sı durumunda uygulanan iktisat 
politikaları sadece iktisadi büyü-
meyi destekleyecektir. Ancak bu 
durumda sadece nicel unsurlara 
(büyüme, gelir artışı) yoğunlaşıp 
niteliksel unsurların (gelir dağılımı, 
eğitimin ve sağlığın kalitesi, çev-
re gibi sosyal, kültürel faktörler) 
ihmal edilmesi durumunda, kısa 
dönemdeki büyümenin sürdürü-
lebilirliği konusunda sorun yaşa-
nabilecektir. Bu nedenle, ülkelerin 
kalkınma ve yoksul odaklı büyü-
meleri destekleyici politikalara yer 
vererek insanların yaşam kalitesi-

ni ve refah düzeyini de yükseltecek 
maliye politikaları uygulamaları 
önerilmektedir (Jahan, 2005: 152-
155).

Diğer taraftan, gelir dağılımının 
düzeldiği durumlarda görülen bü-
yüme, gelir dağılımının bozulduğu 
duruma göre yoksullukla mücade-
lede ve yoksulluğu azaltmada daha 
başarılı sonuçlar vermektedir. Ge-
lir dağılımının düzeldiği her büyü-
me bir yandan yoksulluğu azaltma 
konusunda doğrudan etkiye sahip 
iken, diğer yandan, gelir dağılımı-
nın düzelmesi sonucunda ortaya 
çıkan dolaylı pozitif etkinin de kat-
kısıyla, başlangıçtaki gelir dağılımı 
eşitsizliği az ise büyümenin yok-
sulluğu azaltıcı etkisi daha büyük 
olmaktadır. Bunun sonucunda da 
gelir dağılımının daha eşitlikçi hale 
gelmesi, gelecekte gerçekleşecek 
olan büyümenin yoksulluğu azal-
tıcı etkisini (esnekliğini) artıracak-
tır. Gelir dağılımının düzelmesi cari 
dönemde yoksulluğu azaltırken, 
gelecek dönemlerdeki büyüme ise 
gecikmeli bir etkiyle de olsa yok-
sulluğun azaltılmasına daha fazla 
katkı sağlayacaktır. Ekonomik bü-
yüme ortalama gelirin artmasına 
yol açarak, yoksulluğun azalma-
sına neden olur. Diğer bir deyiş-
le, gelir dağılımındaki eşitsizlik ile 
yoksulluk arasında bir değiş-to-
kuş (trade-off) söz konusudur. 
Eğer ekonomik büyüme eşitsizliğin 
artmasına yol açarsa, yoksulluk 
da artmakta, ekonomik büyüme 
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eşitsizliğin azalmasına yol açarsa, 
yoksulluk ise azalmaktadır (Kabaş, 
2009: 128-130).

Ancak, yakın bir zamana kadar, 
eşitsizlik, yoksulluk ve büyüme 
arasındaki ilişki tam olarak araştı-
rılmamıştır. Dünya Bankası’nın baş 
ekonomisti Bourguignon (2004) 
bu üçgen ilişkiyi ortaya koyduğu 
çalışmasında; yoksulluktaki hız-
lı düşüşün ve kalkınmanın ger-
çekleştirilmesinde ülkelere özgü 
farklı bileşimlerde birbiriyle güçlü 
ilişkileri olan büyüme ve dağıtım 
politikalarına ihtiyaç olduğunu, 
yoksullukla mücadelede başarının 
gelir seviyesindeki artış (büyüme) 
ve/veya daha iyi bir gelir dağılımı 
(eşitsizliğin azaltılması) ile sağla-
nabileceğini vurgulamıştır. Yok-
sulluktaki %1’lik düşüş belirli bir 
büyüme oranı (yoksulluğun büyü-
me esnekliği) yahut gelir dağılımı 
eşitsizliğindeki belli oranda bir dü-
zelmeyle (yoksulluğun eşitsizlik 
esnekliği) gerçekleşebilir. Daha da 
önemlisi, gelirdeki artış mutlaka 
eşitsizliğe neden olmaz, bu neden-
le politika yapıcıların yoksulluğu 
azaltmak için sadece büyüme ye-
rine, eşitsizlik ve büyümeye aynı 
zamanda odaklanmalıdır (Bourgu-
ignon, 2004:1-14). Ancak eşitsizlik 
ile etkinlik arasında bir trade-off 
olduğu varsayıldığından, eşitsizlik, 
yoksulluk ve büyüme arasındaki 
bu üçgen ilişki uzun bir süre ihmal 
edilmiştir (Fuentes, 2005: 6). 

Dolar ve Kraay 1960-2000 dö-

nemine ait 92 ülkeyi kapsayan ça-
lışmalarında; toplumdaki en yoksul 
%20’lik kesimin gelirlerinin, ortala-
ma gelirlerin genel seviyesindeki 
bir artış/azalışla orantılı olarak ar-
tığını/azaldığını, yani büyüme ile 
gelir dağılımı arasında sistematik 
bir ilişkinin olmadığını, büyümenin 
en yoksul kesimin gelirini yalnız-
ca mutlak olarak iyileştirdiğini, bu 
nedenle yoksulların koşullarındaki 
iyileşmeler açısından büyümenin 
tek başına yeterli olmadığı sonu-
cuna varmışlardır (Dolar ve Kraay: 
2004: 56-57). 

Ravallion ise 47 ülkenin 1980-
90’lara ait verilerini kapsayan ça-
lışmasında, gelişmekte olan ül-
kelerdeki yoksulların, hem artan 
refahın getirilerinden hem de da-
ralmanın negatif sonuçlarından 
etkilendiklerini vurgulamıştır. Ra-
vallion, yoksulluk oranları ile bü-
yüme ilişkisinde belirleyici olanın 
başlangıç koşulları olduğunu ve 
yoksulluğun azalması açısından en 
ideal durumun büyümeyle birlikte 
eşitsizliğin azalması olduğu sonu-
cuna varmıştır (Ravallion, 2004/b: 
77). 

Heltberg gelir eşitsizliğinin yok-
sulluğun büyüme esnekliğini ciddi 
biçimde etkilediğini, başlangıçtaki 
eşitsizlik seviyesinin büyüme için 
olumsuz bir koşul oluşturduğunu, 
bu nedenlerle büyümenin yoksul-
luğun azalmasına olumlu katkıda 
bulunması için eşitsizliği azaltma 
ya da en azından daha da artmasını 
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önleme yollarına gidilmesi gerek-
tiği sonucuna varmıştır (Heltberg, 
2004: 90). Nashcold de benzer ça-
lışmasında, BKH’nin 1. amacı olan 
2015 yılında yoksulluğun yarı yarı-
ya azaltılması için az gelişmiş ülke-
lerin gelir dağılımını iyileştirirken, 
en azından daha da kötüleşmesini 
önlerken, aynı zamanda da daha 
yüksek büyüme oranlarına eriş-
meleri gerektiği sonucuna varmış-
tır (Nashcold, 2004: 121-123).

Dağdeviren vd. (2004) daha 
eşitlikçi bir servet ve gelir dağılımı-
nın hızlı ve sürdürülebilir büyüme 
konusunda başlangıçta daha uy-
gun bir ortam yarattığını, mevcut 
gelir ve varlıkların veya ekonomik 
büyümenin yeniden dağıtım politi-
kalarının birçok ülkede yoksulluk-
la mücadele konusunda en etkili 
yol olduğunu belirtmişlerdir. Böyle 
bir ortamdaki büyüme süreci yal-
nızca kısa vadede yoksullara ya-
ramakla kalmamakta, bir sonraki 
dönem için daha düşük bir başlan-
gıç eşitsizlik seviyesi oluştura-
rak, uzun vadedeki büyümeyi de 
olumlu yönde etkilemektedir. Orta 
gelirli ülkelerde yoksulluğun azal-
tılması açısından en etkin sonuca 
mevcut gelirin yeniden dağıtımı 
ile ulaşılırken, büyüme ile birlikte 
yeniden dağıtım ikinci, gelir dağı-
lımını değiştirmeyen büyüme ise 
üçüncü sırada yer aldığı sonucuna 
varmışladır (Dağdeviren; Hoeven 
ve Weeks, 2004: 148).

Büyüme bir ülkenin üretim se-

viyesinde artış anlamına gelme-
sine rağmen, bu artıştan çeşitli 
guruplar eşit şekilde yararlanama-
yabilir. Dünya Bankası’na göre, veri 
bir büyüme oranı için, yoksulluk-
taki azalma gelir dağılımının büyü-
meye bağlı olarak nasıl değiştiğine, 
başlangıçtaki gelirdeki eşitsizlik 
düzeyine, yoksul insanların gerek 
varlıklara gerekse bu büyümeden 
ve sağladıkları fırsattan yararlana-
bilmelerine bağlı olarak değişmek-
tedir. Dolar ve Kraay’ın 80 ülkenin 
40 yıllık göstergelerini dikkate 
alarak yaptığı çalışmaya göre, yok-
sulların (en fakir %20’lik gelir gru-
bunun) geliri kişi başına düşen GS-
YİH’daki artış kadar, yani büyüme 
oranı kadar artmaktadır (Arestis, 
2004: 9-10). 

Dolar ve Kraay ortalama geli-
ri artıran politikaların yoksulluğu 
azaltma stratejisinin en önemli 
ayağı olduğu sonucuna varmış-
lardır. Bu stratejiler eğitim, sağlık, 
altyapı ve benzeri alanlardaki ge-
lişmeleri de içerebilir, ancak mev-
cut ülke örnekleri toplumun en 
fakir kesimlerinin bu tarz çok yön-
lü büyüme odaklı politikalardan 
faydalanılması konusunda hayal 
kırıklıkları sunmaktadır. Dolar ve 
Kraay, büyümenin yoksulların ko-
numunu iyileştirmek konusunda 
önemli tek şey olduğunu söyleme-
mektedir. Ancak en yoksul kesim 
lehine geniş ve sürdürülebilir bir 
farklılık yaratacak ekonomik bü-
yüme dışındaki politikaların belir-
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lenmesinin ne kadar zor olduğunu 
vurgulamışlardır (Haughton ve 
Khandker, 2009: 165).

Gupta (2004) tarafından yapılan 
ampirik çalışmalarda; eğitime ve 
sağlığa ayrılan kamu harcamala-
rının iktisadi büyümeyi arttırdığı, 
insani gelişmeyi ve gelir eşitliğini 
sağladığı ve yoksulluğu azalttığı 
vurgulanmaktadır. Bozulan ge-
lir dağılımı, kamu harcamalarının 
yoksul odaklı kullanılmasıyla dü-
zeltilmektedir. Ancak, eğitime ve 
sağlığa yapılan harcamaların ge-
nellikle yoksul odaklı olmaması 
nedeniyle bu sektörlerde büyük 
eşitsizlikler görünmektedir. OECD 
ve BM gibi uluslararası kuruluşlar 
YOB’yi yoksullukta önemli azal-
malara yol açan büyüme olarak 
değerlendirmekte ve bu hususta 
iki tanım yapmaktadır. Birinci ta-
nıma göre YOB; yoksulların bü-
yümeden daha çok faydalanması, 
diğer bir deyişle, yoksul kesimlerin 
gelirlerinin büyüme oranının yok-
sul olmayan kesimlerin gelirlerinin 
büyüme oranından büyük olması, 
eşitsizliğin azalmasıdır. İkinci tanı-
ma göre ise, büyümenin yoksullu-
ğu azaltması, diğer bir deyişle, yok-
sulların gelirlerinde bir değişme 
olmadığı veya azalmadığı durum-
lar hariç büyüme YOB’dir (Kabaş, 
2009: 77, 127).

Dünya Bankası’nın bazı kuru-
luşlarla birlikte “YOB” üzerine 14 
ülke örneği ile yaptığı çalışma, lite-
ratüre önemli katkılar sağlamıştır. 

Bu çalışmalarda Bangladeş, Boliv-
ya, Brezilya, Burkina Faso, El Sal-
vador, Endonezya, Gana, Hindistan,  
Romanya, Senegal, Tunus, Ugan-
da, Vietnam ve Zambiya’da biri 
1990’lar diğeri ise 2000’lerin başı 
olmak üzere en az iki hane halkı 
anketleri kullanılarak karşılaştır-
malı metodolojiler, tüketim harca-
maları ve yoksulluk verileri analiz 
edilerek, büyümenin yoksulluk 
üzerindeki etkisi test edilmiştir. 
Her bir ülke için ayrı ayrı yapılan bu 
çalışmalarda, büyüme ile yoksul-
luğun azaltılması arasında güçlü 
bir ilişki tespit edilmiş, büyüme ve 
düşük düzeydeki gelir eşitsizliğinin 
yoksulluğun azaltılmasında etki-
li olduğu vurgulanmıştır (World 
Bank ve Other Instutitions, 2005: 
2,16).

Brezilya için yapılan çalışmada, 
ortalama olarak gelirdeki %10’luk 
artışın aşırı yoksulluğu %8 azalttığı 
yani büyümenin yoksulların lehi-
ne olduğu analiz edilmiştir. Yapılan 
analizlerde, yoksulluğun büyüme-
ye olan duyarlılığı kısmen eşitsizlik 
düzeyine, kısmen de başlangıçtaki 
gelir seviyesine bağlı olduğu sonu-
cuna varılmıştır. Bourguignon’un 
2002 yılındaki çalışmasında; yok-
sulluğun büyüme esnekliği ile ön-
ceki gelir düzeyi arasında pozitif bir 
ilişki var iken, önceki gelir eşitsiz-
liği ile negatif bir ilişki tespit edil-
miştir. Bunun anlamı; daha yok-
sul ve gelirin daha eşitsiz dağıldığı 
eyaletlerde aynı oranda yoksulluk 
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azaltılmasını başarmak için daha 
yüksek oranda büyümek gerek-
mektedir. Büyüme ile ilgili yapılan 
regresyon analizinde ise eşitsizlik 
ile büyüme arasında pozitif bir ilişki 
tespit edilmiştir. Bu da büyüme ile 
yoksul odaklı büyüme arasında bir 
değiş-tokuş (trade off) olabileceği 
anlamına gelmektedir (Menezes 
ve Vasconcellos, 2004: 3).

Karay tarafından 2005 yılında 
yapılan çalışmada; yoksulluktaki 
değişim ortalama gelirdeki artış, 
yoksulluğun büyümeye olan du-
yarlılığı ve gelir dağılımındaki de-
ğişime bağlanmıştır. Yapılan geniş 
tabanlı ülke analizlerinde ise orta-
lama gelirdeki artışın, yoksulluk-
taki değişimin kısa dönemde %70, 
orta ve uzun dönemde ise %95’ini 
açıkladığı sonucuna varılmıştır. 
Diğer iki değişkenin yoksulluk 
üzerindeki etkisi sınırlı kalmış ve 
sonuçta Karay yoksullukla müca-
delede büyüme odaklı politikaların 
uygulanmasını önermiştir. Ravalli-
on (1997, 2004/a) tarafından yapı-
lan çalışmalarda ise özellikle geli-
rin önemli düzeyde eşitsiz dağıldığı 
ülkelerde, yoksulluğun eşitsizliği 
azaltmadan düşürülemeyeceği so-
nucuna varılmıştır. Ayrıca Lopez 
ve Serven 100 ülkeye ait 40 yıllık 
verinin kullanıldığı kişi başına gelir 
dağılımının log-normal yöntemi-
ni kullandıkları yoksulluk, büyü-
me ve eşitsizlik arasındaki ilişkiyi 
analiz ettikleri çalışmalarında şu 
sonuçlara varmışlardır (Lopez ve 
Serven, 2006: 1, 15):

n	Eşitsizlik yoksulluğu olum-
suz etkilemekte olup, bu etki sa-
dece eşitsizliğin, yoksulluğun 
büyüme esnekliğini olumsuz et-
kilemesinden değil, birçok senar-
yoda yoksulluğun da eşitsizlik es-
nekliğini olumsuz etkilemesinden 
kaynaklanmaktadır.
n	Belirli bir yoksulluk sınırı için, 

büyümenin yoksulluk üzerinde-
ki etkisi zengin ülkelerde yoksul 
ülkelere göre daha büyük olup, bu 
nedenle yoksul ülkeler için hızlı bir 
şekilde yoksulluğu azaltmak daha 
zordur. 
n	Büyümeden kaynaklanan 

yoksulluk değişikliğinin genel var-
yans payı zengin ve daha eşitsiz 
ülkelerde genellikle daha düşük-
tür. 
n	Başlangıçtaki veri kalkınma 

ve eşitsizlik seviyesinde, büyüme 
ve eşitsizlik değişikliklerin göreceli 
yoksulluğu azaltma etkinliği yok-
sulluk sınırına bağlıdır. Yoksulluk 
sınırı artıkça büyümedeki değişik-
liğin etkisi daha fazla iken, dağı-
lımdaki değişikliğin etkisi ise daha 
küçük olmaktadır.

Yoksulluğun gelir esnekliği or-
talama gelirdeki %1’lik bir artışın 
iki dönem arasında, yoksulluk sı-
nırı reel olarak sabit olmak koşu-
luyla, yoksulluk oranında meyda-
na getirdiği göreli değişim olarak 
tanımlanır. Analizler, büyümenin 
aşırı yoksulluğu ılımlı yoksulluğa 
göre azaltmada daha etkili olduğu-
nu ortaya koymaktadır. Brezilya’da 
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kafa sayım ölçüsüne göre hesap-
lanan aşırı yoksulluğun büyüme 
esnekliği -0.89 iken, ılımlı yoksul-
luğun büyüme esnekliği ise -0.52 
olarak hesaplanmıştır. Bourguig-
non (2004) çalışmasında başlan-
gıç gelir seviyesi ne kadar yüksek, 
buna karşın başlangıç eşitsizlik se-
viyesi ne kadar düşük ise büyüme-
nin yoksulluğu azaltma etkisinin 
o kadar yüksek olacağı sonucuna 
varmıştır. Brezilya’da 1981-2000 
dönemini kapsayan çalışmalarda; 
yoksulluğun azaltılmasının hemen 
hemen tamamı büyüme bileşe-
ninden kaynaklanırken, yeniden 
dağıtım, diğer bir deyişle, gelir da-
ğılımının etkisi ise küçük olmuş, 
çoğu zaman ise yoksulluğun art-
masına neden olmuştur. Yoksul-
luğun büyüme/gelir esnekliği ile 
başlangıçtaki eşitsizlik arasında 
negatif bir korelasyon olduğun-
dan, eşitsizlik seviyesinin artması 
yoksulluk oranını artırmaktadır. 
Bu nedenle, büyümeyi daha yoksul 
odaklı hale getirmek için, özellikle 
daha yüksek gelir ve daha eşitsiz 
bir gelir dağılımının olduğu eyalet-
lerde, büyümenin gelir eşitsizliğin-
de bir azalmayla gerçekleştirilmesi 
gerekir (Menezes ve Vasconcellos, 
2007: 219-241). 

Açıkgöz vd. (2008) tarafından 
50 gelişmekte olan ve 14 gelişmiş 
ülkenin 1997-2003 verileri dikkate 
alınarak yapılan çalışmada; kamu 
harcamalarının “uzun dönemde 

yoksulluğu azalttığı” hipotezi ka-
bul edilmiştir. Yani hem değişkenin 
işareti hem de diğer ekonomet-
rik bulgular anlamlı bulunmuştur. 
Buna göre Kamu Harcamaları/
GSYİH’daki %1 birimlik bir değişi-
min, yoksullukta (İGE) %4 oranında 
bir azalmaya yol açtığı, kişi başı-
na milli gelirdeki %1’lik artışın ise 
yoksulluğu %4 oranında azalttığı 
bulunmuştur (Açıkgöz vd., 2008: 
351-376).

Tablo 1’de yer alan ülkelerin 
1990’lı ve 2000’li yılların başı ara-
sındaki yoksulluk, büyüme ve eşit-
sizlik eğilimleri baz alınarak eko-
nomik büyümenin yoksul odaklı 
olup olmadığı yönünde çalışmalar 
yapılmıştır. Yapılan çalışmalarda: 
Endonezya inceleme dönemleri 
arasında yoksulluk oranını yak-
laşık %8 azaltarak en başarılı ülke 
olurken, Bangladeş, Brezilya, Gana 
ve Hindistan ise bu yıllarda yok-
sulluğu yaklaşık %4 azaltmışlar-
dır. Bu ülkeler için 1990’ların sonu 
ve 2000’lerin başındaki ortalama 
büyüme oranı yaklaşık %3,1 ger-
çekleşmiştir. Buna karşın, gini kat-
sayısındaki ortalama değişim %0,7 
olurken, yoksulluk oranı ise yıllık 
bazda ortalama %3,8 azalmıştır. 
Yüksek büyüme gerçekleştiren 
ülkelerde, yoksullukta düşüşler 
de daha hızlı olmuştur (Besley ve 
Cord, 2007: 2-4).
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Besley ve Cord (2007) tarafın-
dan yapılan çalışmalarda; yoksul-
luktaki değişim ile kişi başına milli 
gelirdeki büyüme oranındaki deği-
şim arasında önemli ve pozitif bir 
korelasyon bulunmuştur. Korelas-
yon katsayısı -1,1’dir, yani büyüme 
oranındaki %1, lik artış, yoksulluk 
oranını %1,1 düşürmektedir. Ayrıca 
ortalama tüketimdeki değişiklik-
le yoksul odaklı büyüme oranını 
(burada yoksulların ortalama tü-
ketimindeki büyüme) mukayese 
edilerek, büyümenin yoksulluk 
üzerindeki etkisi daha iyi ölçülme-
ye çalışılmıştır. Yapılan regresyon-
da korelasyon katsayısı 0.89 bu-
lunmuştur. Yani ortalama tüketim 
%1 artarken yoksulların tüketimi 
daha az (%0.89) artmakta olup, 
yoksulların tüketimindeki büyü-
me ortalamanın altında kalmakta, 
başka bir deyişle, 8 ülkedeki tü-
ketimdeki YOB oranı ortalamanın 
altında kalarak ortalama eşitsizlik 
oranı artmaktadır. Analiz kapsa-

mında yer alan 8 ülkenin 1990’lar-
daki büyüme oranı ile eşitsizlik 
oranındaki değişim arasındaki iliş-
ki test edildiğinde ise, aralarında 
önemli ve pozitif ilişki tespit edil-
miş ve korelasyon katsayısı 0,32 
bulunmuştur. Yani bu ülkelerde 
ortalama olarak büyüme oranı %1 
artığında eşitsizlik %0,32 oranında 
artmakta, başka bir deyişle, yoksul 
aileler yoksul olmayan ailelere göre 
büyümeden daha az faydalanmak-
tadır (Besley ve Cord, 2007: 5-24).

Diğer yandan Bibi vd. (2012) ta-
rafından 9 Afrika ülkesinin  (Orta 
Afrika Cumhuriyeti, Mısır, Etiyop-
ya, Malavi, Moritanya, Mauritius, 
Fas, Güney Afrika ve Tunus) 1993-
2007 dönemi baz alınarak yapı-
lan çalışmada; büyümenin yoksul 
odaklı olup olmadığını belirleyen 
kriterin mutlak mı yoksa göreceli 
mi olduğunun önemi üzerinde du-
rulmuştur. Bu ülkeler söz konusu 
dönemde bazen oldukça farklı bü-
yüme ve yoksulluk değişim trend-

Tablo 1: Sekiz Ülkenin Temel Yoksulluk Büyüme ve 
Eşitsizlik Eğilimleri 

Bangladeş
Brezilya
Gana
Hindistan
Endonezya
Tunus
Uganda
Vietnam
Medyan

İnceleme 
Yılı 1 

İnceleme 
Yılı 2

Başlangıçtaki 
Kişi Başına 

GSMH ($)

Yıllık GSMH 
Büyüme 
Oranı (%)

Başlangıçtaki 
Yoksulluk 
Oranı (%)

Yıllık 
Yoksulluk 

Değişim Oranı 
(%)

Başlangıçtaki 
Gini 

Katsayısı

Gini 
Katsayısındaki 
Yıllık Değişim 

Oranı (%)

Kaynak: Besley, T. ve Cord, L .(2007), “Delivering on the Promise of Pro-Poor Growth: Insights and Lessons 
from Country Experiences, sf:5
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lerine sahip olmuştur. Orta Afrika 
Cumhuriyeti, Etiyopya, Malavi, Mo-
ritanya ve Tunus’ta bu dönemde 
hem mutlak hem de göreceli yok-
sullukta önemli bir düşüş gözlem-
lenmiştir. Geri kalan ülkelerin (Mı-
sır, Mauritius, Fas ve Güney Afrika) 
yoksulluk boyutunun birinde dü-
şüş ve diğerinde ise  artış gözlen-
miştir (Bibi vd., 2012: 19). 

Mutlak yoksulluk yaklaşımı, 
YOB tanımını yalnızca yoksulluğu 
azaltan büyüme ile bağlantılar-
ken, göreceli yoksulluk yaklaşımı 
ise büyümeden daha fazla oranda 
yoksulların faydalanmasını dikka-
te almaktadır (Negre, 2010: 1).

Yapılan çalışma sonucunda ül-
kelerin yoksullukla mücadelede 
farklı performanslar gösterdiğine 
yönelik bulgular elde edilmiştir. 
Performans farklılığı temelde ül-
kelere özgü durumların yanı sıra 
hangi periyodun dikkate alınmış 
olmasından kaynaklanmıştır. Ör-
neğin, Afrika Kalkınma Bankası 
tarafından 2010 yılında Fas ile ilgili 
yapılan yoksulluk analizinde, ül-
kenin 1990-1998 döneminde mut-
lak bir yoksul odaklı olmayan bir 
büyüme yaşadığı sonucuna varıl-
mıştır. Ancak, 1998-2007 dönemi 
baz alınarak yapılan aynı analizde 
ülkede mutlak bir yoksul odak-
lı büyüme yaşandığı ortaya kon-
muştur. BKH’nin 1. amacı olan aşırı 
yoksulluğun yarı yarıya azaltılması 
ile ilgili olarak 1995-2005 dönemi 
baz alınarak yapılan analizde 9 Af-

rika ülkesinde de mutlak yoksul-
lukta bir düşüş gözlemlenmiştir. 
Ancak, tüm düşük gelirli ülkelerde 
(Orta Afrika Cumhuriyeti, Etiyop-
ya, Malavi ve Moritanya) göreceli 
yoksullukta da düşüş gözlenirken, 
Tunus dışındaki orta gelirli ülkeler-
de (Mısır, Mauritius, Fas ve Güney 
Afrika) göreceli düşüş gözlenme-
miştir (Bibi vd., 2012: 20-21).

Dollar, Kleineberg ve Kraay 
(2013) çalışmalarında; Dollar ve 
Kraay’ın 2004 yılı çalışmasını ge-
nişletip güncelleyerek büyümenin 
yoksullar için hala iyi olup olmadı-
ğını analiz etmişlerdir. 151 ülkenin 
1967-2011 dönemindeki farklı ge-
lir gruplarının seviyelerine ilişkin 
hane halkı anketleri temel alınarak 
yapılan çalışmada; en fakir %20 ve 
%40’lık grubun gelir seviyesindeki 
artış oranının ortalama gelir dü-
zeyindeki artışa paralel bir seyir 
izlediği sonucuna varılmıştır. Bu-
nun temel sebebinin, en fakir %20 
ve %40’lık kesimdeki gelir eşitsiz-
liği değişiminin genel olarak dü-
şük düzeyde olması ve ekonomik 
büyüme ile arasında bir korelas-
yon olmamasından kaynaklandığı 
vurgulanmıştır. Bulgu, ekonomik 
büyümenin yoksulluğu azaltacağı 
ve refah artışının tüm gelir grup-
larınca paylaşılacağı yönünde bir 
iyimserlik ortaya koymaktadır. 
Sonuç, aynı zamanda son yıllarda 
gelişmekte olan ülkelerdeki hızlı 
büyümenin yoksullukta dramatik 
bir şekilde nasıl bir düşüş sağladı-
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ğı hususunu da teyit etmektedir 
(Dollar, Kleineberg ve Kraay, 2013: 
1-33),

Dünya Bankası ekonomistle-
ri tarafından yapılan çalışmada 
(2014); yoksulluğun azaltılmasın-
da gelir ve eşitsizlikteki değişik-
liğin etkisi yeniden incelenmiştir. 
Çalışmada başlangıçta farklı yok-
sulluk düzeyine sahip 100 ülkede-
ki eşitsizlikteki azalmaya karşın 
büyümedeki artışın hangisinin 
yoksulluğun azaltılmasında göre-
celi olarak daha etkili olduğu tah-
min edilmeye çalışılmıştır. Analiz 
1980-2011 dönemini ve 100 ülkenin 
panel verilerini kapsamaktadır. 
Yoksulluğun azaltılmasında ülke-
lerin yoksulluk düzeyi daha düşük 
seviyelerde ise, eşitsizliği azaltan 
politikalar, büyümedeki artışı sağ-
layan politikalardan daha etkili 
bulunmuştur. Çalışmanın bulgula-
rı yoksulluğun azaltılmasının bü-
yüme esnekliğinin başlangıçtaki 
yoksulluk düzeyiyle ya artığını ya 
da sabit kaldığını ortaya koymak-
tadır. Bununla birlikte, sonuç aynı 
zamanda güçlü bir şekilde yoksul-
luk düştükçe yoksulluğun eşitsiz-
lik esnekliğindeki azalmanın artış 
oranının daha yüksek olduğunu 
ortaya koymuştur. Bu yüzden, 
eğer eşitsizlikteki azalmanın mar-
jinal maliyeti, büyümedeki artışın 
marjinal maliyetine göre düşük 
yoksulluk düzeylerinde artmaz ise, 
yoksulluğun azaltılmasını hızlan-
dırmak için, ülkelerin daha yüksek 

kalkınma seviyelerinde büyüme-
den ziyade eşitsizliğe daha fazla 
önem vermeleri beklenmektedir 
(Olinto, Ibarra ve Chanduvi, 2014: 
1-28).

OECD tarafından yayınlanan 
gelir dağılımının büyüme üzerin-
deki etkisine yönelik çalışmada 
(2014) ise; OECD üyesi ülkelerin 
1980-2012 dönemi gelir dağılımı 
ve büyüme serileri baz alınmıştır. 
Yapılan analizde ülkelerin çoğunda 
yüksek gelir dağılımı eşitsizliğinin 
göründüğünü, 2012 yılı gelir dağı-
lımı eşitsizliğinin (gini katsayısına 
göre) en fazla olduğu OECD üyesi 
ülkeler sırasıyla Meksika, Türkiye 
ve ABD iken, en az olduğu ülkeler 
ise sırasıyla Norveç, Danimarka ve 
Çek Cumhuriyeti’dir. Raporda üye 
ülkelerde gelir dağılımı eşitsizliği-
ni son yıllarda önemli ölçüde ar-
tarken, en zengin %10 ile en fakir 
%10’luk gelir grupları arasındaki 
uçurumun giderek arttığını ve gü-
nümüzde zenginlerin, yoksullar-
dan ortalama 9,5 misli daha fazla 
(bu oran 1980’lerde sadece 7 misli 
idi) kazandığı belirtilerek, üye ül-
kelerin çoğunda son 30 yılın en 
yüksek gelir dağılımı eşitsizliğinin 
yaşandığı vurgulanmıştır. Ekono-
metrik analizlerde; gelir dağılımı 
eşitsizliğinin ekonomik büyüme 
üzerinde negatif ve istatistiki ola-
rak önemli derecede etkisi olduğu 
bulunmuştur. Düşük gelir grupla-
rının büyümeden daha fazla fayda-
lanmasında, vergiler ve transferler 
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yoluyla yeniden dağıtım politikala-
rının önemli araçlar olduğu, ancak 
bu araçların büyümeyi zayıflatma-
ması gerektiği vurgulanmıştır. Ay-
rıca, gelir dağılımı eşitsizliğiyle mü-
cadele edilerek toplumların daha 
adil ve ekonomileri daha güçlü hale 
getirilmesinde kaliteli bir eğitime 
ulaşma konusunda fırsat eşitliği-
nin sağlanmasının önemi vurgu-
lanmıştır (Cingano, 2014: 1-29).

Yoksulluk üzerine uluslararası 
alanda, yukarıda özetlenen çalış-
malar dışında, çok çeşitli amaç-
larla yapılan birçok ekonometrik 
çalışma da söz konusudur. Yapılan 
çalışmalar daha çok yoksulluğun 
nedenleri, belirleyicileri ve dina-
mikleri üzerinde yoğunlaşmıştır. 
Çalışmalarda yoksulluğu azaltmak 
ve ortadan kaldırmak için öncelikli 
olarak hangi politikalara, reform ve 
projelere ihtiyaç duyulduğu, yok-
sulluğun şiddeti, yoğunluğu, boyu-
tu gibi kavramlar çeşitli yoksulluk 
türlerine göre, kırsal, kentsel, ülke 
genelinde ve bölgesel düzeyde da-
ğılımı gibi hususlar analiz edilmeye 
çalışılmıştır. Türkiye’de ise yoksul-
luk konusunda yapılan çalışmalar 
genellikle yoksulluğun tanımlayıcı 
analizi üzerinde yoğunlaşmıştır 
(Kaya, 2011: 62, 71):

Dünyada ve Türkiye’de yoksul-
luk analizi üzerine yapılmış litera-
türde yer alan diğer ekonometrik 
çalışmalara ilişkin kaynaklar, ça-
lışmaların kapsadığı dönem, yapı-
lan analizlere konu ülkeler ve elde 

edilen sonuçların özet bulgularına 
aşağıda yer verilmiştir: (Barışık ve 
Kasap, 2012; Kaya, 2011;),
n	Sosyal harcamalar gelir eşit-

sizliğini azaltırken, vergileri düşür-
mek ise büyümeyi artırmaktadır 
(Alesina ve Rodrik, 1994).
n	Gelirin önemli düzeyde eşit-

siz dağıldığı ülkelerde, yoksulluk 
eşitsizliği azaltmadan düşürüle-
memektedir. Yoksulluk oranları ile 
büyüme ilişkisinde belirleyici olan, 
başlangıç koşullarıdır. Yoksullu-
ğun azalması açısından en ideal 
durum büyümeyle birlikte eşitsiz-
liğin azalmasıdır (Ravallion, 1997 ve 
2004).
n	Ekonomik kalkınmada Kuz-

nets hipotezi geçerli değildir, eko-
nomik büyüme gelir dağılımına 
karşı yansızdır (Ghura; Leite ve 
Tsangarides, 2002). Türkiye için 
test eden çalışmada Kuznets eğri-
sin Ters U şeklinde değil U şeklin-
de bulmuştur (Tokatlıoğlu ve Atan, 
2007).
n	Gelir dağılımı eşitsizliği, oku-

la kayıt oranları ve eğitime yapı-
lan kamu harcamalarının etkisi ile 
açıklanabilir (Checchi, 2003).
n	Yoksullukla işgücüne katı-

lım arasında güçlü bir ilişki vardır. 
Kent yoksullarında işçi ücretleri 
ana gelir kaynağı olduğu için, özel-
likle kent yoksulluğu ile işgücü ka-
tılımı arasında güçlü bir ilişki vardır 
(Odhiambo ve Manda, 2003).
n	Gelir eşitsizliğindeki artış ile 

yükseköğrenime kayıt olma ara-
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sında negatif bir ilişki vardır (Sl-
ywester, 2003). 
n	Hızlı büyüme ile eşitsizlik 

artışı arasında sistematik bir ilişki 
olmamakla birlikte, başlangıçtaki 
eşitsizlik seviyesi de büyümenin 
önemli bir açıklayıcısı değildir (Bi-
gsten ve Levin, 2004).
n	Gelişmekte olan ülkeler-

de ekonomik büyüme ile birlikte 
yoksulluk azalmaktadır. Yoksul-
luktaki azalma oranı ekonomik 
büyümeyle orantılıdır. Doğu Avru-
pa ve Asya’nın merkezi hariç olan 
yerlerde yoksulluğun büyüme es-
nekliği -2,79 olarak hesaplanmıştır 
(Adams, 2004).
n	Türkiye’de 1994-2002 döne-

minde gerçekleşen ekonomik bü-
yümenin yoksulluğu azaltmada ve 
gelir eşitsizliğini daha adil hale ge-
tirmede yeterli olmadığı, diğer bir 
deyişle, bu dönemdeki ekonomik 
büyümenin yoksul odaklı olmadığı 
belirlenmiştir (World Bank, 2005).
n	Türkiye’de sosyal transferle-

rin gelir eşitsizliğini azaltıcı bir yapı 
sergilediği gözlenmiştir. Ayrıca, 
transferlerin yoksulluk üzerindeki 
etkisi olması gerekenden daha dü-
şük çıkmıştır. Beklenenin aksine, 
yoksulluğu azaltmayı hedefleyen 
transfer türlerinden yararlanan 
kesimin içindeki yoksul olmayan-
ların oranı oldukça yüksek çıkmış-
tır (Demir Şeker, 2008). 
n	İşsizlik yoksulluk üzerinde 

önemli bir belirleyicidir. Tek ebe-
veynli ailelerde yoksulluk yoğun-

dur. Transfer harcamaları ve ücret 
eşitsizlikleri yoksulluk üzerinde 
önemli belirleyicidir (Hoover; En-
ders ve Freeman, 2008).
n	Yoksullukla mücadelede, eko-

nomik büyümenin gerekli olduğu 
ancak, ekonomik büyümenin tek 
başına yeterli olmadığı, yoksulluk-
la işsizlik arasındaki kuvvetli bağın 
ve çalışan yoksulların varlığı, hem 
işsizlikle mücadeleye hem de istih-
damın niteliğinin iyileştirilmesine 
ve kayıt dışı istihdamla mücadele-
ye yönelik alınması gereken ted-
birlerin önemine bağlıdır (Metin, 
2011).

IV. YÜKSELEN 
EKONOMİLERDE YOB ANALİZ 
SONUÇLARI
Ülkeler düzeyinde ayrı ayrı ol-

mak üzere, büyümenin yoksullu-
ğu azaltıp azaltmadığı, başka bir 
deyişle, büyümenin o ülkede yok-
sul yanlı olup olmadığı analiz edil-
miştir. Bu çerçevede söz konusu 
dönemlerdeki “En düşük %20’lik 
gelir grubunun Dönem Kişi Başına 
GSYİH Yıllık Ortalama % Değişimi 
g (p)”, “Dönem Kişi Başına GSYİH 
Yıllık Ortalama % Değişimi (g)” ve 
ülkelerin gini katsayıları (G) baz 
alınarak bu ülkelerde gerçekleşen 
büyümenin YOB olup olmadığı hi-
potezi test edilmiştir:  

H: Ekonomik büyüme yoksul-
luğu azaltmaktadır: Büyümenin 
yoksulluğu azaltıp azalmadığı, 
başka bir deyişle, büyümenin o 
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ülkede yoksul yanlısı olup olmadı-
ğının ve “yoksulluğun azaltılması 
hem ekonomik büyüme hem de 
gelir dağılımına bağlıdır” hipotez-
leri test edilmiştir.

Analiz Dünya Bankası gelir gru-
bu sınıflandırılmasında üst orta 
gelirli ülkeler arasında yer alan, 
analizde kullanılan verilere sahip 
30 ülkeyi kapsamaktadır. Temelde 
1990-2013 dönemi analiz kapsa-
masına alınırken, analiz edilen dö-
nemlerdeki başlangıç ve bitiş yılı-
nın farklılığına göre farklı sonuçlar 
elde edildiğinden, bu dönem kendi 
içinde alt dönemlere ayrılarak daha 
kısa dönemli analizlere de yer ve-
rilmiştir. Bu çerçevede analiz aşa-
ğıdaki dönemleri kapsamaktadır: 
1990-2013, 1990-2002, 1994-2002, 
1994-2007, 2002-2013 ve 2007-
2013. 

Gelire göre sıralı %20’lik gelir 
dağılımı, %20’lik gruplar halin-
de ortalama hane geliri ve %20’lik 

grupların birikimli olarak ortalama 
hane gelirleri ve büyüme oranları 
hesaplanmıştır. Bu kapsamda:

g = Dönem Kişi Başına GSYİH 
Yıllık Ortalama % Değişimi

g (p)=Büyüme-yoksulluk eğrisi 
= En düşük %20’lik gelir grubunun 
Dönem Kişi Başına GSYİH Yıllık Or-
talama % Değişimi

G = Dönem gini katsayısını tem-
sil etmektedir.

p, 0 ile 100 arasında değerler al-
dıkça, g (p)’nin değerleri de değiş-
mektedir.  

P = 100 olunca,  g (p)  =  g olmak-
ta yani o ülkede ortalama büyüme 
oranıyla en alt gelir grubunda yer 
alan kişilerin (burada yoksullar 
olarak ifade edeceğiz) gelir artışı 
birbirine eşit olmaktadır. g (p) ve 
g’nin aldığı değerlere göre o ülkede 
söz konusu dönemde gerçekleşen 
büyümeyle ilgili aşağıdaki tablo-
da özetlenen 3 farklı sonuç ortaya 
çıkmaktadır: 

Alternatif Büyümeler Büyümenin Niteliği ve Sonuçları

g (p) > g Bu durumda, büyüme yoksul odaklı olarak gerçekleş-
mektedir. Gelir dağılımı (G) iyileşmekte (gini katsayısı 
düşmekte diğer bir deyişle eşitsizlik azalmaktadır) ve 
Lorenz eğrisi yukarıya doğru kaymaktadır.

0  <  g (p)  <  g Bu durumda yoksulluk azalmakta, ancak eşitsizlik 
artmaktadır. Bu duruma, “trickle-down” büyüme de-
nilmektedir.  Yani,  gelir artışı sırasında gelir dağılımı 
(G) bozulurken,  büyümenin bir miktar yoksul kesim-
lere de faydası olmaktadır.

g (p) < 0 ve  g  >  0

p’nin tüm değerleri için

Bu duruma yoksullaştıran büyüme  (immiserising 
growth) denilmektedir.  Pozitif büyüme oranlarına 
rağmen yoksulluk artmaktadır. Yani,  gelir artışı sıra-
sında gelir dağılımı (G) bozulmakta,  büyümenin yok-
sul kesimler üzerinde pozitif bir etkisi OLMAMAKTA-
DIR.

Tablo 2: Alternatif Büyüme Durumları 
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YOB üzerine 30 ülkenin söz ko-
nusu dönemlerdeki sonuçlarının 
tamamı ayrıntılı şekilde çalışma-
nın EK:1’inde yer almakta olup, bu 
ülkelerden G20 üyesi yükselen 
ekonomilere ve 30 ülkenin ortala-
malarına ilişkin özet sonuçlarına 
ise Tablo 3’te yer verilmiştir. 

Tablo 3’te görüldüğü üzere, 30 
ülkenin 1990-2013 ortalama so-
nuçları baz alındığında; bu dönem-
de kişi başına geliri (g) ortalama 
olarak %2.57 oranında artarken 
yoksulların gelir ise g (p) ise %3.39 
oranında artmıştır. 

Yani g (p) > g olmuş, diğer bir 
deyişle büyüme yoksul odaklı ola-
rak gerçekleşmiştir. Aradaki pozi-
tif fark olan %0.82 ise bu dönem-
de bu ülkelerde gelir dağılımının 
(G) iyileşmesinden (gini katsayısı 
düşmesi diğer bir deyişle eşitsizlik 
azalması) kaynaklanmıştır. Ben-
zer durum, farklı oranlarda da olsa, 
1990-2002, 2002-2013, 1994-2007 
ve 2007-2013 döneminde de ger-
çekleşmiştir.

YOB’nin en yoğun yaşandığı (g 
(p) – g farkının en büyük olduğu) 
dönemler ise %1.60 ile 2002-2013 
dönemi ve %1,57 ile 2007-2013 dö-
nemi olmuştur. Bu da özellikle 2007 
yılında başlayan küresel kriz son-
rasında uygulanan iktisadi ve sos-
yal politikaların, bazı ülkeler hariç 
olmak üzere, bu ülkelerde yoksul-
ların durumunu göreceli olarak iyi-
leştirdiğini göstermektedir. Ancak 
Türkiye’de bu dönemde ortalama-

nın aksi bir sonuç görünmektedir. 
Türkiye’de 2007-2013 döneminde 
(g) ortalama olarak yıllık bazda 
%1,93 oranında artarken g (p) ise 
sadece %1,88 oranında artmıştır. 

Analiz kapsamındaki 30 ülke-
nin 1994-2002 dönemindeki büyü-
me trendleri ise diğer dönemlerden 
farklı bir sonuç vermiştir. Bu dö-
nemde (g) ortalama olarak  %2,35 
oranında artarken g (p) ise sadece 
% 2,10 oranında artmıştır. Yani g (p) 
<  g olmuş, diğer bir deyişle g (p) - g 
farkı negatif (-0.26%) gerçekleş-
miştir. Bu dönemdeki 0  <  g (p)  <  
g durumundan dolayı, yoksulluk 
azalmakta, ancak eşitsizlik artmış 
ve “trickle-down” 2 büyüme ger-
çekleşmiştir.  

Tablo 3 ve Grafik 1’de görüldüğü 
üzere, G20 üyesi 6 yükselen ekono-
mi baz alındığında ise; genel olarak 
g (p) > g olduğunu, diğer bir deyişle 
büyümenin yoksul odaklı olarak 
gerçekleştiği söylenebilir. Ancak 
Çin’de söz konusu dönemlerin ta-
mamında, G.Afrika’da 1990-2013 
ve 2002-2013 dönemlerinde ve 
Türkiye’de 2002-2013 döneminde 
ise g (p) <  g olmuş, diğer bir deyişle 
g (p) - g farkı negatif gerçekleşmiş-
tir. Diğer bir deyişle bu ülkelerde 0  
<  g (p)  <  g durumunun göründüğü, 
yoksulluğun azaldığı, ancak eşit-

2– En düşük %20’lik gelir grubunun Dönem Kişi Ba-
şına GSYİH Yıllık Ortalama % Değişiminin (g (p)) po-
zitif ancak Dönem Kişi Başına GSYİH Yıllık Ortalama 
% Değişimden (g) düşük olması (0  <  g (p)  <  g) du-
rumudur. Bu durumda yoksulluk azalmakta, ancak 
eşitsizlik artmaktadır. Yani,  gelir artışı sırasında gelir 
dağılımı (G) bozulurken,  büyümenin bir miktar yok-
sul kesimlere de faydası olmaktadır.
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Ülkeler Dönem 1 Dönem 2  (g)* g (p) ** g (p)-g *** SONUÇ

Brezilya 1990 2013 1.65% 3.38% 1.73% g (p) > g olduğundan YOB gerçekleş-
miştir.

Brezilya 1990 2002 0.91% 1.84% 0.93% g (p) > g olduğundan YOB gerçekleş-
miştir.

Brezilya 2002 2013 2.46% 5.09% 2.63% g (p) > g olduğundan YOB gerçekleş-
miştir.

Çin 1990 2013 9.10% 6.35% -2.75% 0  <  g (p)  <  g  olduğundan “trick-
le-down” büyüme. Yoksulluk azal-
makta, ancak eşitsizlik artmaktadır. 

Çin 1990 2002 8.65% 5.22% -3.43% 0  <  g (p)  <  g  olduğundan “trick-
le-down” büyüme. Yoksulluk azal-
makta, ancak eşitsizlik artmaktadır. 

Çin 2002 2013 9.60% 7.60% -2.00% 4  <  g (p)  <  g  olduğundan “trick-
le-down” büyüme. Yoksulluk azal-
makta, ancak eşitsizlik artmaktadır. 

Güney Afrika 1990 2013 0.86% 0.50% -0.36% 0  <  g (p)  <  g  olduğundan “trick-
le-down” büyüme. Yoksulluk azal-
makta, ancak eşitsizlik artmaktadır. 

Güney Afrika 1990 2002 -0.17% -0.01% 0.16% g (p) > g olduğundan YOB gerçekleş-
miştir.

Güney Afrika 2002 2013 2.00% 1.06% -0.94% 0  <  g (p)  <  g  olduğundan “trick-
le-down” büyüme. Yoksulluk azal-
makta, ancak eşitsizlik artmaktadır. 

Meksika 1990 2013 1.17% 2.05% 0.88% g (p) > g olduğundan YOB gerçekleş-
miştir.

Meksika 1990 2002 1.11% 1.79% 0.68% g (p) > g olduğundan YOB gerçekleş-
miştir.

Meksika 2002 2013 1.23% 2.33% 1.10% g (p) > g olduğundan YOB gerçekleş-
miştir.

Rusya 
Federasyonu

1990 2013 0.86% 3.16% 2.30% g (p) > g olduğundan YOB gerçekleş-
miştir.

Rusya 
Federasyonu

1990 2002 -2.31% 1.29% 3.60% g (p) > g olduğundan YOB gerçekleş-
miştir.

Rusya 
Federasyonu

2002 2013 4.44% 5.23% 0.80% g (p) > g olduğundan YOB gerçekleş-
miştir.

Türkiye 1990 2013 2.43% 2.66% 0.22% g (p) > g olduğundan YOB gerçekleş-
miştir.

Türkiye 1990 2002 1.44% 1.89% 0.45% g (p) > g olduğundan YOB gerçekleş-
miştir.

Türkiye 2002 2013 3.53% 3.50% -0.03% 0  <  g (p)  <  g  olduğundan “trick-
le-down” büyüme. Yoksulluk azal-
makta, ancak eşitsizlik artmaktadır. 

30 Ülke 
Ortalama

1990 2013 2.57% 3.39% 0.82% g (p) > g olduğundan YOB gerçekleş-
miştir.

30 Ülke 
Ortalama

1990 2002 1.30% 1.44% 0.14% g (p) > g olduğundan YOB gerçekleş-
miştir.

30 Ülke 
Ortalama

2002 2013 4.01% 5.61% 1.60% g (p) > g olduğundan YOB gerçekleş-
miştir.

30 Ülke 
Ortalama

1994 2002 2.35% 2.10% -0.26% 0  <  g (p)  <  g  olduğundan “trick-
le-down” büyüme. Yoksulluk azal-
makta, ancak eşitsizlik artmaktadır. 

30 Ülke 
Ortalama

1994 2007 3.70% 4.15% 0.44% g (p) > g olduğundan YOB gerçekleş-
miştir.

30 Ülke 
Ortalama

2007 2013 2.46% 4.03% 1.57% g (p) > g olduğundan YOB gerçekleş-
miştir.

Tablo 3: Yükselen Ekonomilerin YOB Özet Sonuçları

*         (g) Dönem Kişi Başına GSYİH Yıllık Ortalama % Değişimi
**       g (p) En düşük %20’lik gelir grubunun Dönem Kişi Başına GSYİH Yıllık Ortalama % Değişimi 
***     g (p)-g Gelir Dağılımı  (gini katsayısı) Değişiminden Kaynaklanan Fark
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sizlik artmasından dolayı söz ko-
nusu dönemlerde  “trickle-down” 
büyüme gerçekleştiği söylenebilir. 
Yani,  gelir artışı sırasında gelir da-

ğılımı (G) bozulurken, büyümenin 
bir miktar yoksul kesimlere de fay-
dası olmuştur. 

Grafik 1: Bazı G-20 Üyesi Yükselen Ekonomilerin 1990-2013 Dönemi 
YOB Düzeyleri

“Trickle-down” büyümenin en 
yoğun yaşandığı ülke Çin olmuştur. 
Çin’de yaşanan yüksek büyüme 
oranlarına rağmen, bu büyümeden 
yoksullar yeterince faydalanama-
mıştır. Çin’de büyümenin yoğun 
yaşandığı bu dönemlerde gelir da-
ğılımı (G) bozulmuştur. Nitekim 
Çin’de gini katsayısı 1990 yılında 
0,3243 iken, 1999 yılında 0,3923 ve 
2010 yılında ise 0,4206 gerçekleş-
miş, diğer bir deyişle eşitsizlik art-
mıştır. Diğer yandan, bu dönemde 
Brezilya, Meksika ve de Rusya’da 
en düşük gelir grubunun gelir dü-
zeyindeki artış, diğer gelir grupla-
rının gelir düzeyindeki artışın üze-
rinde gerçekleşerek bu ülkelerdeki 
büyüme YOB olarak gerçekleşmiş-
tir.

30 ülkenin 1990-2013 dönemi 
sonuçları baz alındığında; bu dö-

nemde YOB konusunda en başarılı 
ülke Angola olmuştur. Angola’da 
(g) ortalama olarak %2,40 oranında 
artarken g (p) %8,51 oranında art-
mıştır. Yani g (p) > g olmuş, diğer bir 
deyişle büyüme yoksul odaklı ola-
rak gerçekleşmiştir. Aradaki pozi-
tif fark olan %6,11 ise bu dönemde 
gelir dağılımının (G) iyileşmesin-
den (gini katsayısı düşmesi diğer 
bir deyişle eşitsizlik azalması) kay-
naklanmıştır. Angolo’da büyüme-
nin yoğun yaşandığı bu dönemler-
de gelir dağılımı (G) daha eşitlikçi 
hale gelmiştir. Nitekim Angolo’da 
gini katsayısı 2000 yılında 0,5864 
iken, 2009 yılında 0,4266 olarak 
gerçekleşmiş, eşitsizlik azalmıştır. 

YOB konusunda ikinci en başa-
rılı ülke ise Panama olmuştur. Pa-
nama’da (g) ortalama olarak %4,10 
oranında artarken g (p) %9,14 ora-
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nında artmıştır. Aradaki pozitif 
fark olan %5,04 ise bu dönemde 
gelir dağılımının (G) iyileşmesin-
den kaynaklanmıştır. Nitekim Pa-
nama’da gini katsayısı 1991 yılında 
0,5819 iken, 2012 yılında 0,5190 ola-
rak gerçekleşmiş, diğer bir deyişle 
eşitsizlik azalmıştır. 

Diğer yandan YOB konusun-
da (g(p)-g farkı negatif) başarısız 
olan Kolombiya (-0,19%), Romanya 
(-0,34%), Macaristan (-0,86%) ve 
Makedonya’da (-1,85%) büyüme 
0  <  g (p)  <  g olduğundan “trick-
le-down” büyüme olarak gerçek-
leşmiştir. Örneğin Kolombiya’da 

gini katsayısı 1991 yılında 0,5132 
iken, 2012 yılında ise 0,5353 ola-
rak gerçekleşirken, Makedonya’da 
1998 yılında 0,2813 iken, 2008 yılın-
da ise 0,4420 olarak gerçekleşmiş, 
diğer bir deyişle bu ülkelerde eşit-
sizlik artmıştır. 

Türkiye’de Farklı Dönemlerde 
Yoksul Odaklı Büyüme 
Sonuçları:
Türkiye’de büyümenin yoksul-

luğu azaltıp azaltmadığı, başka bir 
deyişle, büyümenin yoksul yan-
lı olup olmadığı yönünde yapılan 
analizlerde aşağıdaki sonuçlara 
varılmıştır (Grafik 2):

Grafik 2: Türkiye’de Farklı Dönemlerde YOB Düzeyleri

n	1990-2013 döneminde kişi 
başına gelir (g) ortalama olarak 
%2,43 oranında artarken, yoksul-
ların geliri ise g (p) %2,66 oranında 
artmıştır. Yani g (p) > g olmuş, bü-
yüme yoksul odaklı olarak gerçek-

leşmiştir. Aradaki pozitif fark olan 
%0,22 ise bu dönemde gelir dağı-
lımının (G) iyileşmesinden (gini 
katsayısı düşmesi diğer bir deyişle 
eşitsizlik azalması) kaynaklan-
mıştır. 
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n	1990-2002 döneminde kişi 
başına gelir (g) ortalama olarak 
%1,44 oranında artarken, yoksul-
ların geliri ise g (p) %1,89 oranında 
artmıştır. Yani g (p) > g olmuş, diğer 
bir deyişle büyüme yoksul odak-
lı olarak gerçekleşmiştir. Aradaki 
pozitif fark olan %0,45 ise bu dö-
nemde gelir dağılımının (G) iyileş-
mesinden kaynaklanmıştır. 
n	1994-2002 döneminde (g) 

ortalama olarak yıllık bazda %1,95 
oranında artarken g (p) ise sade-
ce %1,86 oranında artmıştır. Diğer 
bir deyişle g (p) - g farkı negatif 
(-0,09%) gerçekleşmiştir. Bu dö-
nemdeki 0  <  g (p)  <  g durumun-
dan dolayı “trickle-down” bü-
yüme gerçekleşmiştir. Diğer bir 
deyişle ekonomik büyüme yoksul-
luğu azaltmada ve gelir eşitsizliği-
ni daha adil hale getirmede yeterli 
olmamış, ekonomik büyümenin 
yoksul odaklı gerçekleşmemiştir. 
Bu dönemde Türkiye’nin ekono-
mik büyümesi gerek kendi iç di-
namiklerinden kaynaklanan 1994 
ve 2000-2001 ekonomik krizleri 
gerekse 1997-1998 Uzakdoğu Asya 
ve Rusya ekonomik krizlerinin 
olumsuzluklarından negatif etki-
lenmiştir. 
n	1994-2007 döneminde (g) 

ortalama olarak yıllık bazda % 3,30 
oranında artarken g (p) ise sade-
ce % 3,24 oranında artmıştır. Diğer 
bir deyişle g (p) - g farkı negatif 
(-0,05%) gerçekleşmiştir. Bu dö-
nemdeki 0  <  g (p)  <  g durumundan 

dolayı trickle-down” büyüme ger-
çekleşmiştir. Gelir artışı sırasında 
gelir dağılımı (G) bozulurken,  bü-
yümenin bir miktar yoksul kesim-
lere de faydası olmuştur. 
n	2002-2013 döneminde (g) 

ortalama olarak yıllık bazda %  3,53 
oranında artarken g (p) ise sade-
ce % 3,50 oranında artmıştır. Diğer 
bir deyişle g (p) - g farkı negatif 
(-0,03%) gerçekleşmiştir. Bu dö-
nemdeki 0  <  g (p)  <  g durumun-
dan dolayı “trickle-down” büyüme 
gerçekleşmiştir. 
n	2007-2013 döneminde (g) 

ortalama olarak yıllık bazda %1.92 
oranında artarken g (p) ise sade-
ce %1,86 oranında artmıştır. Diğer 
bir deyişle g (p) - g farkı negatif 
(-0,06%) gerçekleşmiştir. Bu dö-
nemdeki 0  <  g (p)  <  g durumun-
dan dolayı “trickle-down” büyüme 
gerçekleşmiştir. Gelir artışı sıra-
sında gelir dağılımı (G) bozulurken,  
büyümenin bir miktar yoksul ke-
simlere de faydası olmuştur. An-
cak, küresel kriz, gelir dağılımın-
daki eşitsizliğin artmasına neden 
olarak Türkiye’de daha fazla yok-
sullar üzerinde olumsuz etkilerini 
hissettirmiştir.  

Yukarıda özetlemeye çalışılan, 
aralarında Türkiye’nin de olduğu 
30 ülkenin 1990-2013 ve alt dö-
nemlerini kapsayan YOB üzerine 
analiz, dönemlerdeki başlangıç ve 
bitiş yılının farklılığına göre farklı 
sonuçlar vermektedir. Performans 
farklılığı temelde ülkelere özgü du-
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rumların yanı sıra, hangi periyodun 
dikkate alınmış olmasından kay-
naklanmaktadır.  Ancak elde edi-
len sonuçlar bu hususta literatürde 
yer alan çalışma sonuçlarına, farklı 
dönemler ve farklı ülkeleri kapsa-
masına rağmen, temelde paralel 
sonuçlar vermiştir:
n	Dolar ve Kraay’ın (2004) 

1960-2000 dönemine ait 92 ülke 
verileriyle yaptıkları çalışmada 
elde ettiği “yoksulların koşulların-
daki iyileşmeler açısından büyü-
menin tek başına yeterli olmadığı 
sonucu”na paralel bir sonuç elde 
edilmiştir. 

Ancak elde ettiğimiz sonuç 
Dolar ve Kraay’ın 80 ülkenin 40 
yıllık göstergelerini dikkate ala-
rak yaptığı çalışmada elde ettiği, 
“yoksulların (en fakir %20’lik gelir 
grubunun) geliri kişi başına düşen 
GSYİH’daki artış kadar, yani büyü-
me oranı kadar artmaktadır” so-
nucundan farklıdır.
n	Ravallion’un (2004) 47 ül-

kenin 1980-90’lara ait verilerini 
kapsayan çalışmasında elde et-
tiği “gelişmekte olan ülkelerde-
ki yoksulların, hem artan refahın 
getirilerinden, hem de daralmanın 
negatif etkilerinden etkilendikleri, 
yoksulluk oranları ile büyüme iliş-
kisinde belirleyici olanın başlangıç 
koşulları olduğunu ve yoksulluğun 
azalması açısından en ideal duru-
mun büyümeyle birlikte eşitsiz-
liğin azalması olduğu” sonucuna 
paralel bir sonuç elde edilmiştir.

n	Heltberg’in (2004) “gelir 
eşitsizliğinin yoksulluğun büyüme 
esnekliğini ciddi biçimde etkile-
diği, başlangıçtaki eşitsizlik sevi-
yesinin büyüme için olumsuz bir 
koşul oluşturduğu, bu nedenlerle 
büyümenin yoksulluğun azalma-
sına olumlu katkıda bulunması için 
eşitsizliği azaltma ya da en azından 
daha da artmasını önleme yolla-
rına gidilmesi gerektiği” sonucuna 
paralel bir sonuç elde edilmiştir.
n	Nashcold’un (2004) “BKH’nin 

1. amacı olan 2015 yılında yoksul-
luğun yarı yarıya azaltılması için, 
gelir dağılımını iyileştirirken, en 
azından daha da kötüleşmesini 
önlerken, aynı zamanda da daha 
yüksek büyüme oranlarına erişil-
mesi gerektiği” sonucuna paralel 
bir sonuç elde edilmiştir.
n	Dünya Bankası’nın bazı ku-

ruluşlarla birlikte YOB üzerine, biri 
1990’lar diğeri ise 2000’lerin başı 
olmak üzere en az iki hane hal-
kı anketleri kullanılarak, 14 ülke 
örneği ile yaptığı çalışmada elde 
ettiği: “büyüme ile yoksulluğun 
azaltılması arasında güçlü bir ilişki 
olduğu, büyüme ve düşük düzey-
deki gelir eşitsizliğinin yoksulluğun 
azaltılmasında etkili olduğu” so-
nucuna paralel bir sonuç elde edil-
miştir.

Ayrıca, Banka’nın Türkiye’de 
1994-2002 dönemini kapsayan ça-
lışmasında elde ettiği: “ekonomik 
büyümenin yoksulluğu azaltmada 
ve gelir eşitsizliğini daha adil hale 
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getirmede yeterli olmadığı, diğer 
bir deyişle, bu dönemdeki ekono-
mik büyümenin yoksul odaklı ol-
madığı” sonucuna paralel olarak 
“trickle-down” büyüme olduğu 
sonucu elde edilmiştir. 
n	Karay (2005) tarafından ya-

pılan çalışmada elde edilen; “yok-
sulluktaki değişim ortalama gelir-
deki artış, yoksulluğun büyümeye 
olan duyarlılığı ve gelir dağılımın-
daki değişime bağlıdır” sonucuna 
paralel bir sonuç elde edilmiştir.
n	Bourguignon (2003) tarafın-

dan yapılan çalışmada elde edilen 
“başlangıç gelir seviyesi ne kadar 
yüksek, buna karşın başlangıç 
eşitsizlik seviyesi ne kadar düşük 
ise büyümenin yoksulluğu azaltma 
etkisinin o kadar yüksek olacağı” 
sonucuna paralel bir sonuç elde 
edilmiştir. 
n	Besley ve Cord (2007) ta-

rafından Bangladeş, Brezilya, 
Gana, Hindistan, Endonezya, Tu-
nus, Uganda ve Vietnam’ın 1990’lı 
ve 2000’li yılların başı arasındaki 
yoksulluk, büyüme ve eşitsizlik 
eğilimleri baz alınarak ekonomik 
büyümenin yoksul odaklı olup ol-
madığı yönünde yapılan çalışmada 
elde edilen: “yüksek büyüme ger-
çekleştiren ülkelerde, yoksullukta 
düşüşler de daha hızlı olmaktadır” 
sonucuna birçok ülke için para-
lel sonuçlar elde edilirken, başta 
Çin olmak üzere bazı ülkelerde ise 
farklı sonuçlar elde edilmiştir.

V. SONUÇ
Hükümetlerin dönemsel olarak 

farklı öncelikleri olmasına rağmen, 
vatandaşlarının refah düzeyini ve 
yaşam kalitelerini yükseltmeyi he-
deflemeleri çoğu zaman öncelikle-
rin başında yer almaktadır. Daha 
yüksek refah seviyesi veya kalkın-
mışlık düzeyi daha yüksek gelirle 
birlikte daha iyi eğitim, sağlık, ada-
let, çevre ve diğer sosyo-ekonomik 
ortam ile oluşturulmaya ve daha 
kapsayıcı ve sürdürülebilir hale 
getirilmeye çalışılmaktadır. Eko-
nomik büyüme kapsayıcı olmadığı 
sürece yoksulluğu azaltma, gelir 
dağılımını daha adil bir duruma ge-
tirme ve istihdam yaratma konu-
sunda başarılı olamamaktadır. 

YOB ekonomik büyümeyi hedef 
alırken, aynı zamanda büyüme-
nin gelir dağılımına etkisi üzerinde 
odaklanan ve bunun sonucunda 
yoksulluğu azaltan büyümedir. 
Eşitsizlik yoksulluk seviyesinin 
büyüme oranına olan duyarlılığını 
azaltsa da, büyüme yoksulluğun 
azaltılmasında temel belirleyici-
dir. Yükselen ekonomilerde yoksul 
odaklı büyüme üzerine ampirik 
çalışmalarda analiz edilen dönem-
lere bağlı olarak aynı ülkeler için 
dahi farklı sonuçlar elde edilmiş-
tir. Uygulanan YOB politikaları ile 
istihdam yaratılarak, eşitsizlikleri 
azaltarak ve yoksulların gelirlerini 
artırarak bir ülkedeki ekonomik 
büyümenin yoksul kesimin geliri 
üzerindeki artırıcı etkisinin yoksul 
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olmayanların gelirleri üzerindeki 
artırıcı etkisinden daha fazla olma-
sı amaçlanmaktadır.

Küresel düzeyde olduğu gibi 
Türkiye’de de genel olarak ekono-
mik büyüme yoksulluğu azaltma-
da ve gelir eşitsizliğini daha adil 
hale getirmede yeterli olamamış, 
ekonomik büyüme yoksul odak-
lı gerçekleşmemiştir. Türkiye’de 
başta cinsiyet eşitliği olmak üze-
re, kalkınma düzeyinin ve perfor-
mansının artırılmasında,  insanı 
merkeze alan, fırsat eşitliği sağ-
layarak beşeri sermayeyi ve ya-
şam kalitesini yükseltecek, yoksul 
odaklı sürdürülebilir, kapsayıcı bü-
yüme ve kalkınma politikaları uy-
gulanmalıdır. 

Türkiye gibi orta gelirli ülkelerde 
yoksulluğun azaltılması açısından 
en etkin yöntem, mevcut gelirin 
yeniden dağıtımıdır. Bu çerçevede, 

Türkiye’nin gerek maliye politikası 
araçları yoluyla fon tahsisini ge-
rekse uluslararası kuruluşlardan 
sağladığı fonları kendi öncelikleri-
ni ve eksikliklerini dikkate alarak 
yoksul insanların lehine yeniden 
dağıtılarak beşeri sermayeyi artır-
ması önemlidir. Kamu harcamala-
rının kalkınma için ihtiyaç duyulan 
öncelikli alanlara yönlendirilmesi, 
kamu harcamalarının, bir yandan 
ekonomik büyümeye katkı sağ-
larken aynı zamanda yoksulların 
bu büyümeden istifade etmeleri 
de sağlanmalıdır. Ülkeler, büyüme 
hedefinden sapmadan, ancak bü-
yümenin gelir dağılımındaki eşit-
sizliği azaltmasını da dikkate ala-
rak, vergiler ve transferler yoluyla 
yeniden dağıtım politikalarıyla dü-
şük gelir gruplarının büyümeden 
daha fazla faydalanmasını hedef-
lemelidir.
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EK 1: Dünya Bankası Gelir Grubu Sınıflandırılmasında Üst Orta Gelirli 
Ülkeler Arasında Yer Alan 30 Ülke Üzerine YOB Analiz Sonuçları

Ülkeler Dönem 1 Dönem 2 Dönem 
Kişi Başına 
GSYİH Yıllık 
Ortalama % 
Değişimi (g)

En düşük %20
’lik gelir grubu-
nun Dönem Kişi 
Başına GSYİH 
Yıllık Ortalama 
% Değişimi g (p)

Gelir   
Dağılım-
dan Gelen 
Fark 
g (p)- g

SONUÇ

Angola 1990 2013 2.40% 8.51% 6.11% g (p) > g olduğundan YOB 
gerçekleşmiştir.

Angola 1990 2002 -0.98% 2.49% 3.47% g (p) > g olduğundan YOB 
gerçekleşmiştir.

Angola 1994 2002 4.37% 9.38% 5.01% g (p) > g olduğundan YOB 
gerçekleşmiştir.

Angola 1994 2007 7.03% 14.67% 7.65% g (p) > g olduğundan YOB 
gerçekleşmiştir.

Angola 2002 2013 6.22% 15.48% 9.26% g (p) > g olduğundan YOB 
gerçekleşmiştir.

Angola 2007 2013 2.07% 9.06% 6.99% g (p) > g olduğundan YOB 
gerçekleşmiştir.

Arnavutluk 1990 2013 3.86% 3.78% -0.08% 0  <  g (p)  <  g  olduğundan 
“trickle-down” büyüme. 
Yoksulluk azalmakta, an-
cak eşitsizlik artmaktadır. 

Arnavutluk 1990 2002 2.59% 1.95% -0.64% 0  <  g (p)  <  g  olduğundan 
“trickle-down” büyüme. 
Yoksulluk azalmakta, an-
cak eşitsizlik artmaktadır. 

Arnavutluk 1994 2002 6.94% 6.25% -0.69% 0  <  g (p)  <  g  olduğundan 
“trickle-down” büyüme. 
Yoksulluk azalmakta, an-
cak eşitsizlik artmaktadır. 

Arnavutluk 1994 2007 6.72% 6.57% -0.16% 0  <  g (p)  <  g  olduğundan 
“trickle-down” büyüme. 
Yoksulluk azalmakta, an-
cak eşitsizlik artmaktadır. 

Arnavutluk 2002 2013 5.26% 5.82% 0.55% g (p) > g olduğundan YOB 
gerçekleşmiştir.

Arnavutluk 2007 2013 4.34% 4.78% 0.44% g (p) > g olduğundan YOB 
gerçekleşmiştir.

Azerbaycan 1990 2013 2.94% 4.08% 1.14% g (p) > g olduğundan YOB 
gerçekleşmiştir.

Azerbaycan 1990 2002 -3.82% -2.61% 1.20% g (p) > g olduğundan YOB 
gerçekleşmiştir.

Azerbaycan 1994 2002 4.31% 5.58% 1.26% g (p) > g olduğundan YOB 
gerçekleşmiştir.

Azerbaycan 1994 2007 10.06% 11.29% 1.23% g (p) > g olduğundan YOB 
gerçekleşmiştir.

Azerbaycan 2002 2013 10.86% 11.91% 1.05% g (p) > g olduğundan YOB 
gerçekleşmiştir.

Azerbaycan 2007 2013 3.83% 4.80% 0.97% g (p) > g olduğundan YOB 
gerçekleşmiştir.

Belarus 1990 2013 3.30% 3.13% -0.17% 0  <  g (p)  <  g  olduğundan 
“trickle-down” büyüme. 
Yoksulluk azalmakta, an-
cak eşitsizlik artmaktadır. 

Belarus 1990 2002 0.06% -1.42% -1.48% g (p) < 0 ve  g  >  0  oldu-
ğundan yoksullaştıran 
büyüme  (immiserising  
growth).
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Belarus 1994 2002 4.18% 2.11% -2.07% 0  <  g (p)  <  g  olduğundan 
“trickle-down” büyüme. 
Yoksulluk azalmakta, an-
cak eşitsizlik artmaktadır. 

Belarus 1994 2007 6.38% 5.49% -0.89% 0  <  g (p)  <  g  olduğundan 
“trickle-down” büyüme. 
Yoksulluk azalmakta, an-
cak eşitsizlik artmaktadır. 

Belarus 2002 2013 6.96% 8.33% 1.38% g (p) > g olduğundan YOB 
gerçekleşmiştir.

Belarus 2007 2013 4.49% 6.06% 1.57% g (p) > g olduğundan YOB 
gerçekleşmiştir.

Botsvana 1990 2013 2.79% 2.40% -0.39% 0  <  g (p)  <  g  olduğundan 
“trickle-down” büyüme. 
Yoksulluk azalmakta, an-
cak eşitsizlik artmaktadır. 

Botsvana 1990 2002 2.27% -1.04% -3.31% g (p) < 0 ve  g  >  0  oldu-
ğundan yoksullaştıran 
büyüme  (immiserising  
growth).

Botsvana 1994 2007 3.47% 2.16% -1.32% 0  <  g (p)  <  g  olduğundan 
“trickle-down” büyüme. 
Yoksulluk azalmakta, an-
cak eşitsizlik artmaktadır. 

Botsvana 1994 2002 2.85% -0.69% -3.54% g (p) < 0 ve  g  >  0  oldu-
ğundan yoksullaştıran 
büyüme  (immiserising  
growth).

Botsvana 2002 2013 3.36% 6.30% 2.94% g (p) > g olduğundan YOB 
gerçekleşmiştir.

Botsvana 2007 2013 2.43% 5.81% 3.38% g (p) > g olduğundan YOB 
gerçekleşmiştir.

Brezilya 1990 2013 1.65% 3.38% 1.73% g (p) > g olduğundan YOB 
gerçekleşmiştir.

Brezilya 1990 2002 0.91% 1.84% 0.93% g (p) > g olduğundan YOB 
gerçekleşmiştir.

Brezilya 1994 2002 0.80% 1.87% 1.07% g (p) > g olduğundan YOB 
gerçekleşmiştir.

Brezilya 1994 2007 1.57% 3.28% 1.71% g (p) > g olduğundan YOB 
gerçekleşmiştir.

Brezilya 2002 2013 2.46% 5.09% 2.63% g (p) > g olduğundan YOB 
gerçekleşmiştir.

Brezilya 2007 2013 2.16% 4.67% 2.51% g (p) > g olduğundan YOB 
gerçekleşmiştir.

Bulgaristan 1990 2013 2.17% 2.45% 0.28% g (p) > g olduğundan YOB 
gerçekleşmiştir.

Bulgaristan 1990 2002 0.57% 2.09% 1.52% g (p) > g olduğundan YOB 
gerçekleşmiştir.

Bulgaristan 1994 2007 4.28% 2.81% -1.47% 0  <  g (p)  <  g  olduğundan 
“trickle-down” büyüme. 
Yoksulluk azalmakta, an-
cak eşitsizlik artmaktadır. 

Bulgaristan 1994 2002 2.49% -1.13% -3.62% g (p) < 0 ve  g  >  0  oldu-
ğundan yoksullaştıran 
büyüme  (immiserising  
growth).

Bulgaristan 2002 2013 3.94% 2.83% -1.11% 0 <  g (p)  <  g  olduğundan 
“trickle-down” büyüme. 
Yoksulluk azalmakta, an-
cak eşitsizlik artmaktadır. 

