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SUNUŞ

Merhaba,
KARATAHTA/İş Yazıları Dergisi, bu sayısıyla üçüncü yılını doldurdu. Bu sü-

reçte tanınır, bilinir ve güvenilir oldu… Her sayısı ile ulaştığı kesimler genişledi. 
Artan bu ilgi, ücretsiz ve reklamsız bir dergi olarak, bir anlamda kamu hizmeti 
veren KARATAHTA’nın hazırlanmasında harcanan yoğun emeğin adeta bir kar-
şılığı oldu. Tüm dergi dostlarına teşekkür ederiz.

Ancak bu ilginin, dergimize ve bize yeni sorumluluklar yüklediğinin de bi-
lincindeyiz. Bu bilinçle, KARATAHTA’nın, Türkçe’nin yanı sıra İngilizce olarak da 
okuyucuya sunulması için yaklaşık bir yıldır sürdürdüğümüz çalışmalar son 
aşamada. Bir sonraki sayımızda, KARATAHTA/ İş Yazıları Dergisi’ni, ilk aşamada 
kendi sitesinde, Türkçe/İngilizce yayınlayabilmeyi umut ediyoruz. Bunun, başta 
Ulakbim TR Dizin olmak üzere, ulusal ve uluslararası dizinlerde yer almayı he-
defleyen dergimiz için bir zorunluluk olduğu bilincindeyiz. 

Dergi mutfağından haberler böyle… Gelelim KARATAHTA’nın bu sayısına…
Derginin hakemli yazılar bölümünde, toplam beş çalışma yer alıyor; yazı sa-

hiplerine ve değerlendirme sürecine katkı yapan dostlarımıza teşekkür ediyo-
ruz.

Bu sayıdaki söyleşi konuğumuz, Prof. Dr. Toker Dereli oldu. Üniversitelerin 
ilgili fakültelerinin bünyesindeki Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bö-
lümlerinin bir anlamda isim babalarından olan Prof. Dereli ile söyleşiyi, dergimiz 
Genel Yayın Yönetmeni Dr. Naci Önsal gerçekleştirdi.

Davetli yazıların ilki, Prof. Dr. Levent Sevinçok’a ait. Prof. Sevinçok çalışma-
sında, örgütsel yapılarda liderlik/otorite kavramlarını psikoloji disiplini ışığında 
değerlendiriyor.

Tarih bölümünde ağırlıklı olarak, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu 
TÜRK-İŞ’in geçmişteki genel kurullarına sunulan çalışma raporlarına yer ver-
dik. Bununla amaçlanan, dönemin çalışma hayatının sorunlarını, sendikacılık 
anlayışını, sendikaların işverenler ve hükümetlerle ilişkilerini günümüz ko-
şullarında ortaya koyabilmekti. Prof. Dr. Metin Kutal’ın kaleme aldığı yazı, tam 
da bunu gerçekleştiriyor. Prof. Kutal, geçen sayımızda yer verdiğimiz, TÜRK-İŞ 
2.Genel Kuruluna sunulan Çalışma Raporu’nu değerlendirdiği yazısında, deyim 
yerindeyse, işçi sendikacılığının ve çalışma hayatının 65 yıl önceki fotoğrafını 
çekmiş… O gün yaşanan, günümüzde de çeşitli biçimlerde devam eden sorunları 
dile getirmiş.

Bu sayımızın konusunu da, yine TÜRK-İŞ’in, 1966 Mart’ında yapılan 6.Genel 
Kurulu oluşturuyor. Konfederasyonun, Ankara’da yapılan ve 1 hafta süren genel 
kuruluna sunulan, toprak reformundan gecekondulaşmaya, dış ticaretten Kıb-
rıs meselesine kadar, ülkenin hemen her sorununa yer verilen Çalışma Raporu, 
Tarih bölümünde yer alıyor. 

Gelecek sayımızda buluşmak umuduyla…
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ÖZ
Son yıllarda Birleşmiş Milletler, ILO 

ve OECD gibi uluslararası kurumlar, ka-
dının istihdama katılması ve güçlendi-
rilmesi için turizm sektörünü bir fırsat 
alanı olarak tanımlamaktadır. Küresel 
ve yerel düzeyde, turizm sektörünün 
kadının istihdama katılmasında fırsat 
sunma potansiyeli, cinsiyet temelinde 
bölünmüş iş gücü yüzünden, kadınların 
bu sektörde kalifiye olmayan temizlik 
kat görevlisi gibi geleneksel toplumsal 
cinsiyet rollerinin uzantısı işlerde yığılıp, 
yönetici pozisyonlarına doğru gidildikçe 
daha az görülmeleri ile çelişmektedir. 
Turizm sektörünün kadın emeği açısından 
hem kadınlara fırsat sunan hem de onları 
geleneksel toplumsal cinsiyet rollerine 
indirgeyen yapısı, kadın istihdamını ar-
tırmaya yönelik programlar için göz ardı 
edilemeyecek önemdedir. Bu makale, 
turizm sektöründe kadın istihdamını ve 

kadın emeğinin farklı görünümlerini ele 
alarak, turizmde kadının ve kadın eme-
ğinin merkezi konumunu aydınlatmayı 
hedeflemektedir. Türkiye’de kadınların 
istihdama katılımları son derece düşük 
olmakla birlikte, turizm sektörü gerek 
kadın emeğinin yoğunlaştığı gerekse 
kadın girişimciliğinin diğer sektörlere 
göre daha çok olduğu bir konuma sahiptir. 
Makalenin bir diğer hedefi de, tamamen 
kadın emeği ile işleyen kırsal turizme 
yakından bakmaktır. Kırsal turizmin kadın 
emeğine bağımlılığı, kadının kamusal 
alanda erkeklerle yan yana varlığını zo-
runlu kılışı, aynı zamanda turizmin genel 
anlamda kadınsız var olamayacağının 
da kanıtıdır. Bu noktada, makale turizm 
ve kadın ilişkisini, modern toplum olma 
durumu ile de ilişkilendirmektedir.  

Anahtar Sözcükler: Turizm, Kadın 
emeği, Kadın istihdamı, Toplumsal cin-
siyet, Kırsal turizm 
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Abstract
In recent years, the international or-

ganizations such as United Nations, ILO 
and OECD define tourism sector as an 
opportunity space for women employ-
ment and women empowerment. Both 
in global and local level, the potential 
that tourism sector providing women 
employment  contradicted the fact that 
in tourism sector, because of gender seg-
regated labor market, a large number 
of women are working in unqualified 
jobs such as housekeeping, an extension 
of housework as there are only a few 
women in managerial positions.  This 
feature of tourism sector that is pro-
viding an opportunity space for women 
employment and reducing women to 
their traditional gender roles at the same 
time should not be neglected by those 
who develop programs for increasing 
women employment.  This article aims 
at sheding light to the central position 

of women and women labor in tourism 
by addressing women’s employment 
and different forms of women labor in 
tourism.  Although, the rate of wom-
en employment in Turkey is very low, 
tourism sector has a position of having 
more women labor intensification as 
well as more women entrepreneurship 
compared to other sectors. Another aim 
of the article is to look closer to rural 
tourism, which completely functions 
with women labor. The dependency of 
rural tourism on  women labor as well 
as its enforcement of making women 
and men exist together in public sphere 
is an evidence of the fact that tourism 
cannot be without women. In this con-
text, the article constructs a relationship 
between tourism and being a modern 
society within the context of women 
and tourism relationship. 

Keywords: Tourism, Women employ-
ment, Women labor, Gender, Rural tourism 

WOMEN EMPLOYMENT IN TOURISM
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Birleşmiş Milletler’in iki birimi, Bir-
leşmiş Milletler Kadın (United Nations 
Women, UN Women)  ve Dünya Turizm 
Örgütü (World Tourism Organization) 
2010’da ortaklaşa Turizmde Kadın 
Küresel Raporu (Global Report on 
Women in Tourism) hazırlayarak, 
turizm sektörünün kadınların ücretli 
işe ulaşmalarında ve kadının güçlen-
dirilmesinde taşıdığı potansiyele dik-
kat çekmiştir. Dünyanın en büyük 20 
ekonomisini oluşturan ülkelerin devlet 
ve hükümet başkanlarının katıldığı 
G20 (Group of 20) zirvesi kapsamında 
Antalya’da toplanan G20 ülkelerinin 
Turizm Bakanlarının katıldığı T20; 
raporda belirlenen çerçeveye göre 
turizm istihdamında çalışma koşul-
larında toplumsal cinsiyet eşitliğini 
desteklemek için belirlenen hedef 
ve göstergeler doğrultusunda çalış-
mak konusunda mutabık olduklarını 
duyurdular. Bu bağlamda, turizmde 
kadın istihdamı küresel düzeyde ele 
alınan ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin 
sağlanmasında da öncelikli olarak 
program üretilmesi gereken bir alan 
olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Turizmde kadın emeği söz konusu 
olduğunda; kadın işi/erkek işi gibi 
ayrışmalarla vurgulanan cinsiyet 
temelli bölünmüş iş gücü piyasası 
akla gelir. Cinsiyet temelli bölünmüş 
iş gücü, sektörel ve mesleki temelde 
kadının tabi olduğu farklı katmanlara 
ve kadın istihdamının belirgin sektör ve 
meslek gruplarında yoğunlaşmasına 
işaret eder. Bu bağlamda endüstri-

yel turizm, istihdam edilen kadınlar 
açısından “kadın işi” ya da “kadına 
uygun iş” bağlamında ele alınabilir. 
Turizmde kadınların kalifiye olma-
yan temizlik kat görevlisi gibi işlerde 
yığılıp, yönetici pozisyonlarına doğru 
gidildikçe daha az görülmeleri, ka-
dının geleneksel toplumsal cinsiyet 
rolünün uzantısı olarak temizlik ve 
bakım hizmeti ile tanımlanmasına 
denk düşer. Yine küçük aile işletmeleri 
şeklinde pansiyonlara bakıldığında, 
kadının geleneksel toplumsal cinsi-
yet rolünün uzantısı olarak, gerek 
ücretsiz aile işçisi gerekse mevsimlik 
işçi olarak, pansiyonun temizliğini 
sağladığı, yemek ve bakım hizmet-
leri ile uğraştığı görülür. Erkeklerin 
pansiyon dışındaki işleri halletmeleri, 
paranın, giderlerin kontrolünü elde 
tutmalarına karşın, kadınların evde 
yaptıkları işlerin devamı niteliğindeki 
pansiyonun temizlik/bakımı ve ye-
me-içme hazırlıkları işini üstlenme-
leri, kadınların istihdama katıldıkları 
halde geleneksel toplumsal cinsiyet 
ilişkilerini değişime uğratmaktan çok 
yeniden güçlü bir şekilde ürettiğini 
düşündürtebilir. Ancak, kadınların 
gerek formal gerek enformal işlerde 
yoğunluklu olarak istihdam edildi-
ği turizm sektörü kadının ücretli işe 
ulaşmasını ya da girişimci olarak bu 
sektörde yer almasını mümkün kılarak 
kadının güçlenmesi potansiyeline 
de sahiptir. Bu gerekçelerle turizm 
sektörü, toplumsal cinsiyet eşitliğinin 
gerçekleştirilmesi ve kadının güçlen-
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dirilmesi için çalışan gerek Birleşmiş 
Milletler Kadın Örgütü gerek ILO gibi 
uluslararası kurumların odağında 
yer alır.  

Uluslararası kurumların turizm 
sektörünü kadınların istihdamı ve 
güçlendirilmesi için fırsat alanı ola-
rak değerlendirmesi, turizmde kadın 
emeğini ve bu emeğin farklı görü-
nümlerini incelenmenin yanı sıra, tu-
rizmin geleneksel toplumsal cinsiyet 
rollerini değiştirme kapasitesini de 
analiz etmeyi gerekli kılar. Özellikle 
bugün anahtar konumdaki “sürdü-
rülebilir turizm” içinde yer alan kırsal 
turizmde- ki, turistin gittiği ülkenin 
kültürüyle daha çok haşır neşir olduğu 
turizm çeşididir-kadınlar ana hizmet 
sağlayıcı konumundadır (evi çekip 
çevirme, temizlik, hijyen, mutfak gibi). 
Kadın emeğinin yoğun kullanıldığı bu 
alanda kadının gelirden ne kadar pay 
aldığı henüz pek bilinmiyor.  Kırsal 
turizmde tüm turizm hizmetini ve-
ren kadını güçlendirecek, gelirin ona 
gitmesini sağlayacak bir değişimin 
gerçekleşmesi, kadının güçlendiril-
mesi açısından son derece önemli bir 
konu olarak karşımıza çıkar. Kırsal 
turizm son yıllarda yükselişte olan 
bir turizm türüdür ve bu daha çok 
kadının hizmet sektörüne girmesi 
anlamına gelmektedir. Kırsal turizm-
de kadının hem konaklama hem de 
yiyecek içecek sağlamadaki merkezi 
rolü, toplumsal cinsiyet normlarını 
değiştirme dönüştürme konusunda 
etkin bir rol oynar. Kadının kamusal 

alana katılımı açısından kırsal tu-
rizmdeki kadının bu merkezi aktör 
olma durumu son derece değerlidir. 
Geleneksel toplumsal cinsiyet rollerini 
dönüştürme için de fırsat alanıdır.  
Bu noktada,  turizmin modernite ve 
kadının kamusal alana çıkması ile 
birlikte ele alınması zorunluluktur. 

Türkiye’nin en önemli sosyolog-
larından Mübeccel Kıray, 1960’ların 
başında, o zamanki adıyla Turizm ve 
Tanıtma Bakanlığı’nın Aydın yöresinin 
turizm potansiyeline dair yapmasını 
istediği sosyolojik çalışmada, bir yörede 
turizm potansiyelini belirleyen veriler 
içinde topluluğun dışa açık oluşuna ve 
toplumsal cinsiyet ilişkileri temelli tavır 
ve davranış kalıplarına merkezi önem 
vermişti (bkz. Kıray, 1964).  Buradan 
hareketle; turizm, kadının varlığına 
ve katılımına bağlı bir sektör olarak, 
kadının gerek istihdama katılmasında 
gerekse geleneksel toplumsal cinsiyet 
eşitliği temelinde toplumsal cinsiyet 
rollerinin yeniden üretilmesinde kilit 
bir alan olarak karşımıza çıkar. 

Türkiye’de istihdama katılan kadın 
sayısı son derece düşüktür. TÜİK (2017) 
verilerine göre 2015 yılında kadınların 
istihdama katılma oranı  %31,5’tir.  Bu 
durumun değişmesine yönelik prog-
ramların acilen hayata geçirilmesi 
gerektiğini ise, 15-29 yaş arasındaki 
8,9 milyon kadının %41’ini oluşturan 
3,6 milyon kadının ne çalışıyor ne de 
okuyor oluşu açık ve net ortaya ko-
yar. G20 tarihinde ilk kez İstanbul’da 
düzenlenen Kadın 20 (W20)  Zirvesi, 
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liderleri cinsiyet eşitliği ve kadınların 
ekonomik alanda güçlendirilmesi için 
daha çok çalışmaya çağırdı ve bir yol 
haritası belirledi. Kadın 20 Zirvesi So-
nuç Bildirgesi; G20 liderlerini eğitim, 
istihdam ve girişimcilik arasındaki 
bağlantının güçlendirilmesi, iş ve özel 
hayat dengesinin desteklenmesi, yö-
netici pozisyonlarındaki kadınların 
sayısının artırılması, kadınların finans 
kaynaklarına erişiminin sağlanması, 
işyerlerindeki ayrımcılığının ortadan 
kaldırılması, kadın ağlarının ve kadın-
lara ait işletmelerin desteklenmesi, 
yeterli sosyal koruma imkânları sağ-
lanması ve sürdürülebilirliğe katkıda 
bulunulması yoluyla kadınların güç-
lendirilmesi için çalışmaya davet etti 
(W20, 2015).  Bütün ekonomi sahası 
düşünüldüğünde, turizm sektörü kadın 
istihdamı ve girişimciliği açısından 
diğer sektörlere kıyasla daha büyük 
bir pay sahibidir. Turizm sektörünün 
bu özelliği, sektörü toplumsal cinsiyet 
eşitliğini ve kadının güçlendirilmesini 
desteklemede etkili bir araç konu-
muna getirmektedir.   

Turizm sektörünün kadın emeği 
açısından hem kadınlara fırsat sunan 
hem de onları geleneksel toplumsal 
cinsiyet rollerine indirgeyen yapısı, 
kadın istihdamını artırmaya yönelik 
programlar için göz ardı edilemeye-
cek önemdedir. Bu makale, turizm 
sektöründe kadın istihdamını ve 
kadın emeğinin farklı görünümle-
rini ele alarak, turizmde kadının ve 
kadın emeğinin merkezi konumu-

nu aydınlatmayı hedeflemektedir. 
Türkiye’de kadınların istihdama ka-
tılımları son derece düşük olmakla 
birlikte, turizm sektörü gerek kadın 
emeğinin yoğunlaştığı gerekse kadın 
girişimciliğinin diğer sektörlere göre 
daha çok olduğu bir konuma sahiptir. 
Kuşkusuz, turizmde kadın emeğine 
bakmadan önce Türkiye’de çalışan 
kadına dair genel tablonun nasıl ol-
duğunu anlamak gerekir. Türkiye’de 
kadın istihdamının genel tablosuna 
baktıktan sonra,  turizmde kadın 
istihdamı ve niteliği ele alınacaktır.  
Bu veriler ışığında, kadın emeğinin 
merkezi değere sahip olduğu kırsal 
turizmdeki konumu ve kalkınmadaki 
yeri de değerlendirilecektir.   

Turizmde Kadın İstihdamı
TÜİK (2017)  Hane Halkı İşgücü 

Araştırması sonuçlarına göre; 2015’de 
Türkiye’de 15 ve daha yukarı yaştaki 
nüfus içerisinde işgücüne katılma 
oranı %51,3 olup, bu oran erkeklerde 
%71,6, kadınlarda ise %31,5’tir.  Eğitim 
durumuna göre işgücüne katılım ora-
nı incelendiğinde, kadınların eğitim 
seviyesi yükseldikçe işgücüne daha 
fazla katıldıkları görülür. Okuryazar 
olmayan kadınların işgücüne katılım 
oranı %16,1 iken, bu oran lise altı eği-
timli kadınlarda %26,6, lise mezunu 
kadınlarda %32,7, mesleki veya tek-
nik lise mezunu kadınlarda %40,8, 
yükseköğretim mezunu kadınlarda 
ise %71,6’dır. Kadınların istihdama 
katılması kadar hangi sektörde istih-
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dam edildikleri de önemlidir. İstihdam 
edilen kadınların %31’i tarım, %15’i 
sanayi, %1’i inşaat, %53’ü ise hizmetler 
sektöründedir. 

Turizm sektörü; istihdamın nice-
liksel olarak etkili ama işgücü kali-
tesi bakımından eğitimsiz ve kalifiye 
olmayan iş gücünün çalıştığı, kayıt 
dışı oranının yüksek olduğu, çalışma 
saatlerinin yüksek, ücretlerin düşük, 
sendikalaşma oranının ve toplu iş 
sözleşmesi kapsama oranının olduk-
ça düşük olmasından ötürü sosyal 
diyaloğun da etkili gerçekleşemediği 
bir sektör olarak karşımıza çıkar (Tü-
zünkan, 2015). Sektörün bu yapısal 
özelliği kuşkusuz sektörde istihdam 
edilen kadın açısından da belirleyi-
ci olmaktadır. Turizm endüstrisinde 
yapılan işlerin önemli bir bölümü ev 
işlerinin bir uzantısı olarak kabul edil-
diğinden (örneğin; yemek pişirme, 
karşılama, yatak yapımı, temizlik, 
servis yapmak vb.), istihdam edi-
len işgücünün kadın olması tercih 
edilmektedir. Bu nedenle endüstri, 
emek-yoğun olduğu kadar ‘kadın-yoğun’ 
iş alanı özelliği de gösterir (Akoğlan 
1996: 17; Cave ve Kılıç 2010: 285; Elmas 
2007; Uğuz ve Topbaş, 2016).  Birçok 
araştırmacı, turizm sektörünün ka-
rakteristiklerini kadınımsı, vasıfsız, 
düşük ücretli ve güvencesiz olarak 
tespit etmişlerdir (bkz. Burgess 2003; 
Baum 2013; Cave ve Kılıç 1989; Costa 
vd. 2011; Elmas 2007; Fernandez vd. 
2009; Hemmati 2000). Her ne kadar 
kadınlar açısından var olan geleneksel 

toplumsal cinsiyet rollerinin devamı 
niteliği taşımasından ötürü turizm-
deki istihdamın cinsiyetleştirildiği ve 
bu yolla cinsiyete dayalı eşitsizlikleri 
güçlendirdiği vurgulansa da (Akoğlan 
1996; Baum 2013; Bergmann 1986; 
Elmas 2007; Harrison 1992;  Hemmati 
2000; Purcell 1996), turizm sektörü, 
gelişmekte olan ülkelerde işsizlere ve 
özellikle kadın işsizlere iş olanakları 
yaratması açısından merkezi önem 
taşır (Bull 1991; Levy ve Lerch 1991; 
Lee ve Kang 1998; UNWTO 2011, 2012, 
2015).

Turizm sektörünün kadınlar açı-
sından birbiriyle çelişen bu iki özelliği, 
ulus ötesi kurumlarca tespit edilmiş 
ve raporlanmıştır. 2010’da hazırlanan 
Turizmde Kadın Küresel Raporu, tu-
rizm sektöründe çalışan kadınların 
statüsü konusunda küresel düzeydeki 
ilk çalışmadır. Bu rapor; kadınların 
güçlendirilmesi için turizmin araç 
olarak kullanılmasını istihdam, gi-
rişimcilik, eğitim, liderlik ve topluluk 
temaları çerçevesinde gelişmekte 
olan bölgelerde araştırmalar yapıla-
rak hazırlanmıştır. Rapor, kadınların 
turizm işgücünün büyük bir kısmını 
oluşturduğunu ama alt seviyelerde 
çalıştıklarını, kadınların turizm sektö-
ründe erkek çalışanlardan %10 ile  %15 
arası daha az ücret aldıklarını, turizm 
sektörünün neredeyse diğer sektör-
lerin iki katı kadın istihdam ettiğini, 
kendi işine sahip olan kadın oranının 
turizm sektöründe diğer sektörlere 
nazaran daha çok olduğunu, turizm 
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sektöründeki aile işletmelerinin üc-
retsiz işçilerinin büyük çoğunluğunu 
ise kadınların oluşturduğunu ortaya 
koymaktadır (UNWTO, 2011).

Kadınların yoğun olarak istihdam 
edildiği turizm sektörü, dolaylı ve 
teşvik edilmiş etkileri göz önünde 
bulundurulduğunda, dünya GSYH’nin 
%10 kadarını oluşturmaktadır (WTTC, 
2015). Turizm en hızlı gelişen ve en 
dirençli ekonomik faaliyetlerden birini 
temsil etmekte ve tahminler ulusla-
rarası turist varışlarının 2030 yılında 
1,8 milyara ulaşarak uluslararası turiz-
min ileriki yıllarda sürekli büyümeyi 
deneyimleyeceğini göstermektedir 
(UNWTO, 2011).  Turizm uluslararası 
ticarette büyük rol oynamaktadır ve 
yolcu taşımacılığı dâhil olmak üzere 
uluslararası turizm ihracatları, 2014 
yılının hizmet ihracatlarının %30’unu 
ve küresel ürün ve hizmet ihracat-
larının %6’sını oluştururken, dünya 
çapında dördüncü sıraya yerleşerek 
1,5 trilyon ABD Doları seviyesine ulaş-
mıştır (UNWTO, 2015).  Uluslararası 
turizm OECD ülkelerindeki hizmet 
ihracatlarının %21’ini, En Az Gelişmiş 
Ülkeler’deki hizmet ihracatlarının 
%45’ini temsil etmektedir (OECD, 
2014). 

2015’te Antalya’da toplanan G20 
zirvesi kapsamında bir araya gelen 
G20 Turizm Bakanları 2012 yılında 
Meksika’da G20 liderlerinin turiz-
mi “istihdam yaratma, ekonomik 
büyüme ve kalkınma için bir araç” 
olarak tanımlamasını kabul etmiş-

lerdir (G20 Turkey, 2015). Buradan 
hareketle, turizmin dünya çapında 
güçlü ve kapsayıcı büyümeyi des-
teklemede anahtar bir sektör olarak 
tanımlandığını görmek mümkündür. 
Turizm, dünyadaki her on işten birini 
oluşturan emek yoğun bir hizmet 
sektörü olarak sadece doğrudan değil 
aynı zamanda, tarım, inşaat, imalat, 
el sanatları, finansal hizmetler veya 
bilgi ve iletişim teknolojileri gibi birçok 
farklı sektörde değer zinciri rolüyle 
her beceri seviyesinde iş imkânı ya-
ratabilen bir sektördür. Turizmin diğer 
sektörlerde işgücü piyasasına giriş, 
tecrübe kazanma, beceri geliştirme 
ve daha üst düzeyde, daha iyi maaşlı 
ve iyileştirilmiş çalışma şartlarına 
sahip pozisyonlara yükselmede fırsat 
yaratan bir alan olması, bu sektörü 
kadınların istihdama kazandırılması 
ve kadının güçlenmesinde anahtar 
konumuna getirmektedir. Bununla 
birlikte, turizmde bütün ekonomiye 
kıyasla, kadın istihdamı ve girişim-
ciliğinin diğer sektörlere göre daha 
büyük pay sahibi olduğu düşünüldü-
ğünde, turizm sektörünün toplumsal 
cinsiyet eşitliği ve kadının güçlendi-
rilmesini desteklemede etkili bir araç 
olarak kullanılabilmesi, toplumsal 
cinsiyet eşitliğini sağlamada önem 
arz etmektedir. 

Turizm sektörünün kadınların is-
tihdama kazandırılması ve güçlendi-
rilmesi alanlarındaki rolüne rağmen, 
turizm istihdamı son derece hayati 
önemde sorunlarla karşı karşıya-
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dır. Sezonsallık, çalışma saatleri ve 
ücretler dâhil standardize olmayan 
çalışma koşulları turizm, sektöründe 
istihdam edilenlerin karşılaştıkları 
temel sorunlardandır. Bununla birlikte, 
turizmde iş gücü ve beceri talebi tu-
rizm pazarında yaşanan sosyal, dijital 
ve teknolojik gelişim ve değişimler 
çerçevesinde hızlı bir biçimde evrim 
göstermektedir. Turizmde istihdam 
edileceklerin yaşanan bu gelişmelerin 
dayattığı donanımlı işgücüne sahip 
olmaları gerekir. Turizm rekabetçi-
liğinin hizmet kalitesine bağlı oldu-
ğunu ve dolayısıyla sektörün eğitim 
ve meslek eğitimi içerecek şekilde, 
çalışma koşullarında iyileştirme ve 
sosyal diyalog da dâhil olmak üzere 
insan kaynakları gelişiminde yatırım-
ların artırılmasına gerek duyduğunu 
kabul etmek gerekir.  Kadınların eğitim 
görmesi ve güçlendirilmesine özel bir 
önem vererek, kapsayıcı ekonomik 
imkânlar ve iş imkânları yaratmayı 
teşvik etmek için gelişmekte olan 
ülkeler ve G20 ülkeleri arasında 
turizm alanında işbirliğini sağlama 
kararı alınmıştır. Birleşmiş Milletler 
Kadın Birimi ve Dünya Turizm Örgü-
tü’nün 2010 yılında yayınladığı ortak 
raporda, belirlenen çerçeveye göre 
turizm istihdamında çalışma koşul-
larında toplumsal cinsiyet eşitliğini 
desteklemek için belirlenen hedef 
ve göstergeleri doğrultusunda, G20 
ülkelerinin Turizm Bakanlarından 
oluşan T20 mutabıktır. 

Baum’un (2013) Dünya İş Örgütü’ne 

hazırladığı International Perspectives 
on Women and Working Hotels, Cate-
ring an Tourism (Oteller, Yeme-İçme 
ve Turizmde Çalışan Kadınlar Üzerine 
Uluslararası Perspektifler) araştır-
masında, otel, yeme içme ve turizm 
sektörü son derece hızlı gelişen bir 
sektör olarak tanımlanmıştır. Baum 
(2013) bu sektördeki kadın istihdam 
oranını %55 olarak tespit etmekle 
birlikte, bu oranın dünya ortalaması 
olduğu ve kimi bölgelerde turizmde 
istihdam edilen kadın oranının %70’leri 
bulduğu görülmektedir. Kadınlar bu 
sektörde temizlikçi ve mutfak çalı-
şanından yöneticiliğe kadar birçok 
pozisyonda çalışmakla birlikte, üst 
düzey pozisyonlarda nadiren temsil 
edilmektedirler. Otel, yeme içme ve 
turizm sektörü kadınlar için istihdam 
yaratma ve yoksulluğu azaltmada 
fırsat alanı olmakla birlikte, bu sektör 
ekonomi sahasındaki dalgalanmalara 
karşı da son derece kırılgandır. Buradan 
hareketle, sektörün kırılganlığının en 
çok da kadın istihdamına yansıdığını 
tahmin etmek güç değildir. Örneğin, 
İrlanda’da sezonluk işe alınıp çıka-
rılan kadın sayısı erkeklerden daha 
fazladır (Breathnach et al., 1994). Yine 
aynı şekilde,  Cukier-Snow ve Wall, 
Endonezya Bali’de de kadınların tu-
rizm sektöründeki bu kırılganlıklarını 
tespit etmişlerdir (1996).  Bu durum 
ekonominin kriz yaşadığı dönemler 
için de geçerlidir. Kadının geleneksel 
rolünden hareketle erkekleri işte bı-
rakıp kadınları işten çıkarma eğilimi 
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sıklıkla karşılaşılan bir durumdur. 
Marxist perspektiften bakıldığında, 
kadınların işgücü içinde “endüstrinin 
yedek ordusu” olarak tanımlanmasına 
denk düşmektedir. Otel, yeme içme 
ve turizm sektöründe kadının yaptığı 
işler kadınların ev içi sorumluluk-
larının uzantısı olarak görülmekte, 
kadının dönem dönem sektör gerek-
sinim duydukça bu servisi sağladığı 
görülmektedir. 

Türkiye’de turizm sektöründeki 
kadın istihdamına istatistiksel veriler 
ışığında bakarak genel bir tablo elde 
etmek gerekir. 2013 yılında Türkiye 
turizminde istihdam edilen erkeklerin 
oranı %70 iken kadınların oranı %30 
civarındadır. Ancak, turizmde istih-
dam edilenlerin içerisinde erkekle-
rin oranı 2006’da %74,3 iken 2013’de 
%70,1’e düşmüş, kadınların oranı ise 
%25,7’den %29,9’a yükselmiştir (Uğuz 
ve Topbaş 2016: 67). Bu artış, turizm 
işletmelerinin giderek artan biçimde 
kadın istihdam etmeleri ile açıklana-
bilirken, turizm sektöründeki kadın 
iş gücü ve istihdamı için de önemli 
bir veridir. 

Turizmde kadın istihdamına dair 
yapılan birçok çalışma, kadınların bu 
sektörde bir hayli sorunla baş etmek 
zorunda olduğunu ortaya koymak-
tadır. Uğuz ve Topbaş (2016) TUİK ta-
rafından hazırlanan, 2011 Hane Halkı 
İşgücü Anketi ve “Avrupa Topluluğu 
Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki 
Sınıflaması (NACE Rev. 2)” kıstasını 
dikkate alarak konaklama işletmele-

rinde çalışan 837 erkek ve 281 kadın 
çalışandan toplanan veriler üzerinde 
yaptıkları analizde, turizm sektöründe 
kadınların ortalama kazançlarının 
erkeklerden daima düşük olduğunu 
kanıtlamışlardır (Uğuz ve Topbaş, 2016). 
Turizm sektöründe çalışan kadınların 
ortalama aylık kazançları Türkiye 
ortalamasının altındadır ve kadın iş-
gücünün iş tecrübesinin her iki veri 
setinde de erkek çalışanlardan daha 
düşük olduğu görülmüştür. Uğuz ve 
Topbaş (2016) çalışan erkeklerin ça-
lışan kadınlardan Türkiye genelinde 
%1,2, turizm sektöründe ise yaklaşık 
%18 oranında daha fazla kazanç elde 
ettiğini tespit etmiştir. Turizm sek-
töründe erkeklerin kadınlardan %25 
oranında daha fazla tecrübeye sahip 
olduğu da önemli tespitlerindendir. 
Elde edilen bu sonuç, sektörde çalışan 
kadınların işte sürekliliğinin düşük 
olduğunu ve/veya sektörde işgücü 
devir hızının kadın işgücünde daha 
yüksek olduğunu ispatlamaktadır. 
Buna ek olarak, cinsiyetlere göre 
eğitim yapısında, Türkiye genelin-
de fiilen çalışan kadınların ortalama 
eğitim süresi erkeklere göre yüksek 
iken, turizm sektöründe tam tersine 
kadınların eğitim süreleri erkeklere 
göre %4,3 düşüktür. Bu da sektörde 
kadın istihdamının daha düşük nitelikli 
ve daha az eğitim gerektiren işlerde 
yoğunlaştığına işaret etmektedir.  Bu 
tespit, Yanardağ ve Avcı’nın (2012) 
Marmaris, Fethiye ve Bodrum ilçele-
rinde turizm sektöründeki istihdam 
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sorunlarına dair yaptıkları araştırma 
sonuçlarınca da desteklenmektedir. Adı 
geçen ilçelerde tespit edilen istihdam 
sorunları; ücret düzeyinin düşüklüğü, 
çalışma saatlerinin fazlalığı, eğitim 
düzeyinin düşüklüğü ve turizm eğiti-
minin eksikliğidir (Yanardağ ve Avcı, 
2012). İstanbul, Kocaeli ve Bursa’da 
faaliyet gösteren 40 tane 4 ve 5 yıldızlı 
otel işletmesinde 209 kadın çalışana 
uygulanan anket sonuçlarına göre, 
işgücü ve çalışma saatlerinin fazlalığı, 
sorumluluk verilmesine karşın yetkinin 
azlığı, iş güvencesi, ücret ve hizmet 
içi eğitim olanağı yetersizlikleri ve 
taciz olaylarının çokluğu kadınların 
sektörde sıklıkla karşılaştığı sorun-
lardır (Demirkol vd., 2014). 

Tower Watson Araştırma şirketinin 
gerçekleştirdiği araştırmaya göre, 
Türkiye’de en yüksek kadın istihdam 
oranı %55 ile sigorta sektöründe gö-
rülürken, bunu %43 ile holdinglerin 
merkezlerinde istihdam edilen ka-
dınlar, %38 ile profesyonel hizmet-
ler sektöründe yer alan kadınlar ve 
dördüncü sırada ise  %37 ile turizm 
sektöründe istihdam edilen kadınlar 
izlemektedir   (Hürriyet,7 Mart 2015).  
Sektörlerin kadın yönetici çıkarabilme 
anlamındaki performansları dikkate 
alındığında ise en yüksek kadın istih-
dam oranına sahip sektörlerde kadın 
yönetici oranında aynı performansı 
ortaya konmamaktadır.  Örneğin, en 
yüksek oranda kadın istihdamına 
sahip bulunan sigorta sektörü, kadın 
yönetici oranı açısından dördüncü 

sırada yer alırken, istihdam oranı ola-
rak dördüncü sırada yer alan turizm 
sektörü kadın yönetici sayısında ilk 
on sektör arasına dahi girememiş-
tir (Hürriyet, 7 Mart 2015). Elmas’ın 
(2007) çalışması bu verileri doğrular 
niteliktedir. Elmas (2007) çalışmasın-
da, Kapadokya’da otellerin ve resto-
ranların kat hizmetleri ve yiyecek/
içecek servis görevlerinin kadınların 
ev işlerinin bir uzantısı olduğunu ve 
kadın işi olarak görüldüğünü ispat-
lamış, kat hizmetlerinde kadınların 
sayıca çok olmasına rağmen, sadece 
bir tek kadının yönetici konumunda 
olduğunu tespit etmiştir. 

Yukarıda özetlenen tabloyu 
sendikalaşma ve sosyal güvenlik 
açısından da tamamlamak kaçınıl-
mazdır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı’nın işkolları ve cinsiyete 
göre işçi ve sendika üyesi işçi is-
tatistikleri, hali hazırda son derece 
düşük olan sendikalaşma oranlarının 
turizm sektöründe çok daha düşük 
olduğunu ortaya koyar (ÇSGB, 2015). 
Konaklama ve eğlence işleri başlığı 
altında yer alan turizm sektöründe 
645.666 erkek ve 253.536 kadın işçi 
olmasına rağmen, sendikalı erkek 
işçi sayısı 24.833 iken sendikalı kadın 
işçi sayısı 7.151’dir. Bakanlığa kayıtlı 
işçilerle ilgili verilerden hareketle, tu-
rizm sektöründeki erkeklerin %3,8’i 
sendikalı iken kadın işçilerin %2,8’i 
sendikalıdır. Turizm sektöründe ka-
dınların kayıt dışı istihdamı ve ücretsiz 
aile işçisi olarak yoğun olarak temsil 
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edildiği düşünülürse, bu oran bile son 
derece iyimserdir. Bu noktada, kaliteli 
düzgün bir işe sahip ve örgütlü iş gü-
cünde kadının temsili için önümüzde 
aşılması gereken uzun ve engebeli 
bir yol olduğu aşikârdır.  ILO’ya göre 
insana yakışır iş, “üretken ve adil bir 
ücret getiren, işyerinde güvenli ve 
ailelere sosyal koruma sağlayan, ki-
şisel gelişim ve toplumla bütünleşme 
açısından daha iyi fırsatlar sunan, 
insanların kaygılarını serbestçe dile 
getirme özgürlüğüne sahip oldukları, 
örgütlenerek yaşamlarını etkileyen 
kararların alınmasına katılabildik-
leri, tüm kadınlar ve erkeklerin eşit 
fırsatlardan yararlanıp eşit muamele 
gördükleri işlerdir” (ILO). Bu noktada 
turizmde istihdam edilen kadınla-
rın insana yakışır işe erişimlerinin 
sağlanması kadının güçlendirilmesi 
açısından zorunluluktur.

Turizmde kadın istihdamı açısından 
bir başka konu da, genel anlamda 
kadınların ev dışında çalışmalarının 
istenmemesidir. Örneğin Tucker (2007), 
Ürgüp ve Göreme’de yaptığı araştır-
mada kadınların turizm sektöründe 
çalışmasının uygun görülmediğini, 
turizmin erkek işi olarak görüldüğünü 
dile getirmiştir. Bu durum, Buğra’nın 
(2010) Türkiye’de kadın istihdamı-
nın son derece düşük olmasının ne-
denlerini araştırdığı beş farklı kentte 
yaptığı araştırmadan çıkan sonuçları 
da desteklemektedir. Buğra (2010) 
araştırmasında kadının istihdamını 
engelleyen unsurlardan biri olarak 

toplumsal cinsiyet ilişkilerinin kültü-
rel bağlamını tespit etmiştir. Kadının 
işgücüne katılımının önündeki en-
geller tartışılırken en çok karşılaşılan 
kavramların taciz, namus, dedikodu 
olduğunu vurgulayan Buğra (2010), 
bunun işverenlerin kadın istihdamında 
isteksizliklerinin nedenlerinden biri 
olarak da gündeme geldiğini belirt-
miştir. Türkiye’de kadınlarla erkekler 
çocukluklarından itibaren, gençlik-
lerinde ve sonraki yıllarda birlikte 
bulunma alışkanlığı geliştirmelerine 
imkân vermeyen bir toplumsal cinsiyet 
temelli ayrışmaya tabi tutulmakta ve 
sonrasında kadın erkek “bir arada 
yaşayamayan toplum” modeli ortaya 
çıkmaktadır (Buğra, 2010: 12-14). Bu 
gerekçe, turizm sektörü gibi kadınlarla 
erkeklerin bir arada olduğu, üstelik 
yerli ya da yabancı turist olarak ‘ya-
bancı’ ile aynı mekânın paylaşıldığı 
bir sektörde kadınların çalışmasının 
istenmemesini de açıklar. Son yıllarda 
iktidar sahiplerinin “kızlı erkekli otu-
ruyorlar” diyerek iki cinsin bir arada 
oluşunu eleştirmesi, bu kadın erkek 
bir arada yaşamayan toplum yapısını 
güçlendirerek yeniden üretmekte-
dir. Kadının evin dışında çalışması, 
ailesinden olmayan erkeklerle aynı 
ortamda bulunması anlamına gel-
diğinden, bu tarz söylemler kadının 
toplumsal hayata katılmasına, dola-
yısıyla güçlenmesine engel olmakta-
dır. Bu çerçevede, kadınların turizm 
sektöründe istihdam edilmesi onlara 
bu sektörde iyi kaliteli iş yapabilme 
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olanaklarının sağlanması, sadece ka-
dının güçlenmesini için değil kadın 
erkek bir arada yaşayamayan toplum 
modelinin kırılmasında da yararlı 
olacaktır. Bu noktada, son yıllarda 
yükselen kırsal turizm bağlamında 
kadın ve turizm sektörü ilişkisini ele 
almak aydınlatıcı olacaktır.

Kadın ve Turizm 
Turizm sektöründe kadınlar birçok 

sorunla karşı karşıya kalsa da turizm 
geleneksel toplumsal cinsiyet rollerine 
meydan okumada kullanılabilecek bir 
fırsat alanı sunar ve kadınları ekono-
mik, sosyal, kültürel ve politik açıdan 
güçlendirme potansiyeline sahiptir. 
Kadınların turizm sektörüne katılarak 
güçlenmeleri gerek aile yapılarındaki 
gerekse genel anlamda toplumda var 
olan toplumsal cinsiyet eşitsizliğini 
aşmada rol oynayabilir. Her şeyden 
evvel, turizmi gelir getiren önemli bir 
sektör olarak gören ve bu alanda projeler 
üretmeye çalışan ülke kurumlarının 
kabul etmek zorunda oldukları ger-
çek, kadınsız bir turizm sektörünün 
imkânsız oluşudur. Turizme açılacak 
bir bölgede ya da turizm potansiyeli 
olan bölgede kadının konumu ve ka-
dın erkek ilişkileri merkezi rol oynar. 
1960’ların başında dönemin Turizm ve 
Tanıtma Bakanlığı için Söke, Selçuk, 
Kuşadası, Yenihisar, Davutlar, Balat 
ve Doğanbey’de turizm potansiyelini 
araştıran Kıray (1964), bölgede yaptığı 
alan araştırmasında sosyal hayatın 
turizme tesir edecek şehirleşme, dı-

şarıya açılma nokta ve derecelerini ve 
bu toplulukların turistlere ve turizm 
faaliyetlerine karşı aldıkları vaziyeti 
araştırmıştır.  Bu noktada, adı ge-
çen yerleşme alanlarında turist ve 
turizmle olan mesafenin tayininde 
özellikle kadın üzerinden çarpıcı bul-
gulara ulaşır. Kıray (1964) araştırma 
verilerinden hayat seviyesi, dışarıya 
açılma ya da şehirleşme ve turizme 
karşı vaziyet alış endeksleri hazırla-
mıştır. O dönemde temel ekonomik 
faaliyetin ziraat olduğu bu yedi yer-
leşme noktasında büyük oranda bir 
grup, kadının evi ve tarlası dışında 
çalışmasını istememektedir (Kıray, 
1964: 25). Mülakatlarda “peki ne yap-
sın” sorusuna ise “dikiş diksin” “ev 
temizlesin” ya da en fazla “öğretmen 
olsun” “ebe olsun” gibi çok eskiden 
beri kadın meslekleri olarak tanınan 
işlerden bahsetmişlerdir. O yıllarda 
hem Söke’de hem de Kuşadası ve 
Selçuk’ta hükümet dairelerinde ve 
bankalarda çalışan kadın olmasına 
karşın, kadınlar için memurluk bile 
henüz çok yadırganan bir şeydir 
(Kıray, 1964).  

Kıray’ın bulguları arasında yu-
karıda sözü edilen kadın erkek bir 
arada yaşayamayan toplum mode-
line dair veriler de mevcuttur. Kıray 
(1964) kadın ve erkeklerin ortak boş 
zaman faaliyeti içinde olmadıklarını 
tespit etmiş; kadın erkek ayrışmasının 
yerleşmiş geleneksel örgütlenmiş boş 
zaman aktivitelerinin bulunmayışını 
turizme tesir edebilecek bir durum 
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olarak tanımlamıştır. Turizmle ilgili 
davranış ve vaziyet alışlar indeksinde 
adı geçen yerleşim yerlerinde yaşa-
yanların turistlerle aralarına koy-
dukları mesafe ve temas kurmak 
bakımından gösterecekleri tolerans 
belirlenmiştir (Kıray (1964). Bu indek-
sin verilerine göre, turistlerle aynı 
otobüste yan yana seyahat etmek, 
aynı masada yemek yemek, hatta 
farazi olarak evinde ağırlamak ve 
oğlu ile arkadaşlığına izin vermek 
bakımından aile reisleri her yerleşme 
noktasında tam manası ile açık ve 
rahattırlar ve çok yüksek toleransa 
sahiptirler. Bu seviyede şahsi ilişki 
kurmaya hepsi son derece hazırdır. 
Ancak bu yüksek tolerans kızları-
nın turistlerle arkadaşlık kurma-
sına gelince hemen değişmektedir 
(Kıray, 1964: 87-88). Kızların kız ya 
da kadın turistlerle iletişim kurma-
sına razı olduklarını söylemişlerdir. 
Ancak oğullarının arkadaşlığı için 
böyle bir ayırt etme yapılmamıştır. 
Bu sosyal mesafe ölçüsü,  bölgenin 
hatta Türkiye’nin insan ilişkileri ve 
turizm meseleleri bakımından en 
önemli ve manalı problemini kes-
kin bir şekilde ortaya koymaktadır. 
Kadın ve kadına karşı alınan vaziyet, 
bu ayırt ediş hem yerli hem de turist 
kadınlar bakımından manalıdır. Kıray 
(1964) kızlarla oğulların turistle etki-
leşmelerine verilen tepkileri  “Oğlan 
isterse turist kadınla tanışır, sataşır 
hatta tecavüz eder, o erkektir, ziyanı 
yok ama kızım temas ederse mu-

hakkak sataşırlar, onun için temas 
etmesin” şeklinde yorumlamıştır (1964: 
90).  Kıray turizme açılacak bölge ve 
yerlerde bu noktanın önemine vurgu 
yapar.  Turistlerden yerli kadınlara 
karşı herhangi bir sataşma, taciz ve 
rahatsız etmeye rastlanmamasına 
karşın, yerlilerin turist kadınları sa-
taşmaktan tecavüze kadar çeşitli 
şekillerde rahatsız ettikleri vakalar 
emniyet kayıtlarında mevcuttur  (Kı-
ray, 1964) . Bu durumda problem yerli 
kadınlara karşı değil, turist kadınlara 
karşı alınan vaziyet ve davranıştır.  
Kıray’ın henüz turizmin gelişiminin 
çok başlarında yaptığı tespitler, hem 
kadınların turizm sektöründe var ol-
malarının neden şart olduğunu hem 
de bunun güçlüklerini açıkça ortaya 
koyması bakımından çok önemlidir.