Bulgaristan 2007 2013 1.31% -2.36% -3.67% g (p) < 0 ve  g  >  0  oldu-
ğundan yoksullaştıran 
büyüme  (immiserising  
growth).
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Çin 1990 2013 9.31% 6.55% -2.76% 0  <  g (p)  <  g  olduğundan 
“trickle-down” büyüme. 
Yoksulluk azalmakta, an-
cak eşitsizlik artmaktadır. 

Çin 1990 2002 9.04% 5.60% -3.44% 0  <  g (p)  <  g  olduğundan 
“trickle-down” büyüme. 
Yoksulluk azalmakta, an-
cak eşitsizlik artmaktadır. 

Çin 1994 2002 7.96% 4.11% -3.85% 0  <  g (p)  <  g  olduğundan 
“trickle-down” büyüme. 
Yoksulluk azalmakta, an-
cak eşitsizlik artmaktadır. 

Çin 1994 2007 9.12% 5.73% -3.39% 0  <  g (p)  <  g  olduğundan 
“trickle-down” büyüme. 
Yoksulluk azalmakta, an-
cak eşitsizlik artmaktadır. 

Çin 2002 2013 9.60% 7.60% -2.00% 0 <  g (p)  <  g  olduğundan 
“trickle-down” büyüme. 
Yoksulluk azalmakta, an-
cak eşitsizlik artmaktadır. 

Çin 2007 2013 8.45% 6.97% -1.47% 0  <  g (p)  <  g  olduğundan 
“trickle-down” büyüme. 
Yoksulluk azalmakta, an-
cak eşitsizlik artmaktadır. 

Dominik C. 1990 2002 3.85% 2.64% -1.21% 0  <  g (p)  <  g  olduğundan 
“trickle-down” büyüme. 
Yoksulluk azalmakta, an-
cak eşitsizlik artmaktadır. 

Dominik C. 1990 2013 3.83% 4.64% 0.81% g (p) > g olduğundan YOB 
gerçekleşmiştir.

Dominik C. 1994 2002 4.21% 2.43% -1.78% 0  <  g (p)  <  g  olduğundan 
“trickle-down” büyüme. 
Yoksulluk azalmakta, an-
cak eşitsizlik artmaktadır. 

Dominik C. 1994 2007 4.23% 4.40% 0.18% g (p) > g olduğundan YOB 
gerçekleşmiştir.

Dominik C. 2002 2013 3.81% 6.87% 3.06% g (p) > g olduğundan YOB 
gerçekleşmiştir.

Dominik C. 2007 2013 3.44% 6.22% 2.78% g (p) > g olduğundan YOB 
gerçekleşmiştir.

Ekvator 1990 2013 1.41% 4.05% 2.64% g (p) > g olduğundan YOB 
gerçekleşmiştir.

Ekvator 1990 2002 0.23% 1.78% 1.55% g (p) > g olduğundan YOB 
gerçekleşmiştir.

Ekvator 1994 2002 -0.08% 0.59% 0.68% g (p) > g olduğundan YOB 
gerçekleşmiştir.

Ekvator 1994 2007 0.96% 2.05% 1.09% g (p) > g olduğundan YOB 
gerçekleşmiştir.

Ekvator 2002 2013 2.71% 6.58% 3.87% g (p) > g olduğundan YOB 
gerçekleşmiştir.

Ekvator 2007 2013 2.75% 8.42% 5.66% g (p) > g olduğundan YOB 
gerçekleşmiştir.

Güney Afrika 1990 2013 0.86% 0.50% -0.36% 0  <  g (p)  <  g  olduğundan 
“trickle-down” büyüme. 
Yoksulluk azalmakta, an-
cak eşitsizlik artmaktadır. 

Güney Afrika 1990 2002 -0.17% -0.01% 0.16% g (p) > g olduğundan YOB 
gerçekleşmiştir.

Güney Afrika 1994 2002 0.65% -1.00% -1.65% g (p) < 0 ve  g  >  0  oldu-
ğundan yoksullaştıran 
büyüme  (immiserising  
growth).
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Güney Afrika 1994 2007 1.70% -0.25% -1.95% g (p) < 0 ve  g  >  0  oldu-
ğundan yoksullaştıran 
büyüme  (immiserising  
growth).

Güney Afrika 2002 2013 2.00% 1.06% -0.94% 0 <  g (p)  <  g  olduğundan 
“trickle-down” büyüme. 
Yoksulluk azalmakta, an-
cak eşitsizlik artmaktadır. 

Güney Afrika 2007 2013 0.83% 1.14% 0.31% g (p) > g olduğundan YOB 
gerçekleşmiştir.

İran 1990 2013 2.43% 3.81% 1.38% g (p) > g olduğundan YOB 
gerçekleşmiştir.

İran 1990 2002 2.45% 3.49% 1.05% g (p) > g olduğundan YOB 
gerçekleşmiştir.

İran 1994 2002 2.61% 3.48% 0.87% g (p) > g olduğundan YOB 
gerçekleşmiştir.

İran 1994 2007 3.47% 4.92% 1.45% g (p) > g olduğundan YOB 
gerçekleşmiştir.

İran 2002 2013 2.42% 4.16% 1.74% g (p) > g olduğundan YOB 
gerçekleşmiştir.

İran 2007 2013 0.42% 1.63% 1.20% g (p) > g olduğundan YOB 
gerçekleşmiştir.

Jamaika 1990 2002 0.89% -0.83% -1.73% g (p) < 0 ve  g  >  0  oldu-
ğundan yoksullaştıran 
büyüme  (immiserising  
growth).

Jamaika 1990 2013 0.66% 1.83% 1.17% g (p) > g olduğundan YOB 
gerçekleşmiştir.

Jamaika 1994 2007 0.47% -0.14% -0.61% g (p) < 0 ve  g  >  0  oldu-
ğundan yoksullaştıran 
büyüme  (immiserising  
growth).

Jamaika 1994 2002 -0.43% -4.37% -3.93% g (p) > g olduğundan YOB 
gerçekleşmiştir.

Jamaika 2002 2013 0.41% 4.83% 4.41% g (p) > g olduğundan YOB 
gerçekleşmiştir.

Jamaika 2007 2013 -0.83% 3.05% 3.88% g (p) > g olduğundan YOB 
gerçekleşmiştir.

Kazakistan 1990 2013 2.50% 3.55% 1.04% g (p) > g olduğundan YOB 
gerçekleşmiştir.

Kazakistan 1990 2002 -0.41% -0.18% 0.23% g (p) > g olduğundan YOB 
gerçekleşmiştir.

Kazakistan 1994 2002 4.31% 5.20% 0.90% g (p) > g olduğundan YOB 
gerçekleşmiştir.

Kazakistan 1994 2007 5.99% 7.77% 1.78% g (p) > g olduğundan YOB 
gerçekleşmiştir.

Kazakistan 2002 2013 5.77% 7.77% 2.00% g (p) > g olduğundan YOB 
gerçekleşmiştir.

Kazakistan 2007 2013 3.37% 4.37% 1.01% g (p) > g olduğundan YOB 
gerçekleşmiştir.

Kolombiya 1990 2013 1.91% 1.72% -0.19% 0  <  g (p)  <  g  olduğundan 
“trickle-down” büyüme. 
Yoksulluk azalmakta, an-
cak eşitsizlik artmaktadır. 

Kolombiya 1990 2002 0.76% -0.82% -1.58% g (p) < 0 ve  g  >  0  oldu-
ğundan yoksullaştıran 
büyüme  (immiserising  
growth).

Kolombiya 1994 2007 1.60% 0.55% -1.05% 0  <  g (p)  <  g  olduğundan 
“trickle-down” büyüme. 
Yoksulluk azalmakta, an-
cak eşitsizlik artmaktadır. 
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Kolombiya 1994 2002 0.18% -0.34% -0.52% g (p) < 0 ve  g  >  0  oldu-
ğundan yoksullaştıran 
büyüme  (immiserising  
growth).

Kolombiya 2002 2013 3.18% 4.56% 1.38% g (p) > g olduğundan YOB 
gerçekleşmiştir.

Kolombiya 2007 2013 2.58% 6.75% 4.16% g (p) > g olduğundan YOB 
gerçekleşmiştir.

Kosta Rika 1990 2002 2.22% 1.42% -0.80% 0  <  g (p)  <  g  olduğundan 
“trickle-down” büyüme. 
Yoksulluk azalmakta, an-
cak eşitsizlik artmaktadır. 

Kosta Rika 1990 2013 2.67% 3.41% 0.75% g (p) > g olduğundan YOB 
gerçekleşmiştir.

Kosta Rika 1994 2002 1.65% -0.23% -1.88% g (p) < 0 ve  g  >  0  oldu-
ğundan yoksullaştıran 
büyüme  (immiserising  
growth).

Kosta Rika 1994 2007 2.85% 3.32% 0.47% g (p) > g olduğundan YOB 
gerçekleşmiştir.

Kosta Rika 2002 2013 3.15% 5.63% 2.48% g (p) > g olduğundan YOB 
gerçekleşmiştir.

Kosta Rika 2007 2013 1.78% 2.69% 0.91% g (p) > g olduğundan YOB 
gerçekleşmiştir.

Macaristan 1990 2013 1.71% 0.85% -0.86% 0  <  g (p)  <  g  olduğundan 
“trickle-down” büyüme. 
Yoksulluk azalmakta, an-
cak eşitsizlik artmaktadır. 

Macaristan 1990 2002 1.91% 1.67% -0.24% 0  <  g (p)  <  g  olduğundan 
“trickle-down” büyüme. 
Yoksulluk azalmakta, an-
cak eşitsizlik artmaktadır. 

Macaristan 1994 2002 3.32% 3.07% -0.25% 0  <  g (p)  <  g  olduğundan 
“trickle-down” büyüme. 
Yoksulluk azalmakta, an-
cak eşitsizlik artmaktadır. 

Macaristan 1994 2007 3.45% 2.61% -0.84% 0  <  g (p)  <  g  olduğundan 
“trickle-down” büyüme. 
Yoksulluk azalmakta, an-
cak eşitsizlik artmaktadır. 

Macaristan 2002 2013 1.49% -0.04% -1.53% g (p) < 0 ve  g  >  0  oldu-
ğundan yoksullaştıran 
büyüme  (immiserising  
growth).

Macaristan 2007 2013 -0.28% -1.60% -1.32% g (p) < 0 ve  g  >  0  oldu-
ğundan yoksullaştıran 
büyüme  (immiserising  
growth).

Makedonya 1990 2013 0.74% -1.11% -1.85% g (p) < 0 ve  g  >  0  oldu-
ğundan yoksullaştıran 
büyüme  (immiserising  
growth).

Makedonya 1990 2002 -1.34% -4.29% -2.95% g (p) < 0 ve  g  >  0  oldu-
ğundan yoksullaştıran 
büyüme  (immiserising  
growth).

Makedonya 1994 2002 0.56% -3.77% -4.33% g (p) < 0 ve  g  >  0  oldu-
ğundan yoksullaştıran 
büyüme  (immiserising  
growth).

Makedonya 1994 2007 2.01% -1.63% -3.64% g (p) < 0 ve  g  >  0  oldu-
ğundan yoksullaştıran 
büyüme  (immiserising  
growth).
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Makedonya 2002 2013 3.05% 2.48% -0.57% 0  <  g (p)  <  g  olduğundan 
“trickle-down” büyüme. 
Yoksulluk azalmakta, an-
cak eşitsizlik artmaktadır. 

Makedonya 2007 2013 1.97% 2.99% 1.02% g (p) > g olduğundan YOB 
gerçekleşmiştir.

Malezya 1990 2013 3.53% 3.85% 0.31% g (p) > g olduğundan YOB 
gerçekleşmiştir.

Malezya 1990 2002 3.83% 5.59% 1.76% g (p) > g olduğundan YOB 
gerçekleşmiştir.

Malezya 1994 2002 2.48% 5.78% 3.30% g (p) > g olduğundan YOB 
gerçekleşmiştir.

Malezya 1994 2007 3.06% 3.30% 0.24% g (p) > g olduğundan YOB 
gerçekleşmiştir.

Malezya 2002 2013 3.20% 1.97% -1.23% 0  <  g (p)  <  g  olduğundan 
“trickle-down” büyüme. 
Yoksulluk azalmakta, an-
cak eşitsizlik artmaktadır. 

Malezya 2007 2013 2.56% 4.13% 1.57% g (p) > g olduğundan YOB 
gerçekleşmiştir.

Meksika 1990 2013 1.17% 2.05% 0.88% g (p) > g olduğundan YOB 
gerçekleşmiştir.

Meksika 1990 2002 1.11% 1.79% 0.68% g (p) > g olduğundan YOB 
gerçekleşmiştir.

Meksika 1994 2002 0.66% 1.43% 0.77% g (p) > g olduğundan YOB 
gerçekleşmiştir.

Meksika 1994 2007 1.21% 2.33% 1.12% g (p) > g olduğundan YOB 
gerçekleşmiştir.

Meksika 2002 2013 1.23% 2.33% 1.10% g (p) > g olduğundan YOB 
gerçekleşmiştir.

Meksika 2007 2013 0.51% 1.13% 0.63% g (p) > g olduğundan YOB 
gerçekleşmiştir.

Panama 1990 2013 4.10% 9.14% 5.04% g (p) > g olduğundan YOB 
gerçekleşmiştir.

Panama 1990 2002 2.33% 9.49% 7.17% g (p) > g olduğundan YOB 
gerçekleşmiştir.

Panama 1994 2002 1.37% 9.34% 7.97% g (p) > g olduğundan YOB 
gerçekleşmiştir.

Panama 1994 2007 3.08% 9.63% 6.55% g (p) > g olduğundan YOB 
gerçekleşmiştir.

Panama 2002 2013 6.06% 8.76% 2.70% g (p) > g olduğundan YOB 
gerçekleşmiştir.

Panama 2007 2013 6.22% 7.65% 1.43% g (p) > g olduğundan YOB 
gerçekleşmiştir.

Peru 1990 2002 1.98% 1.60% -0.38% 0  <  g (p)  <  g  olduğundan 
“trickle-down” büyüme. 
Yoksulluk azalmakta, an-
cak eşitsizlik artmaktadır. 

Peru 1990 2013 3.44% 4.50% 1.06% g (p) > g olduğundan YOB 
gerçekleşmiştir.

Peru 1994 2007 3.00% 0.91% -2.09% 0  <  g (p)  <  g  olduğundan 
“trickle-down” büyüme. 
Yoksulluk azalmakta, an-
cak eşitsizlik artmaktadır. 

Peru 1994 2002 1.62% -3.76% -5.37% g (p) < 0 ve  g  >  0  oldu-
ğundan yoksullaştıran 
büyüme  (immiserising  
growth).

Peru 2002 2013 5.05% 7.76% 2.71% g (p) > g olduğundan YOB 
gerçekleşmiştir.

Peru 2007 2013 4.89% 6.85% 1.96% g (p) > g olduğundan YOB 
gerçekleşmiştir.
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Romanya 1990 2013 2.04% 1.70% -0.34% 0  <  g (p)  <  g  olduğundan 
“trickle-down” büyüme. 
Yoksulluk azalmakta, an-
cak eşitsizlik artmaktadır. 

Romanya 1990 2002 -0.01% -1.33% -1.32% g (p) < 0 ve  g  >  0  oldu-
ğundan yoksullaştıran 
büyüme  (immiserising  
growth).

Romanya 1994 2002 1.95% 0.95% -1.00% 0  <  g (p)  <  g  olduğundan 
“trickle-down” büyüme. 
Yoksulluk azalmakta, an-
cak eşitsizlik artmaktadır. 

Romanya 1994 2007 4.07% 3.53% -0.53% 0  <  g (p)  <  g  olduğundan 
“trickle-down” büyüme. 
Yoksulluk azalmakta, an-
cak eşitsizlik artmaktadır. 

Romanya 2002 2013 4.32% 5.10% 0.78% g (p) > g olduğundan YOB 
gerçekleşmiştir.

Romanya 2007 2013 1.71% 2.90% 1.19% g (p) > g olduğundan YOB 
gerçekleşmiştir.

Rusya 1990 2013 0.86% 3.16% 2.30% g (p) > g olduğundan YOB 
gerçekleşmiştir.

Rusya 1990 2002 -2.31% 1.29% 3.60% g (p) > g olduğundan YOB 
gerçekleşmiştir.

Rusya 1994 2002 1.94% 7.41% 5.47% g (p) > g olduğundan YOB 
gerçekleşmiştir.

Rusya 1994 2007 4.23% 7.28% 3.05% g (p) > g olduğundan YOB 
gerçekleşmiştir.

Rusya 2002 2013 4.44% 5.23% 0.80% g (p) > g olduğundan YOB 
gerçekleşmiştir.

Rusya 2007 2013 1.56% 3.73% 2.17% g (p) > g olduğundan YOB 
gerçekleşmiştir.

Şili 1990 2013 3.80% 5.37% 1.56% g (p) > g olduğundan YOB 
gerçekleşmiştir.

Şili 1990 2002 4.21% 5.24% 1.04% g (p) > g olduğundan YOB 
gerçekleşmiştir.

Şili 1994 2002 3.19% 4.35% 1.16% g (p) > g olduğundan YOB 
gerçekleşmiştir.

Şili 1994 2007 3.47% 5.14% 1.67% g (p) > g olduğundan YOB 
gerçekleşmiştir.

Şili 2002 2013 3.37% 5.51% 2.14% g (p) > g olduğundan YOB 
gerçekleşmiştir.

Şili 2007 2013 2.90% 4.75% 1.85% g (p) > g olduğundan YOB 
gerçekleşmiştir.

Tayland 1990 2013 3.46% 4.23% 0.76% g (p) > g olduğundan YOB 
gerçekleşmiştir.

Tayland 1990 2002 3.30% 3.90% 0.61% g (p) > g olduğundan YOB 
gerçekleşmiştir.

Tayland 1994 2002 1.22% 1.65% 0.43% g (p) > g olduğundan YOB 
gerçekleşmiştir.

Tayland 1994 2007 2.62% 2.89% 0.27% g (p) > g olduğundan YOB 
gerçekleşmiştir.

Tayland 2002 2013 3.64% 4.58% 0.94% g (p) > g olduğundan YOB 
gerçekleşmiştir.

Tayland 2007 2013 2.60% 4.31% 1.71% g (p) > g olduğundan YOB 
gerçekleşmiştir.

Tunus 1990 2013 2.98% 3.72% 0.75% g (p) > g olduğundan YOB 
gerçekleşmiştir.

Tunus 1990 2002 2.87% 3.30% 0.43% g (p) > g olduğundan YOB 
gerçekleşmiştir.

Tunus 1994 2002 3.19% 4.20% 1.01% g (p) > g olduğundan YOB 
gerçekleşmiştir.

Tunus 1994 2007 3.65% 4.81% 1.15% g (p) > g olduğundan YOB 
gerçekleşmiştir.

Tunus 2002 2013 3.10% 4.18% 1.09% g (p) > g olduğundan YOB 
gerçekleşmiştir.

Tunus 2007 2013 2.02% 2.87% 0.85% g (p) > g olduğundan YOB 
gerçekleşmiştir.



KARATAHTA/ İş Yazıları Dergisi  39

Türkiye 1990 2013 2.44% 2.66% 0.22% g (p) > g olduğundan YOB 
gerçekleşmiştir.

Türkiye 1990 2002 1.44% 1.89% 0.45% g (p) > g olduğundan YOB 
gerçekleşmiştir.

Türkiye 1994 2002 1.95% 1.86% -0.09% 0  <  g (p)  <  g  olduğundan 
“trickle-down” büyüme. 
Yoksulluk azalmakta, 
ancak eşitsizlik artmak-
tadır. 

Türkiye 1994 2007 3.30% 3.24% -0.05% 0 <  g (p)  <  g  olduğundan 
“trickle-down” büyüme. 
Yoksulluk azalmakta, 
ancak eşitsizlik artmak-
tadır. 

Türkiye 2002 2013 3.54% 3.50% -0.03% 0  <  g (p)  <  g  olduğundan 
“trickle-down” büyüme. 
Yoksulluk azalmakta, 
ancak eşitsizlik artmak-
tadır. 

Türkiye 2007 2013 1.93% 1.88% -0.06% 0  <  g (p)  <  g  olduğundan 
“trickle-down” büyüme. 
Yoksulluk azalmakta, 
ancak eşitsizlik artmak-
tadır. 

Ürdün 1990 2013 2.11% 4.01% 1.90% g (p) > g olduğundan YOB 
gerçekleşmiştir.

Ürdün 1990 2002 1.22% 3.05% 1.83% g (p) > g olduğundan YOB 
gerçekleşmiştir.

Ürdün 1994 2002 1.38% 1.85% 0.47% g (p) > g olduğundan YOB 
gerçekleşmiştir.

Ürdün 1994 2007 2.74% 4.51% 1.77% g (p) > g olduğundan YOB 
gerçekleşmiştir.

Ürdün 2002 2013 3.09% 5.08% 1.99% g (p) > g olduğundan YOB 
gerçekleşmiştir.

Ürdün 2007 2013 1.57% 2.00% 0.42% g (p) > g olduğundan YOB 
gerçekleşmiştir.

Venezuela 1990 2013 0.84% 0.49% -0.34% 0  <  g (p)  <  g  olduğundan 
“trickle-down” büyüme. 
Yoksulluk azalmakta, an-
cak eşitsizlik artmaktadır. 

Venezuela 1990 2002 -0.85% -5.21% -4.36% g (p) < 0 ve  g  >  0  oldu-
ğundan yoksullaştıran 
büyüme  (immiserising  
growth).

Venezuela 1994 2007 1.04% 0.98% -0.05% 0  <  g (p)  <  g  olduğundan 
“trickle-down” büyüme. 
Yoksulluk azalmakta, an-
cak eşitsizlik artmaktadır. 

Venezuela 1994 2002 -1.75% -5.24% -3.49% g (p) < 0 ve  g  >  0  oldu-
ğundan yoksullaştıran 
büyüme  (immiserising  
growth).

Venezuela 2002 2013 2.71% 7.11% 4.40% g (p) > g olduğundan YOB 
gerçekleşmiştir.

Venezuela 2007 2013 0.30% 3.34% 3.04% g (p) > g olduğundan YOB 
gerçekleşmiştir.
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ÖZET
Değişen demografik yapı ve sağlıklı 

yaşam süresinin uzamasıyla birlik-
te, hem emeklilik yaşı hem de emekli 
sayısı giderek artmaktadır. Bu durum 
zaman içinde emekliliğe olan bakış 
açısını da değiştirmektedir. Emeklilik 
hakkındaki tutumlar hem emeklilik 
davranışlarına ışık tutmak açısından 
hem de emeklilik ve sosyal güvenlik 
politikalarını düzenlemek açısından 
büyük önem taşımaktadır. Küresel 
Yaşlanma Anketi kullanılarak ha-
zırlanan bu makalenin amacı, Türki-
ye’de çalışan ve emekliliği yaklaşmış 
bireylerin emeklilik hakkındaki gö-
rüş ve tutumlarını değerlendirmek-
tir. Bulgular, katılımcıların emekliliğe 
psiko-sosyal açıdan olumlu baktığı-
nı, ancak emekliliğin oldukça önemli 
bir kısım katılımcı arasında korku ve 
endişe yarattığını (%24), neredeyse 
yarıya yakın katılımcının (%44,6) ise 
zaman geçirmekte zorlanacağını dü-
şündüğünü ortaya koymaktadır. Ayrı-
ca, emeklilikte hayatı anlamsız bula-
cağını düşünenlerin oranı %29,5, hiçbir 
statüsü bulunmayacağını düşünen-
lerin oranı da %43,6’dır. Katılımcıların 
maddi açıdan beklentileri değerlendi-
rildiğinde, yaşam standardının daha 
kötü olacağını düşünenlerin oranı 
%31,8,  maddi endişe duyanların oranı 
ise %48 olarak ortaya çıkmıştır. Bu du-
rum emeklileri maddi ve psiko-sosyal 
açıdan destekleyecek politikaların ge-
rekliliğini ortaya koymaktadır.   

Anahtar Kelimeler: Emeklilik, Tu-
tum, Türkiye

ABSTRACT
With the changing demographic 

structure and increasing healthy lon-
gevity, both the retirement age and the 
number of retirees are on the rise. This 
situation also affects the way that the 
workers perceive the concept of re-
tirement. Attitudes towards retirement 
are significant both for shedding light 
on the retirement behavior and mod-
ifying social security and retirement 
policies. Employing the Turkish Leg of 
Global Ageing Survey, this article aims 
to evaluate the attitudes of workers 
towards retirement.  It turned out that 
the participants in the study were psy-
cho-socially in favor of retirement, but 
that retirement caused fear and anx-
iety among the most important par-
ticipants (24%) and that almost half of 
the participants (44,6%) had difficulty 
spending time on their own. In addi-
tion, 29,5% think that they will feel 
that life is meaningless in retirement, 
and 43,6% will think that they will not 
have any status. When participants’ 
financial expectations were evaluated, 
it is found that 31.8% of the respond-
ents thought that the standard of liv-
ing would be worse, and 48% of them 
stated being worried about their fi-
nancial situation after retirement. This 
situation necessitates the introduction 
of policies to support pensioners both 
financially and psycho- socially.

Key Words: Retirement, Attitudes, 
Turkey
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Giriş
Sağlık alanındaki gelişme-

ler yaşam süresinin uzamasıyla, 
daha da önemlisi sağlıklı yaşam 
süresinin uzamasıyla sonuçlan-
mıştır. Türkiye İstatistik Kuru-
mu’nun en güncel verilerine göre 
doğumda beklenen yaşam sü-
resi, Türkiye geneli için ortalama 
78, erkekler için 75,3 ve kadınlar 
için ise 80,7 yıldır (TÜİK, 2016a).  
Doğumda beklenen yaşam sü-
resinin yanı sıra, sağlıklı olarak 
belirli bir yaşa gelen bireylerin 
kalan yaşam süreleri de hesap-
lanabilmektedir. Örneğin, yine 
TÜİK istatistiklerine göre 50 ya-
şında olan bir kişinin kalan ya-
şam süresi ortalama 30,6 yıldır 
(2016a). Erkekler için bu süre 28,3 
yıl iken, kadınlarda 32,8 yıldır. 65 
yaşında olan bir kişinin kalan ya-
şam süresi ise ortalama 17,8 yıl-
dır. Erkekler için bu süre 16,1 yıl 
iken, kadınlarda 19,4 yıldır (TÜİK, 
2016a). Uzayan yaşam süreleri 
yaşamın her alanında olduğu gibi, 
çalışma yaşamının da uzaması-
na, emeklilik yaşının giderek art-
masına neden olmuştur.

Yaşam süresinin artmasının 
yanı sıra, doğum oranlarının düş-
mesi, yaşlı nüfusun toplam nüfus 
içerisindeki oranını da artırmıştır. 
Türkiye İstatistik Kurumu veri-
lerine göre, Türkiye nüfusunun 
%8,3’ünü yaşlı nüfus (65+) oluş-
turmaktadır (TÜİK, 2016b). Yapı-
lan nüfus tahminlerine göre 2023 

yılında bu oranın %10,2’ye, 2050 
yılında %20,8’e, 2075 yılında ise 
%27,7’ye çıkması beklenmekte-
dir (TÜİK, 2016b).  Bu, emekliliği 
yaklaşan çalışan sayısının da gi-
derek arttığını, buna bağlı olarak 
emekli sayısının da zaman içeri-
sinde artacağını göstermektedir. 

Emeklilik, kişilerin yasalarca 
belirlenen koşullarda belli bir süre 
çalıştıktan sonra çalışma haya-
tından çekilmeleri ve geçmiş hiz-
metleri karşılığında çalışmaksızın 
belirli bir gelire hak kazanmaları 
durumu olarak tanımlanmaktadır 
(TDK, 2016). Farklı emeklilik yaş-
ları ve uygulamaları ile birlikte 
emekliliğe dair düşünce ve bek-
lentiler de farklılık göstermekte-
dir. Emeklilik yaşı kadınlar ve er-
kekler için farklılaşsa da, Kanada, 
Avustralya ve Belçika gibi çoğu 
ülke, emeklilik yaşını, her iki cin-
siyet için 65 olarak belirlemiştir. 
Ayrıca Amerika’da ve çoğu Av-
rupa ülkesinde kademeli olarak 
emekliliğe geçme seçenekleri 
bulunmaktadır (Kantarcı ve Van 
Soest, 2008). Çalışanlar çalışma 
saatlerini azaltmak suretiyle, ça-
lışma hayatına yavaş yavaş veda 
etmektedir. Bu sürecin avantajla-
rı ve dezavantajları halen tartışı-
lıyor olsa da, bu tür uygulamalar 
emeklilik dönemine adaptasyo-
nu kolaylaştırmaktadır (Kantarcı 
ve Van Soest, 2008). Ayrıca 90’lı 
yıllardan itibaren de yarı zamanlı, 
ücretli işten serbest mesleğe ge-
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çen ya da farklı isimlerle adlandı-
rılan köprü işler yaygınlaşmıştır 
(Quinn, 1999). Kademeli olarak 
emekliliğe geçiş, emekliliğe olan 
bakış açısını da değiştirmektedir. 

Türkiye de emeklilik yaşının 
artırılması ile ilgili benzer bir eği-
lim göstererek, 2048 yılına kadar 
çalışanların 65 yaşında emekli 
olmasını sağlayan bir sosyal gü-
venlik düzenlemesi getirmiştir. 
2008 yılından önce sigorta giri-
şi olan erkekler 60 yaşında, ka-
dınlar ise 58 yaşında emeklilik 
(yaşlılık aylığından yararlanma) 
hakkına sahiptir. Daha önce be-
lirlenmiş fayda planı sistemine 
sahip Türkiye’de ise kadınlar 20 
yıl, erkekler ise 25 yıl sigortalılık 
süresini tamamlamak koşuluyla, 
emeklilik hakkına sahip olabil-
mekteydi. Öyle ki, 1980 yılından 
önce, 18 yaşında işe başlayan bir 
kadın, 38 yaşında, bir erkek ise 43 
yaşında emekliye ayrılabilmek-
teydi. Emeklilik yaşının bu kadar 
erken olması, emekliliğe olan ba-
kış açısına da etkilemiştir. 

Oxford Emeklilik El Kitabı ise, 
emekliliğe karşı bakış açıları-
nı dokuz kategoride toplamıştır. 
Bunlardan ilki, emeklilik duru-
muna olan bakış açısıdır. İkincisi 
emekli olma süreci ve karar ver-
me aşamasıdır. Üçüncü katego-
ride emeklilere yönelik tutumlar, 
dördüncü kategoride ise emekli-
lik ile ilgili inanışlar ve beklentiler 
bulunmaktadır. Beşinci katego-

ride emeklilik ile ilgili istekler ve 
tercihler yer almaktadır. Altıncı 
kategoride davranışsal niyetler, 
yedinci kategoride ise planla-
ma ve hazırlık aşamaları bulun-
maktadır. Sekizinci kategoride 
emeklilik üzerindeki kontrol ya 
da emekli olabilme, dokuzuncu 
ve son kategoride ise emekliliği 
hak ediş yer almaktadır (New-
man, Jeon ve Hulin, 2012). Bu ma-
kalede dördüncü kategoride yer 
alan emeklilik ile ilgili inanışlar 
ve beklentiler, hem psiko-sosyal 
açıdan hem de finansal açıdan 
değerlendirilecektir.

Değişen emeklilik politikaları, 
değişen siyasi, demografik ve fi-
nansal yapıyla ilişkili olsa da, bu 
değişimin çalışanlar üzerindeki 
emeklilik algısını da eş zaman-
lı olarak değiştirdiği aşikârdır.  
Ancak bu konuda yapılan araş-
tırmalar sokak röportajlarından 
öteye geçememiştir. Bu nedenle 
Türkiye’de emekliliğe bakışın ir-
delendiği çalışma sayısı oldukça 
sınırlıdır. Emekliliğe ilişkin bakış 
açılarını değerlendiren araştır-
malar mevcut değildir. Örneğin 
TÜBİTAK tarafından periyodik 
olarak uygulanan Gelir ve Yaşam 
Koşulları Anketi, emeklilerin cin-
siyet, eğitim durumu, çalışma 
durumu, sağlık durumu gibi bil-
gilerini verebilmektedir. Ancak 
emekli olmadan önce çalışanların 
görüşlerine ve beklentilerine yer 
veren bir modül ya da çalışmaya 
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rastlanmamıştır. Bu çalışma-
nın amacı, Türkiye’de emekliliği 
yaklaşan çalışanların emekliliğe 
yönelik tutum ve beklentilerini 
ortaya koymaktır.

Emekliliğin Psiko-Sosyal 
Boyutu
Emeklilik yaşlılığın psiko-sos-

yal gelişim aşamalarından ilki ola-
rak kabul edilmektedir (Zastrow 
& Kirst-Ashman, 2014). Emekli-
likle birlikte birey sosyal açıdan 
oldukça büyük bir kayıp yaşar. 
İş arkadaşları, hizmet verdiği ve 
aldığı kişiler, müşteriler, öğrenci-
ler, hastalar, çalışan bireyin sos-
yal yaşamının büyük bir kısmını 
oluşturmaktadır ve bu sosyal ağ 
ani bir şekilde emeklilikle birlik-
te kaybolmaktadır. Sosyal ağını 
kaybeden emekli birey sosyal 
izolasyona maruz kalabilmekte, 
bu durum, emekli bireyin depres-
yon gibi psikiyatrik hastalıklara 
yakalanmasına da sebep olabil-
mektedir. Aile ve arkadaşlık bağ-
larının sürdürülmesi, emeklilik 
dönemi için büyük bir önem arz 
etmektedir; ancak, sosyal çevre-
sini kaybeden emekli ev yaşamı-
na uyum sağlayamama ve hane 
halkı ile çatışma gibi sorunlar 
yaşayabilmektedir. Ayrıca, ge-
nellikle emeklilikle birlikte gelir 
seviyesinin düşmesi, yaşlı birey-
leri ekonomik ve/veya psikolojik 
açıdan da olumsuz etkileyebil-
mektedir. 

Emekliliğin Finansal Boyutu
Emeklilik dönemi, bireylerin 

çalışma hayatını sona erdirdiği, 
ancak kendi birikimleriyle ya da 
çalışan bireylerden kesilen ver-
gilerle aylık almaya devam et-
tikleri bir dönemdir. Bu aylıkların 
miktarı refah devletinin türü ve 
politikalarına göre değişkenlik 
gösterirken, genellikle çalışma 
döneminde alınan aylıklarından 
düşük olma eğilimi göstermek-
tedir. Almanya, Hollanda gibi mu-
hafazakâr kıta Avrupa’sı refah 
modelinde emekli maaşları ol-
dukça yüksektir (Esping-Ander-
son, 1990; Kohli, 1999). Diğer yan-
dan, İspanya, İtalya ve Yunanistan 
gibi Güney Avrupa ülkelerinde de 
emekli maaşları yüksektir (Fer-
rera, 1996).  Yüksek emeklilik ma-
aşları, emeklilere finansal güven-
ce sağlamakta, emekliliğe bakış 
açılarını da olumlu yönde etkile-
mektedir. Bu durum makro açıdan 
değerlendirildiğinde, emekli maaş-
larının yüksek olduğu refah dev-
letlerinde, emekli maaşlarının 
göreceli düşük olduğu diğer refah 
devletlerine oranla emekliliğe 
daha olumlu bir bakış açısı mev-
cuttur. Türkiye’nin düşük emek-
lilik maaş politikaları göz önünde 
bulundurulduğunda, Türkiye’de 
de emekliliğe ilişkin olumsuz bir 
tutum sergilenmesi beklenmek-
tedir. 
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Dünya’da Emekliliğe Bakış
Avrupa’da ve Amerika’da ça-

lışanların emekliliğe dair görüş-
lerini değerlendirmek amacıyla 
farklı ölçeklerde birçok çalışma 
yürütülmektedir.  Özellikle dü-
zenli olarak yapılan büyük öl-
çekli araştırmalar, ülke bazında 
emekliliğe dair iç görünün oluş-
turulması ve elde edilen verile-
re göre emeklilik politikalarının 
geliştirilmesi hususunda büyük 
önem taşımaktadır. Örneğin, 
Amerika’da HRS (Health and 
Retirement Survey), İngiltere’de 
ELSA (English Longitudinal Study 
of Ageing), ve Avrupa’da ise SHA-
RE (The Survey of Health, Ageing, 
and Retirement in Europe) araş-
tırmaları düzenli olarak yapıl-
makta, bu verilerden elde edilen 
çalışmalar politika geliştirilme-
sinde belirleyici olmaktadır.

Emeklilik ile ilgili tutumların 
değerlendirildiği çalışmalar 1960’lı 
yıllarda Amerika’da başlamıştır. 
Örneğin, 1969 yılından 1979 yılına 
kadar Amerika Birleşik Devletle-
ri’nde iki yılda bir düzenli olarak 
yapılan Emeklilik Geçmişi Araş-
tırması ve Duke İkinci Boylam-
sal Araştırması’nın sonuçlarına 
dayanan bir çalışma, kadınların 
emekliliğe yönelik tutumlarını 
etkileyen faktörlerin, erkeklerin 
emekliliğe yönelik tutumlarını 
etkileyen faktörlerden farklı ol-
duğunu ortaya çıkarmış, ancak 
her iki cinsiyet için de olumlu ve 

olumsuz faktörlerin bulundu-
ğunu ortaya koymuştur (Geor-
ge, Fillenbaum & Palmore, 1984). 
Yine Amerika’da orta ve üst dü-
zey yöneticiler arasında yapı-
lan bir çalışmada, yaşam tarz-
larının değişeceğini düşünen 
katılımcıların emekliliğe karşı 
daha olumsuz bir tutum sergile-
dikleri görülmüştür (McGee, Hall 
ve Lutes-Dunkley, 1979). Endüst-
ri çalışanları ile yapılan diğer bir 
araştırma sonuçları da, pozitif 
tutumların finansal olarak hazır 
olma, arkadaş çevresi ve sosyal 
aktivitelerden etkilendiğini gös-
termektedir (Glamser, 1976). Baş-
ka bir çalışma, emekliliğe bakış 
açısının sosyal altyapı, emeklilik 
maaşı beklentisi, emeklilik için 
kalan süre,  kişinin öz kavramları, 
emeklilik planlama aktivitelerine 
katılım ve özgüven gibi faktörler 
tarafından etkilendiğini ortaya 
koymuştur (Mutran, 1997).

Amerika Birleşik Devletle-
ri’nde emekliliğe yönelik tutum-
lar hakkında yapılan güncel ça-
lışmalar da devam etmektedir. 
Amerika’nın en büyük ve güçlü 
sivil toplum örgütlerinden olan 
AARP (American Association of 
Retired Persons), düzenli olarak 
yürüttüğü araştırmalarla, çalı-
şanların emekliliğe dair planları-
nı değerlendirmektedir. Örneğin 
2012’de 50-65 yaş arası 2.480 
kişiyle yapılan araştırma sonu-
cunda, emekliliğe hazırlanan bi-
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reyler arasında 4 farklı kategori 
oluşmuştur. Bu sınıflandırmaya 
göre ilk grup pro-aktif ve kendi-
ni gerçekleştirebilenlerdir.  Tüm 
örneklemin %24’ünü oluşturan 
bu grup, maddi kaynaklarından 
emin, emeklilik ile ilgili belirli 
planları olan,  emekliliğin sosyal 
ve yaratıcı bir dönem olduğu-
nu düşünen bir grup olarak ta-
nımlanmıştır. Bu grup daha çok 
örneklemdeki en yaşlı (55-65) 
çalışanlardan (%65), yüksek eği-
timlilerden (%48 oranında en az 
üniversite mezunu), gelir ve biri-
kimleri yüksek olan bireylerden 
oluşmaktadır.  Günübirlik ya-
şayanlar biçiminde adlandırılan 
grup ise tüm örneklemin %27’sini 
oluşturmakta, maddi kaynak-
larından çok emin olamayan, 
emeklilik ile ilgili planlamanın en 
az düzeyde yapıldığı bir grup ola-
rak tanımlanmaktadır. Bu grup 
da emekliliğin sosyal ve yaratıcı 
bir dönem olduğuna kesinlik-
le katılmaktadır. Bu grubu daha 
çok örneklemdeki en genç yaş 
grubu olan 50-54 yaş arası (%49) 
bireyler ile gelir ve birikimleri gö-
receli olarak düşük olan çalışan-
lar oluşturmaktadır. Ayrıca, bu 
grupta daha çok kadın çalışan-
ların olduğu dikkat çekmektedir 
(%57).  Üçüncü grup olan şüphe-
ciler, örneklemin %17’sini oluş-
turmakta, maddi açıdan kendisi-
ni en çok güvensiz hisseden grup 
olarak tanımlanmaktadır. Ayrıca, 

bu grup diğer gruplardan fark-
lı olarak emeklilik döneminin en 
yaratıcı bir dönem olduğundan ve 
sosyal ilişkilerin güçleneceğin-
den en çok şüphe duyan bir grup-
tur. Emeklilik planları ise günü-
birlik yaşayanlara oranla daha 
belirgin olsa da sınırlıdır. Bu gru-
bu daha çok erkekler (%53), ge-
lir ve birikim düzeyleri en düşük 
olanlar ve göreceli olarak eğitim 
seviyesi düşük olanlar oluştur-
maktadır. Son grup olan gözü 
saatte olan temkinliler, %33’lük 
oranla örneklemdeki en büyük 
paya sahiptirler. Bu grup ilk grup 
olan pro-aktif kendini gerçek-
leştirebilenler kadar olmasa da, 
maddi kaynaklarından emindir-
ler. Emeklilik konusunda pro-ak-
tif grup kadar olmasa da planlı-
dırlar. Bu grubu ise yine daha çok 
erkekler, en düşük eğitim düze-
yine sahip olanlar (%72’sinin üni-
versite diploması yok) ve gelirleri 
ve birikimleri ise orta düzeyde 
olan çalışanlar oluşturmaktadır 
(AARP, 2013).  Bu çalışmadan da 
anlaşılacağı gibi, emekliliğe bakış 
açısını oluşturmada etken olan 
başlıca faktörler finansal durum, 
planlama yapma durumu ve sos-
yal hayata bakış açısıdır. 

Amerika’da yapılan diğer bir 
çalışmada, emekliliğin daha fazla 
özgürlük anlamına geldiği, emek-
lilikten sonra bireylerin aileleriyle 
daha çok zaman geçirmeyi plan-
ladıkları, hobilerine vakit ayırabi-
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leceklerini düşündükleri ortaya 
çıkmıştır. Ayrıca, daha rahat bir 
hayata sahip olacaklarını, sabah 
erken kalkmak zorunda olmaya-
caklarını belirtmişlerdir. Finansal 
açıdan emeklilik ile ilgili düşün-
ce ve beklentileri sorulduğunda, 
katılımcılar yaşam masraflarının 
azalacağını, sadece ihtiyaca yö-
nelik alış-veriş yapmaya başlaya-
caklarını belirtmiş, örnek olarak 
da kendi ebeveynlerini göster-
mişlerdir. Diğer yandan, emeklilik 
ile ilgili çekinceleri olan katılım-
cılar da mevcuttur. Sıkılmak, işe 
yaramaz hissetmek ve kendine 
yetememek korkuları da emek-
lilik hakkında duyulan kaygılar 
olarak ortaya çıkmıştır (Financial 
Security Project, 2011). 

Gadourek tarafından Hol-
landa’da yapılan bir araştırma, 
bekârların, dulların ve evliliğinde 
mutlu olmayanların emeklilik-
ten daha çok korktuklarını gös-
termiştir (1985). Evli kişilerde ise 
eşin görüşleri önem kazanmak-
tadır. Yaş da emekliliğe karşı tu-
tumları etkileyen bir faktör ola-
rak ortaya çıkmaktadır. Emeklilik 
yaşı yaklaştıkça, emekliliğe yö-
nelik tutumlar da olumsuzlaş-
maya başlamıştır. Özellikle fizik-
sel güç gerektiren işlerde çalışan 
mavi yakalı çalışanlar ve çalışma 
yaşamına göreceli olarak erken 
başlayanlar emeklilik konusun-
da daha pozitif bir tutuma sahip-
tirler. Bu çalışmada dikkat çeken 

diğer bir bulgu ise, iş yeriyle ve iş 
arkadaşlarıyla güçlü bağları olan, 
çalışma yoğunluğu az olan ve 
kendine daha fazla zaman ayı-
rabilen çalışanların emekliliğe 
karşı daha olumsuz tutum içinde 
bulunmalarıdır (Gadourek, 1985).

Yeni Zelanda ve Brezilya’da-
ki üst düzey yöneticiler arasında 
yapılan bir araştırmada ise aile ve 
arkadaşlarla zaman geçirmenin 
emekliliğe olumlu bakma açı-
sından etkili olduğu görülürken, 
sağlık durumu ve gelir kaybının 
belirleyici bir etkisi (olumlu ya da 
olumsuz) görülmemiştir. Diğer 
yandan, bireyselciliğin daha ön 
planda olduğu Yeni Zelanda’da, 
kolektivist bir kültür yapısına 
sahip olan Brezilya’ya göre sağlık 
ve gelir kaybı gibi etmenler daha 
ön plana çıkmaktadır (Franca, 
2004). 

Kolektivist bir kültür yapısı-
na sahip olan Singapur’da 40 yaş 
üstü 200 çalışan arasında yapılan 
bir araştırmaya göre, çalışanlar 
emeklilik konusunda ikilem ya-
şamaktadır. Emekliliğe tamamen 
olumsuz bakmasalar da, emekli-
liğin bazı yönleri açısından endi-
şe yaşamaktadırlar. Bu endişenin 
giderilmesi hususunda çalışanlar 
kademeli emeklilik seçeneklerini 
tercih etmişlerdir (Lim, 2003).

Yine kolektivist bir kültür ya-
pısına sahip olan İsrail’de yapılan 
bir çalışma, emeklilikle birlikte 
ortaya çıkan kayıplar ve kaza-
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nımlar şeklinde ayırım yaparak, 
emekli olmak üzere olan 805 kişi-
nin emeklilik hakkındaki düşün-
celerini ortaya koymuştur. Yapı-
lan bu çalışmaya göre, kadınlar 
erkeklere kıyasla emekliliğe daha 
olumlu bakmakta,  emeklilikle 
birlikte kazanımlarının artacağını 
düşünmektedir. Benzer şekilde 
evli olmak ve emeklilik olgusuna 
karşı olan olumlu düşünce sahibi 
olmak arasında pozitif bir ilişki 
gözlemlenmiştir (Anson, Anto-
novsky, Sagy ve Adler, 1989).

Görüldüğü gibi, literatürdeki 
çoğu çalışma,  emekliliğe yöne-
lik pozitif ve negatif tutumları 
değerlendirmektedir. Bu pozitif 
ve negatif duyguların oluşma-
sındaki başlıca faktörler, finansal 
durum, sosyo-ekonomik sta-
tü, yaş, cinsiyet, medeni durum 
ve kültürel yapı olarak ortaya 
çıkmaktadır.  Diğer bir yandan 
emekliliğe bakış açısını etkile-
yen bu faktörlerden bazıları itici, 
bazıları ise çekici faktörler olarak 
ortaya çıkmaktadır. İtici faktör-
ler arasında tükenmişlik, ücret 
yetersizliği, çekici faktörler ara-
sında ise emeklilik ikramiyesi, 
kendine ve aileye daha fazla vakit 
ayırma, hobilerle uğraşmak için 
vakit bulma gibi nedenler yer al-
maktadır. İş memnuniyeti, ücret 
dolgunluğu, kariyer ve statü gibi 
sebepler emekliliğin ertelenmesi 
için başlıca nedenlerdir (Mutran, 
1997). Ancak son yıllarda hem 

pozitif hem negatif tutumların 
bir arada olduğu duygu ikilemi 
kavramı emeklilik literatürü-
ne de hâkim olmaya başlamıştır 
(Creps, 2014; Lim, 2003; Newman, 
Jeon ve Hulin, 2012). Türkiye’de 
de hem emekliliğe bakışın genel 
olarak değerlendirildiği hem de 
olumlu ya da olumsuz tutumlara 
etki eden faktörlerin değerlendi-
rildiği çalışmalara ihtiyaç duyul-
maktadır. 

Yöntem
Araştırma kapsamında Ox-

ford Yaşlanma Enstitüsü tarafın-
dan toplanan Küresel Yaşlanma 
Anketi kullanılmıştır. Bu anket 
Oxford Nüfus Yaşlanma Enstitü-
sü ve HSBC’nin işbirliği ile tasar-
lanmıştır. Anket, hem ‘gelişmiş 
ekonomileri’ (örn. Kanada, Fran-
sa, Almanya, Japonya, İsveç, İn-
giltere, ABD) ve ‘geçiş ekonomi-
leri’ (örn. Brezilya, Çin, Avrupa ve 
Afrika) kapsayan Asya, Amerika, 
Avrupa ve Afrika’dan Türkiye 
dâhil 25 ülkede yürütülmüştür 
(Mısır, Hong Kong, Endonezya, 
Hindistan, Malezya, Meksika, Po-
lonya, Rusya, Saudi Arabistan, 
Singapur) Anket, ABD’de Sağ-
lık ve Emeklilik Araştırması ve 
Avrupa’da Sağlık, Yaşlanma ve 
Emeklilik Araştırması ile karşı-
laştırmalı modüller ile yaşlılık ve 
emeklilik ile ilgili davranış, tutum 
ve beklentileri kapsayan sorular 
içermektedir.
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 Anketin Türkiye ayağını oluş-
turan bu kesitsel veri kümesi, 
40-79 yaş arası 1.017 kişiyi kap-
samaktadır. Her 10 yıllık nesilde 
250 katılımcı bulunmakta ve tüm 
4 nesil eşit şekilde temsil edil-
mektedir. Verilerin toplanma-
sında bilgisayar destekli telefon 
görüşmesi (CATI:Computer-As-
sisted Telephone Interviewing) 
kullanılmış, örneklem rastgele 
telefon numaraları ile seçilmiştir.  

Her ne kadar örneklem Tür-
kiye genelinde temsili olsa da, 
1.017 kişilik örneklemin içinde 110 
çalışan bulunmaktadır ve emek-
liliğe ilişkin beklentiler bu sayı 
üzerinden sunulmaktadır. Bu sı-
nırlılık çalışmanın genellenebilir-
liğini azaltsa da, Türkiye’de ben-
zeri olmayan bir çalışma olması 
ve emekliliğe dair genel bir çer-
çeve çizmesi açısından, oldukça 
değerlidir. Bu makalede, çalışan 
bireylerin emeklilik dönemlerine 
ilişkin olarak hem psiko-sosyal 
hem de finansal açıdan değerlen-
dirmeleri yer almaktadır. Emek-
lilik dönemi beklentileriyle ilgili 
sorulara verilen cevaplar yüzde 
olarak sunulmuştur. Başlangıçta 
emekliliğe yönelik tutumları et-
kileyen faktörlerin belirlenme-
si amaçlansa da, yedi bağımsız 
değişkenle (yaş, gelir, cinsiyet, 
medeni durum, eğitim durumu, 
sağlık durumu, coğrafi konum) 
yapılan ki-kare testlerinde ör-
neklemin sınırlılığı nedeniyle is-

tatistiksel olarak önemli bir ilişki 
bulunmamıştır. Bu sebeple bul-
gular yüzde olarak verilmiş, tar-
tışma aşağıdaki sorulara verilen 
cevaplar üzerinden yapılmıştır.
n	Emekliliği iple çekiyor mu-

sunuz? (Emekliliğe genel bakış)
n	Aşağıdaki emeklilikle ilgili 

9 ifadeden hangileri sizin için ge-
çerlidir? (Psiko-sosyal boyut)
n	Emekli olduğunuzda sahip 

olacağınız yaşam standardı sizce 
daha mı iyi olacak yoksa daha mı 
kötü? (Finansal boyut)
n	Emekli olduğunuz zaman 

finansal olarak baş edebilece-
ğinizden endişe duyuyor musu-
nuz? (Finansal boyut)

Bulgular ve Tartışma
Psiko-sosyal boyut
Katılımcılara emekliliği iple 

çekip çekmedikleri sorulduğun-
da, yarıya yakın bir oranda ka-
tılımcı (%48,2) emekli olmaktan 
mutluluk duyacağını belirtmiştir.  
Aşağıdaki tablo diğer cevapla-
rın hemen hemen eşit bir şekil-
de dağıldığını göstermektedir. 
Emeklilik konusunda herhangi 
olumlu ya da olumsuz bir duygu 
içerisinde olmayan ve bu konuda 
esnek olanların yüzdesi ise 10,9 
olarak ortaya çıkmıştır. Emek-
lilik konusunda endişe ve kor-
ku duyanlar toplam örneklemin 
%24,5’ini oluştururken, emeklilik 
hakkında hiçbir düşünceye sa-
hip olmayan %5,5’lik bir katılımcı 
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oranı bulunmaktadır. Bu bulgu-
lar genel olarak endişe düzeyini 
göstermektedir ve literatürde de 
genel endişe düzeyi konusunda 
karma sonuçlar mevcuttur (Lim, 
2003; Mutran, 1997). Ancak en-
dişenin psiko-sosyal ve finan-
sal kökenleri Tablo 2, Tablo 3 ve 

Tablo 4’te daha net olarak ortaya 
çıkmaktadır. Ancak genel endişe 
düzeyinin örneklemin çeyreğini 
oluşturması ve konu hakkında 
hiçbir fikire sahip olmayanların 
bulunması, farklı araştırmaların 
yapılması gerektiğini ortaya koy-
maktadır. 

Tablo 1:Emekliliği Beklemek

Emekliliği iple çekiyor musunuz? Yüzde 
(%)

Evet, emekli olmaktan mutluluk duyacağım 48,2
Evet, emekli olmak beni rahatlatacaktır 10,9
Bu konuda esneğim 10,9
Pek değil, bu konuda endişeliyim 11,8
Hiç değil, çok korkuyorum 12,7
Bunu gerçekten düşünmedim 5,5

Araştırma kapsamında katı-
lımcılara birtakım ifadeler okun-
muş, bu ifadelere katılıp katılma-
dıklarını belirtmeleri istenmiştir. 
Aşağıdaki tabloya bakıldığında, 
yüksek oranda katılımcı zama-
nını kendine göre ayarlamaktan 
memnun olacaklarını belirtmiş-
lerdir. Aile (%90,5) ve arkadaşlar-
la (%72,2) zaman geçirme ümidi-
ne bakıldığında ikisi de yüksek 
olmakla beraber, aile ile daha faz-
la zaman geçirmek ön plana çık-
maktadır. Kolektivist bir kültür 
yapısının hâkim olduğu ve ailenin 
ön planda bulunduğu Türk toplu-
mu için bu beklenen bir sonuçtur. 
Benzer şekilde hobilerine vakit 
ayırmak isteyen katılımcıların 
oranı gönüllü çalışmaya katılmak 

isteyenlere göre daha yüksek-
tir. Katılımcıların yarıya yakın bir 
oranı (%44,6) ise zaman geçir-
mekte zorlanacağını belirtmiştir. 
Ancak katılımcıların büyük bir 
oranı sağlıkları konusunda iyim-
ser bir tablo çizmiş, sağlıklarının 
daha iyi olacağını belirtmişlerdir 
(%68,3). Hayatı anlamsız bula-
cağını düşünenlerin (%29,5) ve 
hiçbir statüsünün bulunmadığı-
nı hissedeceklerini düşünenlerin 
(%43) oranı ise azımsanmayacak 
kadar yüksektir. Amerika’da ya-
pılan çalışmalarda da benzer so-
nuçlar bulunmuş, emekli olunca 
kendini işe yaramaz hissedeceği-
ni söyleyen özellikle beyaz yakalı 
katılımcılar dikkat çekmektedir 
(Financial Security Project, 2011).
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Finansal boyut
Katılımcıların emeklilik son-

rası yaşam standardı beklentileri 
sorulduğunda en yaygın cevap 
olarak yaşam standartlarının 
aşağı yukarı aynı kalacağı bek-
lentisi (%26,4) ortaya çıkmıştır. 
Yaşam standardının çok daha iyi 
(%20) ve biraz daha iyi (%20,9) 
olmasını bekleyen katılımcılar, 
toplam örneklemin %40,9’unu 

oluşturmaktadır. Genel olarak 
Türkiye’de emeklilik sonrası ma-
aşların düştüğü göz önünde bu-
lundurulursa, önemli bir kesimin 
(40,9) emeklilikle ilgili yaşam 
standardının daha iyi olacağı-
na inanması ilginç bir bulgudur. 
Ancak, bu düşüncenin ardında, 
emeklilikle birlikte masrafların 
ve harcamaların düşeceği dü-
şüncesi de ihtimaller arasındadır. 

Tablo 2:Emeklilikle İlgili İfadeler

Aşağıdaki emeklilikle ilgili ifadelerden hangisi sizin için 
geçerlidir?

Yüzde 
(%) 

Zamanımı kendime göre ayarlamak hoş olacaktır 93,8
Ailemle daha fazla zaman geçirebilirim 90,5
Arkadaşlarımla daha fazla zaman geçirebilirim 72,2
Hobilerime daha fazla zaman ayırabilirim 83,2
Gönüllü çalışmalara daha fazla zaman ayırabilirim 70,5
Sanırım zaman geçirmekte zorlanacağım 44,6
Sanırım sağlığım daha iyi olacak 68,3
Sanırım hayatı anlamsız bulmaya başlayacağım 29,5
Sanırım hiçbir statümün bulunmadığını hissedeceğim 43,0

Tablo 3: Yaşam Standardı Beklentisi
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Araştırma kapsamında katı-
lımcılara emekli oldukları zaman 
finansal olarak baş edebilecek-
lerinden endişe duyup duyma-
dıkları sorulmuştur. Katılımcı-
ların yarıdan biraz fazlası (%52) 
emeklilik sonrası maddi sıkın-
tı yaşamak konusunda endişe 
duymamaktadır. Oldukça endi-
şeli olduğunu belirtenlerin oranı 

%20,5, kısmen endişeli olduğunu 
belirtenlerin yüzdesi ise 27,5’tir.  
Her ne kadar finansal endişe dü-
zeyinin finansal birikimlerle ters 
orantılı olarak değiştiği literatür-
de mevcut olsa da (AARP, 2013; 
Glamser, 1976), bu durumu etki-
leyen diğer faktörlerin de belir-
lenmesi için farklı çalışmaların 
yapılması gerekmektedir. 

Tablo 4: Finansal Endişe Düzeyi

Sonuç ve Öneriler
Araştırma kapsamında ortaya 

çıkan bulgular, Türkiye’de çalışan 
ve emekliliği yaklaşan kesim her 
ne kadar emeklilik için sabırsızlık 
duyuyor ve aile ve arkadaşlarıyla 
daha çok zaman geçireceklerini 
düşünüyor olsalar da, birtakım 
korku ve çekince duydukları gö-
rülmektedir. Olumlu ve olumsuz 
duyguların bir arada gözlem-
lendiği bu durum, çalışanların 
emeklilik konusunda ikilem ya-
şadıklarını göstermektedir. Özel-
likle katılımcıların emeklilik ile 

ilgili aynı anda olumlu ve olumsuz 
ifadelere katılmaları, emeklilikle 
ilgili tutumların hem olumlu hem 
olumsuz özellikleri barındırdığı-
na dair bir kanıt niteliğindedir. Bu 
ikilemin boyutları farklı araştır-
malarla ve analizlerle detaylı ola-
rak incelenmeli, ikilemin neden-
leri hakkında daha çok bilimsel 
kanıt elde edilmelidir. 

Hem psiko-sosyal olarak hem 
maddi olarak emekliliğe ilişkin 
duyulan endişeleri azaltabilmek 
için bir takım sosyal politikala-
rın ve emeklilik politikalarının 
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geliştirilmesi gerekmektedir. Bu 
korku ve çekincelerin giderile-
bilmesi için Avrupa ve Ameri-
ka’da uygulanan farklı emeklilik 
modellerinin getirilmesi, yarı za-
manlı çalışma, çalışma saatleri-
nin kademeli olarak azaltılması 
veya köprü iş seçeneklerinin su-
nulması önerilmektedir. Emek-
lilik sonrası sosyal ağın düşüşü 
göz önünde bulundurulduğunda, 
emeklilik sonrası sosyal aktivi-
telerin artırılması için teşvikle-
rin ve programların yaratılması, 
bu yolla emeklilikte sosyal des-
tek ağının güçlendirilmesi öne-
rilmektedir. Ayrıca, emekliliğe 
uyum programlarının düzenlen-
mesinin, hem emekli birey için 
hem de emekli bireyin ailesi için 
faydalı olacağı düşünülmektedir. 
Her ne kadar Aile ve Sosyal Politi-
kalar Bakanlığı tarafından bu tür 
bir çalışma planlanmakta olsa 
da, henüz hayata geçirilmemiş-
tir. Daha önce de belirtildiği gibi, 
farklı emeklilik politikaları fark-
lı tutum ve davranışların orta-
ya çıkmasına sebep olmaktadır. 
Örneğin, 2017 yılında yürürlüğe 
giren zorunlu bireysel emeklilik 
uygulaması, çalışanların emek-
liliğe olan tutumlarını nasıl et-

kilediği de bir araştırma konusu 
olarak ortaya çıkmaktadır. Hem 
davranışı hem de tutumların 
araştırılması, gelecekteki politi-
kaları şekillendirmek açısından 
önem arz etmektedir. 

Son olarak, literatür tarama-
sının emeklilik planlarının ve 
emekliliğe olan tutumların de-
ğerlendirildiği araştırmaların ek-
sikliğini ortaya çıkardığına dik-
kat çekmek gerekmektedir. Her 
ne kadar bu çalışma emekliliğe 
yönelik tutumları etkileyen fak-
törleri belirlemek için yola çıkmış 
olsa da, yapılan ki-kare testleri 
sonucunda örneklemin sınır-
lı olması nedeniyle istatistiksel 
anlamda önemli bir sonuç ortaya 
çıkmamıştır. Ancak, Türkiye’de 
çalışanların emekliliğe bakış açı-
sını genel olarak değerlendirmek 
ve bu konu hakkında farkındalık 
yaratmak açısından bu çalışma 
önem arz etmektedir. Üniver-
sitelerin ve akademisyenlerin 
önderliğinde devlet, sivil toplum 
örgütleri ve özel şirketlerin işbir-
liği ile bu tür tutum araştırmaları 
desteklemeli, bulgular ışığında 
emeklilik politikaları oluşturul-
malı ve geliştirilmelidir. 
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ÖZET
Kadının çalışma hayatında kendine yer 

bulması ve ekonomik hayata katılımı, enfor-
masyon toplumunun getirdiği bir yenilik de-
ğildir. İlkel toplumlardan günümüz toplumuna 
kadar kadın, çalışma hayatı içinde kendisine 
her zaman yer bulmuştur. Bu durum, kadının, 
geçmişte olduğu gibi günümüzdeki ekonomik 
yapının da etkili parçalarından birisi olmasını 
sağlamıştır. Kadınların çalışma hayatında elde 
ettikleri istihdam oranları, ekonominin geliş-
mesi ve iktisadi kalkınmanın sürdürülebilmesi 
açısından önemli bir noktada yer almaktadır. 
Kayıt dışı ekonominin günümüzde çalışma 
hayatına bir yansıması olarak kabul edilen en-
formel çalışma şekli, toplum içerisinde önemli 
etkilere neden olmaktadır. Enformel çalışma 
şekli günümüzde toplumların gelişerek ilerle-
mesinin önündeki büyük bir engeldir. Enformel 
çalışmadan etkilenen bir kesim de kadın çalı-
şanlardır. Türkiye’de dünya geneli ile kıyaslan-
dığında, kayıtlı kadın istihdam oranlarının dü-
şük oranlarda çıkmasında, kadınların enformel 
çalışması da önemli bir sebeptir. Ülkemizde 
kadınların enformel çalışma oranları, erkekle-
re göre daha yüksek düzeylerde oluşmaktadır. 
Kadın işgücünün çalışma hayatında kendisine 
yer arama isteği ile yaşanan dönüşümlerden 
etkileniş biçimi ve kadın çalışanların mevcut 
durumunun analiz edilmesi, enformel çalış-
manın ortaya çıkardığı sorunların çözümüne 
ışık tutacaktır.

Bu çalışmada, konu ile ilgili literatür tara-
ması yapılmış ve temel olarak TÜİK ile Sosyal 
Güvenlik Kurumu verileri kullanılmıştır. Bu 
verilere bağlı olarak, Türkiye’de kadın işgücü-
nün genel profili ortaya konulmuş, kalkınma 
ve refah açısından kadın istihdamının önemli 
olduğu ve özellikle enformel çalışmanın kadın-
larda yarattığı olumsuz durumlar araştırılarak, 
kadınların enformel çalışmasının azaltılması 
için çözüm yolları sunulmuştur

Anahtar Kelimeler: Kadın, Çalışma Hayatı, 
İstihdam, Enformel Çalışma, 

ABSTRACT
It is not an innovation of the informati-

on society that women have found place for 
themselves in the work life and in the world 
of economy. Since the primitive societies until 
today’s modern society, women have always 
been involved in the work life. This helped 
women to become one of the most important 
elements of today’s economic structure, just as 
in the past. The ratio of women’s employment 
is significant for the development of economy 
and for the continuity of economic growth. 
Informal working, which is deemed to be the 
reflection of the informal economy on today’s 
work life, has important impacts on society. In-
formal working is a big obstacle preventing the 
development of societies today. Women emp-
loyees are among the groups that are influen-
ced by informal working. Informal working of 
women is a significant factor causing the low 
ratios of formal employment in Turkey com-
pared to other countries in the world. The ratio 
of informal working of women in our country 
is higher than the ratio of men. Women’s desi-
re to be involved in the work life, the effect of 
transformations on them and analysis of the 
status of women employees would shed light 
upon the resolution of the problems caused by 
informal working. 

In this research, relevant literature was re-
viewed and the data of the Turkish Statistical 
Institute and Social Security Institution were 
mainly used. In parallel with these data; the 
general profile of women’s labour power was 
revealed out, significance of women’s employ-
ment for development and welfare was emp-
hasized, negative impacts of informal working 
on women were analysed and solutions were 
offered for the minimization of informal wor-
king of women. 

Key Words: Women, Work Life, Employ-
ment, Informal Working
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GİRİŞ
Emeğin tarihsel gelişim süre-

ci içerisinde şekillenen sosyal ve 
ekonomik dönüşümler ile dünya 
ekonomisinin yapısal anlamda 
değişimi, işgücü piyasalarının da 
yeniden şekillenmesine yol aç-
mıştır. Bu yeniden şekilleniş sü-
reci içerisinde kadın istihdamının 
durumu da gittikçe önem kazan-
maya başlamıştır. 

Kadınların çalışma hayatına 
katılmasıyla birlikte toplumsal 
hayatta daha fazla yer almaları, 
onların sosyal yaşamda erkekler 
ile birlikte var olma durumunu 
güçlendirmektedir. Bu durumla 
birlikte güç dengeleri zaman içe-
risinde kadın lehine iyileşecektir. 
Kadın işgücünde yaşanan geliş-
me ile birlikte, aile hayatı daha 
demokratik olacak ve özgürlük-
çü birliktelikler ortaya çıkacaktır. 
Buna bağlı olarak, aile yaşantısın-
daki birlikteliklerin, maddi temel 
ve mağduriyetler üzerine kurul-
mamış olması, beraberinde sevgi 
ve saygıyı getirecektir. Bu durum 
insanı ve toplumu güçlendirecek 
bir olgu olarak zaman içerisinde 
şekillenecektir (Karabıyık, 2012: 
240).

Kadının işgücü piyasalarında 
kayıtlı olarak istihdam edilme-
si, birey olarak kadını toplumsal 
yaşam içerisinde daha güçlü bir 
duruma getirdiği gibi, zaman içe-
risinde artan kayıtlı kadın istihda-
mı oranlarının ülke ekonomisine 

de katkısı büyük olacaktır. Dün-
yanın en büyük ekonomileri ara-
sında yer almak isteyen Türkiye, 
son yıllarda kadın istihdamının 
öneminin farkına varmış, kadının 
işgücüne daha fazla dahil edilme-
si için atılımlarda bulunmuştur. 
Türkiye açısından kadınların iş-
gücüne katılım oranının %50’nin 
üzerine çıkarılması, gelişen ve 
büyüyen ekonomi olabilmenin en 
önemli unsurlarından birisi haline 
gelmiştir. Bu bağlamda, kadının 
işgücüne katılımının önemi son 
yıllarda Kalkınma Plan Program-
larında ve izlenen çeşitli projeler-
de kendisine gittikçe daha fazla 
yer bulmuştur. Kadının iş haya-
tına kayıtlı olarak girmesi sadece 
kadının ekonomik bağımsızlığına 
katkı sağlamakla kalmamakta, 
aynı zamanda ülke ekonomisine 
de bir girdi sağlamaktadır. Öyle ki, 
Türkiye’de ücretli kadın istihdam 
oranı erkeklerle aynı olsa, mil-
li hâsılamız kaba bir hesapla %35 
ile %43 arası bir oranla daha fazla 
olacaktır. Dolayısıyla, ülkemizde 
kadın işgücünün atıl kalmasının 
yıllık maliyeti 140 ile 170 milyar 
ABD doları kayıp olarak ülke eko-
nomisine yansımaktadır (http://
www.messegitim.com.tr).

Günümüzde ekonomik yapı-
larının gelişmesinin önündeki en 
büyük engellerden biri olan kayıt 
dışı ekonomi, çalışma yaşantısına 
da zaman içerisinde yansımakta 
ve enformel çalışmanın oluşması-
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na yol açmaktadır. Gelişme çabası 
içerisinde bulunan Türkiye’nin 
önünde önemli bir sorun olarak 
duran enformel çalışma, aynı za-
manda kadının işgücü piyasala-
rında kayıtlı olarak rol almasının 
da önünde engel teşkil etmekte-
dir. Enformel çalışma oranlarının 
düşmesi, sistemsel olarak daha 
güçlü bir ekonomi ve kayıtlı iş-
gücü piyasası yaratacaktır. Ça-
lışmanın geneli de bu noktada 
şekillenecek olup, enformel çalış-
manın kavramsal çerçevesi orta-
ya konulduktan sonra, Türkiye’de 
kadının işgücü piyasalarındaki 
genel durumu, Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK) verileri üzerin-
den incelenecektir. Daha sonra, 
enformel çalışmanın kadının iş-
gücüne katılımına etkisi Sosyal 
Güvenlik Kurumu kayıtlarından 
irdelenecek, kadın işgücünde en-
formel çalışmanın azaltılması için 
önerilerde bulunulacaktır. Çünkü, 
kadının kayıtlı istihdamının art-
tırılması, aynı zamanda ekono-
mik olarak da önemlidir. Ülkelerin 
ekonomik kalkınma ve gelişme 
düzeyleri açısından kadın istihda-
mı itici bir güçtür.

1. Enformel Çalışma Kavramı
Enformel işgücü piyasasının 

uzun süre gelişmekte olan ekono-
milere özgü ve geçici olduğu düşü-
nülmüştür. 70’li yıllarda “enformel 
sektör” kavramıyla ilk kez tarım 
dışı ekonomik faaliyetlerde for-

mel/enformel ayrımı yapılmıştır. 
Enformel sektör, formel istihdam-
dan dışlanan işgücü fazlasının 
yasa ile düzenlenmemiş, geçimlik 
ekonomik faaliyetleri olarak gö-
rülmüştür (Erdut, 2005:12).             

Enformel çalışma kavramsal 
olarak incelendiğinde; iktisadi 
kalkınma teorisine 1972 yılında 
ILO’nun Kenya raporuyla girmiş 
ve temel olarak; kırdan kente göç 
edenlerin, kayıtlı sektörün kısıtlı 
iş yaratma kapasitesinden ötürü 
bu sektörde iş bulamadığı koşul-
larda, yaşamlarını sürdürmek için 
yürüttüğü ekonomik faaliyetleri 
tanımlamak için kullanılmıştır. 
Başlangıçta geçici olduğu düşü-
nülen enformel çalışma sektörü, 
çalışanların, kayıtlı sektöre geç-
meden önce kullandıkları bir ba-
samak olarak değerlendirilirken, 
zamanla sektörün kalıcı bir ya-
pıda olduğu genel kabul görmüş-
tür (Charmes, 1990:18). Yapılan 
araştırmalar ortaya koymuştur 
ki, enformel sektör, tarımsal özel-
likleri ağır basan ve kişi başına 
milli geliri düşük ülkelerde daha 
önemli olup, sektörün payının 
1980’li yıllarda kentsel tarım dışı 
istihdamın %20 ile %60’ı arasın-
da olduğu hesaplanmaktadır. Bu 
geniş oran farkı, bir ülkenin ge-
lişme düzeyinin düşüklüğü ile ka-
yıt dışı ekonomisinin büyüklüğü 
arasındaki ilişkiyi işaret etmek-
tedir. (Charmes, 1990:19).  Kayıt 
dışı ekonominin çalışma haya-
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tına yansımasıyla ortaya çıkan 
en önemli sorun, sosyal güvenlik 
sistemini ve çalışma hayatını dü-
zenleyen hukuk kurallarına uyul-
maksızın, kaçak işçi çalıştırılması 
veya kendi nam ve hesabına ka-
yıtsız olarak çalışılması şeklinde 
ortaya çıkan enformel çalışmadır 
(Türkay,2009:27). Enformel ça-
lışmanın kavramsal açıklaması 
temel olarak aynı olmakla bera-
ber, farklı kurumlara göre değişik 
isimler altında tanımlamaları da 
vardır. 

İlk olarak incelendiğinde; OECD 
enformel çalışma için ‘’Saklanmış 
İstihdam’’ kavramını kullanmak-
tadır. Saklanmış istihdam kavra-
mı yasal nitelikte olan ancak bir 
veya birden fazla kamu otoritesi-
ne bildirilmemiş istihdam kavra-
mı olarak tanımlanmaktadır (Bi-
letta ve Meixner, 2012:1). Avrupa 
Birliği ise enformel çalışmayı ‘’Bil-
dirilmemiş İstihdam’’ kavramı ile 
ifade etmekte, yasal nitelikte olan 
fakat yasalara uygun olarak kayıt 
altına alınmayan, gerekli makam-
lara bildirilmeyen ücretli faali-
yetler’’ olarak tanımlanmaktadır 
(OECD,2004:232). ILO, enformel 
çalışma tanımlamasında, ‘’Vasıf-
sız işgücünü ve az gelir sağlayan 
işleri, sosyal koruma ile birlikte 
diğer koruyucu düzenlemeler-
den yararlanamayan issizleri, iş 
arayanları, bağımlı veya bağımsız 
çalışanları kapsayan ve küçük 
üretim birimlerinin yaygın olarak 

bulunduğu, kötü çalışma koşulla-
rının baskın olduğu, yasal düzen-
lemelerin uygulanmadığı, resmi 
denetimin bulunmadığı, işgücü 
piyasası bölümü’’ ifadesini kullan-
mıştır (ILO;2000:1). Sosyal güven-
lik açısından ise “niteliği itibariyle 
yasal işlerde çalışarak istihdama 
katılan kişilerin, çalışmalarının 
gün veya ücret olarak ilgili kamu 
kurum ve kuruluşlarına hiç bildi-
rilmemesi veya eksik bildirilmesi” 
olarak tanımlanan enformel ça-
lışma, aynı zamanda ‘’kayıt dışı is-
tihdam’’ olarak da ifade edilmek-
tedir (SGK, 2016).