Kadının turizm için taşıdığı önemi 
öngörmesi açısından, Türkiye’nin ilk 
kadın arkeoloğu Prof. Dr. Halet Çam-
bel’den bahsetmeden olmaz. Kadının 
güçlendirilmesi konusunda turizm 
önemli bir alan olarak uluslararası 
kurumlar tarafından tanımlanma-
dan çok önce Halet Çambel, sürdü-
rülebilir turizm kavramını ilk hayata 
geçiren kişi olarak öncü kabul edi-
lebilir. 1940’lı yıllarda E. Haspels’den 
devraldığı Frigya Yaylası ve Kadirli 
Aslantaş çevresindeki araştırmala-
rının çoğunu at üzerinde tek başına 
yapan Halet Çambel, 1950 gibi erken 
bir tarihte ne dünyada ne de Türkiye 
de adı geçmeyen “yerinde koruma”, 
“kültürel peyzaj koruma”, “sürdüre-
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bilir koruma”, “toplumda farkındalık 
yaratma”, “kültür sektörü yaratma” 
gibi uygulamaları sistemin direncine 
rağmen uygulamış ve başarılı olmuştur 
(Özdoğan 2013: 23). Kazıdan çıkarılan 
eserleri müzelere taşımaktansa yerinde 
muhafaza etme, açık hava müzesi 
kurma ve çevresinde uzun erimli bir 
koruma ve yerel sahiplenme yaratma 
konusundaki çabaları çerçevesinde, 
yerel halka kurslar açma,  unutulan 
ahşap işçiliği, kilim dokumacılığı gibi 
el sanatlarını canlandırmak ve pazar 
bulmak konusunda yoğun çalışmış 
ve başarılı da olmuştur. Çambel, Ka-
ratepe-Aslantaş’ı bir bölge projesi 
olarak görmüş, çabaları sonucu birçok 
ören yerini kurtarmış,  çevre köylerde 
etnografya ve sözlü tarih çalışması 
yapmıştır (Özdoğan, 2013). Yerel hal-
kı topyekûn turizme, daha doğrusu 
sürdürülebilir turizme dâhil etmek 
elbette kadınların bu alanda aktif rol 
almasına bağlıdır. Kadınların toplumsal 
hafızalarında yerleşik el sanatları ya 
da yöresel tatlar, kadınların turizm 
sektörüne adım atışlarında ilk adımdır.  
Son yıllarda yükselen kırsal turizm, 
Halet Çambel’in sürdürülebilir turizm 
bağlamında hayata geçirdiği proje 
kapsamında olduğu gibi, kadınların 
hafızasına bağlı bir alandır. 

Kırsal Turizmde Kadın
Kırsal turizm çok boyutlu bir al-

ternatif turizm türü olarak kırsal alan 
olarak ifade edilen alanlarda, yörenin 
ekonomik, sosyal ve kültürel, tarihi, 

coğrafi, beşeri yapısına uygun olarak 
gelişen ve gelişmesi teşvik edilen tu-
rizm türüdür (Kuşat, 2014).  Avrupa 
Birliği’nce yapılan tanıma göre, kırsal 
turizm, “tarımsal ya da yerel değer-
lerle bir arada hoşça zaman geçirmeyi 
amaç edinen turistlere, beklentileri 
doğrultusunda küçük ölçekli işlet-
melerde konaklama, yeme/içme ve 
diğer hizmetlerin sunulduğu ve küçük 
yerleşimlerde gerçekleştirilen faaliyetler 
bütünüdür” (European Commission 
1999:151). Kırsal turizmin geliştiği böl-
geler sürekli bir dinamizm ve değişim 
içerisindedir. Kuşkusuz bu süreçte 
kadının konumu ve sosyo-ekono-
mik rolünde de farklılaşmalar olmak 
zorundadır. Kırsal turizm kırsalda 
daha belirgin biçimde gerçekleşen 
geleneksel kadın rol ve görevlerinin 
ötesinde yeni roller edinmesine imkân 
hazırlamaktadır. Kadının varlık ve 
etkinliğinin aile bağlantılı alanlardan 
çıkıp, aileyi de geliştirici süreçlere 
yönelmesi açısından kırsal turizm 
verimli bir fırsat sahasıdır. 

Kırsal turizm, kadın emeğine da-
yanan bir turizm türü olarak, kadına 
istihdam yaratarak, bu yönden de 
toplumsal kalkınmaya destek ver-
mektedir. Kadın, kırsal turizmde hem 
ürünlerin hazırlayıcısı, hem satıcısı 
durumundadır. Aile işletmeciliği çer-
çevesinde kadın, kırsal turizmde ana 
aktördür.  Kadınların, aile ihtiyaçlarını 
karşılamak üzere üretimde bulunmak 
yerine kurduğu ve işlettiği işletmeler 
aracılığıyla önemli üretim birimleri 
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haline gelmesi, kırsal alanın çok önemli 
“ücretsiz aile işçisi” konumundan çıkıp, 
gerektiğinde “ücret ödeyici” olarak 
ön plana çıkmalarına zemin oluştu-
rabilmektedir (Fidan ve Nam, 2012). 
Köylerde el sanatlarında kadınların çok 
büyük katkısının oluşu, kırsal kadın 
istihdamına önemli bir olanak yara-
tacaktır. Hali hazırda kırsal turizmde 
kadın, diğer hiçbir turizm türünde 
olmadığı kadar ev pansiyonculuğu, 
yerel ürünlerin imalatı (pekmez, tar-
hana, salça, elişleri) ve satışı, mutfak 
(yemek hazırlığı ve sunulması) gibi 
işlerde doğrudan görev almaktadır. 
Kadınlar kırsal bölgenin lokomotifi 
durumunda ve bulundukları bölgenin 
tarihi, turistik ve yerel geleneklerini 
sürdüren bir güce sahip konumdadır. 
Sonuç olarak kırsal turizm doğayı, 
tarihi ve kültürel değerleri içerdiği 
kadar, resmi kurumsal ilişkiler ye-
rine, dostça ve samimi yaklaşımı ve 
ilişki biçimini gerektirir. Bunu da en 
iyi şekilde yörenin kadınları yerine 
getirir. 

Fidan ve Nam (2012), Sakarya Ta-
raklı’da turizm faaliyetinde aktif yer 
alan 50 kadınla yaptıkları görüşmeler 
sonucunda, kadınların kırsal turizmdeki 
üstünlüklerinin nedenlerini şu şekilde 
özetlemişlerdir: daha uyumlu olması, 
iletişim becerisi, ziyaretçilerin talep 
ve isteklerini daha iyi değerlendirip 
fikre çevirebilmesi, kadınlar arasındaki 
işbirliği ve birlikte çalışma becerisi, 
zaman içinde kadınların daha başa-
rılı olması ve erkeklerin biraz daha 

geri çekilmesi, erkeklerin kadınlar 
kadar süreci ciddiye almaması ve 
inanmaması. Taraklı’da kadınların 
sahip olduğu bu avantajları kullanarak 
bölgelerinin toplumsal dönüşümüne 
ve ekonomik canlanmasına kırsal 
turizmi geliştirerek önemli katkılar 
sağladıkları açıktır.  Fidan ve Nam (2012) 
Taraklı’da kadınların el sanatlarından 
yiyecek ve içeceklerin hatırlanma-
sına, evlerin döşenmesinde eskiye 
dönülmesinden tarımsal üretimin 
modernize edilmesine (organik tarım) 
kadar çok organize emek sarf ettik-
lerini göstermişlerdir. Kadınların bir 
araya gelerek, özellikle ilçenin yaşlı 
üyelerinden tarihsel bilgiler edinmesi 
ilçeye bağlı köylerle bağlantılar kur-
ması, üretim ve pazarlama birimle-
rinin oluşturulması suretiyle kırsal 
turizmin ana aktörüne dönüşmelerini 
sağlamıştır  (Fidan ve Nam, 2012).  Bu 
ana aktör olma durumu kadınların 
hafızalarını harekete geçirmeleri ile 
mümkün olmuştur.  Kadınlar hatırlama, 
canlandırma-kaydetme, geliştirme ve 
yeniden üretim faaliyetleri ile Taraklı 
kırsal turizmini meydana getirmişlerdir. 
Fidan ve Nam’ın Taraklı’da yaptık-
ları mülakatlarda kırsal tarımın ana 
aktörünün kadınlar olduğu bizzat bu 
kadınlarca açıkça dillendirilmiştir: “Pek 
itibar edilmiyordu, köy işi deniyor-
du bizim bezlere, oyalara. Yapmamız 
gerekince açtım sandıkları ne var ne 
yok döktüm. Başladım çıkarmaya 
örnekleri, şimdi hem eskilerini yapı-
yorum hem de yeniler çıkarıyorum” 
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; “Toplandık benim evde. Ne yapılırdı 
eskiden diye. Bizim kıza da yaz de-
dik. Aklımıza geleni yazdık.” (Fidan 
ve Nam, 2012: 5). Burada kadınlar 
sadece şu an üretip-pazarlamakla 
kalmıyor, hafızalarını yeniden aktif 
hale getirerek bizzat üretici konuma 
yükseliyor. 

Kadınların kırsal turizmdeki bu 
ana aktör olma durumu, kadınların 
yaşam kalitesini artırmış özelikle 
aile içinde sosyal alanda özgüven 
kazandırmıştır. Karar alma meka-
nizmaları açısından bakacak olursak, 
sözü daha çok dinlenir olmuştur. Bu 
noktada kadınlar sadece evin içine 
hapsolmamış, kamusal alana çıkmış 
ve kamusal alanda üretim ilişkileri-
nin aktörü olmuştur. Yine alandan 
bir kadının ifade ettiği gibi, “Her şey 
nasıl da değişti, erkeklerle yan yana 
dükkân işletiyorum. Artık benim 
adam, benim dükkâna geliyor, bana 
danışıyor” (Fidan ve Nam, 2012: 56).

Bütün bu olumlu gelişmelere 
rağmen sürecin sorunlardan azade 
olması elbette mümkün değil. Ev dı-
şında çalışma yaşamına katılan kadın, 
hem cinsiyetçi iş bölümünün kendine 
yüklediği sorumlulukları yerine ge-
tirme baskısı hem de bu güne kadar 
tanımadığı ağırlıktaki bir sorumluluğu 
yüklenmesi nedeniyle bir takım so-
runlarla yüzleşmek zorunda kalmıştır. 
Taraklı’da dile getirilen sorunlar içinde 
en çarpıcı olan da eğitimsizliğe dair 
olan sorunlardır. 

“Çok kolay değil aslında konuş-

ma bilmezsin. Gelenlerden utanırsın. 
Alıştım artık ama….”

“Hiç bilgim yoktu, iş nasıl yürü-
tülür. Ne bilirdik ki biz ev işi tarla, 
bağ-bahçe işi”(Fidan ve Nam, 2012: 
57). Kadının istihdama katılımı ve 
kadın girişimciliği açısından verimli 
bir saha olan turizm sektörü, kadın-
ların desteklenmesi konusunda, bu 
sorunları çözüme kavuşturmak için 
çaba sarf etmek zorundadır. 

Türkiye, doğa turizmine altyapı 
oluşturacak turistik destinasyonlara 
sahipliği ile kırsal turizm için mü-
kemmel bir performansı bünyesinde 
barındıran bir ülkedir.  Çünkü doğa 
turizminin içerisinde yer alan akarsu 
sporları, doğa yürüyüşleri, atlı doğa 
yürüyüşleri, bisiklet turları, mağara 
turizmi, sportif amaçlı olta balıkçı-
lığı, kuş gözlemciliği, botanik, milli 
parklar, yayla turizmi, ipek yolu ve 
inanç turizmi (Şerefoğlu, 2009: 82) 
kırsal turizmin de temel dayanağını 
oluşturur. Turizm Birleşmiş Milletler 
Çevre Programı (UNEP) tarafından, 
eğilimi Yeşil Ekonomiye yönlendiren 
on bir öncelikli sektörden biri olarak 
tanımlanmış ve yeşil iş fırsatlarını 
teşvik etmede temel bir rol oynadığı 
kabul edilmiştir. Hali hazırda, Ulus-
lararası Çalışma Örgütü (ILO) “Yeşil 
Ekonomide İnsana Yakışır İşler” Projesi 
(ILO 2015)  ile yoksullukla mücadele ve 
toplumsal içerme bağlamında, ulusal 
yeşil ekonomi girişimlerini güçlendi-
rerek kadınlar ve erkekler için yeşil 
işler yaratılmasına katkı amacını ta-
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şımaktadır. ILO’nun gerçekleştirdiği 
bu projenin Türkiye ayağında kırsal 
turizm de yer almaktadır. Bu noktada 
turizmde kadın emeği söz konusu 
olduğunda, kırsal turizm göz ardı 
edilmemelidir.  

SONUÇ YERİNE
Birleşmiş Milletler Kadın Birimi, 

tüm dünyadaki işlerin %66’sını ya-
pan ve dünyanın gereksinim duy-
duğu yiyeceğin de  %50’sini üreten 
kadınların, erkeklerden %10 daha az 
kazandığını ve mülkiyetin de sadece 
%1’ine sahip olduğunu açıklayarak, 
toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin net 
gerçekliğini gözler önüne serer (UN 
Women 2013). Bu verilerin ışığında 
kadına bakıldığında, toplumsal cinsi-
yet eşitliğinin sağlanması için birçok 
uluslararası kurumun program ve 
proje geliştirme zorunluluğu ortaya 
çıkar. Kadının güçlendirilmesi küre-
sel bir konudur ve hangi alanların 
en hızlı ve etkin şekilde toplumsal 
cinsiyet eşitliğini ve kadının güçlen-
dirilmesini sağlayabileceğinin tespiti 
yaşamsaldır. Birleşmiş Milletler Ka-
dın Birimi, ILO, Dünya Turizm Örgütü 
ve OECD gibi uluslararası kurumlar, 
turizmi kadının güçlendirilmesi için 
potansiyel taşıması açısından teşvik 
edilecek bir sektör olarak tanımlar.  
Turizmin kadın istihdamı açısından 
önemi aşikâr olsa da, cinsiyet teme-
linde bölünmüş iş gücü yüzünden 
kadınların alt pozisyonlarda düşük 
ücretli işlere yığıldığı da gerçektir. 

Turizmin kadının istihdama kazandı-
rılması ve güçlendirilmesi açısından 
potansiyelini kullanırken bu gerçeklik 
mutlaka göz önüne alınarak prog-
ramlar üretmek gerekir. 

Türkiye’nin içinde bulunduğu coğ-
rafya açısından da farklı bir konumu 
vardır.  Al Mazro’ei (2010) Orta Doğu, 
Kuzey Afrika ve Arap Yarımadası’nda 
turizm endüstrisinde kadın istihda-
mına dikkat çekilmediğini, ancak az 
da olsa yapılan birkaç çalışmada tu-
rizmde istihdamın kadınlara fırsatlar 
yaratabileceğinin vurgulandığını dile 
getirir. Müslüman toplumlarda kadının 
statüsünün iyileştirilmesinde turizmin 
potansiyelinin olduğunu belirten Al 
Mazro’ei, Müslüman kadınların tu-
rizmde istihdamı üzerine yapılan 
çalışmaların henüz kültürel ve dini 
faktörlerden kaynaklanan problem-
leri tespit etmediklerine vurgu yap-
mıştır. Bölgedeki ülkelerden örnekler 
veren Al Mazro’ei, Mısır ve Ürdün’de 
kadınların turizm sektöründe aktif 
olduklarını ve turizm programı olan 
üniversitelerin sayısındaki artışla 
kadınların bu alana girmelerinde bir 
artış görüldüğünü, hatta yönetici se-
viyesinde artış görüldüğünü vurgular.  
Al Mazro’ei (2010) Türkiye gibi Orta-
doğu’nun daha açık toplumlarında 
ve Mısır gibi turizmin kurumsalla-
şıp yerleştiği toplumlarda kadınların 
turizm sektöründe temizlikçi, turist 
rehberi, resepsiyon görevlisi, sekreter, 
muhasebeci, seyahat acentesi sahibi 
veya çalışanı, dükkân sahibi, yönetici 
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ve idareci olarak istihdam edildiğini 
belirtir.  Kadınların istihdama katıl-
malarında engel oluşturan sosyal ve 
kültürel faktörler açısından, Al Mazro’ei 
(2010) İslam’ın muhafazakâr doğası-
nın, güçlü aile bağlarının, kadının eş 
ve anne olarak tanımlanmasının ve 
kadın ve erkeğin yaşam alanlarının 
farklılaştırılmasının kadının sosyal 
hareketliliğinin kültürel sınırlılıkla-
rının ve eşi dışarda çalışan erkeğin 
damgalanmasının kadınların turizm 
sektöründe çalışmasını engellediğini 
belirtirken, aslında turizmin modernite 
ile bağını açık net ortaya koymaktadır.

Modernite, özellikle kadının öz-
gürleşmesinin ve toplumsal hayatta 
erkekle eşit konuma ve saygınlığa 
kavuşmasının ismidir. Bireysellik, 
bireysel özgürlük, cinsiyetleri eşit-
leyen, bireysel tercihlere engel tanı-

mayan, hatta günümüzün cinsiyet 
sorgulamasına kadar uzanan bir 
sürecin başlangıcıdır. Bugün top-
lumsal cinsiyet eşitliği modern bir 
toplumun gerçekleştirmek zorun-
da olduğu bir durumdur. Kadının is-
tihdama katılması bu noktada son 
derecede önemlidir. Kadının turizm 
sektöründe istihdama artan sayıda 
katılması ise bu sektörün moderni-
te ile olan bağından hareketle hali 
hazırda bir zorunluluktur. Mübeccel 
Kıray’ın 1960’ların başında yaptığı 
araştırmasında dikkat çektiği gibi, 
herhangi bir yörenin turizme açık 
olup olmaması, kadına dair tavır ve 
davranışlara da bağlıdır. Bu bağlam-
da, turizm sadece kadının istihdama 
kazandırılması güçlendirilmesi için 
değil modern dünyanın bağımsız bir 
bireyi olması için fırsat sahası olabilir. 
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ÖZ
Hukuk kuralının benzer bütün 

olaylara uygulanabilmesi amacıyla, 
hâkime takdir yetkisi tanınmaktadır.  
Hâkim, her somut olayın özelliğine göre 
hukuka ve hakkaniyete göre karar ve-
recektir. Hakkaniyet ilkesi uygulanır-
ken her bir olay için ayrı değerlendirme 
yapılmalıdır. 

Dava açarken zamanaşımı süreleri 
geçirilmiş ve karşı taraf zamanaşımı 
savunmasına başvurmuş ise davacı, 
alacağı kesin olsa bile artık bu hakkını 
elde edemeyecektir. İşçilerin ücret ve 
ücret niteliğinde alacaklarında zamana-
şımı 5 yıldır ve bu süre alacağın doğduğu 
tarihten itibaren işlemeye başlar. Alacak 
doğduktan sonra 5 yılın doldurulduğu 
her geçen gün alacak azalmaktadır. İş 
sözleşmesi sona erdikten sonra dava 
hemen açılmaz ise her geçen gün za-
manaşımı nedeniyle azalan alacak 5 
yılın sonunda sıfırlanmaktadır. İşçi 
çalışmaya devam ettiği sürece ücret 
alacakları için işverene dava açama-
maktadır. Çünkü işsizliğin çok yoğun 

yaşandığı bir ortamda işinden atılma 
korkusu yaşamaktadır. Böyle bir du-
rumda da çalışmaya devam ederken 
bile alacakları günden güne zamana-
şımına uğramaktadır. 

Uygulamada, işçi alacağı davala-
rında, sıklıkla hakkaniyet indirimi ve 
zamanaşımı savunması birbiriyle aynı 
anda uygulanmaktadır. Bu tür davalar-
da hem alacağın büyük bir kısmı zama-
naşımına uğramakta hem de zamana-
şımı uygulanmış alacaktan hakkaniyet 
indirimi yapılmaktadır. İşçilerin aleyhi-
ne yapılan bu indirim hakkaniyete tam 
ters bir etki yapmakta ve haksızlıklara 
yol açmaktadır. 

Bahsedilen nedenlerle hâkim önü-
ne gelen her uyuşmazlıkta olayın ay-
rıntılarını iyi incelemelidir. Zamanaşımı 
nedeniyle uğranılan hak kaybı ile hak-
kaniyet indirimini dengelemeli, hakka-
niyet indirimini ya hiç yapmamalı ya da 
iyi bir denge kurmalıdır.   

Anahtar Sözcükler: İşçi alacağı, Hâ-
kimin takdir yetkisi, Hakkaniyet ilkesi, 
Hakkaniyet indirimi, Zamanaşımı
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ABSTRACT
In order for the rule of law to apply 

to all similar events,judicial discretion 
is recognized to the judge. The judge 
will decide according to the nature of 
each concrete matter, law and the prin-
cipal of fairness.When the principle of 
fairness is applied, separate evaluation 
should be made for each event.

If the statute of limitations has been 
out of date and the opposition has ap-
plied for the defense of time-limit 
while opening a case, the plaintiff will 
no longer be able deserve it even if it is 
certain to get the account receivable.
The statute of limitations for workers’ 
remuneration for wages and wages is 5 
years and starts to be processed from 
the date when this will take place. The 
account receivable is decreasing every 
day when 5 years period has ended. If 
the lawsuit is not immediately possible 
after the end of the employment con-
tract, the claim reduced due to time-out 
each day is reset at the end of 5 years. 
As long as the employee continues to 
work, the employer can not be sued for 

the remuneration. Because, in an en-
vironment where the unemployment 
is very common, there is fear of being 
thrown away from work. In such a case, 
even when the employees continue to 
work, their receivables decrease each 
passing day.

In practice, the reduction of fairness 
and defenses of lapse of time are often 
applied at the same time in cases in-
volving workers. In such cases, a large 
part of both will be subject to statutory 
time limitations, and time-share is ap-
plied to reduce fairness. This cutback 
of fairness against the workers has an 
adverse effect and leads to injustices.

For each of the reasons mentioned 
above, the judge should examine the 
details of the incident thoroughly. The 
judge should balance the loss of rights 
and the principal of fairness.The re-
duction of fairness should either not be 
done at all or done with a good balance.

Keywords: The receivables of 
employees, Judicial discretion, The 
Principal of fairness, Reduction of 
fairness, Lapse of time

THE PROBLEM OF CONFLICT BETWEEN REDUCTION OF FAIRNESS AND 
LAPSE OF TIME IN LABOUR DEBT
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GİRİŞ
Uygulamada ücret ve ücret ni-

teliğinde işçi alacaklarının tahsili 
amacıyla çok fazla dava açılmakta-
dır.  Ücret türü, alacaklar nedeniyle 
açılan davalarda zamanaşımı ko-
nusu oldukça önem arz etmektedir.

Zamanaşımı, kanunun öngördü-
ğü belli bir sürenin geçmesiyle, bir 
hakkın kullanımının kaybedilme-
sine yol açan hukuki bir kurumdur. 
Borçtan kurtulma olanağı tanıyan 
yönüyle zamanaşımı, maddi hu-
kuka ilişkin değildir. Zamanaşımı 
borcu ortadan kaldırmaz, sadece 
alacağın istenebilmesi hakkını za-
man itibariyle sınırlar. Borçlu, za-
manaşımı kurumuna dayanarak, 
borcun kendisinden istenemeye-
ceğini savunabilir.

Ücret türü alacak davalarında 
işçinin, alacaklarını yazılı delillerle 
ispat edemeyip tanık dinletmek su-
retiyle ispat etmesi halinde ise hak-
kaniyet indirimi uygulanmaktadır. 

Bu çalışmanın amacı; işçi ala-
cakları davalarında hakkaniyet 
indirimi ve zamanaşımının birlik-
te uygulandığında adaletin sağlanıp 
sağlanamadığının ortaya konulma-
sıdır. Bu amaçla ilgili kavramlar ve 
unsurlar açısından kıyaslamalar 
yapmak ve mevzuattaki düzenle-
meler ile uygulamadaki sonuçlar 
karşılaştırılmak suretiyle hangi 
durumlarda hakkaniyet indirimi-
nin uygulanmasının adaletin sağ-

lanmasına katkı sağlayacağı ortaya 
konulmaya çalışılmıştır.

Çalışma esas olarak üç kısımdan 
oluşmaktadır. İlk kısımda, hâkimin 
takdir yetkisi ve hakkaniyet kav-
ramları ve hakkaniyete uygun karar 
verilebilmesi için uyulması gereken 
ilkeler açıklanmıştır. İkinci kısımda 
genel anlamda zamanaşımı kavra-
mı, kabul edilme nedenleri, huku-
ki niteliği, şartları, zamanaşımında 
uygulanan genel ilkeler açıklanmış, 
üçüncü kısımda ise işçi alacağı da-
valarında hakkaniyet indirimi ve 
zamanaşımının birlikte uygulandığı 
hallerde ortaya çıkan haksızlıklar 
konusu tartışılmıştır.  

Makale sonunda da işçi alacak-
ları davalarında hakkaniyet indirimi 
ve zamanaşımının çakıştığı durum-
larda nasıl bir uygulama yapılması 
gerektiği konusunda tartışmalar-
dan yararlanmak suretiyle öneriler 
getirilmiştir.  

A. GENEL ANLAMDA 
HAKKANİYET
Kanun koyucunun adaleti sağ-

lama amacı, hukuk kurallarının 
konulurken bazen uygulayıcıya 
serbest bir hareket alanı bırakı-
larak gerçekleştirilebilir.1 Hâkime 
takdir yetkisinin tanınması saye-
sinde, mahkemelerin sadece hu-
kuka değil hakkaniyete göre karar 

1–  Özçelik Volkan, İcra Müdürünün Takdir Yetkisi, 
Adalet Yayınevi, Ankara, 2014, s. Giriş
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verebilme sahaları genişlemiş ol-
maktadır.2 Hâkime takdir yetkisinin 
verildiği hallerde hâkim bu yetkisini 
hakkaniyet ilkesine uygun olarak 
kullanmak zorundadır. Bu bakım-
dan, takdir yetkisi ve hakkaniyet 
kavramlarının incelenmesi gerekir. 

1. TAKDİR YETKİSİ VE 
HAKKANİYET KAVRAMI
a. Takdir Yetkisi Kavramı
Takdir; Arapça kökenli bir kelime 

olup, değer biçme; bir şeyin değe-
rini, önemini, gerekliliğini anlama; 
beğenme, beğenip belirtme, değer 
verme anlamlarına gelmektedir. 
Yine Türk Dil Kurumu Sözlüğünde, 
“Takdir yetkisi; kanunun belirledi-
ği durumlarda yargıca tanınan de-
ğerlendirme serbestliği” şeklinde 
anlamlandırılmıştır.3  Takdir yetkisi 
esas itibariyle serbestçe karar alma 
yetkisidir. Bunun aksi ise bağlı yet-
kidir.4

Takdir yetkisi, kamu hukuku-
nun alt dalları olan idare hukuku ve 
ceza hukukunda olduğu gibi özel 
hukukta da önemli yer tutmaktadır.  

Ayrıca, hukuku uygulamak 
durumunda bulunan her görevli, 
zorunlu olarak ya da hiç olmazsa 
kanun hükmünü anlamak yönün-
den takdire başvurmak durumun-
dadır.5 Çalışma konumuz açısından 

2– Kılıçoğlu, Ahmet M, Medeni Hukuk, Temel 
Kavramlar, Başlangıç Hükümleri, Kişiler Hukuku, 
Turhan Kitabevi, Ankara, 2016, s. 149

3– Türk Dil Kurumu Sözlüğü, Erişim: 17.11.2017 

4– Tataroğlu, Muhittin, Kamu Yönetiminde Takdir 
Yetkisi, Alfa Aktüel Yayınları, Bursa, 2007, s. 9

5– Anıl, Yaşar Şahin, Hakimin Takdiri Görevi ve 
Takdirin Sınırları, Legal Yayınevi, İstanbul, 2013, s. 28

İş Hukukunda hâkimin takdir yet-
kisi tartışılacak olduğundan, diğer 
alanlardaki takdir yetkisi inceleme 
dışındadır.

b. Amacı ve Önemi
Hukuk kuralları genel ve soyut 

kurallardır. Bütün sosyal ilişkilerin 
her bi rine uygun hukuk kuralı ko-
nulması, en ayrıntılı ve kapsamlı 
yasaların bile ya şamda karşılaşılan 
tüm sorunlara çözüm getirecek dü-
zenlemeler yapması olanaksızdır.6 
Bu nedenle kanun koyucu, olaya 
kendi çözümünü sağlamak üzere 
yargıcın gerekli bütün özellikle-
re cevap veren normlar koyması 
için takdir yetkisi vermektedir.7 
Bir başka anlatımla, hukuk kuralı 
konulurken benzer bütün olaylara 
uygulanabilmesi amacıyla, hâkime 
takdir hakkı tanınmak suretiyle her 
somut olayın özelliğine göre hukuk 
kuralının uygulanabilmesi sağlan-
mak istenmiştir.8  

Başka bir deyişle, kanun koyucu 
adaletin somut olayda tam manada 
gerçekleşmesi için, kanun uygula-
yıcısına takdir yetkisi vermektedir. 
Hâkimler somut olayla birebir ilişki 
içindedir, kanun koyucuya naza-
ran somut olayın şartlarına daha 
yakındır. Haliyle, somut olaya en 
uygun çözümü hâkimin bulması 
6–  Kaya, Cemil, İdarenin Takdir Yetkisi ve Yargısal   
Denetimi,   Oniki  Levha Yayıncılık, İstanbul, 2014, s. 
12-13; Kılıçoğlu, Ahmet M, s. 149

7–  Egger, A, İsviçre Medeni Kanun Şerhi, Giriş ve 
Kişinin Hukuku, Yeni Cezaevi Basımevi, Ankara, 
1947. (Çev. Volf Çernis), s. 115

8–  Kılıçoğlu, Ahmet M, s. 149
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daha kolaydır. Bu nedenle de kanun 
koyucunun adaleti gerçekleştirme 
amacını yerine getirme hususunda, 
hâkim takdir yetkisini kullanmak 
suretiyle soyut hukuk kuralını so-
mut olaya uygulayarak kanun ko-
yucuya yardımcı olmaktadır.9

Yukarıda belirtildiği gibi, hukuk 
kurallarının yaşamın bütün olayla-
rını kapsayacak şekilde düzenlen-
mesi mümkün değildir. Her somut 
olay için hukuk kuralı konulması, 
sayısız maddelerden oluşan yasa-
ların yürürlüğe konulmasını ge-
rektirir. Bu ise yasa koyma tekniği 
açısından sakıncalı olduğundan ve 
bu amaçla çıkartılacak en kapsamlı 
yasalar bile ihtiyacı karşılayamaya-
cağından, hukuk kurallarının farklı 
nitelikler taşıyan her somut olayın 
özelliğ ine göre uygulanabilmesi, hâ-
kime takdir yetkisi tanımayı zorun-
lu kılmıştır.10

Kanunun uygulayıcısı olan hâ-
kimlere takdir yetkisi tanınması ile 
birçok fayda sağlanmaktadır. Ka-
nunların sık sık değiştirilmesinin 
önlenmesi, kanuna muhatap olan 
kişilerin kanunları takip etmeleri-
nin zorlaşmasının önüne geçilme-
si bunlardan bazılarıdır. Hal böyle 
olunca, kanun koyucu tarafından 
gerektiği yerde uygulayıcısına tak-
dir yetkisi tanınması zorunluğu bir 
kez daha ortaya çıkmaktadır.11

9–  Özçelik, s. Giriş;  Akipek, Jale / Akıntürk, Turgut/
Ateş Karaman, Derya, Türk Medeni Hukuku, 
Başlangıç Hükümleri – Kişiler Hukuku, 11. Baskı, 
Beta Basım, İstanbul, 2014, s. 141

10– Kılıçoğlu, Ahmet M,  s. 149-150

11–   Özçelik, s. Giriş

Hâkime takdir yetkisinin ta-
nındığı hallerde, bir kanun boşlu-
ğu yoktur. Kanun koyucu belirli 
bir meseleye bir çözüm öngörmüş 
olduğu halde, bu çözümün somut 
olaya doğrudan uygulanması müm-
kün değildir. Burada kanun koyucu 
bilinçli olarak adil bir çözüm bulu-
nabilmesi gayesiyle çözümü uy-
gulayıcılara ve bilime bırakmıştır. 
Bu boşluk türünde hâkim takdir 
yetkisini kullanır. Bu nedenle, hâ-
kime takdir hakkının tanındığı hal-
lerde olaya uygulanacak bir hüküm 
vardır fakat hükmün içinde boşluk 
bulunmaktadır. Buna, hüküm içi 
boşluk veya kural içi boşluk (intra 
legem) denilmektedir.12

Hâkimlerin hukukun uygulan-
masında mevcut bulunan takdir 
yetkileri, aslında kullanılma zo-
runluluğu sebebiyle bir nev’i takdir 
görevidir.13

c. Hakkaniyet Kavramı
Hakkaniyet kelimesi Arapça kö-

kenli olup, hak ve adalete uygunluk, 
doğruluk, dürüstlük anlamındadır. 
Yine, hakka saygı duyulması, adalet 
ilkesi çerçevesinde doğan hakkın 
hak sahiplerine verilmesi olarak da 
anlamlandırılmaktadır.14 

Hakkaniyet kavram ve gele-

12–  Öztan, Bilge, Medeni Hukukun Temel 
Kavramları, 39. Bası, Turhan Kitabevi, Ankara, 
2014, s. 146-147; YÜSEM Türk Medeni Hukuku Ders 
Notu s. 2; Aktaş, Sururi, “Pozitif Hukukta Boşluk 
Kavramı”, EÜHFD, C. XIV, S. 1–2 (2010) ;  s. 15-16 ; 
Kılıçoğlu, Ahmet M, s. 151

13–  Anıl, Yaşar Şahin, Hakimin Takdiri Görevi ve 
Takdirin Sınırları, Legal Yayınevi, İstanbul, 2013, s. 30

14–  Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü
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neğinin Aristoteles’in ortaya attığı 
epieikeia felsefesi ile başladığı ka-
bul edilir.15 Her ne kadar düşünürün 
geliştirdiği epieikeia kavramı bir 
hukuk normu olmaktan daha çok 
kişisel bir erdemi kastediyor olsa 
da ve hakkaniyete uygun seçim-
ler yapmayı ve hakça davranmayı 
ifade etse de, söz konusu kavramın 
hukuktan tamamen bağımsız ol-
duğunun söylenebilmesi mümkün 
değildir. Çünkü, Aristoteles’e göre; 
epieikeia, âdil olandır. Fakat, hu-
kuken adil olan değildir; hukukun 
sağladığı adaleti tashih edendir”.16 
Adams’ın 1963 yılında hakkaniyet 
kuramı olarak ortaya koyduğu ku-
ram, literatürde hakçalık, denkser-
lik gibi adlarla anılmaktadır.17

Hakkaniyet ve hukuk kavram-
ları hukukçu olmayan kişilerin 
gözünde neredeyse biribiriyle eş 
anlamlı kavramlardır.18 Başka bir 
ifade ile teknik bir bakış açısıyla 
yaklaşılmadığında hukuk, adalet 
ve hakkaniyet kavramlarının her 
biri, bir diğeri ışığında tanımlana-
caktır. Oysa hukuk ve hakkaniyet 
arasındaki bağ, teknik hukuk eği-

15– Pirim, Ceren Zeynep, “Uluslararası Hukukta 
Hakkaniyetin Normatif Niteliği”, 170 TAAD, Yıl: 7, Sayı: 
26 (Nisan 2016), s. 3

16– “The equitable is just, but not the legally just 
but a correction of legal justice”. ARISTOTLE, 
Nichomachean Ethics, Translated by W. D. Ross, 
Batoche Books, Kitchener, 1999, Book V, Chapter X, 
s. 88’den Akt: Pirim, Ceren Zeynep, s. 4

17–   Zengin, Tarkan, Ücret Adaletsizliğinin Adams’ın 
Hakkaniyet Kuramı Çerçevesinde Analizi, Türk 
Harb-İş Sendikası Eğitim Yayınları, Ankara, 2005,  
s. 10

18–Aybay, Aydın / Aybay, Rona, Hukuka Giriş, 
İstanbul, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları,  2008,  
s. 73’den Akt: Pirim, Ceren Zeynep, s. 2

timi almış ve özellikle pozitivist hu-
kukçu için bu kadar kuvvetli olma-
yabilir. Zira pozitivist hukukçunun 
temel aldığı hukuk tanımı uyarınca 
hukukun amacı adaleti sağlamak 
değil, hukuk kişileri arasında var 
olan ilişkileri düzenlemektir.19 An-
cak pek çok hukukçunun farklı bir 
yaklaşımı benimsediği ve hukuk 
ve adalet arasındaki ilişkiyi hukuk 
biliminin temeline oturttukları bi-
linmektedir. Bu çerçevede, İbrahim 
Gökalp’e göre, hakkaniyet kavra-
mının ele alınabilmesi için, öncelikli 
bilinmesi gereken bir kavram ola-
rak, adalet kavramının açıklığa ka-
vuşturulması gerekmektedir. Genel 
olarak adalet, insanlığın eskiden 
beri arzuladığı bir duygu olup esas 
anlamda, ahlâkî vazifelerin yerine 
getirilmesidir. Bu bakımdan hukuk, 
adaleti gerçekleştirmeyi bir amaç 
olarak edinmiş olan bir ahlâkî dü-
zendir. Başka deyişle hukuk, ada-
leti gerçekleştirmeyi ve dolayısıyla 
ahlâkî vazifelerin yerine getirilme-
sini amaçlamaktadır. Sonuç olarak 
adalet kavramının, hukukun teme-
lini, idealini teşkil ettiğini söylemek 
mümkündür.20

Hakkaniyet, çok özet olarak 
somut olay adaleti olarak da ni-
telendirilmektedir. Bu bağlamda 
hakkaniyet ile adalet kavramları 
birbirleri ile çok yakın ilişki içinde-

19–Gökalp, İbrahim, Milletlerarası Adalet Divanı’nın 
Deniz Alanlarının Sınırlandırılmasına Dair 
Kararlarında Dikkate Aldığı İlkeler, İstanbul, Beta, 
2008, ss. 48-49’dan Akt: Pirim, Ceren Zeynep, s. 2

20–   Pirim, Ceren Zeynep, s. 2
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dir. Hakkaniyet ve adalet kavramı 
arasındaki sınırları kesin olarak 
belirlemek oldukça zordur.21 Ada-
let, doğru dan doğruya kurallara ve 
ilkelere hâkim olması gereken en 
yüksek moral düşüncedir. Ada-
let, herkesin kendi durumuna ve 
dav ranışlarına uygun imkanlar 
elde etmesini veya herkesin kendi 
tutu muna uygun tepkiler görmesini 
emreder. Buna karşın hakkaniyet, 
somut olayların özelliklerine uyan 
çözüm biçimlerine ilişkin en yüksek 
moral temel dir.22 

Hâkimin takdir yetkisini hak-
kaniyete uygun olarak kullanması, 
somut olayın niteliğine göre vere-
ceği kararın haksız, hak ve adalet 
duygularını zedele yecek nitelikte 
olmamasını anlatır.23 Hâkim, önüne 
gelen olayı çözüme kavuşturmak 
üzere, ilk önce kanunu uygulamak-
la yükümlüdür. Fakat çoğu hâllerde 
kanundaki hüküm, somut olayı bü-
tün ayrıntılarıyla içine alamayacak 
kadar genel veya olayın özellikleri-
ne uymayacak kadar soyut olabilir. 
İşte, bu gibi durumlarda kanundaki 
hükmü somut olaya uydurabilmek 
için, onun uygulama biçimini ve 
kapsamını belirleme yetkisi kanun-
larla hâkime verilmektedir. Kanun 
hükmünün somut olaya olduğu 

21–   Çeçen, s. 49; Güriz, Adalet, s. 19; Edis, s. 217; 
Tekinay, s. 67’den Akt: Gürten, Kadir, Roma 
Hukukunda Hakkaniyet, Adalet Yayınevi, Ankara, 
2008, S. 31-32

22–  Akyol, Ş.: Dürüstlük Kuralı ve Hakkın Kötüye 
Kullanılması Yasağı, İstan bul 2006, s. 1-3; Tekinay, s. 
67; Ediş, s. 218-219’den Akt: Gürten, s. 31-32

23–   Honsell-Vogt-Geiser, Art. 1, Nr.8’den Akt: 
Kılıçoğlu, Ahmet M,  s. 164-165

gibi mutlak şekilde uygulanması, 
bazen tarafların durumuna uygun 
düşmeyebilir. Bu gibi hak kaniyete 
aykırı sonuçların doğmasını ön-
lemek içindir ki, bazı hükümlerin 
olduğu gibi uygulanmasının gere-
kip gerekmediğini veya ne biçimde 
uygu lanması gerektiğini, hayat ile 
karşı karşıya bulunan hâkimlerin 
anlayışına (takdirine) bırakmak 
uygun olacaktır.24 

Hâkimin takdir yetkisini hakka-
niyete uygun olarak kullanması, ta-
raflar arasındaki eşit liği zedeleme-
mesi, vereceği kararın vicdanları ra-
hatsız etmemesi, hâkime ve yargıya 
güveni sarsmamasını ifade eder. 
Bunun sonucu olarak tamamen 
aynı koşullardaki bir olayda kul-
lanılan bir takdir hakkının, emsal 
bir başka olayda farklı kullanılması 
eşitliğe ve dolayısıyla hakkaniye-
te aykırı olur. Örneğin; TMK m. l75; 
yoksulluk nafakasının nafaka talep 
eden kişinin yoksulluğa düşmesini 
önleme ye yönelik ve nafaka borçlu-
sunun mali gücüne uygun olmasını, 
öngörmüştür. Sosyal ve ekonomik 
koşulları aynı olan kişiler arasında 
bu konuda ayrımcılık yapılması 
takdir yetkisinin hakkaniyete ay-
kırı kullanılması demektir.25 

Hakkaniyet, boşlukları doldu-
rurken, değişen koşulları göz önü-
ne alarak çözüm getirirken adalete 
büyük katkı yapmaktadır. Ancak 
eşit olmayan durumlarda eşitsiz 

24–  Akipek, Jale / Akıntürk, Turgut / Ateş Karaman, 
Derya, Türk Medeni Hukuku, Başlangıç Hükümleri – 
Kişiler Hukuku, 11. Baskı, Beta Basım, İstanbul, 2014, 
s. 141

25–   Kılıçoğlu, Ahmet M,  s. 165
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işlemleri öngörürken eşitlik açı-
sından adalet ile çelişir gibi gözük-
mektedir. Fakat adalet sadece eşit-
lik demek olmadığından görünüşte 
eşitliği ihlal ediyormuş gibi anlaşı-
lan hakkaniyet, dolaylı olarak yine 
adaletin gerçekleşmesine katkı 
sağlamaktadır.26

Genel olarak hukuk kuralları 
ilk belirlendikleri zamanda öngö-
rülemeyen bazı değer ve etkilere 
sahiptirler. Toplumsal gelişmelerin 
ve icatların sebep olduğu sonuçla-
rın değerlendirilmesinde, hukukun 
genel amacı göz önünde tutulmalı 
ve kuralların biçimsel olarak getir-
dikleriyle yetinilmemeli, özündeki 
anlam çıkarılmalı ve bu anlamdan 
yola çıkarak değişen koşullarda 
ortaya çıkan uyuşmazlıklar hak-
kaniyete uygun olarak karara bağ-
lanmalıdır.27

2. HUKUKUMUZDA 
HAKKANİYET İLKESİ
a. Mevzuatta Takdir Yetkisi 
ve Hakkaniyet
Hayatın olağan akışında karşı-

laşılabilecek bütün özel durumlar 
kanun tarafından düzenlenemez. 
Buna bağlı olarak kanunda düzen-
lenmeyen bu tip kural içi boşlukla-
rın hâkim tarafından doldurulması 
gerekir.’ 

TMK 4. madde hükmüne göre: 
“Kanunun takdir yetkisi tanıdığı 
veya durumun gereklerini ya da 
26–   Çeçen, s. 51-52’den Akt: Gürten, s. 31-32

27–   Gürten, s. 31-32

haklı sebepleri göz önünde tutmayı 
emrettiği konularda hâkim, hukuka 
ve hakkaniye te göre karar verir”.

TMK m. 4 hükmü bu yönüyle 
takdir yetkisinin tanın dığı haller-
de hukukun nasıl uygulanacağına 
ilişkin bir düzenleme getirmiş ve 
bu hallerde, hâkimin hu kuka ve 
hakkaniyete uygun olarak karar 
vermesini emretmiştir.

Bu kapsamda takdir yetkisi, 
hâkimin kanun koyucunun çizdiği 
çerçeve içerisinde kanunda öngö-
rülen şartların gerçekleşip gerçek-
leşmediğini araştırma ve somut 
olaya bağlanacak sonuçları, olayın 
gereklerine ve taraf menfaatlerine 
uygun bir biçimde tayin etme yetki-
sidir. Buna göre, TMK m.4, mahke-
melerin hüküm kurmalarında ha-
reket serbestilerini genişletmekte-
dir. Ancak takdir yetkisi, hâkim için 
yetkili olma yanında aynı zamanda 
bir ödevi de ifade eder. Toplumsal 
yaşamın sürekli değişim ve gelişim 
göstermesi nedeniyle hukukun da 
bu değişim ve gelişimlere ayak uy-
durması gerekir. Bu nedenle de ka-
nun koyucunun soyut ve genel ku-
rallar koyması, hâkimin de bu soyut 
ve genel kuralları günün gerekleri-
ne göre değişen somut olaya uygun 
olarak yorumlaması tercih edilir. Bu 
nedenle, kanun koyucunun koydu-
ğu genel ve soyut kuralların somut 
ve özel olaya uygulanmasının söz 
konusu olduğu durumlarda, eğer 
kanunun ifadesi kesin ve mutlak 
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bir sonucun doğmasını öngörmü-
yorsa ve hakkaniyet gerektiriyorsa 
hâkimin takdir yetkisine başvuru-
lur. İşte TMK m.4 de bu düşünceler 
ekseninde yapılandırılmıştır.28

TMK m.4 “Hukuki İlişkilerin 
Kapsamı” başlığı altında hâkimin 
takdir alanının hangi hallerde söz 
konusu olduğunu ve bunun kulla-
nılmasının sınırlarını düzenlemiştir. 

TMK m.4, hem TMK m. l ile hem 
de TMK m. 2 ile irtibatlıdır. 

TMK m. 1’e göre; “Kanun, sözüyle 
ve özüyle değindiği bütün konular-
da uygulanır.

Kanunda uygulanabilir bir hü-
küm yoksa, hâkim, örf ve âdet hu-
kukuna göre, bu da yoksa kendisi 
kanun koyucu olsaydı nasıl bir ku-
ral koyacak idiyse ona göre karar 
verir. 

Hâkim, karar verirken bilimsel 
görüşlerden ve yargı kararlarından 
yararlanır.”

TMK m. 4, TMK m. l ile konu iti-
bariyle sınırlı olarak irtibatlıdır. Buna 
göre, TMK m. l uyarınca uygulana-
cak hukuk kuralında hâkime takdir 
yetkisi tanınmışsa, bunun sınırlarını 
TMK m. 4 belirler. Yine, TMK m. l/1’e 
göre uygulanacak kuralın takdir 
yetkisi verip vermediği ise TMK m. 
4’ün öngördüğü koşullara göre be-
lirlenir. Kuralın takdir yetkisi verip 
vermediği, yani ilgili kuralın TMK 
m. 4’ün şartlarını taşıyıp taşımadı-
ğının tespiti yine TMK m. l/1’e göre 

28–   Antalya, O. Gökhan / Topuz Murat, Medeni 
Hukuk, Giriş, Temel Kavramlar, Başlangıç 
Hükümleri, Legal Yayınevi, İstanbul, 2016, s. 310-311

kuralın sözü ve özünün yorumuyla 
ortaya çıkar. 29

TMK m. 4 ile TMK m.2 bireysel 
adaleti gerçekleştirme şeklinde 
ortaya çıkan ortak bir amaca yö-
neliktir. 

TMK m. 2’ye göre; “Herkes, hak-
larını kullanırken ve borçlarını yeri-
ne getirirken dürüstlük kurallarına 
uymak zorundadır.

Bir hakkın açıkça kötüye kulla-
nılmasını hukuk düzeni korumaz.”

TMK m. 2, bir hukuk kuralının 
uygulanmasında somut olay bakı-
mından hakkaniyete aykırı sonuç-
ların ortaya çıkmasını önler. Yeri 
geldiğinde örtülü boşluğun daya-
nağını oluşturarak somut olayda 
hakkaniyete uygun hüküm veril-
mesini sağlar. TMK m.4 ise, hâkime 
takdir yetkisinin tanındığı hallerde 
bu yetkinin hakkaniyete aykırı ola-
rak kullanılamayacağını emretmek 
suretiyle, hâkim aracılığıyla somut 
olay hakkaniyetini gerçekleştirir.30

Takdir yetkisinden söz edildi-
ği zaman, yasanın genel ve soyut 
kuralını, özel ve somut olaya uygu-
lamada hâkime tanınmış bulunan 
ölçümleme ve uyarlama yetkisi ve 
ödevi anlatılmaktadır. Hâkim kanu-
nun verdiği yetki ve sınırlar içinde 
hukuk kuralını, o kuralın uygula-
nacağı olayda somutlaştırır. Hâkim, 
söz konusu yetkiyi kullanırken, so-
mut olayın bütün özelliklerini, bu 
anlamda olayın meydana gelişini, 

29–   Antalya, O. Gökhan / Topuz Murat, s. 310-311

30– Antalya, O. Gökhan / Topuz Murat,  s. 310-311
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çatışan çıkarların niteliğini, hangi 
çıkarın hangi ölçüde tercih edilmesi 
gerektiğini göz önünde tutar.31 Hâ-
kim takdir yetkisini kullanırken 
keyfilik, sempati, antipati gibi his-
lerin altında hareket etmemelidir.32

b. Takdir Yetkisi ve 
Hakkaniyetin Konusu 
Öğretide, hâkime verilen takdir 

yetkisinin “uygulanacak kuralın 
koşullarına ilişkin takdir” ve “karar 
vermeye ilişkin takdir” olmak üzere 
iki konuya ilişkin olabileceği kabul 
edilmektedir.33 Bizim de katıldığımız 
Kılıçoğlu’na göre ise bu iki konu dı-
şında her ikisini de kapsayan, “uy-
gulama koşulları ve karar vermeye 
ilişkin takdir yetkisi” adı altında bir 
takdir yetkisine de yer verilebile-
cektir. Dolayısıyla takdir yetkisi üç 
konuya ilişkin olabilecektir.34 

ba. Uygulanacak Kuralın 
Koşullarına İlişkin Takdir 
ve Hakkaniyet 
Hâkim bazı durumlarda, bir 

hükmü uygularken, söz konusu 
hükmün şartlarının gerçekleşip 
gerçekleşmediğini takdir edecek-
tir. Bu, uygulanacak kuralın koşul-
larına ilişkin takdir ve hakkaniyet 
yetkisidir. 

Örneğin; TMK m. 166/1 de, “Ev-

31–  Antalya, O. Gökhan / Topuz Murat,  s. 310-311

32–  Tuor, Pıerre, İsviçre Medeni Kanununun Federal 
Mahkeme İçtihatlarına Göre Sistemli İzahı, Örnek 
matbaası, Ankara, 1956, (Çev. Amil Artus), s. 46

33–   Antalya, O. Gökhan / Topuz Murat, s. 312; 
Oğuzman-Barlas, s. 90; Allaş, s. 350 vd.; Helvacı/
Erlüle, s. l9’dan Akt: Kılıçoğlu, Ahmet M,  s. 165

34–  Kılıçoğlu, Ahmet M,  s. 154-155

lilik birliği, ortak hayatı sürdürme-
leri kendilerinden beklenmeyecek 
derecede temelinden sarsılmış 
olursa, eşlerden her biri boşanma 
davası açabilir” düzenlemesi yer 
almaktadır. Bu hükme göre, evlilik 
birliğinin temelinden sarsılması bir 
boşanma sebebi olarak sayılmış-
tır. Fakat kanun, hangi durumlarda 
evlilik birliğinin temelden sarsılmış 
sayılacağını belirtmemiştir. İşte bu 
maddede hâkime, eşler arasında 
gerçekleşen olayların evlilik birli-
ğini sarsıp sarsmadığı hususunda 
takdir yetkisi verilmiştir. Diğer bir 
anlatımla, hâkim, TMK m. 166/1’in 
uygulanabilmesi için aranan şart-
ların, önündeki somut olay bakı-
mından da bulunup bulunmadığını 
takdir edecektir. 

Yine, TMK m. 27/1’e göre, “Adın 
değiştirilmesi, ancak haklı sebeple-
re dayanılarak hâkimden istenebi-
lir.” Hâkim, önüne gelen olayda adın 
değiştirilmesi bakımından haklı bir 
sebebin bulunup bulunmadığını 
takdir edecektir.35

bb. Karar Vermeye İlişkin 
Takdir ve Hakkaniyet
Hâkimin takdir yetkisi, sadece 

koşulların gerçekleşip gerçekleş-
mediğinin takdiri ile sınırlı değildir. 
Bazı hallerde hâkime tanınan takdir 
ve hakkaniyet yetkisinin konusu, 
karar veya hüküm vermeye yöne-
liktir. Böyle hallerde, hâkimin uy-
gulayacağı hükümde somut olayın 

35–  Antalya, O. Gökhan / Topuz Murat,  s. 312-313
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koşulları zaten kanun koyucu ta-
rafından belirtilmiştir. Bu kanun 
hükmü uygulanacaktır. Fakat, bu 
kanun hükmünden hareket le neye 
karar vereceği konusu hâkimin 
takdirine bırakılmıştır.36

 TBK m. 56/1’e göre, “Hâkim, bir 
kimsenin bedensel bütünlüğünün 
zedelenmesi durumunda, olayın 
özelliklerini göz önünde tutarak, 
zarar görene uygun bir miktar 
paranın manevi tazminat olarak 
ödenmesine karar verebilir.” Hâ-
kim bedensel bütünlüğün zede-
lenmesi veya ölüm gerçekleşmişse 
tazminata karar verip vermemeyi 
takdir etmeyecektir. Tazminata 
karar verecek tir. Fakat karar ve-
rilecek tazminat miktarı konusun-
da takdir yetkisini kullana caktır. 
Söz konusu hükümde, manevi 
tazminat olarak ne kadarlık bir 
meblağın ödeneceği belirtilme-
miş, sadece bir miktar para ifadesi 
takdir yetkisi belirtilmiştir. Böyle-
ce kanun koyucu, meblağı somut 
olayın özelliklerine göre hâkimin 
belirlemesini istemiştir. Hâkim 
olayın özelliklerini, kusurun ağır-
lığını, zarar görenin manevi olarak 
ne kadar etkilendiğini de dikkate 
alarak tazminatı belirleyecektir. 
Hüküm verirken 10.000 TL’ye de, 
20.000 TL’ye de, 50.000 TL’ye de 
hükmedebilir. Bu konu hâkimin 
hakkaniyete uygun olarak takdir 
edeceği miktardır.37

36–  Kılıçoğlu, Ahmet M,  s. 156

37–   Antalya, O. Gökhan / Topuz Murat,  s. 310-311

bc. Uygulama Koşulları ve 
Karar Vermeye İlişkin 
Takdir ve Hakkaniyet
Kanun koyucu hâkime bazen bir 

hükmün hem uygulama koşulları-
nın olup olmadığına hem de karar 
vermeye ilişkin yetkileri bir arada 
tanımış olabilir.

Örneğin, TBK m. 227/4’e göre; 
“Alıcının, sözleşmeden dönme 
hakkını kullanması hâlinde, durum 
bunu haklı göstermiyorsa hâkim, 
satılanın onarılmasına veya satış 
bedelinin indirilmesine karar ve-
rebilir.”  

Bu madde satılan malın ayıp-
lı olması halinde alıcıya seçimlik 
haklar tanımıştır. Bunlar arasında 
alıcının sözleşmeden dönme, satı-
lanın ayıplarının onarılmasını iste-
me ve satış bedelinden indirim yer 
almakta dır. Burada alıcının üç se-
çimlik haktan sözleşmeden dönme 
hakkını talep etmesi halinde, hâkim 
önce sözleşmeden dönmenin so-
mut olayın niteliğine göre haklı olup 
olmadığını takdir edecektir. Bura-
da hükmün uygulama koşullarına 
ilişkin bir takdir söz konusudur. Bu 
ko şullar varsa sözleşmeden dön-
meye karar verilecektir. Sözleşme-
den dönme hakkının haklı sebepleri 
bulunmadığı kanısına varılırsa bu 
durumda da hâkim diğer iki seçim-
lik haktan birini takdir edecektir. Bu 
ikinci aşamada ise karar vermeye 
ilişkin takdir yetkisi söz konusu-
dur.38

38– Kılıçoğlu, Ahmet M,  s. 165
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Örneğin, TMK m. 120’de “Nişan-
lılardan biri haklı bir sebep olmak-
sızın nişanı bozduğu veya nişan 
taraflardan birine yükletilebilen 
bir sebeple bozulduğu takdirde; ku-
suru olan taraf, diğerine dürüstlük 
kuralları çerçevesinde ve evlen-
me amacıyla yaptığı harcamalar 
ve katlandığı maddî fedakârlıklar 
karşılığında uygun bir tazminat 
vermekle yükümlüdür.” Buna göre, 
öncelikle burada nişanı bozmakta 
haklılık olup olmadığı tespit edile-
cektir. Burada hükmün uygulama 
koşullarına ilişkin bir takdir söz 
konusudur. Daha sonra bu ko şullar 
varsa karar vermeye ilişkin takdir 
yetkisi kullanılacak ve tazminat 
miktarları hâkim tarafından takdir 
edecektir. 

c. Hakkaniyete Uygunluğun 
Belirlenmesinde İlkeler
Hakkaniyete uygun karar vere-

bilmek için bazı genel ilkeler bulun-
maktadır. 

Genel ilkelerin ilki hakkaniyete 
uygunluğun belirlenmesin de her 
bir somut olayın yani davanın özel 
koşullarının dikkate alınmasıdır. Bu 
nedenle aslında tek bir hakkaniye-
tin değil, hakkaniyetlerin varlığın-
dan söz etmek daha anlamlı olabilir. 
Farklı özel koşullara örnek olarak, 
benzer hukuk kurallarının ihlali 
nedeniyle açılmış olan benzer iki 
davada ihlalin türü ve ağırlığı farklı 
olabilir. Zarar davacının kendi hata-
sından kaynaklanmış olabilir. Mas-

raflar gerçeği yansıtmıyor olabilir 
veya gerçek olsa bile mahkeme-
ce makul bulunmayabilir. Zararın 
davadan önce kısmen giderilmiş 
olması indirim sebebi olabilir veya 
hakkaniyet indirimine hiç hükme-
dilmemesi sonucuna da götürebilir. 
Ayrıca mahkeme, tazminat mikta-
rını belirlerken, ihlalden zarar gören 
taraf olarak davacı ile davalının du-
rumunu karşılaştırabilmekte, örne-
ğin ekonomik koşulları göz önüne 
alabilmektedir.39

Hakkaniyete uygunluğun belir-
lenmesin de genel ilkelerin ikincisi 
mahkemenin belirli bir standart-
la bağlı olmamasıdır. Hakkaniyete 
uygun karar vermenin gerekli olup 
olmadığı hususu mahkemenin tak-
dirinde olduğu gibi, hangi miktarda 
tazminata hükmedileceği veya hangi 
miktarda indirim yapılacağına karar 
verme yetkisi de yalnızca mahkeme-
ye aittir. Her ne kadar denetime tabi 
olsa da, hangi miktardaki tazminatın 
ya da indirimin hakkaniyete uygun 
olduğunun be lirlenmesinde mah-
kemenin takdir yetkisi mutlaktır. 
Hazırlanan veya uygulanan bazı 
standartlar hâkime rehberlik ede-
bilir, ancak mahkeme hiçbir zaman 
belirli bir standartla bağlı değildir. Bu 
nedenlerle mahkeme, somut olayda 
illiyet bağının niteliğini de dikkate 
alarak, hakkaniyete uygunluğunu 
kendisi takdir etmelidir. 

39–  Erge, Recep Ersel, Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesi Kararlarında Hakkaniyete Uygun 
Tatmin, Oniki Levha Yayıncılık, İstanbul, 2016, s. 
159-160
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Genel ilkelerin üçüncüsü mah-
kemenin taleple bağlı olmasıdır.  
Tarafların dava açıp açmama yö-
nündeki tasarruf yetkisi ve açılan 
davayı ispat etme yönündeki delil-
leri kendisinin getirmesi ilkeleri hâ-
kimin tarafların bildirdiği vakıalarla 
bağlı olmasını ve onların istemleri 
doğrultusunda hareket etmesini 
gerektirmektedir. Taleple bağlılık 
ilkesi tasarruf ilkesi ve taraflarca 
getirilme ilkesini tamamlayıcı bir 
niteliğe sahiptir.  Bu ilke gereğince 
hâkim tarafların talep sonuçlarıyla 
bağlıdır, ondan fazlasına veya baş-
ka bir şeye karar veremez. Duruma 
göre, talep sonucundan daha azına 
karar verebilir.40

B. İŞ HUKUKU 
UYGULAMASINDA 
HAKKANİYET 
1. İŞ HUKUKUNDA İŞÇİ LEHİNE 
YORUM VE AMAÇSAL YORUM 
İLKESİ
İşçi lehine yorum ilkesi, iş ilişki-

lerini düzenleyen kuralların yeterli 
açıklık ve kesinlikten uzak, ikircikli 
bir anlatıma sahip olmaları halinde 
kuralın anlamının, işçinin çıkarına 
uygun olacak şekilde yorumlan-
masıdır.41 Türk İş Hukuku öğreti-
sinde iş mevzuatı kurallarının açık 
olmayanlarının yorumlanma sı sı-
rasında işçi lehine yorum ilkesinin 
40–  Arslan,  Ramazan / Yılmaz,  Ejder / Taşpınar 
Ayvaz, Sema, Medeni Usul Hukuku, Yetkin Yayınları, 
2. Baskı,  Ankara, 2016, s. 154-155

41–  Mollamahmutoğlu, Hamdi/Astarlı,  Muhittin/ 
Baysal Ulaş,  İş Hukuku, Gözden  Geçirilmiş ve 
Genişletilmiş 6. Bası, Turhan Kitabevi, Ankara, 2014, 
s. 16-17

uygulanması gerektiği genellikle 
kabul edi lmektedir.42 Yargıtay’ın 
bir içtihadı birleştirme kararına 
göre; kanun koyucuya iş kanun-
larını kabul ettiren tarihi se bepler 
ve bunlar arasında zayıf olan işçi-
yi iktisadi durumu daha kuvvetli 
olan iş verene karşı özel şekilde 
koruyarak sosyal dengeyi ve top-
lumun sükûnunu sağlama hedefi ve 
hukuk hükümlerinin yorumunda 
sözün, amacın ışığı altın da anlam-
landırılması gerektiği göz önünde 
tutulunca, İş Hukukuna ait hüküm-
lerin yorumunda tereddüt halinde 
işçinin lehine olan hal şeklinin 
kabul edilmesi İş Hukukunun ana 
kurallarından olduğu sonucuna 
varılır.43 Yargıtay İş Hukukuna ait 
hüküm lerin yorumunda tereddüt 
halinde işçi lehine yorum ilkesinin 
uygulanması gerektiği görüşünü 
istikrarlı biçimde sürdürmektedir.44

İşçi lehine yorum İş Hukukuna 
özgü bir yorum yöntemi olmakla 
birlikte, bu her durumda geçerli 
ve mutlak bir yöntem olarak kabul 
edilemez. Kanun koyucu gerçek 
düşüncesini yansıtacak ifa deleri 
iyi seçemediği takdirde yasanın 
yorumlanması, gerçek anlamının 
belirlen mesi gerekecektir. Her-

42–   Süzek, Sarper, İş Hukuku Yenilenmiş 11. Baskı, 
Beta Basım A.Ş, İstanbul, 2015, s. 22; Çelik, Nuri/ 
Caniklioğlu, Nurşen/ Canbolat, Talat, İş Hukuku 
Dersleri, 28. Bası, Beta Yayıncılık, İstanbul, 2015, s. 
24-25; Aktay, A. Nizamettin / Arıcı, Kadir/ Kaplan 
Senyen, Emine Tuncay, İş Hukuku, Yenilenmiş 
6. Baskı, Gazi Kitabevi, Ankara, 2013, s. 10; 
Mollamahmutoğlu/Astarlı/ Baysal, s. 16-17

43–   İBK., 28.5.1958, 15/5, RG, 26.9.1958, S. 10017, 
Süzek, 11. Baskı, s. 22-23

44–   9HD, 8.5.2006, E. 2006/5938, K. 2006 /12950, 
Özel arşiv
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hangi bir yoruma gerek olmayacak 
kadar açık bir iş yasası hükmünün 
işçi lehine yorumla, kuralın sözü-
ne aykırı sonuç doğuracak biçim-
de uygulanması mümkün değildir. 
Yorum yapan kişi yasayı bir kenara 
iterek, onun yerine kendi sübjektif 
çözümünü koyamaz.45

İş mevzuatı hükümle rinin yo-
rumlanması gerektiğinde öncelikle 
amaçsal yoruma başvurulma lıdır. 
Ancak, iş mevzuatı kurallarının bir 
kısmı iş ilişkisinde güçsüz taraf olan 
işçinin korunması amacını izler. Bu 
tür kuralların yo rumlandığında ge-
nel bir yorum yöntemi olan amaçsal 
yorum ile İş Hukukuna özgü işçi le-
hine yorum yöntemi örtüşür.46

İş yasaları yorumlanırken İş 
Hukukunun genel amacı değil her 
normun somut amacı öncelikle göz 
önünde tutulmalıdır. Bu açıdan ba-
kıldığında, bazı yasa hükümlerinde 
toplumsal yararlar çalışanların çı-
karına üstün tutulmuş veya daha 
önce belirtilen hassas dengeleri 
gözeten düzenlemeler öngörül-
müş ya da bazı esnekliklerin geti-
rilmesi amaçlanmış olabilir. Bu gibi 
hü kümler söz konusu olduğunda 
işçi lehine yorum yönteminde ıs-
rar etmek yorum lanacak normun 
amacına ters düşer. Bu durumda 
hâkim, bir menfaatler değerlen-
dirmesi yapmalı, İş Hukuku kura-

45– Çelik, Nuri, İş Hukuku Dersleri, Yenilenmiş 24. 
Bası, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş, İstanbul, 2011, 
s. 22; Süzek, 11. Baskı, s. 22-23; Mollamahmutoğlu/
Astarlı/ Baysal, s. 17

46–  Süzek, 11. Baskı, s. 25; Mollamahmutoğlu/
Astarlı/ Baysal, s. 17

lının hangi menfaate, ne ölçüde üs-
tünlük tanıdı ğını araştırmalı, yorum 
yapılan zamanın toplumsal koşul 
ve ihtiyaçları çerçeve sinde normun 
amacını belirlemelidir.47

Amaçsal yorum yöntemi ile bir 
sonuca varılamıyor, İş Kanunu ku-
ralının anlamı halen şüpheli kal-
makta devam ediyorsa, bu takdirde 
işçi lehine yoruma baş vurulmalıdır. 
Çünkü yorum yapılırken, tek tek 
normların amaçları kadar, norm-
lar arasındaki amaçsal bütünlük 
de önem taşır. Bu nedenle, böyle bir 
durumda yorum yapılırken normlar 
arası amaçsal bütünlüğe en uygun 
olan yorum tarzı tercih edilmelidir. 
Amaçsal bütünlük açısından ba-
kıldığında, İş Hukukunun yukarı-
da belirtilen işçiyi koruyucu genel 
amacı bu gibi durumlarda işçi lehine 
yorumu gerektirir.48

Bunun gibi, işçinin korunması 
dışında İş Hukukuna hakim olan 
bazı temel ilkeler vardır. Örneğin, 
çalışma hakkı, ücretin güvence 
altına alınması, iş sağlığı ve gü-
venliğinin sağlanması, iş güven-
cesi, sendika özgürlüğü, sendika 
içi demokrasi, toplu iş sözleşmesi 
özerkliği, çalışma barışının korun-
ması vb. bunlar arasında sayılabilir. 
İş mevzuatının tümünden çıkarıla-
bilen bu gibi temel ilkelerin yorum 
yapılırken duruma göre göz önünde 
tutulması uygun olur.49

47–  Süzek, 11. Baskı, s. 25; Mollamahmutoğlu/
Astarlı/ Baysal, s. 17

48–  Süzek, 11. Baskı, s. 25; Mollamahmutoğlu/
Astarlı/ Baysal, s. 17

49–  Süzek, 11. Baskı, s. 25
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İş hukukunda yerine göre ge-
nişletici veya daraltıcı yoruma da 
başvurulabilir.  İş Kanunu kuralının 
ruhuna (amacına) bakarak, lafzı-
nı genişleten veya lafzını daraltan, 
onu sınırlayan bir yorum yapıla-
bilir. Aynı şekilde, iş mevzuatında 
yer alan istisnai ve sınırlayıcı hü-
kümlerle, geçici hükümlerin dar 
yorumlanması gerekir. Öte yandan, 
yasanın kıyas, öncelikle ve mefhu-
mu muhalif yoluyla yorumlanması 
yöntemleri İş Hukukunda da geçer-
lidir.50

Her ne kadar hakkaniyete göre 
karar verme konusu yoruma iliş-
kin bir konu olmasa da İş Hukuku-
nun genel amacı düşünüldüğünde 
hakkaniyet ilkesi uygulanırken İş 
Hukukunun işçiyi koruma amacı da 
göz ardı edilmemelidir.

2. HAKKANİYET 
İNDİRİMİNDE İLKELER
a. Amaca Uygunluk İlkesi 
Hakimin takdir yetkisini hukuka 

uygun olarak kullanması, ilgili hük-
mün konuluş amacına göre, hukuk 
kurallarına aykırı davranmaması, 
kural dışına çıkmaması, takdi rini 
hukuka uygun olarak kullanarak 
karar vermesini ifade eder. Bu an-
lamda hâkim takdir yetkisini kul-
lanırken, herkesin hukuk önünde 
eşit olduğu, yasaların renk, cinsiyet, 
ırk, yerli, yabancı, aynı konumdaki 
kişiler için yaş farkı gibi hu suslar 
göz önünde tutulmaksızın herkese 

50–  Süzek, 11. Baskı, s. 25

eşit olarak uygulanması gerektiği-
ni göz önünde tutmak zorundadır. 
Örneğin, bir müslümanın dinsel 
inançla rına saldırılarak kişilik hak-
kının ihlal edilmesi halinde TBK m. 
58 gereğince açtığı davada yüksek 
bir manevi tazminata karar verildiği 
halde, gayrı-müslim bir kişinin din-
sel inançlarına saldırılması halinde 
açılan davada miktarın düşük tu-
tulması kişilerin dini inançları ba-
kımından ayrımcılık yapmak olur. 
Böyle bir takdir yetkisi huku ka ay-
kırı kullanılmış olur. Hâkim takdir 
yetkisini kullanırken yasa koyu-
cunun kendisine böyle bir yetkiyi 
neden tanımış olduğunun bilincinde 
olmalıdır. Takdir yetkisinin tanın-
ma sebebinin hukukun ya şamın 
bütün alanlarını kapsayacak ve 
kucaklayacak düzenleme yap-
masının mümkün olmamasından 
kaynaklandığı düşünülmelidir. Bu 
nedenlerle hâkim takdir yetkisini 
kullanırken objektif davranmalı ve 
Kanunun konuluş amacına uygun 
karar vermelidir.51 

Hâkimin takdir yetkisini “hak-
kaniyete uygun olarak” kullanması, 
somut olayın niteliğine göre vere-
ceği kararın haksız, hak ve adalet 
duygularını zedele yecek nitelikte 
olmamasını ifade eder. Kanunla-
rın genel bir kural şeklinde somut 
olaylara uygulanması her zaman 
isabetli olmadığından, hâkime hak-
kaniyete uygun olarak kullanılmak 

51–  Kılıçoğlu, Ahmet M,  s. 164
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üzere takdir hakkı tanınmıştır. Bu 
sayede haksızlık ların önüne geçi-
lebilecektir. Örneğin, TMK m. l97 
eşlerin birlikte yaşamaya ara ver-
meleri haklı sebebe dayanıyorsa, 
birinin diğerine ödeyeceği nafaka-
ya karar verecektir. Kanunda karar 
verilecek nafaka miktarına ilişkin 
bir ölçü veya sınır getirilmemiş, hâ-
kime somut olayın niteliğine göre 
uygun bir nafakaya karar vermesi 
öngörülmüştür. Böyle bir durum-
da hâkim asgari ücretle çalışan ve 
başka geliri bulunmayan bir eşi, 
diğerine bunun tamamını ya da 
kendisini muhtaç hale düşürecek 
bir miktarını ödeme ye mahkum et-
mesi takdir hakkının hakkaniyete 
aykırı kullanılması ve dolayısıyla 
kanunun konuluş amacına aykırı 
olacaktır.52   

b. Hakkın Özünü Ortadan 
Kaldırmama İlkesi
Hakkın özüne dokunma yasağı 

temel hak ve hürriyetlerin sınır-
landırılmasında bir ölçüt olarak 
1961 Anayasasının 11’inci maddesi 
tarafından kullanılmıştır. Ancak 
1982 Anayasası’nın ilk halinde yer 
almayan bu ilke, 1982 Anayasası’na 
3 Ekim 2001 tarihinde 13. maddede 
yapılan değişiklik ile tekrar hukuk 
sistemimize girmiştir. Hakkın özü 
kriteri oldukça belirsiz bir kavram-
dır. Hangi sınırlandırmanın hangi 
hakkın özüne dokunacağı kişiden 
kişiye, toplumdan topluma değişik-

52–  Kılıçoğlu, Ahmet M,  s. 164

likler gösterecektir. Bir tanıma göre, 
bir hak veya hürriyetin özü, onun 
vazgeçilmez unsuru, dokunulduğu 
takdirde söz konusu hak veya hür-
riyeti anlamsız kılacak olan aslî çe-
kirdeğidir. Görüleceği üzere, hakkın 
özü kavramı üzerinde herkesin an-
laşabileceği bir kavram değildir. Bu-
rada iş konuyu yorumlayacak olan 
hâkimlere düşmektedir. Özetle, bir 
sınırlamanın hakkın özüne doku-
nup dokunmadığını hâkimler ön-
lerine gelen her somut olayda ayrı 
ayrı değerlendirecektir.53

C. GENEL ANLAMDA 
ZAMANAŞIMI
1. ZAMANAŞIMI KAVRAMI, 
KABUL EDİLME NEDENLERİ 
VE HUKUKİ NİTELİĞİ
a. Zamanaşımı Kavramı
Zamanaşımının mevzuatta ke-

sin bir tanımı yapılmamış olmak-
la birlikte, öğretide genellikle “bir 
alacak hakkının belli bir süre için-
de kullanılmaması yüzünden dava 
edilebilme niteliğinin yitirilmesi” ya 
da “yasada öngörülen sürenin geç-
mesi ile bir hakkın dava yoluyla elde 
edilebilme olanağının zayıflaması” 
biçiminde tanımlanmaktadır.54

53– Özbudun, Ergun, Acık öğretim ders notları, 
2010: 115, İnternet erişimi, 14.10.2017; Gözler Kemal, 
“Anayasa Değişikliğinin Temel Hak ve Hürriyetlerin 
Sınırlandırılması Bakımından Getirdikleri ve 
Götürdükleri: Anayasanın 13’üncü Maddesinin 
Yeni Şekli Hakkında Bir İnceleme”, Ankara Barosu 
Dergisi, Yıl 59, Sayı 2001/4, s.53-67. <www.anayasa.
gen.tr/madde13.htm> (Konuluş Tarihi: 1.5.2004). 

54– Reisoğlu, Safa, Borçlar Hukuku Genel 
Hükümler, 1.7.2012’de Yürürlüğe Girecek Olan Türk 
Borçlar Kanunundaki Değişikliklerde İşlenerek 
Güncelleştirilmiş Ve Genişletilmiş 22. Bası, Beta 
Basım, İstanbul, 2011, s. 418-419. 
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Zamanaşımı, “kanun tarafından 
belirlenmiş şartlar altında ve belli 
bir süre içinde alacaklının hareket-
siz kalması sonucu alacağın ifasını 
isteme yetkisinin sona ermesi-
dir”. Diğer bir tanımla zamanaşımı, 
“kanunen belirli olan süre zarfında 
alacaklının hakkını talep ve dâva 
etmemesi (hareketsiz kalmış ol-
ması) sebebiyle alacağını talep ve 
dâva etmek hakkından mahrum 
olmasını icap ettiren bir sükût se-
bebidir”.55

Zamanaşımı, en belirgin ama-
cı olan hukuk güvenliği ve hukuk 
barışını sağlamak ve yine delillerin 
zaman içinde kaybolmadan yargı-
lamada sağlıklı biçimde değerlen-
dirilebilmesi yönünden önemli ve 
zorunlu süredir denilebilir.56

Bir başka tanım ise şöyledir; 
“kanunen belirli bir süre içinde ala-
cağına kayıtsız kalmış bir  alacaklı-
nın alacağını talep ve dava hakkı-
nı kaybetmesine zamana şımı adı 
verilir.”57 

Yargıtay bir kararında zamana-
şımıyla ilgili şöyle açıklama yap-
mıştır. “… Zamanaşımı, bir maddi 
hukuk kurumu değildir. Bir borcu 
doğuran, değiştiren, ortadan kaldı-

55– Akıntürk, Turgut, Borçlar Hukuku Genel 
Hükümler Özel Borç İlişkileri, Beta Basım, İstanbul, 
2011, s. 195.

56– Antalya, O. Gökhan, 6098 Sayılı Türk Borçlar 
Kanunu’na Göre Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 
Beta Basım, İstanbul, 2012, s.751; Çelik, Çelik Ahmet,  
Sorumluluk ve Zamanaşımı, Bilge Yayınevi, Ankara, 
2012, s. 4.

57–  İnan, Ali Naim / Yücel, Özge, Borçlar Hukuku 
Genel Hükümler, Türk Borçlar Kanununa Göre 
Güncellenip Genişletilmiş 4. Baskı, Seçkin Yayıncılık, 
Ankara, 2014, s. 646. 

ran bir olgu olmayıp, doğmuş ve var 
olan bir hakkın istenmesini ortadan 
kaldıran bir savunma aracıdır…”58

Bu tanımlardan anlaşılacağı 
üzere, zamanaşımı alacak hakkı-
na son vermemekte, onu eksik bir 
borç konumuna düşürmektedir. 
Kanunlardaki dava açma süreleri 
geçirilmiş ve karşı taraf zamana-
şımı savunmasına başvurmuş ise 
davacı, alacağı kesin olsa bile artık 
bu hakkını elde edemeyecektir.59 

b. Zamanaşımının Kabul 
Edilme Nedenleri
Alacak hakkı, sahibine alacağını 

borçludan istemek imkânını verir 
ki, buna talep hakkı denir. Alacaklı, 
bu hakkına dayanarak borçlusun-
dan kendisine karşı yüklenmiş 
olduğu edimini yerine getirmesini 
isteyebilir. Ancak, hukuk düzeni 
alacaklıya tanınmış olan bu imkâ-
nın süresiz olarak devam etmesini 
sakıncalı bulmuş ve onu belli bir 
süre ile sınırlandırmıştır.60 Bu sınır-
landırma zamanaşımı kurumunun 
kabul edilmesine yol açmıştır. 

Zamanaşımının kabulünü haklı 
gösteren iki neden bulunmaktadır. 

Birinci neden, uzun zaman ala-
cağını aramayan alacaklı borçlu 
aleyhine dava açamamalıdır. Kamu 
yararı, hukuki güven ve sosyal barış 
58– 4HD, 13.05.2002 gün 2002/4491 E, 2002/5701 K. 
Özel arşiv

59– Ayan, Mehmet, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 
9. Baskı, Mimoza Yayınları, Konya, 2015, s. 414; Çelik, 
Zamanaşımı,  s. 4.

60– Akıntürk, s. 195; Yıldırım, Abdulkadir, Türk 
Borçlar Hukuku, Genel Hükümler, Adalet Yayınevi, 2. 
Baskı, Ankara, 2014, s. 331.
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bunu gerektirir. Kaldı ki, uzun za-
man hakkını aramayan kimsede ya 
böyle bir hakkın hiç doğmadığı ya 
da sona erdiği yolunda bir kanaat 
mevcut olabilir.61 Davacı yönünden, 
eğer koşullar oluşmuş ve dava aç-
mak için bir engel kalmamışsa, 
hak aramanın yıllarca geciktirilip 
ve yıllar sonra dava açılması, bir tür 
hakkın kötüye kullanılması olarak 
yorumlanabilir. Davalı yönünden, 
borcun ya da haksız eylemin bede-
lini ne zaman ve nasıl ödeyeceğini, 
nelerle karşılaşacağını bekleyerek 
tedirgin yaşamak uzun zamanda 
işkenceye dönüşebilir. Karşı taraf 
ne kadar haklı olursa olsun böyle 
davranmaktan kaçınmalıdır. Bel-
ki de yargılama sonucu borçlunun 
haklı olduğu yönler de ortaya çı-
kabilecektir. Haksızlığının ya da 
haklılığın derecesini bilmek ve 
öğrenmek onun da en doğal istemi 
sayılmalıdır. Eğer davacı yasalarda 
öngörülen süreleri geçirmişse, da-
valının zamanaşımı savunması da 
haklı görülmelidir.62

İkinci neden ise, hukuki uyuş-
mazlıkların önlenmesi; mahke-
melerin çok eski sorunlarla işgal 
edilmemesidir. Zira zaman geçtikçe 
borçlunun delil bulma imkânı da-
ima azalır; hatta bazen tamamen 
ortadan kalkar. Gerçekten, alaca-

61– Oğuzman, M. Kemal, / Öz, Turgut,  Borçlar 
Hukuku Genel Hükümler, Gözden Geçirilmiş 12. 
Bası, Cilt: 1, Vedat Kitapçılık,  İstanbul,  2014, s. 602; 
Kılıçoğlu, Ahmet M, Borçlar Hukuku Genel Hükümler 
Yeni Borçlar Kanunu Hükümlerine Göre Hazırlanmış 
14. Bası, Turhan Kitapevi, Ankara 2011, s. 838-839 

62–  Çelik, Zamanaşımı,  s. 4 .

ğın doğmasından itibaren ne kadar 
çok zaman geçerse, borçlunun de-
lil ikame ve ibraz etme imkânı da o 
kadar azalır. Nihayet alacak hakkını 
uzun zaman aramayan bir kimse-
nin hukuken korunmaması, adalet 
duygusuna da ters düşmez. Zama-
naşımının kabulü ile hukuk düzeni 
zamana iyileştirici, düzeltici bir rol 
atfetmiş bulunmaktadır.63

Bir Yargıtay kararı karşı oy 
yazısında şöyle denilmiştir. “Za-
manaşımı, alacak hakkı sahibinin 
alacağına lakayt (kayıtsız) kalma-
sına hukuk düzenimizin bağladığı 
bir sonuçtur. Hukuk düzeni, hak 
sahibi tarafından makul bir süre-
de aranmayan bir hakkın sonradan 
aranmasının (hukuksal problem 
yapılmasının) toplumsal bütünleş-
meye aykırı bulmuş ve zamanaşımı 
müessesesi bu nedenle öngörül-
müştür.”64

c.  Zamanaşımının Hukuki 
Niteliği 
Zamanın haklar üzerinde iki 

türlü etkisi vardır. Bunlardan bi-
rincisi, zamanın hakkı düşüren 
etkisi; ikincisi ise hakkı engelleyen 
etkisidir. Birincisinde belirli bir za-
manın geçmesiyle hak kesin olarak 
ortadan kalkar. Buna zamanın hak 
düşürücü etkisi denir.65 İkincisinde 

63– Oğuzman  / Öz,  s. 602; Kılıçoğlu, Ahmet M., 14. 
Bası, s. 838-839. 

64– Köseoğlu, Bilal, Yarg. 4. Hukuk Dairesi Üyesi, 
HGK, 06.03.2013, E. 2012/4-824, K. 2013/305 
numaralı karar karşı oy yazısı.

65– Oğuzman / Öz,  s. 599-601;  Akıntürk, s. 195; 
Reisoğlu, s. 418.
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ise, hak düşmez, ortadan kalkmaz; 
ancak hak sahibinin bunu ileri sür-
mesi halinde, hak engellenir. Za-
manaşımı, bu ikinci anlamda süre 
aşımı olup, hukuki niteliği itibariyle 
bir def’i hakkını ifade eder.66

Zamanaşımı kurumu, borçlu-
nun korunması amacıyla alacaklı-
nın alacağını elde etmesini engeller. 
Alacağın temel sebebi artık bulun-
madığından veya bundan sonra bu-
lunamayacağından, onu belirsiz ve 
bekleyen talep haline dönüştürür. 
Zamanaşımı sürenin sona ermesiyle 
alacak hakkının gücü zayıflar; fa-
kat alacak hakkı sona ermez, aksi-
ne borçlu lehine doğan zamanaşımı 
defi, maddi hukuk anlamında mev-
cut olan alacağın borçlunun iradesi-
ne karşın zorla yerine getirilmesini 
engeller.67 Bu etkisi nedeniyle za-
manaşımı, alacağın varlığını değil, 
dava edilebilirliğini ortadan kaldırır. 
Borçlu, zamanaşımı defini ileri sür-
mek suretiyle dava edilen edimi ye-
rine getirmekten kaçınma hakkını 
elde eder.

Alacak hakkı dışındaki haklar 
ilke olarak zamanaşımına uğramaz. 
Özellikle ayni haklar, kişilik hakları, 
fikri haklar, üyelik hakları ve yenilik 
doğuran haklar zamanaşımına tâbi 
değildir.68  
66–  Nomer, Haluk N., Borçlar Hukuku Genel 
Hükümler, Gözden Geçirilmiş 13. Bası, Beta 
Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, 2013, 176324-325; 
Oğuzman,  / Öz,  s. 599-601;  Akıntürk, s. 195; 
Reisoğlu, s. 419 

67–  Şenyüz, Doğan, 6098 Sayılı Yeni Türk Borçlar 
Kanunu’na Göre Hazırlanmış Borçlar Hukuku, Genel 
Ve Özel Hükümler, 5. Baskı, Ekin Basım Dağıtım, 
Bursa, 2011, s. 222-223; Antalya, s. 751; Reisoğlu, s. 
419; Yıldırım, s. 332. 

68– Eren, Fikret, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 
14. Baskı, Yetkin Yayınları, Ankara, 2012, s. 1281;  
Kılıçoğlu, Ahmet M, 14. Bası, s. 842.  

2. ZAMANAŞIMININ 
UYGULANABİLME ŞARTLARI
Zamanaşımının uygulanabilmesi 

için, zamanaşımına uğramaya elve-
rişli bir borcun bulunması, bu bor-
cun muaccel olması ve zamanaşımı 
için belirlenen kanuni sürenin geç-
miş olması gerekir. 

a. Borcun Zamanaşımına 
Uğramaya Elverişli Olması
İlke olarak nispi haklar ve özel-

likle alacak hakları zamanaşımına 
tâbidir. Genel kural olarak bütün 
alacaklar (borçlar) zamanaşımına 
uğrarlar. Bu alacak, hukuki işlem-
den doğabileceği gibi, haksız fiil 
veya sebepsiz zenginleşmeden de 
doğabilir. Yine aile ve miras huku-
kundan doğan alacak hakları da 
zamanaşımına tâbidir.  Örneğin, İş 
Kanunu 32/son fıkraya göre, ücret 
alacaklarında zamanaşımı süresi 
5 yıl olup ücret alacağı doğduktan 
5 yıl sonra zamanaşımına uğrar. 
Yine, TBK m. 159’a göre, alacağın 
bir menkul rehni ile temin edilmiş 
bulunması, bu alacak hakkının 
zamanaşımına uğramasına engel 
değildir.69

Ancak bazı alacaklar istisna 
olarak zamanaşımına tâbi değildir. 
Örneğin; İş Kanunu 59/1. maddeye 
göre, işçinin yıllık izin ücreti iş söz-
leşmesi devam ettiği sürece zama-
naşımına uğramaz. Yine, taşınmaz 
69–   Reisoğlu, s. 422; Eren, 14. Baskı, s. 1281;  
Oğuzman / Öz, s. 604;  Akıntürk, s. 195; Kılıçoğlu, 
A, 14. Bası,  s. 842; Ayan, s. 415; İnan / Yücel, s. 648; 
Şenyüz, s. 224. 
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rehniyle (örneğin ipotekle) güvence 
altına alınan alacaklar, rehin devam 
ettikçe, zamanaşımına uğramaz 
(TMK m. 864). Aynı şekilde, aleyhin-
deki icra takibinin sonuçsuz kalması 
nedeniyle hakkında borç ödemekten 
acz belgesi verilen borçlunun alacak-
lısının da borçluya karşı sahip olduğu 
alacak (İİK m. l43/4) zamanaşımına 
uğramaz. 

b. Borcun Muaccel Olması
Bir borcun zamanaşımına uğra-

ması için, her şeyden önce o borcun 
muaccel olması, yani alacaklının 
borçludan ediminin ifasını isteyebi-
leceği veya dava edebileceği zamanın 
gelmiş bulunması gerekir. Kural ola-
rak zamanaşımının alacağın muaccel 
olduğu tarihte işlemeye başlaması 
hususu TBK m. 149/1’de, “Zama-
naşımı, alacağın muaccel olmasıyla 
işlemeye başlar.” denilmek suretiyle 
ifade edilmiştir.

Sürenin işlemeye başlaması için, 
alacaklının alacağından haberdar ol-
ması veya haberdar olmak zorunda 
bulunması şart değildir.70 Bu durum-
da henüz muaccel olmayan, örneğin 
bir süreye bağlanmış bulunan borçlar 
hakkında belirlenmiş olan süre dol-
madan zamanaşımı işlemeye baş-
lamaz. Aynı şekilde, taliki şarta bağlı 
borçlar ancak şartın gerçekleşmesi 
anında muaccel olacaklarından (TBK 
m. 170/11), bunların zamanaşımı sü-

70–   Von Tuhr, Andreas, Borçlar Hukukunun Umumi 
Kısmı, Cilt 1-2, Yargıtay Yayını, Olgaç  Matbaası, 
Ankara, 1983, (Çev. Cevat Edege), s. 697; Oğuzman / 
Öz, s. 609; Eren, 14. Baskı, s. 1282.

resi o andan itibaren yürümeye baş-
lar.71

c. Kanuni Sürenin Geçmesi
Zamanaşımına tabi bir alacak yö-

nünden zamanaşımı savunmasında 
bulunabilmek için zamanaşımı sü-
resinin dolması gerekir. Bu sürenin 
dolup dolmadığını anlayabilmek için, 
alacağın tabi olduğu zamanaşımı sü-
resini; bu sürenin başlangıç tarihini 
ve sürenin nasıl hesaplanacağını; 
zamanaşımını durduran veya kesen 
bir sebep bulunup bulunmadığını be-
lirlemek gerekir.72 

Türk hukuk mevzuatında genel 
ve istisnai zamanaşımı süreleri dü-
zenlenmiştir.

Olağan (normal-genel) zamana-
şımı süresi, Türk Borçlar Kanununda 
on yıldır. TBK m. 146’ya göre; “Kanun-
da aksine bir hüküm bulunmadıkça, 
her alacak on yıllık zamanaşımına 
tâbidir.” Fakat kanunun daha uzun 
veya daha kısa süre koyduğu hallerde 
o süre dikkate alınır.

On yıllık genel zamanaşımı sü-
resi dışındaki süreler istisnai veya 
olağandışı zamanaşımı süresi olarak 
adlandırılmaktadır. TBK m. 147’de on 
yıllık genel zamanaşımı süresinin is-
tisnaları düzenlenmiştir. Buna göre, 
işçinin ücreti, kira bedelleri, anapara 
faizleri gibi diğer dönemsel edimler 
ile diğer bazı alacaklar beş yılda za-
manaşımına uğrar. 
71– Akıntürk, s. 196;  Eren, 14. Baskı, s. 1282; 
Oğuzman/ Öz, s. 608.

72–    Reisoğlu,  s .  422; Eren, 14. Baskı, s. 1282;  
Oğuzman / Öz, s. 605;  Akıntürk, s. 196; Kılıçoğlu, A, 
14. Bası,  s. 843-844; Ayan, s. 415; İnan / Yücel, s. 648; 
Şenyüz, s. 224. 
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Bazı hakların kanunen belirlenen 
süre içerisinde kullanılmaması, hak-
kın sona ermesi sonucunu doğurur. 
Bu tür sürelere hak düşürücü süre 
denir. Bu süreler kamu yararı amacı 
ile düzenlenmişlerdir. Hak düşürü-
cü süre zamanaşımından farklı bir 
kavramdır. Hak düşürücü sürede söz 
konusu şey üzerindeki hak tamamen 
ortadan kalkmış iken, zamanaşımın-
da kanun tarafından belirtilen zama-
nın dolması ile söz konusu hak ya da 
borç eksik borca dönüşür. Yani hak 
düşürücü süreye uğramış bir borç 
ifa edilemez, alacaklı tarafından is-
tenemez.73

Hak düşürücü süreye uğramış 
bir borcun ödenmiş olması halinde 
yapılan bu ödeme açılacak sebepsiz 
zenginleşme davası ile geri alına-
bilir. Ancak zamanaşımına tabi bir 
borç eksik borç hüviyeti kazanır. Yani 
zamanaşımına uğramış bir borcun 
ödenmesi durumunda geri alınması 
mümkün değildir.74 

3. İŞÇİLİK ALACAKLARINDA 
ZAMANAŞIMI SÜRELERİ
a. İş Kanununda İşçilik
 Alacakları İçin Zamanaşımı 
Süreleri 
Uygulamada işçilik alacakları 

denildiğinde işçilerin açtıkları da-
valarda kıdem tazminatı, ihbar taz-

73– Pekcanıtez, Hakan / Atalay,  Oğuz / Özekes, Mu-
hammet, Hukuk Muhakemeleri Kanunu Hükümlerine 
Göre Medeni Usul Hukuku, 12. Bası, Yetkin Yayınları, 
Ankara, 2011, s. 350-351; Kuru, Baki / Arslan,  Ramazan 
/ Yılmaz,  Ejder, Medeni Usul Hukuku, Yetkin Yayınları, 
23. Baskı,  Ankara, 2012, s. 310-311

74– Eren, 14. Baskı, s. 1294-1295; Kılıçoğlu, A, 14. Bası,  
s. 839.

minatı, kötüniyet tazminatı, ücret, 
fazla çalışma ücreti, ulusal bayram 
genel tatil ücreti, hafta tatili ücreti, 
yıllık izin ücreti gibi alacaklar anla-
şılmaktadır. Bunlardan tazminatlar 
dışındakiler ücret türü alacaklar 
veya ücret niteliğinde alacaklar 
olarak da bilinmektedir. 

Yargıtay’ın çeşitli kararlarına 
göre işçilik ücretleri; normal ücret, 
fazla çalışma ücreti, hafta tatili ve 
genel tatil ücreti, yıllık izin ücreti, 
iş sözleşmeleri ile kararlaştırılmış 
olan ücret zamları, ikramiye, ye-
mek ve servis ücretleri, yakacak 
ve giyim yardımları, bayram ve 
izin harçlıkları ve değişik biçimler-
de kararlaştırılmış olan ücret türü 
alacaklar veya ücret niteliğinde 
alacaklardır.