Genel olarak ifade edilirse; en-
formel çalışma, ‘’yasal üretim fa-
aliyetleri içinde yer alan, ancak 
faaliyetleri kamu kayıt ve istatis-
tiklerinde yer almayan ya da ek-
sik yer alan istihdam şekli’’ olarak 
ifade edilmekte (Demir ve Yıl-
dız,2009:10) ve kayıtsız ya da bil-
dirilmemiş çalışanları kapsamak-
tadır (Beneria ve Floro, 2003:4). 
Her ne kadar ‘’gizlenmiş istih-
dam’’, ‘’bildirilmemiş istihdam’’ 
veya ‘’kayıt dışı istihdam’’ olarak 
da adlandırılmış olsa da, enformel 
çalışmanın önlenmesi hükümet-
lerin temel politikalarından birisi 
olmuştur. 

Sebep sonuç ekseninde ince-
lendiğinde, enformel çalışmanın 
çok farklı faktörlerden etkilenen, 
kompleks ve kısmen bağımlı de-
ğişken bir yapıya sahip olduğu 
görülmektedir (Akalın, 1996:28). 
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Enformel işgücü piyasasında, 
ücretler piyasa koşullarına bağ-
lı tutulduğu gibi, sosyal güvenlik, 
sendikal örgütlenme ve toplu söz-
leşme düzeni bulunmadığından, 
çalışma koşulları formel işgücü 
piyasasının çok gerisindedir (Be-
neria ve Flora 2003:4). Enformel 
çalışma içinde yer alan çalışan-
ların en önemli özelliği, yasal ve 
düzenleyici bir çerçeve içinde ta-
nınmamış ve korunmamış olma-
larıdır. Enformel çalışmada çalı-
şanlar aşırı derecede güvencesiz, 
belirsiz ve korumasız ortamda 
çalışmak ve yaşamak zorunda-
dırlar. Bu şekilde çalışanlar özel-
likle örgütlenme ve sendikal hak-
lardan da mahrum durumdadırlar 
(ILO, 2003:3).  Enformel çalışma-
nın yapısında bulunan çalışanlar 
genel olarak dört grupta tanımla-
nır (Kelkoul, 1995; Yereli ve Kara-
deniz,2004:11). Bu gruplar;
n	Hiçbir yere kayıt yaptırma-

yan işlerde çalışanlar,
n	Herhangi bir sosyal güven-

lik kuruluşuna tabi olmadan kayıt 
dışı çalışanlar,
n	Kayıt dışı kabul edilen işlerde 

çalışanlar,
n	Esas işi dışındaki sürelerde 

kayıt dışı çalışanlardır.
Enformel çalışmanın temelin-

de her ne kadar kayıt dışı ekonomi 
olsa da, farklı nedenlerin kombi-
nasyonu da enformel çalışmanın 
meydana gelmesine yol açabilir. 
Bu farklı sebeplerin en önemle-

rinden bir tanesi, toplumun ge-
nelinde sosyal güvenlik bilincinin 
tam olarak gelişmemesidir. Toplu-
mun genel algısı içerisinde sosyal 
güvenliğin bir hak değil yükümlü-
lük olarak görülmesi, kayıt dışı is-
tihdamı artırmıştır. Enformel ça-
lışmanın ortaya çıkmasının diğer 
nedenlerini, aşağıda olduğu gibi, 
ana başlıklar altında sıralayabili-
riz (SGK:2016);
n	Ekonomik nedenler
n	Sosyal nedenler
n	Kamudan kaynaklanan ne-

denler 
n	Sosyal Güvenlik ve Vergi Sis-

teminden Kaynaklanan nedenler.
Enformel çalışmanın ortaya 

çıkardığı sorunlar çok boyutlu-
dur. Enformel çalışma hem kamu 
maliyesi hem de sosyal politika 
açısından farklı sorunlar ortaya 
çıkarmaktadır. Enformel çalışma; 
kamu maliyesi açısından devle-
tin vergi ve gelirlerini tam top-
lamasına engel olmakta, bunun 
sonucunda da devleti büyük gelir 
kaybına uğratmaktadır. Sosyal 
politika açısından ise, işçiler çağ-
daş çalışma koşullarının gerisinde 
çalışmaya zorlanmakta veya kişi-
ler kendi isteği ile bağımsız olarak 
kötü koşullarda iş görmekte, iş ve 
sosyal güvenlik hukuku alanın-
da sağlanmış haklardan mahrum 
kalmaktadırlar. Tüm bu durumlar 
sosyal devlet anlayışının önemli 
yaralar almasına neden olmakta-
dır (Altuğ,1993,15).
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Ortaya çıkan bu nedenlerden 
dolayı, enformel çalışma kavramı, 
çalışma koşulları ve verilen maddi 
ödünler açısından iki ana başlığa 
ayrılmaktadır. Bir yanda sağlığa 
zararlı şartlar altında, sigortasız, 
örgütsüz ve yasal korumadan 
yoksun olarak sefalet ücreti ile 
çalıştırılan özellikle kadın, çocuk 
ve göçmenlerin oluşturduğu grup 
ortaya çıkmakta; diğer tarafta ise 
esasen bağımlı olarak bir işte ça-
lışan, ek gelir elde etmek isteyen 
bir grup meydana gelmektedir 
(Altuğ,1993,15). Bu sonuçlar özel-
likle ülkenin iktisadi kalkınması 
önünde büyük engel teşkil et-
mekte, beraberinde ciddi sosyal 
sorunlar ortaya çıkarmaktadır. 
Enformel çalışmanın olumsuz so-
nuçları sosyal güvenlik açısından 
incelendiğinde (SGK:2016);
n	Çalışanlar açısından;
- Kısa vadede sağlık yardımın-

dan, analık sigortasından, hasta-
lık sigortasından ve iş kazası ve 
meslek hastalığı sigortasından 
yararlanamama,

- Uzun vadede yaşlılık, malul-
lük ve ölüm sigortalarından ya-
rarlanamama,

- Gelir sahibi olunamaması ne-
deniyle toplumsal hayatta sıkıntı-
lar yaşama.
n	İşverenler açısından;
- Kayıtlı işçi çalıştıran firma-

larla kayıtsız işçi çalıştıranlar 
arasında haksız rekabetin ortaya 
çıkması,

- Yeterli ölçek büyüklüğüne 
ulaşılamaması ve ölçek ekonomi-
lerinden yararlanamadıklarından 
maliyetlerin yükselmesi,

- Kendini güvende hissetme-
yen mutsuz işçilerin verimsiz ça-
lışmaları nedeniyle verimlilikleri-
nin düşük olması.
n	Devlet açısından;
- Büyük oranda vergi ve prim 

kaybı ortaya çıkmakta, bunun da 
sosyal güvenlik ve bütçe açığına 
neden olması,

- Sosyal güvenlik sisteminde 
aktif/pasif dengesi bozulmakta 
ve sistemin finansal açıdan tıkan-
ması,

- Gelir elde etmeyen vatandaş-
lara yönelik yapılan primsiz öde-
melerin artması, şeklinde ortaya 
çıkmaktadır.

Küreselleşmenin hız kazan-
masıyla birlikte farklı boyutlarda 
ortaya çıkan enformel çalışma, 
işçilerin, özellikle de kadın işçi-
lerin korunması açısından önem 
taşımaktadır. Günümüzde for-
mel sektör enformelleşme eğilimi 
göstermekte; enformel sektörde 
heterojeni (çeşitlilik) artmaktadır. 
Formel ve enformel sektörler ara-
sındaki bağlar güçlenmektedir. 
Bu anlamda, formel ve enformel 
sektör arasındaki ayrımlardan 
çok bağlantıların önem kazanma-
sı güncel enformelleşme süreci-
nin dayandığı varsayımların göz-
den geçirilmesini gerektirmiştir 
(Erdut, 2005:16). Enformelleşme 
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sonucunda, eğitim olanakların-
dan yoksun, mesleği olmayan, 
enformel sektörde çalışan, sos-
yal güvence kapsamı dışına iti-
len, korumasız hem kadın hem de 
çoğu kez bir eş ve anne olmanın 
getirdiği yükün altında yaşamını 
sürdürmek zorunda kalan kadın 
için yoksulluk, kaçınılmaz bir ger-
çek olarak karşımıza çıkmaktadır 
(Duyan, 2010:20). 

Enformel işgücü piyasasının 
istikrarsız ve güvencesiz çalışma 
koşulları öncelikle eğitimsiz ya da 
düşük eğitimli olmak üzere, ka-
dınların bazı kaynaklara ulaşma-
daki mahrumiyetlerini artırmak-
ta ve kadınları zor şartlar altında 
çalışmaya zorlamaktadır. Çalışma 
hayatında bulunan kadınların bü-
yük bir çoğunluğunun enformel 
sektörlerde kayıt dışı ve sosyal 
güvencesiz istihdam edildiği çok 
bariz bir şekilde görülmektedir. 
Kadınların eğitim düzeyinin er-
keklere göre düşük olması, ticaret 
hakkında fazla bilgi sahibi olma-
maları ve ev içi sorumlulukların 
çoğunlukla kadınlar tarafından 
yerine getirilmesi, kadınların iş 
olanaklarını kısıtlayan etmenler-
dir (Ersoy ve Şengül, 2002: 65).

Türkiye açısından enformel 
çalışmanın ortaya çıkmasında 
temel olarak işgücü piyasalarının 
şekillendiği yapı vardır. Türkiye’de 
işgücü piyasaları tabakalı bir yapı 
arz etmektedir ve istihdamın en 
büyük kesimini kapsayan tarım 

sektörünün yanında, kentlerde 
kamu ve özel kesimin büyük işlet-
melerinde çalışanları kapsayan 
kayıtlı sektör ve küçük işletme-
lerin kayıt dışı işgücünü kapsayan 
kayıt dışı sektör bulunmaktadır. 
İşgücünün belirli kısmı ücretli 
ve yevmiyeli statüde çalışmak-
ta, fakat ücretle çalışanların çok 
önemli bir kısmı da 10’dan az işçi-
nin çalıştığı çok küçük işletmeler-
de yoğunlaşmaktadır. Gerek üc-
retlilerin işgücü içindeki payının 
sınırlılığı gerekse de çalışanların 
büyük kısmının yasal ve kurum-
sal düzenlemelerin büyük ölçüde 
dışında kalan küçük işletmelerde 
istihdam edilmesi, Türkiye’de iş-
gücü piyasalarının esnek yapısına 
işaret etmektedir (Şenses, 1995). 
İşgücü piyasalarında ortaya çıkan 
bu yapı kadınları da doğrudan et-
kilemektedir.

2. Türkiye’de İşgücü 
Piyasalarında Kadının 
Genel Durumu
Nüfus ile işgücü bir toplu-

mun kalkınması ve gelişmesi için 
önemli olan dinamiklerden iki ta-
nesidir. Bir ekonomi içerisinde is-
tihdamın yapısının belirlenmesi; 
insan gücü potansiyeli ve emek 
piyasalarının mevcut görünü-
mü hakkında önemli bilgiler ver-
mektedir. Bu kapsamda, kadının 
işgücü piyasalarındaki yapısının 
belirlenmesi, kadın işgücü potan-
siyelini ve emek piyasasında gel-
diği noktayı ortaya koyacaktır.
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Türkiye’de işgücü piyasala-
rında kadının genel durumu, er-
ken Cumhuriyet döneminden 
günümüze çözülmeyi bekleyen 
bir konu durumundadır. Bu konu 
karşısında tarihi süreç dikkate 
alındığında; kadınların istihdama 
katılım oranlarının istenilen sevi-
yede olmamasının topluma özgü 
temel nedenleri arasında; top-
lumsal cinsiyet temelli işbölümü, 
kırdan kente yönelen göç hare-
keti, tarımsal yapıdaki çözülme, 
geleneksel aile yapısının giderek 
zayıflaması ve buna bağlı olarak 
aile-çalışma hayatının denge-
lenmesinde yaşanan sorunlar ve 
kadınların eğitim seviyesindeki 
düşüklük ile enformel çalışma-
nın kadınlardaki yüksek oranı en 
önemli unsurlardır (Hotar, 2011: 
84, Toksöz, 2007:13). 

Sürdürülebilir kalkınmanın sağ-
lanabilmesi açısından kadın istih-
damı konusu son derece önemlidir. 
Ancak Türkiye’de her yıl işgücüne 
katılan nüfus artış hızının kar-
şısında kadın istihdamı yetersiz 
kalmaktadır (Karabıyık, 2012: 237). 
Türkiye’nin işgücü piyasalarının 
mevcut durumu incelendiğinde, 
göze ilk çarpan konu, kadınların 
işgücüne katılım oranlarında ol-
duğu gibi kayıtlı istihdam edilme 
oranlarının da düşük oluşudur 
(Alp ve Yenihan, 2015: 132). 1927 
yılında yapılan sanayi sayımına ait 
bilgiler Cumhuriyet tarihinin ka-

dın işçi sayısına dair ilk bilgilerdir 
ve bu sayım sonucunda toplum-
da çalışan kadın oranı %25,58’dir 
(Makal, 2010:15). Sonraki dönem 
içerisinde kadınların işgücüne 
katılımı 1955 yılında %43,11, 1975 
yılında %47,4 düzeyinde gerçek-
leşmiştir (TÜİK,2012:4).

Türkiye’de 1980 sonrası izlenen 
ekonomi politikaları neticesinde 
(Kibritçioğlu, 2001:177) kadınların 
işgücü piyasalarındaki durumu 
şekillenmeye başlamıştır. Tablo 
1’de genel olarak 1988-2016 yılları 
arası gerçekleşen ve kadının işgü-
cü piyasalarındaki yerini gösteren 
rakamsal ve oransal bilgiler TÜİK 
verileri üzerinden sunulmuştur. 
Tablo 1 incelendiğinde, çalışma 
çağındaki kadın nüfusunun artış 
içinde olduğu ve bu 27 yıllık sü-
reç içerisinde yaklaşık olarak iki 
katına çıktığı görülmektedir. Aynı 
dönem içerisinde kadın işgücü de 
yaklaşık iki katına çıkmış durum-
dadır. Ancak, kadın istihdamı ko-
nusunda buna paralel bir durum 
söz konusu değildir. 1988 yılında 
%30,6 olan kadın istihdam oranı, 
1990 yılında %31,2 seviyesine ka-
dar yükselmiş fakat 1990 sonrası 
dönemde kadın istihdamı düşüş 
eğilimi göstermiştir. 1990 sonrası 
süreçte önce 1993 yılında %24,3 
seviyesine gerileyen kadın istih-
damı, 2005 yılında %20,7 seviye-
sine kadar düşmüştür. 
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2005 yılından sonra toparlan-
ma sürecine giren kadın istihda-
mı 2010 yılında %24 seviyesine 
yükselmiş, 2014 yılında %26,7, 
2015 yılında %28,8 ve son olarak 
2016 yılında ise %30 düzeyinde 
olmuştur. 2016 yılı itibariyle ka-
dın istihdam oranları, henüz 1990 
öncesi dönemi yakalayamamıştır. 
Çalışma çağındaki kadın nüfusu-
nun artması ve kadın işgücünün 
çoğalması karşısında kadın istih-

dam oranlarının düşük kalma-
sı, Türkiye açısından kadınların 
emek piyasasında tam olarak ve-
rimli bir şekilde kullanılamadığını 
göstermektedir. Bu durum genel 
olarak iktisadi kalkınmanın sür-
dürülebilmesi, toplumsal refahın 
sağlanması ve ülkenin gelişme-
si konusunda önemli bir engel ve 
sorun olarak Türkiye’nin karşı-
sında durmaktadır.

Tablo 1. Seçili Yıllarda Türkiye’de Kadının İşgücü Piyasalarındaki 
Durumu (Bin Kişi/15+)

Yıllar Kadın Çalışma Çağı 
Nüfusu İşgücü Toplam İstihdam 

Edilen
İstihdam 
Oranı (%)

1988 17.085 5.855 5.235 30,6

1990 18.045 6.160 5.637 31,2

1993 19.673 5.269 4.777 24,3

1998 22.339 6.537 6.092 27,3

2000 23.295 6.188 5.801 24,9

2003 24.652 6.555 5.891 23,9

2005 24.686 5.750 5.108 20,7

2008 25.855 6.329 5.595 21,6

2010 26.740 7.383 6.425 24,0

2014 28.841 8.729 7.689 26,7

2015 29.281 8.953 7.759 28,8

2016 29.539 9.153 7.952 30,0

Kaynak: TÜİK, 2017 (www.tuik.gov.tr, Erişim Tarihi:10.02.2017)
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Türkiye’de kadının işgücü pi-
yasalarındaki konumunun daha 
iyi anlaşılabilmesi için özellikle 
istihdam oranlarının gelişmiş ül-
kelerle kıyaslanması önemlidir. 
2014 yılı itibariyle dünyanın en 
büyük 10 ekonomisinin kadın is-
tihdamı konusunda geldiği son 
durum Tablo 2’de görülmektedir. 
Aynı yılın sonunda dünyada ka-
dın istihdamının ortalaması %47,1 
düzeyindeyken, gelişmiş ülkeler-
de bu oranlara paralel istihdam 
oranları göstermektedir. Dünya 
ortalamasının oldukça altında 
kalan İtalya’nın, ülkemizle kar-
şılaştırıldığında kadın istihdamı 
konusunda rakamsal açıdan daha 
başarılı olduğu görülmektedir. 
OECD ülkelerinin genel ortala-
masına bakıldığında ise 2014 yılı 
sonunda kadın istihdamının oranı 
%57,4 düzeyinde gerçekleşmiştir 
(http://www.oecd.org/).

Türkiye’nin gelişmiş ülkeler-

deki kadın istihdam rakamlarının 
altında bir durum sergilemesi, ka-
dınların kayıtlı işgücü piyasala-
rında kendilerine tam olarak yer 
bulamadığını göstermektedir. Or-
taya çıkan bu durum, ülke ekono-
misi açısından çok büyük bir ka-
yıp olduğu gibi, kadın nüfusunun 
bireysel gelişmesinin önünde de 
önemli bir etkendir. 

Tablo 3’te yıllara göre kadın is-
tihdamının sektörel dağılımı TÜİK 
verilerine göre verilmiştir. Baş-
langıçta tarım sektöründe yoğun-
laşan kadın istihdamı geçen sü-
reç içerisinde hizmet sektörüne 
doğru kayma eğilimi göstermiştir. 
2000 yılında tarım sektöründe 
%60,7, sanayi sektöründe %12,8 ve 
hizmet sektöründe ise %26,5 ora-
nında gerçekleşen kadın istihdam 
oranları; 2015 yılına gelindiğinde 
%32,5’i tarım sektöründe, %15,8’i 
sanayi sektöründe ve %51,7’si ise 
hizmet sektöründe bir görünüm 
ortaya koymuştur.

Tablo 2. 2014 Yılında Seçili Ülkelerde Kadın İstihdam Oranı (%) 
(15+ yaş)

Ülke Kadın İstihdam Oranı(%) Ülke Kadın İstihdam Oranı(%)

ABD 53,5 Birleşik Krallık 53,7

Çin - Rusya 60,3

Japonya 47,6 Brezilya 50

Almanya 52,2 İtalya 34,6

Fransa 46,8 Kanada 57,6

Kaynak: ILO, 2015
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Eğitim seviyesi düşük olan ka-
dınların işgücü piyasalarına katıl-
ma olanakları, gerek kendileri gibi 
eğitim seviyesi düşük erkeklere 
gerekse kendilerinden yüksek 
eğitim seviyesine sahip kadınla-
ra göre oldukça düşüktür (Gül ve 
diğ., 2008:77). Kadınların işgücü 
piyasalarında meydana gelen ka-
yıtlı istihdam durumunu eğitim 
açısından Tablo 4 verilerine göre 
incelediğimizde, kadın istihdamı-
nın büyük çoğunluğunun temel 
eğitim düzeyinde gerçekleştiği 

gözlenmektedir. Kadın istihda-
mının yaklaşık olarak %60’ı temel 
eğitim düzeyi ve altında eğitim 
gören kadın çalışanlardan mey-
dana gelmektedir.

Tablo 4 verilerine göre 2016 yı-
lında istihdam edilen kadınlardan 
707.000 kişi okuma yazma bilme-
yen durumda iken, 432.000’i ise 
okuma yazma bilen, fakat her-
hangi bir okul bitirmeyen durum-
dadır. Kısaca, yaklaşık bir milyon 
kayıtlı çalışan kadın herhangi bir 
okula gitmemiştir. 

Tablo 3. Yıllara Göre Türkiye’de Kadın İstihdamının Sektörel 
Dağılımı (%) (15+ yaş)

Yıllar Tarım Sanayi Hizmetler
2000 60,7 12,8 26,5
2005 51,7 14,8 33,5
2006 46,3 16,4 40,3
2007 42,7 16,1 40,2
2009 41,6 15,3 43,1
2011 42,2 15,2 41,6
2012 36,0 15,0 49,3
2014 32,9 16,1 51,0
2015 32,5 15,8 51,7

Kaynak: TÜİK, 2016; World Bank Database, 2016

Tablo 4. Türkiye’de Eğitim Durumuna Göre Kadın İstihdamı 
(Bin Kişi) (15+ yaş)

2000 2003 2005 2007 2010 2012 2015 2016

Okuma-yazma bilmeyen 1.247 1.042 750 688 771 812 777 707

Okuma yazma bilen okul 
bitirmeyen 231 235 320 363 465 492 437 432

İlkokul 2.687 2.727 1.983 1.881 2.233 2.432 2.486 2,582
Ortaokul veya dengi 
meslek okul 231 285 279 249 230 273 389 392

Genel lise 498 451 484 546 535 608 645 675
Lise dengi meslek okul 261 317 334 396 438 480 596 623
Yüksekokul veya fakülte 632 759 817 982 1.271 1.611 2.074 2,289
İlköğretim 14 75 140 251 482 602 654 652

Kaynak: TÜİK, 2017 (www.tuik.gov.tr, Erişim Tarihi:10.02.2017)
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2016 yılında kadının eğitim 
durumuna göre istihdamı yük-
sek öğretim mezunlarında %59,3 
düzeyinde, teknik lise mezunla-
rında %32,9 düzeyinde, lise me-
zunlarında %26,6 düzeyinde, lise 
altı mezunlarda %24,4 düzeyin-
de ve okur yazar olmayanlarda 
%14,7 düzeyinde gerçekleşmiştir. 
Aynı dönem için işgücüne katıl-
ma oranı yüksek öğretim mezun-
larında %71,3, lise mezunlarında 
%33,7, lise altı eğitimlilerde %27,2 
ve okur yazar olmayanlarda ise 
%15,2 düzeyinde meydana gel-
miştir (www.tuik.gov.tr). Ülke-
mizde kadın işgücünün ortalama 
eğitim seviyesi düşüktür. Ülke-
mizde eğitim seviyesi düşük ka-
dınlar niteliksiz işlerde, enformel 
piyasa içerisinde düşük ücretler 
karşılığında çalışmaktadır (KSGM, 
2008:12). Tüm bu göstergeler, ka-
dınların eğitim durumları artıkça 
kayıtlı işgücü piyasalarında daha 
çok yer bulduklarını ortaya koy-
maktadır. Kadın nüfusunun eğiti-
mi işgücü piyasaları açısından da 
önemli bir noktaya gelmiştir. 

Türkiye’de kadının kayıtlı işgü-
cü piyasalarında yer alamaması-
nın nedenleri birden fazladır. Bu 
nedenlerden en önemlilerinden 
bir tanesi, kadının daha çok en-
formel çalışmada yer almasıdır. 
Kadınların düşük eğitim oranları-
nın yansıması ve enformel çalış-
mada yer almaları, kayıtlı işgücü 
piyasasında olmalarının önündeki 
iki büyük engeldir.

3. Türkiye’de Kadının Enformel 
Çalışması 
Enformel çalışma, diğer bir 

ifade ile kayıt dışı istihdam, tüm 
ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de 
de yıllardır önemli bir sorun ola-
rak gündemde kalmaya devam 
etmiştir. Enformel çalışmanın 
azaltılması ve önlenmesi ile ilgili 
aktif uygulamalar devreye sokul-
muş, ülke genelinde ‘’kayıt dışı ile 
mücadelede eylem planı’’ oluş-
turulmuş (GİB, 2015:2) ve özel-
likle kalkınma planlarında (Ersel, 
1998:27-30) enformel çalışma ile 
mücadele edilmesi açık bir şekilde 
yer bulmuştur. Tüm bu etkin mü-
cadeleler sonucunda Türkiye’de 
enformel çalışma oranları geçmi-
şe oranla azalma göstermiş, fakat 
henüz tam olarak istenilen sevi-
yeye gelmemiştir.

Tablo 5’te, Türkiye’de 2002 ile 
2016 yılları arasında ortaya çıkan 
kayıt dışı istihdam (enformel ça-
lışma) verileri sunulmuştur. Tab-
lo 5 incelendiğinde ilk olarak ön 
plana çıkan durum, geçen on beş 
yıllık süre içerisinde enformel ça-
lışma oranlarının düşüş eğilimin-
de olduğudur. 2002 yılında %52,14 
düzeyinde olan genel enformel 
çalışma oranları, düşüş trendine 
girerek 2010 yılında %43,25 ora-
nına kadar gerilemiştir. 2010 yı-
lından sonra düşüş eğilimi devam 
ederek 2016 yılı itibari ile %33,49 
düzeyine kadar gerilemiştir. Aynı 
şekilde 2002 yılında %31,74 dü-
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zeyinde olan tarım enformel ça-
lışma oranları 2016 yılında %21,72 
düzeyine gerilemiştir. Tarımda 
enformel çalışma oranları ise 2016 
yılında %82,09 düzeyinde gerçek-
leşirken, aynı dönemde sanayide 
enformel çalışma %20,20 düzeyin-
de oluşmuştur.  Mevcut durum-
dan da anlaşılacağı gibi, özellikle 
tarımda meydana enformel çalış-
ma, Türkiye açısından önemli bir 
sorun olmakla birlikte, enformel 
çalışma ile mücadele sonucu ge-
nel olarak önemli bir yol kat edil-

diği, kayıt dışı istihdamın azalma 
eğiliminde olduğu açık bir şekilde 
gözlenmektedir.

Türkiye’deki enformel ça-
lışma oranlarının, ortaya çıktığı 
yıllar içerisinde aylara göre ince-
lenmesi, enformel çalışmanın yıl 
içerisinde dönemsel olarak nasıl 
bir eğilim gösterdiğini elde ede-
bilmek için önemlidir. Şekil 1’de 
2013-2015 yılları için Türkiye’de 
meydana gelen enformel çalışma 
oranları aylara göre ayrıntılı bir 
şekilde verilmiştir.

Tablo 5- Türkiye’de Enformel Çalışmanın Genel Görünümü 
(2002-2016)

YILLAR TARIM TARIM DIŞI SANAYİ HİZMET İNŞAAT GENEL

2002 90,14 31,74 36,40 29,19 - 52,14

2003 91,15 31,55 36,43 29,00 - 51,75

2004 89,90 33,83 37,28 31,96 - 50,14

2005 88,22 34,32 38,11 32,27 - 48,17

2006 87,77 34,06 38,12 31,88 - 46,97

2007 88,14 32,34 35,51 30,63 - 45,44

2008 87,84 29,76 31,61 28,77 - 43,50

2009 85,84 30,08 33,43 28,40 - 43,84

2010 85,47 29,06 32,68 27,11 - 43,25

2011 83,85 27,76 31,50 25,71 - 42,05

2012 83,61 24,51 27,89 22,73 - 39,02

2013 83,28 22,40 25,23 20,90 - 36,75

2014 82,27 22,32 20,26 21,09 36,61 34,97

2015 81,16 21,23 19,13 20,05 35,58 33,57

2016 82,09 21,72 20,20 20,35 35,76 33,49

Kaynak: www.tuik.gov.tr (www.tuik.gov.tr, Erişim Tarihi:10.02.2017)



70  TÜRKİYE’DE KADINLARIN ENFORMEL ÇALIŞMASI VE İŞGÜCÜ PİYASALARINDAKİ KONUMU / Gökçe CEREV - Sera YILDIRIM

Şekil 1 verileri incelendiğinde, 
genel enformel çalışma verilerinin 
özellikle yaz aylarında yükseliş 
eğilimi gösterdiği gözlenmektedir. 
2015 yılı için Ocak ayında %32,37 
oranında gerçekleşen genel en-
formel çalışma oranı Şubat ayında 
düşüş göstererek %31,68’e gerile-
miş, fakat sonraki aylarda yükse-
liş eğilimine girmiştir. Mart ayında 
%32,75 oranına yükselen enfor-
mel çalışma oranı yükselişine de-
vam etmiş, Mayıs ayında %33,98 
seviyesine ulaşmış ve Temmuz’da 
%35,01, Ağustos ayında ise %35,13 

oranı ile yıl içerisinde zirve nokta-
sına ulaşmıştır. Daha sonraki ay-
larda tekrar düşüş eğilimine giren 
genel enformel çalışma oranları, 
Aralık ayında başlangıç noktası-
na yakın bir düzeyde %32,05  ile 
yılı tamamlamıştır. 2013 ve 2014 
yılları için de aynı eğilim şekilde 
gözlenmektedir. Bu durum, özel-
likle yaz aylarında mevsimsel iş-
lerde enformel çalışma oranları-
nın yükseldiğini göstermektedir. 
Özelikle tarım sektöründeki en-
formel çalışmanın meydana gelen 
tabloda etkisi büyüktür.

Şekil 1. Türkiye’de 2013-2015 Yıllarında Aylara Göre 
Genel Kayıt Dışı İstihdam (%)

Kaynak: SGK Kayıt Dışı İstihdam ile Mücadele Verileri 2016 

Enformel çalışma oranlarının 
cinsiyete göre incelenmesi, kadın-
ların enformel çalışma içerisindeki 
durumunu ortaya koyması açısın-
dan önemlidir. Şekil 2’de Türki-
ye’de 2005 ile 2015 yılları arasında 
cinsiyete göre enformel çalışma 

oranları verilmiştir. Şekil 2 verileri 
incelendiğinde, ilk olarak ön plana 
çıkan, kadınlarda enformel çalışma 
verilerinin erkeklerin çok üzerinde 
olduğudur. Enformel çalışma ka-
dınlarda erkeklere oranla ortalama 
iki katı kadar fazla oluşmaktadır. 
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2005 yılında kadınlarda %64,96 
oranında ortaya çıkan enformel 
çalışma erkeklerde ise %42,44 
oranında gerçekleşmiştir. Za-
man içerisinde enformel çalışma 
verileri hem erkeklerde hem de 
kadınlarda düşüş eğilimine gir-
miştir. 2010 yılında enformel ça-
lışma kadınlarda %58,49 oranın-
da, erkeklerde %38,51 düzeyinde 
gerçekleşmiştir. 2015 yılında ise 
kadınlarda bu oran %46,05, er-

keklerde ise %28,15 olmuştur. 
Kadınlarda yüksek düzeyde olan 
enformel çalışma oranları kadın-
ların kayıtlı iş gücü piyasalarına 
katılmasında önemli bir engel 
olarak sayısal yönüyle de ortaya 
çıkmaktadır. Kadınların çalış-
ma yaşantısı içerisinde yeterince 
bulunamaması ve enformel ça-
lışmanın kadın işgücü içerisinde 
yaygın olarak gözükmesi ciddi 
bir sorundur. Çalışma hayatında 

Şekil 2. Türkiye’de Cinsiyete Göre Kayıt Dışı İstihdam 
(2005-2015/ %)

Kaynak: SGK Kayıt Dışı İstihdam ile Mücadele Verileri 2016

kadınlar sosyal yararların düşük 
olduğu ya da hiç olmadığı çalışma 
şartları ile erkeklere göre daha 
güvencesiz koşullarda çalışmak-
tadır (Altay, 2007:5). 

Enformel çalışmanın ortaya 
çıkmasında eğitim önemli bir et-
kendir. Eğitimli insanların işgücü 
piyasasında kendine yer bulması 
ve sosyal güvenlik bilincinin daha 
fazla olması nedeni ile enformel 
çalışma verileri eğitimli kişilerde 
daha düşük düzeydedir (Dayıoğ-

lu ve Başlevent, 2012:154). Şekil 
3’te 2010 ile 2015 yılları arasında 
eğitim durumuna göre enformel 
çalışma verileri yer almaktadır. 
Şekil 3 verilerine göre, enformel 
çalışma okuma yazma bilmeyen-
lerde en yüksek miktarda gerçek-
leşmektedir. Bunu, okuma yazma 
bilip bir okul bitirmeyenler takip 
etmekte, yüksek okul ve fakülte 
mezunlarında ise en düşük oran-
da ortaya çıkmıştır. 
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Enformel çalışma özellik-
le okuma yazma bilmeyenler-
de %90’lar seviyesinde ortaya 
çıkmaktadır. Okuma yazma bi-
lip okul bitirmeyenlerde bu oran 
ortalama %80 düzeyinde olur-

ken, ilkokul mezunlarında %50 
oranında gerçekleşmiştir. Eğitim 
düzeyi arttıkça enformel çalışma 
azalmakta olup, yüksek okul ve 
fakülte mezunlarında ortalama 
%10 düzeyinde gerçekleşmiştir. 

Şekil 3. Türkiye’de Eğitim Durumuna Göre Kayıt Dışı İstihdam 
(2010-2015/%)

Kaynak: SGK Kayıt Dışı İstihdam ile Mücadele Verileri 2016

Bu durum, eğitimin enformel ça-
lışma ile mücadelede önemli bir 
unsur olduğu gerçeğini ortaya 
koymaktadır ve kadınların ülke 
genelindeki eğitim durumlarının 
bu sonuçların ortaya çıkmasında 
etkisinin büyük olduğunu göster-
mektedir.

Kadınların enformel çalışma 
eğilimlerinin nedenlerinin ortaya 
konulmasında TÜİK verileri önem 
taşımaktadır. Tablo 6’da TÜİK ta-
rafından herhangi bir sosyal gü-
venlik kurumuna kayıtlı olmadan 
çalışan kadınların 1988 ile 2016 
yılları arasındaki durumu ayrıntılı 
olarak verilmiştir. Tablo 6 verileri-

ne göre, kadınlarda meydana ge-
len enformel çalışma oranlarının 
yıllara göre analizi şu şekildedir;
n	1988 yılı oluşan verilerde 

kadınlarda enformel çalışma özel-
likle tarım sektöründe ücretsiz 
aile işçisi olarak yoğunlaşmakta-
dır. Tarım dışı sektör içerisinde ise 
özellikle ücretli ve kendi işlerinde 
çalışan kadınlarda enformel çalış-
ma daha çok görülmektedir.
n	1988 yılından 2000’li yıllara 

kadar geçen on iki yıllık süre içe-
risinde tarımda ücretsiz aile işçisi 
olarak görülen enformel çalışma, 
tarım dışında ise ücretli çalışan-
larda daha çok görülmektedir.
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Tablo 6. Esas İşlerinden Dolayı Herhangi Bir Sosyal 
Güvenlik Kuruluşuna Kayıtlı Olmayan Kadınlar (Bin Kişi/+15)

Y
IL

LA
R

TOPLAM TARIM TARIM DIŞI

TO
P

LA
M

 

Ü
CR

ET
Lİ

 

Y
EV

M
İY

EL
İ 

İŞ
V

ER
EN

 

K
EN

D
İ H

ES
A

B
IN

A
 

Ü
CR

ET
Sİ

Z 
A

İL
E 

İŞ
Çİ

Sİ
 

TO
P

LA
M

 

Ü
CR

ET
Lİ

 

Y
EV

M
İY

EL
İ 

İŞ
V

ER
EN

 

K
EN

D
İ H

ES
A

-
B

IN
A

 
Ü

CR
ET

Sİ
Z 

A
İL

E 
İŞ

Çİ
Sİ

 

TO
P

LA
M

 

Ü
CR

ET
Lİ

 

Y
EV

M
İY

EL
İ 

İŞ
V

ER
EN

 

K
EN

D
İ H

ES
A

-
B

IN
A

 
Ü

CR
ET

Sİ
Z 

A
İL

E 
İŞ

Çİ
Sİ

 

1988

4.
31

0

13
9

22
2 2 32
2

3.
62

5

3.
97

1

20 17
9 1

20
5

3.
56

6

33
9

11
9

43 1 11
7

59

1990

4.
77

3

15
5

16
2 - 58
0

3.
87

7

4.
36

8

17 12
4 - 41
5

3.
81

2

40
5

13
8

38 - 16
4

65

1995

4.
66

7

18
4

27
2

14 43
7

3.
76

0

4.
18

6

1 18
9 8 29
2

3.
69

5

48
1

18
3

82 6 14
5

65

2000

4.
22

9

21
9

30
8 5 56
1

3.
13

7

3.
54

3

2 19
2 1

40
5

2.
94

3

68
6

21
7

11
6 4 15
6

19
3

2005

3 
31

8

82
1

18 61
0

1 8
69

2 
33

0

15
1 8 43
4

1 7
38

98
8

67
0

10 17
6

13
2

2010

3 
75

8

85
7

22 74
6

2 
13

3

2 
61

9

20
7 9 41
5

1 9
88

1 1
39

65
0

13 33
2

14
4

2011

4 
03

0

94
5

20 73
1

2 
33

4

2 
83

1

22
0 7 42
1

2 
18

3

1 1
99

72
5

13 31
0

15
1

2012

3 
95

9

91
7

18 70
6

2 
31

8

2 
75

7

19
3 7 39
9

2 
15

8

1 2
02

72
5

11 30
7

16
0

2013

3 
97

3

96
0

13 73
0

2 
27

1

2 
72

1

20
2 4 39
1

2 
12

3

1 2
52

75
7 8 33
9

14
7

2014

3 
56

9

88
7

13 70
0

1 9
68

2 
27

6

10
8 4 34
3

1 8
22

1 2
92

77
9

10 35
7

14
6

2015 3 
71

1

99
7 9 59
9

2 
10

7

2 37
6

19
0 2 24
6

1 9
38

1 3
36

80
7 7 35
3

16
9

2016

3 
67

9

1 0
31 15 61
2

2 
02

1

2 
24

7

17
2 4 23
6

1 8
34

1 4
32

85
8

11 37
6

18
7

Kaynak: TÜİK verileri (www.tuik.gov.tr, Erişim Tarihi:10.02.2017) 
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n	2016 Ağustos ayı itibari ile 
oluşan verilerde enformel çalışma 
tarımda ücretsiz aile işçisi olarak, 
tarım dışı sektörde ise ücretli ve 
yevmiyeli çalışan kadınlarda daha 
çok görülmektedir. 

TÜİK verilerine göre, 2014 yı-
lında kadınlarda enformel çalış-
ma tarımda %94,4 oranında, tarım 
dışında ise %25,9 oranında ortaya 
çıkmıştır. Bu oranlar 2015 yılında 
tarımda %94, tarım dışında %24,2 
olarak meydana gelirken, 2016 yı-
lına gelindiğinde, enformel çalış-
ma tarımda %94,3, tarım dışında 
%24,2 oranında meydana gelmiş-
tir. Kadınların enformel çalışma 
verileri son yıllarda durağan bir 
yapı göstermiş, daha önceki yıl-
larda elde edilen azalma eğilimi 
yavaşlamaya başlamıştır (www.
tuik.gov.tr).

Genel Değerlendirme ve 
Öneriler
Türkiye’de enformel çalışma 

ile mücadele her ne kadar etkin 
bir şekilde devam ettirilmeye 
çalışılsa da, günümüzde gelinen 
son nokta, enformel çalışmanın 
oransal büyüklüğünün gelişmiş 
birçok ülke ekonomisine kıyasla 
oldukça yüksek düzeyde olduğu-
dur. Özellikle kadınlarda çok yük-
sek düzeyde görülen enformel 
çalışmanın etkileri ve sonuçları 
çok boyutludur. Öncelikli olarak 
kadınlarda görülen enformel ça-
lışmanın maddi boyutu ülkenin 
geneli açısından hem doğrudan 
doğruya sigortasız çalışan kadına 
ve ailesine hem de dolaylı olarak 

devlet ve topluma zarar vermek-
te, toplumda ekonomik ve sosyal 
sorunlara neden olmaktadır. Tür-
kiye’de kadınlar açısından sos-
yal güvencesizliği ve yoksulluğu 
neredeyse kalıcı hale getiren en-
formel çalışma, işverenler için de 
haksız rekabete neden olmakta-
dır. Devletin vergi gelirlerini azal-
tıp bütçe açıklarına sebep olan 
enformel çalışma, aynı zamanda 
gelir dağılımını adaletsiz kılmak-
ta, çalışma hayatında verimlili-
ği düşürmekte, sosyal güvenlik 
sisteminin aktüel dengesini boz-
maktadır.

Türkiye’de enformel çalışma 
ile mücadele kapsamında bugüne 
kadar yürütülmüş olan çalışma-
lar her ne kadar oransal olarak 
iyileşme sağlasa da, özellikle ka-
dınlarda enformel çalışmaya ne-
den olan temel yapısal sorunları 
çözmeye yönelik sistematik plan 
ve programlar tam anlamıyla et-
kili olamamıştır. Çözüm yolu ola-
rak, ekonomik konjonktüre göre 
hareket edilmiş, sorunun çözü-
mü çoğu zaman vergi ve sigorta 
prim oranlarının indirilmesinde 
aranmıştır. Bu nedenle, kadınla-
rın enformel çalışması ile müca-
dele kapsamında bugüne kadar 
yürütülmüş çalışmalar istenilen 
sonuçları elde etmek için yeterli 
olmamıştır. 

Türkiye’de kadınlarda ağırlıklı 
olan enformel çalışmanın önlen-
mesi ve azaltılması için yapılması 
gerekenler şu şekilde sıralanabi-
lir:
n	Kadınlarda enformel çalış-

manın yüksek düzeyde olması-
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nın, kadınların kayıtlı iş gücü pi-
yasalarına katılmalarında büyük 
bir engel olduğu unutulmamalıdır. 
Enformel çalışmanın azaltılarak, 
kadın istihdam oranlarının artırıl-
ması Türkiye’yi ekonomik açıdan 
daha güçlü hale getirecektir. 
n	Enformel çalışmanın özel-

likle eğitim düzeyi düşük kişiler-
de daha çok ortaya çıktığı bilinci 
ile kadınların eğitimine daha fazla 
önem verilmeli, kadınlara yönelik 
planlı bir kampanya ile enformel 
çalışmanın gerek bireye gerekse 
ülke ekonomisine verdiği zarar-
lar açık bir şekilde anlatılmalıdır. 
Böylelikle kadınlarda sosyal gü-
venlik bilinci yaratılmalıdır.
n	Kadınlarda enformel çalış-

manın yüksek düzeyde görüldüğü 
tarım sektörüne yönelik tedbirler 
artırılmalı, üretilecek özel projeler 
ile tarım sektöründe ortaya çıkan 
enformel çalışma verileri düşü-
rülmelidir.
n	Toplumda ve işverenlerde 

sigortasız çalışmanın neden ol-
duğu olumsuzluklar konusunda 
var olan bilgi ve bilinç eksikliği 
giderilmeli ve sigortalı çalışma 
konusunun ne kadar önemli ol-
duğu hususunda toplumsal bilinç 
yaratmak amacıyla, özellikle en-
formel çalışmanın yoğun olduğu 
bölgelerde kitle iletişim araçları 
ile bilgilendirme ve bilinçlendirme 
faaliyetleri en üst düzeye çıkarıl-
malıdır.
n	Kadınların çalışma haya-

tında kayıt altına alınabilmesi 
için kamu kurum ve kuruluşla-
rı arasında iş birliği artırılmalıdır. 

Özellikle muhtarlıklar ve yerel 
yönetimler gerektiği durumlar-
da kontrol mekanizmasına dahil 
edilmelidir. 
n	Enformel çalışma ile müca-

dele kapsamında denetimler ar-
tırılmalı, idari tedbirlerin yanında 
gerekli cezai yaptırımların hem 
işverene hem de gerekiyorsa çalı-
şana uygulanması sağlanmalıdır.

Unutulmaması gereken temel 
nokta, Türkiye nüfusunun yakla-
şık yarısını oluşturan kadınların 
işgücü piyasalarında daha verimli 
kullanılmasının, ülkenin iktisadi 
kalkınması ve toplumsal geliş-
mesi için çok önemli olduğudur. 
Kadınların kayıtlı iş gücü piyasa-
larına tam olarak katılamaması 
sonucu kadın istihdam oranları-
nın düşük kalması nedeniyle Tür-
kiye her yıl çok büyük ekonomik 
kayba uğramaktadır. Enformel 
çalışma  ise, kadının işgücü piya-
salarına katılması önünde önem-
li bir engeldir. Enformel çalışma 
hem bireyin kendisine hem de 
toplumun geneline ciddi zararlar 
vermektedir. Her ne kadar enfor-
mel çalışma ile mücadele artmış 
olsa bile, kadınlarda enformel ça-
lışma verileri hala yüksek oran-
lardadır. İktisadi kalkınma toplu-
mun her kesiminin ortak katkısı 
ile gerçekleşebilir. Bu bağlamda, 
kadınlardaki enformel çalışmayı 
azaltma Türkiye’nin geleceği açı-
sından önemlidir. Ekonomik kal-
kınma ve toplumsal ilerleme için 
işgücü piyasalarında kadınlar göz 
ardı edilemez.
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ÖZET
Kamuda istihdam edilen alt iş-

veren işçilerinin sendikalaşması ve 
yetkili işçi sendikalarının bu işçiler 
adına toplu iş sözleşmesi imzalama-
larının önünde büyük engeller bulun-
maktaydı. 6552 sayılı Kanundan önce 
imzalanan toplu iş sözleşmeleri de 
mevzuattan dolayı uygulanmamak-
taydı. Bu engelleri ortadan kaldırmak 
için 6552 sayılı Kanun ile yeni bir dü-
zenleme getirilmiştir. Bu düzenle-
me ile alt işverenlerin kamu işveren 
sendikalarını yetkilendirmeleri ve bu 
Kanuna dayanarak yetkili işçi sendi-
kalarının kamu işveren sendikaları 
ile toplu iş sözleşmesi imzalamalarına 
imkân tanınmıştır. Ancak bu düzen-
leme birçok sorunu da beraberinde 
getirmiştir. Yetkilendirmenin mev-
zuata uygun nasıl yapılacağı, bu sü-
reçte yaşanan sorunlar ve kamudaki 
alt işveren işçilerinin kadroya alın-
ması ile ilgili alternatif çözüm önerile-
ri bu yazıda ele alınmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Toplu iş söz-
leşmesi, alt işveren, kamu işveren 
sendikası, yetkilendirme, 6552 sayılı 
kanun 

ABSTRACT
There were major obstacles to the 

unionization of sub-contractor wor-
kers employed in the public sector 
and the signing of collective bargai-
ning agreements by authorized trade 
unions on behalf of these workers. 
Collective agreements concluded 
before the Law No. 6552 were not 
implemented due to the legislation. 
A new regulation has been introdu-
ced with the Law No. 6552 to remove 
these obstacles. This arrangement 
allows sub-contractors to authorize 
public employers’ unions and, based 
on this Law, authorized trade unions 
sign collective agreements with pub-
lic employers’ unions. However, this 
regulation brought many problems. 
It is discussed in this article how to 
make the authorization properly in 
legal sense, the problems experien-
ced in this process, and the alterna-
tive solutions such as employment of 
sub-contractor workers as perma-
nent employees in the public sector.

Keywords: Collective agreement, 
sub-contractor, public employer uni-
on, authorization, Law No. 6552
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1. GİRİŞ
Sanayi Devrimi için net bir ta-

rih verilmese dahi, her yeni ge-
lişme bardağı doldurmaya devam 
etmiştir. Son damlanın buhar 
makinesi olduğunu söylemek ye-
rinde bir tespit olacaktır. Sanayi 
Devrimi sadece üretim ilişkileri-
ni değiştirmemiş, aynı zamanda 
toplumda köklü değişikliklere de 
neden olmuştur. Köy kavramı ye-
rini kente, küçük dükkân ve atöl-
ye yerini fabrikaya, geçimlik üre-
tim yerini kitle üretimine, azla ka-
naat yerini yarının belirsizliğine, 
sadece babanın çalıştığı aile yerini 
anne ve çocukların da çalıştığı 
aileye bırakmıştır. Köyle her tür-
lü bağı kopan ve şehre mahkûm 
olan ve bir bakıma mülksüzleşen 
büyük insan yığınları için hayatın 
zorlukları eskiye göre katlanmış-
tır. İş bulmanın zorlaştığı, tek ki-
şinin çalışmasının yetmediği, dü-
şük ücretler, kötü çalışma koşul-
ları, işverenlerin çalışanlara bakışı 
ve devletin tarafsız rolü, emeği ile 
geçinenler için en kötü bileşenle-
rin bir araya gelmesine neden ol-
muştur. 

Dünya sadece ekonomik ola-
rak değil, bir bütün olarak değiş-
meye devam etmiştir. Bazı alan-
lardaki değişiklikler daha belirgin 
olsa da, değişim bir bütün olarak 
bütün alanları etkilemiştir. Fran-
sa’da yaşanan ihtilal ve ekonomi-
de hâkim olan liberal anlayışla bir-
likte, sanayi döneminin ilk yılları 

emeği ile geçinenler için oldukça 
zorlu geçmiştir. Yaşanan bu kötü 
duruma karşı, önceleri bireysel 
ve dağınık olarak verilen tepkiler 
daha sonra planlı ve amaca odaklı 
tepkilere öncülük görevi görmüş-
tür. Dönemin zorluğu ve yaşanan 
sıkıntılar insanları birbirine yak-
laştırmış ve geniş yığınların bir 
arada oluşu da emek hareketleri 
için uygun zemin oluşturmuştur. 
Bu dönemde liberal anlayışın hâ-
kim olmasından dolayı, ücretler 
başta olmak üzere, çalışma haya-
tına ait bütün koşullar işverenler-
ce tek taraflı olarak belirlenmiştir.

Küçük çaplı ve dağınık olarak 
başlayan emek direniş hareket-
leri, özellikle vasıflı ve zanaatkâr 
işçilerin öncülüğünde daha derli 
toplu ve örgütlü bir hale gelmiştir. 
İşçilerin temsilcileri olarak tanın-
maya başlamaları ile birlikte sen-
dikalar, işverenin sınırsız yönetim 
hakkına ortak olmuşlardır. Özel-
likle yaşanan dünya savaşlarının 
da etkisi ile birlikte, sendikalar, 
bir süre sonra hem sistem hem de 
toplum tarafında kabul görmüş ve 
işçi sınıfını temsil eden en önemli 
kurumlar haline gelmişlerdir.

Liberal anlayışın hâkim oldu-
ğu dönemde bireysel akitler ön 
planda iken, sendikaların güç ka-
zanması ile birlikte toplu iş söz-
leşmeleri belirleyici olmuştur. 
Vasıf düzeyinin çeşitlenmediği, 
büyük fabrikaların hâkim olduğu 
dönemde sendikalar, uygulanan 
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ekonomik programların da etkisi 
ile 1970’li yıllara kadar bağıtladık-
ları toplu iş sözleşmeleri ile üyeleri 
için ciddi kazanımlar elde etmiş-
lerdir. 

Değişimin sürekli olduğu olgu-
su kendisini 1980’li yıllarda daha 
derin bir şekilde göstermiştir. 
Keynesyen politikaların terk edil-
diği ve neo-Liberal politikaların 
hâkim olduğu bu dönemde çalış-
ma ilişkilerinde yaşanan değişim 
ve küreselleşmenin her geçen 
gün kendisini daha fazla hisset-
tirmesi ile birlikte, sendikalar için 
“altın çağ” sona ermiş, yeni ve 
zorlu bir dönem başlamıştır. Katı 
iş ilişkileri yerine daha esnek bir 
yapı ve sermayenin rekabet gü-
cünü artırmak için çalışma iliş-
kilerinde değişim, bir zorunluluk 
olarak ortaya çıkmıştır. Bu çıkış 
değişimin de kalıcı olduğunu gös-
termiştir.1 Kalıcı hale gelen bu de-
ğişim örgütlü emeğin temsilcileri 
olan işçi sendikalarını zor durum-
da bırakmıştır. 

Katı çalışma ilişkileri yerine 
daha esnek çalışma ilişkilerinin 
tercih edilmesi ile birlikte işveren-
ler, tekrar bireysel akitlere dönüş 
yapmış ve kolektif ilişkilere soğuk 
bakmaya başlamışlardır. Siyasal 
alanda yaşanan gelişmeler, özel-
likle tek kutuplu dünya düzeni 
ile birlikte çok uluslu şirketlerin 
önem kazanması da sendikalar 

1–Vries, M. (2007). Liderliğin gizemi. (Çev. Zülfü 
Dicleli). İstanbul:  MESS Yayını. ( Eserin orijinali 
2006’de yayımlandı), 199.

için bir başka sorunlu alan olarak 
ortaya çıkmıştır. Küreselleşme ile 
birlikte sermaye akışında yaşa-
nan hızlanma, taşıma ve ulaşım 
alanındaki kolaylıklar, örgütlü 
emek için bir başka tehdit olarak 
ortaya çıkmıştır. Emeğin daha 
ucuz olduğu yerlere kayan ser-
maye, eskiden çok daha az olan 
işgücü piyasasındaki derin fark-
lılığı daha da derinleştirmiştir. Bir 
tarafta sendikal örgütlenme ile 
haklarını alan çekirdek bir işgücü 
diğer tarafta her türlü korumadan 
yoksun, tıpkı sanayi devriminin 
ilk yıllarındaki çalışma ilişkileri-
nin hâkim olduğu çevresel işgücü. 
İşgücünün, çekirdekteki nispeten 
sürekli ve vasıflı işçilerden olu-
şan kesimleri ile çeperdeki düşük 
vasıflı, geçici işçilerden oluşan 
kesimleri arasında kutuplaşma 
ve geçici istihdam biçimlerindeki 
artış, sendikaların yeni politikalar 
geliştirmesini zorlaştırmaktadır.2

Türkiye de sendikacılık, bazı 
küçük avantajlara sahip olsa da, 
sanayileşme alanında yaşanan 
gecikmeden dolayı gerekli örgüt-
lenmeyi zamanında gerçekleş-
tirememiştir. Sanayi hamlesinin 
çok geç başlaması, sendikaların 
örgütlenmelerini engelleyen en 
önemli faktörlerden biri olmuştur. 
Tarım ekonomisinin baskınlığının 
halen devam etmesi, kır ve kent 
ayrımının netlik kazanmaması 
yani mülksüzleşmenin tam olarak 

2–Petrol-İş. (2012).Küresel kapitalizm ve sendikal 
hareket. İstanbul: Petrol-İş Yayını, 38.



82  KAMUDAKİ ALT İŞVERENLERİN KAMU İŞVEREN SENDİKALARINI YETKİLENDİRMELERİ, ORTAYA ÇIKAN SORUNLAR VE ÇÖZÜME YÖNELİK BİR DEĞERLENDİRME / Şerefettin GÜLER

gerçekleşmemiş olması bir başka 
engel olarak halen devam etmek-
tedir. Özellikle kamuda örgütle-
nen işçi sendikaları, 1980 sonrası 
hızlanan özelleştirmeler karşısın-
da ciddi üye kaybına uğramışlar-
dır. Özelleştirme politikasının bir-
çok nedeni olduğu gibi, birçok so-
nucu da vardır. Değişen koşullarla 
birlikte devletin birçok alandan 
çıkması, günümüz şartlarında ar-
tık bir zaruret haline gelmiştir. 

Diğer işçilere nazaran çok para 
alan, az çalışan ve siyasi bağlan-
tıları sayesinde yahut sendika-
nın gücü ile işverenin yönetimini 
tehdit eder hale gelen kamunun 
daimi işçileri, özelleştirmelere de 
adeta davetiye çıkarmışlardır. 
Kamuda çalışan işçiler hakkında 
görsel ve yazılı basında çıkan ha-
berler de kötü bir imaj oluşmasına 
neden olmuştur. Bir kişinin yap-
ması gereken işi 10 kişinin yaptığı, 
evde anne, babaların dahi kamu-
da yatarak para kazanıldığına ina-
nıldığı ve giderek halkın da kamu 
çalışanlarının çalışmadan para 
kazandığına ikna olmalarına ne-
den olmuştur.3

Son yirmi yılda özellikle artan 
uluslararası rekabet karşısında 
işverenlerin benimsediği bir diğer 
sendikasızlaştırma stratejisi, alt 
işveren ya da diğer bir adıyla taşe-
ron uygulamasına başvurmaktır. 

3–Berkem, M. (2008). Demokrasinin Yetersizliği 
Sendikal Hareketin Önündeki En Büyük Engeldir. 
Sendikal Kriz Yaklaşımları. Ankara: Epos Yayınları, 
169-178.

Özellikle üretim faaliyetlerinin ve 
yerlerinin değerlendirilmesinde 
bu strateji çok önemlidir. Çünkü 
taşeronlaşma ile sermayenin ris-
kini azaltmanın önemli bir yolu, 
üretim sürecinde görece dengesiz 
kısımların taşeron yoluyla firma 
dışına kaydırılmasıdır.4 Üretim 
faaliyetleri ile dizayn, pazarlama, 
koordinasyon ve imalat alanla-
rında sıklıkla taşerona başvurul-
maktadır. Uluslararası boyutta 
alt-işveren uygulaması ile bu üre-
tim faaliyetleri uygun bölgelerde 
gerçekleştirilmektedir.5

Konu mahiyeti itibariyle Kamu 
ve özel sektör için farklı anlamlar 
taşımaktadır. Kamuda emeklilik 
yahut farklı nedenlerle işçi pozis-
yonunun boşalması ile yeni işçi 
alınamamakta (çoğu zaman Ma-
liye Bakanlığı kadro vermemekte) 
ve hizmetlerin yerine getirilmesi 
için Kamu İhale Kurumu’nun (KİK) 
belirlediği tip sözleşmeler baz alı-
narak hizmet satın alma yoluna 
gidilmektedir. Kamu kuruluşları 
genelde yardımcı işleri (temizlik, 
güvenlik, yemek, servis gibi) hiz-
met satın alma yoluyla gidermek-
tedirler.

Özel sektörde ise taşeron iş-
çilik, maliyetlerin düşürülmesi 
amacıyla tercih edilen bir yöntem 
olarak kullanılmaktadır. Örgütsüz 
ve daha düşük ücretlerin öden-
mesi ile taşeron işçileri (şayet 
4–Ercan, F. (1994). Post- Fordizmin Arka Bahçesi, 
Krizin Sevimsiz Çocuğu, Taşeronlaşma. Disk 
Araştırma Enstitüsü Aylık Bülteni, (15), 20.

5–Şenkal, A. (1999). Sendikasız endüstri ilişkileri. 
Ankara: Kamu – İş Yayını, 55.
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muvazaa yoksa) ciddi anlamda 
maliyetlerin düşmesi anlamına 
gelmektedir. Genel olarak taşeron 
işçileri, asgari ücret, yol ve yemek 
maliyeti ile çalıştırılmaktadır. İş-
verenler çoğu zaman da yasal bazı 
yükümlülüklerden kaçmak için 
(işçi sayısının artmasından do-
layı) işleri parçalayarak taşerona 
vermektedirler. 

İster kamuda olsun ister özel 
sektörde olsun ve hangi saiklerle 
bir iş taşerona verilirse verilsin, 
örgütlenme neredeyse imkânsız 
bir durum olarak ortaya çıkmak-
tadır. Alt işvereni bulmak ve alt 
işveren ile toplu iş sözleşmesi ba-
ğıtlamak süre ve ihale mevzuatı 
ile uyumlu olmadığından dolayı, 
toplu iş sözleşmeleri akamete uğ-
ramaktadır. Alt işverenlerin sü-
rekli değişmesi ve kısa sürelerle 
hizmet satın alma yoluna gidil-
mesi bu işi daha da güçleştirmek-
tedir. Bugün örgütlü bir milyon iş-
çinin yanında bir milyondan fazla 
taşeron işçisi bulunmaktadır. Bu 
sayının 720 binlik kısmı ise kamu 
kurumlarında çalışmaktadır.

Taşeron işçilerin iş güvenceleri 
olmadığı için, örgütlenmeye karşı 
mesafeli durmaktadırlar. Esasın-
da, hem daha çok çalışan hem de 
daha az ücret alan taşeron işçileri, 
aynı zamanda kolektif haklarını 
yasal bir engel olmasa da kulla-
namamaktadırlar. e-Devlet üze-
rinden üyelik ile birlikte bazı sen-
dikaların taşeron işçileri üye yap-
maya başladıkları görülmektedir. 

Ancak, hala toplu iş sözleşmesi 
imzalamak ve bunun için yetki 
tespiti, yetki, çağrı gibi prosedür-
leri gerçekleştirmek oldukça zor 
görünmektedir.

Emek-sermaye arasındaki iliş-
kiler, küresel süreçte ülkelerin 
üretim ve rekabet güçlerini art-
tıran, ortak kaderi paylaşan bir-
liktelikler haline gelmektedir.  Bu 
bakımdan emeği, sömürülmesi 
gereken bir faktör olarak görmek 
günümüz dünyasında modası 
geçmiş bir anlayışı temsil etmek-
tedir. Bu bakış açısının kamuda da 
kendisine yer bulması, kamu işçi-
liğini emeğin verimsizleştirilme-
si ve değersizleştirilmesi olarak 
gören bir taşeron uygulamasına 
mahkûm etmesi, bir boyutuy-
la kalkınma mücadelesi veren 
Türkiye için uygun bir yaklaşım 
olmadığı gibi, diğer yönüyle de 
demokratikleşme mücadelesinin 
karşısındaki bir anlayışı yansıt-
maktadır. Türkiye, bütün sektör-
lerde olduğu gibi, çalışma alanında 
da büyümeyi ve demokratikleş-
meyi birlikte götürmeli ve emek 
bu sürecin dışında bırakılmama-
lıdır.6

4857 sayılı İş Kanunu’nun 2. 
maddesindeki metninden yola çı-
karak alt işveren – asıl işveren iliş-
kisi için şöyle bir tanımlama geti-
rilebilir: “İşverenler, bazı işlerin 
uzmanlık, özel ekip ve donanım 
gerektirmesi ya da teknik idari 

6– İnternet: Bilgin, V. İşçiler de demokrasi İstiyor. 
Web: http://www.aksam.com.tr/yazarlar/vedat-
bilgin/isciler-de-demokrasi-istiyor/haber-285897 
adresinden 19 Şubat 2014’de alınmıştır.
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veya ekonomik zorunluluklar gibi 
nedenlerle işyerinde yardımcı iş-
leri ya da asıl işin bir bölümünü bir 
başka (alt) işverene bırakmakta-
dırlar. Bu ilişkiye asıl işveren – alt 
işveren ilişkisi denmektedir.”7 Be-
lirtmek gerekir ki alt işveren kendi 
işçileri ile iş sözleşmesi yapmakta 
ve işçiler asıl işverenin işyerinde 
iş görmektedirler. Asıl işverenin 
işyerinde çalışıyor olmaları onları 
asıl işverenin işçisi haline getir-
memektedir.

Alt işveren konusundaki be-
lirsizlik ve yetersizlikten işçi sen-
dikalarının etkilendiği ise kuş-
kusuzdur. Sendikaların nispeten 
kolay örgütlenebildikleri işkolla-
rında bile birçok işverenin siste-
me derhal alt işverenleri sokarak 
bu hareketi önlediği ya da mevcut 
sendikayı tasfiye için göstermelik 
alt işverenler kullandığı oldukça 
sık rastlanan bir durumdur. Alt 
işverenin işçilerinin de örgütlen-
me hakkı olduğu, yetkili sendika-
nın alt işverene ait işyerinde toplu 
pazarlık ve grev hakkını kulla-
nabileceği; hatta alt işverenin ba-
ğıtladığı toplu iş sözleşmesinden 
kaynaklanan işçi haklarından asıl 
işverenin de sorumlu olduğu Ka-
nunda açıkça belirtilmiştir. Ancak 
uygulamada bunların gerçekleş-
me şansının yok denecek kadar 
az olduğu bilinmektedir.8 Alt işve-
ren işçilerinin örgütlenmede ya-

7–İstanbul Ticaret Odası. (2004). Yeni iş yasası 
semineri. İstanbul: İstanbul Ticaret Odası Yayını, 
2004-31, 

8– Kutal, M. (2005). Türk Sendikacılığını Çevreleyen 
Olumsuz Koşullar, Özellikler Ve Yeni Bir Yapılanma 
  İhtiyacı. Çalışma ve Toplum Dergisi, (2), 11-25.

şadıkları sorunlar ve bağıtlanan 
toplu iş sözleşmelerinin (genel-
likle YHK tarafından) uygulanma-
sında karşılaşılan problemler ve 
kamuoyunda oluşan baskıların de 
etkisi ile 11.09.2014 tarihinde çıka-
rılan 6552 sayılı Kanun ile bazı dü-
zenlemeler yapılmıştır. 6552 sayılı 
Kanun’un 13. maddesine göre:

“4857 sayılı İş Kanununun 
2. maddesinde tanımlanan asıl iş-
veren-alt işveren ilişkisi çerçeve-
sinde alt işveren tarafından mün-
hasıran bu Kanun kapsamına gi-
ren kamu kurum ve kuruluşlarına 
ait işyerlerinde çalıştırılan işçileri 
kapsayacak olan toplu iş sözleş-
meleri; alt işverenin yetkilendir-
mesi kaydıyla merkezi yönetim 
kapsamındaki kamu idarelerinin 
üyesi bulunduğu kamu işveren 
sendikalarından birisi tarafından 
18/10/2012 tarihli ve 6356 sayılı 
Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi 
Kanunu hükümlerine göre yürü-
tülür ve sonuçlandırılır. Toplu iş 
sözleşmesinin kamu işveren sen-
dikası tarafından bu fıkraya göre 
sonuçlandırılması hâlinde, belir-
lenen ücret ve sosyal haklardan 
kaynaklanan bedel artışı kadar 
idarece fiyat farkı ödenir. Kamu 
işveren sendikası tarafından yü-
rütülmeyen ve sonuçlandırılma-
yan toplu iş sözleşmeleri için fiyat 
farkı ödenemez, 4857 sayılı Kanu-
nun 2. maddesinin yedinci fıkrası 
esas alınarak asıl işveren sıfatın-
dan dolayı ücret farkına hükme-
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dilemez ve asıl işveren sıfatıyla 
sorumluluk yüklenemez” hük-
müne yer verilmiştir. 

Bu düzenleme ile Kamudaki alt 
işveren işçilerinin sendikalaşma-
ları ve yetkili işçi sendikalarının 
toplu iş sözleşmesi bağıtlamaları 
ve bu toplu iş sözleşmelerinden 
kaynaklanacak olan bedel artış-
larının idarelerce ödenebilmesi 
için merkezi yönetim kapsamın-
daki kamu idarelerinin, üyesi bu-
lunduğu kamu işveren sendika-
larından birine yetki verilmesi 
şartı getirilmiştir. Bu düzenleme 
ile kamuda çalışan alt işveren iş-
çilerinin hızlı bir şekilde örgütle-
neceklerini söylemek yerinde bir 
tespit olacaktır. Esasen bu düzen-
lemeden önce de alt işveren işçi-
lerinin örgütlenmesi ve yetkili işçi 
sendikalarının toplu iş sözleşmesi 
imzalamalarının önünde yasal bir 
engel bulunmamaktaydı. Ancak 
yapılan düzenlemenin gerekçe-
sinde de belirtildiği gibi:

“Son yıllarda bu işçilerin söz 
konusu haklarını kullanmaya 
başladıkları, alt işveren yahut 
idare ile toplu is sözleşmesi im-
zaladıkları, ancak toplu iş sözleş-
mesi nedeniyle elde edilen ücret 
ve sosyal haklarının kamu ihale 
mevzuatındaki hükümler nede-
niyle akim kaldığı görülmekte-
dir. Bu durumda, gerek tarafların 
özgür iradeleriyle gerekse Yük-
sek Hakem Kurulunun bağıtla-
dığı toplu is sözleşmelerinde üc-

ret artışı ve sosyal haklara ilişkin 
hükümler alt işveren tarafından 
kamu ihale mevzuatının ilgili mad-
deleri gerekçe gösterilerek uygu-
lanamamaktadır. Bu işçiler toplu 
is sözleşmesinden doğan haklarını 
yargı yoluyla talep etme mecbu-
riyetinde bırakılmaktadır. Yapılan 
düzenleme ile 4857 sayılı Kanunun 
2.maddesinin yedinci fıkrasında 
yer alan “... asıl işveren, ... alt işvere-
nin taraf olduğu toplu iş sözleşme-
sinden doğan yükümlülüklerinden 
alt işveren ile birlikte sorumludur.” 
hükmüne istinaden, alt işveren iş-
çilerinin sendikal örgütlenmeyi 
tercih etmeleri halinde, 6356 sayılı 
Kanunun ilgili hükümlerine göre 
toplu iş sözleşmesi görüşmeleri, 
yüklenicinin işyerinde örgütlü isçi 
sendikası ile kamu işveren sendi-
kası arasında yapılacaktır” hük-
müne yer verilmiştir.9 Böylece ya-
sal hakkın daha kolay bir şekilde 
kullanılmasının önü açılmıştır.

Bu çalışmada, kamuda alt işve-
renlerce çalıştırılan işçilerin yeni 
düzenlemeler ile toplu iş sözleş-
mesinden nasıl yararlanacakları 
ve alt işverenlerin Kamu işveren 
sendikalarını mevzuata uygun 
olarak nasıl yetkilendirmeleri ge-
rektiği konuları incelenmiş olup, 
ayrıca bu işçiler için olası bir yol 
haritası da önerilmiştir.

9– İnternet: http://www.tezkoopis.org/kaynak/
torbakanun_eylul2014.pdf adresinden 20 Ekim 
2014’de alınmıştır.



86  KAMUDAKİ ALT İŞVERENLERİN KAMU İŞVEREN SENDİKALARINI YETKİLENDİRMELERİ, ORTAYA ÇIKAN SORUNLAR VE ÇÖZÜME YÖNELİK BİR DEĞERLENDİRME / Şerefettin GÜLER

 2. 6552 Sayılı Yasadan 
Önceki Fiili Durum
6552 sayılı “İş Kanunu İle Bazı 

Kanun ve Kanun Hükmünde Karar-
namelerde Değişiklik Yapılması İle 
Bazı Alacakların Yeniden Yapılan-
dırılmasına Dair Kanun” 11.09.2014 
tarihinde Resmi Gazete’de yayım-
lanarak yürürlüğe girmiştir. Esa-
sında bu düzenlemeden önce de alt 
işveren işçileri sendikalara üye ola-
bilmekteydiler. Sendikaların toplu 
iş sözleşmesi imzalama hakları da 
vardı. Ancak, ihale sözleşmelerin-
deki düzenlemelerden dolayı ne 
alt işveren görüşmeye yanaşmak-
taydı ne de asıl işveren fiyat farkını 
ödeyebilmekteydi. Süreç çoğu za-
man yarıda kalmakta yahut Yük-
sek Hakem Kuruluna gitmekteydi. 
Yüksek Hakem Kurulundan çıkan 
sözleşmelerin uygulanmasında da 
ciddi sıkıntılar yaşanmaktaydı. Kı-
saca 6552 sayılı yasadan önceki fiili 
durum; var olan hakların kullanıla-
madığı bir hali yansıtmaktaydı. Bu 
durum 6552 sayılı Yasanın gerek-
çesinde aşağıdaki cümlelerle ifade 
edilmiştir:  
n	Hizmet alımı kapsamında 

çalıştırılan işçilerin örgütlenmesi 
ve toplu pazarlık sisteminde yer 
alması önünde Anayasal ve ka-
nuni olarak herhangi bir engel bu-
lunmamaktadır.   
n	Anayasanın 51. maddesinde, 

çalışanlar ve işverenlerin çalışma 
ilişkilerinde hak ve menfaatleri-
ni korumak üzere önceden izin 

almaksızın sendika ve üst kuru-
luşlar kurma, bunlara serbestçe 
üye olma ve üyelikten ayrılma 
hakkı düzenlenmiştir. Anayasa-
nın 53.maddesinde ise, işçiler ve 
işverenlerin karşılıklı olarak eko-
nomik ve sosyal durumları ile ça-
lışma şartlarını düzenlemek üzere 
toplu iş sözleşmesi yapma hakkı-
na sahip olduğu düzenlenmiştir. 
n	Sendikaya üye olma hakkı 

ile toplu iş sözleşmesi hakkının 
kullanılmasına ilişkin 6356 sayılı 
Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi 
Kanunu yürürlüğe konulmuştur. 
Bu çerçevede, bu işçilerin de diğer 
işçiler gibi, Anayasada yer verilen 
sendika kurma ve toplu iş sözleş-
mesi yapma hakkına sahip oldu-
ğu açıktır.
n	Ancak, ihale mevzuatının 

mevcut düzenlemeleri, uygula-
mada söz konusu işçilerin Anaya-
sal haklarını kullanmasını engel-
lemektedir. Nitekim son yıllarda 
bu işçilerin söz konusu haklarını 
kullanmaya başladıkları, alt işve-
ren yahut idare ile toplu iş sözleş-
mesi imzaladıkları, ancak toplu iş 
sözleşmesi nedeniyle elde edilen 
ücret ve sosyal haklarının kamu 
ihale mevzuatındaki hükümler 
nedeniyle akim kaldığı görül-
mektedir.
n	Bu durumda, gerek taraf-

ların özgür iradeleriyle gerekse 
Yüksek Hakem Kurulunun ba-
ğıtladığı toplu iş sözleşmelerinde 
ücret artışı ve sosyal haklara iliş-
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kin hükümler alt işveren tarafın-
dan kamu ihale mevzuatının ilgili 
maddeleri gerekçe gösterilerek 
uygulanamamaktadır. Bu işçiler 
toplu iş sözleşmesinden doğan 
haklarını yargı yoluyla talep etme 
mecburiyetinde bırakılmaktadır. 
n	Yapılan düzenleme ile, 4857 

sayılı İş Kanunun 2. maddesinin 
yedinci fıkrasında yer alan “... asıl 
işveren, ... alt işverenin taraf oldu-
ğu toplu iş sözleşmesinden doğan 
yükümlülüklerinden alt işveren 
ile birlikte sorumludur” hükmü-
ne istinaden, alt işveren işçileri-
nin sendikal örgütlenmeyi ter-
cih etmeleri halinde, 6356 sayılı 
Kanunun ilgili hükümlerine göre 
toplu iş sözleşmesi görüşmele-
ri, yüklenicinin işyerinde örgütlü 
işçi sendikası ile kamu işveren 
sendikası arasında yapılacaktır.

Yukarıda maddeler halinde sı-
ralanan 6552 sayılı Kanunun ge-
rekçesindeki açıklamalardan da 
anlaşıldığı üzere, fiili olarak toplu 
sözleşme hakkı akim kalmak-
taydı. Bir başka ifade ile başlayan 
süreçlerin çoğu, süreç tamam-
lanmadan bir yerlerde tıkan-
maktaydı. Bu duruma bir çözüm 
bulabilmek amacıyla 6552 sayılı 
Kanunun 13. maddesinde bir dü-
zenleme yapılarak, 4735 sayılı 
Kamu İhale Sözleşmeleri Kanu-
nunun 8. maddesine ek bir fıkra 
eklenmiştir. 

3.  6552 Sayılı Yasanın 
Getirdiği Yenilikler 
6552 sayılı “İş Kanunu İle Bazı 

Kanun ve Kanun Hükmünde Ka-
rarnamelerde Değişiklik Yapıl-
ması İle Bazı Alacakların Yeniden 
Yapılandırılmasına Dair Kanun” 
un kabul edilmesi ile birlikte alt iş-
veren işçilerinin esasında var olan 
toplu iş sözleşmesi hakları yeni bir 
düzenlemeye kavuşmuştur. 4735 
sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri 
Kanununun “Fiyat farkı verilebil-
mesi” başlıklı 8. maddesine göre: 
“4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı 
Kamu İhale Kanununun 62.mad-
desinin birinci fıkrasının (e) ben-
di uyarınca ihale edilen işlerde, 
22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı 
İş Kanununun 2. maddesinde ta-
nımlanan asıl işveren-alt işveren 
ilişkisi çerçevesinde alt işveren 
tarafından münhasıran bu Kanun 
kapsamına giren kamu kurum 
ve kuruluşlarına ait işyerlerin-
de çalıştırılan işçileri kapsayacak 
olan toplu iş sözleşmeleri; alt iş-
verenin yetkilendirmesi kaydıyla 
merkezi yönetim kapsamındaki 
kamu idarelerinin üyesi bulundu-
ğu kamu işveren sendikalarından 
birisi tarafından 18/10/2012 ta-
rihli ve 6356 sayılı Sendikalar ve 
Toplu İş Sözleşmesi Kanunu hü-
kümlerine göre yürütülür ve so-
nuçlandırılır. Toplu iş sözleşmesi-
nin kamu işveren sendikası tara-
fından bu fıkraya göre sonuçlan-
dırılması hâlinde, belirlenen ücret 
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ve sosyal haklardan kaynaklanan 
bedel artışı kadar idarece fiyat far-
kı ödenir. Kamu işveren sendikası 
tarafından yürütülmeyen ve so-
nuçlandırılmayan toplu iş sözleş-
meleri için fiyat farkı ödenemez, 
4857 sayılı Kanunun 2.maddesi-
nin yedinci fıkrası esas alınarak 
asıl işveren sıfatından dolayı ücret 
farkına hükmedilemez ve asıl iş-
veren sıfatıyla sorumluluk yükle-
nemez. Bu fıkranın uygulanması-
na ilişkin esas ve usuller, Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 
görüşü alınmak suretiyle Maliye 
Bakanlığınca belirlenir.”

Bu düzenleme ile birlikte alt 
işveren işçilerinin toplu iş sözleş-
mesi hakkına kavuşabilmeleri 
için bazı şartlar getirilmiştir. Bu 
şartların bir kısmı yukarıdaki Ka-
nun metninde düzenlenmiş, bir 
kısmı ise Yönetmelik ve diğer tali 
düzenlemelere bırakılmıştır. 4735 
sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri 
Kanununun “Fiyat farkı verilebil-
mesi” başlıklı 8. maddesine göre:
n	İhale edilen işin 4734 sayılı 

Kamu İhale Kanununun 62.mad-
desinin birinci fıkrasının (e) bendi 
kapsamında olması gerekmekte-
dir.
n	Merkezi yönetim kapsa-

mındaki kamu idarelerinin üyesi 
bulunduğu kamu işveren sen-
dikalarından birinin alt işveren 
tarafından mevzuata uygun ve 
süresi içinde yetkilendirmesi ge-
rekmektedir. 

n	Bu yetkilendirmenin yapıl-
ması halinde toplu iş sözleşmesi 
kamu işveren sendikası ile yetkili 
işçi sendikası 6356 Sayılı Sendi-
kalar ve Toplu İş Sözleşmesi Ka-
nunu hükümlerine göre yürütü-
lüp sonuçlandırılacaktır. 
n	4735 sayılı Kanunun 8. mad-

desinin üçüncü fıkrasına dayanı-
larak hazırlanan Yönetmelik hü-
kümleri esas alınacaktır. 
n	Bu fıkranın uygulanmasına 

ilişkin esas ve usuller, Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığının gö-
rüşü alınmak suretiyle Maliye Ba-
kanlığınca belirlenmiştir.

4.  Kamu İşveren 
Sendikalarının 
Yetkilendirilmesinde 
Takip Edilecek Yol
Kamuda işçi çalıştırmakta olan 

alt işverenlerin; TÜHİS İle KA-
MU-İŞ Tarafından Müştereken 
Hazırlanan ve 04/05/2015 Tarih 
ve 58759530-155.99-4197 sayı-
lı Yazısı İle T.C. Maliye Bakanlığı 
(Bütçe ve Mali Kontrol Genel Mü-
dürlüğü)’nca Uygun Görülen “Alt 
İşverenlerce Yapılacak Yetkilen-
dirmeye İlişkin Esas ve Usuller” 
her iki kamu işveren sendikasının 
web sitelerinde yayınlanmış olup 
yetkilendirmeden önce Esas ve 
Usullerin mutlaka tetkik edilmesi 
gerekmektedir. Merkezi yönetim 
kapsamındaki kamu idarelerinin 
üyesi bulunduğu kamu işveren 
sendikaları; Türk Ağır Sanayii ve 
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Hizmet Sektörü Kamu İşveren-
leri Sendikası (TÜHİS) ile Kamu 
İşletmeleri İşverenleri Sendikası 
(KAMU-İŞ) dır. Dolayısıyla, alt iş-
verenlerin yetkilendirme yapa-
bilecekleri kamu işveren sendi-
kaları TÜHİS ile KAMU İŞ’tir. Alt 
işverenlerin hangi kamu işveren 
sendikasını yetkilendireceği ise 
esas ve usullerin 4. maddesinin 
b fıkrasında belirtilmiştir. Buna 
göre; alt işverenler, Türk Ağır Sa-
nayii ve Hizmet Sektörü Kamu İş-
verenleri Sendikası (TÜHİS) üyesi 
kamu idarelerine ait işyerlerinde 
TÜHİS’i (TÜHİS üyesi kuruluşların 
listesi için http://www.tuhis.org.
tr), Kamu İşletmeleri İşverenleri 
Sendikası (KAMU-İŞ) üyesi kamu 
idarelerine ait işyerlerinde KA-
MU-İŞ’i (KAMU-İŞ üyesi kuruluş-
ların listesi için http://www.ka-
mu-is.org.tr), TÜHİS ve KAMU-İŞ 
üyesi olmayan diğer kamu idare-
lerinde ise TÜHİS veya KAMU-İŞ 
Sendikasından birini yetkilendi-
rebilir.

Buna göre, alt işveren şayet 
bilmiyorsa hem TÜHİS hem de 
KAMU- İŞ’in resmi web siteleri-
ni ziyaret ederek, bu sendikala-
rın üyelerinin listesini görebilir ve 
yetkilendireceği kamu işveren 
sendikasını tespit edebilir. Aksi 
durumda ciddi anlamda zaman 
kaybedilmektedir. 

Alt işveren yetkilendireceği 
kamu işveren sendikasını belir-
leyip Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı (ÇSGB) tarafından ken-
disine gönderilen yetki belgesini 
aldıktan sonra 10 (on) gün içinde 

kamu işveren sendikasını yetki-
lendirmesi gerekmektedir. Bura-
daki on günlük süreden kasıt, bu 
yetkilendirmenin on gün içinde 
kamu işveren sendikalarının ka-
yıtlarına girmesi anlamına gel-
mektedir. Nitekim, bu durum esas 
ve usullerin 4. maddesinin (a) fık-
rasında şu şekilde düzenlenmiştir: 
“6356 sayılı Kanunun 44. madde-
si ve Yönetmeliğin 4. maddesinin 
ikinci fıkrasına göre Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığınca ve-
rilen yetki belgesinin alt işverene 
tebliğ edildiği tarihten itibaren 10 
gün içerisinde alt işverenin kamu 
işveren sendikalarından birisini 
yetkilendirmesi gerekmektedir. 
Bu süre içerisinde kalmak kay-
dıyla, yetkilendirme belgesinin 
kamu işveren sendikasının kayıt-
larına girdiği tarih, yetkilendirme 
tarihi olarak dikkate alınır.” Bu-
rada dikkat edilmesi gereken en 
önemli husus, yetkilendirmede 
postaya verilen tarih değil, Kamu 
İşveren Sendikalarının kayıtlarına 
girdiği tarih esas alınacaktır. Bun-
dan dolayı ÇSGB’den yetki belgesi 
alındıktan sonra diğer belgelerle 
birlikte en hızlı şekilde yetkilen-
dirmenin yapılması gerekmek-
tedir.  Bu noktada en önemli so-
runlardan biri yetkilendirme bel-
gesi ve eklerinin postaya verildiği 
tarihin esas alınıp alınamayacağı 
konusudur. ÇSGB tarafından hem 
alt işverene hem de yetkili işçi 
sendikasına aynı tarih ve sayı ile 
yetki belgesi gönderilmektedir. 
Alt işveren on günlük süre içinde 
yetkilendirme yapmalı ki, yetki-
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li işçi sendikası da on beş günlük 
süre içinde çağrı yapabilsin. Şayet 
alt işveren onuncu günde belge-
leri postaya verip işçi sendikasını 
da bilgilendirir ve işçi sendikası da 
buna göre prosedürü yürütürse 
yetkilendirme gelmeden çağrı ya-
pacak, bu çağrı yetkilendirme ol-
madığı gerekçesiyle reddedilecek, 
sendika alt işverene de çağrıda 
bulunmadığı için yetki problem-
leri yaşayabilecektir. Bu açıdan 
on günlük süre içinde yetkilen-
dirme belgesi Kamu İşveren Sen-
dikalarının kayıtlarına girdiğinde 
kalan beş günlük süre içinde işçi 
sendikası da posta yolu da dahil 
olmak üzere istediği şekilde çağrı 
yapabilecektir.  ÇSGB tarafından 
alt işverene önce bir yetki tespit 
yazısı gönderilmektedir. Bu yazı-
ya istinaden bir işlem yapılması 
gerekmemektedir. Daha sonra bir 
yetki belgesi gönderilmektedir. 
Yetki belgesi esas alınarak işlem 
yapılmalıdır. Yetkilendirme süreci 
ÇSGB tarafından verilen yetki bel-
gesi alındıktan sonra başlamak-
tadır. İhale konusu işçi ve  işyeri /
işyerlerinin aynı ihale sözleşmesi 
kapsamında olması, aynı alt işve-
rene ait birden çok ihale sözleş-
mesinin her biri için ayrı yetkilen-
dirme yapılması gerekmektedir. 
İhale konusu işte alt işverenin 
çalıştırdığı işçilerin münhasıran 
4734 sayılı Kanun kapsamına gi-
ren kamu kurum ve kuruluşlarına 
ait işyerlerinde çalıştırılıyor olma-
sı gerekmektedir.

5. Kamu İşveren Sendikaları 
Yetkilendirilirken 
Hazırlanması Gereken 
Belgeler 
Usulüne uygun bir yetkilen-

dirme dosyası hazırlanırken ilgili 
yönetmelik hükümleri ile esas ve 
usullerin dikkatlice tetkik edil-
mesi ve dosyanın buna göre ha-
zırlanması gerekir.
n	Hangi Kamu işveren sendi-

kası yetkilendirilecekse o kamu 
işveren sendikası muhatap alına-
rak bir üst yazı yazılmalıdır. Üst 
yazı şirketi temsile haiz kişi tara-
fından imzalanmalı ve ıslak kaşe 
basılmalıdır. Yazının altına aynı 
zamanda yetkili kişinin adı soyadı 
ve tarih atılmalıdır.
n	EK 1 olarak Kamu işveren 

sendikalarının sitelerine konmuş 
olan “Yetkilendirme Belgesi” usu-
lüne uygun olarak doldurulma-
lıdır. Büyük A ile gösterilen yere 
alt işveren, şirketinin adını yaza-
caktır. Büyük B ile gösterilen yere 
iş aldığı kamu kurumunun adını 
yazacaktır. Büyük C ile gösterilen 
yere ise ihale sözleşmesinin im-
zalandığı tarih yazılacaktır. Bu ta-
rih genellikle ihale sözleşmesinin 
sonunda bulunmaktadır. Büyük 
D ile gösterilen yere ÇSGB tarafın-
dan alt işverene gönderilen yetki 
belgesinin sağ üst köşesinde bu-
lunan tarih yazılacaktır. Büyük E 
ile gösterilen yere yine ÇSGB ta-
rafından gönderilen yetki belgesi-
nin sol üst köşesinde bulunan sayı 
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yazılacaktır. Büyük F ile gösterilen 
yere ise ÇSGB tarafından gönderi-
len yetki belgesinin alt işverence 
tebliğ alındığı tarih yazılacaktır. 
Büyük G  ile gösterilen yerlere ise 
yetkilendirilecek kamu işveren 
sendikasının adı ve adresi yazıla-
caktır.

Yukarıdaki yetkilendirme bel-
gesi usulüne uygun olarak doldu-
rulduktan sonra şirketin ıslak ka-
şesi basılmalı ve yetkili kişinin adı 
soyadı yazılarak ve tarih atılarak 
imzalanmalıdır. 
n	Hazırlanacak olan üçüncü 

belge ise ÇSGB tarafından alt işve-
rene gönderilen yetki belgesidir. 
Bu belgenin üzerine mutlaka alt 
işverene tebliğ tarihi yazılacaktır. 
Yahut posta barkod numarası da 

yazılabilir. On günlük süre alt iş-
verenin yetki belgesini aldığı ta-
rihten itibaren işlemeye başlaya-
caktır.
n	Alt işveren ile idare arasında 

imzalanmış bulunan ihale sözleş-
mesinin her sayfasına alt işve-
rence ıslak kaşe basılmalı ve ya-
zının ekine konmalıdır. İhale söz-
leşmesinin aslının gönderilmesi 
mümkün olmadığından dolayı, alt 
işverenin göndereceği ihale söz-
leşmesinin örneğine şirket kaşesi 
basılmalıdır.
n	Yazının ekine şirketi temsi-

le haiz kişi yahut kişileri gösterir 
imza sirküleri konmalıdır. Kim 
yetkili ise üst yazı ve yetkilendir-
me belgeleri bu kişi veya kişiler 
tarafından imzalanmalıdır. Ortak 

“4/1/2002 tarih ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 62. maddesinin bi-
rinci fıkrasının (e) bendi uyarınca alt işveren (A)…………….…ile  (B)............................
.........(Kamu kurum ve kuruluşunun ismi yazılacak) arasında imzalanan (C)  ..
.............................. tarihli ihale sözleşmesi ile çalıştırılan ve işbu yetkilendirmeye 
dayanak teşkil eden mevzuata istinaden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan-
lığınca verilen (D)   …/…/20.. tarih, (E) .......................... sayılı ve (F) …/…/20..[1]tari-
hinde tebliğ alınan yetki belgesi kapsamında bulunan işyeri/işyerlerinde ça-
lışan işçilerin toplu iş sözleşmesini 18/10/2012 tarih ve 6356 sayılı Sendikalar 
ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununa göre yürütmek ve sonuçlandırmak üzere 
(G) ………………………………..ANKARA adresinde faaliyet gösteren (G)  ………………………. 
SENDİKASI’nı 22/1/2015 tarih ve 29244 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak 
yürürlüğe giren Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Toplu İş 
Sözleşmesinden Kaynaklanan Fiyat Farkının Ödenmesine Dair Yönetmeliğin 
4.maddesi ve bu yetkilendirmeye dayanak teşkil eden Esas ve Usuller çerçe-
vesinde yetkili kıldım/kıldık.”

Adı, Soyadı

Tarih, imza

Islak Kaşe basılmalı

EK 1 YETKİLENDİRME BELGESİ
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girişim gibi yapılarda imza yetkisi 
ve ortaklık yapısını gösterir bel-
ge eke konulmalı ve yetkiye haiz 
kişi veya kişilerce imzalanmalı-
dır.  İmza sirküleri de alt işverence 
ıslak kaşeli olarak yetkilendirme 
belgesine eklenmelidir.
n	Alt işveren tarafından ça-

lıştırılan işçilerle yapılan iş söz-
leşmelerinin tamamı aynı içeriğe 
sahipse sadece bir adet iş sözleş-
mesi örneği gönderilmelidir. Bu iş 
sözleşmesi de işçi tarafından im-
zalanmış ve alt işverence de ıslak 
kaşe basılmış olmalıdır.
n	Alt işveren çalıştırdığı işçi-

lere ait son bordro örneğinden bir 
adet göndermelidir. Tüm işçiler 
aynı ücreti alıyorsa bir adet bord-
ro örneği yeterli olacaktır. Fakat 
birbirinden farklı ücretler varsa 
bu takdirde her birinden bir adet 
bordro örneği gönderilmelidir. 
Bordroların altına alt işverence 
ıslak kaşe basılmalıdır. Ancak tek 
bordro kafi dahi olsa işçi sayıları-
nın tamamını gösterir bir tablo-
nun da eklenmesi gerekir.
n	Son olarak alt işveren yet-

kilendirme yaptıktan sonra aynı 
süre içinde yetkili işçi sendikasını 
da bilgilendirilmelidir. Yetkilen-
dirme yapıldıktan sonraki tüm 
süreç yetkilendirilmiş Kamu İşve-
ren Sendikası ile yetkili işçi sendi-
kası arasında yürütüleceğinden, 
işçi sendikasının bu yetkilendir-
me işleminden haberdar olması 
zaruridir. Nitekim ilgili yönetme-

liğin dördüncü maddesinin üçün-
cü fıkrasında “… Kamu işveren 
sendikasının yetkilendirildiğine 
dair belgenin bir sureti aynı süre 
içerisinde alt işveren tarafından 
yetkili işçi sendikasına gönderilir” 
düzenlemesine yer verilmiştir.  

6. Hangi Hallerde Başvurular 
Reddedilir?
Alt işverenlerce yapılan yet-

kilendirme başvurularının kabul 
edilip edilmediği dosya üzerinde 
yapılan tetkikler neticesinde ka-
rar verilmektedir.   

Belirtmek gerekir ki, Kamu 
İşveren Sendikaları yapılan tüm 
yetkilendirmeleri kontrol etmek-
te, titiz bir inceleme yapmakta ve 
usulüne uygun yapılan tüm baş-
vuruları kabul etmektedir. Ancak 
aynı titizlik çoğu zaman alt işve-
renlerce gösterilmemektedir. Ör-
neğin;

ÇSGB tarafından alt işverene 
gönderilen yetki belgesi alındık-
tan sonra 10 günlük süre geçi-
rilmekte ve dolayısıyla başvuru 
yürürlükte bulunan mevzuat hü-
kümlerinden dolayı kabul edilme-
mektedir.

Şirketi temsile haiz kişiler ta-
rafından usulüne uygun olarak 
yapılmayan yetkilendirmelerde 
öncelikle alt işverenlere bilgi ve-
rilmekte ve eksik evrakların ta-
mamlanması istenmektedir. An-
cak çoğu zaman bu yerine geti-
rilmediği için de başvurular kabul 
edilmemektedir. 
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Usulüne uygun yapılan bazı 
başvurularda ise ihale süresinin 
bitimine bir yıldan az süre kaldığı 
için başvuru kabul edilmemekte-
dir. Çünkü 6356 sayılı Sendikalar 
ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu-
nun 35. maddesinin ikinci fıkra-
sında: “Toplu iş sözleşmesi en az 
bir ve en çok üç yıl süreli olarak 
yapılabilir. Toplu iş sözleşmesinin 
süresi, sözleşmenin imzalanma-
sından sonra taraflarca uzatıla-
maz, kısaltılamaz ve sözleşme sü-
resinden önce sona erdirilemez” 
düzenlemesine yer verilmiştir. 
Öte yandan “Personel Çalıştırıl-
masına Dayalı Hizmet Alımlarında 
Toplu İş Sözleşmesinden Kaynak-
lanan Fiyat Farkının Ödenmesine 
Dair Yönetmelik”in 4. maddesinin 
yedinci fıkrasına göre: “6356 sayılı 
Kanun hükümlerine uygun olmak 
kaydıyla toplu iş sözleşmesinin 
süresi, ihale sözleşmesinin süre-
sini geçemez.” düzenlemelerin-
den dolayı, ÇSGB tarafından yetki 
belgesi verildikten sonra ihale sü-
resinin bitimine bir yıldan az süre 
kalmışsa yetkilendirmenin kabul 
edilmediği, yetkilendirme yapan 
alt işverene bildirilmektedir. 

ÇSGB tarafından yetki belgesi 
verildikten sonra ihale süresinin 
bitimine bir yıldan az süre kal-
mışsa, yetkilendirmenin kabul 
edilmediği yetkilendirme yapan 
alt işverene bildirilmekte, aynı 
yetkilendirme kapsamında işçi 
sendikası çağrı yapmışsa, hangi 

gerekçeyle yetkilendirmenin ka-
bul edilmediği işçi sendikasına da 
yazılı olarak bilgi verilmektedir.

7. Fiyat Farkı İçin 
Yetkilendirme Zorunluluğu
Alt işverenlerin de Kamu İş-

veren Sendikalarını yetkilendir-
me gibi bir zorunlulukları bulun-
mamaktadır. Alt işveren dilerse 
yetkili işçi sendikası ile masaya 
oturur ve toplu iş sözleşmesi gö-
rüşmelerini kendisi yürütebi-
lir. Nitekim, konuyla ilgili olarak 
Anayasa Mahkemesine yapılan 
iptal başvurusunda, Yüksek Mah-
keme şu şekilde karar vermiştir: 
“… Öte yandan, idarenin toplu iş 
sözleşmelerinden kaynaklanan 
fiyat farkını işi yüklenen işverene 
ödeyebilmesi için toplu iş sözleş-
mesinin, işverenin yetkilendirdiği 
kamu işverenleri sendikalarından 
biri tarafından işveren adına yapıl-
mış olması şartının getirilmesiyle, 
işverenin sendikal özgürlüğünün 
bir parçası olan toplu iş sözleşmesi 
görüşmelerine katılma ve sonuç-
landırma hakkına müdahale edil-
diği de söylenemez. Zira alt işve-
renin kamu işverenleri sendika-
larından birini yetkilendirmeyip 
toplu iş sözleşmesi görüşmelerini 
doğrudan kendisinin yürütme-
sine herhangi yasal bir engel bu-
lunmamaktadır.” (Anayasa Mah-
kemesi Kararı: Esas No: 2014/177; 
Karar Sayısı: 2015/49; 14.05.2015)

Anayasa Mahkemesi aynı ka-
rarın son kısmında ise şu noktayı  
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belirtmiştir: “4735 sayılı Kanun’un 
8. Maddesinin üçüncü fıkrası uya-
rınca alt işveren ile işçi sendikası 
arasında yapılacak toplu iş söz-
leşmesiyle belirlenecek ücret ar-
tışlarının idare tarafından karşı-
lanması esası benimsenmiştir. Alt 
işverenle işçi sendikası arasında 
akdedilecek toplu iş sözleşmesi 
görüşmelerine, yukarıda açıkla-
nan gerekçelerle, kamunun dâhil 
olması durumunda elde edilecek 
netice ile kamunun katılmaması 
durumunda elde edilecek neti-
cenin farklı olacağı tabiidir. Do-
layısıyla 4734 sayılı Kanun’un 62. 
maddesinin birinci fıkrasının (e) 
bendi uyarınca ihale edilen işle-
ri gören alt işverenlerden, toplu iş 
sözleşmesi görüşmelerini doğ-
rudan kendileri yürütenler ile bu 
sözleşmeleri yetkilendirdikleri 
kamu işveren sendikaları aracılı-
ğıyla yürütenlerin aynı hukuksal 
durumda görülmeleri mümkün 
değildir. Zira birinci gruptakiler 
yönünden, yapılacak ücret artı-
şı kamu menfaatleri yönünden 
herhangi bir denetim söz konusu 
olmaz iken ikincisinde artış mik-
tarı belirlenirken kamunun men-
faatleri de gözetilmektedir. Bu 
nedenle kuralda eşitlik ilkesine 
aykırı bir yön bulunmamaktadır.” 
Dolayısıyla alt işverenler dilerler-
se bir kamu işveren sendikasını 
yetkilendirmeyip kendileri toplu 
iş sözleşmesi imzalayabilirler. 

8. Toplu İş Sözleşmesi 
Sürecinde Ortaya Çıkacak 
Olan Giderler 
Alt işverenlerce yapılan yetki-

lendirme sürecinde kamu işveren 
sendikaları tarafından ciddi mas-
raflar yapılmaktadır. Ancak hem 
6552 sayılı yasada hem de daha 
sonra çıkarılan ilgili yönetmelikte 
bu konuya yönelik bir düzenleme 
yapılmamıştır.  

Alt işverenlerin kamu işveren 
sendikalarını yetkilendirmeleri 
sürecinde alt işverenler için her-
hangi bir ücret ödeme zorunlulu-
ğu getirilmemiştir. Esasen kamu 
işveren sendikaları kendi üyele-
rine sunmaları gereken hizmetin 
ve zamanın büyük bir kısmını alt 
işverenlere ayırmakta ve üstelik 
herhangi bir ücret de almamak-
tadır. Buna rağmen, toplu iş söz-
leşmesi sürecinde bazı giderler 
ortaya çıkabilmektedir.  “Perso-
nel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet 
Alımlarında Toplu İş Sözleşmesin-
den Kaynaklanan Fiyat Farkının 
Ödenmesine Dair Yönetmelik”in 
4. maddesinin sekizinci fıkrasının 
son cümlesine göre: “Toplu iş söz-
leşmesinin yürütülmesine ilişkin 
işveren tarafına ait giderler alt iş-
verence karşılanır.” Bu durumda 
ilk akla gelen giderlerden biri olan 
arabuluculuk gideri alt işveren-
lerce karşılanacaktır. Çalışma ve 
İş Kurumu İl Müdürlüklerinin bu 
konuya özellikle dikkat etmeleri 
gerekmektedir.
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Öte yandan, ÇSGB Çalışma Ge-
nel Müdürlüğü tarafından tüm Ça-
lışma ve İş Kurumu İl Müdürlükle-
rine gönderilen 15/07/2015 tarih 
ve 98425987-103-E.15327 sayılı 
yazıda şu görüşlere yer verilmiş-
tir: “Kamu işveren sendikaları, 
toplu iş sözleşmesi prosedürünün 
yürütülmesinden kaynaklanan 
giderlerden sorumlu olmadıkları 
için toplu iş sözleşmesi prosedü-
rünü yürütsün veya yürütmesin 
görüşmelerde uyuşmazlık çık-
ması ve Müdürlüğünüzce arabu-
lucu tayinine gidilmesi halinde, 
arabulucuya ödenecek ücretin 
işveren tarafına düşen kısmına 
ilişkin tutarın alt işverenden talep 
edilmesi gerekmektedir.” 

9. Hatalı, Eksik Yahut Yanlış 
Bilgi Verme
Hiç şüphesiz herkes hakla-

rına kullanırken iyi niyetle ha-
reket etmek zorundadır. Bazen 
bilerek bazen sehven eksik ya-
hut hatalı bilgilendirmelerle yet-
kilendirme yapılmaktadır. Esasa 
müteallik olmayan durumlarda 
bu hatalar düzeltilmekte, eksik-
likler tamamlandıktan sonra sü-
reç işletilmektedir. Fakat bazen 
ciddi anlamda yanlış bilgiler ve-
rilmektedir ki, bu takdirde süreç 
kesilmekte ve bu durum ilgili işçi 
sendikası ile alt işverene ve ge-
rekli durumlarda görevli makama 
da bildirilmektedir. Esas ve Usul-
lerin “Yetkilendirmede hata, ek-

sik ve yanlış bilgi verme” başlıklı 
sekizinci maddesine göre “ Yö-
netmeliğin 4. maddesinin üçüncü 
fıkrası ile işbu esas ve usullere 
uygun olmayan veya süresinde 
yapılmayan yetkilendirmelere is-
tinaden toplu iş sözleşmesi Kamu 
İşveren Sendikalarınca yürütül-
mez ve sonuçlandırılmaz. Alt iş-
veren, toplu iş sözleşmesiyle ilgili 
olarak kamu işveren sendikası 
tarafından istenilen her türlü bil-
gi ve belgeyi zamanında kamu 
işveren sendikasına vermek zo-
rundadır. Gerek alt işverenler ile 
taraf işçi sendikalarının gerekse 
ilgili kamu idarelerinin, yetkilen-
dirilmiş Kamu İşveren Sendikasını 
eksik ya da yanlış bilgilendirmesi 
sonucunda doğabilecek her türlü 
zarar ve hak kayıplarından, eksik 
ya da yanlış bilgilendirme yapan-
lar sorumlu olurlar” düzenlemele-
rine yer verilmiştir. Dolayısıyla, alt 
işverenlerce yapılacak olan yetki-
lendirmelerde bilerek hata yapıl-
mayacağı varsayılsa da daha çok 
özen göstermek gerekecektir.

10. Yetkilendirmelerde 
Yaşanan Sıkıntılar
10.1. Özel Şirketlerin Kamu 
İşveren Sendikalarını 
Yetkilendirmeleri
Kamu İşveren Sendikaları 6356 

sayılı Sendikalar ve Toplu İş Söz-
leşmesi kanunun 3. Maddesinin 
ikinci fıkrasına göre “… aynı iş-
kolundaki kamu işverenleri ta-



96  KAMUDAKİ ALT İŞVERENLERİN KAMU İŞVEREN SENDİKALARINI YETKİLENDİRMELERİ, ORTAYA ÇIKAN SORUNLAR VE ÇÖZÜME YÖNELİK BİR DEĞERLENDİRME / Şerefettin GÜLER

rafından kurulması ve faaliyette 
bulunması şartı aranmaz” ilkesi 
gereği tek bir işkolunda kurulma 
ve faaliyette bulunma zorunlu-
luğu dışında tutulmuştur. 2821 
sayılı Sendikalar Kanunu döne-
minde de bu istisnaya yer verilmiş 
ve bunun gerekçesi de şu şekilde 
belirtilmiştir. “Devlet en büyük iş-
verendir. Ancak kamu kesiminde 
yıllık programlarda da amaçlanan 
kamu işverenlerine sendikala-
şabilme imkânı sağlanması için 
hüküm getirilmiştir. Devletin her 
işkolunda Dernekler Kanununa 
göre yeterli sayıda işvereni bulup 
örgütlemesi mümkün olmadığın-
dan, Devlet işkollarıyla bağlı ol-
maksızın serbestçe kamu işveren 
sendikaları kurabilecek, gerekti-
ğinde tüm işkolları için kuracağı 
bir veya birkaç kamu işveren sen-
dikası ile kamu kesiminde ücret-
ler ve sosyal yardımlar arasında 
adalet ve eşitlik sağlayabilecek-
tir.” 

Kamu İşveren Sendikaları esa-
sen kamu işverenlerinin üyesi ol-
dukları sendikalar olduğundan, 
üyeleri kamu işverenleri adına 
hareket etmek zorundadırlar. Ni-
tekim, bu husus Kamu İşveren 
Sendikalarının Anatüzüklerine de 
derc edilmiştir. Söz konusu Ana-
tüzüğe göre “Türkiye’nin herhan-
gi bir yerinde faaliyette bulunan 
tüzel kişiliği olan veya olmayan 
kamu işverenleri (sermayesinin 
yarıdan fazlası kamuya ait olan 

kuruluşlar ile bunların iştiraki 
olan ve sermayesinin %50’den 
fazlası bu kuruluşlara ait olan 
kamu işverenleri dahil) sendika-
lar ve toplu iş sözleşmesi kanunu 
ve ilgili mevzuata göre sendika-
ya üye olabilirler.”10  Ancak, 6552 
sayılı Yasa ile özel hukuk tüzel 
kişiliğine sahip şirketlerin Kamu 
İşveren Sendikalarını yetkilendir-
melerinin hukuken mümkün olup 
olmadığı sorunu ortaya çıkmak-
tadır. Her ne kadar üyelik kavramı 
kullanılmamış olsa dahi, yetkilen-
dirme kavramı da üyelikten ba-
ğımsız düşünülse dahi, çeşitli sı-
kıntıları içinde barındırmaktadır. 
Bu düzenleme ekonomik olarak 
fonksiyonel olabilir. Ancak, teknik 
olarak birçok hukuki sorunu bün-
yesinde barındırmaktadır. Diğer 
taraftan Kamu İşveren Sendikası-
nın, üyesi olmayan bir özel sektör 
işvereni adına pazarlık yapması 
ehliyet bakımından izahı güç gö-
zükmektedir. Ayrıca, alt işverenin 
kendisinin bir işveren sendikası-
na üye olması durumunda sorun 
daha da karmaşık olmaktadır.11

Esasında “4735 sayılı Kamu 
İhale Sözleşmeleri Kanununda 
yapılan değişiklikle üçlü ilişkide 
bulunması gereken zorunlu unsur 
düzenlenmiş ve 6356 sayılı Kanu-
nunun öngördüğü toplu iş sözleş-

10– http://www.tuhis.org.tr/index 
php?go=icerik&neresi=anaSayfa&Id=25

11– Başbuğ, Aydın, İş Mevzuatının Alt İşveren 
Uygulamasının Ortaya Çıkardığı Sorunlara Çözüm 
Üretmekteki Yetersizliği, İş ve Hayat Dergisi, Yıl 2, 
Sayı 3, Şubat 2016, s.19.
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mesi yapma ehliyetine önemli bir 
istisna getirilmiştir. Böylece alt 
işveren, işkoluna bakılmaksızın 
üyesi olmadığı bir kamu işveren 
sendikasına toplu iş sözleşme-
si yapma yetkisi verebilecektir. 
Kamu işveren sendikası da üye-
lik ilişkisi dışında kendisine ta-
mamen yabancı olan alt işveren 
adına toplu iş sözleşmesi kurabi-
lecektir. Üçlü ilişkinin zorunlu kıl-
dığı gerekler dışında toplu iş söz-
leşmesinin yapılması hususunda 
6356 sayılı Kanunun düzenleme-
leri uygulanacaktır.”12  

Ancak, Kanun koyucunun yasa 
ile verdiği bir görevi de kamu İşve-
ren Sendikaları yerine getirmek 
zorundadırlar. Nitekim, bu konuda 
yapılan bir söyleşide şu görüşle-
re yer verilmiştir: “Kanun böyle 
bir düzenleme yapmışsa, kamu 
işveren sendikaları buna uyacak 
ve kanun hükmünü uygulayacak. 
Ancak bu noktada dikkat edilmesi 
gereken bir husus var. Sendikalar 
ancak üyeleri için iş ve işlem ya-
pabilirler. Sendikaların kanunda 
sayılan görevlerini yerine getire-
cekleri de gayet açıktır. Çalışma 
hayatı bakımından temel kanun-
lar, İş Kanunları ile Sendikalar ve 
Toplu iş Sözleşmesi Kanunudur. Bu 
bakımdan, diğer kanunlarda ya-
pılacak düzenlemelerle bu temel 
kanunlara müdahale edilmemesi 

12– Başbuğ, Aydın, Alt İşveren İle Toplu İş Sözleşmesi 
Yapılması ve 6552 Sayılı Kanunla Getirilen Üçlü Toplu 
İş İlişkisi Sistemi, İş ve Hayat Dergisi, Yıl 2, Sayı 3, 
Şubat 2016, s.124.

yerinde olur.”13 6552 sayılı Kanun 
ile getirilen bu düzenleme 6356 
sayılı Kanunun ruhu ile uyuşmu-
yor olsa dahi, Kanun ile getirilen 
düzenlemelere göre hareket etme 
zorunluluğu bulunmaktadır.

Ancak belirtmek gerekir ki, 
6552 sayılı Kanunla getirilen sis-
tem merkezi yönetim kapsa-
mındaki kamu idarelerinin üyesi 
bulunduğu Kamu İşveren Sendi-
kalarının tüzel kişi olarak sahip 
oldukları fiil ehliyetini sınırlamak-
tadır. Böylelikle alt işveren tara-
fından koşullara uygun ve süresi 
içinde yapılmış bir yetkilendirme-
yi kabul etmekle yükümlü olan 
merkezi yönetim kapsamındaki 
kamu idarelerinin üyesi bulundu-
ğu Kamu İşveren Sendikalarının 
sendikal özgürlüğü zedelenmek-
tedir.14

10.2. Toplu İş Sözleşmesinin 
Süresi
6356 sayılı Kanunun 35. mad-

desinin ikinci fıkrasına göre “Top-
lu iş sözleşmesi en az bir ve en 
çok üç yıl süreli olarak yapılabilir” 
düzenlemesine yer verilmiştir. 
Toplu iş sözleşmesinin yürürlük 
başlangıç tarihi olarak hangi tari-
hin esas alınacağına dair kanunda 
açık bir hüküm bulunmamakta-

13– Önsal, Naci, Prof. Dr. Seza Reisoğlu İle Söyleşi, 
Karatahta İş Yazıları Dergisi, Aralık 2015, Sayı 3, s. 
199. 

14– Yıldız, Gaye Burcu, Kamu İşveren Sendikalarının 
Alt İşverenlerce Yetkilendirilmesine İlişkin Yasal  
Düzenlemenin Değerlendirilmesi, SİCİL İş Hukuku 
Dergisi, Yıl 2015, Sayı 34, 89-102.
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dır. Ancak, 6356 sayılı kanunun 
ilgili maddelerinde yetki belgesi 
alan sendikanın temsilci atayabi-
leceği ve kaynaktan aidat kesimi 
talep edebileceği düzenlemelerine 
yer verilmiştir. Dolayısıyla, ÇSGB 
tarafından verilen yetki belgesi-
nin tarihi toplu iş sözleşmesinin 
yürürlük başlangıç tarihi olarak 
belirlenmektedir. Yetki belge-
si tarihi esas alınarak başlangıç 
tarihi belirlendikten sonra, bitiş 
tarihi olarak hangi tarihin esas 
alınacağı sorunu ortaya çıkmak-
tadır. “Personel Çalıştırılmasına 
Dayalı Hizmet Alımlarında Toplu 
İş Sözleşmesinden Kaynaklanan 
Fiyat Farkının Ödenmesine Dair 
Yönetmelik”in 4. maddesinin ye-
dinci fıkrasına göre: “6356 sayılı 
Kanun hükümlerine uygun olmak 
kaydıyla toplu iş sözleşmesinin 
süresi, ihale sözleşmesinin sü-
resini geçemez” düzenlemesine 
yer verilmiştir. Dolayısıyla, toplu 
iş sözleşmesinin bitim tarihi ola-
rak ihale süresinin bitim tarihinin 
esas alınması gerekmektedir.

Bu tür ihaleli işlerde bir yıldan 
az süreli toplu iş sözleşmesi ya-
pılabileceği, bunun da 6356 sayılı 
Kanunun 35. maddesinin üçüncü 
fıkrasına dayanabileceğine dair 
görüşler ileri sürülmektedir. Söz 
konusu madde hükmüne göre 
“Faaliyetleri bir yıldan az süren 
işlerde uygulanmak üzere yapılan 
toplu iş sözleşmelerinin süresi bir 
yıldan az olabilir. İşin bitmeme-

si halinde bu sözleşmeler bir yılın 
sonuna kadar uygulanır.” Ancak, 
bir yıllık yapılan ihalelerde yetki 
tespiti ve yetki sürecinin kesin-
leşmesine kadar en azından bir 
iki aylık bir sürenin geçeceği dü-
şünülürse, süre her daim bir yılın 
altında kalacaktır. Toplu iş söz-
leşmesinin bitim süresi de ihale 
sözleşmesinin süresini geçeme-
yeceği için, bir yıllık toplu iş söz-
leşmesi yapmak bu tür ihalelerde 
mümkün olamayacaktır. Kanun 
koyucu her ne kadar ihalelerin en 
az üç yıllık olarak yapılması yö-
nünde irade ortaya koymuşsa da, 
fiiliyatta bir yıllık ihaleler hala ya-
pılmaktadır. 

Yüksek Hakem Kuruluna inti-
kal eden bu tür toplu iş sözleşme-
lerindeki uyuşmazlıklarda, Kurul 
yetki belgesi tarihini esas alıp 
toplu iş sözleşmesinin yürürlük 
başlangıç tarihini belirlemektedir. 
İhale sözleşmesinin bitim tarihi 
aynı zamanda toplu iş sözleşme-
sinin de bitim tarihi olmaktadır. 

Uygulamada yaşanan sıkıntı-
lara çözüm bulabilmek amacıyla 
hazırlanan yönetmelik değişikliği 
13 Ekim 2016 tarihinde Resmi Ga-
zete’de15 yayımlanarak yürürlüğe 
girmiştir. Söz konusu Yönetmelik 
değişikliğinde “ Ayrıca kamu işve-
ren sendikalarının yetkilendiril-
melerine rağmen, Çalışma ve Sos-
yal Güvenlik Bakanlığınca yetki 
belgesinin verildiği tarih itibarıyla 

15– Resmi Gazete, 13 Ekim 2016, Sayı: 29856.
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ihale sözleşmesinin bitimine bir 
yıldan az süre kaldığı gerekçe-
siyle kamu işveren sendikaları 
tarafından yürütülmeyen ve tüm 
maddeleri Yüksek Hakem Kurulu 
tarafından karara bağlanan toplu 
iş sözleşmeleri için de fiyat farkı 
ödenir” düzenlemesine yer veril-
miştir. Böylece mevzuata uygun 
olarak yapılan yetkilendirmelerde 
yetki belgesinin verildiği tarih ile 
ihale sözleşmesinin bitimi ara-
sında bir yıldan az süre kalmışsa, 
kamu kurumunca fiyat farkı öde-
neceği hüküm altına alınmıştır. 
Burada dikkat edilmesi gereken 
en önemli husus, alt işverenle-
rin usulüne uygun yetkilendirme 
yapma zorunluluğunun devam 
ettiğidir.

Aynı yönetmelik değişikliğinde 
yetkilendirme yapılırken 10 gün-
lük süreyi kaçıran alt işverenler 
için de Yönetmeliğin yayımlan-
dığı tarihe kadar olan kısmı için 
fiyat farkı ödeneceği hüküm al-
tına alınmıştır. Söz konusu dü-
zelemeye göre “Alt işverenlerce 
4. maddenin üçüncü fıkrasında 
belirtilen süre içinde yetkilen-
dirme yapılmamasından dolayı 
kamu işveren sendikaları tara-
fından 22/1/2015 tarihinden bu 
maddenin yürürlüğe girdiği tarihe 
kadar reddedilen ve tüm madde-
leri Yüksek Hakem Kurulu tara-
fından karara bağlanan veya bağ-
lanacak toplu iş sözleşmeleri için 
de fiyat farkı ödenir.”  Burada dik-

kat edilmesi gereken en önemli 
husus, 10 günlük sürenin halen 
devam ettiğidir. Yönetmeliğin ya-
yımı tarihine kadar kamu işveren 
sendikaları yetkilendirmiş ancak, 
10 günlük süreye uyulmamışsa 
yine fiyat farkının ödeneceği hü-
küm altına alınmıştır. 

10.3. Diğer Sorunlar
Alt işveren işçileri için akdedi-

len toplu iş sözleşmelerinin bitimi 
ve yeni toplu iş sözleşmesi imza-
lanana kadar nasıl bir uygulama 
yapılacağı da en önemli sorunlar-
dan biri olarak ortada durmakta-
dır. Biten toplu iş sözleşmesi ard 
etkisi olarak devam edecek midir? 
Yeni toplu iş sözleşmesinin yürür-
lük başlangıç tarihi hangi kriter-
ler esas alınarak belirlenecektir. 
Biten toplu iş sözleşmesinin mali 
hakları yeni toplu iş sözleşmesin-
de göz önüne alınacak mı? 

ÇSGB tarafından verilen yetki 
belgesinin tarihi ve ihale süresi 
esas alınarak toplu iş sözleşme-
sinin süresi belirlenmektedir. Ba-
kanlık tarafından işyeri düzeyinde 
yetki belgesi verildiğinden toplu 
iş sözleşmesi düzeyinin her iha-
le bazında ayrı ayrı işyeri toplu iş 
sözleşmesi olduğu anlaşılmak-
tadır.16 Dolayısıyla, ihalenin biti-
mi yeni bir ihale ve yeni bir süreç 
başlatılmaktadır. Alt işverenler 
bazen değişmekte bazen de aynı 
kalmaktadır. Fakat ihale yeni-

16– Başbuğ, İş Mevzuatının Alt İşveren 
Uygulamasının Ortaya Çıkardığı Sorunlara Çözüm 
Üretmekteki  Yetersizliği, 19.
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lendiğinden yeni ihale için tekrar 
yetki prosedürü başlatılması ge-
rekmektedir. Kanımızca bu tür 
toplu iş sözleşmelerinde 6356 sa-
yılı Kanunun 36. maddesinin ikin-
ci fıkrasının uygulama alanı bula-
mayacaktır. Bu durumu yeni bir 
toplu iş sözleşmesi olarak değer-
lendirmek gerekecektir. Ancak, 
bu konu henüz çok yeni olduğun-
dan, önümüzdeki süreçte farklı 
yaklaşımların da ileri sürülebile-
ceğini kabul etmek gerekir. Yine 
de mevcut uygulamada biten top-
lu iş sözleşmelerinden sonra çıkı-
lan ihalelerde toplu iş sözleşmesi 
ile sağlanan mali hakların dikkate 
alınmadığı da bilinmektedir. 

11. Kamudaki Alt İşveren 
İşçileri İçin Nasıl Bir Yol 
Haritası Çizilmeli?
Alt işveren işçilerinin en 

önemli beklentileri kadro, üc-
retlerin iyileştirilmesi, sendikal 
haklar ve kıdem tazminatıdır.17 
Kıdem tazminatı konusu 4857 sa-
yılı İş Kanununun 112. Maddesi ile 
çözümlendi. Sendikal haklar ko-
nusunda çeşitli sıkıntılar olsa da 
örgütlenme devam etmektedir. 
Kadro konusu ise hala belirsizliği-
ni korumaktadır. 

 Kamuda alt işveren işçileri ola-
rak çalışmakta olan yaklaşık 720 
bin işçinin akıbetinin ne olacağı 
konusu neredeyse her gün bir ha-
bere konu olmaktadır.  Rakamın 

17– Kaya, Gazanfer, Kamudaki Taşeron İşçiler 
Üzerine Bir Alan Araştırması: Adıyaman Örneği, 
Güz-2015 Cilt:14 Sayı:55 (257-267) www.esosder.
org Autumn-2015 Volume:14 Issue:55. (Erişim: 
20.12.2016)

büyüklüğü özellikle eş ve çocuk-
lar da dahil edildiği zaman daha 
dikkat çeker bir hale gelmektedir. 
Öte yandan, sadece 6552 sayılı 
Kanunun çıktığı tarih dahi dikkate 
alınsa, iki yılın üzerinde bir zaman 
geçmiş durumda. Beklentinin her 
gün yükseldiği bu tür konularda 
nihai çözümün bir an önce bulun-
ması gerekir. Şüphesiz bulunacak 
olan çözümün en iyiye yakın ol-
ması tercih edilen bir durum olsa 
da, bu kadar sürüncemede kal-
ması da pozitif bir algı oluşturma-
maktadır. Burada ortaya çıkan ve 
birbirinden bağımsız birçok sorun 
bulunmaktadır. Öncelikle, ülke 
gündeminin bu kadar hızlı değiş-
mesi, bu tür ekonomik konulara 
hiç sıra gelmemesine neden ol-
maktadır. İkincisi, ekonomik gös-
tergelerin pek de iyi olmadığı bir 
ortamda bu kadar büyük bir kit-
lenin sebep olabileceği mali yük-
ten dolayı kamuya nasıl entegre 
edileceği ciddi bir sorun olarak or-
tada durmaktadır. Üçüncüsü ise, 
şu anda işçi olarak çalışan bu ki-
şilerin statülerinin değişmesi, bu 
zeminde örgütlenmiş olan sendi-
kaları ciddi bir biçimde etkileye-
cektir. Dolayısıyla, bulunacak olan 
çözümün herkesi mutlu etmesi 
mümkün gözükmemektedir. 

11. 1. Tüm Alt İşveren 
İşçilerinin Özel 
Sözleşmeli Personel 
Olarak İstihdam Edilmesi
Özel Sözleşmeli Personel (ÖSP) 
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konusu basına da yansıdığı için 
üzerinde fazlaca durulmayacak-
tır. Bu model mevcut 4/C pozis-
yonun bir benzeri ancak, 4/C’den 
farklı olarak temel ücrette eğitim 
baz alınarak bir kademe yapıl-
mamıştır. Herkes almakta olduğu 
ücretle güvenlik taraması yapıl-
dıktan sonra üçer yıllık sözleş-
melerle 657 sayılı Kanunun 4/E 
kadrosuna geçirilmekte ve ancak, 
memur sendikalarına üye olabil-
mektedirler. Memurların alacağı 
zamları alacak, muhtemelen aile 
ve çocuk yardımından da yararla-
nabileceklerdir. İşçi sendikalarına 
üye olamayacakları için, işçi sen-
dikalarının büyük bir kısmı ciddi 
üye kaybına uğrayacaklardır. İşçi-
lerin toplu sözleşme hakkı olma-
yacağı gibi, yan ödeme kalemleri 
de söz konusu olmayacaktır. Me-
mur sendikaları için yaklaşık 500 
binlik18 bir üye potansiyeli ortaya 
çıkacaktır. İşçiler için toplu söz-
leşme ve yan ödemeler olmasa da 
kamuda bir istihdam modeli oldu-
ğu için ÖSP moral olarak da birçok 
çalışan tarafından kabul edilecek-
tir. Özellikle taşrada kamu güven-
cesi olması ve taşeronun aradan 
çıkmış olması çalışanı daha da 
rahatlatacaktır. Kamu hazinesine 
ek bir maliyet gelmeyeceği için 
Kamu tarafından en sıcak bakılan 
çözüm olarak gözükmektedir. 
18– Buradaki rakam farklılığı, özel sözleşmeli 
personel alımlarında, emeklilerin dahil edilmeyeceği 
ve özellikle güvenlik  soruşturması da yapılacağından 
mevcudun altına düşeceği varsayılarak tahmini 
olarak belirlenmiştir.

11.2. Asıl İş Yardımcı İş 
Ayrımının Yapılması
Özel sözleşmeli personel kav-

ramı ortaya atılmadan önce konu-
şulan konuların başında, kamuda 
alt işveren işçisi olarak çalışan-
ların asıl işi yapanlar ve yardımcı 
işte çalışanlar olarak tasnif edil-
mesi gerektiğiydi. Ancak, çok 
uzun süren çalışmalara rağmen 
bu konu her kurumun yaptığı iş-
lerin ehemmiyeti ve kendine has 
politikaları yüzünden sonuçlan-
dırılamadı. Bir başka ifade ile ka-
muda hangi işlerin asıl hangi iş-
lerin yardımcı iş olduğu net olarak 
ortaya konulamamıştır. Şayet bu 
yapılabilmiş olsaydı, asıl işi ya-
panlar kamunun daimî işçisi ola-
cak, yardımcı işlerde çalışanlar ise 
yine alt işveren işçisi olarak çalış-
maya devam edeceklerdi. Hukuka 
uygun olan bu ayrım işçiler ara-
sında sıkıntılara neden olabilecek 
ve işçi sendikalarını ciddi anla-
mada zora sokacaktı. Bir işyerin-
de bir kısım işçinin bir gün sonra 
ücretinin ciddi anlamda arttığı 
diğer bir kısmının ise aynı kaldığı 
bir ortamda iş barışı ciddi anlam-
da yara alacaktı. Ancak, tüm bu 
olumsuzluklara rağmen, kamuda 
hangi işin asıl hangi işin yardımcı 
iş olduğunun belirlenememesi ise 
üzerinde ciddi ciddi düşünülme-
si gereken bir konu olarak ortada 
durmaktadır. Alt işveren işçileri-
nin kadroya alınması işi olmasa 
dahi her kamu kurumunun yük-
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leniciye verdiği işleri tasnif etmesi 
gerekir. Bu çözüm yolunun da rafa 
kalktığını söylemek mümkün.

11.3. Mevcut Durumun 
Muhafaza Edilmesi
Bir başka çözüm yolu, bugün-

kü mevcut durumun korunması-
dır. Buna göre, alt işverenler Ka-
nunda düzenlenen usule uygun 
olarak Kamu İşveren Sendikasını 
yetkilendirecek ve toplu iş söz-
leşmesi yetkili işçi sendikası ile 
yetkilendirilmiş kamu işveren 
sendikası arasında yürütülecek-
tir. Anlaşma olamaması halinde 
ise uyuşmazlık Yüksek Hakem 
Kurulunca çözülecektir. Ancak 
bu sistem bugün itibari ile bütün 
yükünü Yüksek Hakem Kurulu 
üzerine yığmış ve Kurul asli gö-
revi dışında seri halde alt işveren 
işçileri için toplu iş sözleşmesi ba-
ğıtlar hale gelmiştir. Bu da kuru-
lun bir görevi olsa dahi, bu şekliyle 
yığılmalara sebebiyet verilmekte 
ve şikayetlerin artmasına neden 
olunmaktadır. 

11.4. Tüm Alt İşveren 
İşçilerinin İşçi Olarak Kamuya 
Alınması 
Hem işçiler tarafından hem de 

işçi sendikaları tarafından tercih 
edilecek alternatif çözüm yol-
larından biri de, tüm alt işveren 
işçilerinin hangi işi yaptıkları-
na bakılmaksızın işçi kadrosuna 
alınmasıdır. İşçiler arasında bir 

ayrım yapılmayacağından dolayı 
en adil çözüm yolu olarak gözük-
mektedir. Ancak, kadrolu işçilerin 
çalışması ve verimliliği gibi konu-
lar bugün için bütün işçilerin kad-
roya alınması önündeki en büyük 
engellerden birini oluşturmakta-
dır. Bunu sadece işçinin sırtına da 
yüklememek gerekir. İşçiyi çalış-
tıramayan işveren, her ne olursa 
olsun işçiye sahip çıkarım deyip 
çürük elmaları dahi göğüsleyen 
sendikacılar ve olayı araştırma-
dan kendisini arayan her işçiye 
sahip çıkan siyasetçinin de bunda 
ciddi vebali bulunmaktadır. Ülke 
olarak herkes işini en iyi şekil-
de yapabilse, sorunların çok bü-
yük bir kısmı çözülmüş olacaktır. 
Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği 
gibi “En vatanperver insan işini en 
iyi yapan kişidir.” 

Kamu İşletmeleri İşverenleri 
Sendikası (KAMU-İŞ) tarafından 
organize edilen ve alt işveren işçi-
lerinin sorunlarının konuşulduğu 
2010 yılındaki seminerde dile ge-
tirilen konulardan biri de, verim-
lilik konusu olmuştur. Söz konusu 
seminerde üst düzey yöneticiler-
den biri “… Şimdi kamu idareleri 
niye hizmet alımı ihalesi yapıyor, 
bunun gerekçesine bakmamız la-
zım. Bir defa verimlilik. Niye şimdi 
kamu idarelerinin kadrolu işçileri 
verimli çalışmıyor ama alt işve-
ren işçileri daha verimli çalışıyor? 
Yani bundan dolayı biliyorsunuz 
ki, verimli çalışma için kadrolu 
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işçi almayacağız, alt işveren işçisi 
çalıştıracağız. Ben yaklaşık 10 yıl 
Sayıştay’da çalıştım, memur kad-
rosundaki yardımcı hizmetli çay-
cının çay getirmesi ile firmanın 
çaycısının çay getirmesi arasında 
çok fark var. O yüzden şu anda 
kamuda hizmetlerin ihale yoluyla 
yaptırılması hem verimlilik artışı-
na neden oluyor hem de maliyet-
leri düşürüyor. Tabi olaya işçiler 
açısından baktığımızda çok farklı 
şeyler söylenebilir”19 şeklinde gö-
rüşlerini dile getirmiştir.

Tüm işçilerin kadroya alınma-
sı konusu hem verimlilik hem de 
maliyet açısından bugün için uzak 
bir ihtimal olarak gözükmektedir. 
Ancak, tüm kamu idarelerinin ih-
tiyaçlarını net olarak belirlemesi 
ve memur eliyle görülecek işlerin 
memurlar eliyle, geri kalan işlerin 
ise işçiler eliyle gördürülmesi ve 
buna göre gerekli fizibilite çalış-
malarının yapılması gerekir. 

11.5. Çözüm Önerimiz
Hiç şüphesiz bu konuda ileriye 

sürülecek her çözümün eleştiri-
lebilecek birçok yanı bulunacak-
tır. Ancak, sorun hem çok büyük 
hem de bekledikçe sıkıntılara se-
bep olacak düzeyde olduğu için bu 
konuda iyi niyetle öne sürülecek 
her türlü çözümü tartışmak gere-
kir. Öncelikle alt işveren işçilerini 

19– Kamu İşyerlerinde Alt İşveren Uygulamasının 
Doğurduğu Sorunlar ve Çözüm Arayışları, KAMU-İŞ 
Yayını, 2010, Ankara, 189.         

kendi aralarına kabaca ikiye ayır-
mak gerekir. Daha doğru bir ifade 
ile güvenlik görevlilerini bu gru-
bun içinden çıkarıp değerlendir-
meyi öyle yapmak gerekir. İkinci 
adımda ise kurumlar bazında bir 
değerlendirme yapmak gerekir. 

5188 sayılı Kanuna göre çalış-
makta olan kamudaki özel gü-
venlik görevlileri kendi isimleriyle 
657 sayılı Kanunun 4. maddesinin 
E fıkrasında kadroya almalı ve öz-
lük haklarını da buna göre düzen-
lemek gerekir. Yahut da bunların 
tümünü memur veya 4/B kadro-
suna alıp çakılı pozisyonda çalış-
tırmak gerekir. Özet olarak, özel 
güvenlik görevlilerini diğer alt iş-
veren işçilerinden ayırarak 657 
sayılı Kanunun 4. maddesi içinde 
memur, sözleşmeli veya yeni bir 
kadro türü ihdas ederek istihdam 
etmek yerinde bir uygulama ola-
caktır. Hangi yolun tercih edilece-
ğini ise, Maliye Bakanlığı ve Dev-
let Personel Başkanlığı ortaklaşa 
karar verip uygulayabileceklerdir. 
Bu çalışma yapılırken özel güven-
lik görevlilerinin hangi kamu ku-
rumunda çalıştıklarının bir önemi 
olmayacaktır. Tüm kamu kurum-
ları bu işlemin kapsamına alına-
caktır.  

Özel güvenlik görevlileri için 
bu tercih yapıldıktan sonra, ka-
lan alt işveren işçileri için İdareler 
esas alınarak işlem yapılmalıdır. 
KİT’lerde çalışan tüm alt işveren 
işçileri daimî işçi kadrosuna alın-
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malıdır. KİT’lerde çalışan alt işve-
ren işçisi sayıca az olduğu için, bu 
işlemin maliyeti de düşük olacak-
tır.

Bu iki işlem yapıldıktan sonra 
genel bütçeli kuruluşlarda çalışan 
alt işveren işçileri ise 657 sayılı 
kanunun 4/C kısmına aktarılma-
lıdırlar. Böylece hem eğitim esas 
alınarak bir ayrım yapılmış olur 
hem emekliliğe kadar iş güvence-
si sağlanmış olur.

İşin en zor kısmı ise Belediye-
lerde çalışan alt işveren işçilerinin 
sisteme nasıl entegre edileceğidir. 
Son yıllarda üç ayrı torba kanunla 
belediyelerde çalışan norm kadro 
fazlası işçiler diğer kamu kurum 
ve kuruluşlarına nakledildiler. 
Bu nakledilme işlemleri sonrası 
yaşanan sıkıntılar da henüz çö-
zülmüş değil. Yüzbinlerce işçinin 
tekrar belediyelerin kadroları-
na daimî işçi olarak aktarılması 
yeniden aynı sıkıntıların ortaya 
çıkmasına sebebiyet verebilir. Be-
lediyelerin kuracakları şirketler 
bünyesinde işçi olarak çalışma-
ları birinci yol olarak görünürken, 
ikinci yol ise bu kişilerin de 4/C 
statüsüne aktarılmasıdır.

Tüm bu çözüm yollarını, hem 
işçiler açısından hem de işçi sen-
dikaları açısından farklı değerlen-
dirmek gerekir. İşçilerin öncelikle 
kadroyu önemsedikleri, özellikle 
devlette güvenceli bir işin birçok 
faktörün önüne geçtiğini söyle-
mek yerinde bir tespit olacaktır. 

Tabi ki, işçiler de kadroya geçer-
ken en iyi mali haklarla geçmek 
isteyeceklerdir. Ancak, bir tercih 
yapmaları gerekirse öncelikle 
kadroyu tercih edeceklerdir. Hat-
ta yapılan bir alan araştırmasın-
da, taşeron firmanın asıl elemanı 
olmak dahi hedef olarak ortaya 
konabilmektedir. Bu şekilde ça-
lışan kadın işçi yaşadığı durumu 
şu şekilde anlatmaktadır: “Ben jo-
kerim. Her işi yapıyorum. Raporlu 
olanların yerine çalışıyorum. Biri 
rapor alsa da çalışsam diye dua 
ediyorum. En az 10 gün en uzun 4 
ay çalıştım. Her görevde çalıştım. 
Bir tek diyaliz kaldı. Ne isterlerse 
hemen yaparım. 2,5 senedir böy-
le çalışıyorum. Nabza göre şerbet 
veriyorum. ‘Sen çok iyisin seni 
kesin taşeron kadrosuna alacağız’ 
dediler. Tam 3 kişi benden sonra 
kadroya girdi. Benim için emekli-
lik de hayal. Herkes kadroya geçe-
lim istiyor ben gerçek bir taşeron 
işçisi olmak istiyorum.” (Ünye, te-
mizlik elemanı, 43 yaşında) Bütün 
dezavantajlarına rağmen, düzenli 
gelir ve sosyal güvence kadınların 
taşeron çalışmaya devam etme-
lerinin, daha doğru bir ifadeyle bu 
ağır koşullara katlanmalarının en 
temel iki nedeni olarak görülmek-
tedir.20 

İşçi sendikaları için durum çok 
daha zor gözükmektedir. Bugü-

20– Ulukan, Nihan Ciğerci,  Yılmaz, Demet Özmen, 
Kamu Sağlık Sektöründe Çalışan Taşeron Kadın 
İşçiler: Samsun ve Ordu İli Örneği, Çalışma ve Toplum, 
2016/1, 87-112.
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ne kadar yaklaşık 35021 bin işçi 
üye yapılmış durumda. Sendika-
laşma ve üyelik de halen devam 
etmektedir. Üyelik aidatlarının 
alınmasında sorunlar yaşansa 
da, sendikalı işçi sayısı da her ge-
çen gün artmaktadır. Nitekim, bu 
durum yayınlanan sendikalı işçi 
sayısına da yansımaktadır. Ocak 
2013 yılında yayımlanan istatis-
tiklere göre 10,881,618 sigortalı 
işçinin 1,001,671’i sendikalı ve sen-
dikalaşma oranı da %9,21 olarak 
gerçekleşmiştir. Temmuz 2016 
tarihinde ise 13,038,351   sigorta-
lı işçinin 1,499,870’i sendikalı ve 
sendikalaşma oranı da %11,50 ola-
rak gerçekleşmiştir.22 Dolayısıyla, 
sendikaların örgütlenebildiği yeni 
bir alan ortaya çıkmış durumda. 
Bu işçilere, işçi kadrosu dışında bir 
statünün verilmesi hem mevcut 
üyelerin kaybı hem de yeni üye 
kaydetme imkanını ortadan kal-
dıracaktır. 

Alt işveren işçileri için bir çö-
züm aranırken kamuda bir mali 
yılda 6 (altı) aydan az süreyle ge-
çici işçi pozisyonlarında çalıştırı-
lan işçiler için de bir çözüm yolu 
bulunmalıdır.  Alt işveren işçileri 
için böyle bir çalışma yapılırken 
geçici işçilerin dışarda bırakılması 
hakkaniyete de uymayacaktır. 

21– Bu rakam işçi sendikalarının yapmış oldukları 
olumlu ve olumsuz yetkilendirme dosyaları esas 
alınarak tahmini olarak belirlenmiştir.

22– Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı verileri 
esas alınmıştır. http://www.csgb.gov.tr/home/
contents/istatistikler/iscisendikauyesayilari/ 
Erişim (21.12.2016)

 SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
4735 sayılı Kamu İhale Sözleş-

meleri Kanununun 8. maddesinin 
üçüncü fıkrasına uygun olarak 
Kamu İşveren Sendikalarından 
birini yetkilendirecek olan alt iş-
verenin;  4/1/2002 tarih ve 4734 
sayılı Kamu İhale Kanununun 
62.maddesinin birinci fıkrasının 
(e) bendi uyarınca ihale edilen iş-
lerde iş almış olması, ihale konu-
su işçi ve  işyeri /işyerlerinin aynı 
ihale sözleşmesi kapsamında ol-
ması, aynı alt işverene ait birden 
çok ihale sözleşmesinin her biri 
için ayrı yetkilendirme yapılma-
sı, ihale konusu işin 22/5/2003 
tarih ve 4857 sayılı İş Kanununun 
2. maddesinde tanımlanan asıl iş-
veren- alt işveren ilişkisi çerçeve-
sinde olması ve ihale konusu işte 
alt işverenin çalıştırdığı işçilerin 
münhasıran 4734 sayılı Kanun 
kapsamına giren kamu kurum ve 
kuruluşlarına ait işyerlerinde ça-
lıştırılıyor olması gerekmektedir. 
Bu şartlar sağlandıktan sonra alt 
işveren hangi kamu kurumunda 
iş almışsa buna göre TÜHİS veya 
KAMU – İŞ sendikalarından birini 
yetkilendirmesi gerekmektedir. 

ÇSGB tarafından gönderilen 
yetki belgesi alındıktan sonra on 
gün içinde kamu işveren sendi-
kalarından birini yetkilendirme-
si zorunludur. Bu on günlük süre 
içinde yetkilendirme belgesinin 
ve ek belgelerinin kamu işveren 
sendikalarının kayıtlarına girmesi 
gerekmektedir.
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ÇSGB tarafından alt işverene 
gönderilen yetki belgesinin çıktı-
ğı tarih ile ihale süresinin bitimine 
bir yıldan az süre kalmışsa, kamu 
işveren sendikalarınca toplu iş 
sözleşmesi yürütülmeyecek ve 
sonuçlandırılmayacaktır. Ancak, 
son yapılan yönetmelik değişikliği 
ile uygulamada yaşanan sorunlar 
çözülmüş bulunmaktadır.

Anayasa Mahkemesinin kara-
rında da belirtildiği üzere, alt işve-
renler dilerlerse yetkili işçi sendi-
kaları ile toplu iş sözleşmesi süre-
cini devam ettirebileceklerdir.

Toplu iş sözleşmesinin yürü-
tülmesine ilişkin işveren tarafına 
ait giderler alt işverence karşıla-
nacağı için, Çalışma ve İş Kuru-
mu İl Müdürlüklerinin bu duruma 
özen göstermeleri gerekmektedir.

Alt işverenler yetkilendirme 
yaparken; şirketi temsile haiz kişi 
veya kişilerce imzalanmış, ıslak 
kaşeli, kamu işveren sendikası 
muhatap alınarak yazılmış bir üst 
yazı hazırlamaları gerekmektedir.  
Ek 1’de yer alan yetkilendirme bel-
gesi yetkili kişilerce doldurularak 
imzalanmalı ve ıslak kaşe basıl-
malıdır. Ek 1 yetkilendirme belgesi 
ÇSGB tarafından alt işverene gön-
derilen yetki belgesi esas alınarak 
doldurulmalıdır. İhale sözleşmesi 
ve alt işverenlik sözleşmesinin 
onaylı bir örneği olmalıdır. İhale 
sözleşmesinin her sayfasına  ıslak 
kaşe basılmalıdır. Yetkilendirme 
kapsamında yapılacak toplu iş 

sözleşmesi kapsamında bulunan 
işçilere ait iş sözleşmesinin onaylı 
birer örneği, (Aynı hükümleri ih-
tiva eden iş sözleşmelerinden bir 
örnek yeterlidir) olmalıdır. Yetki-
lendirme kapsamında yapılacak 
toplu iş sözleşmesi kapsamında 
bulunan işçilerin unvan, ücret ve 
sosyal ödemelerini gösterir tablo 
(Bu tabloda aynı unvan, ücret ve 
sosyal haklara sahip olan işçiler 
toplamı bir arada gösterilebilir) 
bulunmalıdır. Yetki veren kişi/
kişilerin yetkili olduğuna dair ka-
nıtlayıcı belgeler bulunmalıdır. 
(İmza sirküleri, karar defterinde 
yetki verilen kişi ile yetkilendir-
meye imza atan kişi aynı olmalı-
dır.) ÇSGB tarafından alt işverene 
gönderilen ve alt işverence tebliğ 
alınan tarihin de belirtildiği yetki 
belgesinin yetkilendirme ekinde 
bulunması gerekir.  Alt işveren 
yetkilendirme yaptıktan sonra 
aynı süre içinde yetkili işçi sendi-
kasını da bilgilendirilmelidir. Yet-
kilendirme yapıldıktan sonraki 
tüm süreç yetkilendirilmiş Kamu 
İşveren Sendikası ile yetkili işçi 
sendikası arasında yürütülece-
ğinden, işçi sendikasının bu yet-
kilendirme işleminden haberdar 
olması, sonraki süreçlerin sıkıntı-
sız bir şekilde yürütülmesine im-
kân verecektir. 

Yeni bir düzenleme olan yetki-
lendirme ile toplu iş sözleşmesinin 
imzalanması sürecinde hem alt 
işverenlerin hem de alt işveren-
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lerin çalıştırdığı işçilerin mağdur 
olmamaları için yetkilendirmede 
sürelere uyulmalı ve yetkilendir-
me belgelerinin yetkili kişilerce 
usulüne uygun ve eksiksiz doldu-
rularak, zamanında kamu işveren 
sendikalarına gönderilmesi ge-
rekmektedir.

Toplu iş sözleşmesinin süre-
sinin belirlenmesi, bir yıldan kısa 
süreli toplu iş sözleşmelerinin 
yapılması, toplu iş sözleşmesinin 
ard etkisinin bu durumlarda da 
devam edip etmeyeceği ve buna 
bağlı birçok konu hala tartışılma-
ya devam edilmektedir. Konu-

nun çözümü konusunda tüm yük 
Yargı ve Yüksek Hakem Kuruluna 
bırakılmış durumdadır. Ancak, bu 
konulara yapılacak yasal düzen-
lemeler ile çözüm bulmak daha 
rasyonel bir yol olacaktır.

Alt işveren işçilerini ilgilen-
diren toplu iş sözleşmeleri hem 
Kamu İşveren Sendikalarına hem 
de Yüksek Hakem Kuruluna ciddi 
bir iş yükü getirmiştir. Bulunacak 
olan çözüm tüm tarafları mem-
nun etmeyecektir. Ancak, böyle 
dahi olsa çözümün bir an önce 
bulunması ve bu belirsizliğin or-
tadan kaldırılması gerekmektedir.
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ÖZET
Bu makalede profesyonel sendikacı-

ların ve sendika uzmanlarının Türkiye’de 
özel istihdam büroları ve geçici işçilik 
uygulaması ile ilgili mevzuat hakkında-
ki görüşleri incelenmiştir. Araştırma, bir 
kısmı tesadüfi olarak bir kısmı da en-
düstri ilişkileri konusundaki çalışmaları 
esas alınarak seçilen sendika temsilcileri 
ve bu temsilcilerin yönlendirdiği uzman-
ların görüşleri üzerinden yürütülmüştür. 
Bulgular, araştırmacı tarafından gelişti-
rilen “Derinlemesine Mülakat Formu” ile 
toplanmış, elde edilen görüşler getirilen 
eleştiriler ve öneriler çerçevesinde oluş-
turulan kategorik bir sınıflandırma için-
de sunulmuştur. Sendikalar perspekti-
finden özel istihdam hizmetlerine ilişkin 
görüşlerin tespiti esnasında altı sendika 
temsilcisi ve dört uzman ile görüşülmüş 
olup, istihdam aracılık faaliyetlerinin özel 
sektör eliyle yürütülmesine ağırlıklı ola-
rak eleştiriler getirilmiştir. Eleştirilerin 
kaynağında, istihdam aracılık faaliyeti-
nin sosyal devletin gereği olarak kamu 
hizmeti olması gerektiği ve bu sistemin 
işgücünün sömürülmesine zemin hazır-
layabilecek bir yapıda olduğu noktaları 
gelmektedir.   

Anahtar Sözcükler
Özel istihdam bürosu, istihdam ara-

cılığı, işe yerleştirme, geçici işçi, sendikal 
perspektif

ABSTRACT
In this article, the views of profes-

sional trade unionists and trade union 
experts concerning the legislation on 
private employment agencies and tem-
porary employment practice in Turkey 
are examined. The research was con-
ducted on the basis of the opinions of 
some trade union representatives se-
lected randomly and some selected with 
respect to their studies on industrial re-
lations, and also the views of experts re-
ferred by these representatives.  Findings 
were gathered with the “In-Depth Inter-
view Form” developed by the researcher, 
and the opinions obtained were present-
ed in a categorical classification within 
the framework of the critiques and sug-
gestions made. Six union representatives 
and four specialists were interviewed 
during the identification of opinions on 
the private employment services from 
the trade union perspective, employ-
ment mediation activities being carried 
out by the private sector has been main-
ly criticized. The reason for this criticism 
is the point that employment mediation 
activity should be a public service as a 
requirement of the social state and that 
the private sector system has a structure 
that may result in the exploitation of the 
labour force.

Keywords
Private employment agency, em-

ployment mediation, placement, tempo-
rary labour, trade union perspective
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Giriş
İçinde yaşadığımız çağda ik-

tisadî olarak yaşanan ciddi so-
runlardan biri işsizliktir. İşsizlik, 
farklı türleri ve sonuçları ile çö-
zümlenebilmesi güç ve hükü-
metler tarafından önlemler al-
mayı gerektiren toplumsal bir 
sorundur. AB ve OECD ülkeleri, 
yükselen işsizlik oranları karşı-
sında çeşitli aktif istihdam poli-
tikaları ile işsizlik oranlarını dü-
şürmeye çalışmaktadır (Varçın, 
2004: 6-8). Aynı çaba Türkiye’de 
de gösterilmektedir. Bu çalışma-
nın ana konusunu oluşturan, özel 
sektör eliyle yürütülen istihdam 
aracılık faaliyetleri de ilgili yazın-
da işsizliği önleme ve istihdam 
yaratmada kullanılan aktif istih-
dam politikalarından biri olarak 
tanımlanmıştır. Bu makale açı-
sından önemli olan nokta; bu ta-
nımlamanın hangi iktisadî, top-
lumsal ve hukuki şartlar altında 
geçerli olduğudur.  

181 Sayılı Uluslararası Çalışma 
Örgütü (UÇÖ) sözleşmesinde özel 
istihdam büroları (ÖİB);  
“Bir sözleşme ile bir bedel kar-
şılığında özel ya da tüzel kişiler 
adına bir istihdam boşluğunun 
doldurulmasını veya mesleki 
ilerlemeyi ya da istihdama girişi 
kolaylaştırmak ya da hızlandır-
mak amacıyla faaliyet gösterme-
yi üstlenen özel hukuk hüküm-
lerine tabi hizmet kuruluşlarıdır.” 
diye tanımlanmaktadır. Tanım-

dan da anlaşıldığı üzere, iş aracı-
lığı faaliyeti kâr amacıyla kurulan 
hizmet kuruluşlarınca yapılabilir. 
Neo-liberal iktisat politikaları-
nın bir sonucu olan bu büroların 
yaygınlaşması ile birlikte, ÖİB’in 
faaliyetleri arasında; işsizlerin iş 
bulmalarına yardımcı olmanın 
yanında çeşitli mesleki eğitim fa-
aliyetleri ile çalışmakta olanları 
geleceğin iş koşullarına hazırla-
maya yönelik eğitim programla-
rının bulunduğu da belirtilmek-
tedir (Fretwell ve Goldberg, 1993: 
37-38). 