Zamanaşımı süreleri bakımın-
dan tazminatlar ile ücret alacakları 
birbirinden ayrılmaktadır.

4857 sayılı İş Kanunu’nun Üc-
ret ve ücretin ödenmesi başlıklı 
32. maddesinin son fıkrasına göre, 
“Ücret alacaklarında zamanaşımı 
süresi beş yıldır.” 

Ücret, fazla çalışma ücreti, hafta 
tatili ve genel tatil ücreti, yıllık izin 
ücreti, iş sözleşmeleri ile kararlaştı-
rılmış olan ücret zamları, ikramiye, 
yemek ve servis ücretleri, yakacak 
ve giyim yardımları, ulusal bayram 
ve genel tatil ücretleri,  izin harç-
lıkları ve değişik biçimlerde karar-
laştırılmış olan ücret niteliğinde 
alacaklar açısından zamanaşımı 5 
yıldır. 
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b. Türk Borçlar Kanununda 
Çalışanların Alacakları İçin 
Zamanaşımı Süreleri
Türk Borçlar Kanunu’nun 146. 

maddesine göre, “Kanunda aksine 
bir hüküm bulunmadıkça, her ala-
cak on yıllık zamanaşımına tabidir.”  
Başka bir ifadeyle, kanunda her-
hangi bir özel süre öngörülmemiş 
ise her dava on yıllık zamanaşımına 
tabi olacaktır. 

Tazminat niteliğinde olmaları 
nedeniyle kıdem tazminatı, ihbar 
tazminatı, sendikal tazminat, kö-
tüniyet tazminatı, işe başlatmama 
tazminatı, İş Kanunu 5. maddesin-
den kaynaklı eşit işlem borcuna 
aykırılık (ayrımcılık) tazminatı, iş 
kazası veya meslek hastalığından 
kaynaklanan maddi ve manevi taz-
minat davalarında, bu tazminatlar 
için öngörülmüş ayrı bir zamana-
şımı süresi olmaması nedeniyle, 
10 yıllık zamanaşımına uygulan-
maktaydı. 25.10.2017 tarihli Resmi 
Gazete’de yayınlanan 7036 sayılı İş 
Mahkemeleri Kanunu ile 4857 sayılı 
İş Kanununda değişiklik yapılmış 
ve kıdem tazminatı, ihbar tazmina-
tı, kötüniyet tazminatı, ayrımcılık 
tazminatında uygulanan 10 yıllık 
zamanaşımı 5 yıla düşürülmüştür.

Türk Borçlar Kanunu’nun 147. 
maddesinde ise beş yıllık zama-
naşımına tabi alacaklar sıralanmış-
tır. Buna göre, ücret gibi dönemsel 
edimler beş yıllık zamanaşımına 
tabidir.  Konumuzla ilgili olarak, 

başkalarının maiyetinde çalışan 
veya müstahdemi olan kimselerin, 
hizmetçilerin, yevmiyecilerin ve 
işçilerin ücretleri hakkındaki da-
valarda ücret niteliğindeki davalar 
gibi 5 yıllık zamanaşımına tabidir.

Bir Yargıtay kararına göre; “...
Borçlar Kanunun 126/3 maddesine 
göre işçi ücretlerine ilişkin dava-
lar 5 yıllık zamanaşımına tabidir. 
Fazla çalışma, ikramiye, çocuk, 
aile, eğitim, yol ve yakacak yardı-
mı alacakları bu tür alacaklardan-
dır. Bu nedenle ıslahla talep edilen 
fazla çalışma, ikramiye, çocuk, aile, 
eğitim, yol ve yakacak yardımı ala-
caklarından, ıslah tarihinden geri-
ye doğru 5 yılın dışında kalan kıs-
mı zamanaşımına uğramıştır…”75

Yine bir başka Yargıtay kara-
rına göre; “… Hem mülga 818 sa-
yılı Borçlar Kanunun 126/3, hem 
de 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe 
giren 6098 sayılı Borçlar Kanunun 
147/1 maddesine göre işçi ücretle-
rine ilişkin davalar 5 yıllık zama-
naşımına tabidir. Fazla çalışma ve 
sefer primi alacakları bu tür ala-
caklardandır. Bu nedenle ıslahla 
talep edilen fazla çalışma ve sefer 
primi alacağının ıslah tarihinden 
geriye doğru 5 yılın dışında kalan 
ve dava dilekçesinde talep edilen 
miktardan fazla olan kısmı zama-
naşımına uğramıştır…”76

75–9HD, 2009/26776 E. 2009/36953 K. 24.12.2009, 
özel arşiv

76– 9HD, 2011/35376 E. 2013/28177 K. 05.11.2013, 
özel arşiv
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c. İşçilik Alacaklarında 
Zamanaşımının Başlama 
Zamanı
TBK m. 149’a göre, zamanaşımı, 

alacağın muaccel olmasıyla işle-
meye başlar. Başka bir ifadeyle, 
zamanaşımının başlangıcı alaca-
ğın ödenebilir hale gelmiş olmasına 
bağlıdır. 

Alacağın muaccel olmasının bir 
bildirime bağlı olduğu hâllerde, za-
manaşımı bu bildirimin yapılabile-
ceği günden işlemeye başlar.

TBK m. 151’e göre, süreler hesap-
lanırken zamanaşımının başladığı 
gün sayılmaz ve zamanaşımı an-
cak sürenin son günü de hak kul-
lanılmaksızın geçince gerçekleşmiş 
olur.

Yukarıda bahsedildiği gibi, ücret 
alacaklarında zamanaşımı süresi 5 
yıldır. Ücret ödeme gününde, alacak 
muaccel hale bir başka ifade ile is-
tenebilir hale gelir. Bu an zamana-
şımının başlangıcı anıdır. 

Burada dikkat edilmesi gere-
ken husus, çalışmanın devam et-
tiği sürece, bir başka anlatımla iş 
sözleşmesinin devamı süresinde 
zamanaşımı işlemeye devam eder. 
Örneğin, çalışmaya devam eden bir 
işçinin 11 yıldır yaptığı fazla çalış-
malar nedeniyle hak kazandığı an-
cak bugüne kadar ödenmeyen ve 
işçi tarafından da talep edilmeyen 
ücret niteliğindeki alacağının 6 yıl-
lık kısmı zamanaşımına uğramıştır. 
İşveren, işçinin açtığı dava karşısın-

da zamanaşımı def’inde bulunarak 
borcunun 6 yıllık kısmını ödeme 
yükümlülüğünden kurtulabilecek-
tir. Bir başka ifade ile işçi alacağının 
6 yıllık kısmını alamayacaktır.

İşçi çalışmaya devam ettiği 
sürece, işten atılma ihtimali çok 
yüksek olduğu için, alacağını talep 
edememektedir. Çünkü, böyle bir 
durumda işsizliğin çok yüksek ol-
duğu günümüzde işsiz kalacaktır. 
Ayrıca, işçilerin çok büyük çoğun-
luğu zaman geçtikçe hakkını kay-
bedeceğini de bilmemektedir. Böyle 
olunca da 5 yıldan sonra her geçen 
gün hakkı kaybolmaya devam et-
mektedir. 

Yıllık izin ücreti alacağı dışındaki 
ücret niteliğinde olan işçi alacak-
larına ilişkin davalarda, zamanaşı-
mı def’inde bulunulmuşsa, işçinin 
her bir ücret hakkı için. ödenmesi 
gerektiği gün belirlenerek, dava 
tarihinden geriye doğru 5 yıllık za-
manaşımının dolup dolmadığı he-
saplanmaktadır. 

Yıllık izin ücreti diğer ücret ala-
caklarından farklıdır. Çünkü, işçinin 
hak kazanıp da kullanmadığı yıllık 
izin sürelerine ait ücretinin zama-
naşımı iş sözleşmesinin sona erdi-
ği77 tarihten itibaren 1078 yıldır.79

77–“…İş sözleşmesi devam ederken kullanılması 
gereken ve iş sözleşmesinin feshi ile alacak niteliği 
doğan yıllık izin ücreti alacağının zamanaşımı 
süresinin fesih tarihinden başlatılması gerekir.” HGK. 
05.07.2000 gün ve 2000/9-1079 E, 2000/1103 K.

78–  Buradaki (yıllık izin ücretinde) 10 yıllık 
zamanaşımı süresi 7036 sk ile 4857 sayılı İş 
Kanununa eklenen Ek 3.  Madde hükmüyle 5 yıla 
indirilmiştir.

79–“… Yıllık izin ücreti iş sözleşmesinin feshi ile 
muaccel olup dönemsel bir nitelik taşımadığından, 
6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu uygulaması 
yönünden 10 yıllık genel zamanaşımına tabidir.” 
9HD, E: 2012/4463, K: 2014/9144
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D. İŞÇİLİK ALACAKLARINDA 
HAKKANİYET İNDİRİMİ İLE 
ZAMANAŞIMININ BİRLİKTE 
UYGULANMASI
Kanaatimizce, uygulama ko-

şulları ve karar vermeye ilişkin 
takdir yetkisi işçilik alacaklarına 
ilişkin davalarda uygulama alanı 
bulmaktadır. Bu tür davalarda za-
manaşımı ve hakkaniyet indirimi 
hususlarının birlikte bulunması 
halinde öncelikle zamanaşımı sü-
resinin gerçekleşip gerçekleşme-
diğinin şartları değerlendirilecektir. 
Eğer bu şartlar mevcut ise somut 
olayın özelliklerine göre hakkaniyet 
indiriminin miktarına yönelik karar 
verilecektir. Buna yönelik uygula-
madaki durum ve mevcut durumun 
iyileştirilmesine yönelik önerilere 
aşağıda yer verilecektir.

1. HAKKANİYET İNDİRİMİNİN 
İŞÇİLİK ALACAKLARINDA 
UYGULANMASI
a. Yargıtay Uygulaması
İş Kanununda fazla çalışmanın 

ispatı ile ilgili olarak özel bir hüküm 
bulunmamaktadır. Bu nedenle faz-
la çalışmanın ispatında ispat yükü 
genel hükümlere tabidir. Dolayısıy-
la fazla çalışma yaptığını iddia eden 
işçi kural olarak bu iddiasını; fazla 
çalışma yaptığı gün ve saatleri is-
pat etmek zorundadır. Fiili bir olgu 
söz konusu olduğundan, kural ola-
rak işçi, fazla çalışma yaptığını her 
türlü delille ispat edebilir, tanık da 
dinletebilir.80 Aynı uygulama diğer 

80–  HGK 2009/9-2 E., 2009/48 K, Özel arşiv

işçilik alacakları olan hafta tatili, 
ulusal bayram ve genel tatiller için 
de geçerlidir.

Uygulamada işçilerin açmış ol-
dukları alacak davalarında, fazla 
çalışma ücretinin, hafta tatili ve 
genel tatil günleri ücretlerine iliş-
kin alacakları için uzun bir süre için 
hesaplanması ve miktarın yüksek 
çıkması halinde Yargıtay’ca son 
yıllarda indirim yapılması gerektiği 
istikrarlı uygulama halini almıştır.81 
Bu indirim hakkaniyet indirimi ola-
rak adlandırılmaktadır.82

Yargıtay, fazla çalışma ücre-
tinden indirimi öngören bir yasal 
düzenleme olmasa da, bir işçinin 
günlük normal çalışma süresinin 
üzerine sürekli olarak fazla çalışma 
yapmasını hayatın olağan akışına 
aykırı bulmaktadır.83 Hastalık, ma-
zeret, izin gibi nedenlerle belirtilen 

81– 9HD, 18.7.2008,  2007/25857 E. 2008/20636 K.; 
9HD, 28.4.2005,  2004/24398 E. 2005/14779 K., 9HD, 
9.12.2004, 2004/11620 E. 2004/27020 K, Özel arşiv

82–”… Fazla mesai ücret alacağı yönünden davanın 
kısmen kabulüne, bu alacak bilirkişice net 6.177,60 
TL hesaplanmış ise te TBK 51-52 maddeleri uyarın-
ca takdiren %20 hakkaniyet indirimi uygulandığında 
bulunan miktar 4.942,08 TL olup, … hükmün düzel-
tilmiş bu şekliyle onanmasına, oybirliği ile karar 
verildi. 7HD, 19.03.2015,  2015/3042 E,  2015/5025 K, 
Özel arşiv

83–“… Fazla çalışmanın yazılı belgelere, işveren ka-
yıtlarına veya kesin delile değil, tanık anlatımına 
dayalı olması durumunda, mahkemece; fazla çalış-
ma yapılan süreler tespit edilirken; işçinin uzun süre 
her gün fazla çalıştırılmasının hayatın olağan akışına 
ve insan doğasına uygun düşmeyeceği, yaşam tec-
rübelerine göre hiç hastalanmadan veya evlenme, 
ölüm, doğum, özel işleri gibi mazereti çıkmadan 
yıllarca sürekli çalıştığının kabul edilemeyeceği, iş-
yerindeki üretim faaliyeti ve işçinin üstlendiği işin 
niteliği dikkate alınmadan sürekli iş gördürüldüğü-
nün varsayılamayacağı, işçinin ara dinlenmesi, hafta 
tatili, yıllık izin, ulusal bayram ve genel tatil günle-
rinde hiç dinlenme hakkını kullanmadan çalıştığının 
düşünülemeyeceği gözönünde tutularak, belirlenen 
fazla çalışma süresinden hakkaniyet indirimi ya-
pılması gerekip gerekmediği değerlendirilmelidir…” 
HGK 2009/9-2 E., 2009/48 K, Özel arşiv
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şekilde çalışılamayan günlerin ol-
masının kaçınılmaz olduğu düşün-
cesiyle, fazla çalışma ücretinden bir 
indirim yapılmasının gerçek duru-
ma uygun düşeceği belirtilmekte-
dir. Ancak, fazla çalışmanın yazılı 
belgelere84 ve işveren kayıtlarına85 
dayanması durumunda böyle bir 
indirime gidilmemekte takdiri de-
lil niteliğindeki tanık anlatımlarına 
dayanılması halinde hakkaniyet 
indirimi yapılmaktadır. Fazla çalış-
ma yanında hafta tatili ve genel tatil 
ücreti alacakları için de hakkaniyet 
indirimi uygulanmaktadır.

Yukarıda açıklandığı üzere hak-
kaniyete uygun olarak karar vermek 
konusunda hâkime takdir hakkı ve 
ödevi verilmiştir. Hâkim yapacağı 
hakkaniyet indiriminde tamamen 
bağımsız değildir. Yargıtay, yapıla-
cak indirimin alt sınırının tespitinde 
amaca uygunluk ilkesine, üst sınırı-
nın tespitinde de hakkın özünü or-
tadan kaldırmama ilkesine uygun 
hareket edilmesi gerektiğine işaret 
etmektedir. 

84–“…Somut olayda; otobüs şoförü olarak çalışan 
davacının takograf kayıtları teknik bilirkişi tarafın-
dan çözümlenmiş, davacının işten ayrıldığı tarihe 
kadar toplam 2898 saat fazla mesai yaptığı tespit 
edilmiştir. Hesap bilirkişisi teknik bilirkişi tarafın-
dan düzenlenen rapordaki tespitleri dikkate alarak 
fazla çalışına ücretini hesaplamıştır. Davacının fazla 
çalışma ücreti takograf kayıtlarına dayandığından 
11.280 TL olarak hesaplanan fazla çalışma ücretin-
den hakkaniyet indirimi yapılmaması gerekirken 
mahkemece %20 oranında indirim yapılması hatalı 
olup bozmayı gerektirmiştir.” 22.HD. 2012/6244 E. 
2012/27580 K. 07.12.2012, Özel arşiv

85– “…Somut olayda davacının fazla çalışma ve ge-
nel tatil ücret alacağı hesabı puantaj kayıtlarına da-
yanmaktadır. Söz konusu fazla çalışma ve genel tatil 
ücret alacağı hesabının işveren kayıtlarına dayan-
ması nedeni ile hakkaniyet indirimi yapılması hatalı 
olup, bozmayı gerektirmiştir.” 9HD, 2009/10947 E. 
2011/12595 K. 28.04.2011, Özel arşiv

Yine, fazla çalışma ücretinden in-
dirimi öngören bir yasal düzenleme 
olmasa da, Yargıtay’ın yapılmasını 
öngördüğü indirim fazla çalışma üc-
retinden indirim yerine, fazla çalış-
ma süresinden indirim olarak kabul 
edilmektedir. 

Ayrıca, açılan davada davalı iş-
veren tarafı zamanaşımı def’inde 
bulunmuş ise öncelikle zamanaşı-
mı uygulaması yapılarak alacağın 
zamanaşımına uğrayan kısmı he-
saplanacaktır. Daha sonra, yukarıda 
belirtilen şartlar varsa zamanaşımı-
na uğramamış olan kısım üzerinden 
hakkaniyet indirimi yapılmaktadır.86

Yargıtay, ilke kararları87 vererek 
hakkaniyet indiriminin ne oranda 
yapılacağını da belirlemektedir. 
Örneğin, bir kararında hakkaniyet 
indiriminin %30 oranında88 olması 
gerektiğini belirtirken bir başka ka-

86– “… fazla çalışma ücretinden yapılan hakkani-
yet indiriminin davalının zamanaşımı itirazından 
sonra tespit edilen 13.620,61 TL üzerinden yapılması 
gerekirken, zamanaşımı itirazı dikkate alınmadan 
tespit edilen 19.184,84 TL üzerinden yapılması usul 
ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirir. 22.HD. 
2012/26055 E. 2013/19383 K. 20.09.2013, Özel arşiv

87– “…Somut olayda, fazla çalışma hesaplamasında, 
4857 Sayılı Yasanın 45. maddesine göre çalışına 
sürelerinin haftalık hesaplanması gerekirken, yıllık 
süre üzerinden hesaplanması hatalıdır. İlke kararı 
doğrultusunda, hakkaniyet indirimlerinin yapılması 
gerekirken, fazla çalışmanın 270 saatlik ücret içinde 
değerlendirilerek takdiri indirim yapılmaması da ay-
rıca bozma nedenidir.”, 9HD. 2010/337 E. 2012/11412 
K. 04.04.2012, Özel arşiv

88– “…Fazla çalışma ücretinden indirim işçinin her 
gün belirtilen şekilde çalışmasının hayatın olağan 
akışına aykırı olmasından kaynaklanmaktadır. 
Dairemizce genelde kabul edilen indirim %30 ora-
nında olmaktadır…” 7HD, 2013/11150 E. 2013/17593 
K. 28.10.2013, Özel arşiv; “… Mahkemece yapılacak 
iş, tanık beyanlarına göre hesaplanan net 6.077,54 
TL. fazla çalışma ücretinden % 30 oranında takdiri 
indirim yaparak net 4.254,27 TL. alacağı hüküm 
altına almaktır.” 9HD, 2017/21682 E , 2017/10631 K, 
Özel arşiv
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rarında 1/3 oranında89 indirim ya-
pılması gerektiğini belirtmektedir. 

Yargıtay, bir başka kararında ise 
%30’dan az olmamak şartıyla takdi-
ri indirim yapılması gerekir diyerek 
yerel mahkemeyi oran konusunda 
yönlendirmektedir.90

Yine, bir takım kararlarında Yar-
gıtay bozma yoluna gitmeden indi-
rim oranını da kendisi belirleyerek 
kararı düzelterek onama yoluna 
gitmektedir. Örneğin, bir kararında 
fazla çalışma ücretinden %40 ora-
nında takdiri indirim yapmak sure-
tiyle kararı düzelterek onamıştır.91

Yargıtay, bazı kararlarında ise 
hakkaniyet indiriminin %50 ve daha 
üzerinde olması halinde hakkın 
özüne dokunmama ilkesine işaret 
etmekte ve kararları bozmaktadır.92 

89–“…Dosya içeriğine göre, davacının fazla çalışına 
yaptığı ispat edilmiş olup, anılan alacağın hüküm al-
tına alınması isabetlidir. Ancak davacının hesapla-
nan fazla çalışma alacağından 2/3 oranında hakka-
niyet indirimi yapılmış olması dosya içeriğine uygun 
düşmemiştir. Yargıtay’ın emsal kararlan da dikkate 
alınarak hakkaniyet indiriminin 1/3 oranında ya-
pılması gerekirken, fazla miktarda indirim yapılmış 
olması hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir.” 22.HD. 
2012/14030 E. 2013/2546 K. 11.02.2013, Özel arşiv

90– “…  tarihli ek raporda, belirtilen miktar üze-
rinden fazla çalışma, hafta tatili ve genel tatil ücret 
alacaklarına ilişkin %30’dan az olmamak şartıyla 
takdiri indirim yapılması gerekirken kök rapor 
üzerinden indirim yapılması hatalı olup bozmayı 
gerektirmiştir.” 22HD,  2017/34634 E.,  2017/12218 K, 
Özel arşiv

91– “… Davacının hak kazandığı net 14.206,53 TL faz-
la çalışma ücretinden %40 oranında takdiri indirim 
yapılarak 8.523,91 TL fazla çalışma ücretinin 100,00 
TL’sinin dava tarihi 12.04.2012 tarihinden, 8.423,91 
TL’sinin ıslah tarihi olan 09.05.2013 tarihinden 
itibaren işleyecek en yüksek banka mevduat fai-
ziyle birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesine,” 
paragrafının yazılmasına, hükmün bu şekilde Düzel-
terek Onanmasına” 9HD, 2017/20822 E,  2017/9300 
K, Özel arşiv

92– “… Somut olayda Mahkemenin çalışma saatle-
rini inandırıcı bulmaması halinde bu yönde kararını 
gerekçelendirmesi gerekirken hakkaniyet indirimi-
ni yüksek tutmak suretiyle alacağın %50 oranında 
indirilmesi, hakkın özüne aykırıdır. Fazla çalışma 
ücretinden daha düşük bir oranda indirim yapılarak 
isteğin kabulüne karar verilmelidir. 7HD. 2013/11150 
E. 2013/17593 K. 28.10.2013, Özel arşiv

b. Bilirkişilerin Hakkaniyet 
İndirimini de Yapmaları 
Sorunu
Uygulamada işçilik alacaklarına 

ilişkin davalarda deliller toplandık-
tan sonra alacak miktarının hesap-
lanması için dosya bilirkişiye tevdi 
edilmektedir. Bilirkişiler kendi sı-
nırları içerisinde kalıp sadece işçilik 
alacaklarını hesaplaması gerekir-
ken, takdiri indirim olan hakkaniyet 
indirimini de yapmaktadırlar. Hatta 
bazı bilirkişiler adeta kendini hâkim 
yerine koyup hakkaniyet indiriminin 
oranını belirlediği gibi hesabı da ya-
pıp kesin sonucu bildirmektedirler. 
Örneğin, bir bilirkişi raporunda ala-
caklar hesaplandıktan sonra aynen 
şu ifade kullanılmıştır; “… hesaplanan 
tutarlardan %40 hakkaniyet indiri-
mi yapılmıştır. Daha yüksek oranda 
hakkaniyet indirimi yapılmasının 
sayın mahkemenin takdirinde ol-
duğu değerlendirilmiştir.”93 Başka 
bir anlatımla, bilirkişi “%40’a kadar 
olan hakkaniyet indirimini ben ya-
parım, daha fazlasını yapmak hâki-
min takdirindedir” demek istemiştir. 
Uygulamada bu ve benzeri bilirkişi 
raporlarına sıkça rastlanmaktadır. 
Hâkimler de pek fazla ayrıntıya gir-
meden bu raporlara göre karar ver-
mektedirler. Aslında hâkimlerin bu 
tür uygulamalara izin vermemeleri 
gerekir. Kanunun münhasıran hâ-
kime verdiği hakkaniyete göre ka-
rar verme yönündeki takdir yetkisini 
bilirkişilere bırakmamaları, kendileri 
kullanmaları gerekir. 

93– Ankara 32. İş Mahkemesi 2016/1246 E. sayılı 
dosyaya sunulan bilirkişi raporu
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2. HAKKANİYET İNDİRİMİ İLE 
ZAMANAŞIMI ÇAKIŞMASINA 
İLİŞKİN DEĞERLENDİRME 
Uygulamada işçilerin açtığı üc-

ret niteliğinde alacak davalarına çok 
sık rastlanmaktadır. Bu davaların 
da çok büyük kısmında işçinin ta-
lep ettiği ücret niteliğinde alacağına 
ilişkin olarak işveren zamanaşımı 
def’inde bulunmaktadır. Ayrıca, bu 
tür davalarda işçinin elinde çoğu 
zaman yazılı belge olmadığı için 
alacağını tanık ile ispatlamaya 
çalışmaktadır. Böyle olunca da bir 
alacak üzerinde zamanaşımı uy-
gulaması ve hakkaniyet indirimi 
uygulaması çakışmaktadır. Başka 
bir anlatımla işçinin ücret niteliğin-
deki alacağından hem zamanaşımı 
nedeniyle indirim yapılacak hem de 
hakkaniyet indirimi yapılacaktır. 
Yargıtay, alacaktan önce zamana-
şımı indirimi yapılmasını sonra ise 
hakkaniyet indirimi yapılmasını 
istemektedir.94

Yine, uygulamada öyle davalar 
ile karşılaşılmaktadır ki hiç hakka-
niyet indirimi yapılmaması gerekir-
ken Yargıtay kararları doğrultusun-
da indirim yapılmaktadır. 

Açıklamalarımızı örnek bir olay 
üzerinden yapacak olursak daha iyi 
anlaşılacağı kanaatindeyim.  Örnek 
olayımızda, 

94–  “… fazla çalışma ücretinden yapılan hakkani-
yet indiriminin davalının zamanaşımı itirazından 
sonra tesbit edilen 13.620,61 TL üzerinden yapılması 
gerekirken, zamanaşımı itirazı dikkate alınmadan 
tesbit edilen 19.184,84 TL üzerinden yapılması usul 
ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirir. 22.HD. 
2012/26055 E. 2013/19383 K. 20.09.2013, Özel arşiv

Davacı taraf, 1993 yılından 2011 
yılı Kasım ayına kadar Şuhut-Af-
yonkarahisar arası yolcu taşıma-
cılığı hizmetinde, belediye otobüs 
şoförü olarak çalıştığını, 2011 yılında 
kurumlar arası geçiş yoluyla beledi-
yeden ayrılarak Milli Eğitim Bakan-
lığı nezdinde çalışmaya başladığını, 
iddia etmiştir. Bu dönemde yaptığı 
fazla çalışma, hafta tatili, Ulusal 
bayram ve genel tatil ücretleri ile 
kullandırılmayan yıllık izin ücret-
lerini talep ederek dava açmıştır.

Hizmet Süresini, son aylık ücre-
tini, yaptığı fazla çalışma ve diğer 
çalışmalarını ispat yükü davacı işçi 
üzerindedir. 

Davalı belediye zamanaşımı 
def’inde bulunduğu gibi diğer tüm 
çalışmalara da itiraz etmiştir. 

Bilirkişilerin dosyadaki tespitleri 
şöyledir; 

Davacının SGK sigortalı dosya-
sındaki tüm işe giriş ve çıkış ka-
yıtları dosyaya bildirilmemiş olup, 
sadece hizmet dökümü kayıtları 
dosyada mevcuttur. 

Davacının Şuhut Belediyesi nez-
dindeki çalışmasına ilişkin işçi öz-
lük dosyası da davalı işveren tara-
fından dosyaya kazandırılmamıştır. 

Davacının hizmet dökümü ka-
yıtları ile davacının 01.01.2007 dö-
nemine kadar her yıl Ekim, Kasım 
veya Aralık dönemlerinde değişen 
şekilde işten çıkışının yapıldığı ve 1 
(bir) aylık süre akabinde tekrardan 
işe girişinin yapıldığı kayıtları tespit 
edilmiştir. Davalının bu konuda bir 
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itirazının olmadığı tespit edilmiştir.
Tanık beyanları denetlendiğinde; 

1 ay süreli işe giriş-çıkış yapılarak 
çalışmaya maaş ödenmeksizin ça-
lışıldığı anlaşılmaktadır.  

Davacının personel maaş nakil 
bildirimi ve 22.11.2011 tarihli iş söz-
leşmesi ile Gıda, Tarım ve Hayvan-
cılık Bakanlığı, Afyonkarahisar İl 
Müdürlüğü’nde şoför olarak işe 
başladığı anlaşılmaktadır. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba-
kanlığınca 2008 döneminde işye-
rinde yapılan tespit ve inceleme-
lere konu İş Müfettişi Raporu’nda 
belirtilenler de fazla çalışmalar ba-
kımından davacının ve tanıkların 
beyanları ile uyumludur.

Mevcut delillerle 2006 yılına 
kadar her yıl bir ay süreli işe giriş 
bildiriminin yapılmadığı iddiasının 
var olduğu, davalı işverenin bu yön-
de itirazının olmadığı ve davacının 
her dönem 1 ay süreli sigorta giriş 
çıkışının yapıldığı ve işyerine ça-
lıştığının tanık beyanlarıyla kabu-
lü halinde, davalı işveren nezdinde 
aynı işyerinde şoför/muavin olarak 
görevin ifası ile toplam hizmet sü-
resi 01.11.1993-21.11.2011 döneminde 
18 yıl 20 gün olarak tespit edilmiştir. 

Davalı taraf zamanaşımı def’in-
de bulunduğundan davanın açılma 
tarihi olan 10.02.2014’den geriye 
doğru zamanaşımına uğramamış 
olan 5 yıllık dönem, 10.02.2009 
-10.02.2014 olarak belirlenmektedir. 
Zamanaşımı defi nedeniyle alacak-

ların hesaplandığı süre (10.02.2009 
- 21.11.2011 tarihleri arası)  2 yıl 9 ay 
11 günlük bir süredir.

Davacının işçi özlük dosyası 
kapsamında, işyerinden nakil su-
retiyle ayrıldığı 21.11.2011 dönemine 
en yakın ve tek bordro kaydı olan 
15.10.2011-14.11.2011 dönemini kap-
sayan bordrosu tespit edilmiştir. 
Söz konusu bordro kaydında günlük 
ücretin brüt 44,91.-TL ve aylık brüt 
1.347,30.-TL olduğu görülmüştür. 

Bilirkişiler bu tespitleri yaptık-
tan sonra (10.02.2009 - 21.11.2011 
tarihleri arası)  2 yıl 9 ay 11 günlük 
süre için  fazla çalışma, hafta tatili 
ve UBGT ücretlerini hesaplamış-
lardır. Daha sonra belirlenen alacak 
üzerinden %30 hakkaniyet indirimi 
düşerek bakiye alacağı hesapla-
mışlardır. 

Görüleceği üzere, aslında işçinin 
18 yıllık alacağı bulunmaktadır. Fa-
kat davalı belediyenin zamanaşı-
mı def’i nedeniyle alacağının son 
5 yıllık kısmını alabilecektir. Kaldı 
ki, dava açan işçi iş sözleşmesi sona 
erdikten yaklaşık 2 yıl sonra dava 
açmıştır. Dava, işçinin belki her ge-
çen gün alacağının azalacağı konu-
sundaki bilgisizliği, belki o an için 
bir avukat tayin edecek parasının 
olmayışı veya bir başka neden-
le geç açılmış olabilir. Fakat, artık 
son 5 yıllık ücretlerini alabilecek-
ken 3 yıllık kısmını alabilmektedir. 
Buradaki sorumluluk davacı işçiye 
ait olmaktadır.
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Fakat bizim asıl konumuz söz-
leşme sona erdikten sonra dava 
açmadaki gecikme değildir. Bura-
da üzerinde durulması gereken iki 
farklı konu bulunmaktadır.

Birincisi, işçi çalışmaya devam 
ettiği sürece bir başka anlatımla iş 
sözleşmesi sürdüğü müddet içinde 
zamanaşımının işlemeye başlamış 
olmasıdır. Halbuki işveren karşı-
sında her bakımdan güçsüz olan 
ve her an işsiz kalma riski ile karşı 
karşıya olan işçinin çalışmaya de-
vam ettiği süre boyunca işverene 
dava açması beklenemez. Bu tür 
durumlar düşünülerek işçinin hak 
kaybına uğramaması için yıllık izin 
ücretinde olduğu gibi iş sözleşmesi 
sona erince zamanaşımı işlemeye 
başlamalıdır.

Üzerinde durulması gereken 
ikinci önemli konu ise, yaklaşık 15 
yıllık alacağı zamanaşımına uğra-
yan işçinin geriye kalan 3 yıllık ala-
cağı üzerinden bir de %30 hakka-
niyet indirimi yapılmasıdır. Burada 
hakkaniyete uygun değil tam ter-
sine hakkaniyete aykırı bir durum 
ortaya çıkmaktadır. Yukarıda ay-
rıntılı olarak açıklandığı üzere hak-
kaniyet kısaca somut olay adaleti 
diye adlandırılmaktadır. Hakkani-
yet, adaletin gerçekleştirilmesi için 
başvurulan ilkelerden birisi olarak 
kabul edilirken bahsi geçen örnek-
te olduğu gibi adaletsizliğe hizmet 
eden bir ilkeye dönüşmektedir.

Uygulamada, bahsi geçen ör-

nek benzeri çok fazla dava görül-
mektedir. Her şeyden önce hâkim 
kendisine verilen takdir yetkisine 
sahip çıkmalı ve bu yetkisini hak-
kaniyete uygun kullanmalıdır. Bu-
nun aynı zamanda kendisine ve-
rilmiş bir ödev olduğunu aklından 
çıkarmamalıdır. Önüne gelen her 
somut olayın özelliklerini dikkatle 
değerlendirilmeli ve hakkaniyet 
indirimi yapıp yapmayacağına ve 
yapacaksa da ne oranda yapacağı-
nı bilirkişilere bırakmadan kendisi 
tespit etmelidir.

 
SONUÇ
Uygulamada ortaya çıkan ve 

yukarıda açıklanan haksızlıklara 
dikkat çekebilmek ve çözüm öne-
risi sunmak amacıyla bu çalışma 
yapılmıştır.

Kanaatimizce, uygulamada hak-
kaniyete daha uygun sonuçlar elde 
edilebileceği düşüncesiyle aşağıda-
ki öneriler sunulmuştur. 

Hâkimler, kendi takdir yetkile-
rinin ve ödevlerinin bilincinde ol-
malı ve başkalarının müdahalesine 
açık olmamaları gereklidir. Özellikle 
bilirkişilerin kendi alanlarına mü-
dahale etmelerini önlemeli ve bu 
konuda bilirkişileri uyarmalıdırlar. 

Bilirkişiler ise işçi alacağını he-
sapladıktan sonra takdiri indirim 
yapıp yapmama ve yapılacaksa ne 
kadar indirim yapılacağı konusu-
nun hâkimin yetkisinde olduğunu 
hatırlatarak raporlarını tamamla-
maları gerekir. 
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Hâkimler, önlerine gelen her so-
mut olayın özelliklerini göz önüne 
alarak hakkaniyet indirimi yapıp 
yapmayacaklarına ve ne oran-
da yapacaklarına kendileri karar 
vermelidir. Hâkim için bir sayının 
yüzdesini almak çok basit bir işlem 
olup bu indirimi yapacaksa hâkim 
kendisi hesaplamalıdır.

Hâkimler, hakkaniyet indirimi 
konusunda mutlaka gerekçesini 
ayrıntılı olarak açıklayarak karar 
vermelidir.

Yargıtay, ilke kararlarında hak-
kaniyet indirimi ve dolayısıyla tak-
dir yetkisine %30 veya 1/3 oranında 
yapılmalıdır tarzında standartlar 

belirlemek suretiyle müdahale et-
memeli, sadece yol gösterici açık-
lamalarda bulunmalıdır.

Özellikle işçilik alacaklarında 
zamanaşımı nedeniyle alacağın 
büyük bir kısmı tahsil edilemez 
hale geldiğinde hakkaniyet indi-
rimi yapmamalı veya zamanaşı-
mı nedeniyle kayba uğrayan hak 
ile hakkaniyet indirimi oranlarını 
dengelemelidirler.

İş Kanununda bir düzenleme ya-
pılmalı ve işçilerin ücret niteliğinde-
ki alacaklarında da, yıllık izin ücreti 
alacağında olduğu gibi, iş sözleşme-
si sona erdikten sonra zamanaşımı 
işlemeye başlamalıdır. 
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ÖZ
Çalışmanın temel amacı, kadın yok-

sulluğunun nedenlerinden, gelir, eğitim 
durumu ve istihdamın kadın yoksulluğu 
üzerindeki etkisinin panel veri analizi 
ile belirlenmesidir. Kadın yoksulluğu 
son yıllarda en az yoksulluk konusu 
kadar çalışılmaktadır. Bu denli önemli 
olan bu sorunla mücadele edilebilmesi 
için tıpkı yoksulluk konusunda yapıldığı 
gibi öncelikle kadın yoksulluğunun ne-
denlerinin belirlenmesi gerekmektedir. 
Çalışma kapsamında, literatürde kadın 
yoksulluğunun belirleyicileri arasında 

sayılan gelir, eğitim durumu ve istihdam 
değişkenlerinin, Avrupa Birliği’ne tam 
üye ve tam üyeliğe aday olan ülkeler 
arasından seçilmiş 9 ülke ve Avrupa 
Birliği grubunda, 2007-2015 yılları 
arasında kadın yoksulluğu üzerinde, 
literatürde belirtilene benzer şekilde 
negatif yönlü bir etkiye sahip olup 
olmadığı incelenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Kadın yoksulluğu, 
Kadın yoksulluğunun nedenleri, Panel 
veri analizi.
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ABSTRACT
The main objective of this study is 

to determine the effect of education 
and employment on women’s poverty 
through panel data analysis, which cau-
ses to women’s poverty. In recent years, 
the subject women’s poverty has been 
studied at least as much as the subject 
poverty. In order to be able to combat 
this problem, it is necessary to determine 
the causes of women’s poverty, just as 
it is about poverty. Within the scope of 

this study, 9 countries selected as the 
determinants of women’s poverty, inco-
me, educational status and employment 
variables among the EU full and full 
membership countries, and European 
Union group between 2007 and 2015, 
similar to those reported in the literature 
on women’s poverty and whether or not 
they have a negative effect.

Keywords: Women’s poverty, Cause 
of women’s poverty, Panel data analysis.

DETERMINATION OF THE FACTORS INFLUENCING WOMEN’S POVERTY
BY PANEL DATA ANAYSIS
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1. GİRİŞ
Yoksulluk üzerine yapılan tar-

tışmaların temel sorularından biri, 
kadınların daha yoksul olup olmadığı 
konusudur. Bu sorunun yanıtlanması 
için yoksulluk üzerine uluslararası 
kuruluşların yapmış olduğu çalışmalar 
neticesinde, kadınların daha yoksul 
olduğu sonucuna varılmıştır. Bu 
nedenle kadın yoksulluğu, dünyada 
ve Türkiye’de özellikle son yıllarda 
önemli bir sorun olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Kadınların yoksulluğu, 
erkeklerden daha derin ve şiddetli 
yaşadığı  kabul edilmektedir. Bu 
sebeple, yoksulluk olgusunun yanı 
sıra, kadın yoksulluğu olgusu sık-
lıkla çalışılır bir hal almıştır. Kadın 
yoksulluğu konusunda yapılan 
pek çok çalışmada ilk etapta kadın 
yoksulluğunun nedenleri belirlen-
mektedir.

Bu çalışma ile kadın yoksullu-
ğunun nedenlerinin, kadın yoksullu-
ğunda ne derece etkili olduğu panel 
veri analizi aracılığıyla belirlenmeye 
çalışılmaktadır. Panel veri analizi 
kapsamında kullanılmak üzere 
yoksulluğun nedenleri arasından 
gelir, eğitim durumu ve istihdam 
oranı değişkenleri seçilmiştir. Bunun 
yanında panel veri analizine konu olan 
ülkeler, Avrupa Birliği’ne tam üye ve 
tam üyeliğe aday ülkeler arasından 
seçilmiştir. Çalışma kapsamında ilk 
olarak kadın yoksulluğu olgusundan 
ve kadın yoksulluğunun nedenle-
rinden bahsedilmekte, sonrasında 
analiz kısmına geçilmektedir.

2. Kadın Yoksulluğu
Bilindiği gibi yoksulluk, gelirin 

ve fiziki imkanların eksikliğini 
ifade etmenin yanında toplumsal 
mahrumiyeti, kaynak dağılımındaki 
adaletsizlikleri ve güçsüzlüğü de 
ifade etmektedir. Yoksulluk ile yok-
sulluğa etki eden faktörler (işgücü, 
cinsiyet, eğitim vb.) arasında ilişki 
kurulduğunda; yoksul olan kesimin 
önemli kısmını kadınların oluştur-
duğu görülmektedir. Bunun arka 
planında ise cinsiyetçi yaklaşımların 
ve ataerkil sistemin yer aldığını 
söylemek mümkündür. Cinsiyet 
açısından, kadınların toplumsal 
yaşamdan uzak tutulmaları ve geri 
planda kalmaları, özellikle eğitim ve 
çalışma yaşamında, sonucunda gelir 
dağılımı açısından kadınlar en yok-
sul kesim olmaktadır (Gerşil, 2015).

Emekleriyle geçinmeye çalışan 
kesim, üretim araçlarının sahibi olan 
kesim tarafından, yaptıkları üretim 
sonucunda yarattıkları değere el 
koyulması ya da üretim sürecinin 
dışına itilmeleri sebebiyle yoksulluk 
sorunu ile karşı karşıya kalabil-
mektedirler. Bu noktada kadınların 
kaynaklara ve gelire erkeklere kı-
yasla daha zor erişmesi, mülkiyet 
ve gelir kontrolünde daha az etkin 
olmaları ve emeklerinin değersiz 
bulunması sebebiyle yoksullukla 
kadın ilişkisini ele alabilmek için 
yoksulluğun kadınlaşması kavramı1 
1– ‘Yoksulluğun Kadınlaşması’ kavram olarak ilk 
kez Diane Pearce tarafından Amerika’da kadınların 
ekonomik durumunun oldukça kötü oluşuna dikkat 
çekmek için kullanılmıştır. Bunun ardından yapılan 
pek çok çalışmada yoksul kesim içerisinde kadın-
ların sayıca fazla olduğu ve erkeklerle farklı tecrübe 
ettikleri görülmüştür (Ünlütürk Ulutaş, 2009).
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gündeme gelmekte ve incelenmek-
tedir (Ünlütürk Ulutaş, 2009/2).

Kadınların erkeklere nazaran 
daha yoksul olduğu uluslararası 
alanda kabul gören bir olgudur. 
Kadınların daha yoksul olduğu 
sonucuna UNDP’nin (Birleşmiş 
Milletler Kalkınma Programı) 1997 
yılında yayınlamış olduğu İnsani 
Kalkınma Raporu’nun verileri üze-
rinden varılmaktadır. Rapora göre; 
toplam işgücü içerisinde 2/3’lük alanı 
kapsayan, erkeklerden ¼ oranında 
daha uzun sürelerde çalışan, gıda 
ürünlerinin yarısını üreten kadınlar, 
dünya gelirinin yalnızca %10’unu 
elde edebilmektedir (Ecevit, 2003; 
Açıkgöz, 2010). Dünya üzerindeki 
malvarlığına bakıldığında, bu mal 
varlığının yalnızca %1’ine sahip olan 
yine kadınlardır. Bütün bunlar göz 
önüne alındığında da Dünya’daki 
yoksulların %70’i gibi büyük bir ço-
ğunluğunu kadınların oluşturduğu 
görülmektedir (Ecevit, 2003).

3. Kadın Yoksulluğunun 
Nedenleri
Yoksulluk olgusu çok yönlü ve 

karmaşık yapıda bir sorun olma-
sının yanında, statik yani durağan 
olmayan bir sorun olma özelliği de 
taşımaktadır. Bu nedenle, yoksul-
luğa ilişkin yapılan çalışmalarda 
yoksulluğun tanımlanmasından 
ziyade, yoksulluğun nedenleri ve 
biçimi üzerinde durulmaktadır 
(Temiz, 2008/2). Kadın yoksulluğu 

da tıpkı yoksulluk gibi hem yaşamı 
idame ettirecek gelirden yoksun ol-
mayı hem de sosyal hayata ve karar 
alma mekanizmalarına katılımdan 
yoksun olmayı ve bu durumlardan 
dolayı yaşanılan sosyal dışlanmayı 
ifade etmektedir. Nasıl ki yoksullukla 
doğru şekilde mücadele edebilmek 
için yoksulluğun nedenlerinin uygun 
şekilde belirlenmesi gerekiyorsa; 
kadın yoksulluğuyla doğru mücadele 
edebilmek için de, kadın yoksul-
luğunun nedenlerinin dikkatli bir 
şekilde belirlenmesi gerekmektedir. 
Kadın yoksulluğunun nedenleri in-
celendiğinde temelde bu nedenler; 
toplumsal cinsiyet, hane içi eşitsiz-
likler, eğitim ve işgücü piyasasında 
yaşanan eşitsizlikler (Bayat, 2015: 
54, 55; Ünlütürk Ulutaş, 2009/2) ve 
gelir dağılımında yaşanan adaletsiz-
likler şeklinde sıralanabilmektedir 
(Öztürk ve Çetin, 2009; Ünlütürk 
Ulutaş, 2009/2; Şener, 2009).

3.1. Toplumsal Cinsiyet
Cinsiyetler arası toplumsal iliş-

kileri düzenleyen erkek egemen 
yargı, insani gelişimin önündeki 
en büyük engeldir. Bu durumun 
önüne geçilmesi için de bu yargının 
herhangi bir cinsin mağduriyetine 
sebep olmayan eşitlik ilkesi ile değiş-
tirilmesi gerekmektedir (Mill, 2016: 
7). Cinsiyet üzerine yaptığı çalışma-
lar sonucunda gender (toplumsal 
cinsiyet) terimini ‘Sex, Gender and 
Society’ kitabında ilk kez kullanarak 
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sosyolojiye kazandıran Oakley (Ersoy, 
2009), kitabında, kadın ve erkeklerin 
toplumsal farklılıklarının, cinsiyetin 
getirdiği biyolojik farklılıkları takip 
edip etmediğini incelemektedir. 
Kadın ve erkeklerin birbirlerinden 
farklı olduğu karşı konulamaz bir 
gerçektir. Fakat bu farklılıklar kültürel 
olarak belirlenmektedir. Bir kültürde 
var olan belirli farklılıklar bir diğer 
kültürde farklılık doğurmayabilmek-
tedir. Örneğin; Brezilya’da yaşayan 
bir kabilede kadınlar da erkekler 
gibi saldırgan, güçlü ve dışadönük 
özellikler göstermektedir (Oakley, 
1985: 49,57).

Toplumsal cinsiyet konusunda 
yapılan çalışmaların artmasıyla 
beraber cinsiyet (sex) ve toplumsal 
cinsiyet (gender) kavramlarının 
ayrımı üzerinde sıklıkla durulma-
ya başlanmış ve bu konu üzerinde 
tartışılmaya başlanmıştır (Yaşın 
Dökmen, 2006: 2). Sex (cinsiyet) 
biyolojik bir ifade iken, gender 
(toplumsal cinsiyet) psikolojik ve 
kültürel bir ifadedir. Çoğu toplumda, 
kadın ve erkeklerin ayrımından bah-
sedilirken cinsiyet (sex) teriminin 
kullanıldığı bir gerçektir. Fakat bu 
terim kullanıldığında dahi kültürel 
olarak yaşanan ayrışmalardan dolayı, 
her toplum farklı göstergelerle kadın 
ve erkekleri farklı tanımlamakta-
dırlar (Oakley, 1985: 158). Cinsiyet 
ve toplumsal cinsiyet tartışmaları 
halen devam etse de, genel olarak 
bir ayrım kabul edilmiştir. Bu ay-

rıma göre; cinsiyet, kadın ve erkek 
olmayı biyolojik farklılıklarla ele 
almaktadır. İnsanların nüfus cüz-
danlarında yazan cinsiyet bunu ifade 
etmektedir ve biyolojik yapıyı esas 
almaktadır. Toplumsal cinsiyet ise, 
kültürel yapıdan kaynaklanmaktadır; 
kadın ve erkeklere yönelik toplum-
sal beklentileri ifade etmektedir. 
Toplumsal cinsiyette kadın ve erkek 
olmaya ilişkin toplumsal ve kültürel 
anlamlar ve biyolojik varoluşun 
getirdiği psikolojik özellikler yer 
almaktadır. Özetle, cinsiyet terimi 
kadın ve erkek sınıflandırmalarını, 
toplumsal cinsiyet terimi ise kadın 
ve erkekle ilişkili kadınsı ve erkeksi 
sınıflandırmaları ortaya koymaktadır 
(Yaşın Dökmen, 2006: 4-11).

Tüm toplumlarda hangi işlerin 
kadınlar hangi işlerin erkekler 
için uygun olduğuna dair kural-
lar bulunmaktadır (Oakley, 1985: 
128). Toplumun aşıladığı normlara 
bakıldığında, özellikle geleneksel 
toplumlarda kadının aleyhine olan 
düzenlemelerin mevcudiyeti gö-
rülmektedir. Geleneksel toplumun 
getirmiş olduğu düzenlemelerin 
benimsenmesiyle beraber cinsiyet 
eşitsizliği artmaktadır. Bu düzen-
lemelere göre; öncelikle, kadınlara 
aile içerisinde, çocuk, hasta ve yaşlı 
bakımı, ev işlerinin görülmesi gibi 
roller yüklenmekte, erkeğe ise, 
iş ve sosyal hayata dahil olma ve 
hane içerisinde söz sahibi olma vb. 
roller yüklenmektedir (Özmete ve 
Zubaroğlu Yanardağ, 2016).
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Toplumsal cinsiyet araştırmaları 
sonuçlarına bakıldığında, kadın-
ların, ekonomik, sosyal ve politik 
dışlanmışlıklarının arka planında 
toplumsal cinsiyet rollerinin yer 
aldığı görülmektedir. Toplumsal ve 
kültürel kurallar/değerler, kadın-
ların sosyal rollerini bireysel özellik 
ve yetenekleri çerçevesinde değil 
de kadınlıklarıyla ilişkilendirerek 
belirlemiştir. Kültürler arasında 
karmaşıklık ve çeşitlilik göster-
mesine rağmen, kadınların rol ve 
sorumlulukları dünya genelinde 
benzer bir nitelik taşımaktadır. 
Kadınların her aşamada erkekler-
den daha güçsüz oldukları algısı, 
kaynakların kullanımında, gelir 
dağılımında, karar alma sürecine 
katılımda ve mülk edinilmesinde 
eşitsizliklere yol açmaktadır. Ka-
dınların toplumda ikincil ve bağımlı 
olarak konumlandırılmaları, onların 
daha az okur-yazar ve dolayısıyla 
da daha yoksul olmalarına neden 
olmaktadır (Kümbetoğlu, 2002).

Toplumsal cinsiyet eşitsizlik-
leri, yoksullukla doğrudan ilişki 
içerisinde olan bir durumdur. Hem 
yoksulluğun sebeplerinden birisidir 
hem de yoksulluğun artışıyla doğru 
orantılı olarak artış göstermektedir. 
Toplumsal cinsiyet eşitsizlikleri 
nedeniyle kadınlar ve erkekler 
hane içinde dahi yoksulluğu farklı 
boyutlarda yaşamaktadırlar. Yani 
kadınlar erkeklerden daha fazla 
sıkıntı çekmektedirler. Bunun yanı 

sıra, toplumsal cinsiyet eşitsizlikleri, 
hane içinde gelir dağılımı, kaynakları 
kullanma, mülkiyet üzerinde söz 
sahibi olma konusunda eşitsizlikler, 
işgücü piyasasında maruz kalınan 
ayrım, ev işlerini yerine getirmek 
zorunluluğundan dolayı ücretli olarak 
iş hayatına katılamama, ekonomik 
ve politik anlamda sosyal dışlanma 
vb. sorunlara da yol açmaktadır 
(Ecevit, 2003).

3.2. Hane İçi Eşitsizlikler
Yoksulluğun geneline bakıldı-

ğında, yoksulluk riskiyle en fazla 
karşılaşan kesimin kadınlar ve 
çocuklar olduğu görülmektedir. Bu 
iki grup işsiz, topraksız ve mülksüz-
lerin çoğunluğunu oluşturduğu için, 
yoksulluğun hedef kitlesi olarak 
nitelendirilmektedirler. Saydığımız bu 
niteliklerin zeminini ise ataerkil yapı 
doğrultusunda şekillenen aile yapısı 
ve bu ailede meydana gelen hane içi 
eşitsizlikler oluşturmaktadır. Kadının 
toplumdaki rolü erkeğe yardımcı 
olmak şeklinde nitelendirildiği için, 
kadınlar genellikle eğitim, istihdam 
gibi haklarından faydalanamamakta, 
faydalansalar bile, kadınların yaratılış 
amacının erkeklere yardım etmek 
olduğu anlayışı nedeniyle, elde 
ettiği geliri kullanma serbestisine 
sahip olamamaktadır. Hane halkı 
içerisinde var olan kaynakların, 
kadınlar aleyhine olacak şekilde 
eşitsiz dağılımı kadınların yoksul-
luğunu daha da derinleştirmektedir 
(Şengül ve Fisunoğlu, 2014).
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Günümüzde kadınlara hukuki 
olarak pek çok hak tanınmış ol-
masına karşın, kadınlar hala hane 
içerisinde ikincil konumda yer 
almaktadırlar. Toplumsal yargılar 
tarafından yaratılan algılar netice-
sinde erkekler kadınları kendilerine 
göre güçsüz ve önemsiz atfetmekte 
ve hatta kadınlar bile durumun 
böyle olduğunu düşünmektedir. 
Hal böyle olunca, kadınlara evdeki 
işlerle ve bakıma muhtaç bireylerle 
ilgilenme görevleri verilmektedir. 
Kadın ücretli bir işte çalışsa dahi 
kendisinden bu görevleri yerine 
getirmesi beklenmektedir. Kadın ve 
erkek arasında, erkek egemenliği-
ne göre belirlenmiş aile içi ilişkiler, 
ev ve bakım işleri ile ilgilenmekle 
sorumlu tutulan kadın, aileye gelir 
sağlamakla sorumlu tutulan erkek 
şeklinde aile içi roller belirlenmiş olup, 
bu roller neticesinde aile içerisinde 
kız ve erkek çocuklarına davranış 
farklılıkları ortaya çıkmaktadır. Yani 
kız çocuk hane içinde küçük yaş-
lardan itibaren eşitsiz davranışlarla 
karşı karşıya kalmakta ve durumu 
kabullenmektedir (Akhun, Bircan, 
Bülbül, Kavak ve Senemoğlu, 2000: 
6). Bunun yanı sıra, kız çocuklar ve 
kadınlar, eğitim olanaklarından 
yeterince yararlanamamakta ve 
mesleki becerilerini uygun düzeyde 
geliştirememektedirler (Şener, 2009: 
2). Dolayısıyla, eğitim ve iş imkanla-
rından yeterli ölçüde yararlanamayan 
kadınlar en yoksul kitleler arasında 

üst sırada yer almaktadırlar. Çocuk 
bakımı ve ev işleri ile ilgilenme 
kadınların sorumluluğunda iken, 
kadınlar çalışma yaşamına katılsa 
bile bu işleri halletmekle yükümlü 
kılındıkları için, çalışma hayatından 
daha erken ayrılmak durumunda 
kalmaktadırlar (Öztürk ve diğerleri, 
2009).

3.3.  Eğitim
Eğitim en büyük sosyal dışlayıcı 

olarak ele alınmaktadır. Bunun arka 
planında ise; toplum dinamizmini 
ayakta tutan enerjinin kas gücünden 
bilgi gücüne dönüşmüş olması yer 
almaktadır. Bu da demektir ki, artık 
kişilerin ve ülkelerin zenginliğini 
belirleyecek en önemli unsur eği-
tim olacaktır. Buradan anlaşılacağı 
üzere, bir insana ne kadar eğitim 
imkanı sağlanırsa, toplumsal ha-
yatta o kişiye o kadar yer açılmış 
olunacaktır. Eğer ataerkil zihniyetle 
hareket edilip kız çocukları eğitim 
imkanlarından yeterli olarak ya-
rarlandırılmazsa, otomatik olarak 
kaderleri değiştirilmiş olmaktadır. 
Yani bir kimseye yeterli düzeyde 
eğitim olanağı sunulmadığında, o 
kişinin medeniyetin dışına itilme-
sine aracılık edilmiş olunmaktadır 
(Oğuz, 2006).

Yoksulluğu kalıcı hale getiren 
etmenlerden biri eğitim imkanla-
rından yararlanamamaktır. Kadın 
yoksulluğunun artışının temelinde 
kadınların eğitim imkanlarından 
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yararlanmada ikincil konumda 
görülmesi yer almaktadır. Ataerkil 
zihniyetin hakim olduğu tüm top-
lumlarda, özellikle yoksul ailelerde 
eğitim önceliği erkek çocuklara 
verilmektedir. Çünkü kız çocukları 
gelecek için iyi bir yatırım olarak 
görülmemektedir. Kırla bağlantılı 
geleneksel aile yapısı içerisinde 
erkek çocuk gelecekte dayanak 
sağlayacak kişi, kız çocuklar ise 
elde ettiği geliri ‘ele’ götüren kişi 
olarak değerlendirilmektedir (Şener, 
2009: 3). Bu sebeple de kız çocuk-
larının eğitimine yapılan harcama 
boş masraf olarak görülmekte 
ve eğitim alma noktasında erkek 
çocuklarından sonra kız çocuk-
larına sıra gelmekte ve hatta bazı 
durumlarda hiç sıra gelmemektedir. 
Bunun yanında, okullarda dahi kız 
ve erkek öğrencilere farklı davra-
nılırken, kız ve erkek öğrencilerin 
eşit sürede ve eşit kalitede eğitim 
almaları gerektiği savunulmaktadır. 
Fakat toplumsal çelişkiler ortadan 
kaldırılmadıkça; eğitimde fırsat 
eşitliği sağlamaya yönelik adımlar 
atılsa dahi, eğitim sisteminde hala 
seçici ve cinsiyet ayrımına dayalı 
geleneksel özellikler kendisini gös-
termeye devam edecektir (Akhun 
ve diğerleri, 2000: 10-11).

3.4. İşgücü Piyasasındaki 
Konum
Toplum algısında temel gelir 

getirici erkek olarak kabul edildiği 

için kadınlar işgücü piyasasında 
da ikincil konumda bulunmakta ve 
işgücü piyasasının uysal bireyleri 
olarak nitelendirilmektedirler. İşgücü 
piyasalarıyla ilgili veriler incelen-
diğinde; kadınların burada ikincil 
konumda olduğu gözlemlenmektedir 
(Şener, 2009: 2). İşgücü piyasasında 
karşılaşılan eşitsiz uygulamalar 
da kadın yoksulluğu konusunda 
belirleyici olmaktadır. İşgücü piya-
sasında kadınlar erkeklere kıyasla 
daha düşük vasıflı işlerde ve hatta 
asgari ücretin dahi altında kalan 
düşük ücretlerle çalıştırılmakta-
dırlar (Öztürk ve diğerleri, 2009). 
Tüm bu etmenlerle birlikte kadının 
işgücüne katılımı düşük olmakta ve 
bu da kadının erkeğe olan bağımlılığı 
sonucunu doğurmaktadır. Ortaya 
çıkan bu bağımlılık neticesinde 
kadınlar istihdama katılmanın sağ-
ladığı olanaklardan yeterli ölçüde 
yararlanamamakta ve hatta sağlık 
hakkına bile eşleri üzerinden erişim 
sağlayabilmektedirler. Bütün bu 
olumsuzluklar neticesinde de kadın-
lar yoğun olarak enformel sektörde 
istihdam edilmektedirler. Kayıt dışı 
çalışma ve yoksulluk arasında doğru 
orantılı bir ilişki bulunduğu kabul 
edilmektedir. Yani kayıt dışı çalışma 
süresi arttıkça yoksulluk artmakta, 
yoksulluk arttıkça da güvencesiz 
işleri kabul etme zorunluluğu ortaya 
çıkmaktadır (Şener, 2009: 2).

Bilindiği üzere, içerisinde bulunulan 
çevre insan karakterini yönlendirici 
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bir etkiye sahiptir. İçerisinde bulunu-
lan çevre insanı etkileyerek toplum 
yapısı üzerinde etki göstermekte ve 
belirli toplumsal normlar ve roller 
inşa etmektedir (Mill, 2016: 35). Nasıl 
ki ilkel toplumlarda, kadın ve erkeğe 
verilen roller ve kadına atfedilen 
değerler neticesinde anaerkil bir 
toplum yapısı hakimken, yerleşik 
hayata geçişle birlikte güç ilişki-
lerinin ve fiziksel gücün ön plana 
çıkmasıyla değişen roller ve bakış 
açışları sebebiyle kadınlar erkek-
ler yanında ikinci plana atılmış ve 
geride kalmıştır (Ertürk, 2008: 7-8). 
Modernleşmeyle beraber eskiden 
itibaren toplumlarda varlık göste-
ren ataerkil olgunun değiştirilmesi 
gerektiği düşünülmüş ve buna göre 
hamleler yapılmıştır. Fakat ataerkillik 
olgusu geleneksel bir yapı olarak 
ele alındığı için, kapitalizmle iç içe 
geçmiş olduğu gözden kaçırılmış-
tır. Hal böyle olunca; ataerkilliğin 
geleneksel yapıya dayandığı düşün-
cesinden hareketle yola çıkılan ve 
modernleşme olarak adlandırılan, 
gecekondu kadınını kent yaşamına 
dahil etme projelerinin, temelden 
yanlış bir düşünceye dayanmasına 
sebep olunmuştur (Bora, 2016: 99). 
Bunun sonucu olarak, toplumsal 
yapıda yaşanan gelişmelere rağmen, 
günümüzde hala kadın işi erkek işi 
şeklinde gerçekleşen cinsiyete da-
yalı ayrım, varlığını sürdürmektedir 
(Wichterich, 2003 : 56).

Sanayi Devriminin gelişimiyle 

beraber gelişen hizmet sektörü, dün-
yanın her yerinde kadın ağırlıklı bir 
sektör olma özelliği göstermektedir. 
İstihdamın kadınlaşmasının başlıca 
kaynağını da hizmet sektöründe 
yaşanan büyüme oluşturmaktadır. 
Üretime dayalı sektörlerde olduğu 
gibi hizmet sektöründe de yaşanan 
esnekleşme çalışanların2 gele-
ceğini temsil etmektedir. Hizmet 
sektöründe çalışan kadınlar, hazır 
işçinin bir alt versiyonu olarak de-
ğerlendirilmekte ve kısa dönemli 
sözleşmelerle çalıştırılıp, normal işçi 
ücretlerinin oldukça altında ücret 
aldıkları için kadın istihdamı ile ilgili 
veriler aldatıcı olarak görülebilmek-
tedir. Bunun yanı sıra, kadınların 
kazandıkları para üzerinde idareleri 
bulunmamaktadır. Çalışan kadınlar 
kazandıkları paraları eşlerine vermek 
durumunda kalmaktadırlar. Hatta 
bazı durumlarda eşleri çalışmaya 
başlayan erkekler çalışmayı bırak-
maktadırlar. Bunun da ötesinde, 
Bangkok’ta Eden fabrikasında ça-
lışan kadınlarla yapılan görüşmeler 
neticesinde, kadınlar işsiz kalıp da 
ailelerine bakamayacak durumda 
kaldıklarında, kocaları tarafından 
terk edildikleri görülmüştür (Wi-
chterich, 2003: 56, 69-71).

Kadınların toplumda ikincil ko-
numda yer almaları onları çalışma 

2– Esnek çalışma biçimleri dikkate alındığında; bu 
çalışma biçimlerinde istihdam edilenler arasında 
kadınların oranı oldukça yüksektir. Esnek çalışma 
biçimleriyle asgari sınırın altında çalıştırılan kadın-
lar, evlerini geçindirebilecekleri paraları kazanama-
dıkları için birden fazla işte çalışmak durumunda 
kalmaktadır (Wichterich, 2003: 56).
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hayatında da ikinci planda olmaya 
zorlamaktadır. Bu sebeple de çok 
az kadın, yöneticilik gibi esas ka-
rar alma mekanizması içerisinde 
bulunabilecekleri işlerde çalışa-
bilmektedir. Bunun bir sebebi hem 
erkeklerin kadın yönetici yanında 
çalışmayı kabul etmemeleri hem 
de kadının karar verici olarak görev 
yapabileceğine inanılmamasıdır. 
Bazen kadınlar da bu tarz işlerde 
çalışmayı uygun bulmamaktadırlar. 
Bunun sebebi de, kadının çalışma 
yaşamına girse dahi toplumsal 
olarak kendisine atfedilmiş olan, 
kadın işleri olarak nitelendirilen ev 
ve bakım işlerinde azalma olmaması 
ve bu kadınların her iki işe de yetişe-
bilmek istemeleridir (Karacan, 2011: 
24-42). Sayılan tüm bu nedenlerin 
kadın yoksulluğunu artırıcı bir etki 
yarattığı söylenebilmekte ve bunla-
rın arka planında ise yine toplumda 
benimsenen ataerkil zihniyet gereği 
çocukluktan itibaren erkek ve kız 
çocukların yetiştirilmesinde, başta 
eğitim olmak üzere pek çok imkana 
erişim konusunda farklılaşmaya 
gidilmesi yer almaktadır.

3.5. Gelir Dağılımındaki 
Adaletsizlik
Dünya genelinde pek çok ül-

kenin, benimsedikleri ve sahip 
oldukları sosyo-ekonomik kıstaslar 
aracılığıyla büyüme oranlarını nis-
peten istedikleri seviyeye çıkarmış 
olmaları söylenebilmekle beraber, 

gelir dağılımındaki adaletsizlikler, 
yoksulluk ve gelir dağılımı ada-
letsizliği konularının hala en çok 
tartışılan ve çalışılan konulardan 
olmasını sağladığı bilinmektedir 
(Erkal, Akıncı ve Yılmaz, 2015). 
Gelir dağılımındaki adaletsizliği 
ve yoksulluğu artıran krizler, gelir 
dağılımını da önemli düzeyde etkile-
yebilmektedir. Özellikle reel krizler, 
üretim ya da istihdamda daralmaya 
yol açabilmektedir (Topaloğlu, 2014). 
Bu bağlamda, gelir dağılımı araştır-
maları, ekonomik krizlerle beraber 
toplumsal katmanlar arasında 
meydana gelen refah düzeyi fark-
lılıklarının belirlenmesi, yönetenler 
ve karar verme yetkisi bulunan 
kurum ve kuruluşlar tarafından 
gelir dağılımı adaletsizliklerinin 
azaltılması ve önlenebilmesi, ayni 
ve nakdi yardımların doğru kişile-
re doğru şekilde iletilebilmesinin 
sağlanabilmesi açısından önemli 
olarak görülmektedir (Tatlıdil ve 
Demirağ, 2014).

Literatürde gelir dağılımı, ülke-
de belirli bir dönemde elde edilen 
toplam gelirin, bireyler, gruplar 
ya da üretim faktörleri arasında 
dağılımı olarak ifade edilmektedir. 
Genel olarak gelir dağılımı, kişisel, 
fonksiyonel, sektörel ve bölgesel 
gelir dağılımı şeklinde sınıflandı-
rılmaktadır (Üzümcü ve Korkat, 
2014). Tüm ülkelerde gelir dağılımı 
farklılık göstermesine rağmen, 
adaletli bir gelir dağılım çizelgesinin 
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bulunması imkansız görülmektedir 
(Karaman ve Özçalık, 2007). Gelir 
dağılımında adalet sağlanması ve 
insanların elde ettikleri gelirin belirli 
bir düzeyin altına düşmemesi, top-
lumsal barış açısında büyük önem 
taşımaktadır. Kitle iletişim araçlarının 
yaygınlaşması ile birlikte bireylerin, 
birbirlerinden oldukça farklı yaşam 
standartları içerisinde yaşadıklarını 
fark etmelerinin sosyal sorunları da 
beraberinde getirmesi, devlet eliyle 
gelir dağılımına müdahale edilme-
sini gerekli kılmaktadır (Üzümcü 
ve diğerleri, 2014). Gelir dağılımı 
adaletsizliğinin başlıca sebepleri; 
çalışma çoğunluğundaki farklılıklar, 
belirli riskleri kabullenebilmek, işlerin 
niteliği gereği farklılaşan ücretler, 
eğitim tarzı ve sistemi, iş tecrübesi, 
rekabet, aileden gelen servet, bölge-
sel gelişmişlik düzeyi farklılıkları ve 
şans şeklinde sıralanabilmektedir 
(Karaman ve diğerleri, 2007).

Tüm toplumlarda, mevcut üretim 
ilişkilerinin bir sonucu olarak zengin 
ve fakir kesimler bulunmaktadır. 
Burada önemli olan nokta, zengin 
kesimin sayıca az ve milli gelirden 
aldıkları pay bir hayli yüksek iken, 
fakir kesimin toplumun büyük 
çoğunluğunu oluşturması ve milli 
gelirden aldıkları çok az payla insan 
onuruna yaraşır bir yaşam standardına 
ulaşamamalarıdır (Çalışkan, 2010/2). 
Yoksulluk olgusu ile içerisinde gelir 
dağılımının da bulunduğu demog-
rafik unsurlar arasında kurulan 

ilişki sonucunda; yoksul kesiminin 
büyük çoğunluğunun kadınlardan 
oluştuğu görülmektedir. Cinsiyet 
kapsamında kadınların, başta eğitim 
ve istihdam imkanları olmak üzere, 
toplumsal pek çok alandan uzak 
tutulmaları, onları gelir dağılımında 
da en yoksul kesim yapmaktadır 
(Öztürk ve diğerleri, 2009). Gelir 
dağılımında adaletin sağlanması 
ile amaçlanan, gelirin mutlak an-
lamda eşit dağıtılması değil üretime 
sağlanılan katkı ölçüsünde adil bir 
dağılım yapılmasıdır. Bu dağılımla, 
üretime daha çok katkı sağlayan 
milli gelirden daha fazla, üretime 
daha az katkı sağlayan milli gelirden 
daha az pay almalı ve böylelikle 
de zengin kesim ile yoksul kesim 
arasındaki farkın kabul edilebilir 
düzeye indirilmesi hedeflenmektedir 
(Çalışkan, 2010/2).

4. Araştırmanın Yöntemi
Çalışmanın bu bölümünde, kadın 

yoksulluğu ile ortalama gelir, istihdam 
oranı ve eğitim faktörleri arasındaki 
ilişkiyi ortaya çıkarmak amacıyla 
gerçekleştirilen analizler ve elde 
edilen bulgulara yer verilmektedir.

4.1. Veri Seti ve Tanımlayıcı 
İstatistikler
Avrupa Birliği’nde yoksulluk cin-

siyet boyutu ile incelendiğinde diğer 
alanlarda olduğu gibi bu konu kap-
samında da kadınların daha olum-
suz şartlara (Hollanda hariç) sahip 
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olduğu görülmektedir. Konu ile ilgili 
verilere göz atıldığında ayrımcılığın, 
Avrupa Birliği’nde de önemli bir 
sorun olduğu söylenebilmektedir 
(Öztürk ve diğerleri, 2009). Bu se-
beple analiz kapsamında belirlenen 
ülkeler, Avrupa Birliği tam üyesi ve 
tam üyeliğe aday olan ortak veri 
setine sahip ülkelerden seçilerek 
oluşturulmuştur.

Avrupa Birliği içerisinden seçilmiş 
ülkelerde kadın yoksulluğuna etki 
eden faktörleri belirlemeyi amaçlayan 
çalışmada, 2007-2015 döneminde 9 
ülke ve Avrupa Birliği grubu verileri 
analiz kapsamında incelenmiştir. 
Ülkelere ilişkin veriler Eurostat 
veri tabanından elde edilmiştir. 

Araştırma kapsamında incelenen 
ülkeler, Tablo 1’de gösterilmektedir.

Çalışmada, kadın yoksulluğu 
göstergesi olarak gelir yoksulluğu 
esas alınmıştır. Kadın yoksulluğuna 
etki ettiği düşünülen diğer değiş-
kenler ise ortalama gelir, istidam 
oranı ve eğitim faktörleri olarak 
belirlenmiştir. Çalışmada kullanı-
lan değişkenlerin belirlenmesinde, 
Ünlütürk Ulutaş (2009/2), Bayat 
(2015), Şener (2009) ve Öztürk ve 
Çetin (2009) tarafından yapılan 
çalışmalardan faydalanılmıştır. 
Çalışmada kullanılan değişkenler 
ve hesaplanma şekilleri Tablo 2‘de 
gösterilmektedir.

1. Türkiye 6. Çek Cumhuriyeti

2. İngiltere 7. Almanya

3. İrlanda 8. İspanya

4. Danimarka 9. Yunanistan

5. Slovenya 10. Avrupa Birliği

Tablo 1: Araştırma Kapsamında İncelenen Ülkeler

Bağımlı Değişken
(Yoksulluk) KY

Harcanabilir geliri eşdeğer 
kişilerin yoksulluk eşiği al-
tında olan ulusal ortalama 
eşdeğer harcanabilir geliri-
nin %60’ına göre payı

Açıklayıcı 
Değişken

GEL Euro bazlı ortalama gelir

IO
İstihdamdaki kişilerin top-
lam nüfusa oranı (20-64 
yaş)

EGİT Lise, yüksek okul ve yüksek 
öğretim

Tablo 2: Değişkenler ve Hesaplama Şekilleri
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Çalışmada kullanılan değişkenler 
ve belirleme şekilleri açıklandıktan 
sonra, bağımlı ve açıklayıcı değiş-
kenlere ait tanımlayıcı istatistiki 
değerler hesaplanmıştır. Bu değerler, 
Tablo 3’te gösterilmektedir.

Tanımlayıcı istatistik sonuçları 
değerlendirildiğinde, refah rejimlerine 
göre seçilmiş ülkelerde ortalama 
değerler kadın yoksulluk oranının 
%17 olduğu belirlenirken, istihdam 
oranının %61 ve eğitim düzeyinin ise 
%68 olduğu belirlenmiştir. Ortalama 
gelir ise %9,47 olarak hesaplanmış-
tır. İstihdam oranı ve eğitim düzeyi 
faktörlerine ilişkin seriler standart 
sapma açısından incelendiğinde 

ise serilerde önemli ölçüde değiş-
kenliklerin yaşandığı söylenebilir. 
Kadın yoksulluğu serisinde, normal 
dağılımın olup olmadığının göster-
gesi konumunda olan Jargue-Bera 
olasılık değerinin kritik değer olan 
0.05’ten yüksek olduğu ve bu serilerin 
normal dağılıma uydukları tespit 
edilmiştir. Buna karşın istihdam 
oranı, ortalama gelir ve eğitim fak-
törlerine ilişkin serilerin ise olasılık 
değerleri kritik değerin altındadır 
ve bu seriler normal dağılıma uy-
mamaktadır. Ancak panel bazında 
yapılan normal dağılım testinde ise 
serilerin normal dağılıma uydukları 
aşağıda Şekil 1’de gösterilmektedir.

KY IO GEL EGIT
Ortalama  17.01616  61.45556  9.475142  68.32222
Medyan  16.90000  63.60000  9.595807  73.10000
Maksimum  25.90000  78.30000  10.23121  86.10000
Minimum  9.400000  24.20000  7.884577  23.50000
Std. Sap.  4.132171  12.99914  0.598682  15.65173
Çarpıklık  0.157026 -1.330408 -1.149620 -1.748866
Basıklık  2.334943  4.315569  3.643539  5.361980
Jarque-Bera  2.231332  36.34401  23.51516  73.47897
J-B Olasılık  0.327697  0.000000  0.000008  0.000000
Gözlem  99  99  99  99

Tablo 3: Tanımlayıcı İstatistikler

Şekil 1. Normal Dağılım Test Sonuçları
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4.2.  Çoklu Doğrusal 
Bağlantının Test Edilmesi
Panel regresyon modelinde 

açıklayıcı değişkenlerin tamamı 
veya bir kısmı arasında olan tam ya 
da tama yakın doğrusal ilişki, çoklu 
doğrusal bağlantı olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Açıklayıcı değişkenler 
arasında yüksek dereceli korelasyon 
ilişkisi parametrelerin hesaplanmasını 
imkansız hale getirebilmekte ve en 

küçük kareler yöntemini kullanıl-
maz bir duruma getirebilmektedir. 
Dolayısıyla, bağımsız değişkenler 
arasında çoklu doğrusal bağlantı 
sorununun olup olmadığına iliş-
kin Pearson korelasyon analizi ve 
varyans şişirme testi gerçekleş-
tirilmiştir. Korelasyon ve Varyans 
Şişirme Faktör (VIF) analizlerine 
ilişkin sonuçlar aşağıda Tablo 4 ve 
5’te gösterilmektedir.

Tablo 4’te bağımsız değişkenler 
arasında tam ilişki olmaması gerek-
liliğine işaret eden çoklu doğrusal 
bağlantı varsayımını test etmek için 
bağımsız değişkenler arasındaki 
korelasyon katsayıları incelenmiştir. 
Değişkenler arasındaki korelasyon 
katsayısının 0.90’ın üzerinde olması 
sorun yaratmaktadır (Tabachnick ve 
Fidell, 2001). Çalışmada kullanılan 

değişkenler arasında en yüksek 
korelasyon katsayısı 0.85 olarak he-
saplanmıştır. Çoklu doğrusal bağlantı 
sorununu belirleyebilmek amacıyla 
kullanılan bir diğer ölçüt ise Varyans 
Şişirme Faktör (VIF) değerleridir. VIF 
değerinin 10’dan küçük olması da 
değişkenler arasında çoklu doğrusal 
bağlantı sorununun olmadığına işaret 
etmektedir (Topaloğlu ve Ege, 2017). 

Korelasyon
t-İstatisik

Olasılık KY EGI GEL IO

KY 1.000000
----- 
----- 

EGI -0.770609 1.000000

-11.90888 ----- 
0.0000 ----- 

GEL -0.430084 0.637730 1.000000
-4.691946 8.154279 ----- 

0.0000 0.0000 ----- 
IO -0.740639 0.837228 0.856411 1.000000

-10.85638 15.07851 16.33695 ----- 

0.0000 0.0000 0.0000 ----- 

Tablo 4. Pearson Korelasyon Analiz Sonuçları



KARATAHTA/ İş Yazıları Dergisi  69

Değişken Varyans
Katsayısı

Merkezi
VIF Değeri

EGI  0.000708  3.630177
GEL  0.542732  4.072634
IO  0.002284  8.079931
C  28.62223  NA

Tablo 5. Varyans Şişirme Faktör (VIF) Değerleri

Tablo 5’te yer alan VIF değerleri 
incelendiğinde, çalışmada kulla-
nılan bağımsız değişkenlerin VIF 
değerleri 3.63 ile 8.07 arasında 
değer aldıkları tespit edilmiştir. 
Dolayısıyla, bağımsız değişkenler 
arasında çoklu doğrusal bağlantı 
probleminin olmadığı söylenebilir. 
Bu bulgular, Pearson korelasyon 
analizinden elde edilen sonuçları 
destekler niteliktedir.

4.3. Yatay Kesit Bağımlılığının 
Araştırılması
Seriler arasında yatay kesit ba-

ğımlılığı söz konusu ise bu durum 
dikkate alınarak analiz yapılması 
elde edilecek bulguların doğruluğunu 
ve güvenilirliğini etkilemektedir 
(Breusch- Pagan, 1980; Pesaran, 
2004). Bu bağlamda serilerde yatay 
kesit bağımlılığının olup olmadığının 

test edilmesi gerekmektedir. Seriler 
arasında yatay kesit bağımlılığının 
varlığı, Breusch-Pagan (1980) LM testi, 
Pesaran (2004) CD ve CDlm testleri 
ile araştırılmıştır. Breusch-Pagan 
(1980) LM testi, zaman boyutu ya-
tay kesit boyutundan çok büyük 
olduğunda (T>N), Pesaran (2004) 
CDlm testi, zaman boyutunun yatay 
kesit boyutundan büyük olduğu 
(T>N) ancak iki boyut arasındaki 
farkın fazla olmadığı durumlarda 
kullanılmaktadır. Pesaran (2004) 
CD testi ise yatay kesit boyutunun 
zaman boyutundan büyük olduğu 
durumlarda (N>T) kullanılmaktadır. 
Çalışmanın veri seti göz önüne alın-
dığında yatay kesit bağımlılığı için 
Pesaran (2004) CD testi sonuçları 
esas alınmıştır. Tablo 6’da yatay 
kesit bağımlılığı testine ilişkin elde 
edilen bulgular sunulmaktadır.

Tablo 6: Model 1 İçin Panel Bazında Yatay Kesit Bağımlılığı Test Sonuçları

CD Testleri İstatistik Olasılık Değeri

lmCD  (BP,1980) 79.709 0.016

lmCD  (Pesaran, 2004) 2.356 0.009

CD   (Pesaran, 2004) 0.292 0.385

adjLM (PUY, 2008) 0.374 0.354

H0: Kesitler arasında bağımlılık yoktur
H1: Kesitler arasında bağımlılık vardır.
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Yatay kesit bağımlılığı (YKB) 
testlerine ilişkin sonuçlar ince-
lendiğinde, Pesaran (2004) CD 
testi olasılık değerinin kritik değer 
olarak kabul edilen 0.05’ten büyük 
olduğu belirlenmiş ve sıfır hipotezi 
reddedilememiştir. Panelde yatay 
kesit bağımlılığı problemi söz ko-
nusu değildir.

Çalışmada kullanılan değişkenle-
rin durağanlık sınamaları için hangi 
birim kök testlerinin uygulanacağı, 
değişken bazında gerçekleştirilen 
yatay kesit bağımlılığı testi ile be-
lirlenmiştir. Analiz sonuçları Tablo 
7’de sunulmaktadır.

Her bir değişken için yapılan yatay 
kesit bağımlılığı analiz sonuçları 
incelendiğinde, KY, EGIT, GEL ve IO 
değişkenlerine ait olasılık değerlerinin 
kritik değerden büyük olduğu ve bu 
değişkenlerin yatay kesit bağımlılığı 
içermediği tespit edilmiştir.

4.4. Homojenlik Analizi
Panel veri analizine geçmeden 

önce sınanması gereken bir diğer 
varsayım ise homojenlik varsa-
yımıdır. Katsayılar heterojen iken 
homojen oldukları varsayılarak en 
küçük kareler yöntemi ile tahmin-
leme yapılması, elde edilecek kat-

Tablo 7. Değişken Bazında Yatay Kesit Bağımlılığı Test Sonuçları

Değişken

LM 

(Breusch, Pagan 
1980)

CDlm 

(Pesaran 2004)

CD 

(Pesaran 2004)

İstat. Olasılık D. İstat. Olasılık D. İstat.
Olasılık 

D.

KY 66.462 0.138 1.093 0.137 -0.468 0.320

EGIT 47.356  0.758 -0.729  0.233 0.170 0.432

GEL 49.627  0.679 -0.512 0.304 -0.159 0.437

IO 53.621  0.527 -0.132 0.448 0.896 0.185

Gecikme sayısı (pi), çalışmanın zaman boyutu dikkate alınarak 1 olarak belirlenmiştir.
H0: Yatay kesit bağımlılığı yoktur.
H1: Yatay kesit bağımlılığı vardır.

sayılara ilişkin değerlerin sapmalı 
olmasına neden olabilmektedir 
(Baltagi, 2005). Pesaran ve Yamagata 
(2008) delta testleri ile zaman ve 
yatay kesit boyutuna bağlı olarak 
tahmin edilen ve bireysel etkileri 
içeren sabit katsayıyı temsil eden 

sabit terimin (α) ve eğim katsayı-
larının her bir ülke için homojen mi 
yoksa heterojen mi olduğu tespit 
edilebilmektedir. Tablo 8’de panel 
ve değişken bazında gerçekleşti-
rilen homojenite analiz sonuçları 
gösterilmektedir.
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Sabit terim ve her bir değişkenin 
eğim katsayılarının homojenliğine 
ilişkin yapılan delta testi sonucuna 
göre, tahmin edilecek modele ait 
sabit terime, EGIT ve IO değişken-
lerine ait delta ve düzeltilmiş delta 
olasılık değerlerinin 0.05 anlamlılık 
düzeyinden küçük olduğu tespit 
edilmiştir. Dolayısıyla sıfır hipotezi 
reddedilmektedir. Sabit terim ve 
bu iki değişkenin eğim katsayıları 
heterojendir. Diğer taraftan GEL 
değişkenine ilişkin delta ve düzel-
tilmiş delta olasılık değerlerinin 0.05 
anlamlılık düzeyinden büyük olduğu 
belirlenmiştir. Sıfır hipotez reddedi-
lememektedir ve bu değişkenlerin 
eğim katsayılarının homojen olduğu 
tespit edilmiştir.

Panel bazında homojenlik sı-
naması sonrasında yatay kesit 
bağımlılığının olmadığı değiş-

kenlerde hangi birim kök testinin 
kullanılacağı ise değişken bazında 
gerçekleştirilen homojenite analiz 
sonuçlarına göre tespit edilmiştir. 
Test sonuçlarına göre, KY, EGIT ve IO 
değişkenlerinin olasılık değerlerinin 
kritik değer olan 0.05’ten büyük 
olduğu belirlenmiştir. Dolayısıyla 
sıfır hipotezi reddedilememektedir. 
Diğer bir deyişle bu değişkenlerin, 
homojen oldukları tespit edilmiştir. 
GEL değişkeninin olasılık değeri 
ise kritik değerin altındadır ve sıfır 
hipotezi reddedilmektedir. Diğer 
bir ifadeyle bu değişken heterojen 
yapıya sahiptir.

KY, EGIT ve IO değişkenleri için 
durağanlık sınamaları, yatay kesit 
bağımlılığını dikkate almayan ve 
homojen yapıya sahip olan birincil 
nesil birim kök testleri aracılığıyla 
gerçekleştirilmiştir.  GEL değişkeni 

Tablo 8. Panel ve Değişken Bazında Pesaran and Yamagata (2008) 
Homojenite Test Sonuçları

Değişken Delta_
tilde

Olasılık 
Değeri

Düzeltilmiş_Delta_
tilde

Olasılık 
Değeri

α (Sabit 
Terim) 3.921 0.000 5.545 0.000

β EGIT 2.941 0.002 3.602 0.000

β GEL -0.005 0.502 -0.006 0.502

β IO 1.730 0.042 2.321 0.010

KY 0.094 0.463 0.115 0.454

EGIT 0.865 0.194 1.059 0.145

GEL 1.366 0.086 1.673 0.047

IO 0.275 0.391 0.337 0.368

H0: Homojenlik vardır.
H1: Homojenlik yoktur.
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için durağanlık sınaması ise yatay 
kesit bağımlılığını dikkate almayan 
ve heterojen yapıya sahip olan test-
ler yardımıyla gerçekleştirilmiştir.

4.5. Birim Kök Testi
Durağanlık, serilerin özelliğini ve 

davranışını etkileyebilen bir durumdur. 
Paneli oluşturan değişkelere ilişkin 
serilerin durağanlık koşulunu sağlayıp 
sağlamadıkları, yapılacak tahminle-
menin güvenilirliği açısından önem 
arz etmektedir. Modeli oluşturan 
değişkenlerin durağanlık özelliğini 
taşımadığı durumlarda asimptotik 
analiz için standart varsayımlar 
geçerliliğini kaybetmekte, tahmin 
sonuçları yanıltıcı olmakta ve sahte 
regresyon ilişkisi ortaya çıkmakta-
dır (Akram, 2011: 11; Vosvrda, 2013: 
1). Panel birim kök testleri, yatay 

kesit bağımlılığını dikkate almaları 
doğrultusunda birincil ve ikincil nesil 
testler olmak üzere ikiye ayrılmak-
tadır. Birincil nesil birim kök testleri, 
yatay kesit birimlerinin birbirinden 
bağımsız olduğu ve paneli oluşturan 
kesitlerden birinde meydana gelen 
şokun tüm kesitleri aynı düzeyde 
etkilediği varsayımına dayanmak-
tadır. Ayrıca bu testler, homojen ve 
heterojen modeller olmak üzere de 
iki gruba ayrılmaktadır. Levin, Lin 
ve Chu (2002) ve Breitung (2005) 
testleri homojenlik varsayımına 
dayanırken; Im, Pesaran ve Shin 
(2003), Maddala ve Wu (1999) ve 
Choi (2001) testleri ise heterojenlik 
varsayımına dayanmaktadır. Hadri 
(2000) testi ise hem homojenlik 
hem de heterojenlik varsayımına 
dayanmaktadır.

Tablo 9. LLC Panel Birim Kök Test Sonuçları

Sabit

İsta. p-değer

Birinci Fark

İsta. p-değer
KY -2.924   0.001***
EGİT 1.672   0.952 -8.539 0.000***
IO -5.606   0.000***

Sabit ve Trend
İsta. p-değer Birinci Fark İsta. p-değer

KY -11.5406   0.000***
EGİT -5.894   0.000***
IO -6.360   0.000***
Not 1:LLC testinde uzun dönem tutarlı hata varyansı hesaplanırken “Kernel” tah-
mincisi olarak Barlett yöntemi kullanılmış ve bant genişliği “bandwith” Newey-
West yöntemine göre seçilmiştir. LLC tesinde, maksimum gecikme uzunluğu 1 
olarak alınmış ve optimal gecikme uzunluğu Schwarz bilgi kriterine göre belirlen-
miştir.
Not 2: ***** ve * sırasıyla %1, %5 ve %10 anlamlılık düzeyini göstermektedir.
***** ve * sıfır hipotezinin sırasıyla %1, %5 ve %10 anlamlılık düzeyinde reddedildiği-
ni göstermektedir.

H0: Birim kök vardır. 
H1: Birim kök yoktur.
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Çalışmada değişkenlere ilişkin 
durağanlık sınamaları, yatay kesit 
bağımlılığı ve homojenlik durumları 
dikkate alınarak gerçekleştirilmiştir. 
Yatay kesit bağımlılığının olmadığı 
ve homojen yapıya sahip olan KY, 
EGIT ve IO değişkenleri için dura-
ğanlık sınaması, Levin, Lin ve Chu 
(2002) testi ile gerçekleştirilmiştir. 
Yatay kesit bağımlılığının olmadığı 
ve heterojen yapıya sahip olan 
GEL değişkeni için ise Im, Pesaran 
ve Shin (2003) testi kullanılarak 
durağanlık sınaması yapılmıştır. 
Elde edilen sonuçlar Tablo 9 ve 10’da 
gösterilmektedir.

Tablo 9’daki LLC test istatistikleri 
incelendiğinde, KY ve IO değişken-
leri düzeyde durağan iken, EGIT 
değişkeni ise birinci derecen fark 
alınarak durağan hale getirilmiştir.

IPS test istatistik sonuçları ince-
lendiğinde, GEL değişkeninin düzeyde 

durağan olduğu tespit edilmiştir. 
Çalışmadaki bütün değişkenler 
için gerçekleştirilen birim kök test 
sonuçları doğrultusunda tahmin 
metodu olarak kullanılan en küçük 
kareler yöntemi ile güvenilir tahmin 
sonuçları elde edebilmek adına 
serilerin durağan halleri modele 
dâhil edilmiştir.

4.6. Panel Veri Modellerinin 
Tahmini
Çalışmanın veri seti, refah rejimlerine 

göre seçilmiş spesifik bir guruptan 
ve belirli bir dönem esas alınarak 
oluşturulmuştur. Yani örneklem 
grubu tesadüfi olarak seçilmemiştir. 
Dolayısıyla çalışmada tahminleme 
yaparken rassal etkiler modelinin 
kullanılması mümkün değildir. Bu 
bağlamda kadın yoksulluğuna etki 
eden faktörlerin tespit edilebilmesi 
için hangisinin kullanılacağına dair 

Tablo 10. IPS Panel Birim Kök Test Sonuçları

Sabit

GEL
İsta. p-değer

Birinci Fark
İsta. p-değer

-1.654 0.049** -2.710 0.003***

Sabit ve Trend

GEL
İsta. p-değer Birinci Fark İsta. p-değer

-1.427 0.076* -4.030 0.000***

IPS testinde uzun dönem tutarlı hata varyansı hesaplanırken “Kernel” tahmincisi 
olarak Barlett yöntemi kullanılmış ve bant genişliği “bandwith” Newey-West yön-
temine göre seçilmiştir. IPS testinde, maksimum gecikme uzunluğu 1 olarak alın-
mış ve optimal gecikme uzunluğu Schwarz bilgi kriterine göre belirlenmiştir.
***** ve * sırasıyla %1, %5 ve %10 anlamlılık düzeyini göstermektedir.
***** ve * sıfır hipotezinin sırasıyla %1, %5 ve %10 anlamlılık düzeyinde reddedildi-
ğini göstermektedir

H0: Birim kök vardır. 
H1: Birim kök yoktur.
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gerçekleştirilen testlere ilişkin so-
nuçlar, Tablo 11’de sunulmaktadır.

Modelin havuzlanmış modelle 
mi yoksa sabit etkiler modeli ile 
tahmin edilip edilmeyeceğinin tespit 
edilebilmesi için F testi sonuçları 
dikkate alınmaktadır. Tablo 11’deki 
F testi sonuçları incelendiğinde, 
olasılık değerinin kritik değerin 
altında olduğu belirlenmiş ve sıfır 
hipotezi reddedilmiştir. Dolayısıyla 
modelin havuzlanmış model yerine 
sabit etkiler modeli ile tahmin edil-
mesi daha etkindir. Ayrıca grup ve 
zaman etkilerinin varlığına ilişkin 

test istatistikleri değerlendirildiğin-
de, tahmin edilecek modelde kesit 
etkisinin olduğu buna karşın zaman 
etkisinin olmadığı tespit edilmiştir.

Çalışmada incelenen dönem ve 
ülkeler dikkate alındığında, veri 
setinin belirli bir gruba ve belirli bir 
döneme ait olduğu görülmektedir. 
Nihai tahminlemenin hangi model ile 
yapılması gerektiğine ilişkin analiz 
sonuçları doğrultusunda çalışmada, 
sabit etkiler modeli esas alınarak 
en küçük kareler yöntemi (within 
estimator) kullanılarak tahminleme 
yapılmıştır.

Tablo 11. Panel Veri Model Seçimi Analiz Sonuçları

 Test          İstatistik     p-değeri    Hipotez Karar

F-grup_sabit  53.80117  0.000000
H0:Kesit etkisi varken 
zaman etkisi yoktur.

RED

F-zaman_ 
sabit  0.835554  0.561741

H0:Zaman etkisi varken 
kesit etkisi yoktur. 

REDDEDİLEMEZ

F-iki yönlü_ 
sabit  32.32788  0.000000

H0:Kesit ve zaman etkisi 
yoktur 

RED

LM-grup_
rassal  213.4583  0.000000

H0:Kesit etkisi varken 
zaman etkisi yoktur.

RED

LM-zaman_ 
rassal  2.784305  0.095192

H0:Zaman etkisi varken 
kesit etkisi yoktur. 