Özel istihdam bürolarının iş-
sizlikle mücadelede yararlı ol-
duğunu savunan görüşe göre, 
istihdam aracılık faaliyetlerinin 
serbestleşmesiyle birlikte ülke-
lerin işsizlik oranlarında değişim 
meydana gelmiş (Caire, 1991: 39-
48), iş piyasasına yeni girecek 
olanlar için piyasaya uyum sü-
reci, verilen eğitim programla-
rı ile daha kolay bir hâl almıştır. 
Nitekim, sosyal taraflar özel is-
tihdam bürolarıyla ilgili 181 Sayılı 
Sözleşmeyi onaylamadan önce, 
Uluslararası Çalışma Konferan-
sındaki tartışmalar esnasında, 
işsizlikle mücadelede ÖİB’lerden 
yararlanılabileceği hakkında gö-
rüş bildirmişlerdir (ILO, 1997: 24). 
Bunların yanında ÖİB’lerin kâr 
motifi ile hareket ediyor olmala-
rından dolayı niteliksiz emek ile 
ilgilenmemeleri gibi bir sonuç da 
doğmuştur.
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Bu kısa açıklamalar ışığında 
ÖİB’lerin iş aracılığı, meslek eği-
timi, işgücü piyasası istatistiği 
oluşturma gibi rolleri olduğu iddia 
edilmekle birlikte, esas olan bu 
belirtilenlerin aslen kimin görevi 
olduğu ve nasıl organize olması 
gerektiğidir.  

Bu çalışmada; 2000 yılında 617 
Sayılı Kanun Hükmünde Karar-
name (KHK) ile gündeme gelen 
ve daha sonra Anayasa Mahke-
mesi’nin yetki kanununu iptal 
etmesi ile bir boşluğun doğduğu, 
4857 Sayılı İş Kanununda ve 4904 
Sayılı Türkiye İş Kurumu Kanu-
nunda1 yerini alan ÖİB’lere, işçi ve 
memur sendikalarının bakış açısı 
incelenmiştir. Sendikalarının bu 
konu ile ilgili görüşlerinin araştır-
maya konu edinilmesinin nedeni; 
işverenler tarafından destek-
lenen özel istihdam bürolarına 
karşı sendikalarının görüşlerinin 
net bir şekilde ortaya konulma-
sıdır. Çünkü işveren kuruluşları2 
tarafından sürekli desteklenen 
ÖİB’lerin işlevleri ve bu büroların 
çalışmaları neticesinde ortaya çı-

1–Türkiye’de Özel İstihdam Bürolarının işleyişi, 
yayımlanan yönetmeliklerle düzenlenmiştir. 
Konuyla ilgili çıkartılan son yönetmelik, 11.10.2016 
tarihli ve 29854 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 
Özel İstihdam Büroları Yönetmeliğidir. 

2–Örneğin: TİSK. İşveren örgütleri içinde TİSK 
tek başına bir kurum değildir. Türkiye’de işveren 
kesimini temsil eden ve organize olmuş bir 
kuruluştur ve şimdiye kadar özel istihdam 
bürolarına ilişkin olarak birçok yayın yapmıştır. 
Bunun yanında bir başka kurum olan TÜSİAD 
da Ekim 2002’de yayınlamış olduğu “İşgücü 
Piyasalarının Etkinliğinin Arttırılmasında 
Özel İstihdam Kurumlarının ve Esnek Çalışma 
Biçimlerinin Rolü”  konulu raporda bu kurumların 
yararlı tarafları ortaya konulmaya çalışılmıştır.

kacak sonuçların çalışan kesim 
tarafından değerlendirilmesi ve 
yorumlanması ihtiyacı doğmuş-
tur. Bu bağlamda özel istihdam 
büroları nasıl bir süreç sonunda 
ortaya çıkmıştır? Acaba bir ge-
reksinim midir yoksa serbest pi-
yasa şartlarında sadece kâr elde 
etmek için mi ortaya çıkmışlardır 
ya da bir başka ifadeyle, neo-li-
beral ekonomi politikaların ör-
gütlülüğü ve işgücü maliyetlerini 
düşürmek için ortaya çıkarmış 
olduğu bir mekanizma mıdır? 
Özel istihdam büroları işgücü pi-
yasasına ne kadar etki edebil-
mektedir ve bu etki çalışanların 
iş bulmalarına ya da mesleğe yö-
nelmelerine ne kadar katkı yap-
maktadır? Bu çalışmada sendi-
kacıların görüşleri çerçevesinde 
bu sorulara yanıt aranmıştır. 

Çalışma yaşamı üç aktörlü bir 
alandır. Bu aktörler; işçiler, işve-
renler ve devlettir. Çalışma iliş-
kileri tarihi boyunca bu üç aktör 
arasındaki ilişki biçimleri çeşit-
lilik arz etmiş ve farklı dönem-
lerde farklı ilişkiler hâlinde süre 
gelmiştir. İşgücü piyasasının iş-
leyişinde işçi, işveren ve devlet 
tarafları arasında bir uyum sağ-
lanmasının gerekliliği, aksi hâlde 
bir takım toplumsal sorunların 
ortaya çıkabileceği geçmiş dene-
yimlerden ve yaşanan deneyim-
lerden anlaşılmaktadır. 

İstihdam aracılık faaliyetleri-
nin serbestleştirilmesi diye ifade 
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edebileceğimiz ÖİB’lerin ortaya 
çıkışı ve buna bağlı olarak yay-
gınlaşacak olan esnek çalışma 
biçimleri ise, endüstri ilişkilerin-
de devletin müdahalesinin sınırlı 
olmasını gerektiren bir görünüm 
arz etmektedir. Bu sınırlı müda-
hale işgücü piyasasının yapısını 
nasıl etkileyebilir ve müdahale-
nin sınırı ne düzeyde olmalıdır? 

Türkiye’de de bir değişimin 
yaşandığı ve devletin iş piya-
sasına müdahale araçlarını za-
manla değiştirme eğilimi içinde 
olduğu görülmektedir. Nitekim 
4857 Sayılı İş Kanunu ve 4904 
Sayılı Türkiye İş Kurumu Kanu-
nu ile yapılan, istihdam aracılık 
hizmetlerinde devlet tekelinin 
kaldırılmasıdır. Bu düzenleme ile 
kamu istihdam kurumu yanın-
da ÖİB’lere de izin verileceği ve 
bu iki kurumsal yapının birbirini 
tamamlayıcı bir şekilde çalışa-
cağı öngörülmüştür. Ancak bu 
iki kurumsal yapının ne derece 
birbirini tamamlayarak çalışaca-
ğı, işgücünün bu yapı içerisinde 
nasıl bir konuma sahip olacağı 
tartışılmamaktadır. Tartışılan 
konu sadece özel istihdam kuru-
luşlarının varlığının gerekliliği ve 
yasal düzenlemeler yapıldığı tak-
dirde özel istihdam büroları saye-
sinde Türkiye’de işsizlik oranının 
azalacağı ve kayıtlılığın artacağı 
yönündedir. Nitekim, yapılan ya-
sal düzenlemeler acaba amacına 
hizmet etmiş midir? Bu bağlamda 

bu çalışmada yanıt aranan soru-
lardan biri; işsizlik oranlarının bu 
kadar yüksek olduğu bir iktisadî 
ortamda, ÖİB işsizliği düşürmede 
ne derece etkili olabilir? (vurgu 
yapılmıştır) sorusudur. Umulan 
şey; bu bürolar aracılığı ile işgücü 
piyasasına bir canlılık getirilece-
ğidir. 

Türkiye’de Özel İstihdam 
Hizmetleri
Özel istihdam büroları; özel 

hukukun koruması altında ve 
belirli bir sözleşme çerçeve-
sinde, bir ücret ya da komisyon 
karşılığında işgücü piyasasında 
iş arayanlarla, işgücü arayanlar 
arasında aracılık hizmeti sağla-
yan, ağırlıklı olarak kâr amacıyla 
çalışan kuruluşlardır. ÖİB’larının 
faaliyetleri arasında, işsizlerin iş 
bulmalarına yardımcı olmak ve 
çalışmakta olanları geleceğin iş 
koşullarına hazırlamaya yönelik 
eğitim programları da yer almak-
tadır (ILO; 1994: 12-13).  

Uygulamada konumuzla ilgili 
kavramın “Özel İstihdam Büro-
ları” (Private Empolyment Agen-
cies - PEA) biçiminde kullanıldı-
ğını görüyoruz. Bununla beraber 
bazı kaynaklar da “Ücretli Özel İs-
tihdam Büroları” (Private Fee-C-
harging Recruitment Agencies), 
“Özel İstihdam Hizmetleri” (Pri-
vate Empoyment Services), “Özel 
Bürolar” (Private Agencies), “Özel 
Sektör” (Private Sector), “İşe Yer-
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leştirme Hizmetleri” (Placement 
Service) tabirlerinin de yaygın 
kullanım bulduğu gözlenmek-
tedir. Bazen “Modern İstihdam 
Kurumları”, “Özel İstihdam Acen-
taları”  kavramlarına da rastlan-
maktadır (Ekin, 2001: 58).

Türkiye’de kâr amacıyla is-
tihdam aracılığı hizmetlerinin 
geçmişi Osmanlı Devletine kadar 
uzanmaktadır. Bu konuda yapı-
lan bir çalışmada ilan dağıtmak 
suretiyle kadın ve kızlara hiz-
metçilik işi bulan özel kurumların 
olduğu tespit edilmiştir. Bu du-
rum karşısında hizmetçi olarak 
çalışmak isteyenlerin bağlı oldu-
ğu esnaf yapılanması karşı çık-
mış olsa da, ilgili kamu otoritesi 
bu karşı çıkışı haklı bulmamış ve 
ilk özel istihdam büroları da bu 
şekilde faaliyetlerine başlamıştır. 
Fakat bu bürolar aracılığı ile işe 
yerleştirilen hizmetçilerin yarat-
mış olduğu bazı sorunlar bu bü-
rolar üzerindeki devlet denetimi-
ni arttırmıştır. İlerleyen süreçte 
1909 yılından sonra bu işin kap-
samı genişletilmiş ve özellikle 
piyasada talep görmesi nedeniyle 
birçok meslek hizmetçi statü-
sünde değerlendirilerek iş ve işçi 
bulmanın kapsamı genişletilmiş 
ve polis denetimine alınmıştır. 
Osmanlı Devletinde kurulan bu 
kuruluşlara; Umum Hizmetkârân 
İdârehânesi, Teşebbüs-ü Şahsi 
İdârehânesi, Darulmeşâgil, İşgü-
zar İdârehânesi, Temin-i İstikbal 

Cemiyeti örnek olarak gösteri-
lebilir. Fakat bu kuruluşlar özel-
likle 1910 sonrası arda arda gelen 
savaş dönemleri dolayısıyla uzun 
ömürlü olmamışlardır. Kâr amaç-
lı bu girişimlerin dışında, hayır 
amacıyla faaliyet gösteren ve is-
tihdam aracılığı yapan dernek ve 
cemiyetlerin varlığına da rast-
lanmaktadır (Şahin ve Yıldırım, 
2012: 4). Osmanlı döneminden 
sonra Cumhuriyet’in ilan edilme-
si ile birlikte kurumsal anlamda 
özel istihdam bürolarının yay-
gınlaşması, 4857 sayılı İş Kanu-
nu’nun yasalaşması ile birlikte 
gerçekleşmiş olsa da, geçmişte 
danışmanlık firmaları adı altında 
bu aracılık faaliyetinin icra edildi-
ği bilinmektedir.

Türkiye’de faaliyet gösteren 
özel istihdam büroları ile ilgili ola-
rak yapılan bir çalışmanın veri-
lerine göre, Türkiye’de ÖİB’lerin 
sermaye yapısının kökeni de tar-
tışma konusu olup, yabancı ser-
mayeli kuruluşların ağırlığının 
yaklaşık olarak %70’leri bulduğu 
iddialarına karşılık, tamamen 
ulusal sermaye ile faaliyet gös-
teren büroların varlığına ilişkin 
görüşler de söz konusudur (Dün-
ya Gazetesi, 2000: 12 akt. Bay-
pınar, 2002: 117). Diğer yandan, 
yine aynı çalışmanın sunduğu bir 
başka veriye göre (Hürriyet, 1996: 
150) ulusal sermayenin ağırlığı-
nın daha fazla olduğu Türkiye’de 
faaliyet gösteren yirmi firmadan 
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sadece dördünün yabancı serma-
ye kaynaklı olduğu belirtilmiştir. 
Ama yabancı sermayeli bürolar 
az olsalar da, pazar payının bü-
yük bölümüne hâkim durumda-
dırlar (Dünya Gazetesi, 2000: 12; 
akt. Baypınar, 2002: 118). Baypı-
nar’ın yapmış olduğu çalışmada 
2002 yılında Türkiye’de faaliyet 
gösteren 77 danışmanlık firma-
sı incelenmiş ve bu danışmanlık 
firmalarının hizmet yerleri, ser-
maye yapıları ve hizmet alanla-
rından yola çıkılarak oranlamalar 
yapılmış, danışmanlık hizmetle-
rinin Türkiye genelinde bir profili 
oluşturulmaya çalışılmıştır. Bay-
pınar’ın (2002: 129-130) aktardığı 
rakamlara göre bu firmaların 66 
tanesi yani yaklaşık %86’sı İs-
tanbul’da, %5’i Ankara’da, %4’ü 
İzmir’de, %2,6’sı Bursa’da, %1,2’si 
Adana’da ve % 1,2’si Eskişehir’de 
bulunmaktadır. İncelenen firma-
lardan %64’ü hem genel yöne-
tim danışmanlığı hem de insan 
kaynakları danışmanlığı hizmeti 
vermekte iken, %10’u yalnızca 
genel yönetim danışmanlığı ve 
%26’sı yalnızca insan kaynakları 
danışmanlığı hizmeti vermekte-
dir. Yukarıda da belirtildiği üzere 
firmalar birçok hizmeti bir ara-
da vermektedirler. Bu bağlamda 
keskin bir ayrım yapılamamak-
tadır. 

İncelenen 77 danışmanlık fir-
masının %58’i eleman seçme ve 
yerleştirme hizmeti, %53’ü eği-

tim hizmeti, %18’i pazarlama ve 
stratejik danışmanlık hizmeti, 
%9’u bilgi sistemleri danışman-
lık hizmeti vermekte olup %9’u 
denetim ve vergi danışmanlığı 
hizmeti de sunmaktadırlar. Bu 
veriler 2002 yılı itibariyle Türki-
ye’de faaliyet gösteren ÖİB’lerin 
ağırlıklı olarak eleman seçme ve 
yerleştirme konusunda faaliyet 
gösterdiklerini ortaya koymak-
tadır. Sermaye yapılarından yola 
çıkılarak yapılan bir değerlendir-
mede de bu firmaların %26’sının 
yabancı sermayeli olup, bunların 
%70’inin sadece İstanbul’da faa-
liyet gösterdiği görülmektedir. Bu 
durum Türkiye’de ÖİB’lerin bü-
yük bir kısmının ulusal sermaye 
dâhilinde yaşamlarını devam et-
tirdiklerini göstermektedir. Yapı-
lan incelemede elde edilen bir di-
ğer bulgu ise, bu firmaların %66’sı 
şirket adında danışmanlık sıfatı-
nı kullanmakta ve bunların %31’i 
ise yönetim danışmanlığı sıfatını 
kullanmaktadır (Baypınar, 2002: 
130-131). 

Yukarıda belirtildiği üzere, da-
nışmanlık firması adı altında fa-
aliyetlerini sürdüren bu tip büro-
ların, ağırlıklı olarak bu adı kulla-
narak çalışmalarının altında ya-
tan temel gerekçe; bu firmaların 
istihdam faaliyetlerine ilişkin her 
türlü ihtiyaca cevap verebilecek 
bir yapıda olma iddiaları ve reka-
betin yoğun olarak yaşandığı bu 
piyasada var olma çabasının bir 
sonucudur (Baypınar, 2002: 120).
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Danışman şirketlere en çok 
başvuran sektörlere bakıldığın-
da, dayanıklı tüketim maddele-
ri üretimi, tekstil ve dış ticaret 
sektörleri ilk planda yer alırken 
bunların arkasından hizmet sek-
törü dâhilinde gösterebileceğimiz 
reklam, halkla ilişkiler, araştırma, 
ilaç, bankacılık, sigortacılık, ba-
sın-yayın, gıda, dayanıksız tüke-
tim maddeleri ve gıda sektörleri 
gelmektedir (Hürriyet, 1996: 165, 
Akt. Baypınar, 2002: 128). Bu ve-
rilerden Türkiye’de faaliyet gös-
teren danışmanlık şirketlerinin 
2000’li yıllar itibariyle ağırlıklı 
olarak hizmet sektöründe orta 
ve üst düzey niteliklere sahip 
insanlar ile ilgilendiklerini belir-
tebiliriz. Ama firmaların yaygın-
laşması sonucunda ve 4857 Sayılı 
İş Kanunu’nun 7. Maddesinde dü-
zenlenen geçici iş ilişkisinin yay-
gınlaşması hâlinde mevcut ya da 
kurulacak yeni firmaların bu iliş-
ki çerçevesinde düşük vasıfta-
ki işgücü ile de ilgilenebileceğini 
söyleyebiliriz. Nitekim kanun bu 
düzenlemeyi getirmeden önce, 
taşeron şirketler aracılığı ile özel 
sektör ve kamu sektörü kapsa-
mında birçok çeşitli işin bu taşe-
ron firmalara ihale edilerek yap-
tırıldığını bu vesile ile hizmet alım 
sözleşmeleri adı altında düşük 
maliyetli işgücü temini için de bu 
taşeron firmaların bir nevi işgü-
cü kiralama bürosu fonksiyonu 
gördükleri söylenebilir. Nitekim, 

11.10.2016 tarihinde yayımlanan 
ÖİB Yönetmeliği sonrasında, bü-
roların geçici işçi adı altında işgü-
cü kiralama faaliyetleri de yasal-
lık kazanmış oldu. 

Yukarıda belirttiğimiz özel is-
tihdam aracılık faaliyetleri dışın-
da öteden beri Türkiye’de varlığı-
nı sürdüren ve tarım sektöründe 
faaliyet gösteren ücretli aracılık 
sistemi mevcuttur. “Tarımda iş ve 
işçi bulmak için İş ve İşçi Bulma 
Kurumu’nca izin verilen gerçek 
ve tüzel kişiler aracı sayılırlar” 
(Tarımda İş ve İşçi Bulma Aracı-
lığı Hakkındaki Tüzük, Madde 2). 
Böylece ister gerçek ister tüzel 
kişi olsun, aracı olunabilmesi için 
mutlaka İŞKUR’dan izin belge-
si alınması gerekmektedir. Aksi 
takdirde, aracılık sıfatına sahip 
olunamaz. Tüzüğe göre, aracının 
gerçek veya tüzel kişi olması bu 
sıfatın kazanılması bakımından 
önemli değildir (Sanal, 1995: 135). 

“Bu sektörde faaliyet göste-
ren aracılar gezici ve geçici ola-
rak çalıştıkları bölgelere göre 
farklı isimler almaktadırlar. Ege 
Bölgesi’nde ‘dayıbaşı’ veya ‘elci’, 
Çukurova Bölgesi’nde ‘elci’, Ka-
radeniz Bölgesi’nde ‘çavuş’ veya 
‘dayıbaşı’, İç Anadolu Bölgesi’nde 
‘dayıbaşı’, ‘elci’ veya ‘çavuş’ ola-
rak isimlendirilmektedirler. Bun-
ların yanı sıra; boladur, dragoman, 
kâhya, başkan, başçıl olarak da 
isim alabilmektedirler” (Yıldırak 
ve diğ., 2003: 49). 
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Tarım aracıları, tarımsal işlerin 
yoğunlaştığı mevsimlerde işçiler 
ve işveren arasında ilişki kurarak 
emek arzı ve talebi arasındaki 
dengeyi sağlarlar. Tarım aracı-
ları, çalışma dönemi başlama-
dan önce para sıkıntısı çekenlere 
çoğu kez kış aylarında borç para 
vererek, onları yaz aylarındaki 
işler için bağlarlar, zamanı geldi-
ğinde önceden verilen borç pa-
ranın faizini de alırlar. İşverenler 
açısından bu tarım aracılarının 
önemi büyüktür. Bir aracı vası-
tası ile işçi temini yoluna giden 
işveren, işçi ihtiyacı doğduğunda 
sıkıntı çekmeden bunu aracı va-
sıtası ile temin edebileceğini bilir. 
İşverenler genelde işçi ihtiyaçla-
rını yüzlerce işçi ile tek tek ilişki 
kurmaktan ziyade, bu tip aracılar 
ile sağlarlar, aracılar vasıtası ile 
ücret, çalışma koşulları belirle-
nir. Aracıların işçiler açısından da 
önemi büyüktür. Çünkü, işçiler 
çalışma dönemi öncesi ve çalış-
ma süresince para ihtiyaçlarını 
bu aracılardan karşılarlar, has-
talanan işçinin geri gönderilmesi 
veya ailesi ile ilişki kurulması da 
bu aracılar vasıtası ile gerçekleş-
mektedir (Yıldırak vd, 2003: 49). 

Uygulamada tarım işçilerinin 
yaşadıkları sorunların önemli bir 
bölümü aracılık kurumu çerçe-
vesinde çözülebilecek durumda 
iken, aracılık sistemi yasalara 
tam olarak uygun bir şekilde uy-
gulanamadığı için, tarım işçileri-

nin yaşadıkları bazı sorunlar da 
çözülememektedir. Tarım işçileri 
arasında, aracılık sistemi ile en 
çok yüz yüze kalanlar gezici ta-
rım işçileridir. Gezici tarım işçi-
leri için aracılık faaliyeti yapmak 
isteyen kişiler genelde kış ayla-
rının sonundan başlamak üzere 
işçi toplamaya başlarlar, bu faa-
liyeti sürdürmeleri esnasında en 
önemli unsurlar; genelde gele-
neksel ilişkiler üzerinde oturan 
ilişkiler sistemidir. Bunları, aynı 
köyden, yöreden, aşiret içinden 
olmak ya da akraba olmak şek-
linde ifade edebiliriz (Yıldırak vd, 
2003: 54).

Makalenin buraya kadar olan 
bölümünde, Türkiye’de özel fir-
malar ve kişiler aracılığı ile yapı-
lan iş ve işçi bulma faaliyetlerinin 
genel bir çerçevesi çizildi. Bir son-
raki bölümde ise, Özel İstihdam 
Büroları konusunda sendikaların 
görüşleri değerlendirilmiştir. 

Türkiye’de Özel İstihdam İle 
İlgili Sendikal Görüşler3

Görüşme yapılan sendika tem-
silcileri ve uzmanlar, istihdam ara-
cılık faaliyetlerinin dünü ve bugünü 
hakkında çeşitli değerlendirmelerde 
bulunmuşlardır. Bazı sendika tem-
silcileri konuyu ayrıntılı bir şekilde 
incelemediklerini, ancak genel bir 

3–Bu başlık altında görüşme yapılan sendikalardaki 
uzman ve profesyonel sendikacıların 
değerlendirmelerine yer verilmiş olup, görüşülen 
kişilerin isimleri yerine kod olarak A,B,C vd. şeklinde 
büyük harfler kullanılmıştır. 
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çerçeve dâhilinde değerlendir-
me yapabileceklerini belirtirken, 
bazı sendika temsilcileri ve özel-
likle de uzmanlar, konu ile ilgili 
olarak net bir tavır sergilemiş-
lerdir. İstihdam aracılık faaliyet-
lerinin serbestleşmesine ağırlıklı 
olarak karşı bir duruş sergileyen 
sendikacıların görüşleri ve karşı 
duruş nedenleri çeşitli konular 
ve kaygılar etrafında toplanmak-
tadır. Tüm bunların yanında, belli 
şartlar gerçekleştirildiği takdir-
de bu tip bürolardan yararlanı-
labileceğini, ancak bu şartların 
Türkiye’de uzun bir zaman daha 
sağlanamayacağı ve konuyu ay-
rıntılarıyla tartışılmak kaydıyla 
bu yararın gerçekleştirilebileceği 
belirtilmiştir. Öte yandan, yapı-
lan görüşmeler sonucunda, görüş 
bildiren sendika temsilcileri ve 
uzmanlar, istihdam aracılık faali-
yetlerini tek bir başlık altında yo-
rumlamaktan ziyade, Türkiye’nin 
iktisadî meseleleri, endüstri iliş-
kileri ve sendikaların yaşadıkları 
sorunlar çerçevesinde genel bir 
bakış açısı ile ele almışlardır. 

Küreselleşme Çerçevesinde 
Özel İstihdam Büroları
Birçok sendikacı ve uzman, 

istihdam aracılık faaliyetlerine 
yönelik olarak Türkiye’de yapıl-
mak istenen düzenlemelerin ve 
ÖİB’lerin, küreselleşen dünyada 
değişen üretim ilişkilerinin bir 
sonucu olduğunu ve bu değişim 
karşısında işçilerin daha çok ko-

runmaya muhtaç duruma düş-
tüklerini belirtmişlerdir. 

1970’lerden sonra gelişmeye 
başlayan ve günümüzde etkisini 
yoğun olarak hissettiren küre-
selleşme olgusu kısaca; ülkele-
rarası dış ticaretin artması, geliş-
mesi, dünya ülkelerinin tek pazar 
hâline gelmesi, iktisadî sınırların, 
sınırlamaların ve devlet müda-
halesinin mümkün olduğunca 
azalması ya da kalkması şeklinde 
tanımlanabilir. Bu bağlamda bir 
sendika uzmanı olan A, şu değer-
lendirmeyi yapmıştır;

ÖİB’leri küreselleşme açı-
sından değerlendirdiğimizde; 
özel istihdam büroları da, li-
beral ekonomi politikalarının, 
yani sermayenin kârının azami 
noktaya çıkarılmasının, emeğin 
geliri olan ücretlerin mümkün 
olduğunca aşağı çekilmesinin 
ve emek sömürüsünün araç-
larından biri olarak dünya ül-
kelerinde yıllardan beri uygu-
lanmaktadır. Ülkemizde de özel 
istihdam büroları “gayri resmi” 
olarak yıllarca bazı alanlar-
da faaliyet göstermiş ve küre-
selleşmenin yaygınlaşmasına 
bağlı olarak günümüzde yasal 
statüye kavuşmuştur.
Birçok çalışmada da bu tespiti 

destekler nitelikte görüşler orta-
ya konulmuştur. Uçkan’ın (2002: 
1-2) belirttiği üzere, son yıllarda 
hızlanan küreselleşme sürecinin 
getirmiş olduğu uluslararası re-
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kabet, iktisadî ve toplumsal ya-
şamın yanında iş piyasasını da 
yakından etkileyerek, istihdam 
ve işsizlik sorunlarının ağırlaş-
masına neden olmuş, bu sorun-
ların çözümünde yeni istihdam 
türleri ve politikaları ön plana 
çıkarken, bir zamanlar emeğin 
sömürüsünü önleme yönünde 
atılmış bir adım olarak yapıla-
nan kamu istihdam bürolarının 
yanında özel istihdam büroları 
da yaygınlık kazanmaya başla-
mıştır. Küreselleşme sürecinin 
bir parçası olan istihdam aracılık 
faaliyetlerinin liberalleştirilmesi 
yolunda atılan adımları değerlen-
diren bir başka araştırmacı ya-
zar ve sendikacılık uzmanı olan 
K ise, genel bir değerlendirme ile 
1970’lerden günümüze devletin iş 
piyasasına müdahalesinin genel 
kural olmaktan çıkıp, işçi lehine 
devlet anlayışının bırakıldığını 
belirtmektedir. 1970’lere kadar 
sendikalaşma oranlarının yük-
sekliğine dikkat çeken K, sen-
dikalı işçilerin dışlanmadığını, 
devletin işçileri -sendikasız olsa 
bile- koruyucu mevzuat kap-
samında sosyal devlet ilkesinin 
bir gereği olarak koruduğunu, 
ancak kapitalizmin altın çağının 
sona ermesinden sonra işsizliğin 
de artışına koşut olarak gelişmiş 
Avrupa ülkelerinde ve bizim gibi 
gelişmekte olan ülkelerde sen-
dikalar karşıtı bir havanın oluş-
maya başladığını belirtmektedir. 

Nitekim tespitlerini şu cümleler 
ile ifade etmiştir; 

1970’li yıllardan itibaren ilk 
olarak iktisadî kriz başladı, 
ikinci olarak 1975’ten yumu-
şama süreci dediğimiz süreç 
başladı ve 1991’de SSCB yıkıldı. 
1989-1991 döneminde Sovyet 
sistemi çökünce, Berlin du-
varının yıkılması ile başlayan 
süreçte Çin, Vietnam ve Küba 
alternatif siyasi bir güç olarak 
ortada bulunmadığından ko-
münizm korkusu geriledi. Tüm 
bunların ötesinde iletişim ve 
taşımacılık teknolojisinde mey-
dana gelen büyük atılımlar ve 
sermayenin uluslararası düzey-
de vardığı yeni nokta, üretimin 
dünya ölçeğinde gerçekleştiril-
mesini olanaklı kıldı. Bu koşul-
larda bizim gibi gelişmekte olan 
ülkelerin yanında gelişmiş ka-
pitalist ülkelerde bile işgücünün 
ucuzlatılması eğilimi öne çıktı. 
Bu süreç gelişmiş kapitalist ül-
kelerde esnekleşme biçiminde 
ortaya çıktı yani geçmişte iş-
çiyi koruyucu mevzuat düzen-
lemeleri yaşamın her alanına 
girmişken 1970’li yıllardan iti-
baren esnekleşme eğilimi orta-
ya çıkmaya başladı. Esnekliğin 
unsurlarından biri de işyerinde 
esnekliğin dışında işçi bulma-
da esnekliktir. Bu özel istihdam 
kurumları gibi aracı kurumlar 
vasıtası ile geçici sürelerle istih-
dam etme iş güvencesi kısıtla-
rının dışına çıkmanın bir aracı 
olarak gelişti.
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Küreselleşme ile birlikte olu-
şan rekabet koşullarında ülkele-
rin dış piyasalarda tutunabilmesi 
ile ilgili olarak sendika uzmanı 
B işverenlerin esnek istihdam 
şartlarını talep etmelerinin temel 
nedeni olarak küresel rekabet 
koşullarını ileri sürdüklerini be-
lirtmiştir.

İşverenlerin Türkiye’de es-
nek istihdam mevzuatını iste-
melerinin nedeni; çalışanların 
sosyal haklarını küresel reka-
bet bakımından azaltmak ve 
işverenlerin kârlarını arttır-
mak ve küresel düzeyde reka-
bet diye ifade edersek, amaç 
bu rekabete ayak uydurmak-
tır. Bu rekabet çok vahşi bir 
şekilde sürüyor. Aynı zamanda 
bu rekabet ürün fiyatları üze-
rinden yürüyor, nasıl rekabet 
edeceksin? Türkiye açısından 
düşünürsek biz dünya piya-
sasında sermaye ile rekabet 
edemeyiz, teknoloji ile reka-
bet edemeyiz, ondan sonra 
ürün kalitesi ile pek rekabet 
edemeyiz ancak bizim ayarı-
mızda mal üreten sektörler ile 
rekabet edebiliriz. Bunlar daha 
çok emek yoğun teknolojilerin 
kullanıldığı alanlar, o zaman 
emek maliyetleri ön plana çı-
kıyor. Dolayısıyla bu tamamen 
küresel rekabet koşullarına 
ayak uydurmak ve kârlarını 
arttırmak isteyen sermaye-
darların esnek üretim ve çalış-
ma yöntemleri ile maliyetlerini 
düşürmelerini amaçlamaları 
şeklinde ortaya çıkıyor. Bir de 

şuna katılmıyoruz biz; emek 
piyasasında esneklik ile istih-
damın arttırılması arasında bir 
bağlantı kuramıyoruz. İstih-
dam denilen şey ancak makro 
iktisadî politikalar ile yapı-
labilecek bir şey, yani üretim 
düzeyi ve yatırımlar ile alâkalı 
olan konular...
Küreselleşmenin işgücü piya-

salarına etkisi konusunda pro-
fesyonel sendikacı D’nin getir-
diği yorum sermayenin önünün 
açılması için gerekli politikaların 
yapılmasını içeren piyasacı bir 
anlayışı ifade etmektedir.

Küreselleşmenin esasları-
na baktığımızda sömürünün 
emek boyutunun ortaya çık-
tığını görürüz. Yani sermaye-
nin olabildiğince önü açılacak. 
Sermaye ülke ve sınır tanı-
mayacak. Kısacası bu güne 
kadar sermayenin yaptığı; 
insan boyutunu dışlayan sa-
dece kâr gözeten bir noktaya 
geldi. 1980’li yıllardan bu yana 
durum bu. Türkiye buna çok 
hazırlıksız yakalandı, sana-
yileşmenin çok yerleşmedi-
ği bir ülkede rekabet edemez 
hâle geldi. Rahmetli Özal’ın 
Başbakanlığı döneminde ha-
tırlıyorum, yabancı serma-
yeye çağrı yaparken; “Türki-
ye ucuz hammadde cenneti, 
ucuz emek cenneti” diye çağrı 
yapıyordu. Türkiye gibi bir ül-
kede, biz insan haklarına say-
gılı, emeğin hak ettiğini veren 
yabancı sermayeye hiçbir za-
man karşı değiliz.
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Aktarılan görüşlerden de an-
laşıldığı üzere, küreselleşme ile 
istihdam aracılık faaliyetlerinin 
yapısında meydana gelen deği-
şimin temelinde, küreselleşen 
dünyada üretim maliyetlerinin 
artması ve bu maliyetleri düşür-
mek için ucuz işgücü gereksini-
min ÖİB’ler aracılığı ile sağlana-
cağı yönünde değerlendirmeler 
yapılmıştır. Bunun yanında, eme-
ğe hak ettiğini verecek uluslara-
rası sermayenin de ülkemizde 
iktisadî faaliyette bulunmasına 
karşı bir duruş sergilenmemiştir. 
Bu bağlamda üzerinde durulma-
sı gereken nokta; ÖİB aracılığı ile 
sağlanacak işgücünün, Türkiye 
gibi gelişmekte olan ülkelerde 
sendikal haklardan yararlanma 
imkânının neredeyse yok dene-
cek kadar az olmasıdır. 

Özelleştirme Çerçevesinde 
Özel İstihdam Büroları
İstihdam aracılık hizmetle-

rinde, ÖİB’lerin de faaliyet gös-
terebilmesine ilişkin olarak bu 
konunun küreselleşme ile çerçe-
vesini çizen bazı sendikacılar ve 
uzmanlar, konunun özelleştirme 
boyutunun da ön planda oldu-
ğunu belirtmektedirler. Nitekim, 
görüşme yapılan tüm kişiler özel-
leştirme uygulamalarının konuy-
la ilgisi üzerine yoğun bir şekilde 
dikkat çekmişlerdir. Özelleştirme 
politikalarının işsizlik meydana 
getirdiğini, devletin görevinin bu 

insanlara iş bulmak olduğunu, 
bu kadar işsizin bu bürolar ara-
cılığı ile sömürüleceğini ön plana 
çıkartmakta ve sömürü olgusu 
üzerinde yoğunlaşmaktadırlar. 
Özelleştirme çerçevesinde işsiz-
liğe de değinen sendikacıların, 
işsizlik ve ÖİB ilişkisi üzerine olan 
görüşleri “Özel İstihdam Büroları 
ve İşsizlik” başlığı altında sunu-
lacağı için, burada sadece özel-
leştirme ile ilişkiyi ön plana alan 
söylemlere yer verilecektir. 

Görüş bildiren A, özelleştirme 
politikalarının ÖİB’lerin yaşama-
sına imkân tanıyacak, onların 
amaçlarına hizmet edecek poli-
tikalar olduğunu belirtmektedir. 
Liberal iktisat politikasının bir 
aracı olarak ortaya çıkan özel-
leştirme anlayışı sonucunda iş-
siz kalanların bu bürolar aracılığı 
ile iş aramak durumunda kala-
caklarını, dolayısı ile bu bürola-
rın faaliyetlerini çok daha kolay 
bir şekilde gerçekleştireceklerini 
belirtmektedir.  

Konuyla ilgili olarak E; bu bü-
rolara imkân tanıyan düzenle-
meler arkasında bir felsefi anla-
yış olarak özelleştirmenin yer al-
dığını, sosyal güvenlik sistemi ve 
kamu hizmetlerinin bu kanunlar 
ile özelleştirileceğini, işgücü pi-
yasasında yapılmak istenenlerin 
de bu bürolar aracılığı ile gerçek-
leştirileceğini belirtmiştir. Ko-
nunun birbiri ile iç içe geçmiş bir 
çerçevesini çizen E aşağıda yer 
alan değerlendirmeyi yapmıştır;
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Bu yapılanlar tamamen bir-
biri ile ilgili, biri olmadan diğeri-
nin bir anlam ifade etmeyeceği 
şeylerdir. Bu işgücü piyasası-
nın serbestleştirilmesinin as-
lında derin bir geçmişi var oda 
şudur; ulusal ekonomiyi dış pi-
yasalara entegre etmek. Ulusal 
olan her şeyin dış piyasalara 
entegre edilmesi süreci devle-
tin küçültülmesi ile gerçekle-
şecek bir şey. Devlet küçülürse 
ve bu özelleştirme uygulama-
ları devam ederse ne olacak, 
devlet küçülecek uluslarara-
sı sermaye büyüyecek bu bir 
denge meselesidir. Sermaye 
büyüyünce ulusal sermaye mi 
büyüyecek hayır küresel çap-
ta faaliyet gösteren çok uluslu 
şirketler büyüyecek. Uluslara-
rası şirketlerin egemenliği söz 
konusu olacak. Tüm bu düzen-
lemeler küreselleşmeye uyum 
başlığı altında yapılıyor. 
E’nin özelleştirme uygula-

maları ile ilgili diğer bir tespiti de, 
Türkiye’de üretimden yana bir 
kaçısın olduğu yönündedir. KİT’ler 
ile verimli arazilerin yabancılara 
satıldığını, bu durumun, ulusal 
ekonominin yabancılara devre-
dildiğinin, işçimizin ve işsizimizin 
yabancılara bırakıldığı manası-
na geldiğini belirtmektedir. K da, 
bu özeleştirme uygulamaları için 
gösterilen gerekçenin, “KİT’lerin 
verimsiz çalıştıkları” olduğunu, 
aslında bu kurumların zamanın-
da verimsiz çalışmadığını, verim-
siz çalışan bir hâle getirildiğini 

belirtmektedir. 1936’da Kayse-
ri’de kurulan Sümerbank fabri-
kasının bölgeyi dönüştürdüğünü, 
spor sahaları, yüzme havuzu, ti-
yatrosu, kantini ve diğer eklenti-
leri ile komple bir yapı olduğunu ve 
halka hizmetin yanında toplumsal 
imkânlar getirdiğini belirtmekte-
dir. Kamuya yaklaşırken, kamu-
nun çökertilmiş biçimine değil de 
kamu organlarının nasıl çalıştı-
rılacağına bakılmalı demektedir. 
İş ve işçi bulma faaliyetlerinin de 
bu kapsamda değerlendirilmesi 
gerektiğini, devlet bu işi yeterin-
ce yapamıyor diye bu kurumların 
faaliyetlerinin bir kısmının özel 
sektör eliyle yürütülmesinin an-
lamsız bir şey olduğunu, diğer 
ülke deneyimlerinden de yarala-
nılarak kurumun etkin bir yapıya 
kavuşturulabileceğini, özelleş-
tirmenin ya da ÖİB’lere fırsat ta-
nıyarak sorunu çözmenin bir çı-
kış olmayacağını belirtmektedir. 
Sendikacı C ise bu konuda şunları 
ifade etmiştir; 

Şimdi ÖİB hakkında şunu 
söyleyeyim; bu Türkiye’de her 
alanda özelleştirme yapma 
hastalığının bir uzantısıdır. Bir 
kere özel sektör her şeyi yap-
sın anlayışına karşıyım, özel 
sektörün yapacağı işler var-
dır yapmayacağı işler vardır. 
Bana göre istihdam aracılığı 
özel sektörün yapacağı işler-
den biri değildir. Gerekçesi ise 
şudur; sosyal devlet ilkesi ge-
reği devletin birinci görevi işsiz 
vatandaşlarına iş bulmaktır. 
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C’nin özelleştirme uygulama-
ları ile ilgili olarak verdiği bir ör-
nek ise, Türkiye’de özel sektörün 
nasıl çalıştığına ilişkin bir değer-
lendirme içermektedir;

Ben size özelleştirme ile il-
gili olarak bir başka şey söy-
leyeyim, bana verilen bilgiye 
göre bu özel hastanelerin ku-
rulması için beş milyar do-
lar para harcanmış. Şimdi de 
bunlar müşteri bulamadıkları 
için devlet bunlara müşteri 
gönderiyor. Ya nasıl özel sek-
tör bu? Yani hem özel sektörü 
teşvik ediyorsun girişimcilik 
yapsın diye hem de adama 
müşteri buluyorsun, bu nasıl 
iş? Bu bürolara da al sana bir 
sürü işsiz boş işlere yerleştir, 
üzerinden para kazan. Ben 
özel sektöre karşı değilim ama 
dediğim gibi, bu alanda karşı-
yım...
İstihdam aracılık faaliyetleri-

nin serbestleşmesi konusunda 
görüş bildiren bir diğer sendikacı 
olan F ise, konunun özelleştirme 
ile ilgili boyutunu çizdikten son-
ra özelleştirme uygulamalarının 
altında yatan temel gerekçeyi şu 
sözlerle ifade etmektedir; 

Ben devletin küçültülme-
si anlayışını devletin tasfiye 
edilmesi ve devletin serma-
ye gruplarının kontrolü altına 
girmesi olarak görüyorum, 
bu devleti küçültme ve dev-
letin faaliyetlerini gün be gün 

özel sektöre devretme anla-
yışı sosyal devlet anlayışının 
da yok edilmesidir. Devleti 
küçülterek ve sermayeleşti-
rerek devletin asli görevleri 
yok edilmektedir. Bu şekil-
de devlet parçalanmaya, yok 
edilmeye ve teslim alınmaya 
müsait bir hâle getiriliyor. As-
lında tüm kurumlarda da ol-
duğu gibi İŞKUR’unda daha iyi, 
daha aktif, daha verimli, daha 
kaliteli bir aracılık hizmeti 
sunabilmek için projeleri bu-
lunmaktadır, oradaki uzman 
yardımcısından genel müdü-
rüne kadar mutlaka projeler 
üretilmiştir. Burada sormamız 
gereken soru İŞKUR’un daha 
aktif bir şekilde çalışması-
nı sağlayabilecek projelerin 
neden hayata geçemediğidir, 
nelerin bunun önünde engel 
teşkil ettiğidir? İşte bu nok-
tada başta da söylediğim gibi 
devletin küçültülmesine geri 
dönüyoruz, bu tamamen dev-
leti küçültmek yönünde yapı-
lan bir harekettir.
Özelleştirme ve özel istihdam 

büroları arasındaki ilişki üzerinde 
duran sendikacı ve uzmanların 
temel olarak anlatmak istedik-
leri nokta; istihdam aracılık faa-
liyetinin bir kamu hizmeti oldu-
ğu ve kâr amacı güdülmeksizin 
yapılması gerektiği yönündedir. 
Ancak, istihdam aracılık faaliyet-
lerinin serbestleşmesi ile birlikte 
birçok özel istihdam bürosunun 
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kâr etmek amacı ile kurulacağını 
ve bu büroların işsiz insanlara iş 
bulma hizmeti götürmekten zi-
yade kâr elde edebilecekleri, ara-
cılık faaliyetlerine ve daha net bir 
ifade ile mesleklere yönelecekleri 
belirtilmektedir.

Özel İstihdam Bürolarının 
Sendikalaşma Üzerindeki 
Olası Etkileri
Türkiye’deki işçi ve memur 

sendikalarının temsilcilerine göre 
istihdam aracılık faaliyetlerinin 
özel sektör aracılığı ile yürütül-
mesi yönünde yapılan düzen-
leme, sendikacılığı yavaş yavaş 
bitirmek anlamına gelmektedir 
(Koç, 2012). Bu bürolar aracılığı ile 
temin edilen işgücünün sendika-
ya üye olması hâlinde bu bürolar 
aracılığı ile iş bulamayacakları-
nı belirten sendikacılar, gerekçe 
olarak kâr amacı ile çalışan bü-
roların işverenlerin isteklerine 
uygun işgücü temin edeceklerini, 
işverenlerin de sendikalı işçi ça-
lıştırmak istemediklerini belirt-
mektedirler. Bu çerçeve içinde 
A’nın getirdiği yorum ilerleyen 
satırlarda yer almıştır;

Özel istihdam büroları ara-
cılığı ile iş bulan işçiler, işsiz-
liğin milyonlarla ifade edildiği 
bir ortamda, işini kaybetmek 
korkusu taşıdıklarından işye-
rinde örgütlenme çalışmala-
rına katılmayacaklardır. Buna 
bir de işverenin baskısı ekle-
nince sendikalara üye olma 
oranlarında düşmeler meyda-

na gelecek, örgütlenemeye-
cek işçiler ise kendi çıkarlarını 
işverene karşı koruyamaya-
caklardır. Bu hem sendikalar 
hem de işçiler açısından olum-
suz sonuçlar doğuracaktır.
Aynı kaygı ile istihdam aracılık 

faaliyetlerinin serbestleştirilmesi 
yönündeki düzenlemelere karşı 
bir duruş sergileyen E ise bürola-
rın faaliyetlerinin yaygınlaşması 
sonucunda, sendikal hareketin 
bu durumdan nasıl etkilenece-
ği konusunda şu yorumu getir-
mektedir;

Bu tip bürolar yaygınlaşırsa 
sendikal örgütlülük zayıflaya-
cak, bu yapı içinde sendikal 
hak ve özgürlüklere çok fazla 
sahip olamayacaksın. İşve-
ren işçi talebinde bulunurken 
sendikalı olmasın diyecek, 
ucuz olsun diyecek, tırnak 
içinde söylüyorum adam gibi 
işçi istiyorum diyecek. Zaten 
işçi onların taleplerine uygun 
olmak zorunda, ikincisi hükü-
met, hükümetin görevi kayıt 
dışı ekonomiyi kayıt altına al-
mak, işsize iş bulmak, bu zaten 
sosyal devletin bir görevidir. 
Şimdi bu nedir? Sosyal devlet-
ten istifa etmektir, ben bu işi 
yapamıyorum, bu işi ÖİB’lere 
devrediyorum demiştir. Man-
tık bu, onun dışında emeğin 
sermaye gibi transfer ediliyor 
olması, emek zaten sermayeyi 
yaratan değerdir, kendisi me-
talaşmamalıdır. İşçi komis-
yonculuğu da diyebiliriz buna.
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Bir sendika yöneticisi olan H 
ise şu an için örgütlü oldukları 
yerlerde bu tip bürolar aracılığı ile 
işçi temini gibi bir uygulamanın 
olmadığını, ancak ilerleyen dö-
nemlerde bu tip bürolar aracılığı 
ile işçi temini olması hâlinde sen-
dikalaşma oranlarında düşüşler 
meydana gelebileceğini ve bu ne-
denle gerekli önlemlerin alınması 
gerektiğini ifade etmiştir.

Bizim özel sektörde örgütlü 
olduğumuz yerlerde işçi temi-
ni ÖİB tarzı yerlerden gelmiyor, 
yani bunlar oradan almıyor-
lar çünkü dışarıda birçok işsiz 
insan var, biraz da buralarda 
örgütlenebilmemiz için bizim 
üye olduğumuz uluslararası bir 
kuruluş var, bu dünya çapında 
çok fazla üyesi olan bir kuru-
luş, bu kuruluş geldi Türkiye’ye 
ve bu insanların örgütlenme-
sinde bir sorun yaşamak iste-
mediklerini belirttiler. Eğer bu 
bürolar Türkiye’de çok gelişir 
ve örgütlü olduğumuz yerlere 
eleman temini sağlar ise bu bir 
sorun yaratabilir, işveren ör-
gütlerinin dediği gibi bu bürolar 
işsizliği azaltmak yerine çoğal-
tırlar çünkü insanlar büroya 
bağlı hâle geliyor.
İstihdam aracılık faaliyetle-

rinin serbestleştirilmesinin bir 
diğer sonucu ise, ülkedeki sendi-
kalaşma oranlarını nasıl etkile-
yecek olduğudur. Sendikacıların 
bu konu ile ilgili olarak temel kay-

gıları, bu tip büroların yaygınlaş-
ması hâlinde toplu sözleşme ile 
işçilerin haklarını savunmaları-
nın zorlaşacağıdır. Çünkü, işve-
renlerin işçi taleplerini bu büro-
lardan sağlayacakları ve dolayısı 
ile farklı bürolardan birbirinden 
bağımsız bir şekilde sağlanan iş-
gücünün işini kaybetme korku-
sundan dolayı sendikalara üye 
olmayacaklarını belirtmişlerdir. 
Konunun taşeron çalıştıran kamu 
ve özel kuruluşlar ile ilgisini ku-
ran sendikacılar ve uzmanlar, 
birçok kuruluşta yoğun iş tem-
posu içinde çalışanların taşeron 
firmaların elemanları olduğunu 
ve bu kişilerin sendikal örgüt-
lenme içinde yer alamadığını, bu 
çalışanların sendikaya üye yapıl-
ması hâlinde derhal işlerinden çı-
kartıldıklarını belirtmektedirler.    

İŞKUR ve Özel İstihdam 
Büroları
Görüşmelerde altı çizilen bir 

diğer nokta; kamu eliyle şimdiye 
kadar yürütülmüş olan istihdam 
aracılık faaliyetinin yetersiz ol-
duğu yönündedir. Bazı sendika-
cılar İİBK’nun  (İş ve İşçi Bulma 
Kurumu) çeşitli çalışmalar yaptı-
ğını belirtirken, bazı sendikacılar 
ise bu kurumun kâğıt üzerinde 
varlığını sürdüren ancak yasa 
ile belirtilen görevleri yerine ge-
tirememiş bir kurum olduğunu 
belirtmektedirler. 2003 yılında 
yapılan düzenlemeler ile İİBK’nin 
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kaldırılarak yerine İŞKUR’un ku-
rulduğunu ve İŞKUR’un aktif bir 
şekilde çalışabilmesi için devletin 
bu kurumu desteklemesi gerek-
tiğini, yeniden yapılandırmanın 
gerçekten yeniden yapılandırma 
olması gerektiğini belirtmişler-
dir. Türkiye’de istihdam aracılık 
faaliyetlerine yönelik olarak ge-
tirilen yorumlar için de K şunları 
söylemektedir;

İlk olarak şunu belirtmek 
isterim ki, Türkiye’deki istih-
dam aracılık faaliyetleri ye-
terli değil, İş ve İşçi Bulma Ku-
rumu kurulduğundan bu yana 
yıllarca belirli kurslar düzen-
ledi ama Türkiye’de hiçbir dö-
nemde verimli bir işe yerleş-
tirme sistemi ve iş arayanlar 
için mesleki eğitim veren ve 
onun ötesinde işe yerleştir-
mede etkili olan bir kurum ol-
madı. İş ve İşçi Bulma Kurumu 
belirli yıllarda Amerikalılar ile 
ortak bazı eğitimler yaptı ama 
daha sonra kamu kesimine 
girecekler için önce iş ve işçi 
bulma kurumundan bir bel-
ge alma koşulu getirildiğinde 
bu görevi yerine getirdi yoksa 
özel sektör işçi aradığında İş 
ve İşçi Bulma Kurumunu kul-
lanmadı.
K, istihdam aracılık faaliyet-

lerinde ÖİB’lere karşı olduğunu 
ve bu faaliyetin kamu kurumla-
rı aracılığı ile yerine getirilmesi 
gerektiğini, bu işin özel sektöre 

bırakıldığı takdirde işçi simsarlı-
ğının doğacağını ve yeni yapılan 
düzenlemenin buna çok açık ol-
duğunu da belirtmektedir. Yeni 
yapılan düzenleme ile İŞKUR de-
netiminde faaliyet göstermesi 
mümkün kılınan bürolar hakkın-
da ise şu yorumu getirmiştir;

Türkiye’de hiçbir zaman 
ÖİB mekanizması sıkı bir de-
netim altında olmaz, ÖİB iş-
gücü piyasasının ihtiyaçlarına 
cevap verebilen çağdaş iş ve 
işçi bulma bürolarıdır demek 
yerine bence gerici, 19. yy’da 
bu tip bürolar vardı, bunlar ge-
rici bürolardır çünkü insanlık 
geçmişinde özel iş bulma bü-
rolarını yaşadı, özel iş bulma 
bürolarının yanlışlıkları ne-
deni ile bu işe kamu el attı. Bu 
gerici bir projedir, 19.yy’a geri 
dönme projesidir, ilericilikle 
falan ilgisi yoktur, çağdışıdır.
Bir başka sendika uzmanı olan 

E ise, Türkiye’de kamu istihdam 
kurumunun mutlaka olması ge-
reken bir şey olduğunu, devle-
tin çalışma ortamını düzenleme 
gücünün Anayasa ile de hüküm 
altına alındığını ve işgücü piya-
sasının mutlaka devlet tarafın-
dan düzenlenmesi gerektiğini, 
bunun için İŞKUR’un etkin çalışır 
bir hâle getirilmesi gerektiğini 
belirtmektedir. E, özel istihdam 
bürolarının Türkiye’nin mevcut 
iktisadî yapısı içerisinde işçi sö-
mürüsünden başka bir işe ya-
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ramayacağını belirtmektedir. Bir 
başka sendika temsilcisi D, bu 
büroların önünün açılmasının iş-
sizlikle mücadelede bir yararının 
olmayacağını ortaya koyarken 
şunları söylemektedir;

Ben ÖİB’lerin işsizlikle mü-
cadelede bir yararı olacağı ka-
naatinde değilim, belki yirmi 
yılda falan, uzun vadede bir 
şey olur. Türkiye İş Kurumu 
yapması gerekenleri kendisi 
ile birlikte özel istihdam büro-
ları eli ile yürütecek. Şu anda 
da Dünya Bankası kaynaklı 
krediler ile işyerlerine her işçi 
için istihdam garantili eğitim 
programı uyguladılar acaba 
kaç işçi bu şekilde iş buldu? 
İşsizliğin bu kadar yaygın ol-
duğu bir ülkede bu bürolar 
lükstür ve altında da mutlaka 
emeğin sömürüsü yatar. Hele 
hele sanayii işkolunda emeğin 
sömürüsüne yol açar, şu anda 
her işveren istediği nitelikte 
işçiyi, İŞKUR’dan ya da ken-
di imkânları ile temin edecek 
durumda zaten… İşverenler 
bizi tehdit ediyorlar, o zaman 
özel sektör eleman teminini 
ÖİB’e havale etse, ÖİB aracılığı 
ile işsizleri bir veri tabanında 
toplasa, bizi bu şekilde de teh-
dit edebilir işverenler. ÖİB sa-
dece aracılık yapıyor, insana 
bir eğitim vermiyor ki, ücret 
karşılığı aracılık yapıyor. Ül-
kenin bu iktisadî yapısı içinde 
kesinlikle bir sömürüye yol 
açar.

Hizmet sektöründe örgütlü 
olan bir sendikanın yönetim ka-
demesinde yer alan F ise, yeniden 
yapılandırma adı altında İŞKUR 
Kanunu ile bu bürolara izin ve-
rilmesinin sorunları doğru teşhis 
edememekten kaynaklanan bir 
anlayışın ürünü olduğunu belirt-
mektedir.

Türkiye’deki temel prob-
lemimiz; sorunlarımızı doğ-
ru teşhis edemememizden 
kaynaklanmaktadır. Sorun-
ları doğru teşhis edersek 
doğru tedavi yöntemini de 
geliştirebiliriz. Türkiye’de günü 
kurtaran politikalar uygulanı-
yor, İŞKUR meselesi de bence 
böyledir. İŞKUR’u yeniden ya-
pılandırmak ya da daha etkin 
bir şekilde çalışmasını sağla-
mak yerine onun görevlerinin 
bir kısmını özel sektöre dev-
retme yolunu seçiyoruz. As-
lında bu neden böyle yapılıyor, 
buradaki amaç ne olabilir? Bu 
sorular sorulması gereken so-
rulardan birkaç tanesidir. Aca-
ba İŞKUR’u etkin çalıştırma 
anlayışı var mı, istihdam ara-
cılık faaliyetlerini düzenleyen 
devlet kurumunu etkin çalış-
tırabilmek için yapılması gere-
kenler neden yapılmıyor? Bi-
zim sendika olarak savundu-
ğumuz şey; sosyal devlettir ve 
sosyal devletin asli görevlerini 
tamamen yerine getirmesi-
dir. Devletin işgücü piyasasını 
kurumsal açıdan düzenleme-
si gerekir, bu alan özel sektör 
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aracılığı ile düzenlenmemeli-
dir, bu yeterlilik meselesi değil 
burada amaç başka bir şeydir. 
Kariyer sahibi insanları kulla-
narak bu danışmanlık hizmeti 
verilebilir. Yeter ki yapılmak 
istensin. Diğer taraftan dev-
let, sosyal devlet ilkesini ger-
çekleştirmek için bu büroları 
kullanabilir ama ben deneti-
min yeterince yapılabileceği-
ne inanmıyorum. Çünkü ülke-
mizde işsiz sayısı çok fazladır. 
Yani devlet hâkim olabilir mi 
olamaz mı bu da bir sorun. Eğer 
özel sektör işsizliğe bir çözüm 
bulmak için bu büroları savu-
nuyorsa burada şöyle bir soru 
aklıma geliyor, senin ihtiyacın 
olan işçiyi sen İŞKUR’a bildir-
miyor musun da bu işçiyi ÖİB 
aracılığı ile sağlamaya çalışı-
yorsun? Bildiriyorsun da kar-
şılığını alamıyorsun o zaman 
İŞKUR’un etkin bir şekilde ça-
lıştırılabilmesini talep et, bırak 
özel sektöre devredilmesini ya 
da İŞKUR ile ortak bir şekilde 
çalışmasını, bu noktada sen 
etkin bir istihdam kurumunu 
yaratmak için özel sektör ola-
rak talepte bulunarak zaten 
katkıda bulunmuş olursun.

Taşeron Şirketler ve Özel 
İstihdam Büroları
Bu çalışmada sendikacıların 

en çok ön plana çıkardıkları olgu, 
bu büroların taşeron firmalar gibi 
çalıştığı yönündedir. Yapılacak 
işlerin uygulamada taşeronla-

ra yaptırılması ve bu vesileyle 
işletmede çalışabilmek için ta-
şeronun yanında çalışma duru-
munun doğması, sendikacıların 
ÖİB’leri en çok eleştirdiği nokta 
olarak ön plana çıkmıştır. Sayın’ın 
(2002:174) belirttiği üzere; 

ÖİB, bir işletme sözleşmesi yap-
mak suretiyle de çalışabilmektedir. 
Bu çalışma biçimi çerçevesinde, 
büro ile müşteri işletme arasında 
salt bir hizmetin yerine getirilme-
sini değil, aynı zamanda sürekli 
olarak bir mal ya da hizmet üreti-
mi veya bir işlevin sorumluluğunu 
üstlenme de öngörülebilmekte-
dir. Bu çalışma biçimine özellikle 
taşeron firmalarla, bunların hiz-
metlerinden yararlanan işletme-
ler arasında kurulan ilişkiler ör-
nek oluşturmaktadır. Yine, son 
zamanlarda giderek sözleşmeli 
işçi çalıştırmaya kayan geçici iş 
bürolarıyla kullanıcı işletmeler 
arasında da bu tip bir ilişki görü-
lebilmektedir.

Geçici işçi bulma bürolarının, 
ÖİB arasında en çok yeri kapla-
yan büro çeşidini olduğu dikkate 
alındığında, taşeronlaşma konu-
sunda sendikacıların gösterdik-
leri tepkilerin nedenleri ortaya 
çıkmaktadır. Nitekim Uçkan’ın 
(2002:1) belirttiği üzere, “GİB’ler, 
ÖİB içinde en fazla paya sahip 
olan türdür. GİB’larının iş potan-
siyeli, diğer tüm ÖİB türlerinin iş 
potansiyelleri toplamına eşittir.” 
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Görüşme yapılan profesyonel 
sendikacılar ve sendika uzman-
ları, işverenler tarafından ÖİB’le-
rin yaygınlaştırılmak istenme-
sinin arkasında yatan nedenin; 
sendikasız ve düşük maliyetli 
işgücü çalıştırmak olduğunu ifa-
de etmişlerdir. Her temsilci kendi 
sektöründe de mevcut olan bu 
uygulamanın sendikasızlaştırma 
çabalarının bir aracı olduğunu, bu 
şekilde çalıştırdıkları işçiler sa-
yesinde bir takım yükümlülük-
lerinden kurtulduklarını ya da bu 
yükümlülüklerin azaldığını ifade 
etmişlerdir. İşgücü maliyetleri-
ni düşürmenin en etkin yolunun 
taşeron çalıştırmak olduğunu, 
çünkü taşeronun işçilerine dü-
şük ücret verdiğini, diğer taraftan 
taşeron çalıştıran işyerlerinde bu 
işçileri sendika üyesi yapama-
dıklarını, dolayısı ile bu şekilde 
çalışan ÖİB’lerin işçileri sömüren 
bir yapıda olduğunu vurgula-
maktadırlar. Ateş’in (1999: 50-51) 
belirttiği üzere; “taşeron adı al-
tında faaliyet gösteren firmalar, 
temin ettikleri işçiler vasıtası ile 
hizmet götürdükleri işyerlerini 
sendikal örgütlenmeden, dolayısı 
ile de toplu sözleşme ve grevden 
yoksun bırakmaktadır. Bu yan-
lış ve olumsuz uygulamalar so-
nucunda, aynı işyerinde çalışan 
ve aynı işi yapan işçiler arasında 
hatta aynı tezgâhta iş yapan iki 
işçi arasında bile çalışma şekil ve 
şartları bakımından farklılıklar 

oluşmaktadır.”4 Nitekim, konu 
ile ilgili olarak farklı sendikaların 
yönetici ve uzmanlarının görüş-
leri devam eden satırlarda yer al-
mıştır. 

Bir sendika temsilcisi olan C 
üniversite hastanelerinden ör-
nekler vererek, mevcut durumu 
aşağıda yer alan cümleler ile ifa-
de etmiştir; 

Şimdi üniversite hastane-
lerinde, … Üniversitesinde ge-
çici işçi dedikleri işçilerin için-
de kim var? Ebe var, hemşire 
var, laborant var, asgari ücret 
ile çalışıyorlar bunlar, sigortalı 
ama birçok yerde bunlar si-
gortasız çalışıyorlar; köle pa-
zarı gibi topluyorlar adamları 
geçici işçilik marifeti ile adam 
bir ay çalışıyor ikinci ay yok 
gitmiş, şimdi taşeronun bir 
ayda bu çalışanın muamele-
sini bildirmesine imkân yok, 
bunlar yalnız idare ile pazarlık 
yaparken sözleşmede diyorlar 
ki; şu kadar ücret vereceğim 
şu kadar işveren primi var, şu 
var bu var, bunları da bana 
vereceksin diyorlar, işveren-
le pazarlık yaparken sigortalı 
yapacağım diye para alıyorlar 
sonra sigorta yapmıyorlar bu 
bir ay çalışıp işini bırakan ge-
çici işçi ya da taşeron firmada 
çalışan işçinin sigorta parası 
firmada kalıyor.

4–Bu durum sadece taşeron işçi ile kadrolu işçi 
arasında olmadığı gibi, aynı işi yapan örneğin itfaiye 
erleri için de geçerlidir. Örneğin memur statüsündeki 
itfaiye eri ile sendikalı işçi statüsündeki itfaiye eri 
arasında neredeyse ücret farkı iki katına kadar 
çıkabilmektedir. 
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Bir sendika başkanı olan H ise, 
hastanelerdeki bu durumu açık-
lamak için şunları söylemektedir; 

Üniversite hastaneleri ülke-
mizde topluma hizmet veriyor 
ve çok iyi hizmet veriyor ama 
üniversite hastanelerindeki 
elemanlara baktığımız zaman 
acınacak durumdalar. Taşeron 
marifeti ile şirket kuruluyor, 
dışarıdan taşeron marifeti ile 
temizlikçi adı altında hemşire 
istihdam ediyor, çünkü hemşi-
re alamıyor, bu şekilde teknis-
yen ihtiyacını, laborant ihtiya-
cını karşılıyor ve bu insanların 
aldıkları ücret asgari ücret. Bu 
kişilerin asıl işvereni de temiz-
lik firması, aslında çalıştıkları 
yer, hizmet ürettikleri yer dev-
letin üniversitesinin hastanesi 
ancak işveren pozisyonunda 
olan kişi aracı firma. Şimdi işçi 
açısından bir sömürü var, hem 
de örgütlenme problemi yaşı-
yoruz burada. Örgütlenemiyo-
ruz çünkü örgütlendiğin yer 
taşeron şirketi oluyor. Örgüt-
lenmeye başladığın an bu ça-
lışanlar işlerinden atılıyorlar. 
Biz bu çalışanların mahkeme 
kararı ile üniversitenin çalı-
şanı olduğunu tespit ettirdik. 
Mahkeme dedi ki; bu sen de 
hemşiredir, dışarıdan hemşi-
relik hizmeti satın alamazsın, … 
Üniversitesinde biz bu durumu 
ispatladık, tazminatlarını aldık, 
toplu sözleşmeden faydalan-
dırdık ama hepsi işlerinden ol-
dular, bunların tazminatlarını 
ödediler ve işten çıkardılar.

Benzer bir durum içinde ol-
duklarını söyleyen D, tekstil sek-
töründe de taşeronlaşmanın ya-
rattığı sorunlara değiniyor, şu an 
itibari ile kendi sektörlerinde çok 
fazla sayıda taşeron çalıştıran iş-
letmenin olmadığını ancak zaman 
zaman bu konuda örgütlü olduk-
ları yerlerde sıkıntılar yaşadıkla-
rını belirten D şunları söylemiştir;

Türkiye’de işverenler bu 
ÖİB’leri düşük maliyetli işgücü 
temin etmek için destekliyor-
lar. Asıl amaç bu. Bununla be-
raber zaten gayri resmi olarak 
da değişik şirketler adı altında 
bunlar faaliyetlerini sürdürü-
yorlardı. Ülkeyi yönetenlerce 
bunlara bilinçli olarak göz yu-
muldu. İşte taşeronlaşma ile 
birlikte, bunlarda bilinçli ola-
rak kendi bakımlarından ka-
muoyunu yönlendirmek için 
böyle bir yol izlendi. İşverenler 
ile ortak düzenlediğimiz ya da 
onların düzenledikleri semi-
nerlerde buna ihtiyaç olduğunu 
onlar ifade ederlerdi. Bizim uy-
gulamada gördüğümüz kendi 
sektörümüz ile ilgili bu nam adı 
altında, temizlik şirketleri adı 
altında, bu büroları tesis etti-
ler. O temizlik şirketinde çalışır 
gibi görünen insanlar bizim iş 
yerlerimizde asıl üretim işçisi 
olarak girdiler. Aynı tezgâh-
ta aynı işi yapan insanlardan 
on tanesi bizim örgütlü işçimiz 
ise, onun yarısı kadar da bu 
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tip bürolardan gelen insanlar 
türedi. Oralarda da bu şekilde 
insan çalıştırınca, sendika ola-
rak %51 barajını geçememek 
gibi bir durumla kalabilirsi-
niz, amaç sendikasızlaştırma. 
Taşeronlaşmanın esası da bu 
zaten. Taşeronlaşmayı engel-
lemeye uğraşırken bir de bu 
şekilde işçi çalıştırmak çıktı 
başımıza.
Aynı uygulamanın kamu iş-

letmelerinde ve kamu dairele-
rinde sürdürüldüğünü belirten G, 
bunun bir sömürü olduğunu, eşit 
işe eşit ücret ilkesini zedelediğini 
belirtmektedir;

Devlet özel istihdam kuru-
luşlarından elemanlarını te-
min yoluna giderse ve bu ku-
ruluşlar işe yerleştirecekleri 
insanlar üzerinden bir kâr elde 
etme anlayışı içine girerlerse, 
biz bir kamu sendikası olarak 
bu duruma tümüyle karşı çı-
karız. Bu temizlik ve güvenlik 
şirketleri de tamamen böyle 
yapmaktadırlar. Bünyelerin-
de çalıştırdıkları işçiye asgari 
ücret vermektedirler. Kendi-
leri ise asgari ücret ile çalıştır-
dıkları işçiyi devlete çok daha 
pahalı satmaktadırlar. Birinin 
hakkını birileri, kendilerine 
almaktadırlar ve bunu da kâr 
olarak görüyorlar. Uygulama 
budur. Bu firmalarda çalışan-
ların ücretlerini yükseltmek 
gibi bir anlayış yok. Ne kadar 

düşük ücret ile çalıştırıyor ise 
firma bu işten o kadar kârlı çı-
kıyor.
Özel sektör için çeşitli tespit-

lerde bulunan G, özel sektörün 
işçi çalıştırmasının maliyetinden 
bahsederken, işverenlerin ödünç 
işçi çalıştırmak istediklerini be-
lirtiyor ve işverenlerin bu istekle-
ri karşısında şunları söylüyor;

Şimdi işverenler işçi çalış-
tırmanın maliyetinden bah-
sedip ödünç işçi çalıştırmak 
istiyorlar. İlk önce sosyal hak-
lar açısından işçilere hak et-
tiklerini, gelişmiş ülkelere ba-
karak onların standartlarında 
bir sağlasınlar, sonra oturup 
işgücü maliyetleri üzerinde de 
konuşalım. Türkiye’de sosyal 
haklar deyince işveren kesi-
minin aklına bir şey gelmiyor 
ama kapitalizmin kuralları de-
yince maşallah herkesin kafa-
sında birçok şey oluşuyor. Bu, 
diğer taraftan sendikasızlaş-
mayı da beraberinde getirir. 
Kimse o zaman sendika üyesi 
olamaz. Çünkü toplu sözleş-
me düzeninden ferdi sözleş-
me düzenine geçilir. Bakın şu 
noktanın da altını çizmek isti-
yorum, şimdi işveren yanında 
çalıştıracağı bir elemanı kendi 
çalışanı olarak temin edecek 
ise, bu tip bürodan yukarıda 
da açıkladığım şekilde eleman 
temin edebilir, ama temin ede-
ceği eleman kendi çalışanı ola-
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cak, ÖİB elemanı olmayacak. 
Yani işveren ÖİB olmayacak. 
Bu temizlik firmaları zaten 
bunu yapıyor, insanlar üzerin-
den ticaret yapıyor. Eğer istih-
dam aracılık faaliyetlerinde de 
bir ticari zihniyet ile bu iş ya-
pılırsa, bu büroların bir sömü-
rüye yol açması mümkündür. 
Bu bürolar aracılığı ile çalışan 
insanlar sürekli asgari ücret ile 
işçi çalıştırılması gibi bir durum 
ile karşı karşıya kalırsa, bunla-
rın kıdemi, kariyeri ne olacak? 
Hep aynı ücreti mi alacaklar? 
Sonra bunların ücretleri üze-
rinden birileri kazanç sağlaya-
cak. Biz böyle bir yapılanmaya 
karşıyız. Bu bir sömürü meka-
nizmasıdır.
Belediyelerdeki durumu an-

latan B, belediyelerin üç türlü in-
san çalıştırdığını, birinci olarak 
belediyenin çalışanları olduğunu, 
ikinci olarak belediyelerin kur-
muş olduğu iktisadî teşebbüs-
lerde yani BİT’lerde  (Belediye 
İktisadî Teşebbüsleri) çalıştırılan 
insanları, son olarak da belediye-
nin bazı işleri özel firmalara ihale 
ettiğini belirtmektedir.

Şu anda belediyelerde şu 
şekilde bir uygulama var; be-
lediye sokakların temizlik işi 
için ihaleye çıkıyor veya ver-
gi toplama işi ya da beledi-
yedeki herhangi bir hizmetin 
yaptırılması işi için. Firmalar 
giriyorlar teklif veriyorlar, bu 
teklifler içinde işçilik giderleri 

artı net asgari ücret ve sigor-
ta primi vs. ödemeler ile ilgili 
brüt bir rakam ortaya çıkıyor. 
Ben bu hizmeti elli işçi ile veri-
rim diyor, maliyeti şudur diyor, 
burada kâr oranı pazarlık ile 
belirleniyor. Bu kapsamda de-
ğerlendirdiğin zaman belirli bir 
işçi sayısı ile iş yapıldığı için, bu 
taşeron firmaları bir nevi ÖİB 
olarak değerlendirebiliriz. Bu 
şekilde istihdam edilen işçiler 
üzerinde sendikal örgütlenme 
yapamıyorsunuz. Burada sen-
dikal örgütlenmeye girdiğin 
anda, bu işçiler hemen işten 
çıkartılıyor, ben toplu sözleş-
me falan imzalayamam diyor. 
Burada işçilik maliyetleri fa-
lan belli diyor, bunun üzerin-
de vereceği her şeyi kârından 
vazgeçerek veriyor. Aslında 
burada belediye bir hizmet 
alıyormuş gibi görünse de, bir 
nevi işçi kiralama hizmetidir 
bu. Zaten bu tip bir istihdam 
anlayışı ile işçilik maliyetleri 
ile ilgili bir şey, taşeronlaştır-
manın mantığı işçilik maliyet-
lerinin düşürülmesi üzerine 
kurulmuş. Bu kişiler belediye 
personeli olması durumunda, 
bunun sendikası, toplu sözleş-
mesi ile uğraşmayayım diyor 
ve yürütmesi gereken hizmeti 
taşeron aracılığı ile yürütüyor. 
Bunlardan kurtulmak için bu-
rası özel sektöre veriliyor ve 
böylece işçilik maliyetlerinden 
kurtulmak, burayı savunanla-
rın temel tezlerinden bir tanesi. 
Biz bunu yaparsak, hizmetler 
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verimli olur. Çünkü maliyetler 
düşer, verimli hizmet üretiriz, 
etkin hizmet üretiriz. Bunlar 
işin cilası, vitrinde mal sergi-
liyorsun, bu mal da en iyi mal. 
Bu işin geri planına baktığın 
zaman, tamamen işgücü mali-
yetleri var. Bizim örgütlü oldu-
ğumuz yerlerde taşeronlaşma 
oldu ve tamamen işgücü ma-
liyetlerine odaklanıyor. Büyük 
sanayi şirketleri içinde taşeron 
çalıştırılması da tamamen iş-
gücü maliyetlerini düşürmek 
için yapılan bir uygulama.
Görüşmeler esnasında sendi-

kacıların ve uzmanların en çok 
üzerinde durdukları konu; taşe-
ronlaşma ile özel istihdam bürola-
rı arasındaki benzerlik olmuştur. 
Bugün özellikle kamu kuruluş-
larında çok fazla sayıda taşeron 
firma çalıştırıldığını ve aslında ça-
lışanların kamu hizmeti yapması-
na rağmen, kamu hizmetinde bu-
lunan memurlar ya da sözleşmeli 
personel kadar ücret alamadıkla-
rını, tüm bunların yanında ek ola-
rak, bu insanların sosyal güvenlik 
sorunlarının olduğunu belirtmiş-
lerdir. Kamu çalışanları içinde işçi 
ve memurların sendikal kuruluş-
lara üye olabileceklerini belirten 
sendikacı ve uzmanlar bu firmalar 
aracılığı ile istihdam edilen kişile-
rin uygulamada sendikalara üye 
olamadıklarını, oldukları takdirde 
işlerinden çıkartıldıklarını belirt-
mişlerdir.