REDDEDİLEMEZ

LM- iki yönlü_ 
rassal  216.2426  0.000000

H0:Kesit ve zaman etkisi 
yoktur 

RED

Honda-grup_ 
rassal  14.61021  0.000000

H0:Kesit etkisi varken 
zaman etkisi yoktur.

RED

Honda-za-
man_ rassal -1.668624  0.952404

H0:Zaman etkisi varken 
kesit etkisi yoktur. 

REDDEDİLEMEZ

Honda-iki 
yönlü_ rassal  9.151084  0.000000

H0:Kesit ve zaman etkisi 
yoktur 

RED

Hausman  4.284270  0.232359
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4.7. Değişen Varyans ve 
Otokorelasyon Varsayımları
Değişen varyans ve otokorelasyon 

varsayımları panel veri analizinde 
hata terimi ile ilgili temel varsayımları 
oluşturmaktadır. Değişen varyans, 
sabit varyans varsayımının geçerli 
olmamasını ifade etmektedir. Diğer 
bir deyişle, hata terimlerinin var-
yanslarının tüm kesitler için farklı 
olması ve kovaryanslarının sıfıra eşit 
olmaması anlamına gelmektedir. 
Hata teriminin koşullu varyansının 
değişkenlik göstermesi özellikle 
yatay kesit verileriyle analizinde 
sıklıkla rastlanılan bir sorundur.

Otokorelasyon varsayımı ise hata 
teriminin birbirini izleyen değerleri 
arasındaki anlamlı ilişkiyi ifade et-
mektedir. Birim değerlerinin birbirini 
etkilemesi diğer bir ifadeyle birim 
değerlerinin birbirinden bağımsız 

olmaması panel veri analizinde sis-
tematik bir ilişkiye sebep olmaktadır. 
Bu durum da panel veri analizinde 
sapmalara ve tutarsızlıklara yol 
açabilmektedir. Otokorelasyon 
sorunu, genellikle zaman ve kesit 
boyutunun incelendiği panel veri 
analizlerinde sıkça karşılaşılan bir 
problemdir.

Çalışmada, değişen varyans 
varsayımı, Breusch-Pagan-Go-
dfrey Heteroscedasticity LM testi 
ile incelenirken; otokorelasyon 
varsayımı ise Baltagi ve Li (1991), 
Born ve Bretuing (2016) ve Bhar-
gava, Franzini ve Narendranathan 
(1982)’ın Durbin-Watson testleri ile 
incelenmiştir. Sabit etkiler modeli 
esas alınarak hesaplanmış değişen 
varyans ve otokorelasyon test 
istatistikleri Tablo 12’de gösteril-
mektedir.

Tablo 12: Sabit Etkiler Modeli İçin Değişen Varyans ve 
Otokorelasyon Test Sonuçları

Değişen Varyans

Breusch-Pagan-Godfrey LMh_fixed  15.24477  0.123390

H0: Değişen Varyans yoktur
H1: Değişen Varyans vardır

Otokorelasyon

Baltagi ve Li (1991) LMp-stat  9.281699  0.002315

H0: Otokorelasyon yoktur
H1: Otokorelasyon vardır

Born ve Bretuing (2016) LMp*-stat  19.57570  0.000010

H0: Otokorelasyon yoktur
H1: Otokorelasyon vardır

Durbin-Watson 1.024441

H0: Otokorelasyon yoktur
H1: Otokorelasyon vardır
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Sabit etkiler modeli esas alınarak 
hesaplanan değişen varyans ve oto-
korelasyon değerleri incelendiğinde, 
Breusch-Pagan-Godfrey LM olasılık 
değerinin, 0.05 kritik değerinden 
büyük olduğu tespit edilmiş ve sıfır 
hipotezi reddedilememiştir. Yani hata 
terimlerinin varyansları tüm kesitler 

için sabittir ve kovaryansları sıfıra 
eşittir.  Diğer bir deyişle panelde 
değişen varyans sorunu söz konusu 
değildir. Otokorelasyon testlerine 
ilişkin sonuçlar değerlendirildiğin-
de, Baltagi ve Li (1991) LM ve Born 
ve Bretuing LM (2016) test olasılık 
değerleri, kritik değerin altındadır 

Tablo 13: Model Tahmin Sonuçları

Bağımlı 
Değişken

Yöntem Örneklem

KY

Enküçük Kareler Yöntemi
Period SUR (PCSE) standard errors & 
covariance 
(d.f. corrected)

2007-2015

Açıklayıcı 
Değişken

Katsayı
Standart 
Hata

t-İstatistiği Olasılık

IO -0.188155 0.092867 -2.026065 0.0464**
GEL 2.115378 2.033757 1.040133   0.3017
EGIT -0.343868 0.141150 -2.436190 0.0172**
C 8.834879 17.28194 0.511220   0.6107

Period Fixed (Dummy Variables)
R-squared 
Adjusted 

0.962692
Mean 
dependent var

17.04545

R-squared 0.956138
S.D. dependent 
var

4.072953

S.E. of 
regression

0.853010
Akaike info 
criterion

2.664820

Sum squared 
resid

53.84437
Schwarz 
criterion

3.058942

Log likelihood -103.2521
Hannan-Quinn 
criter.

2.823602

F-statistic 146.8836
Durbin-Watson 
stat

1.155780

Prob
(F-statistic)

0.000000***

Tabloda; Kadın Yoksulluğu (KY), İstihdam Oranı (IO), Ortalama Gelir (GEL) 
ve Eğitim (EGI) ile gösterilmektedir.
***,** ve * sırasıyla %1, %5 ve %10 anlamlılık düzeyini göstermektedir.
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ve sıfır hipotezi reddedilmektedir. 
Diğer bir deyişle, hata terimlerinin 
birbirini izleyen değerleri birbirinden 
bağımsız değildir ve otokorelasyon 
sorunu mevcuttur.

4.8.  Beck ve Katz (1995) 
Period SUR (PCSE) Tahmin 
Sonuçları
Çalışmada, kadın yoksulluğu ile 

ortalama gelir, istihdam oranı ve 
eğitim arasında istatistiksel olarak 
anlamlı bir ilişki bulunup bulun-
madığı ve bulunuyorsa bu ilişkinin 
yönü tespit edilmeye çalışılmıştır. 
Çalışmada tahmin edilecek olan 
modelde otokorelasyon sorunu 
varlığı tespit edilmiştir. Dolayısıy-
la çalışmada, bu sorunu dikkate 
alan ve çözen Beck ve Katz (1995) 
tarafından geliştirilen Period SUR 
(PCSE) yöntemi ile panel standart 
hataların düzeltilmesi aracılığıyla 
tahminleme gerçekleştirilmiştir. 
Tahmin sonuçları, Tablo 13’te gös-
terilmektedir.

Analiz sonuçları incelendiğinde, 
modelin bir bütün olarak anlamlı-
lığını ifade eden f istatistik olasılık 
değerinin %99 güven düzeyinde 
anlamlı olduğu ve ortalama gelir, 
istihdam oranı ve eğitim açıklayıcı 
değişkenlerinin bağımlı değişken 
konumunda olan kadın yoksulluğu 
seviyesindeki değişimin %95’ini (R2) 
açıkladığı belirlenmiştir. Açıklama 
gücünün yüksek düzeyde olma-
sı, modele dâhil edilen açıklayıcı 

değişkenlerin doğruluğunu da 
göstermektedir. Analiz sonucunda, 
kadın yoksulluğu ile istihdam oranı 
arasında istatistiksel olarak anlamlı 
ve beklenildiği gibi negatif yönlü 
ilişkinin varlığı tespit edilmiştir. 
İstihdam oranındaki bir birim artış, 
yoksulluk oranında 0.18 birimlik 
azalışa yol açmaktadır. Ulaşılan bu 
bulgu, Uçar (2011)’ın çalışmasında 
elde edilen bulgular ile benzerlik 
göstermektedir. Eğitim ile kadın 
yoksulluk oranı arasında ise anlamlı 
ve negatif yönlü ilişki tespit edilmiştir. 
Eğitimdeki bir birim artış, yoksulluk 
oranında 0.34 birimlik azalışa neden 
olmaktadır. Ulaşılan bu bulgu, Şener 
(2009)’in çalışmasında elde edilen 
bulgular ile benzerlik göstermektedir. 
Diğer taraftan çalışmada, incelenen 
dönem itibariyle ortalama gelir ile 
kadın yoksulluğu oranı arasında 
istatistiksel olarak anlamlı herhangi 
bir ilişki tespit edilememiştir.

Sonuç ve Değerlendirme
Çalışma ile kadın yoksulluğunu 

etkileyen faktörlerin kadın yoksul-
luğu üzerinde etkili olup olmadığının 
tespiti amaçlanmıştır. Kadın yoksul-
luğunu etkileyen faktörler arasından 
çalışmada kullanılmak üzere; gelir, 
eğitim durumu ve istihdam değiş-
kenleri seçilmiştir. Çalışmaya konu 
olan ülkeler ise Avrupa Birliği’ne 
tam üye ve tam üyeliğe aday ülke-
ler arasından 2007-2015 yılları için 
ortak veri setine sahip olan ülkeler 
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ve Avrupa Birliği grubu olarak seçil-
miştir. Çalışma ile bağımlı değişken 
olan kadın yoksulluğu ile bağımsız 
değişkenler gelir, eğitim durumu ve 
istihdam arasındaki ilişki panel veri 
analizi uygulanarak incelenmiştir. 
Analiz kapsamında ilk olarak, ba-
ğımsız değişkenler arasında çoklu 
doğrusal bağlantı olup olmadığının 
anlaşılması için Pearson Korelasyon 
Analizi ve Varyans Şişirme Testi ya-
pılmıştır. Sonrasında paneli oluşturan 
yatay kesitler (ülkeler) arasındaki 
bağımlılık, Breusch-Pagan (1980) 
LM ve Pesaran (2004) CD ve CDlm 
testleriyle incelenmiştir. Çalışmanın 
veri seti kapsamında Pesaran (2004) 
CD test sonuçları esas alınmıştır. 
Değişkenlerin katsayılarının yatay 
kesitten yatay kesite değişip değiş-
mediği Pesaran ve Yamagata (2008) 
Homojenite Testi ile araştırılmıştır. 
Değişkenlere yönelik durağanlık 
sınaması Levin, Lin ve Chu (LLC) 
(2002) ve Im, Pesaran ve Shin (IPS) 
(2003) birincil nesil testlerle analiz 
edilmiştir. Tahmin modelinin seçimi 
içinse F Testi uygulanmıştır. Seriler 
arasındaki değişen varyans Breus-
ch-Pagan-Godfrey Heteroscedasticity 
LM Testi ile otokorelasyon ise Baltagi 
ve Li (1991), Born ve Bretuing (2016) 
ve Bhargava, Franzini ve Norend-
ranathan (1982)’ın Durbin-Watson 
testleri ile incelenmiştir. Modelin 
nihai tahminlemesi ise Beck ve Katz 
(1995) Period SUR (PCSE) yöntemi 
ile gerçekleştirilmiştir.

Yapılan analiz sonucunda, mo-
delin %99 anlamlılık düzeyinde ve 
açıklama gücünün %95 düzeyin-
de olduğu belirlenmiştir. Analiz 
sonucunda, kadın yoksulluğu ile 
istihdam oranı arasında istatistiksel 
olarak anlamlı ve beklenildiği gibi 
negatif yönlü ilişkinin varlığı tespit 
edilmiştir. Sonuçlara göre, istihdam 
oranında yaşanan bir birim artış, 
yoksulluk oranında 0.18 birimlik 
bir azalışa yol açmaktadır. Eğitim 
ile kadın yoksulluk oranı arasında 
da anlamlı ve negatif yönlü ilişki 
tespit edilmiştir. Eğitim düzeyinde 
yaşanan bir birim artış, yoksulluk 
oranında 0.34 birimlik azalışa neden 
olmaktadır. Öte yandan çalışmada, 
incelenen dönemde ortalama gelir 
ile kadın yoksulluğu oranı arasında 
istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki 
tespit edilememiştir. Bu sonuçlardan, 
eğitim düzeyinde yaşanan artışın 
istihdamda yaşanan artıştan daha 
fazla kadın yoksulluğu üzerinde etkili 
olduğu sonucuna ulaşılmaktadır. 
Çünkü eğitim düzeyinde yaşanan 
artış istihdam edilen işler açısından 
olumlu bir etkiye yol açacaktır. 
Eğitim düzeyi artan kadınlar, hem 
daha yüksek gelir getirici hem 
de kariyer yapabilecekleri işlerde 
istihdam edilme imkanına sahip 
olacaklardır. Yani, eğitim düzeyinde 
yaşanan artış, dolaylı yoldan istihdam 
ve gelir durumunu etkilemektedir.

Belirlenmiş ve kabul görmüş 
toplumsal cinsiyet rolleri; erkeklere 
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eve kazanç getirme, kadınlara da 
hem ev ve bakım işleri ile ilgilenme 
hem erkeğin kazancı ile evi idame 
ettirme sorumluluğu yüklemektedir. 
Bu sorumluluklara bakıldığında; 
kadına evi çekip çevirme görevi 
yüklenirken aynı zamanda kadının 
sosyal yaşamdan uzak tutulduğu 
da görülmektedir. Çünkü kadına 
atfedilen roller ev ile sınırlı kal-
maktadır. Hal böyle olunca, küçük 
yaşlardan itibaren kız ve erkek 
çocuklarına yönelik farklı davranış 
biçimleri, yıllar ilerledikçe davranış 
kalıplarına dönüşmekte ve kadın 
da erkek de toplumdaki statülerini 
kabullenmektedir. Ailelerde er-
kek çocuklarının eğitimine önem 
verilirken, kız çocukları zorunlu 
eğitim dışında eğitim hayatına 
dahil olma konusunda geri planda 
tutulmaktadır. Bunun sonucu olarak, 
kadınların istihdama katılımı düşük 
seviyelerde kalmakta ve istihdama 
dahil olduklarındaysa güvencesiz, 
düşük vasıflı ve düşük ücretli iş-
lerde çalıştırılmaktadırlar. Kadına 
genellikle evle ilgili sorumluluklar 
yüklendiği için sosyal güvenlik 
sistemi içerisinde de ikinci planda 
yer almaktadırlar. Kadınların gü-
vencelerinin evli ise eşleri, bekar 
ise babaları üzerinden sağlanması 
anlayışı ile kadınlar istihdam edil-

diklerinde genellikle sigortasız bir 
şekilde çalıştırılmaktadır. Kadınların 
yoksulluğunun temel sebebinin, 
toplumsal cinsiyet eşitsizlikleri ve 
özellikle eğitim imkanlarına erişim-
de eşitsizliklere maruz kalmaları 
olduğunu söyleyebiliriz.

Çalışma sonucunda elde edilen 
bulgulardan hareketle, kadın yok-
sulluğu ile mücadelede en etkin 
olabilecek politikalar muhakkak ki 
eğitim ve istihdama yönelik politi-
kalardır. Eğitim imkanlarına erişim 
eşitsizlikleri, kadın yoksulluğunun 
en önemli sebebidir. Bunun önüne 
geçilebilmesi için öncelikle ülke-
nin her bölgesinde tüm okullarda 
ailelere katılımın zorunlu olduğu 
toplumsal cinsiyet eğitimlerinin 
verilmesi sağlanmalıdır. Bunun 
yanında, eğitime erişim noktasında 
hem bölgesel hem cinsiyet temelli 
eşitsizliklerin giderilmesi, istihdam 
yaratılabildiği ölçüde mesleki eğiti-
me yönlendirme yapılması faydalı 
olabilir. Fakat başlangıçta belirtil-
diği gibi eğitim ile ilgili politikalar 
mutlaka istihdam politikaları ile 
desteklenmeli ve devlet tarafından 
istihdam alanları yaratılmalıdır. 
İstihdam alanları yaratılırken, eşit 
işe eşit ücret prensibinin uygulanıp 
uygulanmadığının denetlenmesi 
gerekmektedir.
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ÖZ
Kamu Yönetimi, klasik anlayıştan 

modern anlayışa geçiş doğrultusun-
da gelişim göstermiştir. Gelişmelerin 
çoğu daha çok “yönetim” bölümünde 
gerçekleşmiştir. Son zamanlarda ise 
“kamu” bölümünün talepleri doğrul-
tusunda dikkate değer yaklaşım ve 
uygulamalar ortaya çıkmıştır. Gelinen 
aşamada “Hükümetin-Yönetimin 
Yeniden İcadı”na (Reinventing Gover-
nment) ilave olarak kamunun problem 
ve talepleri doğrultusunda “Kamunun 
Yeniden İcadı”nın zamanı gelmiştir. 
Günümüzde sosyal siyasa, işsizlikle ve 
yoksullukla mücadele ve sosyal güvenlik 
kamu yönetiminin en popüler uğraşı 
alanlarıdır. Hem kamu yönetimi hem de 

bu problemler, uygun ve sürdürülebilir 
sonuçlar elde edebilmek için disiplinler 
arası anlayış ve yaklaşımlara ihtiyaç 
duymaktadır. ABD gibi yaratıcı, entegre 
ve uygun çözüm yaklaşımlarını araştırıp 
Türkiye’nin öncelikleri doğrultusunda 
strateji ve politikalar dizayn etmemiz 
gerekmektedir. Kapsayıcı büyüme, 
liderlik, aktif ve pasif istihdam ted-
birleri, stratejik yönetişim,  yetki ve 
sorumluluğun yatay ve dikey yayılması, 
mesleki eğitim ve hayat boyu öğrenim 
bu yaklaşımın bazı önemli bileşenleri 
olacaktır.   

Anahtar Kelimeler: Kamunun ye-
niden icadı, Kamu yönetimi, İşsizlikle 
ve yoksullukla mücadele
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ABSTRACT
Public administration has been 

evolved from classic to modern un-
derstanding. Developments mostly 
occurred in “administration” side. 
Recently, considerable approaches 
and implementations has been come 
up through the demand of  “public” 
side. Now in addition to “Reinventing 
Government”, it is time to “Reinventing 
Public” and analyses its problem and 
demands.  Nowadays social policy, 
combatting unemployment, poverty, 
and social security are the most popular 
subjects for public administration to deal 
with. Both public administration and 
these problems need interdisciplinary 

understanding and approaches to get 
relevant and sustainable results. We 
need to explore creative, integrated 
and relevant experiences like US, and 
design strategies and policies align 
with the Turkish priorities. Inclusive 
growth, leadership, active and passive 
labor market precautions, strategic 
governance, vertical and horizontal 
authority and responsibility sharing, 
entrepreneurship, vocational education 
and lifelong learning would be the some 
important component of this approach. 

Keywords: Reinventing public, Public 
administration, Combatting unemploy-
ment and poverty, 

ADMINISTRATING THE “REINVENTED PUBLIC” IN LINE WITH THE 
COMBATING UNEMPLOYMENT AND POVERTY
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GİRİŞ
“Kamu Yönetimi”, 1887 yılında 

Woodrow Wilson tarafından ilk 
olarak kullanılmaya başladığından 
bu yana, sosyal bilimlerin en önemli 
dallarından birisi haline gelmiştir. 
Bunda hem önemli bir alan olması 
hem de pratik hayatımız ile iç içe 
geçen uygulamaları öngörmesi 
etkili olmuştur.

En basit anlamıyla “Kamu” ve 
“Yönetim” kavramlarının bir araya 
getirilmesiyle oluşan bu disiplin, 
gelişmeyi, kendisini oluşturan bu iki 
kavramdaki gelişme ve değişmeler 
yanında “Kamu Yönetimi” alanının 
giderek diğer disiplinlerle ilişki 
içinde olan ve onlardan etkilenen, 
dolayısıyla interdisipliner-disiplinler 
arası bir kimliğe doğru evrilmesi ile 
de yaşamıştır.

H. George Frederickson, “Kamu 
Yönetimin Yeni Ruhu” adlı eserinde 
(1997:4) kamu yönetimi kavramında 
“kamu”nun yeni bir ruh kazanmasıyla 
bu alanda önemli değişiklikler olmaya 
başladığına işaret etmektedir.

Bu çerçeve yenilenmesiyle sosyal 
politika, işsizlikle mücadele, yoksul-
lukla mücadele, yolsuzlukla mücadele, 
sosyal güvenlik, etik, çevre, eğitim ve 
sağlık yanında güvenlik gibi konular 
kamu yönetiminin kazandığı bu yeni 
ruhun önemli parçalarını oluşturarak, 
kamu yönetimi disiplininin önemli 
konuları haline gelmeye başlamıştır. 

Kamu yönetiminde sosyal konu-
ların önem kazanmaya başlaması 

şeklinde ifade edilebilecek bu yeni 
renk, 1960’lı yıllarda oluşmaya baş-
lamıştır. Özellikle Amerika Birleşik 
Devletleri (ABD)’nde sosyal politi-
kaların sosyal eşitlik çerçevesinde 
ülke gündemine gelmeye başlaması 
ve yeni yasalarla uygulamaya ge-
çirilmesinin bu döneme rastladığı 
görülmektedir. 

1990’lı yıllardaki Başkan Bill 
Clinton döneminde ortaya çıkan 
sağlık reformu konuyu bir kez 
daha alevlendirmiştir. Yine Başkan 
Obama’nın seçim sürecinde ve se-
çildikten sonra ön plana çıkardığı 
ve bir ölçüde gerçekleştirdiği sağlık 
reformu ile işsizlikle ve yoksullukla 
mücadele konsepti, kamu yönetici-
leri ve siyasetçilerin gündeminde ilk 
sırada yer almaktadır.

Kellough ve Selden (2003:165), 
ABD’de 20. yüzyıl boyunca federal 
seviyede en az 12 temel ve önemli, 
eyaletler seviyesinde ise belki 
saymanın zor olduğu reformun 
gerçekleştirildiğini ifade etmek-
tedirler. Kamu yönetimindeki bu 
reformların çoğu kamu personel 
yönetimi alanında gerçekleşmiştir. 
Yönetimi oluşturan aygıtın yeniden 
icadı-şekillendirilmesi- Reinventing 
Governmet yaklaşımı bile başkaca 
şeyler ifade etmekle beraber, as-
lında “Kamu Personel Yönetiminin 
de Yeniden İcadı-Şekillendirilmesi” 
anlamına geliyor- personel yönetimi 
sistemine etkisi açısından incelen-
diğinde genel, anlamda istihdam, 
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kamu istihdamı gibi parametreler 
üzerinden kamu yönetiminde etkili 
olmuştur. 

“Kamu Yönetiminde Anahtar 
Vak’alar” kapsamında bir çalışma 
yapan Shafritz, Russell ve Borick 
(2016:103), Başkan Obama dönemin-
de “Yönetimin Yeniden İcadı-Şekil-
lenmesi-Reinventing Government” 
yaklaşımının devlet aygıtının şekil-
lenmesinin “Sürekliliği” kavramını 
bu anlayışa eklediğini, bir yandan 
ekonomik krizden çıkış anlamında 
yeniden yapılanmanın sürekliliği 
ve devamlılığı ön plana çıkarken 
diğer yandan kamu yönetiminin 
odaklandığı alanlara yeni alanlar da 
eklendiğini belirtmektedirler. Obama 
yönetimi döneminde kamu yöneti-
minde yeni kurulan 9 birim arasında 
Sağlık Reformu Ofisi, Sağlık Sigortası 
(Medicare ve Medicade) İnovasyon 
Merkezi ön plana çıkmaktadır. 

Yine aynı eserde Kamu yöneti-
minde personel yönetimi yanında 
istihdam ilişkilerinin de ön plana 
çıktığı (381-431), “Sosyal Eşitlik”in 
kamu yönetiminin yeni bir alanı 
olarak ortaya çıktığını belirtmek-
tedirler.(431-467) 

Kamu yönetimi, özellikle Ame-
rikan ekolünün etkisiyle Kamu 
Politikaları Yönetimi-Public Policy 
Administration1 yönünde de gelişme 
kaydetmiştir. “Kamu Politikaları 
Yönetimi” kamunun politikalarının 
yönetimi ve idaresi anlamına gelip, 

1– What is Public Policy Administration?, http://
www.wisegeek.com/what-is-public-policy-ad-
ministration.htm#

kamunun yönetimi altında yaşayan 
vatandaşların bu yönetimden uzun 
süreli etkilenmelerinin analizidir. 
Kamu politikalarının yöneticileri 
kamu politikalarını ulusal, bölgesel 
ve yerel seviyede formüle ederler. 
Vatandaşlar ise bu yönetimden etki-
lenen aktif oyunculardır. Bu nedenle 
kamu politikalarının yönetimi insani 
bir çaba olarak görülebilir.  

Bu anlamdaki kamu yönetimi 
kamunun yani vatandaşın sağlık-
tan suça kadar gelişen konularına 
mevzuat, düzenlemeler, kararlar ve 
uygulamalar ile müdahil olmasını 
gerektirmektedir.

Fisher, Miller ve Sidney (2007:i-xxv)’e 
göre Amerika’da ortaya çıkan daha 
sonra Kanada, Avrupa’da ise İngiltere 
ve Hollanda’da ön plana çıkan kamu 
politikaları yönetimi, Hindistan’da 
gelişme kalkınmanın yönetimi, Ko-
re’de ise vatandaş katılımlı yönetim 
şeklinde gelişmiştir.

Nelson(2003)’a göre 20. yüzyı-
lın son on yılı ile başlayan dönem 
ve devamı kamu yönetiminde ve 
kamu politikalarında refahı ön 
plana çıkarmıştır. Bu da yönetişim 
ve demokratik yönetişim ile cevap 
aranan yönetim anlayışını ön plana 
çıkarmıştır.

“Kamu”nun Yeniden 
Tanımlanması-İcadı-
Şekillendirilmesi
Kamu Yönetiminde yeni yak-

laşımların bir bölümü yukarıda 
değindiğimiz gibi “yönetim” kısmına 



KARATAHTA/ İş Yazıları Dergisi  87

odaklanarak; yönetimin, bürokra-
sinin, yönetim aygıtının yeniden 
şekillenmesine odaklanırken bir 
bölümü ise “Kamu” dediğimiz kav-
ramın tanımlanması, geliştirilmesi 
ve hatta yeni bir bakış açısıyla ye-
niden içeriklendirilmesi noktasında 
karakterize olmuştur.

Frederickson’a göre (1997:21), 
“kamu” kavramının “politika” ve 
“kamu yöneticileri” anlamından 
çıkıp, “vatandaşlar için koruma” 
anlamına kavuşması önemlidir.  

Frederickson (1997:21), “kamu” 
kavramının, eski Yunan medeniye-
tinde vatandaşların katılım sağladığı 
“siyasi topluluk-kent-Polis” olarak 
ortaya çıktığını belirterek, vatan-
daşın site devletine bağlılığının ön 
planda olduğunun altını çizmekte 
ve buna karşılık site devletinin so-
rumluluğunun ise vatandaşlarına 
bakmak olduğunu ifade etmek-
tedir. İşte bu noktada bu orijinal 
anlamın yeniden hatırlanması ge-
rekmektedir. “Kamu” giderek bu 
orijinal anlamından uzaklaşarak 
“kamu yöneticileri” ya da “kamu 
yönetim-siyasa birimleri” anlamı 
ön plana çıkmıştır. Oysa “kamu” 
orijinal anlamında yani “Faydalanıcı” 
anlamında kullanılmalıdır.  

Dewey (1954:116-117) bu konuda 
bir adım daha ileri giderek “Gö-
revlilerin temsil ettiği düşünülen 
‘kamu’ nun kendisi nerede?“ diye 
sormuştur.

Bu yaklaşımdan hareketle daha 
da ayrıntılı olarak tahlillerine de-
vam eden Dewey ve Frederickson 
(1954:30), “kamu”yu şu 5 şekilde 
tanımlamaktadırlar;  

1- Çıkar grubu olarak kamu 
(çoğulcu perspektif)

2- Rasyonel seçici olarak kamu 
(“kamu seçişi” yaklaşımlı kamu)

3- Temsil edilen kamu (yasama 
perspektifi)

4- Müşteri olarak kamu (hizmet 
sunum perspektifi)

5- Vatandaş olarak kamu.
“Kamu”yu bu yeniden tanımlama, 

özellikle kentleşme ve endüstrileş-
menin sonucu gelişen sorunlara 
cevap veren bir kamu yönetimi 
anlayışının gelişmesine de kapı 
aralamıştır. 

“Kentleşme ve Çevre Sorunları”, 
bugün zaten Kamu Yönetiminin 
en önemli anabilim dallarından 
biri haline gelmiştir. Diğer yandan 
acaba kentleşme ve sanayileşme 
sonucunda önemli olarak ortaya 
çıkan ya da yeniden şekillenen, 
zincirleme olarak birbirinden etki-
lenen ve birbirini etkileyen işsizlik, 
yoksulluk, terör, sağlık, sosyal yar-
dımlar, sosyal güvenlik gibi konular 
da yeni tanımlanan “kamu”nun 
yönetiminde önemli değiller midir?

Bu sorunun cevabı elbette ki 
“Evet”tir. Kamu yönetimi sorunların 
sadece bir kısmı ile değil tamamı ile 
uğraşmalıdır ve sorunların birbirle-
riyle etkileşimiyle gelişimini mutlaka 
göz önünde bulundurmalıdır.
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Endüstriyel toplum, yeni ilişki 
biçimleri üzerine şekillenmiştir:

1- Çalışma zamanı kişisel za-
mandan ayrılır,

2- İşyeri evden farklı bir yerdir 
ve ortamdır,

3- Emek karşılığı ücret vardır,
4- Sermaye birikimi yapan otorite 

kazanır.
Bu yeni ilişki biçimleri, “yeni tip 

kamu”nun bir sonucudur. Bu yönde 
gelişen “çağdaş kamu” kavramı, 
kendine has ve bağımsız bir anlam 
kazanmıştır. Bu karakteristiğin en 
önemli bir yansıması ise kamunun 
bilgi temelli çağdaş toplumlarda 
artık yönetimine etki etme ve onu 
etkileme hakkını kazanmış olma-
sıdır. Çünkü artık küresel bir köyde 
yaşamaktayız ve kamunun bu yeni 
arayüzü karşımıza bazen “sosyal”, 
bazen “refah” bazen “vatandaş 
odaklı” bazen “yeşil” ve bazen de 
“ insan hakları yönelimli” yönetim 
ya da devlet olarak karşımıza çık-
maktadır.  (Frederickson, 1997:51)

Diğer taraftan bunlara şehir ve 
sanayi toplumu ile bilgi toplumun-
da yaşayan “kamu”nun, bir takım 
sosyal adaletsizliklere, dışlanmaya, 
ayrımcılığa, eşitsizliğe ve güven-
sizliğe açık ilişki biçimlerine maruz 
kaldığını eklemek gerekir. Bu durum 
karşısında yerel ya da merkezi takip 
eden, düzenleyen, denetleyen ve 
uygulayan bir “yönetim” e ihtiyaç 
duyulur. 

İşsizlik, evsizlik, uyuşturucu 

ve ilaç bağımlılığı, kirlilik ve çevre 
sorunları, eşitsizlik, ayrımcılık, 
dışlanma, etik, yolsuzluk, insan 
kaynakları yönetimi, eğitim, sağlık, 
sosyal güvenlik ve terör gibi konu-
lar bu sürecin kamu yönetimine 
kazandırdığı yeni alanlar olmuştur. 

Milakovich (2013: XVII, XVIII)’e 
göre 21. yüzyıl Kamu Yönetimini 
etkileyen ve geliştiren unsurlar 
olarak; terörle mücadele, sınır gü-
venliği, doğal afet yönetimi kadar 
temel sosyal değerlerdeki gelişmeler 
ve bu gelişmelere yönetimin cevap 
verme yükümlülüğü, sosyal sigorta 
konusundaki gelişmeler, sosyal ve 
ekonomik çevrede meydana gelen 
gelişmelere kamunun cevap verme 
yükümlülüğü, vatandaşlara müşteri 
yaklaşımı, küresel pazarlara girecek 
şekilde vatandaş gelişimine önem 
verilmesi, dış tedarik imkânlarının 
geliştirilmesi ve üretken istihdam 
imkânlarının geliştirilmesi ön plana 
çıkmıştır.

Frederickson (1997) kazanılan 
bu yeni ruhta kamunun, yönetime 
kendi lehine düzenlemeler yapma-
sı için baskı oluşturacak güce de 
kavuştuğuna dikkat çekmektedir. 
Bu süreçte bilgi toplumunda kamu,  
yönetimini bazen “refah”, bazen 
“sosyal”, bazen “vatandaş odaklı” 
bazen de “insan hakları” yönelimli 
yönetim haline getirmiştir.

Kamu yönetimi disiplininde 
önemli bir konu olarak görülen ve 
hatta Kamu Yönetimi ya da Kamu 
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Yönetimi ve Siyaset Bilimi gibi bö-
lümlerde ders olarak okutulan “Sos-
yal Politika”, sosyal nitelikli kamusal 
politikaları konu alan bir sosyal bilim 
dalıdır. Bu nedenle, başka kamusal 
niteliği olan politikalar gibi devlet 
eli ve denetimi altında sürdürülür.

Yerel yönetimler ile kar amacı 
gütmeyen gönüllü kuruluşların iz-
leyecekleri sosyal içerikli politikalar, 
sosyal politikaları destekleyerek, 
güçlendirir.

Bu anlamda örgütlenme, kurum 
ve kuruluş ile yönetici anlamında 
kamu yönetimi, hem merkezi hem 
de yerel bazda sosyal politikaların 
uygulanmasında önemli bir ens-
trümandır.

1968’de geliştirilen “Sosyal Eşitlik 
Teorisi”, aslında kamu yönetiminin 
üçüncü sütunu-ayağı olarak ortaya 
çıkıyordu. Bu teori aynı ekonomi 
disiplinine etki ettiği kadar kamu 
yönetimine de etki etmiş, özellikle 
kamu yönetiminin ayrılmaz parçası 
olarak “etkinlik” kavramını kamu 
yönetimine kazandırmıştır. Bu 
noktadan hareketle kamu yöne-
timi alanındaki araştırmalarda da 
bürokratik karar alma kuralları ve 
süreçleri ile politikaların uygulan-
masında dikkate alınır hale geldi. 
(Frederickson,1990:228-237)

Bugün dünyanın pek çok üni-
versitesinde sosyal politika prog-
ramlarının kamu yönetimi disiplini 
altında bulunması ve derslerinin bu 
bölümlerde verilmesi söz konusu 

olduğu gibi, sosyal politika konu-
sunda açılan programlarda kamu 
yönetimi dersi verilmesi hatta bazı 
yerlerde kamu yönetimi bölümünün 
sosyal politika adı altındaki okullarda 
açılması da söz konusudur.

Osborne ve Gaebler’in (1992:88) 
“Yönetişim” kavramı da, bu konula-
rın gelişmesiyle kamu yönetiminde 
saygınlık, eşitlik, öngörülebilirlik ve 
istikrar açısından önemli gelişmeler 
kaydedildiğine işaret etmektedir.  

Bu konuda gelişen yaklaşımların 
bir kısmı ise, kamu kavramındaki bu 
gelişmelerin kamuyu yöneten dev-
lete yeni tanımlamalar yapılmasına 
sebep olduğuna işaret etmektedirler.

Waldo (1990:109), devleti bu yeni 
yönüyle “Kaynakları Yeniden Dağıtan 
Devlet” ve “Eşitlikçi Devlet” olarak 
yeniden tanımlamaktadır. Eşitliğin 
özellikle kamu yönetimine hâkim 
olan bir çerçeve haline gelmesi, 
uygulanan her kamu politikasında 
eşitliğin ön plana çıkarılması yanında 
kamu yönetimine eşitliği sağlayıcı 
adımları bizzat atma ve bu yönde 
bir yönetim sergileme işlevini de 
beraberinde getirmiştir.

Kamu yönetimi artık örneğin 
herkesin eğitim ve sağlık hizmetle-
rinden eşit yararlanması, her işsizin 
iş piyasasına girmesi, kimsenin ay-
rımcılığa tabi tutulmaması, dışlanma 
ile karşı karşıya kalmaması, yoksul-
ların yoksulluktan kurtulmaları için 
eşit fırsatlar sağlanması gibi alanları 
iyi yönetmesi gerekliliği ile gelişerek 
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eşitliği bir nevi kamu yönetiminin 
üzerine oturduğu düzlemlerden 
birisi haline getirmiştir.

Bu teorik gelişmelerin pratikte 
realize olduğu iki önemli örnek ABD 
ve Avrupa Birliği (AB) olmuştur. As-
lında bu iki örnekte kamu yönetimi 
sonuç olarak aynı yöne evrilmekle 
beraber, farklı dinamiklerin bu 
yöndeki gelişmelere neden olduğu 
ifade edilebilir.

ABD bir yandan gelişme ve kal-
kınma, diğer yandan yönetimini en 
iyi şekilde yapılandırmaya çalışırken, 
ülkesinin Çin gibi küresel sistemde 
her geçen gün ön plana çıkan bir 
ülkedeki gibi sosyal haklardan mah-
rum bir gelişme kaydetmemesini de 
öngörmüştür. 

Bunun ABD açısından pratik so-
nuçları da olmuştur. Örneğin ABD’de 
kamu yönetimi son 25 yılda gerek 
çalışan, gerek kurumsal yapı gerekse 
de bütçe açısından 7 kat genişleme 
göstermiştir. Bu alanlarda yüzlerce 
yasa ve düzenleme yürürlüğe girmiş, 
kamu yönetiminde vatandaşın ha-
yatını kolaylaştıran pek çok yeniliğe 
imza atılmıştır. 

ABD için ifade edilmesi gereken 
bir diğer önemli husus da bu yönde 
yani kamu yönetimini “kamu”nun 
yeniden kavramsallaştırılmasıyla 
şekillendiren anlayışın bu yönde-
ki uygulamalarını iç içe geçmiş, 
birbirine eklemlenmiş ve birbirini 
tamamlayan şekilde yapılandırması 
olarak ifade edilebilir. Örneğin işsiz-

likle mücadele ile sosyal yardımlar 
hiçbir zaman birbirinden bağımsız 
olarak ele alınmaz. Yoksullukla 
mücadele için yapılan sosyal yar-
dımlar, hep kişilere iş kazandırmak 
suretiyle sosyal yardıma muhtaç 
olmaktan çıkarma anlayışı üze-
rine odaklanmaktadır. Kişilerin 
sosyal yardımdan yararlanmaya 
devam edebilmeleri için işsiz iseler 
işsizlikten kurtulabilmek için belli 
bir çabayı gösterdiklerini ortaya 
koymaları gerekmektedir.

Bir diğer uygulama alanı olan 
AB’ye baktığımızda ise bir yandan 
ABD ve Çin ile rekabet etmek diğer 
yandan ise her halükarda Çin ve 
ABD’den daha “Sosyal bir Avrupa” 
olmak ön plandadır.

Bu hususta Çevre Sorunları ala-
nında ön plana çıkan “Sürdürülebi-
lirlik” kavramının bu yönde AB’yi 
yönlendiren en önemli dinamik 
olduğu söylenebilir. A.B., sosyal bir 
yönetim ve yaklaşım tarzı olmadan 
daha açık bir ifade ile toplumun tüm 
katmanlarını büyüme, gelişme, 
kalkınma ve yönetimin parçası yap-
madan optimum ve sürdürülebilir bir 
gelişme yaşanamayacağını temel 
almaktadır. Bu konuda geliştirilen 
başta Lizbon Stratejisi olmak üze-
re tüm stratejiler toplumun kadın, 
engelli, dışlanan ve ayrımcılığa 
tabi tutulan tüm gruplarının dâhil 
edildiği bir strateji ile dünyada en 
rekabetçi bir yönetim ve ekonomi 
oluşturulabileceğine inanmaktadır.
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Wonk ve Chan (1999:346)’a göre, 
Asya Pasifik ülkelerinde kamu yö-
netiminin gelişimine baktığımızda 
ise başta Çin olmak üzere kamu 
yönetiminin teorik ve pragmatik ve 
yönetim süreçlerinde karşılaşılan so-
runları çözme odaklı geliştiğini, hatta 
Çin gibi politik baskının çok olması 
gereken ülkelerde bile bu anlamda 
siyasi etkiye daha az maruz kalarak 
sorun çözme odaklı şekillendiği 
görülmektedir.

Malezya ve Singapur’da ise kamu 
yönetiminin, hızlı değişim ve gelişime 
karşılık verme ihtiyacı ile şekillendiği 
görülmektedir. Sosyo kültürel ve 
sosyo ekonomik gelişmeler, sosyal 
sektörler ve sosyal aktivitelerin ön 
planda olduğu bir “Gelişim Yöneti-
mi”ni beraberinde getirmiştir. Kamu 
yönetimine en büyük rol olarak 
sosyo ekonomik gelişmeye destek 
verme rolü verilmiştir. (Wonk ve 
Chan,1999:47)

Birleşmiş Milletler de kamu 
yönetiminde zaman içinde yaşa-
nan gelişmeleri yakından izleyen 
çalışmalara imza atmış, 1951 yılında 
yayınladığı Kamu Yönetiminin Stan-
dart Teknikleri adlı kamu yöneti-
minin bilinen ilke ve teknikleriyle 
devletlerin uygulamalarını gözden 
geçirmiş, 1961 yılındaki “Kamu Yö-
netimi El Kitabı: Gelişmekte Olan 
Ülkelere Özel Referansla Güncel 
Konseptler ve Uygulamalar” ile de 
gelişmekte olan ülkelerde kamu 
yönetiminin şekillenişine bakmış ve 

bu yaklaşımı 1975 yılındaki “Gelişim 
Yönetimi: Güncel Yaklaşımlar ve 
Eğilimler” eseri ile tamamlamış ve 
bu dönemde “Gelişim Yönetimi”nin 
ön plana çıktığına vurgu yapılmıştır.

Kamu yönetimini bir “Değişim 
Yönetimi” dinamiğine dönüştüre-
bilmek, toplumdaki dinamik değişi-
min sürdürülebilirliğine hitap ettiği 
ölçüde başarılabilecektir. 

Kamu yönetimi vatandaşların bu 
ortamda oluşan sağlık, eğitim, ba-
rınma ve her türlü sosyal hizmetler 
konusunda artan talepleri ile karşı 
karşıya kalmaktadır. Bu, geniş sosyal 
eylem planlarını gerektirir bir önem 
arz etmektedir.

Kamu yönetiminde sivil toplum 
örgütlerinin de artan oranda etkili 
olmaya başlaması, sosyal alandaki 
ihtiyaçların kamuya aktarılmasının 
bir türevi de sayılabilir. Sivil toplum 
örgütlerinin sosyal konularda daha 
çok yönetime etki etme eğilimi bu 
nedenledir. 

Sonuç olarak kamu yönetimini 
hem süreç hem de yapı olarak di-
namik hale getiren hususlar sosyal 
değerler, yönetim biçimleri ve ideo-
lojilerdeki değişimdir. Bu değişimin 
sürdürülebilir olması için kamu 
yönetimindeki değişimin politik 
irade ile de desteklenmesi gerekir 
(Rethinking Public Administration: 
210-220)  

2005 yılına gelindiğinde “Kamu 
Yönetiminin Yeniden Canlandırılma-
sı” adı verilen konseptin Birleşmiş 
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Milletler için Milenyum Gelişim 
Hedeflerinin gerçekleştirilmesi 
açısından önemli bir unsur olarak 
görülmeye başlandığı görülmektedir. 
Bu konsept;
n	Ekonomik ve Sosyal Karar 

Alma Mekanizmalarının Geliştiril-
mesi,
n	Saygınlık, Saydamlık ve En-

tegrasyonun Kuvvetlendirilmesi,
n	Sosyal Hizmet Sunumunda 

Güvenlik Gereklerinin Sağlanması,
bileşenlerinden oluşmaktadır. 

(Revitalizing Public Administra-
tion: Strategic Directions For The 
Future: 3)

Birleşmiş Milletlerin “Sür-
dürülebilir Kalkınma İçin 2030 
Gündemi”(2015) sonrasında, 2015 
Eylülünde dünya liderleri tarafından 
17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi 
gelecek 15 yıl için belirlenmiştir. Bu 
hedefleri BM Genel Sekreteri Ban 
Ki-Moon, “dünya liderlerinin halk-
larıyla yaptığı bir sosyal sözleşme” 
olarak ifade etmiştir. 

Bu hedefler şunlardır;
1- Yoksulluğa Hayır,
2- Sıfır Açlık,
3- İyi Sağlık ve Esenlik,
4-Kaliteli Eğitim,
5-Cinsiyet Eşitliği,
6-Temiz Su ve Besin Güvenliği,
7- Makul ve Temiz Enerji,
8-Onurlu İş ve Ekonomik Büyüme,
9-Endüstri, İnovasyon ve Altyapı,
10-Azaltılmış Eşitsizlikler,
11-Sürdürülebilir Şehirler ve 

Toplumlar,

12-Sorumlu Tüketim ve Üretim,
13-İklim Önlemi,
14-Su Altı Yaşamı,
15-Karada Yaşam,
16-Barış, Adalet ve Kuvvetli 

Kurumlar,
17-Amaçlar İçin Ortaklık 
Sürdürülebilir Kalkınma İçin 

Kamu Yönetimi-Public Administ-
ration for Sustainable Development 
(2016)’ne göre;

Kamu yönetimi devletin-hükü-
metin yerine getirdiği işlerde kamu-
nun hayatını geliştirme yönünde 
önemli ve kritik bir rol oynayan adeta 
bir köşe taşıdır. Kamu yönetimini 
yeniden şekillendirme pozitif ve 
gerekli bir yoldur. Kamu yönetimini 
bunları başaracak şekilde modernize 
etmedikçe ve dönüştürmedikçe 
daha iyi bir gelecek mümkün ol-
mayacaktır. 2030 hedeflerinin ba-
şarılabilmesi için kamu yönetiminin 
yerel, bölgesel, ulusal ve küresel 
seviyede sorumluluk belirleme ve 
takip mekanizması kurması gerekir. 
Bu vizyon, misyonun taşınabilmesi 
ve gerçekleştirilebilmesi için etkin, 
etkili, saydam, saygın ve vatandaş 
odaklı bir kamu yönetimini ve hiz-
met sunumunu gerektirmektedir.

 Burada görüldüğü gibi kullanılan 
terimler itibarıyla “Stratejik Yönetim” 
tarif edilmektedir. Kamu yönetiminin 
bu alanda bir Stratejik Yönetim çatısı 
kurması ve bu çatının küreselden 
yerele inen çizgide bir yönetim ile 
yapılandırılması tarif edilmektedir.
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Belirtilmesi gereken bir önemli 
nokta da artık karşımızda iyi örgüt-
lenmiş sendika, dernek, vakıf vb. 
örgütlenme biçimlerinin içinde yer 
alan, yönetime her geçen gün daha 
çok katılmak isteyen, yönetimin 
daha saydam olmasını isteyen, yö-
netimi daha çok denetim ve gözetim 
altında tutmak isteyen bir kamu ile 
karşı karşıyayız. 

Bugün sendikalar ve onların üst 
organları “sosyal taraf” olarak değil 
“sosyal ortak” olarak kabul edilmek-
tedir. AB’de sosyal ortaklar bugün 
AB seviyesinde düzenlemelerin 
geliştirilmesi ve uygulanması meka-
nizmalarında da yer almaktadırlar. 

Özet olarak, kamu yönetimi te-
ori ve uygulamasında, “kamu”nun 
yeniden tanımlanması yaklaşımının 
yönlendirdiği, kamu yönetiminin,  
“gelişim ve değişim yönetimi” plat-
formunda sürdürülebilirliğine doğru 
evrilen gelişmeler yaşanmaktadır. 
Bu gelişmeler kamu yönetiminin 
hem teorisini hem de pratiğini et-
kilemiştir.

Kamu yönetiminin hem “kamu” 
hem de “yönetim” bileşeninde ortaya 
çıkan gelişmelerin ve değişimlerin 
kombinasyonu ise kamu yönetimini 
21. yüzyılın ilk 17 yılını geride bıraktı-
ğımız şu anda devamlı gelişime açık, 
değişime destek veren, değişime 
sürdürülebilir nitelik kazandıran bir 
görünümle karşımıza çıkmaktadır.

Sosyal politikalar yönetimi, 
işsizlikle ve yoksullukla mücadele 

Türkiye’nin gündemindeki en önemli 
problemlerden birisidir. Bu önem 
aslında “Kamu Yönetimi” biliminin 
yeniden tanımlandığı bir süreç 
içerisinde yeniden şekillenmiş ve 
artmıştır.

“Kamu”; Yeniden Nasıl 
Tanımlanıyor? Yeniden Nasıl 
Şekilleniyor? 
Kamu yönetimini, “kamu”yu 

yeniden tanımlar şekilde yeniden 
şekillendiren bakış açısı ve bunun 
arkasında yatan reel dinamiklerin 
oluşma ve kamu yönetimini yeniden 
şekillendirmesi sürecinde kamu 
yönetiminde yaşanan başkaca 
gelişmelerin de etkili olduğu gö-
rülmektedir. 

Kamu yönetiminin dinamik 
gelişim süreci aslında tek bir para-
metrenin değil, çoklu parametrelerin 
birbirlerini karşılıklı etkileme ve 
şekillendirme düzleminde karakte-
rize olmaktadır. Bu parametrelerin 
kendilerine özgü doğası olduğu gibi, 
bu karşılıklı etkilenme düzleminde 
büründükleri yeni biçimler de söz 
konusudur.

Bu parametrelere incelediğimiz 
şekillenme sürecine etki etme yön-
leriyle en azından başlıklar halinde 
değinmekte fayda vardır.

1- Yönetişim, İyi Yönetişim
2- İnsan Kaynakları/İşgücü 

Yönetimi, Planlaması,
3- Hizmette Yerellik, Subsidiarite
4- Stratejik Yönetim
5- Liderlik
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Yeniden Şekillenen “Kamu” 
Yönetiminde İşsizlik, istihdam, 
Yoksulluk ve Sosyal Gelişme 
Yönetimi
“Kamu”nun yeniden şekillendiği, 

tanımlandığı ya da icat edildiği kamu 
yönetiminde bu sürece etki eden en 
önemli kamu yönetimi dinamik ve 
yaklaşımlarına değindikten sonra, 
yeniden şekillenen kamu yöneti-
minin nasıl bir zemin ve çerçeveye 
oturduğuna ve bu yapının özellik-
lerine değinmekte fayda vardır. Bu 
zeminin ve çerçevenin karakteris-
tikleri ve bu yapının özellikleri, bu 
alanın nasıl yönetilmesi gerektiği 
hususunda da bize ipuçları ver-
mektedir. 

İşsizlik ve istihdamın kendisi 
içinde bağlantılı bir parametreler 
ağı çerçevesi bulunduğu gibi bu 
zemin ve çerçevenin etkileşim 
içinde olduğu başkaca alanlar da 
bulunmaktadır. 

Konumuz itibarıyla yoksulluk, iş-
sizlik ve istihdam ile ilişkili en önemli 
alanlardan birisidir. Yoksulluk ve 
işsizlik birbirini etkilediği gibi, işsizlik 
ve istihdamı etkileyen faktörler de 
yoksulluğu etkileyebilmektedir.

Bu çerçevede şu hususlar ön 
plana çıkmaktadır;

1-İşsizlik ve Yoksulluğun Doğru 
Zemine Oturtulması

2-İşsizlik-İstihdam-Yoksulluk 
Bağlantısının Ortaya Konulması

3-Ekonomi-İstihdam-İşsiz-
lik-Yoksulluk Bağlantısının Ortaya 
Konulması

4-Büyüme-İşsizlik-İstihdam-Yok-
sulluk Bağlantısının Ortaya Konulması

5-Kapsayıcı Büyüme Yaklaşımı
6-İstihdam Yaratan Büyüme 

Yaklaşımı
7-Sosyal Güvenlik Yönetimi
8-Kayıtdışı İstihdamla Mücadele 

Yönetimi
9-Yatırım Ortamının İyileştiril-

mesi ve İstihdam Önündeki Engel-
lerin Kaldırılması Yönetimi

10-Aktif ve Pasif İstihdam Politika 
ve Tedbirleri

11-Girişimcilik
12-Hayat Boyu Öğrenme
13-Mesleki Eğitim

İşsizlik ve Yoksullukla Mücadele 
ve Sosyal Gelişme Yönetiminde 
Yerel, Yaratıcı ve Entegre 
Çözümler
Tüm yönetim alanlarında olduğu 

gibi işsizlikle ve yoksullukla mü-
cadele ve sosyal gelişme yönetimi 
merkezi idarenin kendi birimleri 
arasında, merkez ve taşra, merkez 
ve yerel yönetim arasında entegre 
bakış açısına, yetki ve sorumluluk 
paylaşımına, aynı hedefe yönelmiş 
ancak sahip olunan enstrümanlar 
özelinde gelişmiş bir yönetim ağı 
ilişkisine ihtiyaç göstermektedir.

Belirtilen anlamdaki ilişkisi bir 
hiyerarşik ilişki ya da düzeysel 
ilişki olmaktan çok işlevsel bir ağ 
ilişkisi olmak durumundadır. Kamu 
yönetimi bütünü, bu ağın gerekli her 
noktasını, gerektiği zaman, gerektiği 
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ölçüde ve gereken amacı sağlamak 
üzere kullanmalıdır.

İşsizlikle ve yoksullukla mü-
cadele ve sosyal gelişme yönetimi 
gibi önemli konuların çözümü yatay 
ve dikey sorumluluk paylaşımını 
gerektirmektedir.

Yani merkezi idare düzleminde 
işsizlikle mücadele nasıl sadece 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlı-
ğının problemi, yoksullukla mücadele 
ve sosyal gelişme Aile ve Sosyal Po-
litikalar Bakanlığının sorunu olarak 
görülmemeli ve bu konuda katkı 
sağlayacak her bakanlık, kurum 
ve kuruluş ile sivil toplum ve sosyal 
ortaklar da işin içine girmeliyse bu 
durum dikey olarak merkez-yerel 
ilişkisi bakımından da doğrudur. 
Başka bir deyişle sadece merkez 
değil yerel ve taşra da taşın altına 
elini sokmalıdır.

Sendikalar ve bunların üst yapı-
ları olan konfederasyonlar, odalar 
ve borsalar ve mesleki kuruluşlar 

eskiden “sosyal taraf” olarak ad-
landırılırken artık “sosyal ortak” 
olarak adlandırılmaktadır. Bu nite-
leme ile gerek sorunları belirlemede 
ve gerekse de sorunları çözmede 
kamu yönetimine bir ortak işlevi 
göreceklerdir.

 Yerel bazda da işin içine girme, 
işsizlikle mücadelenin sadece mer-
kezi yönetimin çözebileceği bir sorun 
olmadığı ve yerel dinamiklerin de 
devreye girmesi gereğini de ortaya 
koymaktadır.

Dünyada ve tüm A.B. ülkelerinde 
başarılı işsizlikle mücadele strateji-
leri ve uygulamaları taşra idaresi ve 
yerel yönetimlerin etkin katılımıyla 
olmuştur.

İşsizlik ve Yoksullukla Mücadele 
ve Sosyal Gelişme Yönetiminde 
yatay ve dikey tüm düzeylerde 
işbirliği ve bu sayede işlev artışı 
anlamına da gelen söz konusu 
yapıyı basit bir şeklide aşağıdaki 
gibi gösterebiliriz.
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Kamu Yönetiminin “Kamu”yu 
yeniden tanımlayan ve ona göre 
en önemli uğraş alanlarından birisi 
haline gelen işsizlikle ve yoksullukla 
mücadelede başarılı olabilmesi için 
genel bir çerçeve çizilmesi gerekirse;

I-Konuya “Stratejik Yönetim” 
açısından yaklaşılmalı; misyon, 
vizyon ve stratejiler geliştirilmeli ve 
eldeki kaynak, imkan ve olanaklar 
bu stratejilere göre yönetilmelidir.

II-Yine “Stratejik Yönetim” anla-
yışı gereği riskler baştan belirlen-
meli, pro-aktif yaklaşımla riskler 
azaltılmalı, kişilerin yoksulluk ve 
işsizlik çemberine ve döngüsüne 
girmesi baştan önlenmelidir.

III-“Yönetişim” yaklaşımını esas 
almalı ve işsizlikle ve yoksullukla 

mücadele yönetimine ilgili tüm 
kurum ve kuruluşlar, sivil toplum 
örgütleri, sosyal ortaklar, üniversite-
ler, basın ve hatta işsiz ve yoksulun 
kendisi ile katkı sağlayabilecek her 
kurum ve kuruluşu dahil etmelidir.

IV-Konunun yönetiminde “so-
rumluluk ve işbirliğinin yatay ve 
dikey olarak paylaşılması” önem 
taşımaktadır. Bu anlamda bölge 
bazında Kalkınma Ajanslarının ve 
il bazında valilerin konu ile ilgili 
Stratejik Planlamalar ve Uygulama 
Planları hazırlayarak uygulamaları 
gerekmektedir. Belediyelerin de bu 
alanda devreye girmesi ve bölge 
ve il strateji ve planları ile uyumlu 
planlama ve uygulama yapması 
gerekmektedir.  
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V-Sorun çözümünde “soruna en 
yakın birimin etkin müdahalesi” 
esas alınmalı, yerel ve soruna en 
yakın sorun çözme kapasiteleri 
geliştirilmeli ve aktive edilmelidir. 

VI-“Kapsayıcı Büyüme ve Kal-
kınma” anlayışı esas alınmalı kal-
kınma ve gelişmeden toplumun tüm 
katmanlarının mümkün olduğunca 
istifadesine önem verilmelidir.

VII-“Sürdürülebilir Kalkınma” 
anlayışı esas alınmalı ve kalkınma-
nın toplumun bütüncül gelişimiyle 
sürdürülebilir kılınabileceği unu-
tulmamalıdır.

VIII-“Performans Değerlendir-
mesi ve Yönetimi” dikkate alınarak 
bu alandaki kurum ve kuruluşlar 
ile yöneticilerin performansları 
bu alanda belirlenecek kriterlerle 
değerlendirilmeli ve performansları 
devamlı geliştirilmelidir.

IX-“Entegre Çözüm” esas 
alınmalı işsizlikle ve yoksullukla 
mücadeleye etki eden işgücü piya-
sası, yatırım ortamı, sosyal güvenlik 
düzenlemeleri, teşvik ve krediler, 
mevzuat ve idari düzenlemeler gibi 
enstrümanlar hep birlikte, enteg-
re, eş zamanlı, maksimum sonuç 
verecek ve birbirlerinin etkilerini 
arttıracak şekilde kullanılmalıdır.

X-“Sorun Önceliği Algılaması 
Değişimi” gerekmektedir. Vali 
kaymakam, belediye başkanları 
ve katkı verecek tüm aktörlerin 
işsizliğin ve yoksulluğun, büyüme 

kalkınmanın sürdürülebilirliği ve 
kapsayıcılığının emniyet, asayiş, 
terörle mücadele, eğitim, tarım, alt-
yapı gibi diğer alanlar kadar önemli 
olduğu kavranmalıdır.

XI-“Sorunların Bağlantılı Ol-
duğu” dikkatlerden kaçırılmamalı, 
işsizliğin ve yoksulluğun emniyet, 
asayiş, terörle mücadele, sosyal 
yardımlar, sosyal hizmetler, sosyal 
güvenlik, sosyal barış ile bağlantılı 
sonuçlar doğurduğu unutulma-
malıdır.

XII-Proje ve uygulamalarda 
“farkındalık yaratma ile sınırlı kalın-
mamalı, farkındalığın uygulamaya 
geçirilmesi sağlanmalı”dır. 

XIII-Sorunun çözümünde valiler, 
kaymakamlar ve belediye başkan-
ları, stratejik yönetici vizyon ve mis-
yonunu aşan şekilde zaman zaman 
“iyi yönetici kalıplarının ötesine 
geçen sosyal değişim yaratabilecek 
iyi liderlik” sergilemelidir.

Kamu yönetiminin bu yönde 
şekillenmesinde ülkemizde özel-
likle vali kaymakam ve belediye 
başkanlarımızın “sosyal farkındalığı 
yüksek” yani sosyal ortaklar ve 
sivil toplumla iç içe onların yaşadığı 
işsizlik ve yoksulluk sorunlarına 
duyarlı, sorunu onlarla beraber 
çözmeye çalışan, bu yönde “moti-
vasyon becerisi yüksek”, “vizyon 
ortaya koyabilen yani vizyoner”, 
“öz farkındalığı yüksek”, kendini bu 
amaca yönlendirmesi noktasında “öz 
yönetim kabiliyetine sahip”, “hedef 
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yönelimli” gerektiği zamanlarda 
durumun özelliğinin gerekleriyle 
sınırlı “amaç ve aksiyon yönelim-
li” de olabilen “liderlik” özellikleri 
göstermesi gerekmektedir.

Çözüm yöntemleri her başlık 
altında ayrıntılı çözüm önerilerini 
içermekle birlikte ana başlıklar 
halinde şu şekilde ifade edilebilir. 
Bu önlemlerin entegre ve eş zamanlı 
uygulamaya geçirilmesi azami etki 
yaratacaktır.

1-İşsizlikle ve yoksullukla müca-
delede toplumsal mutabakat sağ-
lanması ve seferberlik ilan edilmesi, 
merkezi seviyede Ekonomik Sosyal 
Konsey, Üçlü Diyalog Mekanizmaları 
ve Sosyal Diyalogun, taşrada da her 
türlü kurul ve istişare mekanizma-
larının bu yönde kullanılması,

2- Merkez, il ve yerel bazda “İş-
sizlikle ve Yoksullukla Mücadele ve 
Sosyal Gelişme Acil Eylem Planı” 
hazırlanması,

3-Sorumluluğun yatay yayılması 
anlamında sosyal ortaklar yani 
işçi ve işveren konfederasyon ve 
sendikaları, odalar ve sivil toplum 
örgütleri, üniversitelerin kamu ile 
birlikte işin içine girmeleri sorum-
luluk almaları ve kaynaklarını bu 
yöne yönlendirmelerinin sağlanması,

4-İşsizlikle ve yoksullukla müca-
dele ile sosyal gelişme yönetiminde 
sorumluluğun dikey yayılması, 
valilik ve kaymakamlıklar ile be-
lediyelerin aktif rol almaları,

5-Valilik ve kaymakamlıkların 

yatırım çekme ve istihdam yarat-
ma ile ilgili “tek durak ofis” olarak 
işlemesi, yatırımcıların tüm iş ve 
işlemleri tek yerde tamamlamaları,

6-Bölge, il ve ilçeler bazında re-
kabet üstünlük alanları belirlenerek, 
vergi ile prim teşvik ve istisnalarının 
bölge, il ve ilçe rekabet üstünlüklerini 
destekler yönde kullanılması, her 
bölge, il ve ilçenin rekabet üstünlüğü 
olan alana ve o alanda yatırım ve 
yatırımcı çekmeye yönlendirilmesi, 
bu anlayışın “Marka Kentler” yak-
laşımıyla entegrasyonu,

7-“Ulusal Rekabet Kurumu” 
kurularak, hem ulusal hem de yerel 
rekabet endeks ölçümleri yapılma-
sı, sivil bir inisiyatif olarak gelişen 
Uluslararası Rekabet Araştırmaları 
Kurumu (URAK)’nun hazırladığı 
“İllerarası Rekabet Araştırmaları 
Endeksi”nde2 yer alan;
n	Rekabet Endeksi,
n	Beşeri Sermaye ve Yaşam 

Kalitesi Alt Endeksi,
n	Markalaşma Becerisi ve Ye-

nilikçilik Alt Endeksi,
n	Ticaret Becerisi ve Üretim 

Potansiyeli Alt Endeksi,
n	Erişilebilirlik Alt Endeksi
kullanılarak illerindeki rekabeti 

etkileyen değişkenler, ağırlıklan-
dırmalar, hesaplama yöntemleri ve 
başvurulan kaynaklar, tüm veriler 
ve parametrelerin istihdam ve yatı-
rım ekseninde devamlı değerlendiril-
2– http://www.mirket.net/urak/wp-content/up-
loads/2014/04/URAK_IllerarasiRekabetcilikendek-
si2009-2010.pdf
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mesi, illerin rekabet pozisyonlarının 
sürekli iyileştirilmesi,

8-Marka ve patent yaratıcılığı 
ve tasarım alanlarına özel önem 
verilmesi ve teşvik edilmesi,

9-Araştırma geliştirme (ARGE) 
alanının başlı başına bir istihdam 
sektörü olarak ortaya çıkarılması, 
bu alan ve bu alana yatırımın en 
yüksek düzeyde özendirilmesi, bu 
alana yatırımın istihdam yaratan 
zincirleme etkisinin unutulmaması,

10-İş Kanunu başta olmak üze-
re, çalışma hayatı ve mevzuatı ile 
endüstriyel ilişkiler sistemindeki 
istihdamı artırmaya engel olan hü-
küm ve uygulamaların kaldırılması,

11-“Teşvik Sistemi”nin teşvik-
lerin yatırımcı ve sermaye çekecek 
ve istihdam odaklı yapılanması ve 
performansları ile devamlılığının il 
ve ilçe bazında izlenmesi sistemi 
kurulması ve işletilmesi,

12-“Büyük Yatırım Projeleri Özel 
Teşvik Sistemi” esaslı il bazında 
özel çalışmalar yapılması, il’i büyük 
yatırımcılar için cazip hale getirecek 
altyapıyı oluşturacak çalışmalar 
yapılması,

13-Sosyal yardım sisteminin, 
devamlı sosyal yardım vermek 
yerine, “istihdam edilebilir kılma 
ve iş kazandırma odaklı” yeniden 
yapılandırılması, sosyal yardım-
ların kişilerin kendilerini istihdam 
edilebilir kılma yönündeki eğitim 
başta olmak üzere gayretleri ile 
ilişkilendirilmesi,

14-Sosyal yardım alanların 
“Kamu Yararına Çalışma” ya da 
“Toplumsal Amaçlı İstihdam” 
yöntemiyle ağaçlandırma, sosyal 
hizmetler, evde bakım, özürlü bakımı 
gibi işlerle istihdama kazandırılması, 
gerekirse bunlara eğitim ve kurslarla 
beceri kazandırılması,

15-Çalışma ve İş Kurumu İl Mü-
dürlüklerinin bürokratik yazışmalar 
yapan yapıdan kurtarılarak, alana 
inen ve aktif çalışan kariyer, iş ve 
meslek danışmanları, mesleki eği-
timciler, iş ve işveren ile yatırım des-
tek danışmanları şeklinde sayılarının 
arttırılması, iş ve işçi arayanlar için 
“Aktif İstihdam Tedbirleri” uygular 
bir kurum haline getirilmesi

16-Sosyal güvenlik sisteminin 
kayıt dışılığı önleyecek şekilde işle-
yişinin takibi, esneklikle güvencenin 
en uygun şekilde entegrasyonu 
çerçevesinde çalışmalar yapılması,

17-Sosyal güvenlik sistemi içinde 
primli ve primsiz sistemin birbirinin 
etkisini azaltır ve olumsuz etkiler 
şekilde işleyişi yerine primsiz sis-
temin primli sisteme aktif çalışan 
sağlayarak destekler şekilde işletil-
mesinin sağlanması, sosyal güvenlik 
fon birikimleri başta olmak üzere, 
bireyin ortak olduğu ulusal servetin 
en iyi bir biçimde kullanılabilmesini 
sağlamak üzere primli ve primsiz 
sosyal güvenlik performansının il 
bazında takibi gelir arttırıcı ve gider 
azaltıcı önlemlerin alınmasının 
sağlanması,
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18- Kayıt dışı ekonomi ve kayıt 
dışı istihdamın il bazında azaltıl-
ması, kayıtlılığın teşviki, kayıt dışı 
riskinin azaltılması ve önlenmesi 
için işverenler, çalışanlar ve onların 
örgütlü yapıları olan sendikalar ile 
eğitim, bilinçlendirme çalışmaları 
yanı sıra, denetim fonksiyonunun 
iyi kullanılmasının sağlanması, 

19-Girişimciliği ve kendi işini 
kurmayı özendirecek sistemin iyi 
işletilmesi, KOSGEB çalışmalarının, 
İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM), KOBİ 
Proje Destek Programı, Tematik 
Proje Destek Programı, İşbirliği 
Güçbirliği Destek Programı, ARGE, 
İnovasyon ve Endüstriyel Uygula-
ma Destek Programı, Genel Des-
tek Programı, Gelişen İşletmeler 
Piyasası Kobi Destek Programı, 
Kredi Faiz Desteği, Laboratuvar 
Hizmetleri, Uluslararası Kuluçka 
Merkezi ve Hızlandırıcı Destek 
Programı, KOBİGEL- KOBİ Gelişim 
Destek Programı ve üniversiteler 
bünyesinde bulunan ya da özel Gi-
rişimcilik Kuluçka Merkezlerinden 
etkin yararlanmanın gözetim, dene-
tim ve yönlendirmesinin yapılması,

20- “Türkiye Girişimcilik Stra-
tejisi ve Eylem Planı-GİSEP (2015-
2018)”nın iller bazında uygulan-
masının takip ve koordinasyonun 
sağlanması

21-Okullarda ve her eğitim 
platformunda “girişimcilik” eği-
timlerinin verilmesi, 7-14 yaş arası 
geliştiği bilimsel olarak ortaya ko-

nulan girişimciliği geliştirmek üzere 
çalışmalar yapılması, girişimciler 
için her türlü desteğin verilmesi ve 
yönlendirmenin yapılması

22-Eğitim ve mesleki eğitim 
sisteminin hem orta öğrenim hem 
de yükseköğrenimde “Okul-Sanayi 
İşbirliği” sağlanarak “Okuldan İşe”  
şeklinde yapılandırılması

23-İnsan kaynakları politikasının 
yeniden yapılandırılması, merkez 
ve taşrada geleceğe dair hangi 
meslek, iş ve istihdam alanlarına 
ihtiyaç duyulacağına dair analizler 
yapılarak, insan kaynağımızın bu 
analiz sonuçlarına göre planlan-
ması ve yetiştirilmesi, yakın çevre 
başta olmak üzere diğer yerlerdeki 
analizler de değerlendirilerek insan 
kaynağı ihraç planlaması yapılması,

24-Mesleki eğitimin bu analiz 
ve planlara göre merkez ve yerelde 
yapılanması, mesleki eğitim dal ve 
alanlarının yerel ihtiyaçlara cevap 
verecek şekilde planlanması,

25-Hayat boyu öğrenim ve 
işbaşında eğitim programlarının 
düzenlenmesi, bu konuda eğitim 
kurumları, sendikalar ve işverenlerin 
yönlendirilmesi ve desteklenmesi, 
istihdam edilebilirliğin sürdürüle-
bilirliğine destek verilmesi,

26- Hayat Boyu Öğrenme(HBÖ) 
Strateji Belgesi ve Eylem Planı 2014-
2018’nın iller bazında ve yerel bazda 
uygulanmasının koordinasyon ve 
takibinin yapılması,

27-İş kaybetme riski olanlara özel 
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programlar uygulanması ve işsizler 
ordusuna katılmalarının pro-aktif 
olarak önlenmesi,

28- Tarım sektöründen koparak 
kırdan kente gelenlere özel sosyal 
yardım ve istihdam programları 
tasarlanarak uygulanması, onları 
istihdam edilebilir kılmaya önem 
verilmesi,

29-Yatırım ve yatırımcı önündeki 
tüm bürokratik engellerin kaldırıl-
ması, her ilde bunlar için “Tek Adım 
Ofisler” kurulması

30-Ekonominin yatırım ve 
sermaye çekecek şekilde yapı-
landırılması ve işlemesi, yerelde 
geçerli teşviklerin çok iyi tanıtıl-
ması, organize sanayi bölgelerinin 
kapasitelerinin geliştirilmesi mevcut 
kapasiteyi kullanmalarının yakın 
takip ve gözetimi, 

31-Devletin gelir toplama ve har-
cama yapması sırasında ve sosyal 
yardımlarda yoksulluk sınırlarının 
dikkate alınması

32-İşgücü maliyeti ve sabit ser-
maye oluşumu içindeki her bileşende 
yer alan hususlarda düzenleme ya-
pılarak maliyetlerinin takip edilmesi 
ve azaltılması

33-Küçük ve orta boy işletme-
lere istihdam odaklı destekler ve 
teşvikler sağlanması ve bunların 
kullanım performanslarının takip 
edilmesi

34-Rant yaratan ve sermaye 
sahibine yarayan büyüme yerine 
istihdam sağlayan büyüme poli-

tikalarının uygulanmasına önem 
verilmesi

35-Üretime kaynaklık etmeye-
cek tasarrufların atıl rant alanlarına 
yönelmesi ve ekonomi dışına çekil-
mesini önlemek için yerel bazda özel 
çalışmalar yapılması, sermayenin 
istihdam yaratan yatırımlara yö-
neltilmesi,

36- Kredi politikalarında istihdam 
yaratma kapasitesinin bir teşvik 
unsuru olarak değerlendirilmesi, 
kredi faiz miktar ve sürelerinin is-
tihdam artışı sağlanmasına endeksli 
belirlenmesi için çaba sarf edilmesi,

37-İstihdam ve girişimciliğe 
prim veren mikro kredi anlayışının 
yaygınlaştırılması,

38-Özel istihdam bürolarının 
çalışmalarının yakından izlenmesi, 
daha aktif hale getirilmesi, özel istih-
dam kurumlarının kamu istihdam 
kurumlarıyla birbirlerini tamamlar 
biçimde çalışmasına önem verilmesi,

39-Kadınların işgücüne katılı-
mını ve istihdamını desteklemek 
için çocuk, hasta ve yaşlı bakım 
alanlarının desteklenmesi,

40-İller özelinde etkili olabilecek 
sınır ticareti, sınır ticaret ihtisas 
bölgeleri gibi potansiyellerin iyi 
değerlendirilmesi,

41-İldeki sanayi ve ticaretin 
geliştirilmesi için başta odalar ve 
borsalar olmak üzere her kuruluşun 
çalışmalarının yakından izlenmesi, 
desteklenmesi ve yönlendirilmesi, 

42-İhracat için yatırım ve üre-
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timi artırmak, yabancı sermaye 
ve teknoloji girişini hızlandırmak, 
ekonominin girdi ihtiyacını ucuz 
ve düzenli şekilde temin etmek, dış 
finansman ve ticaret imkânlarından 
daha fazla yararlanmak üzere ser-
best bölgelerde ve organize sanayi 
bölgelerinde çalışan firmalar ile 
yakından ilgilenilmesi, sorunlarının 
çözülmesi, çalışmalarının takibi ve 
desteklenmesi.

İşsizlik, yoksulluk, az gelişmişlik 
hem bir sonuç hem de terör, çatışma, 
suç, göç ve sosyal sorunlar gibi başka 
sorunlar zincirinin nedenidir. Kamu, 
yöneticilerinden bu neden-sonuç 
zincirinin kırılmasını beklemektedir. 

Bu etki, kamu yönetiminin insan 
hayatına en etkin ve etkili dokunuşu 
olma kapasitesine sahiptir. 

Merkezi idaredeki tüm yönetici-
ler, valiler, kaymakamlar, belediye 

başkanları, sosyal ortaklar, sivil 
toplum örgütleri, üniversiteler ve 
destek sağlayabilecek herkes, her 
kurum ve kuruluşun; 
n	Daha iyi ve sürdürülebilir bir 

sosyal güvenlik sistemi,
n	Gelişmiş demokrasi,
n	İleri seviyede insan hakları,
n	İşsizlik ve yoksulluğun azal-

tılması,
n	İşsizlik ve yoksullukla bağlan-

tılı terör, şiddet ve sosyal problemler 
riskinin azaltılması,
n	Sosyal gelişmenin tüm yön-

leriyle sağlanması,
n	Kapsayıcı ve sürdürülebilir 

bir kalkınmanın yakalanması, 
n	İnsan kaynağımız etkin 

kullanılması için hep birlikte el ele 
“kamu”yu hak ettiği en iyi biçimde 
yönetmeye destek vermesi temen-
nimizdir.  
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ÖZ
Bu çalışmada 6012 sayılı Türk Ti-

caret Kanunu’nda düzenlenen ve iş-
çiler açısından önemli hukuki sonuç-
lar doğuran birleşme, bölünme ve tür 
değiştirme yolu ile işyerinin devrinin 
işçilere ve iş sözleşmelerine etkisi 

kapsamında işçilere tanınan teminat 
talep hakkı ve müteselsil sorumluluk 
konuları incelenmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: İşçi, İşveren, İş 
Sözleşmesi, Müteselsil Sorumluluk, 
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ABSTRACT
In this study, the effects of transfer-

ring the operating rights through split, 
merger and operation type change, w-
hich take place in the Turkish Commer-
cial Act (Code No.6102), on workers and 
labour acts will be discussed. In this 

context, “collateral right to demand” 
and “mutual responsibility” issues will 
be examined.

Keywords: Worker, Employer, Emp-
loyment Contract, Joint Liability, the 
Right to Demand a Guarantee.

TRANSFER OF BUSINESS RELATIONSHIP OF STRUCTURAL CHANGES 
IN COMMERCIAL COMPANIES: “THE RIGHT TO DEMAND 
A GUARENTEE” AND “JOINT LIABILITY”
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GİRİŞ
Ticari şirketlerin birleşme, bö-

lünme ve tür değiştirme şeklinde 
yapı değişikliğine uğramasına bağlı 
olarak, devreden şirket bünyesinde 
4857 sayılı İş Kanunu çerçevesinde 
çalışan işçilere kanun koyucu tara-
fından bir takım imkânlar getirilmiş-
tir. Şirket çalışanlarının, iş sözleş-
melerinin yeni işverene geçişi kap-
samında, işçilere itiraz hakkı ve te-
minat talep etme hakkı tanınmıştır. 
Yine şirket çalışanlarının, devreden 
şirket işvereninden olan alacakların-
dan, devralan şirket işvereninin mü-
teselsil sorumluluğunun gündeme 
geleceği düzenleme altına alınmıştır.

Çalışmamızda, yapı değişikliğine 
uğrayan şirket çalışanlarına sağla-
nan teminat talep etme hakkı ve 
işçi alacakları dolayısıyla, devreden 
şirket ile devralan şirket işverenle-
rinin müteselsil sorumluluğu konu-
ları ele alınacaktır. Yapı değişikli-
ğine bağlı olarak iş sözleşmesinin 
yeni işverene geçişi kapsamında 
işçiye tanınan itiraz hakkı, farklı 
bir çalışmamızın konusunu teşkil 
etmesi dolayısıyla, bu çalışmamı-
zın konusunu oluşturmamaktadır.

A. TEMİNAT TALEP ETME 
HAKKI
TTK. m.178/5’te, “İşçiler muaccel 

olan ve birinci fıkrada öngörüldüğü 
şekilde muaccel olacak alacakları-
nın teminat altına alınmasını iste-
yebilirler.” denmek suretiyle, itiraz 

eden işçinin, alacaklarına karşılık 
teminat talep etme haklarını dü-
zenlemiştir. Teminat talep etme 
hakkının, İşK. m.6’da bir karşı-
lığı yoktur.1 Bu bağlamda, işyer-
leri devredilen işçilere İşK. m.6’da 
böyle bir hak tanınmamışken, TTK. 
m.178/5’te teminat talep etme hak-
kının tanınmasının, işçinin korun-
ması adına önemli bir düzenleme 
olduğu ileri sürülebilmektedir. 

TTK. m.178/5’te birinci fıkraya 
yollama yapılmıştır ancak görül-
düğü üzere, TTK. m.178/1’de alacak-
ların muacceliyeti ile ilgili herhangi 
bir düzenlemeye rastlanılmamak-
tadır. Dolayısıyla, söz konusu yol-
lamayı kanun koyucunun sehven 
yaptığından bahisle, aslında mü-
teselsil sorumluluğun kapsamına 
girecek alacakları düzenleyen TTK 
m.178/3’e yapılması gerektiği dokt-
rinde ileri sürülmüştür.2 Yine bu 
hususta, TTK. m.178/5’te yer alan 
yollamanın TTK. m.178/3’e yapıl-

1– EKMEKÇİ, Ömer, “Şirketin Bölünmesi, Birleş-
mesi ve Tür Değiştirmesinin İş İlişkilerine Etkisi İş 
Kanunu-Türk Borçlar Kanunu-Türk Ticaret Kanunu 
Çelişkisi”, Sicil İş Hukuku Dergisi, Y.2011, S.24, s.154-
159, s.157; ÖZKARACA, :“6102 Sayılı Türk Ticaret 
Kanunu’na Göre Şirketlerin Birleşmesi Bölünmesi 
ve Tür Değiştirmesinin İş Hukukuna Etkileri” (Yapı 
Değişiklikleri), İş Hukukunda Güncel Sorunlar 
(2), Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 
Seminer-25 Mayıs 2012. İstanbul 2012, s.103-172, 
s.163; 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.38. ALP, Mustafa, Yeni Türk 
Ticaret Kanununa Göre Bölünme, Birleşme ve 
Tür Değiştirmenin İş İlişkilerine Etkisi (TTK 178; 
158; 190), Çalışma ve Toplum, Ekonomi ve Hukuk 
Dergisi, 2012/I, S.32, s.71, 73; MOLLAMAHMUTOĞ-
LU, Hamdi/ASTARLI, Muhittin, İş Hukuku, 5.Baskı, 
Ankara 2012, s.253.

2– EKMEKÇİ, s.157; ÖZKARACA, Yapı Değişiklikleri, 
s.163.
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ması gerektiği yönündeki görüşe,3 
mehaz kanunda yer alan düzenle-
meler benzer doğrultuda ışık tut-
maktadır.4

TTK. m.178/5 düzenlemesinde 
genel bir üslup kullanılmıştır an-
cak teminatın türü, teminatın nasıl 
ve kimden talep edileceği husus-
larına değinilmemiştir. Çalışma-
mızda bu kapsamda bir inceleme 
yapılacaktır. 

1. Uygulama Alanı
Ticari şirketlerin birleşme ve 

bölünme şeklinde yapı değişik-
liğine bağlı olarak, işverenin de-
ğişmesi sonucunda TTK. m.178/5 
uygulanabilecektir.

Ticari şirketin tür değiştirme-
sinde bir işveren değişikliği söz ko-
nusu olmadığından bahisle, TTK. 
m.178/5’in burada uygulanama-
yacağı düşünülebilir.5 Ancak TTK. 
m.190’da, m.178’e yollama yapı-
lırken “iş sözleşmesinden doğan 
borçlar hakkında” m.178’in uygu-
lanacağı ifade edilmiştir. Bu bağ-
lamda teminatın, iş sözleşmesin-
den doğan borçlar için verileceği 
göz önünde bulundurulduğunda, 
tür değiştirmede de işçilerin te-
minat talebinde bulunabilmeleri 
mümkündür.6 Ancak aksi yönde 
bir görüşün mevcut olduğunu da 
belirtmek gerekir.7 
3– EKMEKÇİ, s.157.

4– Daha ayrıntılı bilgi için bkz. ÖZKARACA, Yapı 
Değişiklikleri, s.163.

5– Daha ayrıntılı bilgi için bkz. ÇOŞTAN, Hülya, 
Birleşme, Bölünme ve Tür Değiştirme Kararları, 
Ankara 2013, s.46-49.

6– ÖZKARACA, Yapı Değişiklikleri, s.164.

7– Daha ayrıntılı bilgi için bkz. COŞTAN, s.46-49.

2. Teminat Talep Edebilecek 
İşçiler
Teminat talep edebilecek işçiler 

bakımında doktrinde farklı görüşler 
ileri sürülmüştür. Bir görüşe göre; 
TTK. m.178’in iş sözleşmelerinin 
devri ve sonuçları düzenlendiğini, 
bu açıdan teminat talep hakkının 
sadece devrolunan yahut tür değiş-
tiren şirketin işçilerine tanınması 
gerektiği savunulmaktadır.8 

Aksi bir görüş, genel olarak bir-
leşmede teminat istemlerini düzen-
leyen TTK. m.157’de “birleşmeye 
katılan şirketlerin alacaklıları”, bö-
lünmeyi konu alan TTK. m.174’te 
“bölünmeye katılan şirketlerin a-
lacaklıları”, TTK m.178/5’te ise “iş-
çiler”e teminat hakkı tanınmasına 
dikkat çekmektedir.9  Bu görüşe 
göre, birleşmeye katılan şirketlerde 
devreden veya devralan olarak ay-
rım yapılmadığına göre, teminat 
hakkının da tüm işçilere tanınması 
gerekir.10

TTK. m.157, m.174 ve m.175 hü-
kümleri birlikte değerlendirildi-
ğinde, teminat talep hakkı bağ-
lamında, alacaklılar arasında bir 
ayrıma gidilmediği görülmektedir. 
Kanaatimizce, teminat talep ede-
bilme hakkının yapı değişikliğine 

8– SENYEN KAPLAN, E. Tuncay, “İşyeri Devri-
nin, 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.30; 
TEKİNALP, Ünal, “Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre 
Sosyal Plan”, İş Dünyası ve Hukuk, Prof. Dr. Tankut 
Centel’e Armağan, İstanbul 2011, s.1090; ÖZKARACA, 
Yapı Değişiklikleri, s.165

9– ÖZKARACA, Yapı Değişiklikleri, s.165.

10– COŞTAN, s.127-128; ÖZKARACA, Yapı Değişik-
likleri, s.166.
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uğrayan şirketin tüm çalışanla-
rına ayrım yapılmaksızın tanın-
ması gerekmektedir. Dolayısıyla, 
TTK. m.178/5’te bahsi geçen işçiler, 
yapı değişikliğine uğrayan şirkette 
çalışan tüm işçilerdir.

3. Talep Usulü
TTK. m.178/5 hükmü teminat 

talep hakkını düzenlemektedir. An-
cak, teminat talebinde nasıl bulu-
nulacağına ilişkin esaslar düzen-
lemede belirtilmemiştir. Bu kap-
samda doğabilecek belirsizliklerin 
önüne geçmek için, ileri sürülen 
doktrindeki bir görüşe göre; teminat 
talep usulü hususundaki bu boşlu-
ğun, ticari şirketlerin birleşmesi ve 
tür değiştirmesinde TTK. m.157 ile, 
bölünmesinde TTK. m.174 ile doldu-
rulabileceği ileri sürülmektedir.11

a. İlan
Birleşmede; TTK. m.157’ye göre 

teminat talebi, birleşmenin huku-
ken geçerlilik kazanmasından, yani 
birleşmenin TTK. m.153 uyarınca 
ticaret siciline tescilinden itibaren 
3 ay içerisinde yapılması gerekir. 
Teminat altına alma yükümlülüğü 
devralan şirkettedir. Birleşmeye 
katılan şirketlerin, alacaklılarına, 
Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde 
yedişer gün arayla, 3 defa yapa-
cakları ilanla, teminat haklarını bil-

11– ÖZKARACA, Yapı Değişiklikleri, s.167. Daha ay-
rıntılı bilgi için bkz. GÜNDOĞDU, Gökmen/KAPLAN, 
Hasan Ali, Türk Ticaret Kanunu Tasarısı’nda Bölün-
menin İş İlişkisine Etkisi, Prof. Dr. Tankut CENTEL’e 
Armağan, İstanbul 2011, s.1022.

dirmeleri gerekir (TTK. m.157/2).12 
Bahsi geçen ilan yükümlülüğünün 
istinası, TTK. m.157/2’nin ikinci 
cümlesinde düzenlenmişti.13 Ancak 
5335 sayılı Kanunun 12. maddesi 
ile TTK. m.157/2’de yer alan işlem 
denetçisince, birleşmeye katılan 
şirketlerin serbest malvarlıkla-
rının, ödenmesine yetmeyeceği 
bilinen bir alacakları bulunma-
dığı veya böyle bir alacak istemi 
beklenmediği hususu doğrulan-
dığı takdirde, ilan yükümlülüğü-
nün ortadan kalkacağına ilişkin 
düzenleme yürürlükten kaldırıl-
mıştır. Dolayısıyla, düzenlemenin 
değişiklik neticesinde ortaya çıkan 
son hali kapsamında, birleşmeye 
katılan alacaklılar her hâlükârda 
söz konusu ilanı yerine getirmekle 
yükümlüdürler.

Bölünmede; TTK. m.174’e göre, 
bölünmeye katılan şirketlerin a-
lacaklıları, Türkiye Ticaret Sicili 
Gazetesinde, yedişer gün aralık-

12– PULAŞLI, Hasan, 6102 sayılı Türk Ticaret Ka-
nununa Göre Yeni Şirketler Hukuku Genel Esaslar, 
Ankara 2012, s.127. PULAŞLI, bu kapsamda ilgili 
alacaklıların, alacaklı oldukları şirketleri kolaylıkla 
tanıyabilmeleri açısından ilanda, ticaret siciline te-
scille sona eren şirketlerde dahil, birleşmeye katılan 
bütün şirketlerin yer almasının yerinde olacağını 
ifade etmiştir. (PULAŞLI, s.127 vd.).

13– 6335 sayılı Kanun’un 12’nci maddesi ile ikinci 
fıkra değiştirilmiştir. İkinci fıkranın değişiklikten 
önceki hali için bkz. ‘‘Birleşmeye katılan şirketler; 
alacaklılarına, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde, 
tirajı ellibinin üstünde olan yurt düzeyinde dağıtımı 
yapılan üç gazetede yedişer gün aralıklarla üç defa 
yapacakları ilânla ve ayrıca internet siteleri-
ne konulacak ilânla haklarını bildirirler. İşlem 
denetçisi, birleşmeye katılan şirketlerin serbest 
malvarlıklarının, ödenmesine yetmeyeceği bilinen 
bir alacakları bulunmadığını veya böyle bir alacak 
istemi beklenmediğini doğruladığı takdirde ilân 
yükümlülüğü ortadan kalkar.’’
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larla üç defa yapılacak ilanla14 ve 
sermaye şirketlerinde ayrıca in-
ternet sitesine de konulacak ilanla, 
alacaklarını bildirmeye ve teminat 
verilmesi için istemde bulunmaya 
çağrılırlar. Bu ilanların yayımı ta-
rihinden itibaren üç ay15 içinde, is-
temde bulunan alacaklıların ala-
cakları, bölünmeye katılan şirket-
lerce teminat altına alınmak zorun-
dadır (TTK. m.175/I). 

b. Teminat Altına Alma 
Yükümlülüğünü Ortadan 
Kaldıran Haller
Birleşmede, teminat altına alma 

yükümlülüğünün istisnası TTK. 
m.157/3’te düzenlenmişti.16 Ancak 
6335 sayılı Kanunun 12. maddesi ile 
söz konusu istisna yürürlükten kal-
dırılmıştır. Bu bağlamda, TTK’daki 
birleşmeye ilişkin hükümler neti-
cesinde, devralan şirket, herhangi 
ayrık bir durum söz konusu olmak-
sızın, teminat verme yükümlülüğü 
altındadır.

Bölünme ile alacaklıların ala-
caklarının tehlikeye düşmediğinin 
ispatı hâlinde, teminat altına alma 
yükümlülüğü ortadan kalkar (TTK. 
14– Bölünmede ilan yükümlülüğünün istisnası 
mevcut değildir. Dolayısıyla herhâlükârda belirtilen 
ilanın yapılması gerekir (COŞTAN, s.204-205.).

15– Söz konusu süre Adalet Komisyonu 
değişikliğinden önce iki ay olarak düzenlenmişti. 
Ancak sürenin kısa olduğu gerekçesiyle üç aya 
çıkarılmıştır (ÖZKARACA, s.169).

16– 6335 sayılı Kanun’un 12’inci maddesi ile üçüncü 
fıkra yürürlükten kaldırılmıştır. Üçüncü fıkranın 
yürürlükten kaldırılmadan önceki hali için bkz. 
‘‘Devralan şirket alacağın birleşme dolayısıyla 
tehlikeye düşmediğini bir işlem denetçisi raporuyla 
ispat ederse, teminat verme yükümlülüğü ortadan 
kalkar.’’

m.175/II). Bu kapsamda, alacaklıla-
rın alacaklarının tehlikeye düşme-
diğinin ispatı, bir işlem denetçisinin 
raporuna tabi tutuluyordu. Ancak 
6335 sayılı Kanunun 41. maddesi 
ile getirilen değişiklik sonucunda 
“bir işlem denetçisinin raporuyla” 
ibaresi düzenleme metninden çı-
karılmıştır.

Teminat altına alma yüküm-
lülüğü kapsamında, birleşme ve 
bölünme kurumları yükümlülüğü 
ortadan kaldıran haller bakımın-
dan farklılık arz etmektedirler. Zira, 
6335 sayılı Kanun değişikliğinden 
önce teminat altına alma yüküm-
lülüğüne ilişkin istisnai hükümler 
hem birleşme hem de bölünme ku-
rumları açısından ayrı ayrı düzen-
lenmişti. Ancak, 6335 sayılı Kanun 
çerçevesinde gerçekleştirilen de-
ğişiklik neticesinde, birleşme kap-
samında teminat altına alma yü-
kümlülüğünün istisnası ortadan 
kaldırılmıştır.

Birleşmede kurumunda, alacak-
lıların zarara uğramayacaklarının 
anlaşılması halinde, yükümlü şirket 
teminat göstermek yerine borcu 
ödeyebilmektedir (TTK. m.157/4). 
Yine benzer şekilde, bölünme ku-
rumunda da alacaklıların zarara uğ-
ramayacaklarının anlaşılması hâ-
linde, şirket, teminat göstermek ye-
rine borcu ödeyebilmektedir (TTK 
m.175/III).

TTK. m.175 hükmünü irdelediği-
mizde, mevcut düzenleme şirketlerin 
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bölünmesi bağlamında, alacakların 
teminat altına alınmasına büyük ö-
nem vermiştir. Zira bölünme ile bölü-
nen şirket ortadan kalkmakta veya 
malvarlığı azalmaktadır. Bu durum 
bölünen şirketin alacaklılarının ko-
runmasını daha hayati kılmaktadır. 
Hatta bölünme kararı ancak istenen 
teminatlar sağlandıktan sonra alı-
nabilmektedir (TTK m.173/I). Diğer 
bir ifade ile, istenen teminatın veril-
memesi, bölünme sürecini sekteye 
uğratabilmektedir.17 Bu yönüyle bö-
lünme, birleşmeden ayrılmaktadır. 
Zira birleşmenin gerçekleşebilmesi 
için, birleşmeden önce teminat gös-
terme yükümlülüğü bulunmamak-
tadır.18 Yine teminatın talep edile-
ceği şirket bakımından, birleşme ve 
bölünme açısından farlılık söz ko-
nusudur. Zira bölünmede teminat 
bölünme kararı öncesi gösterilmek 
zorunda olduğundan, teminat tale-
binin bölünme öncesinde borçlu olan 
şirkete yöneltilmesi ve bu şirket ta-
rafından teminatı verilmesi gerekir.19

4. Teminatın Türü
6012 sayılı Türk Ticaret Kanu-

nu’nda ticaret şirketlerinin yapı de-
ğişikliklerinde karşılaşılan teminat 
taleplerinin nasıl karşılanacağına 
ilişkin bir düzenleme bulunmamak-
tadır. Bu kapsamda doktrince, te-
minatın ayni veya şahsi olabileceği 
ileri sürülmüştür. Ayrıca taşınır veya 

17– TTK m.173 Gerekçesi.