Özel İstihdam Büroları ve 
İşsizlik
Sendikacıların ÖİB ile ilgili 

olarak dikkat çektikleri bir diğer 
nokta ise, Türkiye’deki işsizlik 
oranları çerçevesinde oluşmuş-
tur. İşsizliğin milyonlar ile ifade 
edildiği bir ülkede bu büroların 
emek sömürüsüne yol açacağını, 
ücretleri düşüreceklerini ve bu 
vesile ile işsiz insanlar üzerinden 
para kazanacaklarını belirtmek-
tedirler. ÖİB işleyişini düzenle-
yen yönetmelikte aracı kurumlar 
aracılığı ile iş arayanlardan her-
hangi bir ücret alınamayacağı 
belirtilirken, bazı meslek grupları 
bu kuralın dışında tutulmuştur. 
Ancak, yüksek işsizliğin olduğu 
bir ekonomide iş bulma umudu ile 
hareket eden milyonlarca insan-
dan çeşitli isimler altında ücret 
alınabileceği yönünde görüşler 
mevcuttur. Bu konunun uygula-
madaki boyutu ortaya konulma-
makla birlikte, varsayımlardan 
ve ülkenin içinde bulunduğu ik-
tisadî şartlardan yola çıkarak çe-
şitli analizler yapılmıştır. 

Bu konuda K; büroların işlev-
leri ile ilgili olarak ülkedeki mev-
cut işsizliğin yapısının incelen-
mesi gerektiğini belirterek şun-
ları aktarıyor;

Özel istihdam büroları ve 
onların işlevleri ile ilgili olarak 
şunu söyleyelim; Türkiye’deki 
işsizliğin nedeni friksiyonel iş-
sizlik olsa belki bu bürolar çö-
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züm olabilir. Ama Türkiye’deki 
işsizliğin nedeni bu değil. Bir 
tarafta iş arayanlar, bir taraf-
ta işçi arayanlar ve bunların 
birleşmelerini zorlaştıran bir 
işgücü piyasası yok ki. İş ol-
mamasından kaynaklanan so-
runlar var. Türkiye’nin her ta-
rafında özel iş bulma büroları 
olsa, bu ancak Türkiye’nin her 
tarafında bu bürolarda çalışan 
insanlara iş yaratır. İşgücü pi-
yasasında yeni bir istihdam 
olanağı, işçi talebi yaratmaz ki. 
Friksiyonel işsizlik var ise, yani 
şunu demek istiyorum, iş ara-
yanlar ile işçi arayanlar arasın-
da bir karşılaşma problemi var 
o zaman belki bir nebze çözüm 
olabilir. İşgücü piyasası yete-
rince akışkan değil, yeterince 
bilgilenemiyor, işsizlik böyle 
bir işsizlik ise, Kayseri’de çok 
sayıda tornacıya ihtiyaç var, 
Kastamonu’nda da çok sayı-
da tornacı var ama Kastamo-
nu’daki tornacılar Kayseri’deki 
tornacı talebinden habersiz ise 
bu arızidir ve friksiyonel işsiz-
liktir. Ama şu anda millet öyle 
uyanık, yani Hakkâri’deki tor-
nacı, Edirne’de tornacı aran-
ma haberini anında duyuyor. 
ÖİB’lerin işlevi belki o zaman 
tartışılabilir. Ben kişisel olarak 
karşıyım, bu bürolar başka-
larının kendi içlerinde çok iyi 
çalışan sistemlerini Türkiye’de 
sahtekârlık amacı ile kulla-
nabiliyorlar. Resmen işçi satış 
yerleri, işçi simsarlığı şeklinde 
çalışırlar.

Bir sendikanın uzmanı olan 
A, benzer bir kaygı ile, bu kadar 
yoğun işsizliğin olduğu bir ülke-
de bu bürolar aracılığı ile iş ara-
yanların suistimale uğramaları-
nın mümkün olduğunu, yoğun iş 
başvuruları karşısında işveren-
lerin eleman seçmekte zorlana-
caklarını ve bir takım sorunlar 
yaşanabileceğine dikkat çekiyor. 
Diğer yandan, işçi devrinin sü-
rekli artacağını, daha önce çalış-
tıkları işlerden memnun olma-
yanların iş değiştirmek maksadı 
ile bu bürolara başvuracaklarını, 
kendi işlerindeki çalışma arzu ve 
isteklerini yitireceklerini ve yeni 
bir iş bulduğunda da işinden ay-
rılacağını belirtmektedir. Bunun 
sonucu olarak işletmelerde işgü-
cü devrinin artacağını, bu duru-
mun çalışanların kıdem tazmi-
natlarına zarar verecek bir şekle 
dönüşebileceğini, işverenlerin bu 
işsizlik ortamında yeni elemanı 
bürodan temin edebilirim düşün-
cesi ile meslek içi eğitim yerine 
dışarıdan kalifiye eleman seçme 
yolunu tercih edeceklerini belirt-
mektedir. 

Eğlence sektöründe örgütlen-
miş bir sendikanın uzmanı olan E, 
bu büroların çoğunluğunun ya-
bancı şirket olduğunu ve ÖİB’ler-
de depolanacak işsizlerin bu bü-
rolar ve bu büroların müşterileri 
için ucuz işgücü olduğunu söyle-
mektedir. E konu ile ilgili görüşle-
rini aşağıda yer alan cümleler ile 
ifade etmiştir; 
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Şimdi özel istihdam bü-
roları derneği kurulmuş, bu 
derneğin herhalde %60-70’lik 
kısmını çok uluslu şirketler 
oluşturuyor. Şimdi bunların bu 
özel istihdam büroları siste-
mine egemen olduklarını dü-
şünelim, ne yapacaklar bun-
lar o zaman? İşçileri alacak-
lar Türkiye’de şu anda asgari 
ücretin bile altında çalışmaya 
aday milyonlarca insan var 
ve üniversite mezunu insan 
da var. İşsizlik o kadar yüksek 
boyutlarda. İşverenler ucuz 
işgücü diye algılıyorlar, yani 
meta olarak. Bunlar bu işçileri 
alarak emeğin çok pahalı ol-
duğu yerlere götürecekler ve 
insanların sırtından para ka-
zanacaklar. Bunun Avrupa’da 
düzenlemesi var. İşçiden ücret 
alınmaması yönünde bir hü-
küm getirmiş bu yasa. Ama bu 
kadar işsizin olduğu bir ülkede 
sadece işverenden alınacak 
ücret ile bu sistemin yürüyüp 
yürümeyeceğini düşünebilir 
miyiz? İşveren zaten çok ko-
lay bir şekilde işçi bulabilir. 
İşverenin işçi bulabilmesi için 
ÖİB’e gerek yok. Kalifiye işçiyi 
işveren nasıl bulacak dediği-
niz zaman, zaten İŞKUR onu 
hallediyor. Eğer edemiyorsa 
da, özel istihdam büroları hiç 
halledemez zaten … Türk film-
lerinde çok gördük, dolandırı-
cılar ilan verirler artist olmak 

isteyen şu adrese gelsin diye 
sonra başvuru ücretlerini alıp 
ortadan kaybolurlar. Bu ku-
ruluşların bir kısmı ciddi bir 
şekilde faaliyetlerini sürdüre-
bilirler. Zaten mevcut olarak 
bu tip danışmanlık şirketleri 
var, tekrar yeniden ÖİB’e iliş-
kin bir düzenlemeye gerek 
yok bence. Şimdi şöyle dü-
şünelim, işverenin işçi talebi 
Türkiye’de ne kadar, işçinin 
iş talebi ne kadar? Bu orana 
baktığımızda, dengesiz bir du-
rum ile karşı karşıya kalırız. 
İşletmeler işçi çıkartıyorlar, 
zaten kamuda istihdam ola-
nakları çok sınırlı ve yeni dü-
zenlemeler ile onları da esnek 
bir yapıya dönüştürüyorlar. 
Böyle bir ortamda acaba ÖİB 
işverene yönelik mi hizmet 
verir, yoksa bir iş bulmak için, 
işçi için mi çalışır? Temelinde 
kâr amaçlı kuruluşlar bunlar. 
Türkiye’de ne yazık ki insan-
lar şu anda bir iş bulup geliri-
mi arttırayım diye düşünmü-
yor. Sadece sosyal güvenliğini 
teminat altına almak istiyor. 
Devletin resmi rakamları ile 
milyonlarca işsizin olduğu, ka-
yıt dışı istihdamın da olduğu 
bir ortamda, bu büroların nasıl 
çalışacağı sorgulanmalıdır.
H de, bu kadar yoğun işsizlik 

oranının olduğu bir ülkede işve-
renlerin temin etmek istedikleri 
kişileri bu tip istihdam aracı ku-
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rumlara ihtiyaç duymadan temin 
edebileceklerini belirtmektedir.

Şu anda büyük bir firma-
da yanılmıyorsam asgari üc-
ret ile işe girmek için otuz bin 
tane müracaat var. Bu kadar 
müracaatın olduğu bir yerde 
bu firma neden özel istihdam 
bürosuna gitsin? Biz buralarda 
imzaladığımız toplu iş sözleş-
melerinde de, mesela …’da im-
zaladığımız toplu iş sözleşme-
sin de ödünç iş ilişkisi şeklinde 
işçi çalıştırmasını koydurma-
dık. Ama bizim örgütlü olma-
dığımız yerler için çok geçerli. 
Örgütlü olduğumuz yerlerde 
bu şekilde eleman çalıştır-
maları biraz zor. Türkiye’de 
sendikacılık da zayıflama sü-
recine girmiş durumda. Bu 
kadar işsizin olduğu yerde biz 
üye yapmakta zorlanıyoruz. 
İnsanlar zor şekilde bir iş bul-
muşlar, sendikaya üye olmak 
istemiyor, bu işsizlik bizim ör-
gütlenmemizi de zorlaştırıyor.
Bu işsizlik ortamında sendi-

kacıların gündeme getirdikle-
ri  bir başka konu ise, üyelerinin 
çocukları için kendilerinden gelip 
iş bulmalarını istedikleridir. Sen-
dika yöneticileri D ve J bu konuda 
şunları söylüyor.  D; “Ülke öyle bir 
durumdaki, insanlar gelip biz-
den yardım istiyorlar, ülkede iş 
yok ki bu bürolar açılsa bile büro 
görevini yapsın” derken J; “Bi-
zim çevremizdeki insanlar biz-

den torpil istiyorlar iş bulabilmek 
için, KPSS puanı 81 almış ama 
79 alanlar işe yerleşirken bu kişi 
yerleşememiş, bizim sendika-
mızdaki işçilerden birinin çocuğu 
bu” demektedir. F ise, bu işsizlik 
ortamında bu büroların ücretleri 
daha da aşağı çekeceğini belir-
mektedir;

Diğer taraftan ÖİB’lerin yay-
gınlık kazanması şöyle bir so-
nuç da doğurabilir; bugün Tür-
kiye’de kariyer yapmış ve işsiz 
konumda olan birçok insan var 
ve bu insanlar işsiz kalmak-
tansa bu bürolar aracılığı ile 
bulacakları işlerde çalışmak 
zorunda kalabilirler. Büro işsiz 
insanın yaşadığı psikolojiden 
faydalanabilir, işte sömürü bu 
noktada ortaya çıkar. 
J ise ilginç bir yaklaşım için-

de, bu kadar işsizin olduğu bir 
ülkede işverenlerin ÖİB’leri kul-
lanmayacaklarını, bir de bu tip 
bürolara para vermeyeceklerini, 
yanlarında çalıştırdıkları yöne-
ticilerin her birinin o işveren için 
bir ÖİB olduğunu söylemektedir. 
J’nin burada demek isteği şey; 
işverenlerin ihtiyaç duydukları 
işgücünü yöneticileri aracılığı ile 
bir maliyete katlanmadan temin 
edebilecekleri yönündedir. Tür-
kiye’de henüz istihdam aracılık 
hizmetlerinin çok yaygın bir şe-
kilde kullanılmasının temeli yok-
tur. Yani ülkenin her bir köşesi 
kurumsal çalışan, elemanlarını 
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çok nesnel ölçütlere göre seçen 
şirketlerle donatılmamıştır. Bu-
gün Türkiye’de, işe yerleştirme 
işlemleri birçok kamu kurumun-
da dahi kayıt dışı ilişkiler aracılı-
ğı ile sağlanmaktadır. Dolayısı ile 
J’nin bu tespitini, yaşamın içinden 
deneyimlere dayanarak yapılmış 
bir tespit olarak değerlendirmek 
gerekir. 

Özel İstihdam Büroları ve 
Üstün Nitelik Gerektiren 
İşgücü Temini
UÇÖ’nün yapmış olduğu sınıf-

landırma içinde ve uygulamada 
da bazı büroların nitelik gerekti-
ren işgücüne yoğunlaştıkları ve 
sadece belli bir vasfın üzerindeki 
adaylar ile ilgilendikleri bilinmek-
tedir. Bu büroların belli bir kıs-
mı yönetici arayan bürolar iken, 
belli bir kısmı ise üstün nitelikli 
işgücünü işe yerleştiren büro-
lardır. Sendikacılar bu tip bürolar 
hakkında, özellikle de üstün nite-
liklerle sahip ancak işgücü piya-
sası hakkında yeterince bilgiye 
ulaşamadığı için işsiz konumda 
kalanlara aracılık faaliyeti yapan 
bürolar için; “Bu tip büroların ol-
ması, istihdam aracılık faaliyetle-
rinin ÖİB aracılığı ile yapılmasını 
gerektirmez, bu büroların işlem 
kapasitesine bakmak lazım, bu 
tip büroların işe yerleştirdikleri 
insanlar çok sınırlı sayıdadır ve 
bu tip bir işi icra eden kişiler ayrı 
bir işgücü piyasasında değer-

lendirilmektedir” demektedirler. 
K’nın konu ile ilgili değerlendir-
mesi şu şekildedir;

Bu büroların içinde çok ni-
telikli insanları işe yerleştiren 
bürolar çok sınırlı sayıda insa-
na hizmet verebilir. Şu neden-
le çok sınırlı; mesela AB ülke-
lerinde çalışmak için çok özel 
şartlar aranıyor, o ülkelerde 
çalışabilmek bu anlamda çok 
az insanın sahip olduğu yete-
neklere uyan bir düzenleme. 
Ağırlıkla öyle işler için gelişmiş 
ülkeler, az gelişmiş ülkelerde 
büro açıp işlerini fason olarak 
yaptırmayı tercih ediyorlar. 
ABD’ye, Japonya’ya giden olur, 
ama on binlerce kişiye falan 
hitap etmez, çok sıra dışı olur. 
İşgücü piyasasını düzenlemez, 
zaten gazete ilanı ile bu tip ki-
şileri çağırıyorlar, profesyonel 
kişilere mülakatlar veriyorlar. 
Bu zaten öyle ayrı bir piyasa-
dır. Tek bir işgücü piyasası yok 
ki, yani parçalanmış bir işgücü 
piyasası var. 
A ise, nitelikli işgücünün iş-

veren tarafından temininin sa-
nıldığı gibi ÖİB aracılığı ile değil, 
daha okul sıralarında iken tespit 
edildiğini, staj vb. imkânlar ile iş 
imkânlarının sağlandığını belirt-
mektedir. E ise; “Bu danışmanlık 
şirketlerinin üstün nitelik gerek-
tiren işler için üstün nitelikli ele-
manları bu işlere yerleştirilme-
sine olumlu bir gözle bakılabilir, 
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ancak bu %1 bile değil” demek-
tedir. Konuyla ilgili olarak C’nin 
getirmiş olduğu yorum ise aşağı-
dadır; 

Teknik eleman yerleştiren 
özel istihdam bürolarına iliş-
kin olarak da şunu söyleye-
yim. Çok nitelikli ve çalışma 
sahası çok nadir olan alanlar-
da da bu tip büroların eleman 
yerleştirmesine ciddi bir ihti-
yaç yoktur. Bulamayan varsa 
da çok istisnadır bu durum. 
Çünkü interneti açıyorsun, 
dünyanın neresinde ne var 
görüyorsun, alış veriş yapı-
yorsun, öğrenciler burs bulu-
yor, okul buluyorsun her şeyi 
buluyorsun. Bu bilgileri İŞKUR 
alamıyorsa burada bu büro-
lar nasıl alıyor? İki tane adam 
oturtursun, talimat verirsin 
bu işleri yaptırırsın. Özel istih-
dam bürosu tespit edecek de 
sen devlet olarak edemeye-
ceksin. Ayrıca bunlar çok is-
tisnai şeyler, istisnalar kuralı 
bozmamalı. 
H ise, konuya diğer sendikacı-

lara nazaran daha olumlu, ancak 
yine de temkinli bir tavır içinde 
yaklaşarak; 

Bu bürolar ile ilgili olarak; 
belki şu olabilir, çok nitelikli 
personel ihtiyacının teminin-
de, mesela roket konusun-
da uzmanlaşmış bir personel 
arıyorsunuz ve gazeteye ilan 
verdiniz ve iş başvurusu ol-

madı diyelim. Bu durumda, bu 
tip bir danışmanlık şirketine 
başvurarak ihtiyacınız olan, 
ama yine belirtiyorum, ayrın-
tılı bir uzmanlık gerektiren bir 
iş için eleman temin edebiliri-
siniz.

Özel İstihdam Büroları ve 
Uluslararası Çalışma Örgütü 
Sözleşmeleri
Bu başlığa kadar, sendikacı-

lar ile gerçekleştirilen mülâkat-
lar çerçevesinde, istihdam ara-
cılık hizmetlerinin özel kişiler 
eli ile yürütülmesi konusundaki 
görüşleri aktarılmış ve değer-
lendirilmiştir. Görüşme yapılan 
her sendikacıya, “Siz bu bürolar 
karşısında olumsuz görüş bildiri-
yorsunuz, ancak bildiğiniz üzere 
Dünya’da çalışanların asgari ça-
lışma standartları hakkında söz-
leşmeler imzalayan ve Birleşmiş 
Milletler bünyesinde yer almış bir 
kuruluş var; Uluslararası Çalışma 
Örgütü. Bu kuruluşun çalışma 
yaşamı ve endüstri ilişkileri ile 
ilgili imzaladığı birçok sözleşme 
var ve Türkiye de aşağı yukarı 
bu sözleşmelerin %30’unu onay-
lamış durumda.5 Peki bu bürolar 
bu kadar olumsuz sonuç doğu-
rabilecek nitelikte iseler, neden 

5–14.11.2016 tarihi itibariyle UÇÖ 200 Sözleşme 
kabul etmiştir. Türkiye bu sözleşmelerden 59 
tanesini onaylamıştır. Türkiye tarafından onaylanan 
59 Sözleşmeden 53’ü yürürlüktedir, 4 Sözleşmeye 
karşı çıkılmıştır ve geçtiğimiz 12 ayda 2 sözleşme 
onaylanmıştır. [http://www.ilo.org/ankara/
conventions-ratified-by-turkey/lang--tr/index.
htm] (13.11.2016)
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UÇÖ, 1997 yılında 181 Sayılı Söz-
leşmesi ile büroların çalışma usul 
ve esasları hakkında bir sözleş-
me imzalayarak bu bürolara tas-
nif etme yoluna gitsin?” sorusu 
yöneltilerek, konu hakkındaki 
değerlendirmeleri belirlenmeye 
çalışılmıştır.

Bu soru karşısında görüşme 
yapılan kişilerin genel duruşları, 
UÇÖ’nün bir işçi kuruluşu olma-
dığı, devletlerin örgütte, hükü-
metler aracılığı ile temsil edildiği 
ve üçlü temsil yapısına sahip ol-
duğu yönündedir. UÇÖ’nün dü-
zenlemeleri ile ilgili olarak sendi-
kacıların ve uzmanların görüşleri 
aşağıdaki gibidir. K, UÇÖ ve ÖİB ile 
ilgili olarak şu yorumu getirmiş-
tir;

ILO’nun konu ile ilgili olarak 
sözleşmeleri var. ILO ilk olarak 
işçi örgütü değil, Osmanlı ile im-
zalanan Sevr Antlaşması’nın so-
nunda da ILO’nun Anayasası yer 
alır. Versay’da olduğu gibi. ILO’yu 
ayıran özellik, diğer uluslararası 
örgütlerde devletleri hükümetler 
temsil ederken ILO’da devletleri 
bir hükümet, bir işçi bir işveren 
temsil eder. Dolayısı ile işçi yan-
lısı bir kurum değildir. İşverenle-
rin kendi aralarındaki rekabette 
haksız rekabeti önlemeye yöne-
lik olarak oluşturdukları, bu ara 
o dönemki sendikaların I. Dünya 
Savaşı sürecinde yaşanan sıkın-
tılara ve yapılan fedakârlıklara 
karşılık uluslararası standartlar 

koyalım talebini de karşılayan 
ve 1917 Rus Devrimi sonrasında 
aman millet komünist olmasın 
diye uluslararası asgari standart-
lar koymayı hedefleyen bir yapı-
dır. Tüm organlarda sözleşmeleri 
kabul eden uluslararası çalışma 
konferansında ve yönetim ku-
rulunda iki hükümet bir işçi bir 
işveren vardır. ILO’nun hiçbir 
sözleşmesinde sendika kavramı 
geçmez, işçi örgütü denir. ILO’da 
sözleşmeler 2/3 çoğunlukla ka-
bul edilir, ILO’nun sendikalar ta-
rafından kullanılabilmesi önem-
lidir. Kullanılabilmesini olanaklı 
kılan düzenlemeler, Sovyetler 
Birliği’nin olduğu, sosyalistlerin, 
komünistlerin iktidarda olduğu 
hükümetlerin ve işverenlerin işçi 
lehine oy kullandıkları dönem-
de çıkartılmıştır. Yani şu anda 
kapitalist dünyanın bütünü, hü-
kümetler ortak tavır alabiliyor, 
işverenler de ortak tavır alabi-
liyor. Bunun dışında davranan 
Çin, Küba ve Vietnam var. Ama 
bir dönem, Macaristan, Polonya, 
Litvanya, Çekoslovakya, Arna-
vutluk vs. bir sürü ülkenin ikişer 
tane işçi ve hükümet temsilcisi ve 
birer tane işveren temsilcisi de iş-
çiler ile birlikte oy kullanıyorlardı. 
ILO’nun bu sözleşmeler hakkında 
bir takım düzenlemeler yapmış 
olması ise, yapılan her şeyin doğ-
ru olduğu anlamına gelmez, çün-
kü ILO’da 3/4 yetki6 işverenler ve 
hükümetlerindir.

6–ILO Genel Kurulu’nda üye devletin hükümeti iki, 
işveren ve işçiler  birer temsilciye sahiptir. 
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Bu konuda görüş bildiren bir 
başka sendika uzmanı ise B’dir. 

ILO’nun konu ile ilgili söz-
leşmelerine gelince, ILO asgari 
normları belirler ve ILO bir işçi 
örgütü değildir. Bunların asıl 
üyesi hükümetlerdir ve her 
hükümetin de bir delegasyon 
yapısı vardır. Bu yapı içerisinde 
de işçinin, işverenin, hüküme-
tin temsilcileri vardır. İşçiler ya 
da işverenler doğrudan olarak 
ILO üyesi değillerdir. Hükü-
met delegasyonları içerisinde 
temsil edilirler. Orada herkes 
kalkar fikirlerini söyler ve ILO 
standartlarını, uyulması gere-
ken asgari standartları belirler. 
Hiçbir ülke bunları onaylama-
ya zorunlu değil. Ama onaylar 
ise o sözleşmenin yapısına, 
hükümlerine uymak zorunda. 
Diyelim ki, 181 sayılı sözleşme-
yi imzaladı. Devlet o zaman her 
tarafı özel istihdam büroları 
ile donatmayacak, piyasanın 
ve bu kurumların standartla-
ra uygun bir şekilde işlemesini 
sağlayacak zemini hazırlaya-
cak.
E ise UÇÖ’nün 181 sayılı Söz-

leşme ile tanımladığı ÖİB’lerin 
Türkiye’deki işgücü piyasasının 
içinde bulunduğu sorunları çö-
zecek bir yapıda olmadıklarını, 
ihtiyaca cevap veremeyecekleri-
ni belirtmektedir. Gerekçe olarak 
ise UÇÖ’nün 181 sayılı Sözleşme-
sini onaylayan AB ülkelerinde es-

nek çalışmanın bir çalışma türü 
olarak iş piyasasında yer aldığını, 
insanların bu bürolar aracılığı ile 
birkaç iş bulup aynı anda birden 
fazla işte çalışarak yaşamlarını 
sürdürdüklerini, ancak Türki-
ye’de böyle bir yapılanmanın ol-
madığını, her şeyden önce Türki-
ye’de üretimin olmadığını dolayı-
sı ile çalışacak işin de olmadığını 
belirtmektedir. Benzer bir ifade 
ile durumu özetleyen D ise, Tür-
kiye’de insanların tam zamanlı 
işe ihtiyaçları olduğunu, işçilerin 
birçok işyerinde dahi 11-12 saat 
çalışma süresi karşılığında asgari 
ücret ile çalıştıklarını ve bu şekil-
de haftada bir ya da iki gün ya da 
birkaç saatlik işlerle istihdam so-
rununun çözülemeyeceğini be-
lirtmektedir. F ise, konuyla ilgili 
olarak şu yorumu getirmiştir;

ILO işçi haklarını savun-
mak üzere kurulmuş bir kuru-
luştur. Ancak Birleşmiş Millet-
ler bünyesinde bulunmaktadır 
ve bugün ILO Fransa, ABD ve 
İngiltere gibi ülkelerin desteği 
ile ayakta durmaktadır. Diğer 
taraftan, Birleşmiş Milletler 
tamamen ABD’nin kontrolün-
dedir. Bu ülkeler kendi imzala-
dıkları sözleşmelere kendileri 
uymamaktadırlar. Gelişmiş ül-
keler Birleşmiş Milletlerin han-
gi kararına uymaktadırlar ki, 
işgücü piyasasını düzenleyen 
kurallara tamamen uysunlar? 
Bu kuruluşlar küreselleşme 
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adı altında dünyaya hâkim 
olma isteğinin bir aracıdır. Bu 
ülkelerin bu sözleşmeleri ka-
bul etmesinin bir diğer nede-
ni, uygulamaları diğer ülkele-
re yansıtmak. Bizim sendika 
olarak savunduğumuz şey 
sosyal devlettir ve sosyal dev-
letin asli görevlerini tamamen 
yerine getirmesidir. Devletin 
işgücü piyasasını kurumsal 
açıdan düzenlemesi gerekir. 
Bu sorun özel sektör aracılığı 
ile düzenlenmemelidir.

Değerlendirme
Görüşmeler sonucunda istih-

dam aracılık faaliyetlerinin özel 
istihdam kurumlarınca da yürü-
tülmesini öngören düzenlemeler 
hakkında genel bir değerlendir-
me yapıldığında, işçi ve memur 
temsilcileri olumlu bir görüş 
bildirmemektedir. Ancak şunu 
göz ardı etmemek gerekir ki, bu 
konu ile ilgili olarak sendikacı-
ların ya da görüşme yaptığımız 
uzmanların çok ayrıntılı bilgisi 
bulunmamaktadır. Bu tip bürola-
rın işsizlik ortamında bir sömürü 
mekanizması içinde çalışabilme 
ihtimallerinin çok fazla olduğunu 
belirten sendikacılar ve uzman-
lar, Türkiye’nin işgücü piyasa-
sının sorunlarının aşılmasında 
istihdam aracılık faaliyetlerini 
özelleştirmekten ziyade, üretimi 
arttırıcı tedbirler alınması gerek-
tiğini, esnek üretim metotlarının 
tamamlayıcısı olan bu büroların 
sendikalaşma oranlarında düşü-

şe yol açarak, işçilerin örgütlen-
mesi önünde bir engel teşkil ede-
ceğini belirtmektedirler. 

Dikkat çektikleri bir diğer 
nokta; üretim maliyetlerini azalt-
mada, işgücünün emeği üzerin-
den bu işlemin gerçekleştirildi-
ğidir. Taşeron şirketler ile ÖİB’leri 
benzer bir oluşum içinde algıla-
yan ve bu şekilde düşük maliyetli 
işgücü teminini amaçladıklarını 
söyledikleri işverenlere karşı, 
rekabette önemli unsurun kalite 
olduğunu, işgücü maliyetleri ile 
rekabet etmek gibi bir yöntemin 
olmadığını ifade etmişlerdir. İŞ-
KUR’un nicelik ve nitelik itibari ile 
yeterli personele sahip olmadığı-
nı, yeterli hâle getirildiği takdirde 
devlet eli ile bu hizmetin sürdü-
rülmesinin çalışanları da kollayı-
cı bir düzenleme olduğu aksi hâl-
de çalışanların serbest piyasanın 
kurallarına ve acımasızlığına bı-
rakılacağını belirtmişlerdir. Öte 
yandan, bazı sendikacılar konuş-
malarında, artık işverenlerin üre-
tim tesislerinde çekirdek bir işçi 
kadrosu bulundurduğunu, işçiye 
ihtiyaç duydukça ÖİB’lerden bu 
kişilerin temin edileceğini, böyle 
bir durumun çalışanların kıdem 
tazminatları ve sosyal güvenlik 
primlerinin yatırılmasında ciddi 
sıkıntılara yol açacağını belirtil-
mektedir.7

Görüşme yapılan sendikaların 
siyasi duruşları incelendiğinde, 
farklı siyasi bakış açılarına sahip 
7– [http://www.basin-is.org/gen_kurul_2003/
gen_kurul_acilis.htm] (2004)  [http://w1.816.
comhem.se/~u81602951/genelk.htm] (2004)
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bir görüntü karşımıza çıkmaktadır. 
Burada dikkat çeken husus ise, her 
ne kadar farklı görüşlere sahip ol-
salar dahi, bu kuruluşlar istihdam 
aracılık faaliyetlerinin serbest-
leştirilmesi karşısında ortak bir 
tavır sergilemişler ve Türkiye’de 
istihdam aracılık faaliyetlerinin 
devlet tekelinden çıkartılmasına 
ve ÖİB’lere izin verilmesine karşı 
çıkmışlardır. Bu tavır ise her ne 
kadar farklı düşüncelere, ideo-
lojilere sahip olsalar bile, çalışan 
kitlelerin temsilcilerinin temsil 
ettikleri işçi/memur kitlesinin 
görüşlerini ifade etmek açısından 
belli noktalarda ortak bir görüşe 
sahip olmaları açısından önemli-
dir.  

Yapılan görüşmeler sonucun-
da sendika temsilcilerinin ÖİB’le-
re ilişkin kaygılarını aşağıdaki 
maddeler şeklinde sıralayabiliriz:
n	Küreselleşmenin endüstri 

ilişkilerinde yarattığı değişimin 
bir görünümü de, istihdam aracı-
lık hizmetlerinin devlet tekelin-
den çıkartılarak ÖİB’lerce yürü-
tülmesidir. 
n	ÖİB’lere ilişkin düzenleme-

ler özelleştirme anlayışının bir 
sonucudur. İstihdam aracılık fa-
aliyetleri özel sektörün yapacağı 
bir iş değildir. Bu konuda kamu 
istihdam kurumu etkinleştiril-
meli ve işgücü piyasasını kontrol 
ve denetim altına alacak bir yapı-
ya kavuşturulmalıdır.
n	ÖİB’lerden temin edilecek 

işgücü ile ülkede sendikalaşma 
oranlarında düşüşe yol açabile-
cek bir yapı kurulmak istenmek-
tedir. Bu yapılanma teknik bir 
meselenin çözümü değil, ideolo-
jik bir tercihin sonucudur.
n	Hâli hazırda ÖİB’ler gibi fa-

aliyet gösteren taşeron şirketler 
sendikalaşma önünde bir engel 
teşkil ederken, aynı zamanda dü-
şük ücretle işçi çalıştırılmasına 
neden olmaktadır. Taşeron firma 
ile ÖİB’in işlev açısından çok bü-
yük bir farkı yoktur.
n	ÖİB’ler bu kadar yoğun iş-

sizlik ortamında, işsizlik ve is-
tihdam sorunlarımızı çözmek 
yerine bu sorunlar üzerinden bir 
getirim elde edeceklerdir. Bu bü-
rolar en fazla kendi çalıştırdıkları 
kişilere istihdam sağlarlar. Çün-
kü ülkede üretim ve dolayısı ile 
boş iş bulunmamaktadır. Boş işin 
olmadığı yerde ÖİB’ler ne gibi bir 
faaliyette bulunabilirler?
n	Büroların işlevlerinden biri 

olan vasıflı işgücünü işe yerleş-
tirme hizmetine şu an itibari ile 
Türkiye’nin ihtiyacı yoktur, as-
gari ücret ile çalışmaya razı olan 
binlerce üniversite mezununun 
olduğu bir ülkede işverenler dile-
dikleri vasıfta elemanı çok rahat 
bulabilmektedir. Çok üstün nite-
lik gerektiren işler için ise ayrı bir 
işgücü piyasası bulunduğundan, 
sanıldığı gibi piyasadaki bilgi-
sizlikten ortaya çıkan bir işsizlik 
bulunmamaktadır. Ayrıca bu ni-
telikteki insanlar çok az sayıda 
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olduğu için istihdam aracılık faa-
liyetlerinin ÖİB’lerce yerine geti-
rilmesine gerekçe olamaz.
n	ILO’nun konu ile ilgili olarak 

onaylamış olduğu sözleşmeler 
çerçevesinde tanımı ve tasnifi 
yapılan büroların işlevsel olduk-
ları ülkelerin işgücü piyasalarının 
gerçekleri ve çalışma şartları ile 
Türkiye’ninki aynı değildir. ABD 
ya da AB ülkelerinde işlevsel ola-
bilen herhangi bir kurumsal ya-
pılanma Türkiye şartlarında kötü 
niyetle kullanılabilir, bu konu is-
tismara açık bir konudur, özellik-
le de ülkemizin içinde bulunduğu 
iktisadî şartlar, bu istismarın çok 
daha rahat yapılabileceği sinyal-
lerini vermektedir.
n	ÖİB’lerin yasalaşmasını ve 

serbestçe faaliyette bulunması-
nı isteyen bazı çevrelerin amacı 
tamamen düşük maliyetli işgü-
cü temin etmektir. Bu tip bürolar 
işsizliği kayıt altına alacak ve en 
düşük ücretle kayıtlarında bu-
lunan en nitelikli kişiyi işe yer-
leştireceklerdir. Dolayısı ile belli 
nitelik düzeyinin altında olan in-
sanlar ÖİB aracılığı ile iş bulama-
yacaktır. 
n	Tüm büroların olumsuz bir 

şekilde çalışacağı söylenemez, 
Türkiye’de iyi ve verimli çalışan 
ÖİB’ler olurken, mutlaka istis-
mara yönelik çalışan kurumlar-
da olacaktır. Bu şekilde başlayan 
bir işleyiş meydana gelirse bunun 
önüne geçilemez.8

8–Bu tespiti yapan kişiler, yaşam deneyimlerine ve 
ülke gerçeklerine, Türkiye’deki genel iş ahlakının 
yapısına dayanarak bu tespiti yaptıklarını ifade 
etmişlerdir.

Bir sendikanın bu konu ile ilgili 
olarak 12.Genel Kurulu’nda almış 
olduğu bir kararda ise, istihdam 
hizmetlerinin bir kamu görevi 
olarak yürütülmesi gerekliliği şu 
cümleler ile ifade edilmektedir; 

Herkesin mesleki bilgi ve 
yeteneğine uygun dilediği bir 
işte çalışması bir haktır; çalış-
ma isteğinde olanlara iş bulun-
ması, işe yerleştirilmesi devle-
tin bir görevidir. Tarihsel süreç-
te, çalışma ihtiyaç ve isteğinde 
olanların birbiriyle “rekabet” 
etmeden, özelliklerine uygun 
işlere yerleştirilmesi ve bu hu-
susta devletin Anayasalarla 
görevli kılınması, emekçileri 
işçi pazarlarında uğradığı aşa-
ğılayıcı ve utanç verici durum-
dan kurtarma amacı taşımak-
tadır. İş bulma ve işe yerleş-
tirmede özel istihdam büroları 
kurulması ve özel sektörün bu 
alanda etkinlik göstermesine 
olanak tanıyan yasal düzen-
lemeler yapma girişimi, geçim 
sıkıntısı içinde iş arayan binler-
ce emekçinin akla hayale gel-
meyecek yollarla kandırılması, 
sömürülmesini de beraberinde 
getirecektir. Uygulama, sade-
ce çalışanları değil, işsizlerin-
de sömürülmesini, işsizliğin 
bir getiri aracı olarak kulla-
nılmasını gündeme getirme 
tehlikesi taşımaktadır. DİSK/
Genel-İş 12.Genel Kurulu, İŞ-
KUR yasa tasarısı ile gündeme 
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getirilen ÖİB’ larının toplumsal 
gerçeğimize uygun olmadığını, 
son derece sakıncalı olduğunu 
düşünmekte ve kamunun bu 
alanda daha etkin bir konuma 
getirilmesini gerekli görmek-
tedir (Genel İş, 2000: 22). 
Söz konusu genel kurulda, 

İŞKUR Yasası ve buna bağlı Özel 
İstihdam Bürolarına ilişkin ya-
sal düzenlemeler henüz kabul 
edilmeden önce alınan  bu karar, 
Türkiye’de işçi sendikalarının is-
tihdam aracılık faaliyetlerine iliş-
kin görüşlerini özetlemektedir. 
Nitekim yasa çıktıktan sonra da 
konu hakkında birçok demeç ve-
rilmiştir. Son dönemlerde Türki-
ye’nin en büyük sendikalarından 
birinin genel başkanının vermiş 
olduğu demeç de, konunun sen-
dikal açıdan nasıl değerlendiril-
diğini özetlemektedir. Türk Metal 
Sendikası Genel Başkanı Pevrul 
Kavlak konuyla ilgili olarak şun-
ları söylemektedir;

Ulusal İstihdam Stratejisiy-
le getirilmek istenen bir diğer 
konu da özel istihdam büro-
larına işçi kiralama yetkisinin 
verilmesidir. Bildiğiniz gibi bu 
düzenleme daha önce yasa-
laştırılmıştı. TÜRK-İŞ’in itiraz-
ları ve girişimleri sonucunda 
Sayın Cumhurbaşkanı bu ya-
sayı geri çevirmişti. Hükümet 
de konuyu gündemden kal-
dırmıştı. Ama başta da dedim 
ya… Bu filmin senaryosunu 

yazanlar aynı… Bu senarist-
ler değişmedikçe biz bu filmi 
tekrar tekrar izleyeceğiz. Bu 
düzenleme işte yine karşımıza 
dikildi. Ne getirilmek isteni-
yor? Bunun tek bir adı var de-
ğerli arkadaşlarım... İşçi Sim-
sarlığı... (Kavlak, 2012: S.18). 

Sonuç
İstihdam aracılık hizmetleri-

nin tarihi incelendiğinde, bu fa-
aliyetin çok eski zamanlara ka-
dar uzandığını görülür. Ancak bu 
çalışma kapsamında incelenmiş 
biçimi ile ÖİB’ler, sanayi devrimi 
ile birlikte ortaya çıkmaya başla-
mıştır. Uzun zaman boyunca işçi 
temini için iş aracılığı faaliyetin-
de bulunulmuş, fakat daha son-
ra işçi simsarlarının oluşması ve 
bu durumun emek sömürüsüne 
yol açması sonucunda bu bürolar 
kapatılmış ve sistem kamu çatısı 
altında örgütlenmiştir. Kamunun 
işgücü piyasalarının ihtiyaçlarına 
çok çabuk bir sürede cevap vere-
memesi ÖİB’lerin gelişimini hız-
landırmış ve ÖİB bir nevi ihtiyaca 
cevap veren bir gereklilik iddia-
sıyla ortaya çıkmıştır. 

UÇÖ de konuyla ilgili ilk söz-
leşmesinde, istihdam aracılık fa-
aliyeti yapan özel büroların belli 
bir süre içerisinde kapatılmasını 
öngören bir sözleşme imzalamış 
ancak daha sonra bu sözleşmeyi 
revize ederek ÖİB’lerin belli ko-
şullar altında çalışmalarına izin 
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veren bir düzenleme getirmiştir. 
Nitekim 1997 yılında onaylanan 
181 sayılı sözleşme ile de, ÖİB’lerin 
bir tasnifini yaparak bu bürolar 
vasıtası ile iş bulan kişilerin sos-
yal ve sendikal haklardan mah-
rum edilmemesi gerektiğini be-
lirtmiştir. Dolayısıyla, bu bürolar 
aracılığıyla eleman temin eden 
işyerleri incelenmeli ve çalışan-
ların sosyal haklarına bakılarak 
bir değerlendirme yapılmalıdır.  

Uluslararası Çalışma Örgütü 
İstihdam Hizmetleri Uzmanı El-
len Hansen, UÇÖ’nün 181 sayılı 
Sözleşme ile ÖİB’lerin işlevleri-
ne yönelik olarak sosyal taraflar 
arasında bir denge sağlanması 
amacı taşıdıklarını, UÇÖ’nün tüm 
sözleşmelerindeki genel ilkenin 
bu olduğunu belirtmektedir. Çiz-
diği genel çerçeve içinde ÖİB’le-
rin ülkenin ihtiyacı olan istihdam 
hizmetlerine katkısının sağlan-
ması, ama bu katkı sağlanırken 
çalışanların koruyucu düzenle-
meler içinde yer alması gerektiği 
yönündedir (adecco, 2004: 3).  

Türkiye’de öteden beri başka 
isimler altında faaliyet gösteren 
(Acar vd., 2005: 20) ÖİB’ler 2003 
ve 2004 yıllarında yapılan düzen-
lemeler ile Türk İş Mevzuatı’nda-
ki yerini almış ve artık yasal bir 
kurum olarak hizmetlerini sür-
dürme olanağına kavuşmuştur. 
İşverenler tarafından uzun za-
mandır yasalaşması istenen bu 

bürolara sendikaların olumsuz 
yaklaştığı, bu makalede de orta-
ya konulmuştur. İşçi ve memur 
sendikaları, Türkiye gibi yük-
sek işsizliğin olduğu bir ülkede 
ÖİB’lerin bir çözüm olmayacağını, 
ancak işçi ücretlerini aşağı çeke-
ceklerini ve yapılan düzenleme-
nin işçi sömürüsüne açık olaca-
ğını belirtmişlerdir.

Konuyu destekleyen ya da 
desteklemeyen görüşlerin ya-
nında, ÖİB ile ilgili gerçek, uy-
gulamaların sonucunda ortaya 
çıkacaktır. Bugün ülkemizdeki 
istihdam aracılık kurumlarını AB 
ülkeleri ile kıyasladığımızda, Tür-
kiye’de bu tip büroların çok fazla 
olmadığı, mevcutların da nitelikli 
işgücü ile ilgilendikleri gerçeğin-
den yola çıkarak, İŞKUR’un de-
netimi altında faaliyet gösterecek 
büroların Türkiye İşgücü Piyasası 
içinde nicelik ve nitelik itibari ile 
ne kadar bir paya sahip olacakları 
işlevleri sonucunda bir takım so-
runların yaşanıp yaşanmayaca-
ğı incelenmelidir. İŞKUR verileri 
incelendiğinde, 2004-2013 yılları 
arasında toplam işe yerleştirme 
291.713 olmuştur. Yılların ortala-
ması alındığında yıllık 29.000 ci-
varında işe yerleştirme yapıldığı 
görülür. İşsizliğin milyonlar ile 
ifade edildiği bir yapıda bu sayı-
nın dikkate alınmayacak kadar 
küçük bir sayı olduğu ortadadır.    
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ÖZET
Ticari şirketler, 6102 sayılı Türk 

Ticaret Kanunu hükümlerine uy-
gun olarak yapı değişikliğine gi-
debilir. Ticari şirketlerde yapı de-
ğişikliği, birleşme, bölünme ve tür 
değiştirme şeklinde gerçekleşir. 
Söz konusu yapı değişikliği, iş-
çilerin iş sözleşmelerine etki et-
mektedir. Buna ilişkin düzenleme 
4857 sayılı İş Kanunu m.6’da yer 
almaktadır. İş sözleşmesinin yeni 
işverene geçişi bağlamında, işçiye 
tanınan bir hak olarak “itiraz hak-
kı” düzenlenmiştir. Buna ilişkin 
düzenleme ise TTK. m.178’de yer 
almaktadır. Çalışmamızda, ticari 
şirketlerin yapı değişikliğine bağlı 
olarak işçinin itiraz hakkı irdele-
necektir. Söz konusu husus, 6102 
sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 4857 
sayılı İş Kanunu çerçevesinde ir-
delenecektir.

Anahtar Kelimeler: Birleşme, 
Bölünme, Tür Değiştirme, İşçi, İş-
veren, İş Sözleşmesi

ABSTRACT
Commercial companies may 

undergo a change of structure in 
accordance with the provisions 
of the Turkish Commercial Code 
(Law No.6102). Structure amend-
ment in trading companies takes 
place in the form of merger, divisi-
on and type change. This structu-
ral change affects workers’s emp-
loyment contracts. The provision 
related to this issue is included in 
the Labor Act (Law No.4857) artic-
le 6. The worker has a “right of ap-
peal”. The provision related to this 
issue is included in the TTK. art.6. 
In our work, the rights of the wor-
kers to appeal will be examined 
depending on the structure chan-
ge of the commercial companies. 
This issue will be examined under 
the Turkish Commercial Act (Code 
No.6102) and The Labour Act (Code 
No. 4857).

Keywords: Merger, Division, 
Change of Type, Worker, Emplo-
yer, Employment Contract
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A. GİRİŞ
Ticari şirketler; ticari hayatın 

gereksinimine bağlı olarak bir-
leşme, bölünme ve tür değiştirme 
şeklinde yapı değişikliğine gide-
bilmektedir. Bu değişiklik şirket 
bünyesinde çalışan işçilerin, iş 
sözleşmesinin akıbetleri değer-
lendirirken 4857 Sayılı İş Kanunu 
(İşK.) m.6 ve Türk Ticaret Kanunu 
(TTK) m.178’in dikkate alınması 
gerekmektedir.

Yapı değişikliği sonucunda İşK. 
m.6 gereği, işçinin iş sözleşmesi 
yeni işverene geçmektedir. Ancak 
TTK. m.178 gereği, iş sözleşmesinin 
geçişine işçi itiraz edebilmektedir. 
Bu itirazın amacı, hukuki niteliği, 
süresi, şekli, içeriği ve muhatabı 
kavramlarına çalışmamızda yer 
verilmiştir.

Ayrıca itiraz, eden işçinin kıdem 
tazminatı ve işsizlik sigortasına 
hak kazanıp kazanamayacağına, 
itiraz hakkını kullanması dolayı-
sıyla iş sözleşmesi sona eren işçi 
açısından rekabet yasağının de-
vam edip etmediğine ve son ola-
rak işçinin işe iade davası açıp 
açamayacağına değinilmiştir.

B. İTİRAZ HAKKI
1. Genel Olarak
Kural olarak, işyeri devrinde 

işçinin iş ilişkisinin kanun gereği 
devralan işverene geçmesi işçinin 
yararınadır. Ancak, bazen işçinin 
devre itiraz ederek, iş ilişkisinin 
devralana geçişine engel olmasın-
da haklı menfaati olabilir. 

İşK. m.6, işyeri devrinde, işçi-
ye söz konusu işyerinin devrine 
bir itiraz hakkı tanımadığı gibi, 
aksine İşK. m.6/V’te açıkça, işye-
ri devrinin işçi bakımından haklı 
fesih sebebi oluşturmadığı vur-
gulanmaktadır. İşyeri devri ile iş 
sözleşmeleri kanun gereği başka 
bir işleme gerek olmaksızın dev-
redilir. İş sözleşmesi devredilen 
işçiler, işyerini devralan yeni işve-
ren ile çalışmaya devam ederler. 
İşçinin yeni işveren ile çalışmak 
istememesi halinde başvurabile-
ceği hukuki çare, bildirim süresine 
uyarak işten ayrılmasıdır. İşçi, bu 
durumda kıdem tazminatı alama-
yacağı gibi, bildirim süresine uy-
maması halinde ihbar tazminatı 
ödemek zorunda kalacaktır.1 İşçi 
bir bakıma devralan işveren ile ça-
lışmaya mahkûm edilmekte, öde-
me gücü yetersizliği veya kişisel 
nedenlerle istemediği bir işveren 
ile iş ilişkisini sürdürmek zorunda 
kalmaktadır. Mevcut düzenleme, 
iş ilişkisinin kişisel özelliğini dik-
kate almamakta, işçinin işvere-
nini seçme özgürlüğünü yeterli 

1– ALP, Mustafa, “Yeni Türk Ticaret Kanunu’na Göre 
Bölünme, Birleşme ve Tür Değiştirmenin İş İlişkile-
rine Etkisi (TTK 178; 158; 190)”, Çalışma ve Toplum, 
Ekonomi ve Hukuk Dergisi, Y.2012, S.32, s.51-74, 
s.61; ASTARLI, Muhittin, “Karşılaştırmalı Hukukta ve 
Türk Hukukunda İşyeri Devrinde İşçinin İş İlişkisinin 
Devralan İşverene Geçişine İtiraz Hakkı”, Çalışma 
ve Toplum, Ekonomi ve Hukuk Dergisi, Y.2013, S.36, 
s.69-105, s.82; ÖZKARACA, Ercüment, “6102 Sayılı 
Türk Ticaret Kanunu’na Göre Şirketlerin Birleşmesi 
Bölünmesi ve Tür Değiştirmesinin İş Hukukuna Et-
kileri”, İş Hukukunda Güncel Sorunlar (2), Kadir Has 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Seminer-25 Mayıs 
2012, İstanbul 2012, s.103-172 (Yapı Değişiklikleri), 
s.124.
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düzeyde korumamaktadır.2 İşK. 
m.6 düzenlemesi, iş sözleşmesi 
devredilen işçinin haklarının ve iş 
ilişkisinin korunmasını sağlamak 
bakımından yerinde bir düzenle-
me olmakla birlikte, işçinin çalışa-
cağı işvereni seçme özgürlüğünü 
kısıtlaması ve maddi imkansız-
lığa bağlı olarak ihbar tazminatı 
ödemeye maruz kalmamak için 
ihbar süresince işi bırakamaması 
nedenlerinden dolayı yetersiz kal-
maktadır.

İşK. m.6’dan farklı olarak, TTK. 
m.178 ile işçiye devre itiraz hakkı 
tanınmaktadır. TTK. m.158’deki 
yollama dikkate alındığında, tica-
ret şirketlerinin birleşme ve bö-
lünmesi halinde iş sözleşmeleri 
ancak “işçi itiraz etmez ise” dev-
ralana geçecektir. Dolayısıyla, bu 
kapsamdaki devirlerde işçi itiraz 
ederek iş sözleşmesinin devri-
ni engelleyebilecektir. Bu hak ile 
işçinin iş ilişkisinin karşı tarafı-
nı seçme, istemediği bir işveren 
ile çalışmama özgürlüğü korun-
maktadır.3 Buna gerekçe olarak iş 
ilişkisinin kişisel niteliği ve işçinin 
farklı bir işvereni kabullenmek zo-
runda olmaması gösterilebilir. 

2. Uygulama Alanı
Ticari şirketlerdeki birleşme 

ve bölünme hallerinde işçiye iti-
raz hakkı tanınmaktadır.4 Bu du-
rumda, itiraz hakkı, birleşme ve 
2– ALP, s.61; ASTARLI, s.82.

3– ALP, s.61.

4– ALP, s.62; ÖZKARACA, Yapı Değişiklikleri, s.123.

bölünme sonucu iş sözleşmeleri 
devralan şirkete geçecek işçi-
ler bakımından söz konusu olur. 
Dolayısıyla, birleşmede devrolu-
nan şirketin işçileri, bölünmede 
ise bölünen şirketin işçileri, itiraz 
hakkını kullanabilir. Buna karşı-
lık, devralma yoluyla birleşmede 
devralan şirketlerin işçileri ba-
kımından, işyeri devri ve işveren 
değişikliği söz konusu olmadığın-
dan itiraz hakkının varlığından da 
bahsedilmeyecektir.5 

TTK. m.178/I-II’de yer alan iti-
raz hakkı, işveren değişikliğinin 
olmadığı ticari şirketlerin tür de-
ğiştirmesi durumunda uygulan-
maz. Zira TTK. m.180 gereği; “Yeni 
türe dönüştürülen şirket eskisinin 
devamıdır”, yani tür değiştirmede 
tüzel kişilik ve malvarlığı aynı kal-
makta, sadece hukuki kılıf değiş-
mektedir.6 Buna bağlı olarak, tür 
değiştirme halinde işçinin itiraz 
hakkı da doğmayacaktır.

3. Hukuki Niteliği
İsviçre hukukunda, işçinin 

devre itiraz hakkının bir yenilik 
doğurucu hak olduğu ve bu hak-
kın kullanılması ile iş sözleşmesi 
sona erdiği kabul edilmektedir. 
Yenilik doğurucu hak niteliği ge-
reği, itiraz şarta bağlanamaz ve 
kullanıldıktan sonra itirazdan tek 
taraflı olarak dönülemez. İşçinin 
5– ÖZKARACA, Yapı Değişiklikleri, s.123; PULAŞLI, 
Hasan, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununa Göre Yeni 
Şirketler Hukuku Genel Esaslar, Ankara 2012, s.130.

6– BAHTİYAR, Mehmet, Ortaklıklar Hukuku, 7. Bası, 
İstanbul 2012, s.59.
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itiraz için bir sebep göstermesi de 
gerekmez. Haklı veya objektif hiç-
bir sebep bulunmasa da, işçi yasa 
gereği itiraz etme hakkına sahip-
tir. Sadece işçinin itirazının açık 
olması gerekir. İşçi açıkça itiraz 
etmezse iş sözleşmesi devredil-
miş olur.7  

Bununla birlikte, İsviçre hu-
kukunda devre itirazın bir fesih 
bildirimi olmadığı kabul edilmek-
tedir.8 Bu sonucun kabul edilmesi, 
aşağıda inceleneceği üzere, işçinin 
özellikle kıdem tazminatı ve işsiz-
lik ödemesinden faydalanabilmesi 
için önem taşımaktadır. 

4. İtirazın Şekli, Konusu ve 
İçeriği
İtirazın şekli hususunda, kanu-

ni bir düzenleme bulunmamakta-
dır. Dolayısıyla, itirazda, yazılı şekil 
bir geçerlilik şartı değildir. Şekil 
serbestisi ilkesi gereğince söz-
lü itirazlar dahi geçerli olacaktır. 
Hatta örtülü irade açıklaması ile de 
işçinin devre itiraz ettiği sonucu 
çıkarılabilir.9 Ancak ispat kolaylığı 
bakımından itirazın yazılı yapıl-
ması yerinde olacaktır.10

İtirazın konusu; birleşme, bö-
7– KRADOLFER, D. A., Der Betriebsübergang-A-
uswirkungen auf das Individuelarbeits-verhaeltnis, 
Zürich, 2008, s.96 (Aktaran: ALP, s.61); STREİFF, 
U. / VON KAENEL, A., Arbeitsvertrag, Praxiskom-
mentar zu Art. 319-362 Or, 6.Auflage, Zürich/Basel/
Genf, 2005, OR 333, N.11 (Aktaran: ÖZKARACA, Yapı 
Değişiklikleri, s.128).

8– STREİFF/VON KAENEL, OR 333, N.11 (Aktaran: 
ÖZKARACA, Yapı Değişiklikleri, s.129).

9– ASTARLI, s.89; GÜNDOĞDU/KAPLAN, s.1018; 
TEKİNALP, s.1090.

10– ALP, s.63; ÖZKARACA, Yapı Değişiklikleri, s.129; 
SENYEN, s.27.

lünme veya tür değiştirme değil, iş 
sözleşmesinin devri ile işveren ta-
rafının değişmesidir. İşçinin itirazı 
ile birleşme, bölünme veya tür de-
ğiştirme işlemleri hukuki varlığını 
korur. Söz konusu itiraz ile sadece 
iş sözleşmesinin devralana geç-
mesi engellenir. Böylece iş söz-
leşmesinin devri, işyeri devrine 
bağlı bir sonuç olmaktan çıkmak-
ta; işçinin onayına bağlı bir işleme 
dönüşmektedir. Devralan işve-
renin ise bir itiraz hakkı olmadığı 
gibi, işçi itiraz etmediği takdirde iş 
sözleşmesi tüm hak ve borçları ile 
devralan şirkete geçmektedir. 

TTK’da, işçinin itiraz hakkını 
kullanması bakımından herhangi 
bir sebebin varlığı aranmamak-
tadır. Dolayısıyla, işçinin açıkla-
masında sadece iş ilişkisinin dev-
redilmesine itiraz etmiş olması 
yeterli olmakta, itirazını geçerli 
sayılabilecek bir sebebe dayan-
dırmak zorunluluğu bulunma-
maktadır. İşçi iş ilişkisinin devrine 
itiraz ederken bir sebep göstermiş 
de olabilir; ancak bu sebebin, ger-
çek olmamasının veya somut olay 
bakımından itirazı haklı göster-
memiş olmasının işçi bakımından 
olumsuz bir sonucu doğmayacak-
tır. Buna rağmen itiraz geçerlidir, 
çünkü kanun itiraz bakımından 
bir sebep aramamıştır.11

6. İtirazın Muhatabı
İtirazın kime yöneltilmesi ge-

11– ASTARLI, s.90.
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rektiği yönünde çok sayıda görüş 
bulunmaktadır:12

n	İtiraz anında işveren sıfatını 
taşıyan kişiye yani devirden önce 
devrolunan şirkete; devirden son-
ra devralan şirkete;13

n	Her zaman devrolunan şir-
kete;
n	Her zaman devralan şirkete;
n	Her zaman hem devrolunan 

şirkete hem devralan şirkete;
n	İş sözleşmesi kimin döne-

minde sona erecekse ona;
n	Devrolunan veya devralan 

şirkete
 Kanunda aksine bir hüküm 

bulunmadığından, işçiyi koru-
mak adına, devrolunan veya dev-
ralan şirkete itiraz edilmesinin 
yeterli olacağı kabul edilmekte-
dir.14 Ancak, yapı değişikliğinin 
gerçekleşmesinden sonraki iti-
razlarda, kısmi bölünme istisna-
sı dışında, devrolunan şirketlerin 
tüzel kişiliklerini kaybedip orta-
dan kalktıkları unutulmamalıdır. 
Bu durumun doğal sonucu olarak, 
devreden şirketlere itiraz yönelt-
mek mümkün olmayacaktır. Ben-
zer bir durum, yapı değişikliğinin 
tescil ile hukuki varlık kazanması 
12– Hepsi yerine bkz. STREİFF/VON KAENEL, OR 
333, N.11 (Aktaran: ÖZKARACA, Yapı Değişiklikleri, 
s.129).

13– KRADOLFER, s.101 (Aktaran: ÖZKARACA, Yapı 
Değişiklikleri, s.129); STREİFF/VON KAENEL, OR 
333, N.11 (Aktaran: ÖZKARACA, Yapı Değişiklikleri, 
s.129).

14– ALP, s.63; ASTARLI, s.90; ÖZKARACA, Yapı 
Değişiklikleri, s.129; SENYEN KAPLAN, E. Tuncay, 
“İşyeri Devrinin, Türk Ticaret Kanunu m.178 ve İş 
Kanunu m.6 Hükümleri Çerçevesinde İş İlişkilerine 
Etkisi”, Sicil İş Hukuku Dergisi, Y.2013, S.29, s.24-39, 
s.28; SÜZEK, s.215.

öncesi yeni kuruluş şeklinde bir-
leşmede, devreden şirketler için 
de geçerlidir.

7. İtiraz Süresi
İtiraz hakkı, devir hakkında 

işçinin bilgilendirildiği tarihten 
itibaren başlar. İşçi bilgilendiril-
memişse, devri öğrendiği tarihten 
itibaren belirli bir süre içerisinde 
itiraz hakkını kullanması gerekir.15 
Ancak, TTK. m.178 itirazın yapıl-
ması gereken süre konusunda bir 
düzenleme içermemektedir. 

Doktrininde bu hususta çok 
sayıda görüş ileri sürülmüştür. 
Daha uzun bir süre tanımanın ge-
rekli olmadığı hallerde, İşK m.22’de 
çalışma koşullarındaki değişik-
liklerle ilgili öngörülen 6 günlük 
sürenin uygulanabileceği savu-
nulmaktadır.16 Bir diğer görüşe 
göre ise işçi, bölünme anına kadar 
itiraz edebilir.17 Dürüstlük kuralına 
uygun makul bir süre içerisinde 
itirazın mümkün olduğu da ileri 
sürülmektedir.18 Bir başka görüş, 
işyeri değişikliği işçi bakımından 
çalışma koşullarında esaslı deği-
şiklik teşkil edeceğinden, 6 gün-
lük sürenin uygulanması düşü-

15– ASTARLI, s.92; SENYEN KAPLAN, s.27.

16– ALP, s.63.

17– GÜNDOĞDU, Gökmen/KAPLAN, Hasan Ali, 
“Türk Ticaret Kanunu Tasarısı’nda Bölünmenin İş 
İlişkilerine Etkisi”, Prof. Dr. Tankut Centel’e Arma-
ğan, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, 
İstanbul 2011, s.1018.

18– ÇELİK, Nuri/NURŞEN Caniklioğlu/CANBOLAT, 
Talat, İş Hukuk Dersleri, 28. Bası, İstanbul 2015, s.92; 
SÜZEK, Sarper, İş Hukuku, 9.Baskı, İstanbul 2013, 
s.215; TUNÇOMAĞ, Kenan/CENTEL, Tankut, İş Huku-
kunun Esasları, 6.Baskı, İstanbul 2013, s.67.
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nülebilirse de; bu sürenin işçinin 
düşünmesi için çok kısa olduğu-
nu vurgulamaktadır. Dolayısıyla 
Almanya’da olduğu gibi işçiye bir 
aylık itiraz süresi tanınması ma-
kuldür.19

Bu bağlamda, hangi süre kabul 
edilirse edilsin, sürenin başlan-
gıcını belirlemek ve işçinin itiraz 
hakkını sağlıklı bir şekilde kul-
lanmasını sağlamak bakımından; 
birleşme, bölünme veya tür değiş-
tirmenin işçilere haber verilmesini 
temin edecek bir mekanizmanın 
öngörülmemesi büyük bir eksik-
liktir.20 

8. İtirazın Sonucunda İş 
Sözleşmesinin Sona Ermesi
İtiraz ile iş sözleşmesi sona er-

mektedir. Ancak itirazın, fesih 
bildirimi olmadığı kabul edilmek-
tedir. İtiraz üzerine, iş sözleşmesi 
kanun gereği sona ermektedir.21 
Kanun, iş ilişkisinin geçişine itiraz 
edilmesi durumunu, ne işçi ne de 
işveren feshi olarak değerlendir-
miştir. Bu haliyle iş sözleşmesinin 
itiraz suretiyle sona ermesi, ken-
dine özgü bir sona erme halidir. 
Bununla birlikte bu durum, işçinin 
feshe bağlı haklarının artık talep 
edilemeyeceği şeklinde bir yoru-
ma tabi tutulmamalıdır. Zira ka-
19– ALBAYRAK ZİNCİRLİOĞLU, s.34; ALPAGUT, 
Sevil, İşyerinin Devri ve İş Sözleşmesini Fesih Hakkı, 
İstanbul 2010. s.189; ASTARLI, s.91-92; ÖZKARACA, 
Yapı Değişiklikleri, s.130; SENYEN, s.27.

20– ALP, s.62; ASTARLI, s.89; ÖZKARACA, Yapı Deği-
şiklikleri, s.131; SENYEN, s.27.

21– ALPAGUT, s.196; ASTARLI, s.96; ÖZKARACA, Yapı 
Değişiklikleri, s.134; SENYEN, s.28.

nun koyucunun amacı işçiyi işçi-
lik alacakları konusunda mağdur 
etmeksizin, istemediği işveren ile 
bir iş ilişkisini sürdürmek zorunda 
bırakmamak olarak değerlendiril-
melidir. Öyleyse, itirazın özellikle 
işçinin feshi sayılmaması, aşağı-
da inceleneceği üzere, kıdem taz-
minatı ve işsizlik ödeneğine hak 
kazanma bakımından önem taşı-
maktadır.

a. Sona Erme Anı ve Bu Ana 
Kadar İş Sözleşmesinin Yerine 
Getirilmesi Yükümlülüğü
Doktrinde, TTK. m.178/II’de 

kullanılan “kanuni işten çıkarma 
süresi” ibaresinin bir tercüme ha-
tası olduğu, iş hukuku terminolo-
jisinde böyle bir kavramın bulun-
madığı, bu ifadeden İşK. m.17/II’de 
düzenlenen iki ilâ sekiz haftalık 
“fesih bildirim süresi”nin anlaşıl-
ması gerektiği ifade edilmekte-
dir.22 Gerçekten de, 4857 sayılı İş 
Kanunu’nunda teknik anlamda 
kullanılan “kanuni işten çıkarma 
süresi” kavramına rastlanma-
maktadır. Dolayısıyla, “kanuni 
işten çıkarma süresi” ibaresinin 
bulunduğu düzenlemelerde, “fesih 
bildirim süresi” ibaresini kullan-
manın yerinde olduğunu düşünü-
yoruz.

TTK m.178/II’ye göre “İşçi itiraz 
ederse, hizmet sözleşmesi kanuni 
işten çıkarma süresinin sonun-

22– ALP, s.64; ALPAGUT, s.196; ASTARLI, s.94; 
GÜNDOĞDU/KAPLAN, s.1018; ÖZKARACA, Yapı 
Değişiklikleri, s.132; SÜZEK, s.215.
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da sona erer...” denmek suretiyle, 
fesih bildirim süresi sonunda iş 
sözleşmesinin sona ereceğini dü-
zenlemiştir. Ancak fesih bildirim 
süresi boyunca iş sözleşmesi hu-
kuki geçerliliğini korumaktadır. 
Ancak fesih bildirim süresi içinde, 
haklı nedenlerin ortaya çıkması 
halinde, haklı nedenle derhal fesih 
yoluna gidilebilecektir.23

İtiraz ile birlikte işçi, iş sözleş-
mesinin sona ermesi bakımından 
fesih bildirim süresine uyması ge-
rekir. TTK m.178/II’de, “…devralan 
ve işçi o tarihe kadar sözleşmeyi 
yerine getirmekle yükümlüdür” 
demek suretiyle, işçinin ve işve-
renin fesih bildirim süresince iş 
sözleşmesinin gerektirdiği yü-
kümlülükleri yerine getirmek zo-
runda olduğunu düzenleme altına 
almıştır. 

b. İşK m.6/V’in Uygulanıp 
Uygulanamayacağı
Devralan işveren veya dev-

redilen işyerinde çalışan işçi/
işçiler; fesih bildirim süresinin 
sonuna kadar iş sözleşmesini ye-
rine getirmekle yükümlüdür (TTK. 
m.178/II). TTK. m.178’deki boş-
luklara, genel kanun niteliğinde 
olan İşK. m.6/V’in uygulanması 
gerekir ve fesih yasağı bu halde 
de devam eder. İşK. m.6/V’e göre, 
“devreden veya devralan işveren 
iş sözleşmesini sırf işyerinin veya 
işyerinin bir bölümünün devrin-
23– ALP, s.65; ÖZKARACA, Yapı Değişiklikleri, s.134; 
SÜZEK, s.216.

den dolayı feshedemez ve devir 
işçi yönünden fesih için haklı se-
bep oluşturmaz”. Ancak, elbette 
sona erme tarihine kadar, taraf-
lar bakımından iş sözleşmesin-
den hak ve yükümlülük doğmaya 
devam edeceğinden, taraflardan 
birinin sözleşmeye aykırı davranı-
şının İşK m.24 veya m.25 uyarın-
ca haklı fesih nedeni oluşturması 
mümkündür24 (İşK. m.6/V, cümle 
II). İşverenin haklı nedenle feshi 
sebepleri arasında sayılmayan, 
ancak İşK. m.6/V’de düzenlenen 
“devreden veya devralan işvere-
nin ekonomik ve teknolojik se-
beplerin yahut iş organizasyonu 
değişikliğinin gerekli kıldığı fesih 
hakkı”nın doğması durumunda da 
işveren iş sözleşmesini feshedebi-
lecektir.

Gerek işçi veya işverenin İşK. 
m.24 ve m.25’de sayılan haklı ne-
denlerin varlığı halinde iş söz-
leşmesini feshetmesi gerekse de 
sadece devreden veya devralan 
işverenin ekonomik ve teknolojik 
sebeplerin veya iş organizasyonu 
değişikliğinin gerektirmesi dola-
yısıyla iş sözleşmesini feshetmesi 
durumlarında, iş sözleşmesinin 
sona erme süresine veya fesih bil-
dirim süresine uyma zorunluluğu 
yoktur.

9. İtiraz Eden İşçinin 
Hukuki Durumu
TTK’da itiraz hakkının kulla-

24– ÖZKARACA, İşyeri Devri, s.287.
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nılmasına ilişkin esaslar düzen-
lenmediği gibi, iş ve sosyal güven-
lik hukukuna ilişkin sonuçları da 
dikkate alınmamıştır. Bu bağlam-
da, işçinin kıdem tazminatına hak 
kazanıp kazanamayacağı, işsizlik 
sigortasından faydalanıp fayda-
lanamayacağı, rekabet yasağının 
akıbeti ve işe iade davası hususları 
irdelenmelidir.

a. Kıdem Tazminatı 
Bakımından
İş sözleşmesinin sona ermesi-

nin sonuçlarından olan kıdem taz-
minatına hak kazanma koşulları 
1475 sayılı İş Kanunu (eİşK.)’nun 
yürürlükteki hükmü m.14’te dü-
zenlenmiştir. eİşK. m.14’e göre; 
kıdem tazminatına hak kazana-
bilmek için işçinin en az bir yıldır 
aynı işverenin bir veya değişik 
işyerlerinde çalışıyor olması ve iş 
sözleşmesinin, m.14’te belirtilen 
fesih hallerinden biri ile sona er-
miş olması gerekir. eİşK. m.14’te 
belirtilen fesih halleri sınırlı sayıda 
olup, bu haller:

1-İşveren tarafından İşK. m.25/
II’te sayılan nedenler dışındaki se-
bepler,

2-İşçi tarafından İşK. m.24’te 
sayılan nedenler,

3-Muvazzaf askerlik hizmeti 
nedeniyle,

4-Yaşlılık, emeklilik, malullük 
aylığı veya toptan ödeme almak 
amacıyla,

5-Kadın işçinin evlendiği tarih-
ten itibaren bir yıl içerisinde kendi 
isteğiyle,

6-İşçinin ölmesi nedeniyle,iş-
çinin iş sözleşmesi feshedilirse, 
kıdem tazminatı almaya hak ka-
zanacaktır.

Buna göre, iş sözleşmesinin işçi 
tarafından feshi ihtimalinde, kı-
dem tazminatı, ancak bu fesih İşK 
m.24 uyarınca haklı nedene daya-
nıyorsa istenebilir.  İş sözleşmesini 
işveren feshetmiş ise, feshin İşK 
m.25/II’de işçinin ahlak ve iyiniyet 
kurallarına aykırı davranışından 
kaynaklanmamış olması, kıdem 
tazminatının doğumu için yeterli-
dir. 

TTK. m.178/II’ye göre “İşçi itiraz 
ederse, hizmet sözleşmesi kanuni 
işten çıkarma süresinin sonunda 
sona erer; devralan ve işçi o tari-
he kadar sözleşmeyi yerine getir-
mekle yükümlüdür.” Bu düzenle-
me biçimi esas alındığında, itiraz 
halinde, iş sözleşmesinin işçi ya 
da işveren tarafından feshedildi-
ği anlaşılamamaktadır. Nitekim 
itirazın bir fesih bildirimi olmadığı 
kabul edilmektedir. Ancak, iti-
raz hakkı hiç tanınmasaydı dahi, 
işçi zaten fesih bildirim süresine 
uyarak, iş sözleşmesini sona er-
direbilmektedir. Dolayısıyla, TTK. 
m.178/II’deki düzenleme sadece iş 
sözleşmesini sona erdirme ama-
cıyla yapılmış olamaz. Söz konu-
su düzenleme ile işçinin kıdem 
tazminatına hak kazanmasına 
bir alt zemin hazırlanmıştır. Aksi 
takdirde, iş sözleşmesinin işçinin 
itirazı ile sona erdiği hallerde işçi-
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ye kıdem tazminatı ödenmeme-
si durumunda, işçiye itiraz hakkı 
tanınmasının bir anlamı kalma-
maktadır.

Doktrinde, TTK. m.178/II’de-
ki düzenleme ile kanunda bilinç-
siz bir boşluk bulunduğu, kanun 
koyucunun, itiraz halinde kıdem 
tazminatı alınıp alınamayacağı 
hususunun düzenlenmemesine, 
olumsuz sonuç bağlanmaması 
gerektiği yorumu yapılmaktadır. 
Bu konuda en isabetli çözüm; ka-
nun koyucunun, eİşK m.14 hük-
müne bu yönde bir ibare ekleme-
sidir.25 Ancak, mevcut durumda 
da, devre itiraz eden işçinin kıdem 
tazminatından yararlandırılması 
gerekmektedir. Çünkü kanun ko-
yucunun TTK. m.178’in işçiyi daha 
iyi koruyan, toplumsal yönü güçlü 
ve İşK. m.6’ya göre üstün bir hü-
küm olduğu gerekçesi de dikkate 
alındığında, işçinin devre itiraz et-
mesi halinde kıdem tazminatına 
hak kazandığının kabulü yerinde 
olacaktır.26

Bu hususta, doktrindeki gö-
rüşlere ilave olarak Özkaraca; TTK 
m.178/II’de “kanuni işten çıkarma 
süresinin sonunda” iş sözleşme-
sinin sona ereceğinin belirtilme-
sinin, itiraz durumunda, “işveren 

25– ALP, s.67; ÖZKARACA, Yapı Değişiklikleri, s.132.

26– ALBAYRAK ZİNCİRLİOĞLU, Candan, “İşyerinin 
Devrinde Türk Ticaret Kanunu ile İş Kanunu 
Hükümlerinin İş İlişkilerine Etkisi”, Türkiye Barolar 
Birliği Dergisi, Y.2014, S.114, s.11-48,  s.35; ALP, s.67; 
ALPAGUT, s.193-194; ÖZKARACA, Yapı Değişiklikleri, 
s.132; MOLLAMAHMUTOĞLU, Hamdi/ASTARLI, Mu-
hittin, İş Hukuku, 5. Baskı, Ankara 2012, s.251-252; 
SENYEN, s.28; SÜZEK, s.217.

feshi” olduğu yorumuna kapı ara-
ladığını, bu kabul üzere işçinin kı-
dem tazminatına hak kazanaca-
ğını ileri sürmektedir. Özkaraca’ya 
göre; söz konusu ifade gerçekten 
de bir çeviri hatasıdır. Ancak, bu 
hata işçinin kıdem tazminatına 
hak kazanacağı şeklinde yapıla-
cak yorum ile yargının elini güç-
lendirebilir.27 

Doktrinde, işverenin fesih ira-
desi olmadığı, bu nedenle itiraza 
işveren feshi sonucunu bağla-
manın mümkün olmadığı da ileri 
sürülmüş olmasına karşın,28 Al-
pagut; sözleşmenin kendiliğinden 
sona ermesinin Türk sistemine 
yabancı olduğunu, dolayısıyla iti-
raz durumunda sözleşmenin iş-
veren tarafından sona erdirildiği-
nin kabul edilmesi gerektiğini ileri 
sürmektedir.29

b. İşsizlik Sigortası Bakımından
Türk hukukunda sigortalı iş-

sizlerin işsizlik ödeneğine ve işsiz-
lik sigortasından sağlanan diğer 
yardımlara hak kazanma koşulla-
rı, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Ka-
nunu’nda, kıdem tazminatına hak 
kazanma koşullarına paralel ola-
rak m.54’te düzenlenmiştir. 4447 
sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu 
m.54’göre iş sözleşmesinin,

1-İşveren tarafından İşK. 
27– ÖZKARACA, Yapı Değişiklikleri, s.140.

28– Süzek’in İş Hukukunda Güncel Sorunlar 
(2), Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 
Seminer-25 Mayıs 2012, II. Oturum tartışmalarında-
ki konuşması, s.175. 

29– ALPAGUT, s.196.
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m.17’deki koşullara uygun olarak 
feshedilmesi,

2-İşveren tarafından İşK. m.25/I 
ve m.25/III’teki nedenlerden dolayı 
feshedilmesi (İşK. m.25/II hükmü 
hariç),

3-İşçi tarafından İşK. m.24’teki 
nedenlerden dolayı feshedilmesi,

4- Belirli süreli iş sözleşmenin 
süresinin dolması nedeniyle fes-
hedilmesi,

5-İşyerinin el değiştirmesi veya 
başkasına geçmesi, kapanması 
veya kapatılması, işin veya işyeri-
nin niteliğinin değişmesi nedenle-
riyle feshedilmesi,
hallerinde, iş sözleşmesi sona eren 
işçiler, işsizlik sigortasına hak ka-
zanmaktadırlar. Bu koşullara ek, 
4447 sayılı kanunun 47-c mad-
desinde, “…herhangi bir kasıt ve 
kusuru olmaksızın işini kaybeden 
sigortalılara işsiz kalmaları nede-
niyle…” işsizlik sigortası ödeneceği 
düzenlenmiştir. İşyeri devrinde iş-
çinin itirazı nedeniyle iş sözleşme-
sinin sona ermesi halinde, işçinin 
kasıt veya kusurundan bahsedilip 
bahsedilmeyeceği tartışılabilir.

İşyeri devri durumunda işçinin 
iş sözleşmesinin, devralan işve-
renle devamına itiraz edilmesi ne-
deniyle sona ermesi halinde, 4447 
sayılı Kanun’un 47-c’de düzenle-
nen koşulun gerçekleşmiş sayı-
lacağı kabul edilmelidir.30 Zira, işçi 
itirazı ile işyeri devri sonucunda iş 
sözleşmesinin devralan işverene 

30– ÖZKARACA, Yapı Değişiklikleri, s.143-144.

geçmesini engellemektedir. Buna 
bağlı olarak, iş sözleşmesi sona 
ermekte ancak işçinin kastı veya 
kusuru bulunmamaktadır.

Sonuç olarak, itiraz durumunda 
fesih bildirim süresinin sonunda 
iş sözleşmesinin sona ermesi ne-
deniyle işçi, 4447 sayılı Kanun’un 
54. maddesinde sayılan yukarıda 
belirttiğimiz şartları sağladığı tak-
dirde işsizlik sigortasına hak ka-
zanacaktır. 

c. Rekabet Yasağı Bakımından
Rekabet yasağı Türk Borçlar 

Kanunu (TBK.) m.444-447 arasın-
da düzenlenmiştir. TBK. m.447/
II’de “Sözleşme, haklı bir sebep 
olmaksızın işveren tarafından 
veya işverene yüklenebilen bir 
nedenle işçi tarafından feshedi-
lirse, rekabet yasağı sona erer.” 
hükmü mevcuttur. Özkaraca’ya 
göre, kıdem tazminatı ve işsizlik 
sigortası bağlamında yapılan de-
ğerlendirmeler burada da yapıla-
bilir. İsviçre hukukunda bir görüş, 
yapı değişikliğinin işverenden 
kaynaklanan bir neden olduğunu; 
bu yüzden, işçinin itiraz etmesi 
halinde rekabet yasağının da sona 
ereceğini savunmaktadır.31 Aksi 
görüşe göre ise, ekonomik geliş-
meler karşısında, itiraz halinde 
rekabet yasağının sona ereceği-
ni öngören klasik görüşe katılma 
olanağı yoktur. Aksi yorum, dev-
ralan işverenin çok sayıda işçi-
31– KRADOLFER, s.105, 137, 149 (Aktaran: ÖZKARA-
CA, Yapı Değişiklikleri, s.144).
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sini kaybetmesini ve bu işçilerin 
devralanla rekabet etmelerine yol 
açabilir. O yüzden, işçi, itiraz ge-
rekçesini somut olarak ortaya ko-
yarak, “işverene yüklenen sebebi” 
açıklığa kavuşturmadıkça, reka-
bet yasağı ile bağlı kalmalıdır.32

Kanaatimizce, yapı değişikliği 
hallerinde işçinin itirazı ile iş söz-
leşmesinin sona erdiği hallerde 
rekabet yasağı varlığını sürdür-
melidir. Nitekim TBK. m.447/II, 
işverene yüklenebilen bir neden-
le işçi tarafından feshedilirse, re-
kabet yasağı sona erer.” hükmü 
yürürlüktedir. Görüldüğü üzere 
düzenleme, işçinin haklı nedenle 
fesih hakkını kullanmasına yol-
lama yapmaktadır. Bu ifade dokt-
rinde, işverenin kusuru sebebiyle 
işçinin iş sözleşmesini feshetmesi 
halinde rekabet yasağının sona 
ereceği şeklinde yorumlanmak-
tadır.33 Ticari şirketlerin yapı de-
ğişikliklerinde ise işverenin ku-
surundan bahsedilmesi mümkün 
değildir. Baskın görüşçe; işyeri 
devrinin rekabet yasağına etki-
si konusunda, rekabet yasağının, 
devralan işverene geçeceği ve ona 
karşı bu yasağın devam edeceği 
hususu savunulmaktadır.34 

32– STREİFF/VON KAENEL, OR 333, N.12 (Aktaran: 
ÖZKARACA, Yapı Değişiklikleri, s.145).

33– Ayrıntılı olarak bkz. DİNÇ, Canan Gükçe, İş 
Hukukunda Rekabet Yasağı, Marmara Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk Anabilim Dalı, 
Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2011, s.93; UŞAN, Fatih, 
İş Hukukunda İş Sırrının Korunması (Sır Saklama ve 
Rekabet Yasağı), Ankara 2003, s.280.

34– Ayrıntılı olarak bkz. DİNÇ, s.94; UŞAN, s.273.

Kanaatimizce; devre işçi tara-
fından yapılan itiraz ve neticesin-
de iş sözleşmesinin sona ermesi, 
rekabet yasağını ortadan kaldır-
mamaktadır. Zira rekabet yasağı-
nın ortadan kalkması için işverene 
yüklenebilen bir neden dolayısıyla 
iş sözleşmesinin sona ermesi ge-
rekmektedir.

d. İşe İade Davası Bakımından
Doktrinde, itiraz eden işçinin 

kıdem tazminatı alabilmesi için 
hukuki dayanak bulmaya çalışan 
yazarlar, itiraz halinde iş sözleş-
mesinin işveren tarafından fes-
hedilmiş sayılması gerektiğini ileri 
sürmüşlerdir.35 Bu yorum benim-
sendiği takdirde, işçinin işe iade 
davası da açabileceği kabul olun-
malıdır. Zira İşK m.20/I’e göre “iş 
sözleşmesi feshedilen işçi, fesih 
bildiriminde sebep gösterilmediği 
veya gösterilen sebebin geçerli bir 
sebep olmadığı iddiası ile fesih bil-
diriminin tebliği tarihinden itiba-
ren bir ay içinde iş mahkemesinde 
dava açabilir.”

Ancak doktrinde, itiraz halinde, 
işverenin fesih iradesi olmaması 
sebebiyle, devre itiraz eden işçi-
nin işe iade davası açamayacağı ve 
kötü niyet tazminatı talep edeme-
yeceği de savunulmaktadır.36 

Kanaatimizce de, itiraz ile iş 
sözleşmesinin sona ermesini te-
tikleyen işçinin sonradan işe iade 

35– ALPAGUT, s.196; ÖZKARACA, Yapı Değişiklikleri, 
s.140.

36– ALP, s.65
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davası açamaması gerekir. Çün-
kü itiraz halinde, işveren feshi ol-
duğunu varsayan görüşler, bunu 
işçiye kıdem tazminatı talep hak-
kı tanımak maksadıyla ileri sür-
mektedirler. Gerçekten de, işçinin 
itiraz halinde, kanun koyucunun 
ihmalkârlığı sebebiyle, en önem-
li işçilik alacaklarından birinden 
yoksun kalmaması gereklidir. An-
cak, söz konusu durumda işçinin 
işe iade davası açması mümkün 
değildir. Zira gerçekten de itiraz ile 
iş sözleşmesinin sona ermesinde, 
işveren hiçbir irade ortaya koyma-
maktadır.

SONUÇ
Yapı değişikliği sonucunda, iş 

sözleşmesi yeni işverene geçen 
işçinin (İşK. m.6), TTK. m.178 ge-
reği, iş sözleşmesinin geçişine işçi 
itiraz hakkı bulunmaktadır. 

İtirazın amacı; işçinin işvereni-
ni seçerken özgür olabilmesidir. 
İşçi kişisel nedenler veya ödeme 
güçsüzlüğü dolayısıyla çalışmak 
istemediği bir işveren ile çalışmak 
zorunda bırakılamayacaktır.

İtiraz, yenilik doğurucu hukuki 
bir işlemdir. Dolayısıyla itiraz ile 
birlikte iş sözleşmesi fesih bildirim 
süresi sonunda sona ermektedir.

İtiraz, yapı değişikliğinden işçi-
nin haberdar edildiği tarihten iti-
baren makul bir süre içinde yapıl-
malıdır. İtiraz hakkı TTK. m.178’den 
kaynaklandığı için, ayrıca bir itiraz 
nedeni belirtmek gerekmemekte-
dir.

İtirazın muhatabı, devrolunan 
veya devralan şirkettir. Ancak 
yapı değişikliğinin gerçekleşme-
sinden sonraki itirazlarda, kısmi 
bölünme istisnası dışında, devro-
lunan şirketler tüzel kişiliklerini 
kaybettikleri için, itirazın muhata-
bı sadece devralan şirket olacak-
tır.

İtiraz eden işçi, hem kıdem taz-
minatına hem de işsizlik sigortası-
na hak kazanmaktadır. TTK. m.178 
hükmünün düzenlenme gereği de 
budur. Yoksa, TTK. m.178 hükmü 
olmasa dahi, işçi fesih bildirim sü-
resine dikkat ederek iş sözleşme-
sini sona erdirebilmektedir. TTK. 
m.178 hükmü ile işçinin hem itiraz 
ederek işverenini seçme özgür-
lüğü korunmakta hem de kıdem 
tazminatı ve işsizlik sigortası ala-
bilmesi noktasında önüne sorun 
çıkması engellenmektedir.

İtiraz etmesi sonucunda iş söz-
leşmesi sona eren işçinin, rekabet 
yasağına uyma yükümlülüğü de-
vam etmektedir.

İtiraz hakkını kullanan işçi, 
itirazı ile iş sözleşmesinin fesih 
bildirim süresi sonunda sona er-
mesini sağlamaktadır. Dolayısıyla 
işçinin işe iade davası açması, TTK. 
m.178’in ruhuna aykırıdır. Zira işe 
bizatihi kendi iradesi ile iş sözleş-
mesini sonlandırmış olan işçi, iade 
talebinde bulunmuş olacaktır ki, 
bu durum genel hukuk mantığına 
aykırılık oluşturur. Bu durum ay-
rıca, işe iade davasını düzenleyen 
İşK. m20/I’e de uygun değildir.
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SÖYLEŞİ* / CELAL TOZAN**

“Hizmeti üreten tarafta yeniden görev alsam, hizmet alan tarafından ge-
len istek, şikayet ve önerilere yaklaşımım çok farklı olurdu. Gelen istek ve 
önerileri, önyargısız, ayrıntılı olarak değerlendirebilecek yetenek ve dene-
yimdeki uzman personelden oluşan bir bölüm kurardım.”

n Sayın Tozan, uzun yıllardır 
sosyal güvenlik alanında 
çalışıyorsunuz. 2006 yılında 
yapılan ve reform olarak 
tanımlanan düzenlemeler 
sonucu sistemde neler 
değişti? Bugün neredeyiz? 
Neler yapılmalı?
Sosyal güvenlik sistemimizin 

gidererek sürdürülebilir bir ya-
pıya kavuşturulması için birçok 
kez reform adı altında bazı düzen-
lemeler yapıldı. Ancak, üzülerek 

söyleyeyim ki, bunlar ülkemizin 
ekonomik ve toplumsal koşulları-
na uygun olarak kurgulanmadığı 
için, amaçlanan sonuçlara ulaşa-
madı. 

2006 yılında reform adı altında 
yapılan düzenlemelerde de aynı 
hataya düşüldü. Sistemin sorun-
ları doğru olarak saptanabiliyor, 
ancak sorun başka yerde. Sapta-
nan bu sorunları kalıcı olarak çö-
züme kavuşturacak yasal ve idari 
düzenlemeler yapılamıyor. 

*Celal Tozan ile söyleşiyi, dergimiz Genel Yayın Yönetmeni Dr. Naci Önsal gerçekleştirmiştir.
**Celal Tozan lisans öğretimini tamamladıktan sonra, çalışma yaşamına Sosyal Sigortalar Kurumu İzmit Hastanesi İdare Mü-
dürü olarak başladı. Bu görevini sürdürürken dört yıl Kocaeli Meslek Yüksek Okulunda İşletme Ekonomisi dersleri okuttu. Daha 
sonra Kırklareli Sigorta Müdürlüğüne önce 2. Müdür, bir süre sonra Kırklareli Sigorta Müdürü olarak atandı. Bu görevindeyken 
de, Trakya Üniversitesinde öğretim görevlisi olarak on yıl süreyle İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku dersleri verdi. Bazı dergilerde 
sosyal güvenlik hukuku ile ilgili makaleler yazdı. Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından araştırmalar yapmak üzere Hollanda’ya 
gönderildi. Taşradaki görevlerinin ardından Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğünün Tahsisler Dairesi Başkanlığı görevine 
getirildi. 1999 yılında yürürlüğe giren “Sosyal Güvenlik Reformuna” ilişkin yasal düzenlemelerin uygulamaya geçirilmesinden 
sonra emekliye ayrılarak Temmuz 2000’de TÜRK-İŞ’te de Sosyal Güvenlik Danışmanı olarak göreve başladı. Bu görevi süresin-
ce birçok konferansa katılarak sosyal güvenlik ve iş hukukundaki gelişmeler konusunda konuşmalar yaptı ve bildiriler sundu. 
Mesleki konularda kitaplar ve makaleler yazdı. Ocak 2016’da TÜRK-İŞ’ten ayrılarak, Türkiye Yol-İş Sendikası’nda Sosyal Güven-
lik Danışmanı olarak göreve başladı. Halen bu görevi sürdüren Tozan evli iki çocuk babasıdır. 
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Sorunların ne olduğu konu-
sunda da ortak bir görüş var. 
Başta finansman dar boğazı ol-
mak üzere, sigortalıların hak ve 
yükümlülüklerindeki farklılık-
lar yani norm ve standartlardaki 
farklılıklar sistemin sorunlarının 
başında geliyor. Ayrıca, özerk-
likten yoksun kurumsal yapıdan 
ve nüfusun tümünün kapsamda 
olmamasından kaynaklanan so-
runlar da var. Bu sorunlarla ilgili 
olarak akademisyenler ve siyasi-
ler dahil, tüm taraflarca birliktelik 
sağlanıyor, ancak bu birliktelik 
sorunların çözümü konusunda 
sağlanamıyor. 

Nitekim, bu reform çalışmala-
rına kılavuzluk etmek üzere Ça-
lışma ve Sosyal Güvenlik Bakan-
lığı ile Hazine Müsteşarlığı “Beyaz 
Kitap” adında bir yayın hazırla-
dılar. Bu yayında sorunlar aynen 
yer almıştı. Sistemin finansman 
sorununun çözümünde ülkemiz 
nüfusunun çoğunluğunu oluştu-
ran genç nüfus fırsat penceresi 
olarak görülmüştü. Ancak daha 
sonra, Bakanlık ve Hazine çözüm 
konusunda ayrıştı. Hükümet ta-
rafı ağırlıklı olarak, sigortalıların 
yükümlülüklerini ağırlaştırmak-
tan, haklarını kısarak, giderlerin 
azaltılmasından yanaydı. Bu ko-
nuda ısrarcı oldu. Özerk kurumsal 
yönetim yapısına ise tamamen 
karşı çıktı. 

Sistemin finansman sorunu-
nun çözümünde ülkemiz nüfusu-

nun çoğunluğunu oluşturan genç 
nüfus fırsat penceresi olarak gö-
rülmüştü ve doğru olan da buydu. 
Çünkü önemli olan, genç nüfusun 
istihdama kavuşturulmasıdır. 
Kayıt dışı istihdamın kapsam so-
rununu da çözecek şekilde kayıt 
altına alınmasıdır. Bunun için de 
sorunun bütüncül bir yaklaşımla 
ele alınarak değerlendirilmesi ge-
reklidir. 

Genelde ülkemizin ekonomik 
ve toplumsal yapısı ve çalışma 
hayatının kendine özgü koşulları, 
özelde ise başka koşullar birlikte 
ele alınmalı diye düşünüyorum. 
Yani üretim teknolojisindeki ge-
lişmeler, işgücü piyasasının duru-
mu, eğitim yapısı, kalıcı istihdam 
alanları yaratacak sanayi yatı-
rımlarının teşviki, bu konulardaki 
gelecek planlamaları gibi husus-
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lardan söz ediyorum. Bütün bun-
lar birlikte ele alınarak değerlen-
dirilmeli. Ancak bunlar yapılmadı. 

Kurumun her türlü etkiden 
uzak, en uygun şekilde yönetil-
mesine olanak sağlayacak özerk 
yönetim yapısı da bir türlü oluş-
turulamadı. 

1999 yılındaki düzenlemelerde 
olduğu gibi, 2006 yılında yapılan 
reform adı altındaki düzenleme-
lerde de, yanlış kurgular yapıldığı 
için amaçlanan hedeflere ulaşıla-
madı. 

Fırsat penceresi olarak görü-
len genç nüfustaki işsizlik oranı 
%24’ü aştı. Kayıt dışı istihdam ise 
resmi verilerde %34 oldu. Resmi 
olmayan verilere göre ise kayıt 
dışı istihdamın %40’ın üstünde ol-
duğu söyleniyor. 

Sistemin finansman darboğa-
zının aşılarak sürdürülebilir bir 
yapıyı kavuşturulabilmesi için en 
az 1,4 olması gereken aktüeryal 
dengesi, 2005 yılında 1,91, 2016 yılı 
sonunda ise 1,92 oldu. 2005 yılında 

6.613 milyar lira olan bütçe trans-
ferlerinin miktarı, 2016 yılı sonun-
da yıllık 108, 075 milyar lirayı aştı. 
GSYİH oranı 4,20’ye yükseldi. 

Temel sorunlardan biri de, 
aylık bağlama oranlarıyla 
ilgiliydi sanıyorum. Aylıklarda 
düşmeye neden oldu.
Evet. Bir yandan sigortalıla-

rın emeklilik hakkına ulaşması 
ağırlaştırıldı, diğer yandan emekli 
aylığının daha düşük hesaplan-
masını öngören aylık bağlama 
yöntemi kabul edildi. Böylece 
sistem yoksul üreten bir yapıya 
dönüştü. Reformdan amaçlandı-
ğı gibi, sistemin finansman yapısı 
düzeltilemediği için emekli aylık-
larında günün koşullarına uygun 
iyileştirmeler yapılamadı. Dünya 
Bankası uzmanlarının önerilerine 
göre yapılan düzenlemeler siste-
min finansman sorununu çözme-
di. 

İşin bir başka yanı, farklı çalış-
ma statülerine göre farklı olarak 
sigortalı tanımları yapılanların 
hak ve yükümlülüklerinde hedef-

lenen birliktelik sağlanamadığı 
gibi, aynı statüde sigortalı olan-
ların dahi arasında yeni farklılık-
lar oluştu. Özellikle emekli aylık 
miktarlarındaki farklığın gide-
rilmesi şöyle dursun, aylık mik-
tarlar arasındaki fark giderek 
açıldı. Bence açılmaya da devam 
edecek. 

Kurum hastaneleri de bir 
başka sorunu ortaya çıkardı…
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Maalesef öyle oldu. Sendikalar 
çok karşı çıktı zamanında ama 
Hükümet dinlemedi. Kurum has-
taneleri Sağlık Bakanlığına dev-
redildi. Hastanelerin sigortalılara 
sunduğu sağlık hizmetini piya-
sadan satın alması sonucu, sağ-
lık harcamaları her yıl arttı. 2005 
yılı öncesinde, Sosyal Sigortalar 
Kurumunun kısa vadeli sigor-
ta kolları için topladığı yılık prim 
miktarı, yıllık sağlık harcamala-
rını karşılıyordu. 2016 yılının ilk on 
bir ayında Kurumun sağlık harca-
maları tutarı 36,460 milyar liraya 
ulaştı.

Sağlık harcamalarındaki artış 
başka sorunlar da doğurdu ta-
bii. Sigortalı hastaların ödedikleri 
genel sağlık sigortası primi dı-
şında sağlık hizmeti alırken, cep-
ten ödemek zorunda oldukları 
miktarın artışına da neden oldu. 
Özellikle özel hastanelerin içinde 
bulunduğu sınıfa göre tedavi et-
tikleri sigortalı hastalardan tedavi 
bedellerinin %30 ila %90’ı kadar 
alacakları ilave ücretin miktarının 
artması sorun yarattı. Düşük ge-
lir gurubuna giren sigortalılar ile 
emekli dul ve yetimleri özel has-
tanelerden sağlık hizmeti alamaz 
hale geldi. Düşük gelir gurubun-
daki sigortalılar ile emekli dul ve 
yetimlerin fark ücret ödememe-
leri için devlet hastanelerine baş-
vurmak zorunda kalmaları, dev-
let hastanelerinin yükünü artırdı. 
Yeniden kuyruklar oluşmasına 

neden oldu. İleri tetkikler için ise 
hastalara aylar sonrasına rande-
vu verilmeye başlandı. Korkarım 
ki, bu olumsuz gelişme giderek 
artacak gibi görünüyor.

Aslında bu konuda söylene-
cekler çok ama bir cümle ile anla-
tacak olursam, reform adı altında 
yapılan düzenlemelerin sistemin 
sorunlarını gideremeyeceği gün 
geçtikçe daha net görülüyor. 

n Deneyimleriniz ışığında 
söylerseniz, ne yapılmalı 
sizce?
Bu sorunuzun cevabı oldukça 

uzun. Ancak özetle şunları söyle-
mek yeterli olacaktır. 

Bir kere, doğru saptanmış olan 
sorunların çözüme kavuşturul-
ması için yapılacaklar ülke ger-
çeklerine uygun olarak kurgu-
lanmalı. Düzenlemeler buna göre 
yapılmalı. 

Öncelikle fırsat penceresi ola-
rak görülen genç nüfusun istih-
dam edilerek sisteme prim öder 
hale getirilmesi için, işgücü piya-
sasının doğru analizinin yapılarak 
meslekler itibariyle işgücüne ta-
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lebin sağlıklı bir şekilde belirlen-
mesi gerekiyor. İşsizlerin işgücü-
ne olan talebi karşılayacak şekilde 
bölgelere göre meslek edindirme 
veya mesleklerini geliştirme eği-
timlerine tabi tutularak, uygun 
işgücü arzı oluşturulmalı. 

Coğrafi bölgelere göre ülke nü-
fusundaki gelişmeler ve iç göçler 
dikkate alınarak sanayi ve tarım 
yatırımlarının planlanması, yatı-
rımları teşvik edecek yeterlikte 
gerçekçi teşvikler uygulanması 
ve Genel Bütçenin yatırım planla-
rına uygun olarak düzenlenmesi 
mutlaka şart.

Kayıt dışı istihdamın önlen-
mesi için ise, işverenlerin uygun 
olarak belirlenecek tarihe kadar 
kayıt dışı çalıştırdıkları işçilerini 
kayıt altına almaları halinde yap-
tırım uygulanmayacağının ka-
rarlaştırılması gerekli bir önlem 
olabilir. Ancak, belirlenen tarihten 

sonra kayıt dışı işçi çalıştıranlar 
hakkında da ağır yaptırımlar uy-
gulanmalı.

n Sendikal örgütlenme bu 
konuda çözüm sağlayabilir mi 
sizce?
Kesinlikle öyle, sendikal ör-

gütlenmenin teşvik edilmesi zo-
runluluk bence. Çünkü sendikal 
örgütlenmenin olduğu yerde kayıt 
dışılık söz konusu olamaz. Ayrı-
ca, personel maliyetlerinin ülke 
gerçeklerine uygun olarak analiz 
edilmesi de önemli bir konudur. 
Sigortalıların hak ve yükümlü-
lüklerinde birliktelik sağlanırken, 
yükümlülükleri ile haklar arasın-
da gerçekçi dengenin kurularak 
ülke koşullarına uygun yardım ve 
ödemeler yapılması gerekir.

Aktüer dengesi sağlanacak 
Kurumun kesinlikle özerk yö-
netim yapısına kavuşması gere-
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kiyor. Bunu sağlamadan, siyasi 
etkilere açık bir kurumda iş yap-
mak çok zor.

Bu hususların birlikte ele alı-
narak, taraflarla asgari müşte-
reklerde uzlaşma sağlanarak, 
hedeflerin belirlenip hayata ge-
çirilecek yasal düzenlemelerin 
yapılması halinde, sistemin kalıcı 
olarak sorunlarının çözüme ka-
vuşturulması bence mümkün. 

n Bağımsız İş Sağlığı ve 
Güvenliği Kanununun 
çıkartılmış olmasını nasıl 
değerlendiriyorsunuz?
Hiç kuşkusuz çok yerinde. 

Ancak buradaki sorun, bağım-
sız olarak çıkartılan İş Sağlığı ve 
Güvenliği Kanununa ve bu ka-
nun üzerine inşa edilen iş sağlığı 
ve güvenliği sistemine rağmen iş 
kazalarının, cinayet niteliğindeki 
ölümlü iş kazalarının artarak de-
vam ediyor olması. Halen meslek 
hastalıklarının tanısını yapacak, 
buna ilişkin verileri doğru bir 
şekilde ortaya koyacak bir yapı 
oluşturulamadı. Son yılların orta-
lamasına göre ülkemizde her gün 
beş işçi iş kazası sonucu ölüyor. 

Sosyal Güvenlik Kurumunun 
verilerine göre, 2013 yılında 1360, 
2014 yılında 1497, 2015 yılında 
1252 işçi iş kazası sonucu hayatını 
kaybetti. İşçi Sağlığı ve Güvenliği 
Meclisinin yaptığı araştırmalara 
göre bu sayı daha fazla. 

Sosyal Güvenlik Kurumunun 

verilerine göre 2015 yılında sap-
tanan meslek hastalığı sayısı 510. 
Bu veri meslek hastalıklarının 
tam olarak saptanamadığının so-
mut kanıtı bence. 

Şunu söylemek istiyorum; İş 
sağlığı ve güvenliğini bağımsız 
olarak tek kanunda toplayan ka-
nunun çıkartılmış olmasına ve 
buna bağlı ikincil mevzuatın da 
yeniden düzenlenmesine rağmen, 
iş kazaları önlenemedi. Aksine 
ölümlü iş kazalarında artış oldu. 
Saptanan meslek hastalığı sayısı 
ise gerçekle bağdaşmıyor. 

n Neden başarılı 
olamıyor peki?
Bana göre iş sağlığı ve güven-

liği konusundaki başarısızlıkların 
nedenlerini beş başlıkta toplamak 
ve buna göre yeni çözümler üret-
mek gerekiyor. 

Birincisi, tarafların uygula-
madaki başarısızlıkları. Devlet, iş 
sağlığı ve güvenliğine ilişkin hiz-
metleri ve denetimleri etkin bir 
şekilde yürütecek yapıyı oluştu-
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ramadı. Denetim elemanları ve 
konunun uzmanı nitelikli perso-
nel yetersiz. Bir diğer sorun da, 
kamu kurum ve kuruluşlarının 
iş sağlığı ve güvenliği hizmeti-
ni satın alması. Ayrıca işverenler 
bu işin maliyetinin, ürün maliyeti 
artışına neden olduğu ve reka-
bet güçlerini olumsuz etkilediği 
gerekçesiyle bu hizmetleri gereği 
gibi yerine getirmekten kaçınıyor. 

Bazı işverenler asgari maliyetle 
bu hizmetleri satın alıyor. Uzman-
lar ile işyeri hekimleri, işverenin 
emir ve komutası altında bağımlı 
olarak çalışıyor. Verimin azalacağı 
korkusu ile işçilere yeterli eğitim 
verilmiyor. 

Sendikalar açısından da eksik-
likler var tabii. Sendikalar iş kaza-
ları meydana gelmesinden sonra 
duyarlılık gösteriyorlar. Halbuki 
bu duyarlığı sürekli göstermeleri 
gerekiyor. Üyelerine bu konuda 
verdikleri eğitimlerin içeriği ve 
süresi yetersiz. Toplu iş sözleşmesi 
görüşmelerinde bu konu üzerinde 
daha etkin durmaları şart. Ancak 
burada, sendikal örgütlenmenin 
önündeki engelleri de pas geçme-
mek lazım. Sendikalaşmayı teşvik 
edecek yasal düzenlemelerin ol-
mayışı, sendikaya üye olmak iste-
yen işçinin iş sözleşmesinin fesih 
edilmesi ve işverenlerin sendika 
algılarındaki yanlışlık, sendikala-
rın bu konuda yeterli mücadeleyi 
vermelerini engelliyor.

n Çalışma ilişkilerindeki 
olumsuzluklar da iş 
kazaları konusunda sorun 
yaratıyor mu?
Elbette. Özellikle taşeronlaş-

manın, hizmet satın alınmasının, 
başta kamu olmak üzere hız-
la yaygınlaşması, esnek çalışma 
usullerinin artması, kayıt dışı is-
tihdam, aşırı işsizliğin aç kalma 
korkusu ile iş kazaları riskini hiçe 
sayarak işçinin çalışma isteği, 
iş kazalarına davetiye çıkarıyor. 
Bunlar arttıkça, iş kazaları da ar-
tıyor. Tabii, başta işveren ve işçi 
olmak üzere, toplumda iş sağlığı 
ve güvenliği kültürü oluşturul-
maması ve aşırı kaderci anlayış ve 
bireyci düşünce de çok etkili. 

n Yapılan bütün bu yasal 
düzenlemelere rağmen, 
hala mevzuatta eksikler 
ve yanlışlar var mı?
Kesinlikle var. Çünkü yapılan 

yasal düzenlemeye rağmen, sos-
yal tarafların ve meslek odala-
rı temsilcilerinden oluşan, özerk 
yönetim yapısına sahip İş Sağlığı 
ve Güvenliği Kurumu hala kuru-
lamadı. Denetim elemanları bu 
özerk yönetim yapısı içinde yer 
almadı. Bence iş sağlığı ve güven-
liği uzmanları ile işyeri hekimleri 
kesinlikle özerk yönetim yapısına 
sahip kurum tarafından işyerle-
rinde görevlendirilmeli. Aksi tak-
dirde başarılı olunması mümkün 
değil. 
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n Bütün bu sorunlar 
ortadayken, nasıl bir çözüm 
öneriyorsunuz?
Bir kere, mevzuattaki eksik-

lerin giderilmesi ve yanlışlıkların 
düzeltilmesi en önemli zorunlu-
luk. En kısa sürede, sosyal taraflar 
ve meslek odalarının temsilcile-
rinin yönetiminde, özerk yapıda 
bir İş Sağlığı ve Güvenliği Kuru-
mu oluşturulmalı. Tüm denetim 
ve yürütüm hizmetleri bu ku-
rum tarafından yerine getirilmeli. 
Özellikle ikincil mevzuat olmak 
üzere, tüm mevzuat gözden geçi-
rilmeli ve ülke koşullarına uygun 
hale getirilmeli, kayıt dışı istih-
dam mutlaka önlenmeli, taşeron-
laşmanın önüne geçilmeli, esnek 
çalışma usulleri yeniden gözden 
geçirilmeli. Sendikalar açısından 
da, örgütlenmenin önündeki en-
gellerin kaldırılması ve özendiril-
mesi bir zorunluluk. 

Ancak en önemlisi, toplumu-
muzun iş sağlığı güvenliği konu-
suna sahip çıkmasıdır. Toplumu-

muzun tüm bireyleri kendilerine 
düşen görevleri yerine getirme-
li. Bunu sağlamak için de etkin 
bir biçimde iş sağlığı güvenliği 
kültürü oluşturmalı. İş sağlığı 
ve güvenliği konusunda farkın-
dalık yaratarak, etkin bilgilen-
dirilmeler ilköğrenim çağından 
başlanarak, öğrenim süresince 
devam ettirilmeli, kamu spotları 
ile toplumda gereken duyarlılığın 
yaratılması büyük önem taşıyor. 

n Bir dönem TÜRK-İŞ’te 
birlikte çalıştık, çok sayıda 
eğitim yaptık. Siz bütün işçi 
sendikalarının eğitim 
programlarının vazgeçilmez 
ismisiniz. Bu deneyimler 
ışığında, işçilerin öğrenmek 
istedikleri konular ve 
nedenlerini anlatabilir 
misiniz? 
Övgülerinize teşekkür ede-

rim. Sendikalar düzenledikleri 
yönetici eğitim seminerlerine ya 
da taban eğitimlerine konuşmacı 
olarak katılmamı arzu ediyorlar. 
Bunun nedeni, elbette ki uygula-
ma deneyimine sahip olmamdır. 
Katılımcıların ısrarla beni talep 
etmelerinin nedeni bu. 

Yönetici seminerlerine ve ta-
ban eğitimine katılanların ilgi 
duydukları konuların başında, 
sosyal güvenlik ve iş hukukun-
daki bireysel haklar meselesi ge-
liyor. Bu seminerlerde çok sayıda 
soru da alıyoruz. Ayrıca seminer-
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lerle sınırlı kalmıyor, günlük me-
saimiz içinde de telefonla gelen 
sorulara cevap veriyoruz. 

Çalışanlar, özellikle sosyal gü-
venlik konusunda çok soru soru-
yorlar. İş kazaları, meslek hasta-
lıkları, hastalık, analık hallerinde 
yapılacak sağlık ve ödeme yar-
dımları, bunları hak etme koşul-
ları, işçinin ve işverenin sorumlu-
lukları gibi sorular sık geliyor. 

Ayrıca, maluliyetin saptanma-
sı, malullük, yaşlılık ve ölüm ay-
lıklarını hak etme koşulları, bağ-
lanacak aylık miktarları, hizmet 
borçlanmaları, genel sağlık sigor-
talılarının yükümlülükleri, sigor-
talıların geçindirmekle yükümlü 
oldukları aile bireylerinin tanımı, 
bu hakkı kaybeden çalışmayan 
aile bireyinin genel sağlık sigor-
tası primini ödeme yükümlülü-
ğü, gelir testi, gelen sorular içinde 
önemli bir yer tutuyor.

Öne çıkan diğer konular ise, 
sağlık hizmeti alırken hastaların 
ödeyecekleri katılım payı ve ila-
ve ücretler, yurtiçi ve yurtdışında 
acil hallerde aldıkları sağlık hiz-
meti bedellerinin nasıl karşılana-
cağı gibi konular.

n Sorular yalnızca sosyal 
güvenlikle mi sınırlı?
Hayır, iş hukuku konusunda da 

çok soru geliyor. İşverenin haksız 
olarak iş sözleşmesini feshetti-
ğinde hangi haklara sahip olduk-
ları en sık sorulan soru. Ayrıca, 

fazla mesai uygulamaları ve haf-
ta tatili ve genel tatil günlerinde 
çalıştırılmaları bu sürelerde öde-
necek ücretler ile kullanacakları 
hafta sonu izinleri, ücretli ve üc-
retsiz izinler ile mazeret izinleri 
konularında da sorular geliyor. 

İhbar ve kıdem tazminatları 
ile bunların süre ve miktarları-
nın nasıl hesaplanacağı, toplu iş 
sözleşmeleri ile sağlanan hakları, 
ücret, ikramiye ve sosyal ödeme-
leri ağırlıklı olarak merak ediliyor. 
En çok merak edilenlerden biri de, 
taşeron işçilerin durumu. Daha 
doğrusu, taşeron işçilerinin kadro 
durumu, muvazaalı istihdam tes-
pitinin yapılması ve yargı süreci 
gibi sorular çok sık geliyor.

Bunlar dışında, çalışanların 
otomatik olarak bireysel emekli-
lik sistemine katılımı, iş sağlığı ve 
güvenliğinde işçinin ve işverenin 
hak ve yükümlülükleri, sorum-
lulukları ve işsizlik sigortasından 
yararlanma koşulları ve ödeme 
süre ve miktarı da çok sorulan so-
rulardan. 

n İşçilere yönelik, 
akademinin de yararlandığı 
kitaplar yazdınız. Yayınlanmış 
kaç kitabınız oldu? Bunlardan 
hangisinin işçilere en fazla 
yarar sağladığını 
düşünüyorsunuz? 
Kamuda çalıştığım dönemler-

de, görevim gereği çalışma ha-
yatının tüm sorunlarının içinde 
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olmama rağmen, bunlara ilişkin 
herhangi bir yapıt ortaya koya-
madım. Sadece çağrıldığım kon-
feranslarda bu konudaki bilgileri-
mi ve deneyimlerimi katılımcılarla 
paylaştım. Özellikle üniversite-
lerde düzenlenen konferanslarda 
akademisyen ve öğrencilerle dü-
şüncelerimi, görüşlerimi paylaş-
ma olanağına sahip oldum. Bazı 
dergilerde birkaç makalem ya-
yımlandı. 

Kitap ve makale yazma konu-
sunda büyük performansı, kamu 
görevimden ayrılıp TÜRK-İŞ’te 
danışman olarak göreve başla-
dıktan sonra gösterdim. İlk kita-
bım, ülkemizde ilk kez uygula-
maya başlanan işsizlik sigortası 
konusunda oldu. Kamu görevin-
deyken İşsizlik Sigortası Kanu-
nunun taslak, tasarı çalışmaları 
ile yasama süreci içinde görevli 
olarak yer almıştım. Kamu göre-
vinden ayrılıp TÜRK-İŞ’te danış-
man olarak göreve başladığımda, 
ülkemizde ilk kez uygulanan iş-
sizlik sigortası konusunda işçi ve 
işveren çevrelerinin yeterli bilgi 
sahibi olmadığını gördüm. Keza, 
uygulayıcı kuruluş İŞKUR’un per-
soneli de henüz yeteri kadar eğiti-
lemediğinden, işveren ve işçiler-
den gelen talepleri gerektiği gibi 
karşılayamıyorlardı. Bu tablo beni 
konu hakkındaki bilgilerimi uy-
gulayıcı kurum ve kuruluşlar ile 
paylaşmak üzere ilk kitabım olan 
İşsizlik Sigortası Uygulamaları’nı 

yazmaya zorladı. 2001 yılında bu 
kitabım bir vakıf tarafından bası-
larak satışa sunuldu. 

İkinci kitabımın konusunu, 
yine ülkemizde ilk kez uygulan-
masına başlanan iş güvencesi 
oluşturdu. 2002 ve 2003 yıllarında 
iki ayrı sendika tarafından İş Gü-
vencesi Uygulamaları adlı kitabım 
basıldı. 

Üçüncü kitabımda, sosyal gü-
venlik hukukunun başat konu-
larından olan, işçi ve işvereni çok 
yakından ilgilendiren iş kazaları 
ile meslek hastalıkları uygulama-
larını, yargı kararlarını da dikkate 
alarak yazdım. Sosyal Sigortalar 
ve Genel Sağlık Sigortası Yasa-
sı Uyarınca İş Kazaları ve Mes-
lek Hastalığı Uygulamaları adlı 
kitabım 2011 yılının Ocak ayında 
TÜRK-İŞ, Haziran ayında ise Türk 
Metal Sendikası tarafından basıl-
dı. 

Dördüncü kitabımda, İşsizlik 
Sigortası Yasasında yapılan deği-
şiklikler ile yargı kararlarını dik-
kate alarak, Ücret Garanti Fonu 
ile kısa çalışma ve kısa çalışma 
ödeneği konularını da içerecek 
şekilde, işsizlik sigortası uygula-
malarını tekrar yazdım. İşsizlik 
Sigortası Kanunu Uygulamaları 
adlı kitabım 2013 yılında TÜRK-İŞ 
tarafından bastırıldı. 

Sizin de haklı yönlendirmeniz-
le, beşinci kitabımda, herkesi çok 
yakından ilgilendiren sigortalı-
ların ve hak sahiplerinin birden 
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çok dosyadan gelir aylık alabilme 
haklarını konu edindim. Sosyal 
Sigortalar ve Genel Sağlık Sigor-
tası Yasası Uyarınca Birden Çok 
Dosyadan Gelir/Aylık Alma Hak-
kının Doğması adlı kitabımı 2014 
yılında yine TÜRK-İŞ yayımladı. 

Son kitapçıkta ise, genel sağ-
lık sigortasının kapsamını, genel 
sağlık sigortalılarının yüküm-
lülükleri ile geçindirmekle yü-
kümlü oldukları aile bireylerini, 
gelir testini, genel sağlık sigortası 
primlerini, ödenmesini ve sağlık 
hizmetlerinden yararlanmayla, 
sağlık hizmetinden yararlanırken 
ödenecek katılım paylarını sigor-
talılara kılavuzluk edecek şekilde 
yazdım. Daha çok el kitapçığı olan 
Genel Sağlık Sigortası Uygulama-
ları 2015 yılında yine TÜRK-İŞ ta-
rafından bastırıldı. 

Kitaplarımın dışında, iş ve sos-
yal güvenlik hukuku ile iş sağlığı 
ve güvenliği konularında değişik 
dergilerde tam sayısını bilemeye-
ceğim beş yüzden fazla makalem 
yayımlandı. Kitaplarımın hepsini 
akademik çevrelerin de yarar-
lanmasına olanak sağlayacak şe-
kilde, ancak işçilerin de rahatlıkla 
anlayabileceği yalınlıkta yazma-
ya gayret ettim. Kitaplarımla ilgili 
geri dönüşler, işçilerin, özellikle 
sendika yönetici ve işyeri temsil-
cilerinin tüm kitaplarımdan ya-
rarlandıklarını gösteriyor. Ancak 
baskı adetleri ile talepleri dikkate 
alırsak, son iki kitap daha çok ta-
lep edilmiş ve tükenmiş. 

n Memurluk ve işçi 
sendikalarında geçen yılları 
dikkate aldığınızda, bu iki 
taraftaki konumunuzu nasıl 
tanımlarsınız? 
Hizmeti üreten ile hizmeti alan 

tarafında bulunmak bana çok şey 
kazandırdı. Hizmeti üreten taraf-
tayken, hizmet alanların taleple-
rini, bazen taleplerin yaratacağı 
sosyal faydayı dikkate almadan 
tek boyutlu olarak değerlendir-
diğimizi, hizmeti alan tarafta ise 
bazı isteklerin araştırılmadan, öl-
çüsüzce talep edildiğini gördüm. 
Bu deneyim bana, hizmet üreten 
tarafın karar verici konumun-
da bulunan yöneticilere, hizmet 
alanların istek ve şikayetlerini 
tüm önyargılardan arınmış ola-
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rak değerlendirebilecek davranış 
kazandırılmasının önemli oldu-
ğunu göstermiştir. 

Nitekim hizmet alan tarafın 
temsilcisi olarak, kamu görevlileri 
ile yaptığımız toplantılarda öne-
ri ve isteklerimize hep kuşku ile 
yaklaşıldığını görüyorum. Kamu 
yararı olduğu çok açık olan öne-
rilerimize dahi kuşku ile bakılıyor. 
Hele bu yaklaşım yasama orga-
nımız TBMM’nin alt komisyonla-
rında yasama sürecinde yapılan 
toplantılarda olunca, bu çok daha 
üzücü oluyor. Siz hizmet alanların 
yararına yapmak istediğiniz yasal 
düzenlemeler için görüş ve öneri-
lerini almak üzere sosyal tarafları 
toplantıya çağıracaksınız, sonra da 
taraflarca yapılan önerileri incele-
meden reddedeceksiniz ya da kuş-
ku ile bakacaksınız, bu olmamalı. 

Bu durumlar hizmet üreten ta-
raftayken dikkatimi çekmiyordu. 
Ama şimdi bu tür yaklaşımların 
ne kadar hatalı olduğunu görüyo-
rum. Hizmeti üreten tarafta ye-
niden görev alsam, hizmet alan 
taraftan gelen istek, şikayet ve 
önerilere yaklaşımım çok fark-
lı olurdu. Gelen istek ve önerileri, 
önyargısız ayrıntılı olarak değer-
lendirebilecek yetenek ve dene-
yimdeki uzman personelden olu-
şan bir bölüm kurardım. 

Son derece eminim ki, hizme-
ti alan taraftan gelen istek, öneri 
ve şikayetleri önyargısız olarak 
değerlendiren başta siyasiler ve 
kamu görevlileri, yasa ve hizmet 
üretiminde başarılı olacaklardır. 
Hizmet alanların ihtiyaçlarını tam 
tatmine ortam sağlayacak yeter-
likte, düşük maliyette, daha kali-
teli ve verimli hizmet üretebile-
ceklerdir. 

n Zorunlu bireysel emeklilik 
düzenlemelerinin sosyal 
sigorta sistemine bir katkısı 
oldu mu?
Bireysel emeklilik özel bir bi-

riktirme sistemi. Kendinin veya 
ailesinin geçimi için gerekli har-
camaları karşıladıktan sonra, 
tasarruf edebilecek gelire sahip 
olan kişilerin, kendi istekleri ile 
katılmalarına olanak sağlayan 
bir sistem. Bu sistemde asıl olan, 
katılımcının adına açılan bireysel 
emeklilik hesabına, katılımcının 
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her ay ödeyeceği miktarla sağla-
yacağı birikimlerinin, fonlarda de-
ğerlendirilmesi ve sözleşmesinde 
belirtilen sürenin sonunda, de-
ğerlendirilen birikimlerinin ken-
dine iade edilmesi. 

Ülkemizde bireysel emeklilik 
sisteminin kurulmasını hükme 
bağlayan yasanın hazırlanma ve 
Mecliste kabul edilme sürecinde-
ki çalışmalarda, o tarihteki kamu 
görevim nedeniyle yer almıştım. 
Yasada bireysel emeklilik sis-
temine katılım ülkede yaşayan 
herkesin kendi isteğine bırakıldı. 
Bundaki amaç, küçük miktarda 
da olsa tasarruf edebilen kişiye, 
tasarruflarını değerlendirebilecek 
farklı seçenekler sunmaktı. Sis-
temin ilk kuruluşunda çalışanla-
rın sisteme zorunlu katılımlarının 
sağlanması düşünülmemişti. 

Ancak Bireysel Emeklilik Ta-
sarruf ve Yatırım Sistemi Ya-
sasında Değişiklik Yapılmasına 
Dair Yasa ile çalışanların bireysel 
emeklilik sistemine girişlerini 
zorunlu kılan düzenleme yapıldı. 
Yapılan düzenleme ile 1 Ocak 2017 
tarihinden itibaren 45 yaş altında-
ki çalışanlar, uygulamanın işyer-
lerinde başladığı tarihten itibaren, 
işverenleri tarafından kendilerine 
sorulmadan otomatikman birey-
sel emeklilik sistemine katılımları 
yapılıyor. Onun için de bu yeni ya-
pının adına, “çalışanların otoma-
tik olarak bireysel emeklilik siste-
mine katılımları” deniliyor. 

Her ne kadar işvereni tarafın-
dan otomatik olarak sisteme ka-
tılan çalışan, kendisine sisteme 
katıldığını bildiren yazıyı aldığı ta-
rihten iki ay içinde cayma hakkı-
nı kullanarak sistemden çıkması 
olanaklı ise de, bu uygulama çalı-
şana hiçbir şey kazandırmıyor. 

Doğru olan, çalışanının iste-
mesi halinde sisteme katılımcı 
olarak dahil edilmesi. Bunun yeri-
ne çalışana hiçbir yarar sağlama-
yan uygulamanın tercih edilmiş 
olması, düzenlemenin çalışanın 
yararından çok başka amaç gü-
dülerek yapıldığının gösteriyor. 
Nitekim 6728 sayılı Yatırım Or-
tamının İyileştirilmesi Amacıyla 
Bazı Yasalarda Değişiklik Yapıl-
masına Dair Yasa’da, birikimli ha-
yat sigortalarından veya bireysel 
emeklilik sisteminden çıkanların 
biriken paralarını defaten toplu 
olarak almaları yerine düzenli ay-
lık ödeyen yıllık gelir sigortalarına 
geçmelerinin teşvik edilmesinin 
kabul edilmesi, asıl amacın mega 
projelerin finansmanına kaynak 
sağlayacak fonları oluşturmak ol-
duğunu gösteriyor. 

Çalışanların otomatik olarak 
bireysel emeklilik sistemine ka-
tılımı, kendi iradelerine bırakılıp, 
birikimlerine devletin katkısı ya-
nında işverenlerinin de istekleri 
ile katkılarına olanak sağlansay-
dı, sosyal sigorta sistemine katkı 
sağlamasından söz edilebilirdi. 
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Çalışanların işverenleri tara-
fından otomatik olarak bireysel 
emeklilik sistemine dahil edil-
mesi, bu yapısıyla, sosyal sigorta 
sistemine katkı sağlamak şöyle 
dursun, bireysel emeklilik sis-
temine yaklaşımı dahi olumsuz 
etkiledi. Halen bireysel emeklilik 
sistemine katılımcı olanlar dahil, 
sisteme otomatik olarak katılımı 
sağlananlar, bireysel emeklilik 
fonlarındaki birikimlerinin elle-
rinden alınabileceğinden kuşku 
duyar oldu. İşverenleri tarafından 
1 Ocak 2017 tarihi itibariyle birey-
sel emeklilik sistemine dahil edi-
lenlerin ilk ay içinde %40’tan faz-
lasının cayma hakkını kullanmış 
olması, sisteme olan güvensizli-
ğin kanıtı.

n Çalışma yaşamının 
başındaki gençlerin emeklilik 
hesabını yaptıklarını 
görüyorum. Bunu 
değerlendirir misiniz? Yaşam 
boyu eğitim anlayışından 
sonra yaşam boyu çalışma 
anlayışına gittiğimizi iddia 
edenler de var. Ne 
düşünüyorsunuz?
Çalışma yaşamının başında-

ki gençlerin emeklilik hesapları 
yapmalarının birçok nedeninin 
olduğunu söylemek mümkün. 
Sanırım nedenlerin en başta ge-
leni, işlerini kaybetme korkusu. 
Genç işsizliğin çok yüksek olduğu 
ülkemizde, işini kaybeden kişinin 
ortalama bir yıl içinde tekrar iş 
bulması olası değil. Giderek genç 
nüfustaki işsizlik oranının artıyor 
olması, işsiz kalma korkusunu 
daha etkinleştiriyor. İşindeki bu 
gelecek güvensizliği gençleri işe 
başlarken emekliliği düşünmeye 
itiyor.

Diğer önemli bir neden ise, bir 
an önce emekliliğe ulaşmanın 
kişiye gelir garantisi sağladığı 
düşüncesi. Bu düşünce ücretle-
rin düşük olması nedeniyle uzun 
zamandan beri var. Bir an önce 
emekliliği hak edip, emekli aylığı 
alırken çalışarak gelirini artır-
mak çok kişinin beklentisi. Hele 
erken yaşta emekliliğe ulaşma-
nın mümkün olduğu ülkemizde 
bu istek, kamu görevlileri dahil 
tüm çalışanlarda son derece yo-

ğun. 
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Sosyal sigorta sistemimizin 
emekli aylığının kesilmeden ça-
lışmaya olanak sağlayan düzen-
lemesi bu isteği teşvik ediyor. 
Emekli oldukları tarihi takip eden 
günden sonra aynı veya farklı iş-
yerlerinde sosyal güvenlik destek 
primine tabi olarak tekrar çalış-
maya başlayanların sayısındaki 
artış bunun kanıtı. 

Ancak emekli aylıkları da 
istenen düzeyde değil. 
Emekli aylığı, yaşlılık riskiy-

le karşılaşan sigortalıya ödediği 
primlerin karşılığı olarak gelirinin 
devamlılığını sağlayacak ve geçi-
mini güvence altına alacak sürekli 
bir sosyal gelirdir. Ancak dediğiniz 
gibi, ülkemizin sosyal sigorta sis-
teminin kabul ettiği emekli aylığı 
hesaplama yöntemine göre bağ-
lanan emekli aylığı miktarı, gü-
nümüz koşullarında emekli, dul 
ve yetimlerin geçimlerini sağla-

yacak yeterlikte değil. Emekli, dul 
ve yetimlerin büyük bölümüne alt 
sınır üzerinden aylık ödeniyor. Üç 
statüdeki sigortalılara bağlanan 
alt sınır aylığının ortalamasına 
göre 1300 lira seviyesinde olan bu 
aylıkla, emekli dul ve yetimlerin 
asgari düzeyde dahi geçimleri-
ni sağlamaları olanaksız. TÜİK’in 
yoksulluk verileri dikkate alındı-
ğında, emeklilik sistemimiz yok-
sul üretir bir yapıya dönmüş du-
rumda. Böyle olunca, ileri yaştaki 
emekliler dahi çalışmak zorunda 
kalıyor. Emekli aylığı bağlanmış 
yaşlıların büyük bir bölümü eko-
nomik nedenlere bağlı olarak ça-
lışmak zorunda kalıyor. 

Sayın Tozan, verdiğiniz 
kapsamlı bilgiler için çok 
teşekkür ederiz.
Bana bu fırsatı verdiğiniz için 

ben size teşekkür ederim.
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ÖZET
Yirminci yüzyılın son çeyreği 

itibariyle ekonomi politikalarının 
hakim yüzü olan neoliberalizm 
ile birlikte, devletin ekonomideki 
rolü yeniden tartışma konusu ha-
line gelmiştir. Bu tartışma, çeşitli 
gelişmeler ve görgül deliller çer-
çevesinde neoliberalizm içerisin-
de sürmüştür. Dolayısıyla, neoli-
beral küreselleşme dönemi olarak 
adlandırılabilecek süreçte, devle-
tin rolü Washington ve Post-Was-
hington Uzlaşmaları çerçevesinde 
tanımlanmıştır. Bu çalışmada, söz 
konusu uzlaşmalar çerçevesinde 
neoliberalizmde devletin rolü in-
celenecek olup, günümüz dünya-
sında yükselen devlet kapitalizmi 
uygulamalarını anlamak bağla-
mında bir arka plan oluşturulma-
ya çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Neolibera-
lizm, Devlet, Washington Uzlaş-
ması, Post-Washington Uzlaş-
ması

ABSTRACT
As of the last quarter of the 

twentieth century, neoliberalism, 
the dominant face of the economy 
policies, has become an issue of 
debate about the role of the state 
in the economy. This debate is dri-
ven by neoliberalism within the 
framework of various develop-
ments and empirical evidences. 
Thus, the role of the state in the 
period of neoliberal globalizati-
on is defined in the framework 
of Washington Consensus and 
Post-Washington Consensus. In 
this work, the role of the state in 
neoliberalism will be examined in 
the context these consensus and 
a background will be tried to be 
understood in the context of un-
derstanding the rise of state capi-
talism in today’s world.

Keywords: Neoliberalism, 
State, Washington Consensus, 
Post-Washington Consensus
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GİRİŞ
Kapitalizm ve devlet birlik-

te var olduğundan beri, devletin 
ekonomik bağlamda rolü hep tar-
tışma konusu olmuştur. Ancak, 
yirminci yüzyıl öncekilerden daha 
keskin tartışmaların yaşandığı 
bir dönem olarak tarih sahnesin-
de yer almıştır. Yirminci yüzyılın 
yarısından fazlası Keynes’in dü-
şünceleri çerçevesinde şekillen-
miş olan müdahaleci devlet, refah 
devleti, sosyal devlet gibi kav-
ramlara aşina iken, yüzyılın son 
çeyreği ise devletin küçültülmesi 
tartışmalarının başladığı ve uy-
gulandığı yıllardır. Bunun tezahür 
etmesinin arkasında ise neolibe-
ralizm vardır.

Neoliberalizm, iktisadi ve siya-
si anlamda 1970’lerin sonundan 
itibaren hakimiyet kurmaya baş-
lamıştır. Bu akımın temel nokta-
sı, serbest piyasanın en iyi kapi-
talist örgütlenme mekanizması 
olduğuna yönelik inançtır. Başta 
uluslarüstü kuruluşlar ve büyük 
devletler olmak üzere, neoliberal 
iktisat politikaları giderek artan 
ölçüde egemen olmaya başlamış-
tır. Neoliberalizmin düşünsel kö-
kenleri Avusturya İktisadının ön-
cülerinden Friedrich Von Hayek’e 
dayandırılmaktadır (Lapavitsas, 
2007: 59). Hayek önderliğinde di-
ğer Avusturya İktisat Okulu men-
supları tarafından kabataslak çi-
zilmiş olan neoliberal portre daha 
sonra Milton Friedman’ın başını 

çektiği Parasalcı İktisat Okulu 
tarafından daha da belirginleşti-
rilmiştir. Neoliberalizmi özellik-
le ABD’de Reagan Hükümeti ile 
İngiltere’de Thatcher Hükümeti 
dünya kapitalizminin merkezi-
ne yerleştirmiş ve IMF ve Dünya 
Bankası gibi uluslararası finansal 
kuruluşlar, bu modeli daha çok 
üçüncü dünya ülkelerine 1980’ler 
ve 1990’larda yapısal uyum prog-
ramları adı altında empoze etmiş-
tir. Neoliberal düşünce, en parlak 
döneminde, yani 1990’larda sa-
dece bu kurumlarda değil, tüm 
uluslararası organizasyonlarda da 
(OECD, Birleşmiş Milletler, Dünya 
Sağlık Örgütü gibi) egemen ol-
muştur (Robinson, 2008: 17).

Neoliberalizmle küresel ka-
pitalizm arasında bir nedensellik 
ilişkisi kurmaktan çok, beraber 
filizlenen iki olgu olarak bu iki 
kavramı ele almak daha doğrudur. 
Ancak neoliberal politikalar ka-
pitalizmin küreselleşmesini ko-
laylaştıran bir unsur olarak kabul 
edilebilir. Neoliberalizm, özellikle 
1970’lerde yaşanan petrol krizi ile 
tıkanan Keynesyen kapitalizme 
bir tepki olarak ortaya çıkmıştır. 
Petrol şoku ile gelen borç krizi gö-
rece zayıf olan devletlere “istik-
rar ve yapısal uyum programları” 
adı altında uluslarüstü kurumlar 
tarafından neoliberal politikaları 
uygulatma açısından bir araç gö-
revi üstlenmiştir. 

Devlet müdahalesine daya-
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lı, ulusal sınırları gözeten, fordist 
dönemin Keynesçi Refah Dev-
leti anlayışı neoliberalizmle bir-
likte terke uğramış ve kapitalist 
devlet yeni bir formla karşımıza 
çıkmıştır. Hirsch’in-aşağıda bah-
si geçecek olan-adlandırması 
“uluslararası rekabet devleti” 1 
süreci özetleyen bir kavramdır. 
Artık devlet aygıtı, küresel ak-
törlerin ve hegemon devletlerin 
isteği doğrultusunda, sermayenin 
yayılmacı mantığına destek ola-
cak kolaylıkları sağlamak, küre-
sel teamülleri ulusala dayatmak 
görevini üstlenmiştir.

Neoliberal küreselleşme ve 
neoliberal devlet kavramlarını 
kullanırken, “küresel neolibe-
ralizmin” de sınırlarını çizmek 
önemlidir. Scholte (2005a: 1)’ye 
göre neoliberalizmin küresel ver-
siyonu ya da neoliberal küresel-
leşme, özelleştirme, liberalleşme 
ve deregülasyonla birlikte işleyen 
bir piyasalaşma hamlesidir. Do-
layısıyla, neoliberalizm, klasik 
laissez-faire ekonomisinin mev-
cut küresel düzene uygulanması, 
uyumlaştırılmasıdır. Neolibera-
lizm, “TINA (Başka alternatif yok)” 
düsturu ile küresel düzenin politi-
ka aracı olmuştur.

Neoliberalizm sadece iktisada 
odaklanmamış ancak laissez-fa-
ire piyasa ekonomisinin bir özel 
1– Jessop, rekabet devletini, yurtiçi ya da yurtdışı 
sermayeleri kendine çekebilecek, onların işleyişini 
kolaylaştıracak uygulamaları hayata geçiren ce böy-
lelikle sermayeye bağlı olarak iktisadi büyümeyi he-
defleyen devlet olarak tanımlamaktadır (2009: 158).

türü halini almıştır. Başka bir de-
yişle, neoliberalizme göre, küresel 
ekonomi serbest ve açık bir piya-
sa olmalıdır. Üretim, değişim ve 
tüketim firmalar ve hane halkla-
rının etkileşimine ve arz ile talebe 
bağlı olarak yayılmalıdır. Neolibe-
raller, kamu sektörünün bir şeyler 
yapmasından çok bir şeyler yap-
maya olanak vermesini istemek-
tedir. Uluslarüstü kurumlar, ulu-
sal hükümetler ve yerel otoriteler 
küresel piyasaların verimli işle-
mesini ençoklaştırmak için çeşit-
li düzenlemeler yapmaktadırlar 
(Scholte, 2005a: 8).

Neoliberalizm ve Devlet 
Üzerine Söylem Değişikliği
Hem küreselleşme taraftarları 

hem küreselleşmeyi eleştiren-
ler neoliberalizmi sadece iktisadi 
büyüme, verimlilik, uluslarüstü 
açıklık ve serbest piyasa kapi-
talizmi olarak görmemiş, diğer 
yandan eşitsizlikleri ve kriz eği-
limlerini örtmeye çalışan, yani bir 
kapitalist form olarak görmüşler-
dir. Bu bağlamda neoliberalizm 
küreselleşme ile birlikte 1980’ler-
den itibaren bir “iktisadi doktrin, 
kamu politikası, betimleyici bir 
çerçeve, analitik bir paradigma ve 
sosyal söylem” olarak tartışma 
konusu olmuştur. Böylelikle yir-
mi birinci yüzyılda neoliberalizm, 
“yerleşik liberalizmin” 2 yerini al-
mıştır. (Cerny, 2010: 129).

2– “Embedded liberalism” için bkz. Ruggie, 1982.
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Neoliberalizm iktisat yöneti-
mindeki devletçi stratejilere bir 
tepki niteliğini taşımakta olup, 
özellikle 1930 ile 1970’li yıllar 
arasındaki sosyal refah devle-
ti uygulamalarını hedef almıştır. 
Neoliberal politikalar ülkeler ara-
sındaki mal ve hizmetler, para ve 
sermaye hareketleri üzerindeki 
devlet etkisini kaldırmaya yöne-
liktir (Scholte, 2005b: 38).

“Devletçi stratejilere bir tep-
ki” niteliği taşıması, neoliberaliz-
min devleti yok saydığı anlamına 
gelmemelidir. Neoliberal küre-
selleşme olgusunun devlete ya 
da diğer yönetişim kurumlarına 
ekonomide yer vermemesi söz 
konusu değildir. Neoliberalizmin 
en önemli stratejilerinin başında 
deregülasyon gelmektedir. An-
cak deregülasyon hiçbir kural, 
hiçbir düzenleme yapılmayacak 
demek değildir.3 Çünkü neolibe-
ralizm, piyasaların etkin işlemesi 
ve politikaların verimli olabilmesi 
için bazı kural ve kurumlara ihti-
yaç duymaktadır. Dolayısıyla, ne-
oliberalizm, devleti dışlamaktan 
çok, piyasayı etkinleştirecek bir 
yönetişim mekanizması öngör-
mektedir (Scholte, 2005b: 39). 

Devlet aygıtı, küresel neolibe-
ral politikaların benimsenmesin-
de, uygulanmasında başat rol oy-
nayan bir faktör konumundadır. 

3–  Bu konuda Washington Uzlaşması’nın maddeleri 
açık bir kanıttır. Neoliberalizmde deregülasyon ku-
ralsızlık ve düzensizlik değil, sermayenin rahatça ha-
reket etmesini sağlayacak kurallar ve düzenlemeler 
bütünüdür. 

Dolayısıyla, küreselleşme olgusu 
kapitalizmden bağımsız düşünü-
lemeyeceği gibi, devlet de hem 
kapitalizmden hem de onun bir 
aşaması olan küreselleşmeden ve 
küreselleşmenin ara yüzü neoli-
beralizmden ayrılmaz bir bütün-
dür. Ortada devletin yok olması, 
azalması gibi bir süreç yoktur. 
Yukarıda da bahsi geçtiği gibi bir 
dönüşüm söz konusudur. Bu dö-
nüşümün ürünü olarak, yeni bir 
devlet formu yani neoliberal dev-
let, kapitalist sistemin yirminci 
yüzyılın son çeyreğinden itibaren 
kilit aktörlerinden biridir.

Jessop’a (2002: 454) göre ne-
oliberalizm, yeni bir iktisadi ve 
siyasi projedir. Yeni bir iktisadi 
proje olarak neoliberalizm, ikti-
sadi faaliyetlerin liberalizasyonu 
ve deregülasyonun sadece ulu-
sal temelli değil, daha önemli bir 
biçimde, sınırları aşarak küresel 
bir ekonomi inşasına katkıda bu-
lunmak, devlet mülkiyetindeki 
şirketlerin ve devletin sağladığı 
hizmetlerin özelleştirilmesi, özel-
leşmeden arta kalan kamu kesi-
minin de piyasa koşullarına göre 
yönlendirilmesidir. Bununla bir-
likte neoliberalizm, kamu refahı-
nın, ulusal talebi canlandırmaktan 
çok uluslararası üretime yönelik 
kullanımını içerir. Siyasi bir pro-
je bağlamında ise neoliberalizm, 
Keynesyen ulusal refah devleti ve 
karma ekonomiyle vücut bulmuş 
olan devlet müdahalesini ve kri-
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ze girmiş olan Atlantik Fordizmi-
ni geri plana iten bir olgudur. Bu 
bağlamda neoliberal politikalar, 
devlet müdahalesini “yönetişimin 
yeni formları” ile piyasaya dayalı 
ekonomik yapıyı massetmeye-
cek şekilde olduğu sürece meşru 
kılmaktadır. Dolayısıyla neolibe-
ralizm, devlet mekanizmasına pi-
yasa şartlarının güvenliğini sağ-
lamak ve arz yanlı politikalarla 
ulusal ekonominin uluslar üstü 
ekonomiye uyum sürecini baş-
latmak görevini biçmiştir. Böyle-
likle, talep yaratma odaklı devlet 
müdahalesinin bir başarısızlık 
olarak görünmesinin sonucu ola-
rak devletten piyasa güçlerine ve 
farklı yönetişim mekanizmaları-
na bir kayış ortaya çıkmaktadır. 
Neoliberal paradigma çerçeve-
sinde ABD ve ulusötesi kurum-
lar, Washington Uzlaşması ile bu 
durumu-devlet başarısız, piyasa 
verimli- ulusal bazlı olmaktan çı-
kararak politikaları tüm dünyaya 
yayılacak bir biçimde küreselleş-
mesini hedeflemişlerdir.4

Neoliberalizme göre yaşanan 
krizler ve kalkınamama sorunu-
nun en büyük nedeni yoğun dev-

4– Neoliberal politikalar, her ne kadar devlet aygıtı-
nın ekonomiden çekilmesi ve serbest piyasa meka-
nizmasının etkin işlemesini öngörse de deneyimler 
devletin ekonomik yaşamda varlığını sürdürdüğünü 
ortaya koymaktadır. “Government failure-Devlet 
başarısızlığı” ilkesiyle, “minimal devlet” anlayışını 
benimseyen bu politik mekanizma ve bu politik me-
kanizmanın uygulayıcıları, özellikle 1990’ların orta-
larından itibaren devletin iktisaden varlığını kabul 
etmiş ve küresel kapitalizmin gerekleri çerçevesinde, 
sermaye hareketlerinin hareketliliği önündeki pü-
rüzleri kaldıran, onları ülkesinde özümseyen bir yeni 
devlet biçiminin varlığını kabul etmiştir. 

let müdahalesidir. Bu bağlamda 
piyasaya, büyük kamu sektörü ve 
devlet denetiminden kurtulmak 
için aktif bir rol biçilmiştir. Çünkü 
neoliberalizmde devlet, bir sorun 
çözücü değil sorunların baş ne-
deni olarak görülmektedir (Öniş 
ve Şenses, 2013: 348).

Neoliberalizmin yükselişi, ulu-
sal kalkınmacılığı ve kamu yara-
rını öngören devlet anlayışını arka 
plana iten yeni siyasal iktisat ile 
perçinleşmiştir. Neoliberal düşün-
cede devlet, toplumla tamamen 
ayrışmış soyut bir kurum olarak 
değil, kendi başına gücü olan bir 
çıkar grubu olarak nitelenmekte-
dir. Bu, neoliberallere göre, kişisel 
yarara yönelik faaliyetlerin devlet 
müdahalesi kanalıyla giderek art-
masının nedenidir. Dolayısıyla ne-
oliberaller, “piyasaların serbest-
leştirilmesi ve devletin ekonomik 
anlamda küçültülmesi bu sorunu 
azaltacak bir süreci başlatabi-
lir” iddiasındadır (Öniş ve Şenses, 
2013: 348-349).

Sosyal, siyasal ve iktisadi an-
lamda hem küreselleşme ile eş-
değer olarak görülen hem de yeni 
bir yeniden yapılanma süreci ola-
rak irdelenen neoliberalizm, gö-
rüldüğü üzere iktisadi anlamda 
yayılarak hem toplumsal hem de 
yönetsel bağlamda tüm alanları 
kapsayan bir süreçtir. Reel sos-
yalizmin çözülmesi ve dünyanın 
kapitalist hegemonya altına gir-
mesi sonucu, neoliberal dönüşüm, 
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piyasanın devlete karşı zaferi 
olarak nitelenmektedir. Keynes-
yen refah devletinin çözülmesi ve 
devletin uluslararasılaşması bağ-
lamında işlev ve yükümlülükleri-
nin değişime uğradığı bu süreçte 
“minimal devlet” söylemi etkin 
olmuştur. Özelleştirme ve dere-
gülasyon uygulamalarıyla birlikte 
hem ideolojik hem de siyasi olarak 
neoliberalizm küreselleşmenin 
tüm toplumsal ilişkileri hedef alan 
bir aygıtı olarak ele alınabilir.

Neoliberalizmin küresel bir po-
litika haline dönüştüğü dönem, 
genel olarak iki sürece indirgene-
rek incelenmektedir: Washington 
Uzlaşması ve Post-Washington 
Uzlaşması. Bu bağlamda neolibe-
ral küreselleşmenin uzanımları 
olarak kabul edeceğimiz bu iki 
uzlaşma sürecini konu edinmek, 
hem iktisat politikaları hem de 
yeni devlet formu üzerine bir bil-
gilendirme sunacaktır. 

“Minimal Devlet” Söyleminin 
Yükselişi: Washington Uzlaşması

Washington Uzlaşması temel 
olarak, neoliberal politikaların 
başta tüm geç kapitalistleşmiş ül-
keler olmak üzere, küresel ölçüde 
uygulanabilirliğini hedefleyen, bu 
açıdan ulusötesi bir çerçeveye bü-
rünen ve neoliberalizmin özünü 
beyan eden bir süreçtir. Dolayı-
sıyla da, Washington Uzlaşması’nı 
“neoliberalizmin manifestosu” 
olarak adlandırmak yanlış olma-
yacaktır.

Uzlaşmayı “Washington” adı ile 
ilk olarak Williamson (1990) ifa-
de etmiştir. Williamson, bu teri-
mi kullanarak Washington mer-
kezli ulusötesi kuruluşların Latin 
Amerika ülkelerine önerdiği ve 
üzerinde minimum anlaşma ve 
uzlaşı sağlanmış olan politikala-
rı isimlendirmeyi amaçlamıştır. 
Williamson, burada amacının li-
beral reformların arka planında 
entelektüel bir uzlaşma olduğunu 
belirtmek değil, bu politika öneri-
lerinin Washington merkezli ku-
rumlarca adapte edildiğini vurgu-
lamak olduğunu belirtmektedir. 
(Williamson, 2000: 251).

Williamson’un Washington mer-
kezli kurumlar olarak niteledi-
ği, IMF’nin ve Dünya Bankası’nın 
uzlaşmasıyla Latin Amerika’ya 
önerilen ve neoliberalizmin özü-
nü yansıtan politika önerilerinin 
öncelikleri şu şekilde sıralanabilir 
(Willliamson, 2000: 252):

n Mali disiplin
n Kamu harcamalarının yük-

sek gelir getirecek alanlara yön-
lendirilmesi

n Vergi reformu
n Faiz oranlarının serbestleş-

tirilmesi
n Rekabetçi bir döviz kuru
n Ticaretin serbestleştirilmesi
n Doğrudan yabancı sermaye 

girişlerinin serbestleştirilmesi
n Özelleştirme
n Deregülasyon (piyasaya gi-

riş ve çıkış engellerinin kaldırıl-
ması)
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n Mülkiyet haklarının güven-
ce altına alınması

Bu tür liberalleşme önerileri-
ne sahip ve yukarıda “neolibe-
ralizmin manifestosu” olarak ni-
telenen Washington Uzlaşması, 
Williamson’a (2000: 254) göre ise 
ideolojik bir neoliberal söylem ol-
maktan çok, belirli bir coğrafyaya, 
yani Latin Amerika’ya önerilen bir 
politika dizininden ibarettir. Bu 
bağlamda Washington Uzlaşma-
sı, Williamson’un deyimiyle Latin 
Amerika coğrafyasının ihtiyaçları 
doğrultusunda ortaya konan ön-
lemlerdir. Fakat Williamson, her 
ne kadar sadece Latin Amerika 
odaklı politika önerileri olarak 
kabul etse de, kendisi de pratikte 
uygulamanın böyle olmadığını ve 
Washington Uzlaşması’nın gerek-
lerinin benzer şekilde Afrika ve 
Asya ülkelerine de uygulandığını 
görmüş ve bu politikaların nerede 
ve ne zaman olduğu önemli olma-
dan her şekilde uygulanabileceği 
algısı ortaya çıktığını da ifade et-
miştir (Williamson, 2000: 255).5 

Yavuz (2007: 26), Williamson’a 
(2000) dayanarak, bahsi geçen 
süreci şu şekilde toparlamaktadır:

“…Fakat, Williamson’ı bu açık-
lamayı yapmaya mecbur bıraka-
cak şiddet ve yoğunlukta olmak 
üzere Washington Uzlaşması, 
‘Reaganomics’, “yeni emper-
yalizm’’ veya “küresel ekono-

5– Washington Uzlaşması ile ilgili farklı yorumlar 
ve farklı tanımlamalar söz konusudur. Ancak çalış-
ma, bu politikaların neoliberal küreselleşmenin bir 
manifestosu olarak ulusötesi bir biçim almasıyla il-
gilendiği için bahsi geçen yorumlar konu dışı bırakıl-
mıştır. Bu yorumlarla ilgili ayrıntılı bilgi için William-
son (2000)’a başvurulabilir.

minin laissez-faire’i anlamında 
kullanılmıştır ve hali hazırda da 
böyle kullanılmaktadır. Böyle-
ce, Williamson, belirli bir tarihsel 
momente ve dünyanın belirli bir 
bölümündeki koşullara uygun 
görerek, on maddede özetlemeye 
çalıştığı politika demetine “Was-
hington Uzlaşması” adını verme-
siyle birlikte, terimin, kendisinin 
amaçladığı anlamı aşarak, derhal 
popülerleştiğini ve ideolojik bir 
anlam içermeye başladığını be-
lirtmektedir.”

Washington Uzlaşması, geniş 
ve yaygın devlet müdahalesine 
bir tepki olarak algılanabilir. Uz-
laşmanın temel düşüncesi, piya-
sanın kendi haline bırakıldığında 
daha iyi çalışacağı şeklindedir. Bu 
bağlamda uzlaşmaya göre, eğer 
düzgün çalışmasa, işlemese bile 
devlet müdahalesi ile bu işlevsiz-
liği düzeltmenin bir garantisi yok-
tur. Çünkü devletlerin kötü per-
formansı olan bir piyasayı yukarı 
çıkacak düzeltecek bir kapasitesi 
olmayabilir (Fine, 2001: 134).

Görüldüğü üzere, Washington 
Uzlaşması, sadece piyasa güç-
lerine sonsuz güveni gerektiren 
politika reçeteleri değil, aynı za-
manda devlet-piyasa karşıtlığına 
da odaklanmış analitik bir ajan-
da olarak değerlendirilmektedir. 
Ama bu analitikliğin zıttı olarak 
bir paradoks ortaya çıkmaktadır. 
Devlet aygıtı neoliberal politikalar 
ekseninde yeniden canlanmıştır 
(Fine, 2001: 136).
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Paradigmanın Yenilenişi- 
“Piyasa Dostu Etkin Devlet”: 
Post-Washington Uzlaşması
Washington Uzlaşması 1990’la-

rın başlarından itibaren çeşitli iti-
razlarla karşılaşmıştır. Uzlaşmanın 
temel hipotezi, “ne olursa olsun 
serbestleştirme politikaların gi-
derek yayılması iktisadi ilerle-
meyi sağlayacaktır” görüşüdür. 
Ancak neoliberalizme karşı artan 
eleştiriler, uygulamada bunun 
gerçekleşmediğini özellikle Doğu 
Asya örneği üzerinden ifade et-
mektedirler (Öniş ve Şenses, 2013: 
350).

Doğu Asya üzerinden süre-
gelen bu tartışmalar ile birlikte, 
Dünya Bankası’nın neoliberal or-
todoksiden keskin olmayan ama 
önemli kayışı bankanın baş ik-
tisatçılarından Joseph Stiglitz’in 
1998 yılında WIDER’de yaptığı ko-

nuşma ile belirginleşmiştir (Sa-
ad-Filho,2010: 6; Marangos,2008: 
229). Aynı zamanda yeni kurum-
sal iktisadın da öncülerinden olan 
Stiglitz, bu konuşmasında, neoli-
beralizmin minimal devlet anla-
yışının sorunları çözemediğini ve 
devletin yeniden sahnede olması 
gerektiğini vurgularken, devletin 
bu yeniden çıkışını da pür dev-
letçilik olarak değil, piyasa dostu 
etkin devlet olarak algılamanın 
gerekliliğini ifade etmiştir. Bu yeni 
politikaları da Post-Washington 
Uzlaşması olarak niteleyen Stig-
litz, böylelikle ana hatlarıyla neo-
liberal iktisat politikaları üzerinde 
bir yenileme girişimini önermiştir. 
Rodrik (2006) de bu politika anla-
yışını pot olarak nitelemek yerine 
kapsamı çoğaltılmış-genişletil-
miş Washington Uzlaşması ifade-
sini tercih etmektedir.

Çizelge 1. Genişletilmiş Washington Uzlaşması
Orijinal Washington Uzlaşması Genişletilmiş Washington Uzlaşması ile 

birlikte eklenen 10 yeni madde
Mali disiplin Kurumsal yönetişim
Kamu harcamalarının yüksek gelir 
getirecek alanlara yönlendirilmesi

Yolsuzlukla mücadele

Vergi reformu Esnek işgücü piyasaları
Finansal serbestleştirme DTÖ anlaşmaları
Faiz oranlarının serbestleştirilmesi, 
rekabetçi bir döviz kuru

Finansal kurallar ve standartlar

Ticaretin serbestleştirilmesi İhtiyatlı sermaye hesapları açılması
Doğrudan yabancı sermaye girişlerinin 
serbestleştirilmesi

Aracı olmayan döviz kuru rejimleri

Özelleştirme Bağımsız merkez bankaları/enflasyon 
hedeflemesi

Deregülasyon Sosyal güvenlik ağları

Mülkiyet haklarının korunması Yoksulluğun azaltılmasının 
hedeflenmesi

Kaynak: Rodrik, 2006: 978
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Rodrik’e (2011: 149) göre, Was-
hington Uzlaşması üzerinde ya-
pılan düzeltmeler Çizelge 1’de yer 
alan ek birtakım reformları da 
içine alacak şekilde genişletil-
me olarak gerçekleşmiştir. Sorun 
Washington Uzlaşması’nda de-
ğildi, yapılması gereken daha de-
rin reformlarla uzlaşmayı başarılı 
kılmaktı. “ikinci nesil reformlar” 
adı verilen bu uygulamalar tica-
ri serbestliğin tek başına iktisadi 
büyümeyi sağlayamayacağı ve 
çeşitli makroiktisadi politikaların 
belirlenerek (örneğin enflasyon 
hedeflemesi) büyümenin sağlan-
ması şeklinde yorumlanmıştır. 

Özelleştirme, liberalleşme, de-
regülasyon bu yeni uzlaşmada 
varlığını korumaktadır. Bu bağ-
lamda Post-Washington Uzlaş-
ması’nın kökeninde yine neoli-
beralizm vardır. Uzlaşma sadece 
neoliberal politikaları düzenleye-
rek neoliberalizmin yeni bir sü-
rümünü yaratmayı ve bu sürüm 
içine de devleti etkin olarak yer-
leştirmeyi hedeflemiştir (Scholte, 
2005a).

Doğu Asya ülkelerinin hem 
iktisadi büyümede hem de diğer 
toplumsal göstergelerde sağla-
dıkları başarılar topyekün kalkın-
ma hamlelerinin de başarılı oldu-
ğunu kanıtlamıştır. Bu dönemde 
neoliberaller, bu başarının piya-
saya olan sınırsız güven sayesin-
de gerçekleştiğini ve bu ülkelerin 
diğer gelişmekte olan ülkelerden 

daha dışa açık ve daha az koru-
macı olmalarından, yani neolibe-
ral uygulamaları izlediklerinden 
ötürü başarılı olduklarını iddia 
etmektedir. Onlara göre, devletçi 
ekonomi politikaları uygulayan 
ülkelerde büyüme oranları düş-
müş, gelir eşitsizlikleri de giderek 
artmış, istihdam yaratacak kadar 
yatırımlar yapılmamıştır. Ancak, 
Doğu Asya ülkeleri üzerine yapı-
lan çalışmalar bu iddiaları yan-
lışlamıştır (Öniş ve Şenses, 2013: 
351): 

“Çünkü özellikle Güney Ko-
re’nin ve Tayvan’ın yüksek ik-
tisadi başarısının temelinde hızlı 
sanayileşme ve ihracat performan-
sındaki yüksek artışlar olduğu 
görülmüştür: Hızlı büyüme ve 
sanayi üretiminin ve ihracatın çe-
şitlendirilmesi, öyle basit biçimde 
sadece serbest piyasa mantığına 
bağlılıkla açıklanamazdı: Uzun 
dönemli rekabet gücüne ve dina-
mik karşılaştırmalı üstünlüklere 
yönelik müdahaleci stratejiler ve 
etkin bir sanayi politikası, bu ül-
kelerin başarısına katkıda bulu-
nan ana etkenlerdi.”

“Doğu Asya Mucizesi” gibi gör-
gül delillerin de etkisiyle 1990’lar-
dan itibaren Bretton Woods 
kurumları, neoliberalizmin uy-
gulamalarındaki katılığı esnete-
rek Post-Washington Uzlaşması 
olarak nitelenen yeni bir aşama-
ya yönelmiştir. Özellikle Dünya 
Bankası’nın kalkınma sürecinde 
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devletin rolü üzerine yayınlamış 
olduğu raporlar,6 ekonomiden 
devletin çekilmesi konusunda bir 
geri adım atıldığının kanıtı niteli-
ğindedir. Bu noktada, devletin ne-
oliberal düzendeki yeni rolü etkin, 
piyasa dostu devlet, mekanizması 
da yönetişimdir.

Dünya Bankası raporları “iyi 
yönetişim”7 ve “piyasa dostu 
devlet”8 şeklindeki tanımlama-
larla kapitalist devletin neoliberal 
formuna yeni eklemeler yapmış-
tır. Burayı açmadan önce yöneti-
şim kavramına açıklık getirmek 
gerekecektir.

Yönetişim, Jessop’a (1998: 29) 
göre, sosyal bilimler kavram da-
ğarcığına yirminci yüzyılın son-
larında giren “moda” bir sözcük 
olarak kuram öncesi ve eklektik 
arka plana sahiptir. Bu yönüyle de 
küreselleşme kavramında oldu-
ğu gibi, yönetişim kavramında da 
tek bir tanımlamadan söz etmek 
doğru değildir. Yeni bir tartışma 
olarak yönetişim kavramı giderek 
ulusaldan küresel biçimlere doğru 
eviren bir süreç olmuştur.

Eklektik ve kuram öncesi bir 
arka plana sahip olan yönetişim 
kavramı, yönlendirme, rehberlik 
ve yönetme tarzını betimleyen bir 
kavramdır. Bu bağlamda Jessop’a 
(1998: 30) göre, “yönetişim, yö-
netme tarzı ve biçimleri, yönetim 

6– En önemlilerinin başında 1997 yılında yayınlanan 
“Değişen Dünyada Devlet” başlıklı rapor gelmektedir.

7– Good governance

8– Market-friendly state

yönetmekle yükümlü kurum ve 
kuruluşlar, yönetme ise yönetme 
eyleminin kendisidir.”

Güzelsarı’ya (2003: 19) göre, 
yönetişim, kamu-özel, dev-
let-devlet dışı, ulusal-uluslarara-
sı kurum ve pratikler tarafından 
gerçekleştirilen bir işlev olarak 
tanımlanmaktadır. Genel anlam-
da yönetişim kuramcıları özellikle 
yönetme işlevinin ulus-devletle 
sınırlı olmadığını ve bu işlevin ye-
relden ulusala, ulusaldan ulusla-
rarası düzleme uzanan bir geniş 
çerçeve içerisinde gerçekleştiğini 
ifade etmektedirler. Buna göre, 
“ortak bir amacı gerçekleştirmek 
için tek özneli, merkezi, hiyerar-
şik bir işbölümüne dayalı olarak 
üretim yapan, bunun gerçekleş-
mesine kaynakları kendiliğinden 
kullanan yönetimden, ‘ağ’ ilişkile-
ri içinde konumlanmış, çok aktör-
lü, adem-i merkezi, kendisi yap-
maktan çok toplumdaki bütün 
aktörleri yetkilendiren, yönlen-
diren ve kaynakların yönlendi-
rilmesini kolaylaştıran yönetişim 
anlayışına geçildiği” ileri sürül-
mektedir (Tekeli, 1990’dan akta-
ran Güzelsarı, 2003: 19). 

Bu bağlamda, yönetim olgusu-
nu devletle eşdeğer tutan klasik 
yönetim kavramından farklı ola-
rak yönetişim, devletin dışında 
tanımlanan piyasa ve toplum ala-
nında faaliyetler gösteren örgüt-
leri de kapsayan bir kavramdır. 
Yönetişim ile sivil toplum örgütleri 
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de yönetim sürecine dahil olmak-
tadır. Dolayısıyla, yönetişim hi-
yerarşik bir yapının ötesinde çok 
kutupluluğun temsili olan, karşı-
lıklı bağımlılık ve işbirliğini öngö-
ren heterarşik bir kavramdır. 

Dünya Bankası’nda Post-Was-
hington Uzlaşması ile birlikte “mi-
nimal devlet” anlayışı yerini “et-
kin devlet” anlayışına bırakmıştır. 
Buna göre devlet, piyasaların ve 
toplumsal yapının yönetilmesi ve 
düzenlenmesi konusunda önem-
li bir rol oynamalıdır. Bu gereği 
de banka, “iyi yönetişim” kavra-
mıyla açıklar. Dünya Bankası’na 
göre yönetişim, iktisadi ve sos-
yal kalkınmada devletin, çeşitli 
kurumsal yapıları ile düzenleyici 
ve yönetici olarak yer almasıdır, 
iktisadi ve sosyal kaynakları yö-
netmesidir (World Bank, 1992: 3). 
Dünya Bankası, yönetişim terimi-
ni ilk defa, Afrika’nın yapısal uyum 
programına bağlanmasına yöne-
lik oluşturulması gereken siyasal 
ve hukuki kurumları tanımlarken 
kullanmıştır. Banka’nın, yöneti-
şim kavramım geliştirmesi ve “iyi 
yönetişim” biçiminde formüle et-
mesinin temelinde, yapısal uyum 
programının başarıyla gerçekleş-
mesi için gerekli kurumsal yapılar 
üzerinde odaklanmaya başlama-
sının etkisi vardır. Kurumlaşmaya 
yönelik çerçevenin belirlenmesi 
ve bu çerçevenin gerçekleştiril-
mesinin gelişmekte olan ülkelere 
borç vermenin gerekli şartı olarak 

sunulması, Banka’nın bu ülkeler-
deki etki alanının gittikçe arttığı 
bir döneme denk düşmektedir 
(Zabcı, 2002: 159-160).

Post Washington Uzlaşması 
ile iktisadi, hukuki ve sosyal ku-
rumsal yapıların iktisadi başarı 
için önemli birer unsur oldukları-
na yönelik düşünceler benimsen-
miştir. Yönetişim, bu kurumların 
da içinde dahil olduğu kapsamlı 
bir süreçtir. Dolayısıyla, yönetişim 
bu kurumlar ile iktisadi büyüme 
arasındaki ilişkiyi yansıtır. Bu çer-
çevede iyi yönetişim kalkınmanın 
temel bir amacı olup, politika dü-
zenlemelerin daha başarılı kılan 
ve ekonomik çıktıları geliştiren 
bir yöntem olup, devlet-toplum 
arasındaki ilişkinin en iyi şekil-
de sürdürülmesi ve neoliberal bir 
küresel kapitalizm çerçevesinde, 
daha iyi yaşam daha sağlıklı bir 
ekonomik yapı hedefine sahip bir 
terimdir (Acemoglu, 2008; Rodrik, 
2008; Woods, 2000).

Kiely’nin (1998: 686) “revi-
ze edilmiş neoliberalizm” ola-
rak nitelediği ve özellikle Doğu 
Asya Mucizesi sonrası başlayan 
sürecin devlet bazında iki temel 
düsturundan bir olan piyasa dos-
tu devlet, devlet müdahalesinin 
merkezinde piyasa olan neolibe-
ral kapitalist ekonominin iyi çalış-
ması için bir düzenleyiciliği ifade 
etmektedir.

Özellikle Doğu Asya ülkeleri-
nin başarılarını anlatan ve alışıla-
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gelmişin dışında olan çalışmalar 
ve yayınlar, kurumların önemi-
ni ve piyasanın etkin işlemesini 
sağlayacak bir unsur olarak dev-
letin performansını geliştirme-
ye önem vermiştir. Bu bağlamda 
Post-Washington sürecinin en 
önemli unsurlarından biri, dev-
lete kalkınma sürecinde önemli 
görevler düştüğünün anlaşılması 
olabilir. Neoliberalizme göre, eko-
nomik yaşamda piyasa etkisini 
maksimize etmenin yolu devlet 
etkisini minimize etmektir. An-
cak Post-Washington Uzlaşma-
sı’nda de her ne kadar piyasaların 
serbestleştirilmesi ve piyasa te-
melli küresel bir ekonomi öngö-
rülse de, burada, devlet, piyasanın 
ikamesi değil tamamlayıcısı ola-
rak görülmüştür. Çünkü geçmiş 
deneyimler-özellikle Doğu Asya, 
devletin piyasanın etkin işleme-
si için önemli bir unsur olduğunu 
göstermiştir. Bu bağlamda, Doğu 
Asya örneğinin de gösterdiği üze-
re, Post-Washington Uzlaşması, 
kalkınmada devletin önemli roller 
üstlenmesi gerekliliğinin farkı-
na varmıştır. Aslında bu durum, 
neoliberal paradigma ile bir para-
doksa neden olmaktadır. Çünkü 
neoliberalizm ekonomide piya-
sanın etki alanını genişletmenin 
yolunun devletin etki alanını da-
raltmaktan geçtiğini öngörmek-
tedir. Ancak Post-Washington 
süreci bu noktada biraz farklılık 
arz etmektedir. Yukarıda da bah-

sedildiği üzere, ekonominin ser-
bestleştirilmesi önceliği altında 
devletle piyasanın birbirine ra-
kip değil, birbirinin tamamlayı-
cısı olduğu düşüncesi hakimdir. 
Post-Washington Uzlaşması’nda, 
dışa açık ve serbest piyasa eko-
nomisinin hakim olduğu bir yapı-
da devletin etkin bir rol oynama-
sı gerektiğinin vurgusu yapılmış 
olup, en çok da finansal sistemin 
düzenlenmesi konusunda devle-
te görevler biçilmiştir. Dolayısıyla 
da devlet, piyasanın etkin işleme-
sini sağlamak ve performansını 
yükseltmek bakımından oldukça 
önemlidir (Öniş ve Şenses, 2013: 
364).

Piyasanın etkinliği bakımın-
dan devletin taşıdığı bu önem 
Öniş ve Şenses’e  (2013: 365) göre, 
aşağıdaki öğeleri kapsamaktadır:

1. Devlet içi teşvik düzenleme-
leri ve ödüllendirme sistemleri, 
devlet bürokrasisinin kalitesini 
yükseltmek bakımından önemli-
dir.

2. Rekabet idari etkinlik açı-
sından önemlidir. Devlet birbiriyle 
rekabet eden kamu kuruluşla-
rı oluşturabilir ve özel şirketleri 
kamu kuruluşlarıyla rekabet et-
meye teşvik edebilir. Bununla bir-
likte, devlet şirketleri rekabetçi 
bir ortamda özel şirketler kadar 
etkin bir performans göstermek-
tedirler. 

Bu bağlamda Post-Washing-
ton sürecini, önceki neoliberal sü-
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reçten ayıran başlıca unsur etkin 
kurumların kalkınmanın temel 
bir bileşeni olarak kabul edilmiş 
olmasıdır. Öniş ve Şenses’e (2013: 
367) göre, Post-Washington’un 
düşünsel temelini oluşturan sen-
tez, önceki uzlaşmada basite in-
dirgenmiş neoliberal kalkınma 
anlayışından öteye geçişi simge-
lemektedir:

“Bir yandan, önemli piyasa ak-
saklıklarının üstesinden gelmede 
devletin etkin bir rol oynama-
sı gerektiği kabul edilmekte; öte 
yandan, piyasa aksaklıklarını gi-
dermeye çalışırken devletin gös-
tereceği performansı yükseltme-
nin yollarına ilişkin temel konular 
dikkate alınmaktadır.”

Benzer şekilde Fine’a göre de, 
Post-Washington Uzlaşması’nın 
birkaç özelliği dikkat çekmekte-
dir. Birincisi, Post-Washington 
Uzlaşması, şekil olarak Washin-
gton Uzlaşması’nın keskin bir 
eleştirisini yapmakta ve devlet 
müdahalesinin gerekliliğini vur-
gulayarak, ilkine bir alternatif 
olarak ortaya çıkmaktadır. İkin-
cisi, Post-Washington Uzlaşması 
devlet piyasa karşıtlığı üzerinden 
oluşan analitik gündemi reddet-
mekte ve bu ikisinin birbirini ta-
mamladığını, karşıt olmadıkları-
nı ve birlikte çalışabileceklerini 
ifade etmektedir. Üçüncü olarak, 
Post-Washington Uzlaşması, kal-
kınma iktisadına ve politika tar-
tışmalarına devletin rolü ile ilgili 

piyasa başarısızlıkları üzerinden 
yeni alternatif bir gündem sun-
maktadır. Dördüncü ve son olarak 
ise, dünyayı daha yaşanabilir kıl-
mak adına “sosyal” olanı tekrar 
analize dahil etmektedir (Fine, 
2001: 139).

Neoliberal politikaların ikin-
cil bir sürümünü ifade eden 
Post-Washington Uzlaşması, il-
kinden farklı olarak, devleti ve-
rimli ve etkin bir şekilde, piyasa 
dostu olarak yönetişim unsuruy-
la sürece dahil etmekle beraber, 
özelleştirmeler başta olmak üze-
re, temel uygulamaları geri plana 
atmayıp neoliberal özelliğini ko-
rur. Bu bağlamda minimal devlet 
anlayışı birinci nesil neoliberaliz-
min bir unsuru iken, etkin, piyasa 
dostu ve yönetişimci devlet ikincil 
neoliberalizmin unsurudur. Dola-
yısıyla, ikincil sürüm neolibera-
lizm kurumsal yapıların önemini 
ve etkinliğini vurgulamaktadır. 
Bu yönüyle dönemin popüler ik-
tisat akımı olan Yeni Kurumcu İk-
tisat’ın bir ürünü olarak da nitele-
mek mümkündür.9

Genel Değerlendirme
Bu çalışmada, neoliberal küre-

selleşme ile birlikte yeniden ya-
pılanma sürecine giren devletin, 
ekonomideki rolünün ilgili dönem 
içerisinde geçirdiği değişim konu 
edinilmiştir. Kapitalizmin altın 
çağı olarak adlandırılan, 1945-70 

9– Post-Washington Uzlaşması’ndaki Yeni Kurumcu 
vurgu ve nitelikler için bkz. Yavuz (2007).
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döneminin, yani müdahaleci ka-
pitalizm döneminin ulusal kalkın-
macı ve sosyal refah devleti uy-
gulamalarının karşısında hem o 
dönemin mevcut koşulları çerçe-
vesinde hem de ideolojik bağlam-
da “minimal devlet” vurgusu ile 
yükselen neoliberal paradigmalar 
Washington Uzlaşması adı verilen 
bir kurallar zinciri çerçevesinde 
şekillendi. 1990’ların ortalarına 
değin, finansal kuralsızlaştırma, 
mal ve hizmet ticaretinin ser-
bestleştirilmesi ve özelleştirme 
ekseninde devletin küçültülmesi 
odaklı stratejiler, başta Doğu Asya 
deneyimi olmak üzere, çeşitli ko-
şul ve görgül delillerin etkisiy-
le gözden geçirilmeye başlandı. 
Devletin ekonomik bağlamda geri 
plana itilmesi olumlu sonuçlar 
vermediği için Washington Uzlaş-
ması adeta revize edilerek piyasa 

aksaklıklarının giderilmesi üze-
rinden yeni söylem “piyasa dostu 
etkin devlet/düzenleyici devlet” 
oldu ve bu söylem Post-Washin-
gton Uzlaşması adı altında ifade 
edilmeye başlandı. Böylelikle dev-
letin ekonomik hayattaki önemi 
yeniden gündeme gelmiş oldu.

Çalışmada, neoliberalizmde 
devletin rolünün değişiminin ele 
alınması, günümüz dünyasında 
yeniden yükselen devlet müda-
haleciliğini anlamak adına bir çer-
çeve oluşturmak amaçlanmıştır. 
Bu doğrultuda, başta dünyanın 
geri kalanının yükselişi (rise of 
the rest) ve devlet kapitalizminin 
küreselleşmeyle uyumlu bir şe-
kilde işleyerek öne çıkması konu-
sunda, Batı’nın devlet müdahale-
ciliğini anlamak, karşılaştırmalı 
analizler için faydalı olacaktır.
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ÖZET
Jack, buhar kazanlarındaki ve 

buhar makinelerindeki işçilerin 
hayatlarına değinen bir romandır. 
Daudet, bu romanda, iş hayatının 
detaylarından ziyade işçilerin ha-
yal dünyalarına dokunan ve on-
ların duygularını harekete geçiren 
detaylarla ilgilenmektedir. Ayrıca 
yazar, edebiyatın içinde, iş dünya-
sında kullanılan “aşağı tabakalar” 
gibi bazı özel ifadeleri de anımsat-
maktadır.

Jules ve Edmond Goncourt Kar-
deşler, ölümünden sonra iki yönlü 
bir hayat yaşadığını keşfettikleri, 
Rose Malingre adlı hizmetçilerinin 
hikâyesini anlattıkları Germinie 
Lacerteux’nün1 önsözünde düşün-
celerini şöyle ifade etmektedirler:  

“19. Yüzyılda, demokrasinin 
ve liberalizmin bizlere oy hak-
kı sunduğu zamanda, yaşayan 
bizler “aşağı tabakalar” olarak 
ifade ettiğimiz kişilerin Roman 
sanatı içinde haklarının olup 
olmadığını kendimize sormalı-
yız; eğer bu kişiler bir çevrenin 
etkisi altında olsaydı, insanlar 
bugüne kadar sahip oldukla-

1– Jules ve Edmond de Goncourt’un 1865’te yayınla-
nan natüralist romanıdır. (Ç.N.)

rı kalbi ve ruhu sessizliğe terk 
eden yazarların yasaklama 
ve küçümsemelerinin, zorun-
lu olarak etkisi altında kalırdı. 
Sahip olduğumuz bu eşitlik yıl-
larında, yazar ve okur olarak 
eğer hâlâ içimizde bu duygular 
kaldıysa, iğrenç sınıfları, çok 
bayağı mutsuzlukları, çok kötü 
bir ağızla yazılmış dramları ve 
biraz görkemli olan korkunç 
sonlarını kendimize sormalıyız. 
Eğer kastsız ve yasal aristok-
rasisiz bir ülkede, büyüklerin 
ve zenginlerin mutsuzlukları 
kadar yüce olan küçüklerin ve 
fakirlerin mutsuzluklarını da il-
giyle, duyguyla ve merhametle 
konuşmak istiyorsak; kısacası, 
en aşağı tabakada akıtılan göz-
yaşları, bizi en yukarıdakilerin 
akıttıkları gibi ağlatabiliyorsa; 
[…] işte bu bize bilme merakın-
dan gelmektedir.” 
Bu önsöz, gerçek üzerine yeni 

bir bakış açısı taşıyan, fizyolojik ve 
insani bilimlere dayanan bir roman 
oluşturan natüralist hareketin 
başlangıç noktası olarak önemli bir 
tarihi işaret etmektedir. Natüralist 
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romancılar, kıyıda köşede kalmış 
yanları da dâhil olmak üzere 1789, 
1830, 1848 devrimlerinin tüm alan-
lardaki sonuçlarını, kapitalizmin 
ve tekniğin gelişmesiyle ortaya 
çıkan sosyo-ekonomik değişim-
leri, -büyük mağazalar, fabrikalar, 
örgütlenmeye başlayan emeğin 
ve sermayenin mücadelesini: 1864 
yılında Birinci Enternasyonel2 ku-
rulması ve Fransa’daki ilk ofisin 
Ocak 1865’te açılması–, büyük şe-
hirlerin ve Paris’teki Haussmann 
şehir planlaması gibi planlama ça-
lışmalarının gelişmesiyle, o zama-
na kadar şehirlerin içinde yaşayan 
küçük zanaatkârların ve işçilerin 
şehir sınırlarının dışına itildiği top-
lumun bütününü açıklama niye-
tindeydiler. 

Böylece halk, sadece tiyatro ve 
romanda bulunması zorunlu olan 
bir hizmetçi olarak değil; aynı za-
manda işçiler: fabrikalarda, atöl-
yelerde ve büyük mağazalarda is-
tihdam edilen işçiler, zanaatkârlar, 
köylüler olarak da gerçek anlamda 
edebiyatın içine girdi.

Ama yine de Germinie Lacer-
teux’ün önsözündeki coşkuyu ha-
fifletmekte yarar var. Edmond, 3 
Aralık 1871’te Edebi Hayatın Dergi-
si3‘nde şöyle yazar:

“- Bu çevreleri neden seçti-
ğinizi bana söyler misiniz? 

Çünkü bu alt tabakada ya-
şayanlar bir medeniyetin yok 

2– Uluslararası Emekçiler Birliği. 1864-1876 yılları 
arasında faaliyet göstermiştir. 

3– Journal de la vie littéraire

olmasını önlemek adına nesne-
lerin, insanların, dilin; kısacası 
her şeyin karakterini korurlar. 
Ayrıca bir ressamın Honoré so-
kağında bulunan çamurlu bir 
kızı resmetme şansı; Bréda so-
kağındaki zarif bir kadının stili-
ni resmetme şansından binler-
ce kez daha fazladır. 

- Peki, yine de neden? 
Çünkü ben soylu olarak 

doğmuş bir edebiyatçıyım ve 
benim için halk, eğer isterseniz 
ayak takımı da diyebilirim, bel-
ki bilinmeyen ve keşfedilmemiş 
toplulukların çekiciliğini, belki 
de seyyahların uzak ülkelerden 
binlerce acılarla getirecekleri 
egzotik şeyleri ifade etmekte-
dir.”
1871 Paris Devrim Hükümeti bi-

zim üzerimizde çok uzun zaman 
yok olmayacak derin izler bıraktı. 
Bu yüzden Louis Chevalier, eserine 
haklı olarak İşçi Sınıfları ve Tehli-
keli Sınıflar4 adını vermektedir.

Daudet, iş dünyasını büyük bir 
demir çelik fabrikasının içindeki 
koşullarıyla, Nantes yakınlarındaki 
Loire bölgesinde bulunan ve buhar 
kazanları için motor üretimi yapı-
mında uzmanlaşmış Indret Demir 
Fabrikalarında gözler önüne seren 
ilk romancılardan birisidir. Yazar 
iş dünyasını ilk olarak 1875 yılın-
da tefrika olarak yayınlanan, daha 
sonra da 1876’da ciltli olarak bası-
lan Jack adını verdiği romanla ele 
almıştır. 
4– Classes laborieuses et classes dangereuses
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Bu nedenle burada, Zola’nın da 
aşağıda ifade ettiği gibi, Daudet’nin 
dönemi için yenilikçi olan ve bize iş 
dünyasını tanıttığı bu eşsiz yapıtı-
nın bakış açısını analiz etmek isti-
yoruz:

“Roman şimdiye kadar halkı 
aşağılıyordu, burada kesin, şaş-
maz noktalar üzerine kurulmuş 
çözümleyici romanı kastediyo-
rum; Jack’in yazarı, bir ressam 
için resmetmesi takdire şayan, 
bu bir kenara bırakılmış dünya-
nın içine girmeye cesaret eden 
ilk yazarlardan birisidir.5”
Daudet Jack romanının konusu 

için, 1868 yılının sonlarına doğru 
Champrosay’de tanıştığı ve ölü-
münün son anına kadar yanında 
bulunduğu, Raoul Dubief adı bir 
kişinin gerçek hayat hikâyesinden 
esinlenmiştir. Raoul Dubief, Auteu-
il’de zengin bir yatılı okulda yetiş-
tikten sonra henüz on bir yaşında 
iken “gösterişli ve asil bir ismi olan” 
annesinin sevgilisi tarafından bir 
makine işçisi “yapılmıştır”; 1871 
yılında henüz yirmi yaşındayken 
bu genç adam, Cezayir’de bir halk 
hastanesinde, sevgisini her an dile 
getirdiği annesinden yoksun bir 
şekilde veremden ölmüştür. 

Daudet, Raoul Dubief’in yıl-
lar boyunca devam eden bu “ya-
şanmış ve gerçek dramını” de-
taylarıyla yeniden ele alır. Ayrıca 
kahramanının hastalığından ve 
hastanedeki ölümünden derinden 

5– Le Messager de l’Europe, Mart 1876, s. 198.

etkilendiği bu hikâye, Daudet’nin 
romanının taslağını oluşturması-
na yardımcı olur. Daudet bu roman 
için ayrıca tecrübelerine ve hatıra-
larına da başvurur. Yazar Kitapla-
rımın Tarihi6 adlı eserinde bunları 
uzun uzun anlatmaktadır. Gerçek 
bir hikâyenin anlatıldığı:

“Jack romanında üçüncü 
bölümünde yer alan ve banli-
yölerde yaşayan insanları res-
metmeme yardımcı olan aslın-
da; benim Paris’te ve varoşlarda 
dört ay boyunca devam eden 
işçi mücadelesine karşı gerçek-
leşen sıkıyönetim ve ulusal sa-
vunma sırasındaki anılarımdı.”7 
Daudet, Jack romanında özellik-

le “tembeller ve lafebeleri” olarak 
bilinen Levindré ailesini tasvir et-
mek için Paris’te Jack gibi aynı evi 
paylaşan bir işçi çift hakkında aldı-
ğı notlardan yararlanmıştır. Ayrıca 
romanda Bélisaire’in düğününün 
yer aldığı bölüm için, 1872’de Saint 
Mandé’de gerçekleşen bir düğün-
den esinlenmiştir. 

Bizi burada özellikle romanın 
ikinci bölümünde, henüz on iki 
yaşındayken çırak yapılan küçük 
Jack ilgilendirmektedir. Daudet ta-
rafından oluşturulan bu bölüm için 
–gerçekte Raoul Dubief, Havre’da 
çıraklık yapmaktaydı-,  yazar 1874 
yazında tatilini geçirdiği Indret ve 
Piriac bölgelerindeki yerleri anlat-
maktadır. Ayrıca Daudet kendisi-
6– Histoire de mes livres

7– Daudet A., Œuvres, ed. Roger Ripoll., «La 
Pléiade», c. II : Jack. Histoire de mes livres, s. 463-474. 
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nin de belirttiği gibi, bu bilgi topla-
ma sürecini Toplumsal Sorun’8dan 
aldığı notlarla tamamlamıştır. Ay-
rıca teknik detayları da Denis Pou-
lot’nun Ululuk9; Manuel Roret’nin 
Turgan’ın Büyük Fabrikaları10 ad-
larını taşıyan romanlarından al-
mıştır. 

Biz bu bilgileri Kitaplarımın Tari-
hi adlı eserde görebiliriz. Daudet’nin 
Jack romanında özellikle “aşağı ta-
bakalar” olarak ifade ettiği, realist 
düzen için gerçek bir meselesidir 
ve biz bu hikâyenin, Jack’in ciltli 
olarak basımından hemen sonra 
tefrika olarak yayınlanmaya başla-
yan Meyhane11 ile birlikte, gerçek-
liğin temsili olan eserlerin arasına 
girmesi için çabalamalıyız. Zira Da-
udet de, Zola’nın ilk işçi romanında 
sıklıkla başvurduğu üzere, Manuel 
Roret ve Denis Poulet’nin eserle-
rinden yararlanmamış mıdır? 

Öte yandan, biz Daudet’nin yaz-
ma amaçlarında bir yer dışında 
tereddüt göremiyoruz. Flaubert’e 
ithaf edilen bu eser, gerçeği incele-
mek yerine daha çok duyguya vur-
gu yapan, bir “acıma, kızgınlık ve 
alay kitabı” olarak ifade edilmek-
tedir. Dahası, Daudet Bir İşçinin 
Hikâyesi12 adlı eserinin önsözünde 
olduğu gibi, daha sonra yayınlanan 
Modern Âdetler13’de de yukarıdaki 

8– Question sociale

9– Le sublime

10– Les grandes usines de Turgan

11– L’assommoir

12– Histoire d’un ouvrier

13– Mœurs contemporaines

amacını önemli ölçüde genişlete-
rek benimsemeyi tercih etmiştir.

Yazar bu romanda bir işçinin 
hikâyesini değil; “aristokratik bir 
yaradılış”tan düşkün ve “başarı-
sız bir çekiç ve örs kullanıcısına14” 
dönüşmeye zorlanan zavallı bir ço-
cuğun hikâyesini anlatmaktadır. 
Aslında bizi burada ilgilendiren, iş-
çilerin ahlaki durumlarının anım-
satılması değildir; bizi ilgilendiren 
Jack’ın kişiliği ve annesini koru-
mak için annesinin sevgilisi d’Ar-
genton ile olan mücadelesi arasında 
bir ilişki kurularak, incelikten uzak 
bir şekilde duyguları kullanarak 
ağlatmayı amaçlayan dramatik, 
hatta melodramatik anlatım tarzı-
dır. “Annesinin sevgilisi mükem-
mel bir işçi olacakken başarısız bir 
şair olmuştur. Çocuk ise; berbat bir 
işçi yapılan ve ölüme terk edilen bir 
şairdir.” Bu satırlar elbette ki bize, 
Daudet’nin her şeyden önce kişilik 
aşağılaması yapan bu tasviriyle bir 
duyarlılığı ortaya çıkarmayı amaç-
ladığını göstermektedir. 

Dolayısıyla, romanda işçi dün-
yasına yönelik sunuşta bir belir-
sizlik bulunmaktadır. Bu belirsizlik 
-1871 Paris Devrim Hükümetiyle 
ve onun doğuşuna yol açan düş-
lerle belirtilmiş- geleneksel ve tep-
kiseldir; bu noktada da Poulot’nun 
bir belgesel kaynak niteliğinde olan 
kitabı çok önemlidir. Bu belirsizlik 
aynı zamanda yapılan işçiliğin ve 
büyük fabrikaların yeni çalışma 
şartlarının tasviriyle de özgündür.
14– Daudet, A., Jack, s.295.
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İş dünyasına manikeist15 bir 
bakış
Değirmenimden Mektuplar16 ve 

Pazartesi Hikâyeleri’17nden itibaren 
-1871 Paris Devrim Hükümetinden 
sonra yazılan bölümde-, Daudet iş-
çilerin manikeist ve ahlakçı bakı-
şını sunmaktadır. Yazar bu eserle-
rinde zamanın alışkanlık kazanmış 
klişelerini yeniden kullanmakta-
dır. Bir yanda tembeller, boş ko-
nuşan lafebeleri, ailelerinin gelirini 
harcayan ayyaş meyhane kuşları 
varken;  diğer tarafta kaderleri ne 
olursa olsun asla şikâyet etmeyen, 
acıya dayanıklı iyi işçiler vardır. 

Birinci kategori Pazartesi Hikâ-
yeleri’nde belirtilen, tüm paralarını 
içkiye harcayan ve eşleriyle kavga 
eden “Arthur” gibi kişilere aittir:

“Bu iğrenç şarapların için-
deki kötü ve yıkıcı olan her şey 
onun beynini döndürüyordu ve 
dışarı çıkmak istiyordu. Kadın 
söylenip duruyordu, pislik için-
deki son mobilyalar da parça-
lara ayrılmış havada uçuyordu, 
irkilerek uyanan çocuklar kor-
kudan ağlıyorlardı.”
Daudet eserlerinde alkolizmin 

aile için, aynı zamanda toplum için, 
kötü etkilerini gözler önüne se-
ren bu tarz sahneleri sürekli tasvir 
etmektedir. Yazar aynı zaman-
da, zayıf kişilerin iş yerindeki laf 
cambazları tarafından suistimal 

15– Maniheizm dininde var olan salt iyilik veya salt 
kötülük inancının olduğu ikicilikte aşırılık anlayışıdır. 
(Ç.N.)

16– Lettres de mon moulin

17– Les Contes du lundi

edilerek çalıştırılma tehlikelerini, 
onların meyhanelere sürüklenme-
lerini, “zehirlenmelerini” de tasvir 
etmektedir- ki burada gerçek an-
lamda bir hastalık söz konusudur. 
Bu yüzden romanda Genç Jack, 
“Nantais” adlı tembel, kumarbaz, 
hırsız ve kötü bir işçi tarafından 
yoldan çıkarılmaktadır. Jack, Nan-
tais ile atölyeyi ve daha da önem-
lisi, sağduyulu soylu davranışını 
unutarak, meyhane âlemlerine 
dalmıştır.  

Arthur’a gelince, o “kötü bir 
adam” değildir. Arthur içmediği 
zamanlarda işçi haklarıyla, kapi-
talizmin zorbalığıyla ilgili oradan 
buradan toplanmış fikirlerini “za-
vallı karısının” ve komşularının 
hayranlığını kazanacak bir şekilde 
“yumuşak ve tatlı bir ses”le dile 
getirmektedir.

Biz bu tarz işçileri Jack roma-
nında da görmekteyiz. Fabrikadaki 
mengene ustalığı işini komedyen 
olmak için bırakan Labassindre, 
dinleyicilerinin hayranlığını kaza-
narak iş hayatının güzelliği hak-
kında “işçi hakları, insanların ge-
leceği, kapitalizmin zorbalığı” 
hakkında gösterişli bir şekilde ko-
nuşmaktadır.18

Pazartesi Hikâyeleri’nin sonun-
da Daudet’nin endişelendiğini ve 
duygularını “Arthur” aracılığıyla 
açıkça ifade ettiğini görebiliyoruz: 
“Burada, bu iğrenç yerde aldıkları 
ücretleri yiyip içip karılarını döv-
mek için babalarının yaşına gel-

18– Daudet, A., Jack, s.201.
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meyi bile bekleyemeyen bir sürü 
küçük Arthur’lar bulunmaktaydı… 
Ve dünyayı gelecekte bu serseri 
takımı yönetecek ha! ... Ah! Lanet 
olsun.”19 Jack romanında, Daudet 
aynı şekilde “Avrupa’nın bu azma-
nını, bu hepsinden daha kötü, daha 
tehlikeli ırkı, kıskançlık nefretle-
riyle ve güçlü hırslarıyla” dile getir-
mektedir.20

Daudet’nin de hayran olduğu 
ikinci kategoride bulunan işçiler 
ise tehlikeli Corse kıyıları boyunca 
uzanan ve barınılamaz kıyı bölge-
lerinde yaşayan gümrük işçilerin-
den, Sanguinaires Deniz Feneri’nin 
koruyucularından ve Indret’deki 
işçilerin bir kısmından oluşmak-
tadır. Yazar ayrıca, işçilerin ayan 
beyan ortada olan fizyolojik sefa-
letlerini tasvir etmek için duygusal 
düzyazının tüm kaynaklarını kul-
lanır ve okuyucunun sempatisini 
ortaya çıkarır: yaşam koşullarının 
sağlığa aykırılığı, yiyecek içecek 
yokluğu, hastalıklar, yapılan işin 
sağlığa zararlılığı… Ama yine de bu 
“fakir insanlar” içinde bulundukları 
durumlardan asla şikâyet etmez-
ler! Bir gümrük işçisi öldüğü za-
man, arkadaşları “derin bir iç çek-
meyle” yetinmektedirler: “Kendi 
kadersizliklerinin duygusu; bu sa-
kin ve sabırlı deniz işçilerinin yü-
reklerinden koparabildiği tek şey 
işte bundan ibarettir. İsyan yok, 
grev yok. Sadece bir iç çekmesi ve 
hepsi bu kadar!...21”
19– Daudet A., Les Contes du lundi - Arthur, s. 725.

20– Daudet, A., Jack, s.199.

21– Daudet, A., Lettres de mon moulin – Les Doua-
niers, s. 300.

Gemide Monolog22 öyküsü Dau-
det’nin nerdeyse karikatürist olan 
tarzını özetlemektedir. Metin 1871 
Paris Devrim Hükümetinden he-
men sonra, 1872 yılının nisan ayın-
da yayınlanmıştır. Anlatıcı eski bir 
komün üyesidir ve kendisini Yeni 
Kaledonya’ya sürgüne götüren bir 
gemide bulmaktadır. Anlatıcı geç-
mişe dönerek politikacıların ve on-
ların güzel sözlerinin kendini baş-
tan çıkarmasına müsaade ettiği 
için pişmanlık duymaktadır: politi-
kacılar kaçmışlardır ve yurtdışında 
güvendedirler; ancak kendisi tu-
tuklanmış ve mahkûm edilmiştir. 
Anlatıcı soğuk havada, yağmurun 
altında yaptıkları yorucu işleri ifade 
ederek gemicilere hayranlık duy-
maktadır; onların atıldıkları tehli-
kelerin altını çizmektedir:

“Ah! Bu şüphesiz Parisli işçi-
lerin hayatlarından daha yoru-
cu ve karşılığında daha düşük 
ücret kazanılan bir hayattır. 
Ama yine de bu insanlar içinde 
bulundukları durumdan asla 
şikâyet etmezler. Onların sakin 
bir halleri, kararlı net bakışla-
rı var ve aynı şekilde şeflerine 
saygı gösteriyorlar! Bu insanla-
rın bizim kulüplerimize sık sık 
gelmedikleri anlaşılıyor.23”
Jack romanıyla da Daudet, çok 

uzaklara gitmekte ve işçilerin dün-
yasına yönelik daha tarafsız ve 
alabildiğine özgün bir bakış açısı 
ortaya koymaktadır.

22– Monolog à bord

23– Daudet, A., Les Contes du lundi – Monolog à bord, 
s. 707.
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İş dünyasına yönelik özgün bir 
bakış 
Daudet iş hayatının güzelliği, 

işçilerin soylu kardeşliği ya da her 
ikisi hakkındaki konuşmalarla her 
zaman alay etmektedir. Yazar bir 
taraftan iş hayatının bu güzel söz-
lerini başarısız karakterler ve bu 
karakterlerin kişiliği aracılığıyla 
değersizleştirerek yansıtmaktadır. 
Diğer taraftan iki taraflı bir tabloda 
iş hayatının gerçekliğini göster-
mektedir; bunu yapmak için demir 
fabrikasının zor şartlarını ve bü-
yük bir geminin makine dairesini 
kullanmaktadır. Jack romanında 
kullanılan yöntemde işlerin; çok 
zor işleri yapmak üzere çırak ola-
rak verilmiş, yasal yaş sınırının 
altında olan bir çocuk tarafından 
yapılması, bizim algıladığımızdan 
daha etkilidir. Üstelik bu çocuk, 
yaradılışı gereği narin bir yapıya 
sahiptir ve önce Indret’deki zor ça-
lışma şartlarında çalışması, daha 
sonra da Transatlantik şirketine 
bağlı bir buhar gemisinde ocakçı 
olarak çalışması; içinde bulunduğu 
durumun daha da kötüye gitme-
sinden başka bir işe yaramamıştır. 

Daudet, Indret’deki24 fabrikada 
ya da Cydnus25 adlı buhar gemisi-
nin makine dairesinde geçen mü-
cadelede korkutucu, “fantastik”, 
titizlikle üst üste yerleştirilmiş 
siyah ve kırmızı bir tablo çizmek-
tedir. Jack, Indret’ye ulaştığında 
darağacına benzeyen kocaman bir 
24– Daudet, A., Jack, 2. kısım 1. ve 7. bölüm arası

25– Daudet, A., Jack, 2. kısım 8. bölüm 

vinç görür. Böylece daha sonra an-
latılacak olan hikâyenin başlama 
düdüğü çalınır.  

Okur bir cehennemin içine girer: 
korkunç bir gürültü, dayanılmaz 
bir sıcaklık, “yakıcı, keskin, siyah 
bir toz”, son derece iğrenç koku-
lar. Bu kokulu yerin merkezinde, 
bir canavar, devasa bir şahmerdan 
bulunmaktadır. 

İş hayatının özellikle zararlı ko-
şullarını tasvir etmek için Daudet, 
Zola’nın da kısa bir zaman sonra 
devam ettireceği yöntemlere baş-
vurur: olağanüstü büyültmeler– 
o kadar olağanüstü ki, biz bunu 
başka bir sosyal çevreye giren bir 
çocuğun gözünden görmekteyiz-; 
mekânın ve makinelerin kişileşti-
rilmesi, Hristiyan veya Pagan mito-
lojisine başvurulması, cehennem 
görüntüleri; “güzel dekor”un, sa-
kinliğin, şiirselliğin doğal görüntü 
ile sanayinin sarsıntılı yaşamı, kor-
kunç gürültüsü, gökyüzünün te-
mizliğini kirleten o siyah dumanlar 
arasındaki zıtlık.

“Tüm bu mühim çalışmaya 
canlı, telaşlı, hummalı bir özellik 
veren yerin ve havanın sürekli 
sallanmasıydı, fabrikanın al-
tında hapsedilmiş kocaman bir 
hayvanın kurtulma çabası gibi 
bir koşuşturma devam ediyor 
ve bu kuyu gibi açılmış yollar 
etrafına yakıcı bir soluk ve inilti 
saçıyordu.26”
Romanda yapılan karşılaştır-

26– Daudet, A., Jack, s. 193.
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ma, Indret demir fabrikasından ve 
Cydnus buhar gemisinden naka-
rat olarak alınmış benzer ifadelerle 
uzun uzun anlatılarak işlenmiştir.

“İlk önce bir gürültü, örslerin 
üzerine eş zamanlı olarak inen 
üç yüz çekicin kulakları sağır 
eden korkunç bir gürültüsü, 
kayışların vızıltısı, makarala-
rın dönüşü ve hareket eden bir 
insan grubunun homurtusu, 
kendi kendini heyecanlandıran 
soluk soluğa kalmış ve çıplak 
üç yüz göğüs kafesi, kasların 
birbirinden kopartıldığı ve so-
lunumun kaybolduğu bir kuv-
vet sarhoşluğu içinde insana 
ait olmayan çığlıklar atmaya 
zorluyordu. […] Her şey gıcır-
dıyor, homurdanıyor, çınlıyor, 
uluyor, havlıyor. İnsan kendini 
doyumsuz ve vahşi bir puta ait 
insanlardan uzak bir tapınakta 
sanıyor.27”
Daudet “gücün tanrılarının bu 

siyah ve ışık saçan tapınağında” 
Efendi Baal28’e hizmet etmek zo-
runda olan işçilerin, fiziki ve ahlaki 
olarak küçük düşürülmesinin üze-
rinde ısrarla durmaktadır. 

Belden yukarısı çıplak olan ter-
li, tüylü, kemerlerle desteklenmiş, 
bükülmüş işçi vücutları siyah bir 
haldedir. Çalışmaktan çökmüş 
insanlar kendilerini iş ile aynı ko-
şullara iten meyhanelerde içmek-
27– Daudet, A., Jack, s. 205.

28– Baal etimolojik olarak kral, efendi, sahip veya 
tanrı anlamlarına gelmektedir. Ayrıca İncil’de pagan 
tanrıları ifade etmek için de kullanılmaktadır. Baal’e 
yönelik inanç bugün de devam eden birçok din, inanç 
ve sembole kaynaklık etmektedir. (Ç.N.)

tedirler. Jack, Nantes’teki meyha-
ne kaçamağından sonra bir daha 
asla içmemeye ant içmiştir, işte bu 
yüzden Cydnus buhar gemisinde 
kendisine rakı ikram eden diğer 
ocakçının teklifini reddeder. “Bu 
ateşli işkenceyle geçen bir saatin 
sonunda, Jack yanmış kirpiklerinin 
altında buğulu gözleriyle kendini 
kör, sağır, soluksuz ve kanı bey-
nine sıçramış gibi hissediyordu.” 
Jack “omuzlarının üzerine buzdan 
bir palto atıp içeri sızan havadan bir 
parça nefes alabilmek için, dişle-
ri titreyerek, kendini dışarı atar.”29 
Ardından otuz altı derecelik ispir-
toyu başından aşağıya diker.

Daudet böylece Jack’in normal 
insanlara benzeyecek fiziksel özel-
liklerini geri planda bırakmaktadır. 
On altı - on yedi yaşlarında bir çay-
lağın “önceden ölmüş bir kafası, 
gevşek ve cansız bir ağzı vardır.”30 
Jack’in “ateşlenmesine ve gözyaşı 
dökmesine yol açan su toplamış, 
çizilmiş elleri vardır.”31 İşçilerin be-
denleri yorgun, kirli ve kendinden 
geçmiş bir haldedir. “Jack dikiş tut-
turamamış sanatçıların arasınday-
ken bile kendini böyle garip hisset-
memiştir ve işçilerin arasındayken 
zaman zaman köylülere ait bazı 
kelimeler apaçık bayağılıklarıyla 
dikkatini çekmektedir.”32 

Zira, romanda yer alan aşağıla-
ma aynı zamanda ahlakidir. Jack bu 

29– Daudet, A., Jack, s. 301.

30– Daudet, A., Jack, s.249.

31– Daudet, A., Jack, s.206.

32– Daudet, A., Jack, s. 201.
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kaba ve vahşi ortamda tasvir edil-
mektedir. İşçiler ona Aztec diye 
seslenmektedirler. Jack kendisini; 
insanlıktan çıkmış, araç-gereçle-
rin içinde herhangi bir araç-gereç 
haline gelmiş, “yeni tanıştığı, hay-
ranlıkla karışık endişe duyduğu 
buhar adı verilen gizli, görünmez 
bir gücün döndürdüğü bilinçsiz, is-
teksiz, topaç gibi ıslık çalan küçük 
bir makara gibi hissetmektedir.”33

İş yerlerindeki biraradalık 
da Jack için oldukça tehlikelidir. 
“Atölye hemen çocukların göz-
lerini açmaktadır, dahası onları 
yoldan çıkarmaktadır.”34 Daha da 
kötüsü, bu “berbat yaşam” ço-
cukların kötü içgüdülerini, kötü-
lüklerini, aşağılayıcı söz ya da dav-
ranışlarını arttırmaktadır; hatta 
Jack diğer çırakların günah keçisi 
haline gelmiştir. “Tüm bu insan 
topluluğunun yorgunluklarından 
kaynaklanan sinirli sabırsızlıları-
nı ve alaylarını üstüne kusabile-
cekleri bir günah keçisine ihtiyacı 
vardır.”35

Bununla birlikte işçiler için bazı 
küçük düşürücü ve can sıkıcı du-
rumlar dahi olsa, işçiler yaptıkları 
işten gurur duymak için yine de 
bir araya gelmektedirler:

“Şimdi, ayakta yan yana 
dizilmiş bir şekilde duran işçi-

33– Daudet, A., Jack, s. 206.

34– Daudet, A., Jack, s. 209.

35– Daudet, A., Jack, s. 208.

ler yaptıkları makineye bakı-
yorlardı. Ve onunla gurur du-
yuyorlardı! Bir süreliğine onun 
etrafında dönmüşlerdi, sevinç 
çığlıklarıyla ve zafer narala-
rıyla onu selamlamışlardı. Yap-
tıkları işin ustaları olarak ona 
hayranlıkla bakıyorlardı, iri el-
leriyle onu okşuyorlardı, sevi-
yorlardı ve onunla kendi kaba 
dillerinde konuşuyorlardı.” 36

Yaşlı Roudic duyduğu gururdan 
dolayı ağlamaktadır. 

Sonuç olarak, Daudet bu ro-
manda iş dünyasına hiç de azım-
sanmayacak kadar sayfa ayır-
mıştır. Romanda yer alan en uzun 
bölümler Jack’in gençliğinin dört 
yılını, önce çırak sonra da işçi ola-
rak geçirdiği Indret’deki demir 
fabrikalarıyla ilgilidir. Jack’in bir 
ocakçı olarak deniz yolculuğu ya-
parak geçirdiği sonraki üç yıl kı-
saca özetlenmiştir. Jack’in Paris’te 
geçen hayatının son yılıyla ilgili 
olarak sadece Oberkampf soka-
ğında bulunan Eyssendeck adında 
bir atölyede işe alındığını öğreni-
yoruz. 

Elbette ki Daudet’nin Indret’de 
bulunan demir fabrikalarına yap-
tığı ziyaret onun iş hayatı hakkın-
daki bakış açısını değiştirmişti. 
Yazar buhar makinelerini görünce 
herkes gibi büyülenmişti: böylece 
modern teknolojilerin büyük iş-
36– Daudet, A., Jack, s. 224.
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letmelerde çalışan işçilerden ne-
ler talep ettiklerinin farkına var-
mıştı. Yazar, romanında işçilerin 
hayatlarının zorluğunu ve maruz 
kaldıkları küçümsemeyi tasvir 
etmektedir. Çeşitli argo terimlerle 
belirtilen bazı ilgi çekici noktaları 
ele almaktan da geri kalmaz. Ya-
zar kişiliğini coşturmak istemek-
tedir- daha da ötesi zavallı işçileri 
de coşturmak istemektedir. Dau-
det bir sahnede, sınıflar arasında-
ki aşağılayıcı ayrımı göz açıp ka-
payıncaya kadar geçen bir sürede 
okuyucuya sunmaktadır. Cydnus 
buhar gemisinde yolcu olarak bu-
lunan genç bir kadın ile oğlu, Ja-
ck’in yanından geçerken “ipekten 
yapılmış uzun elbisesi kömürden 
kararmış olan ocakçının kollarına 
değmemesi için hızla kıvrılır”37 ve 
yollarını değiştirirler. Bu davranış 
“belli belirsizdir” ancak bir o kadar 
da aşağılayıcıdır!

Daudet bu küçük dokunuşlarla 
duygularını ifade etmektedir; an-
cak roman içinde gerçek anlam-
da bir değişimi asla istememiştir. 
Herhangi bir önemli olay yaşan-
madan Jack’in hayatı geçip git-
mektedir. “Günlerin birbirine ben-
zediği, ayların karmaşık ve buğulu 
olduğu, mevsimlerin kazan daire-

37– Daudet, A., Jack, s. 300.

sindeki bitmez tükenmez temmuz 
ağustos sıcaklarıyla dolu olarak 
geçtiği üç uğursuz yıl.”38 Roman-
da umuda açılan hiçbir kapı bu-
lunmamaktadır. İyi işçi Jack, işten 
çıkınca arta kalan vaktinde içinde 
bulunduğu durumdan kurtulmak 
için ders çalışmaktadır; ancak 
hayalini gerçekleştiremeden ha-
yatını kaybeder. Jack makinelere 
hizmet etmek için sağlığını kay-
betmiştir. Zira insan severlerin, 
Eugène Manuel ve diğerinin de 
söylediği gibi hakikatin önünde 
duramazsın!

Indret’de çalışan işçiler tara-
fından yapılan makineye yönelik 
aşağıda yer alan öğütler ve “alkış-
lamalar”, bu makineyi kapitaliz-
min bir resmi olarak gören bizler 
için de ders çıkarılabilecek bir ör-
nek olabilir.

“Haydi bakalım makine, 
kıtalar arasındaki yoluna çık 
artık. Sana belirtilen yolu dos-
doğru, hiç yolundan şaşmadan 
izle. […] Ancak güçlü olduğun 
için sakın kimseye kötülük 
etme. […] Hiç sinirlenmeden ge-
mileri yönet ve özellikle Indret 
fabrikasındaki işçileri onurlan-
dırmak istersen, insan hayatı-
na saygı göster.”39

38– Daudet, A., Jack, s. 302.

39– Daudet, A., Jack, s. 227.
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Yaşar Nezihe… Yokluğun ve 
yoksulluğun, aşkın ve acının, eme-
ğin ve ekmeğin şairi…  Yoksulluğun 
derin acısını açlığın elinden aldı-
ğı iki çocuğunda, aşkın acısını hiç-
bir zaman kavuşamadığı sevgilide 
en derinden yaşayan Yaşar Nezi-
he Hanım, aynı zamanda, bu top-
raklarda yazılan ilk 1 Mayıs şiirinin 
sahibi olma onurunu da taşır. Şiir-

lerinde ekmek kavgasını dile geti-
rir, dönemin toplumsal sorunlarına 
değinir, her zaman emekten yana 
olur, işçiye ve eylemlerine sahip çı-
kar, Amele Cemiyeti’ne üye olur… 
İşte Yaşar Nezihe Hanım’ın Osmanlı 
döneminin son yıllarından Cumhu-
riyet Türkiye’sine uzanan acı, hü-
zün ve bir o kadar da mücadele dolu 
hayat öyküsü… 

Amele Cemiyeti Üyesi İlk Kadın Şair
İlk 1 Mayıs şiirinin yazarı
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Ocak 1880’de İstanbul’da, yok-
sul bir ailenin çocuğu olarak dün-
yaya gelen Yaşar Nezihe, annesini 
ve dört kız kardeşini küçük yaş-
ta kaybeder.  Yaşamının ilk yılları-
nı şu sözlerle anlatıyor Yaşar Nezi-
he Hanım:

“Silivrikapı’nın fakir bir soka-
ğında, fırtınanın çatıları titrettiği bir 
kış gecesinde doğmuşum. Doğdu-
ğum gece evimizde damla gaz yok-
muş! Annemi altı yaşımda kaybet-
tim. Dört kızı ölmüş bir ailenin tek 
kızı idim. Yoksulluk içerisinde bü-
yüdüm. Ailemiz belediyede kantar 
memuru olan babam sarhoş Kad-
ri Efendi, kötürüm ve yaşlı bir amca 
ile zalim bir teyzeden oluşuyordu.”

Yoksulluk ve yoksunluk için-
de, yine de kendine özgü bir dün-
ya oluşturabilen Yaşar Nezihe’nin 
okumasına babası izin vermedi. 
Buna rağmen bir yıl okula gitti ve 
okumayı öğrenebildi.

“İçimdeki okuma hırsını 
yenemiyordum. Silivrikapı’da-
ki evimizin yakınındaki dere ke-
narlarından papatya, ısırgan otu, 
deve dikeni, ebegümeci tohumla-
rı toplayarak aktarlara satıp, ka-
zandığımın kırk parasını mahalle 
mektebinin hocasına, kırk parası-
nı da kalfaya vererek bir süre oku-
ma isteğimi doyurmak için çabala-
dım. Fakat bu şekilde ancak bir yıl 
mahalle mektebine devam ede-
bildim. Aldığım eğitim bu kadardır. 
Yaşamım süresince geçimimi sağ-
lamamda büyük ölçüde yardımcı 
olacak dikiş, nakış bilgisini de yine 
bu dönemde komşu kızlarından 
edindim. Edebiyatı, aruzla şiir yaz-
mayı da kendi kendime öğrendim.” 

Yaşar Nezihe’nin okuma inadı 
evden kovulmasına yol açtı, kom-
şular ve yakınların sahiplenme-
sinden bir süre sonra yeniden eve 
dönecek ve teyzesinin etkisiyle, 
edebiyata ve şiire ilgisi yoğunlaştı. 
İlk şiiri 1895 yılında Malumat gaze-
tesinde, Mazlume ya da Mahmure 
imzasıyla yayımlandı. Daha sonra 
Terakki, Hanımlara Mahsus Gazete, 
Sabah, Menekşe, Kadın Yolu, Kadın-
lar Dünyası, Aydınlık gibi gazete ve 
dergilerde yıllarca yazdı.

İlki babasının zoruyla olmak 
üzere, üç evlilik yaptı Yaşar Nezihe. 
İkinci evliliğinden olan üç oğlundan 
ikisini, yoksulluk ve gıdasızlıktan 
kaybetti. Acılara, yoksulluğa, açlığa, 

1913-1921 yılları arasında etkili olan Kadınlar 
Dünyası Dergisi, kadınların peçesiz fotoğraf-
larını da yayımladı. Dergide peçesiz fotoğra-
fı yayınlanan ilk Müslüman kadınlardan biri-
si de, 1 Mayıs için ilk Türkçe şiiri yazan kadın 
şair Yaşar Nezihe Hanım oldu.
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dikiş iğnesiyle ve şiirleriyle dayandı 
ve tek oğlu Vedat’ı okuttu.

“On yedi sene Esirgeme Derne-
ği’ne, daha sonraki yıllarda Kızı-
lay’a iş işledim. Şark Eşya Pazarı’n-
da dikişçilik yaptım. Darphane’de 
İstiklâl madalyalarının kurdeleleri-
ni diktim. Geceleri, beş numaralı bir 
petrol lambasının fersiz ışığı altın-
da, gergef başında sabahları bul-
duğum çok olmuştur. Bunun ya-
nında kalemimle kendime yan gelir 
sağladım. Gerek I. 
Dünya Savaşı’n-
da gerekse İstiklâl 
Savaşı’nda, elim-
de divit, komşula-
rımın cephede bu-
lunan kocalarına, 
oğullarına, kar-
deşlerine mek-
tuplarını yazarak 
geçim sağladım.”

Yaşar Nezihe 
Hanım’a, 1912 yı-
lında koleradan 
ölen babasından, 
1924 yılında 42,5 
kuruş aylık bağ-
landı. Yaşar Nezi-
he Hanım, 12 yıl gecikmeyle bağ-
lanan bu komik aylığı gazetelere 
yolladığı protesto mektuplarıyla kı-
nadı:

 “Pederim kırk sene Şehremâ-
neti Kantar İdaresi’nde hizmet et-
miş, kırk sene Emanet, pederimin 
yüzde beş kuruş maaşından taka-
üdiyeye kesmiş. Üç yüz yirmi yedi 
senesi bir kolera gelip pederimi ka-
rargâh-ı ebedîsine götürdü. Pede-
rin tekaüdiyesinden Emânet bana 
kırk iki buçuk kuruş tahsis etti. 

Bu kırk iki buçuk kuruşun bu ka-
dar senedir her ay kırk beş parası-
nı kat’ ederler. Bu seksen beş para 
da arkaya bırakacağım evlâdım 
için ihtiyaç parası mıdır, nedir bil-
mem. Gümüş para zamanında bu 
parayla hâne kirasını veriyordum. 
Şu gün hânemin kirası dört lira-
dır. Emânet kâğıt para olarak 42.5 
kuruş, kırk on beş de para veriyor. 
Bu para ile bu hayatı sürüklemek 
mümkün değil. İhtiyar bir kadı-

nım, evvelki gibi ça-
lışamıyorum. Gözle-
rim görmüyor. Yağsız 
en kuvvetli makine-
ler bile işlemez. Ha-
yatım daima açlık ve 
acılar içinde geçiyor. 
Açlık alçaklık de-
ğildir. Uzun müddet 
bu hâle tahammül 
mümkün değil. Bir 
gün haber-i vefâtım 
işitilirse açlıktan 
öldüğüme herkesin 
vicdanı emin olsun.”

Edebiyat, sıkıntılı 
yaşamında tek mut-
luluğu oldu Yaşar Ne-
zihe Hanım’ın. Şiir-

lerini Bir Deste Menekşe (Marifet 
Matbaası, 1915) ve Feryatlarım (Va-
tan Matbaası, 1924) adlarıyla kitap-
laştırdı. Çok sayıda şiir ve yazısı ise 
gazete ve dergi sayfalarında kaldı.
Urfalı Kazancı Bedih’in seslendirdiği  
“Mecnun isen ey dil sana Leyla mı bulunmaz
Bu goncaya bir bülbül-î şeydâ mı bulunmaz” 

diye başlayan gazelin sözleri, Yaşar 
Nezihe Hanım’ın şarkı olarak bes-
telenen yaklaşık 250 şiirinden bi-
risidir. 
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Yaşar Nezihe Hanım, şiirlerinde 
sadece aşka değil, emek ve ekmek 
mücadelesini de dile getirdi, döne-
min toplumsal sorunlarına değin-
di. Amele Cemiyeti’ne üye oldu ve 
işçi eylemlerini destekleyici şiirler 
yazdı. Bunlardan en önemlisi, 1923 
yılında yazılan 1 Mayıs şiiri oldu. 
Dönemi dikkate alındığında, bir iş-
çinin anlayabileceği sadelikte kale-
me alınmış olan bu etkili şiir, Aydın-
lık dergisinde yayımlandı ve büyük 
ilgi gördü. Aydınlık dergisi, 1924 ve 
1925 yıllarında da, Yaşar Nezihe Ha-
nım’ın, aynı sadelikteki 1 Mayıs şiir-
lerine yer verdi.

1923 yılında Mürettipler Cemi-
yeti ile gazete sahipleri arasında 
bir anlaşmazlık çıktı ve greve gi-
dildi. Basın dünyasında hiç görül-

memiş yeni bir olay olan bu gre-
vin sebebi çalışma saatlerindeki 
anlaşmazlıktı. Aydınlık şairlerin-
den olan Yaşar Nezihe Hanım, gre-

Alman Prof.Dr. Martin Hartmann’ın 1919 yılında Berlin’de yayımlanan, “Dichter Der Neuen Türkei” 
(Yeni Türkiye’nin Şairleri) adlı antolojisinin 81-83. sayfaları Yaşar Nezihe Hanım’a ayrılmıştı.



KARATAHTA/ İş Yazıları Dergisi  207

Yararlanılan Kaynaklar
* Murat Batmankaya  http://www.eurozine.com/yasar-nezihe-tebessumunle-mahvolan-melalimi-

tahattur-et/
*-Berfin Abdaloğlu   http://blog.radikal.com.tr/siir-deneme-oyku/cogul-siirlerin-golgesinde-tekil-bir-kadinya-
sar-nezihe-20989

ve destek amacıyla  “Gazete Sahip-
lerine “ isimli bir şiir yazdı:
“Onlardır eden zevkini, eğlenceni temin
Onlar çalışır etmek için hep seni zengin
Kurşundan hurûfât o hayatı kemirirken
Her gün bir parça solarken ve erirken”

Yaşar Nezihe Hanım, Aydınlık’ta 
yayımlanan şiirleri, Amele Cemiye-
ti’ne üyeliği, işçi grevlerine deste-

ği nedeniyle,  3 Haziran 1341 (1925) 
tarihinde komünistlik suçlama-
sı ile gözaltına alınarak tutuklandı. 
Bir süre sonra serbest bırakıldı.

1934 yılında çıkan Soyadı Ka-
nunu’ndan sonra “Bükülmez” so-
yadını alan Yaşar Nezihe, 5 Kasım 
1971’de, 91 yaşında hayatını kay-
betti.
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Bir Mayıs

Ey işçi

Bugün hür yaşamak hakkı seninken

Patronlar o hakkı, senin almışlar elinden.

Sa’yınla edersin de “tufeyli”leri zengin

Kalbinde niçin yok ona karşı, yine bir kin?

Rahat yaşıyor, işçi onun emrine münkâd;

Lakin seni fakr etmede günden güne berbâd.

Zenginlere pay verme, yazıktır emeğinden.

Azm et de esaret bağı kopsun bileğinden,

Sen boynunu kaldır ki onun boynu bükülsün.

Bir parça da evlatlarının çehresi gülsün.
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Ey işçi

Mayıs birde bu birleşme gününde

Bişüphe, bugün kalmadı bir mani önünde.

Baştanbaşa işte koca dünya hareketsiz;

Yıllarca bu birlikte devam eyleyiniz siz.

Patron da fakir işçilerin kadrini bilsin,

Ta’zim ile, hürmetle sana başlar eğilsin,

Dün sen çalışırken bu cihan böyle değildi,

Bak fabrikalar uykuya dalmış gibi şimdi.

Herkes yaya kaldı, ne tren var, ne tramvay

Sen bunları hep kendin için şan-ü şeref say.

Birgün bırakınca işi halk şaşkına döndü,

Ses kalmadı, her velvele bir mum gibi söndü.

Sayende saadetlere mazhar beşeriyet;

Sen olmasan etmezdi teali medeniyet.

Boynundan esaret bağını parçala, kes, at!

Kuvvetedir hak. Hakkını haksızlara anlat.





KARATAHTA/İş Yazıları Dergisi, dört ayda bir yayımlanan ulusal hakemli bir 
dergidir. 

Dergimize gönderilen yazılar öncelikle Yayın Kurulu’nca değerlendirilir ve 
uygun görülen yazılar, hakeme gönderilir. En az iki hakemin olumlu görüşü ile 
yayımlanmasına karar verilen yazılara telif ücreti ödenir. Hakem değerlendirme 
süreci gizli olup, hakem formları dergi arşivinde saklanır.

Hakem denetiminden geçmeyen ve telif ücreti ödenmeyecek davetli yazılar, 
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rası ile yer almalıdır. 
Yararlanılan kaynaklar makalenin sonunda ayrı bir sayfada, KAYNAKÇA baş-

lığıyla, yazar soyadlarına göre alfabetik sırayla düzenlenmelidir.
Yazıda yararlanılan ve gönderme yapılan kaynaklar, American Psychological 

Association (APA) referanslama sistemine uygun gösterilmelidir.
Buna göre;
n Metin içindeki atıflar, yazarın adı cümle içinde geçiyorsa,
Dominelli (2002: 66)
n Yazarın adı cümle içinde geçmiyorsa;
(Şahin, 2010: 67) şeklinde yazılmalıdır.

YAYIN İLKELERİ VE YAZIM KURALLARI 



n Metinde ikiden fazla yazarlı kitaplara atıfta bulunurken ilk seferinde bütün 
isimler kullanılmalı;  (Carr ve Chen, 2004: 9) 

aynı yayına daha sonra yapılan atıflarda sadece birinci isim yazılmalı, diğer ya-
zarlar için  “ve diğerleri”  ibaresi kullanılmalıdır.

(Houston ve diğerleri (1979)
n Kaynakça’da bütün yazarların isimleri yer almalıdır.
n Kaynakça’da kitaplar, Yazarın soyadı ve adı (Yıl). Başlık. Baskı. Basıldığı 

Yer: Yayınevinin İsmi’ni içermelidir
Başar, E. (2010), Demografiye Giriş, Ankara, Gazi Kitabevi.
n Makaleler, Yazarın soyadı ve adı (Yıl). Makalenin Başlığı. Derginin İsmi. Cilt 

Numarası, İlk ve Son Sayfa Numaraları ile gösterilmelidir.
Hansen, L. L. (2007), “From Flexicurity to FlexicArity: Gendered Perspectives 

on the Danish Model”, Journal of Social Sciences, Vol.3, No.2, ss.88-93.
n İki yazarlı kitaplar ve makaleler, metin içindeki atıfta (kitap); 
(Tuncay ve Ekmekçi,2015:112). 
Kaynakça’da:
Makal, A. Toksöz, G. (2015), Geçmişten Günümüze Türkiye’de Kadın Emeği, An-

kara, İmge Kitabevi.
Metin içindeki atıfta (makale);
(Tiryaki ve Tatar, 2000:125). 
Kaynakça’da:
Tiryaki, Derya ve Mehtap Tatar (2000) “Sağlık Sigortası: Teori ve Uygulama”, 

Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 11 (1),103-132. şeklinde gösterilir.
n Kurum Yayınları; metin içindeki atıfta,
(Sosyal Güvenlik Kurumu, 2012: Sayfa No). 
Kaynakça’da;
SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) (2012) Avrupa Birliğinde Sosyal Güvenlik, An-

kara. şeklinde gösterilir.
n İnternetten alınan dökümanlar ise,
http://www.geohive.com/earth/his_history1.aspx Erişim: 12.06.2014 
sıralamasıyla gösterilmelidir.
n Atıflar dışındaki açıklamalar için dipnot kullanılmalıdır.
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