18– PULAŞLI, s.126-127, s.183; COŞTAN, s.127.

19– COŞTAN, s.207-208.

taşınmazlar üzerindeki rehin hak-
larının, üçüncü kişilere ait malvar-
lıkları üzerindeki ayni teminatların, 
ödeme gücü olan üçüncü kişilerin 
garanti veya kefaletlerinin teminat 
olarak gösterilebileceği kabul edil-
mektedir.20 

5. Teminat Yükümlülüğünün 
İhlal Edilmesi
Teminat gösterme yükümlüğü-

nün yerine getirilmemesi halinde 
ne olacağı hususu belirsizlik arz et-
mektedir. Bu kapsamda doktrinde, 
alacaklının icra veya dava yoluna 
başvurabileceği ifade edilmiştir. An-
cak bunun doğrudan bir zarara yol 
açmayacağı için tazminat davası açı-
lamayacağı da ileri sürülmüştür. Ay-
rıca, TTK. m.157’ye aykırılık dolayı-
sıyla birleşmenin iptal edilemeyeceği 
vurgulanmaktadır.21 Bölünmenin söz 
konusu olduğu hallerde, teminat yü-
kümlülüğünün yerine getirilmemesi 
durumunda ise, teminat gösterme bir 
ön şart olduğu için, şirketin bölün-
mesine engel olmaktadır. 

B. MÜTESELSİL 
SORUMLULUK
I- Devreden Şirket İşvereni ile 
Devralan Şirket İşvereni 
Arasındaki Sorumluluk
Türk Ticaret Kanunu’nda devre-

den işveren ile devralan işverenin, 
işçinin bölünmeden önce vadesi 
gelen alacakları ile hizmet sözleş-
20– ÇOŞTAN, s.207-208.

21– ÇOŞTAN, s.156.
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mesinin normal olarak sona ereceği 
veya işçinin itirazı sebebiyle sona 
erdiği tarihe kadar geçen sürede 
vadesi dolacak olan alacakların-
dan müteselsilen sorumlu olacağı 
düzenlemiştir (TTK. m.178/3).22 Zira 
devralan şirket işvereni, iş sözleş-
mesini bir bütün olarak, bütün hak 
ve borçlarıyla birlikte devralmak-
tadır (TTK m.178/1). İş ilişkilerinin 
devralan şirkete geçişi hususu, TTK. 
m.178/3’te düzenlenen müteselsil 
sorumluluk ile güçlendirilmiştir.

Müteselsil sorumluluğun geti-
rilmesindeki amaç, işçiyi ekonomik 
açıdan işverene karşı korumaktır. 
Devralanın, devredenle yapacağı 
borçları üstlenmeyeceğine ilişkin 
sözleşme geçersiz olup, mütesel-
sil sorumluluk geçerliliğini korur. 
Zira TTK. m.178/3 nispi emredici bir 
hükümdür.23

1. Uygulama Alanı
TTK. m.178/3’teki müteselsil so-

rumluluğun şirketlerin birleşme, 
bölünme ve tür değiştirme şek-
lindeki yapı değişikliği hallerinden 
hangilerinde uygulanabileceğinin 
tespiti hususu önem arz etmek-
tedir.

Birleşme kurumu açısından 
bir tespit yaptığımızda, ticari şir-
22– STREİFF, U./VON KAENEL, A., Arbeitsvertrag, 
Praxiskommentar zu Art. 319-362 Or, 6.Auflage, 
Zürich/Basel/Genf, 2005, OR 333, N.12 (Aktaran, 
ÖZKARACA, Yapı Değişiklikleri, s.147); KRADOLFER, 
D. A., Der Betriebsübergang-Auswirkungen auf das 
Individuelarbeits-verhaeltnis, Zürich 2008, s.105-
106 (Aktaran, ÖZKARACA, Yapı Değişiklikleri, s.147); 
ALP, s.68-69; ALBAYRAK ZİNCİRLİOĞLU, s.35.

23– SENYEN KAPLAN, s.28.

ketlerin gerek devralma şeklinde 
gerekse de yeni kuruluş şeklinde 
birleşmesi halinde, devrolunan şir-
ket veya şirketlerin tüzel kişilikleri 
sona ereceğinden24 (TTK. m.152/3), 
müteselsil sorumluluğun uygulan-
ması mümkün olmayacaktır (İşK. 
m.6/4). Zira, birleşme ile tüzel ki-
şilik, devrolunan şirket açısından, 
tüm hukuki sonuçları itibarıyla son 
bulmaktadır. Ayrıca, söz konusu 
birleşme ile devrolunan şirkete ait 
tüm hak ve borçlar, devralan şir-
kete geçmektedir. Devrolan şirketin 
alacaklıları, birleşmenin gerçekleş-
mesi ile birlikte, sadece devralan 
şirkete başvurabilecektir.25 

Tür değiştirme kurumu açısın-
dan bir tespit yaptığımızda, ticari 
şirketlerin tür değiştirmesi halinde, 
ortaya çıkan yeni şirket eskisinin 
devamı olduğundan, bir başka de-
yişle, tek bir hukuki kişiliğin sadece 
elbisesinin değiştiğinden bahsedi-
lebileceğinden, müteselsil sorum-
luluğun uygulanması mümkün de-
ğildir (İşK. m.6/4).26 

Bölünme kurumu açısından bir 
tespit yaparken, ticari şirketlerin 
bölünmesini, tam bölünme ve kısmi 
bölünme şeklinde ayrı ayrı değer-
lendirmek gerekir. Tam bölünmede, 
bölünen şirketin tüzel kişiliği, ticari 
şirketlerin birleşmesine benzer şe-
kilde ortadan kalktığı için27 (TTK. 
24– MOLLAMAHMUTOĞLU/ASTARLI, s.251-252; 
EKMEKÇİ, s.155; ALBAYRAK ZİNCİRLİOĞLU, s.35.

25– ÖZKARACA, Yapı Değişiklikleri, s.147.

26– ÖZKARACA, Yapı Değişiklikleri, s.148

27– MOLLAMAHMUTOĞLU/ASTARLI, s.251-252; 
EKMEKÇİ, s.155.
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m.179/3), müteselsil sorumluluğun 
uygulanması mümkün değildir. An-
cak, kısmi bölünmede, bölünen şir-
ketin bir kısmı bölünüp bir başka 
şirkete devrolunduğu halde, diğer 
bir kısmı devrolunan şirkette kal-
maktadır. Dolayısıyla, devrolunan 
şirketin tüzel kişiliği varlığını ko-
rumaktadır. O halde, müteselsil so-
rumluluğun söz konusu olabileceği 
tek durum ticari şirketlerin kısmi 
bölünmesidir.28 

2. Kapsamı
İşK. m.6 hükmü, işyeri devri do-

layısıyla devreden işverenin müte-
selsil sorumluluğunun kapsamını, 
devirden önce doğmuş ve muaccel 
hale gelmiş borçlarla sınırlamış-
tır. Bu düzenleme gereğince, işyeri 
devrinden sonra doğan veya mu-
accel hale gelen borçlardan dev-
reden işveren sorumlu tutulama-
yacaktır.29

TTK. m.178/3 hükmü, İşK. m.6’ya 
nazaran devreden işverenin so-
rumluluğunu genişletmiştir.  Zira, 
TTK. m.178’de düzenleme altına alı-
nan müteselsil sorumluluğun kap-
samını tespit ettiğimizde, işçiyi ko-
ruyan bir düzenleme olduğunu gö-
rebiliyoruz. Bu kapsamı şu şekilde 
sıralayabiliriz:
n Bölünmeden evvel muaccel 

olmuş alacaklar.

28– ALP, s.68; ASTARLI, s.99; ÖZKARACA, Yapı 
Değişiklikleri, s.147-148; SENYEN KAPLAN, s.29; 
TEKİNALP, s.1091; MOLLAMAHMUTOĞLU/ASTARLI, 
s.251-252; EKMEKÇİ, s.158; KRODOLFER, s.271.

29– ÖZKARACA, Yapı Değişiklikleri, s.150.

n  Hizmet sözleşmesinin nor-
mal olarak sona ereceği tarihe ka-
dar geçen sürede muaccel olacak 
alacaklar. 
n İşçinin itirazı sebebiyle sona 

erdiği tarihe kadar geçen sürede 
muaccel olacak alacaklar.

Müteselsil sorumluluğun kap-
samı bakımından değerlendirmede 
bulunurken, şirket çalışanlarının iş 
sözleşmelerini, belirli süreli ve be-
lirsiz süreli olarak ayrı ayrı değer-
lendirmek yerinde olacaktır. Belirli 
süreli sözleşmelerde; eski işverenin 
sorumluluğu, sürenin sonuna ka-
dar doğan borçlar kapsamındadır. 
Belirsiz süreli sözleşmelerde ise; 
eski işverenin sorumluluğu, devir-
den itibaren işleyecek olan kanuni 
veya akdi30 fesih bildirim süresinin 
sonuna kadar muaccel olan borçlar 
kapsamındadır.31

İşçinin yapı değişikliğine iti-
razda bulunması durumunda, TTK 
m.178/2 uyarınca, işçinin iş sözleş-
mesi fesih bildirim süresi sonunda 
sona ereceğinden, sözleşmenin be-
lirli veya belirsiz süreli olmasının bir 
önemi olmaksızın, kanuni fesih bil-
dirim süreleri dikkate alınacaktır.32 
Dolayısıyla, bu süre içinde muaccel 
hale gelecek borçlardan, devreden 
işveren ile devralan işveren müte-
selsilen sorumlu olacaktır.

Müteselsil sorumluluğun kap-
samı bakımından, İşK. m.6/3 

30– ALP, s.70.

31– ÖZKARACA, Yapı Değişiklikleri, s.150.

32– ÖZKARACA, Yapı Değişiklikleri, s.150.
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hükmünü incelemek yerinde ola-
caktır. İşK. m.6/3’e kıyasla, TTK. 
m.178/3’ün müteselsil sorumlulu-
ğun kapsamını genişlettiği görül-
mektedir. İşK. m.6/3’te, devrede-
nin sadece devirden önce doğmuş 
ve devir anında vadesi gelmiş olan 
borçlardan müteselsil sorumlu o-
lacağı düzenleme altına alınmıştır. 
Dolayısıyla, devreden işveren, devir 
tarihinden sonra doğmuş ve/veya 
muaccel olmuş işçilik alacakların-
dan sorumlu olmayacaktır.33 An-
cak TTK. m.178/3 hükmü gereğince; 
devrolunan şirket işvereni, devirden 
önce vadesi gelmiş olan borçlardan 
sorumluluğuna ilave olarak, “hiz-
met sözleşmesinin normal olarak 
sona ereceği sürede” veya “işçinin 
itirazı sebebiyle sona erdiği tarihe 
kadar geçen sürede” vadesi gele-
cek alacaklardan, devralan şirket 
işvereni ile müteselsil sorumludur. 
Diğer bir ifade ile devreden işveren, 
devir tarihinden sonra vadesi gele-
cek işçilik alacaklarından devralan 
işverenle birlikte sorumlu olacak-
tır. Özellikle dönemsel ikramiyeler 
ve dönem sonunda ödenen prim-
ler bakımından bu sorumluluk ö-
nem taşımaktadır. Örneğin, işçiye 
yıl içindeki verimi karşılığı, yıl so-
nunda ödenen prim veya ikramiye, 
yıl sonu gelip muaccel olduğunda, 

33– ÇELİK, Nuri, İş Hukuku Dersleri, 25. Bası, 
İstanbul 2012, s.63-64; MOLLAMAHMUTOĞLU/
ASTARLI, 238; SÜZEK, Sarper, İş Hukuku, 9.Baskı, 
İstanbul 2013. s.185; AKYİĞİT, Ercan, İş Kanunu Şerhi, 
C.1, 2. Baskı, Ankara 2006, s.311; ALP, s.69; ÖZKA-
RACA, Özkaraca, İşyeri Devrinin İş Sözleşmelerine 
Etkisi ve İşverenlerin Hukuki Sorumluluğu, 
İstanbul 2008 (İşyeri Devri), s.350-351.

işyeri devredilmiş fakat iş sözleş-
mesinin normal sona erme süresi 
henüz dolmamışsa, bu tutardan 
devreden şirket müteselsilen so-
rumlu olacaktır. Buna karşılık, nor-
mal sona erme süresi içinde mu-
accel olmayıp daha sonra muaccel 
olan bir alacak, kendi döneminde 
doğmuş olursa devreden işverenin 
müteselsil sorumluluğunun olduğu 
savunulmaktadır.34

3. Süresi
Müteselsil sorumluluk, şirketin 

kısmi bölünme şeklinde yapı de-
ğişikliğine uğramasında gündeme 
gelmektedir. Bu kapsamda dev-
reden işverenin sorumluluğu İşK. 
m.6/3’te devir tarihinden itibaren 
iki yılla sınırlı olarak düzenlenmiş-
tir. TTK. m.178/3’te İşK. m.6/3’ten 
farklı olarak, müteselsil sorumluluk 
bakımından süreye ilişkin bir dü-
zenlemeye rastlanılmamaktadır.35 
TTK. m.178/3’te devreden şirket iş-
vereninin sorumluluğuna ilişkin bir 
süre sınırı getirilmemiştir. Devre-
den işverenin müteselsil sorumlu-
luğu bakımından, söz konusu işçi 
alacakları için devralan işverene 
başvuru süresinin dikkate alına-
rak, süre tayin edilebileceği ifade 
edilmiştir.36 

Kanaatimizce, işçinin iş sözleş-
mesinin İşK. m.6/3’te belirtilen iki 
yıllık müteselsil sorumluluk süresi 
sonrasında bittiğini düşündüğü-
34– ALP, s.69.

35– ALP, s.70.

36– ÖZKARACA, Yapı Değişiklikleri, s.155; ÖZKARA-
CA, İşyeri Devri, s.350.
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müzde, işçilik alacakları itibarıyla 
(prim, ikramiye vs.) devreden işve-
renin sorumluluğu daralmaktadır. 
Zira söz konusu işçilik alacaklarının, 
devreden işverenin emir ve talimatı 
altında doğduğu hususu göz ardı 
edilmemelidir. Ayrıca, devreden iş-
verenin müteselsil sorumluluk sü-
resini tayin ederken, İşK. m.6/3’te 
ifade edilen iki yıllık süreyi dikkate 
almak, işçi lehine yorum ilkesine 
aykırılık teşkil edecektir. Dolayı-
sıyla, devreden işverenin müteselsil 
sorumluk süresi, devralan işvere-
nin işçilik alacakları bakımından 
sorumluluk süresi ile aynıdır. Bu 
süre içinde işçi, devralan işveren ile 
birlikte devreden işvereni sorumlu 
tutabilecektir.

II- Devreden Şirket Ortakları 
Arasındaki Sorumluluk
İşçiler açısından devreden şirket 

ortaklarının kişisel sorumluluğuna 
ilişkin, TTK. m.178/6 hükmünde te-
mel bir düzenleme niteliğindedir. 
Söz konusu düzenleme şirketin 
bölünmesine ilişkin düzenlemeler 
arasında yer almasına karşın, bir-
leşme ve tür değiştirme kurumları 
açısından da değerlendirilecektir. 
TTK. m.178/6 hükmü gereği, dev-
reden şirketin bölünmeden önce 
şirket borçlarından dolayı sorumlu 
olan ortakları, hizmet sözleşme-
sinden doğan ve devir anına kadar 
muaccel olan borçlar ile hizmet söz-
leşmesi normal olarak sona ermiş 

olsaydı muaccel olacak borçlar veya 
işçinin itirazı sebebiyle hizmet söz-
leşmesinin sona erdiği ana kadar 
doğacak olan borçlardan müteselsi-
len sorumlu olmaya devam ederler.

1. Uygulama Alanı 
İşçiler açısından devreden şirket 

ortaklarının müteselsil sorumlu-
luğu hususunu, ticari şirketlerin 
birleşmesi, bölünmesi ve tür de-
ğiştirmesi bakımından ayrı ayrı de-
ğerlendirmek gerekir.

Bölünme kurumu açısından bir 
tespit yaptığımızda, öncelikle, TTK. 
m.178/6 hükmü, işçiler açısından 
devreden şirket ortaklarının mü-
teselsil sorumluluğunu konu alan 
bir düzenlemedir. Bu bağlamda, 
devreden şirket ortaklarının mü-
teselsil sorumluluğu kapsamında 
temel düzenleme niteliğindedir. Do-
layısıyla, bölünmeye ilişkin yasal 
düzenleme, kanunun yollamasıyla 
birlikte, birleşme ve tür değiştirme 
kurumları bakımından da işlerlik 
kazanmaktadır.

Birleşme kurumu açısından bir 
tespit yaptığımızda, “Ortakların Ki-
şisel Sorumlulukları ve İş İlişkileri-
nin Geçmesi” başlıklı TTK. m.158/4 
hükmünün, TTK. m.178’e yollama 
yapmasıyla, devreden şirket ortak-
larının müteselsil sorumluluğunu 
düzenleyen TTK. m.178/6 hükmü 
ticari şirketlerin birleşmelerinde 
geçerli olacaktır.

Tür değiştirme kurumu açısın-
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dan bir tespit yaptığımızda, TTK. 
m.190 hükmünün, TTK. m.158 ve 
m.178’e yollama yapmasıyla, dev-
reden şirket ortaklarının müte-
selsil sorumluluğunu düzenleyen 
TTK. m.178/6 hükmü ticari şirket-
lerin tür değiştirmelerinde geçerli 
olacaktır. Bu kapsamda, iki farklı 
yoldan TTK. m.178/6 hükmüne u-
laşılabilmektedir. Bunlardan birin-
cisi, ortakların sorumluluğu ile il-
gili TTK. m.190’ın m.158’e yollama 
yapması, TTK. m.158’in de m.178’e 
yollama yapması dolayısıyla, tür 
değiştirmede TTK. m.178/6 hükmü-
nün uygulanacağı sonucuna varıl-
maktadır. İkinci olarak, TTK. m.190 
hükmünün iş sözleşmelerinden do-
ğan borçlar hakkında TTK. m.178’e 
doğrudan yollama yapmasıyla u-
laşılabilmektedir.

2. Kapsamı
Devreden şirket ortaklarının şir-

ket borçları dolayısıyla müteselsil 
sorumluluğunu düzenleyen TTK 
m.178/6 hükmü ile işçiler için geniş 
kapsamlı bir koruma getirilmiştir. 
Düzenleme ile;
n Hizmet sözleşmesinden doğan 

ve intikal gününe kadar muaccel 
olan borçlar,
n Hizmet sözleşmesi normal o-

larak sona ermiş olsaydı muaccel 
hâle gelecek olan borçlar,
n İşçinin itirazı sebebiyle hizmet 

sözleşmesinin sona erdiği ana ka-
dar doğacak olan borçlar, 

devreden şirket ortaklarının so-
rumluluğu kapsamına dahil edil-
miştir. 

TTK. m.178/6 hükmünü irdele-
diğimizde, düzenleme ile ortakla-
rın kişisel sorumluluğunun kap-
samı bakımından, borcun birleşme 
kararının ilânından önce doğmuş 
olması veya borçları doğuran se-
beplerin bu tarihten önce oluşmuş 
olması gibi bir şartın aranmadığını 
görmekteyiz. 

Yine devren şirket ortakları-
nın sorumluluğu kapsamında, iş-
çinin iş sözleşmesinin yeni işve-
rene geçişine itiraz etmesi duru-
munu TTK. m.178/6 hükmü, TTK. 
m.178/3 hükmüne nazaran daha 
geniş kapsamlı bir düzenleme i-
çerdiğini saptamaktayız.37 Zira TTK. 
m.178/3’te “muaccel olma” esas a-
lınmışken; TTK. m.178/6’da işçinin 
itirazı durumunda, iş sözleşmesinin 
sona erdiği tarihe kadar doğacak 
olan borçlardan söz edilmiştir. TTK 
m.178/6’nın ifade tarzı karşısında, 
ortakların kişisel sorumluluğunun 
devirden sonra doğmakla birlikte 
sözleşmenin sona ermesine kadar 
geçen süre içindeki, muaccel olma-
yan borçları da kapsadığı sonucuna 
varılabilmektedir.38 

Değinilmesi gereken istisnai bir 
durum, tür değişme kurumu açısın-
dan geçerlilik kazanmaktadır. Zira 
tür değiştirmede bir işveren deği-
şikliği ve buna bağlı olarak işçinin 
37– STREİFF/von KAENEL, ORR 333, N.16.

38– ÖZKARACA, Yapı Değişiklikleri, s.159.
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itiraz hakkı bulunmadığından, “iş-
çinin itirazı sebebiyle hizmet söz-
leşmesinin sona erdiği ana kadar 
doğacak olan borçlar”dan ortak-
ların sorumluluğunun doğabileceği 
bir kurgudan söz edilemeyecektir.39 
Ancak düzenlemede belirtilen diğer 
borçlardan ise ortakların kişisel so-
rumluluğu gündeme gelebilecektir.

3. Sorumluluğu Devam Eden 
Ortaklar
İşçiler açısından devreden şir-

ket ortaklarının müteselsil sorum-
luluğu kapsamında, sorumluluğu 
devam eden ortaklar, yapısal de-
ğişiklik öncesi şirket borçlarından 
sorumluluğu bulunan ortaklardır.

Sorumluluğu devam eden or-
taklar kapsamında kollektif şirket 
veya komandit şirket ortaklarını bu 
bölümde değerlendirmemiz yerinde 
olacaktır.40 Kollektif şirket ve ko-
mandit şirket, şahıs şirketleri ara-
sında yer alır. Söz konusu şirket or-
takları, şirketin borçlarından dolayı, 
kişisel malvarlığı ile sorumludurlar.

Kollektif şirket ortaklarının şir-
ket borçlarından dolayı kişisel so-
rumluluğuna ilişkin bir tespit yaptı-
ğımızda, TTK. m.236/1’de, kollektif 
şirket ortaklarının, şirketin borç 
ve taahhütlerinden dolayı müte-
selsilen ve bütün malvarlıkları ile 
sorumlu olduğu sonucuna varmak-
tayız. Hatta mevcut kollektif şir-
ket ortaklarının sorumluluğunda 
39– STREİFF/von KAENEL, ORR 333, N.19.

40– ALP, s.59; ÖZKARACA, Yapı Değişiklileri, s.160.

olan borç ve taahhütler, yeni or-
tak olarak şirkete giren kişileri de 
kapsamaktadır. Diğer bir ifade ile 
şirkete yeni giren ortak için, bu so-
rumluluk rejimi geriye etkili olarak 
uygulanmaktadır (TTK m.236/2). 
Söz konusu şirket borçlarından, bi-
rinci derecede şirket sorumludur 
(TTK. m.237/1-birinci cümle). An-
cak şirkete karşı yapılan icra takibi 
semeresiz kalmış veya şirket her-
hangi bir sebeple sona ermiş ise, 
yalnız ortak veya ortakla birlikte 
şirket aleyhine dava açılabilir ve 
takip yapılabilir (TTK. m.237/1-i-
kinci cümle). Dolayısıyla, ortakların 
kişisel sorumluluğuna gidilebilmesi 
için, öncelikle, şirkete başvurulma-
lıdır. Bu bağlamda, şirkete yönelti-
len icra takibi sonuçsuz kalmışsa 
veya şirket son bulmuşsa, ikincil 
sorumluluk kapsamında kollek-
tif şirket ortaklarının kişisel mal-
varlığına başvurulacaktır. Değinil-
mesi gereken istisnai bir durum ise, 
kollektif şirket ortaklarının kişisel 
malvarlığına ihtiyati haciz konula-
bileceği hususudur (TTK. m.237/2).

Komandit şirket ortaklarının 
şirket borçlarından dolayı kişisel 
sorumluluğuna ilişkin bir tespit 
yaptığımızda, TTK. m.325 hükmü 
gereğince, şirketin varlığı şirket 
alacaklılarına yetmeyecek olursa, 
komandite ortakların kişisel mal-
varlığı ile sorumlu olduğu sonucuna 
varmaktayız. Diğer bir ifade ile, ko-
mandite ortaklar, şirketten alacak-
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larını tahsil edemeyen alacaklılara 
karşı kişisel malvarlığı ile sorumlu-
durlar. Komanditer ortakların şirket 
borçlarından sorumluluğu ise, ko-
mandit şirkete koyduğu veya koy-
mayı taahhüt ettiği sermaye mik-
tarı ile sınırlıdır. Ancak komanditer 
ortağın sınırlı sorumluluğunun is-
tisnaları, TTK. m.320 ve devamında 
düzenleme altına alınmıştır.

Kooperatif ortaklarının borçla-
rından dolayı kişisel sorumluluğuna 
ilişkin bir tespit yaptığımızda,41 Ko-
operatifler Kanunu m.29 hükmü 
gereği, kooperatif ana sözleşmesi 
ile şirket borçlarından dolayı ortak-
ların kişisel sorumlu olduğu husu-
sunu kararlaştırmaları durumunda, 
kooperatif ortaklarının kişisel mal-
varlığı ile sorumluğuna gidilebile-
ceği sonucuna varmaktayız.42 Dü-
zenleme uyarınca, kooperatif or-
taklarının kişisel sorumluluğuna 
başvurulabilmesi için, iki şartın 
varlığına ihtiyaç vardır. Bunlardan 
biri, ortakların sorumluluğunun ana 
sözleşmede kararlaştırılmasıdır. 
İkinci şart ise, kooperatifin iflası 
veya diğer sebeplerle dağılmasına 
bağlı olarak, alacaklıların tatmin 
edilememesinin gerçekleşmesidir. 
Bu bağlamda, ortakların sorumlulu-
ğuna gidilebilmesi için, alacaklıların 
öncelikle, kooperatife başvurması 
gerekir.

Değinilmesi gereken bir diğer 
husus da, bir ticari işletme ile bir ti-

41– PULAŞLI, s.202; COŞTAN, s.225.

42– KRADOLFER, s.269.

caret şirketinin birleşmesi veya bir 
ticari işletmenin tür değiştirmesi 
durumunda, ticari işletmenin or-
taklarının kişisel sorumluluğunun 
kapsamının sınırlarıdır. 

TTK. m.194/1’de bir ticari işlet-
menin, bir ticaret şirketiyle, onun 
tarafından devralınmak suretiyle 
birleşebileceği düzenleme altına 
alınmıştır. TTK. m.194/1 hükmü-
nün TTK. m.158 hükmüne yollama 
yapmasıyla, ticari işletmenin or-
taklarının, birleşme sonrasında ti-
cari işletmenin borçlarından dolayı 
kişisel malvarlığına başvurulabile-
ceği sonucuna varmaktayız. Ticari 
işletmenin bir adi şirket tarafından 
işletilmesinde de durum aynıdır.43

TTK. m.194/2’de bir ticari işlet-
menin bir ticaret şirketine dönüşe-
bileceği düzenleme altına alınmış-
tır. TTK. m.194/2 hükmünün TTK. 
m.190 hükmüne yollama yapma-
sıyla, TTK. m.190 hükmünün de or-
takların kişisel sorumluluğuyla ilgili 
TTK. m.158’e yollama yapmasıyla, 
ticari işletmenin ortaklarının, tür 
değiştirme sonrasında ticari işlet-
menin borçlarından dolayı kişisel 
sorumluluğunun devam ettiği ve 
ortakların kişisel malvarlıklarına 
başvurulabileceği sonucuna var-
maktayız.

4. Sorumluluğun Derecesi
TTK. m.158 ile TTK. m.178 hü-

kümleri ve bu düzenlemelere yol-
lama yapan diğer düzenlemeler, 
daha öncesinde mevcut olmayan 

43– TEKİNALP, s.1091.
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yeni bir sorumluluk ihdas etme-
mektedir. Yapı değişikliği sonra-
sında devrolunan ve tür değişti-
ren şirket ortaklarının sorumlu-
luğu, yapı değişikliğine gidilmeden 
önce mevcut olan kişisel sorumlu-
luğunun devamı niteliğindedir.44 Bu 
bağlamda, ortakların devam eden 
kişisel sorumlulukları, tıpkı yapı 
değişikliği öncesindeki gibi ikinci 
derece sorumluluktur. Farklı bir 
anlayışla, devralan veya yeni tür-
deki şirketle birlikte müteselsil so-
rumluluk olarak anlaşılmamalıdır. 
Eğer bir müteselsil sorumluluktan 
bahsedilecek olursa, bu, kişisel so-
rumluluğu devam eden ortaklar 
arasındaki müteselsil sorumluluk 
olarak anlaşılmalıdır.45 Dolayısıyla, 
ortakların devam eden sorumlulu-
ğunda, yapı değişikliği öncesindeki 
şartlar geçerlidir.46

5. Sorumluluğun Süresi
Alacaklılar veya işçiler açısın-

dan devreden şirket ortaklarının 
kişisel sorumluluğunun süresi 
kapsamında, birleşme, bölünme 
ve tür değiştirme kurumlarını ayrı 
ayrı değerlendirmek gerekir.

Birleşme kurumu açısından or-
takların kişisel sorumluluk süre-
sine ilişkin bir tespit yaptığımızda, 
TTK. m.158/2 hükmü gereği, dev-
rolunan şirket borçlarından dolayı 
ortakların kişisel sorumluluğuna 

44– COŞTAN, s.225-226.

45– PULAŞLI, s.262-263.

46– COŞTAN, s.225-226; ÖZKARACA, Yapı 
Değişiklikleri, s.162.

ilişkin taleplerin, birleşme kara-
rının ilanı tarihinden itibaren üç 
yıllık zamanaşımı süresine tabi 
olduğu sonucuna varmaktayız. 
Ancak devrolunan şirket alacak-
ları, ilan tarihinden sonra muaccel 
hale gelirse, üç yıllık zamanaşımı 
süresi muacceliyet tarihinden iti-
baren işlemeye başlayacaktır (TTK. 
m.158/2).

Bölünme kurumu açısından or-
takların kişisel sorumluluk süresine 
ilişkin bir tespit yaptığımızda, işçiler 
açısından TTK. m.178/6 hükmünün 
ortakların kişisel sorumluluğu ile 
ilgili herhangi bir zamanaşımı sü-
resi öngörmediği sonucuna var-
maktayız. Hatta bahsi geçen süre 
ile ilgili TTK. m.158’e herhangi bir 
yollamada dahi bulunmamıştır. Bu 
bağlamda, şirketin bölünme şek-
linde yapısal değişikliğe gitmesi 
durumunda, devreden şirket or-
takların kişisel sorumluluk süre-
leri tartışmalıdır. Bir görüşe göre, 
ortakların kişisel sorumluluklarının 
bu konuda özel bir zamanaşımı sü-
resi söz konusu olmadığı için devam 
edeceği ve bu durumun alacaklılar 
ve işçiler için bir güvence oluştur-
duğu ileri sürülmüştür. Diğer bir 
görüşe göre, TTK. m.158/2’nin kı-
yasen uygulanması gerektiği ve 
yapı değişikliği kararının ilanından 
veya alacak daha sonra muaccel 
olmuş ise muacceliyet tarihinden 
itibaren üç yıllık zamanaşımı sü-
resinin burada da uygulanabileceği 
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savunulmaktadır.47 Kanaatimizce 
TTK. m.177 hükmünün ortakların 
kişisel sorumluluklarıyla ilgili TTK. 
m.158’e yollama yapmasıyla, TTK. 
m.158/2 hükmü gereği, devrolunan 
şirket borçlarından dolayı ortak-
ların kişisel sorumluluğuna ilişkin 
taleplerin, bölünme kararının ilanı 
tarihinden itibaren üç yıllık zama-
naşımı süresine tabi olduğu sonu-
cuna varılabilir.

Tür değiştirme kurumu açısın-
dan ortakların kişisel sorumluluk 
süresine ilişkin bir tespit yaptığı-
mızda, TTK. m.190 hükmünün or-
taklarının kişisel sorumlulukla-
rına ilişkin TTK. m.158’e yollama 
yapmasıyla, TTK. m.158/2 hükmü 
gereği, tür değiştiren şirket borç-
larından dolayı ortakların kişisel 
sorumluluğuna ilişkin taleplerin, 
tür değiştirme kararının ilanı tari-
hinden itibaren üç yıllık zamana-
şımı süresine tabi olduğu sonucuna 
varılmaktadır.

SONUÇ
Çalışmamız kapsamında ticari 

şirketlerin birleşme, bölünme ve 
tür değiştirme şeklinde yapı deği-
şikliğine uğramasına bağlı olarak, 
iş sözleşmelerinin yeni işverene ge-
çişi kapsamında, devreden şirket 
bünyesinde 4857 sayılı İş Kanunu 
çerçevesinde çalışan işçilere kanun 
koyucu tarafından tanınan teminat 
talep etme hakkı irdelenmiştir. TTK. 
m.178/5 hükmü bağlamında tespit-
47– SENYEN KAPLAN, s.29.

lerde bulunulmuştur. Bu kapsamda, 
TTK. m.178/5’in uygulama alanının 
sınırları tayin edilmiştir. Öğretideki 
farklı görüşler çerçevesinde, temi-
nat talebinde bulunabilecek işçi-
lerin kimler olduğu hususu tespit 
edilmiştir. TTK. m.178/5’te teminat 
talebine ilişkin usul belirtilmediği 
için oluşan belirsizliğin giderilmesi, 
TTK. m.157 ve TTK. m.174 hükümleri 
çerçevesinde sağlanmaya çalışıl-
mıştır. Teminat altına alma yüküm-
lülüğünü ortadan kaldıran hallerin 
bulunup bulunmadığı hususunda 
tespitte bulunulmuştur. Teminatı 
türü bakımından, kanunda bir dü-
zenleme bulunmaması dolayısıyla, 
öğretide ileri sürülen görüşler çer-
çevesinde bir değerlendirmede bu-
lunulmuştur. Bu kapsamda, ayni 
ve şahsi hakların, taşınır ve taşın-
mazlar üzerindeki rehin hakları-
nın, üçüncü kişilere ait malvarlık-
ları üzerindeki ayni teminatların, 
ödeme gücü olan üçüncü kişilerin 
garanti ve kefaletlerinin teminat 
olarak gösterilebileceği sonucuna 
varılmıştır. Teminat gösterme yü-
kümlülüğünün ihlali konusundaki 
belirsizliğin giderilmesi açısından, 
icra veya dava yoluna başvurularak 
söz konusu yükümlülüğe aykırı ha-
reketlerin doğurmuş olduğu olum-
suz sonucun bertaraf edilebileceği 
sonucuna varılmıştır. 

Yine çalışmamız kapsamında 
şirket çalışanlarının, devreden şir-
ket işvereninden olan alacaklardan 
dolayı, devralan şirket işvereninin 
müteselsil sorumluluğu konusu ir-
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delenmiştir. Bu kapsamda, dev-
reden şirket işvereni ile devralan 
şirket işvereni arasındaki müte-
selsil sorumluluk hükümleri kap-
samında tespitlerde bulunulmuş-
tur. TTK. m.178/3 hükmü bağla-
mında tespitlerde bulunulmuştur. 
Birleşme, bölünme ve tür değiş-
tirme şeklindeki yapı değişiklileri 
açısından TTK. m.178/3’ün uygu-
lama alanının sınırları tayin edil-
miştir. Bu bağlamda birleşme, tür 
değiştirme ve tam bölünmede TTK. 
m.173/3’ün uygulama alanı bulun-
mamakta, sadece kısmi bölünme 
durumunda TTK. m.173/3 hükmü 
uygulama alanı bulmaktadır. Yine 
TTK. m.178/3’de düzenlenen mü-
teselsil sorumluluğun kapsamı ve 
süresi konusunda tespitte bulu-
nulmuştur.

Yine bu kapsamda, işçiler açı-
sından devreden şirket ortakları 
arasındaki sorumluluk hükümleri 
kapsamında tespitlerde bulunul-
muştur. TTK. m.178/6 hükmü bağ-
lamında tespitlerde bulunulmuştur. 
Birleşme, bölünme ve tür değiş-
tirme şeklindeki yapı değişiklileri a-
çısından TTK. m.178/6 hükmü ve bu 
hükümle ilgili düzenlemeler kapsa-
mında işçiler açısından devreden 
şirket ortaklarının sorumluluğu-
nun uygulama alanının sınırları ta-
yin edilmiştir. Yine TTK. m.178/6’da 

düzenlenen sorumluluğu devam 
eden ortakların kimler olduğu, bu 
ortakların sorumluluğun kapsamı 
ve süresi konusunda tespitte bu-
lunulmuştur.

Tüm bu değerlendirmeler ışı-
ğında ifade edebiliriz ki; 6012 sayılı 
Türk Ticaret Kanunu’ndaki işyerinin 
devri, işçilerin iş sözleşmelerinin 
geçişi ve 4857 sayılı İş Kanunu’nda 
bulunmamakla birlikte, Ticaret Ka-
nunu’nda işçilere tanınan haklara 
ilişkin bahsi geçen düzenlemeler, 
işçi lehine pozitif düzenlemelerdir. 
Diğer bir deyişle; işçiye tanınan iş-
yeri devrine itiraz hakkı, teminat 
talep etme hakkı ve işçinin alacak-
ları dolayısıyla lehine tanınan müte-
selsil sorumluluğa ilişkin bir takım 
haklar, 4857 sayılı İş Kanunu’nda 
yer almamakla birlikte, 6102 sa-
yılı Türk Ticaret Kanunu ile hukuk 
düzenimizdeki yerini almıştır. Ay-
rıca olması gereken hukuk bakı-
mından, Özkaraca’nın görüşlerinin 
yerindeliğini ifade etmek gerekir.48 
Zira, katıldığımız görüşe göre; iş-
yeri devri ve bu bağlamda işçiye 
tanınan bir takım hakların yasa ko-
yucunun yapacağı bir düzenleme 
ile tek bir çatı altında 4857 sayılı İş 
Kanunu’nda yer alması, hukuk sis-
tematiği açısından daha yerinde bir 
düzenleme olacaktır.

48– ÖZKARACA, Yapı Değişiklikleri, s.172.
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SÖYLEŞİ* / PROF. DR. TOKER DERELİ**

“Sendikacılarımız güçlü toplu iş sözleşmeleri yoluyla üyelerinin 
yaşam ve çalışma koşullarını sürekli yükseltmeye çalışmalıdır. Bu, 
zaten başlangıcından buyana Türk sendikacılığının ana işlevi olmuş-
tur. Bu faaliyet ihmal edilirse, örgütlenme düzeyini yükselme amacı 
da zaten gerçekleşemez.”

n Sayın Hocam, 18. Çalışma 
Ekonomisi ve Endüstri 
İlişkileri Kongresi’nde 
birlikteyiz. Başlangıçta 
“Sosyal Politika” olarak 
adlandırılan bölümler, 
ciddi tartışmaların ardından, 
“Çalışma Ekonomisi 
ve Endüstri İlişkileri”ne 
dönüştürülmüştü. Bu süreci 
anlatır mısınız? Neden böyle 
bir tercihte bulundunuz?

1980’li yıllar başlarken çıkarılan 
Yüksek Öğretim Yasası (YÖK) ile 
akademik sistemin yapı ve içeri-
ğinde önemli değişmeler getirildi. 
Eski “kürsü” sisteminin yerine 
“bölüm” esasının benimsenmesi ve 
öğrencilerin üniversiteye fakülteler 
temelinde bölüm tercihlerine göre 
kabul edilmeleri, bölüm düzeyinde 
bir yeniden yapılanmayı gündeme 
getirdi. Fakültelerde “Bölüm” siste-
mine geçilmesi, 2547 sayılı Yüksek 
Öğretim Kanunu ile yürürlüğe girdi. 

*Prof. Dr. Toker Dereli ile söyleşiyi, dergimiz Genel Yayın Yönetmeni Dr. Naci Önsal gerçekleştirmiştir. 
**  Toker Dereli, 1936’da Malkara’da doğdu. Trabzon Lisesi’nden mezun olan Dereli, yüksek öğrenimini 1959 yılında İ.Ü 
İktisat Fakültesi’nde tamamladı, 1960 yılında aynı fakültenin “Sosyal Siyaset Kürsüsü”nde Asistan olarak çalışmaya 
başladı. 1962’de Fulbright Bursu ile ABD’ye giderek, Cornell Üniversitesi’nde lisansüstü eğitime başlayan Dereli, aynı 
üniversitede, 1965 yılında doktorasını da tamamladı, 1969’da da Doçentlik derecesini aldı. Toker Dereli, 1971-1973 
yılları arasında, Temple Üniversitesi’nde dersler vermiş, 1975 yılında da İktisat Fakültesi’nde Profesörlüğe yükseldi. 
1970-2000’li yıllarda İ.Ü İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkiler Bölümü’nde ders ve araştırma 
faaliyetlerini sürdüren Prof. Dereli, çalışma hayatına ilişkin bazı yasa hazırlıklarında görev aldı, 1989’dan itibaren 
de, Türkiye’yi ILO nezdinde temsil etti, iş uyuşmazlıklarında resmi arabulucu olarak görev aldı. Prof. Dereli, 2003 
yılında emekliye ayrıldı. Halen özel bir üniversitede öğretim üyeliğine devam etmektedir.
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Bir taraftan da geçen yıllar sü-
resince sendikacılık ve toplu pa-
zarlık süreçlerinin “sosyal siyaset” 
yaklaşımına göre önem kazanmış 
olması ve 1981 tarihli YÖK yasasının 
Avrupa’dan çok Anglo-Amerikan 
sistemlerini örnek alması sonu-
cunda, biraz önce belirttiğim gibi, 
Prof. Dr. Nusret Ekin’le bir çalışma 
başlattık ve eski “sosyal siyaset” 
kürsüsünün adını, Anglo-Amerikan 
müfredatlarını ve bizim alanımızda 
da Cornell ILR School modelini ör-
nek alarak, “Çalışma Ekonomisi ve 
Endüstri İlişkileri Bölümü” olarak 
değiştirmeyi teklif etmeyi kararlaş-
tırdık. Anglo-Amerikan sistemlerde 
“Sosyal Politika” daha çok konumu-
zun kamu müdahalesi (social policy, 
public policy) boyutunu yansıtıyor, 
sendikacılık, toplu pazarlık, işyeri 
çalışma konseyleri vb. gibi katılmacı 
kurumlar ise “Endüstri İlişkileri” 
ile ifade ediliyordu. Bir yandan da, o 
dönemde hem Batı’da hem de Tür-
kiye’de “Endüstri İlişkileri”nin önemi 
ve popülaritesi artıyordu. Konuyu 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültele-
rinde iktisat ve işletme bölümlerinin 
olası egemenliğinin dışına taşımak 
amacıyla “Çalışma Ekonomisi ve 
Endüstri İlişkileri” adını benimse-
dik. Ben “Endüstri İlişkileri” yerine 
“Endüstriyel İlişkiler” deyiminin 
yerinde olacağını savundum. Bana 
göre “Endüstri İlişkileri” bir anlamda 
endüstriler arası ilişkiler kavramının 
çağrışımına neden olacaktı. Ancak 
Nusret Ekin “Endüstriyel İlişkiler” 
deyiminin Türkçeye uygunluk ba-
kımından doğru olmadığını, konuyu 
Türk Dil Kurumuna sorduğunu ve 
“Endüstri İlişkileri”nin dil kuralları-
mız açısından daha yerinde olduğu 
cevabını aldığını söyledi. Sonuçta 
konuyu şahsen incelediği ve daha 
kıdemli olduğu için Nusret Bey’in 
görüşü egemen oldu.

Bu isim, kuracağımız Endüstri 
İlişkileri Derneğinin ve üye olacağı-
mız uluslararası derneğin ismine de 
uyum sağlıyordu. Yapılanma İktisat 
Fakültesi içinde gerçekleştirileceği 
için Çalışma Ekonomisi’ne bölüm 
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isminde özellikle yer verdik. “Sos-
yal Siyaset” bundan böyle Bölüm 
içindeki anabilim dallarından biri 
olacaktı. Gerekli taslaklar hazırlandı 
ve ilgili kurullardan geçerek YÖK’ün 
onayı ile yürürlüğe girdi. İzleyen 
yıllarda bu model diğer birçok üni-
versitemizin iktisadi ve idari bilimler 
fakültelerinin yapılanmasında 
örnek alındı. 

Eski ekole bağlı Orhan Tuna ve 
Cahit Talas gibi hocalar, “Sosyal Si-
yaset” isminin ikinci plana düşme-
sinden memnun olmadılar. Öte yan-
dan, YÖK’ün kabul ettiği ilk formatın 
içeriği de düşündüğümüz yapıda yer 
alması gereken anabilim dallarını 
yeterince temsil edemiyordu, ancak 
bu konu ilerdeki yıllarda tekrar ele 
alınacak ve anabilim dalları herhal-
de daha rasyonel bir düzenlemeye 
tabi tutulacaktı. Bölümde çalışma 
sosyolojisi dersini verecek önceki 

sosyoloji kürsüsünün elemanları 
kendi faaliyet alanlarının daraltılmış 
olduğunu ileri sürerek, 1980’lerin 
sonlarından itibaren yeni bölüm 
yapılanmasına itiraz etmeye, özel-
likle Nusret Bey’e ve bana şiddetle 
karşı çıkmaya başladılar. Onlar 
bölüm isminin “İçtimaiyat ve İçtimai 
İktisat” olmasını öneriyorlardı. Tar-
tışmalar başka bazı bölüm yapıları 
bağlamında da ortaya çıktığı için 
YÖK 1990’lı yıllarda fakültelerin bu 
konuda çalışma yapmalarını istedi. 

Bu amaçla eski askerlik arka-
daşım ve bu üniversitedeki çalışma 
yıllarımdan yakından tanıdığım 
Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Üstün Ergüder’in başkanlığında 
Boğaziçi Üniversitesi’nde bir toplantı 
düzenlendi. Komisyona dâhil olma-
dığım halde, toplantı günü sabah-
leyin Üstün Ergüder’in makamına 
giderek bizim bölümün yapılan-
masıyla ilgili gerekçeli bilgi verdim. 
Üstün’le yaptığım bu temastan o 
aşamada bir sonuç alamadım. Kaldı 
ki, o sabah Rektörün odası önünde 
toplanmış bulunan diğer komisyon 
üyelerinin beni orada görmeleri ve 
bunu belki bir müdahale şeklinde 
algılayarak ilgililere şikâyette bu-
lunmaları olumsuz bir etki yapmış 
olabilir. 

Sonuçta, benimsenen bölüm 
ismi ve yapısı bizim birkaç yıldır 
kabul gören “Çalışma Ekonomisi ve 
Endüstri İlişkileri”ne göre tam anla-
mıyla geriye dönüşü yansıtıyordu. 
Bölüm isminin “Sosyal Siyaset”ten 
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de çok önceleri Fakültemizin ku-
ruluşuna temel teşkil eden “İçti-
maiyat ve İçtimai Siyaset” olması 
öneriliyordu. Bu durum karşısında, 
ülkenin çeşitli üniversitelerindeki 
meslektaşlarımızı telefonla ara-
yarak gelinen noktayı kendilerine 
açıkladım ve itiraz etmelerini rica 
ettim. Sonuçta YÖK’ten kaynakla-
nan yeni bir girişim olmadı, bölüm 
ismimiz değişmeden kaldı. 

Birkaç yıl sonra muhtemelen 
YÖK tarafından görevlendirilen 
yeni bir komisyon çalışmasına bağlı 
olarak, Üstün Ergüder beni aradı ve 
bölümümüzün isim ve yapılanma-
sını gerekçeli olarak açıklamamı 
istedi. Gereken açıklamaları tekrar 
yaptım. Sonuçta bölümümüzün 
isminin değişmeden, yani “Çalışma 
Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri” 
olarak devamı sağlandı. 

Ancak, bölüm içinde anabilim 
dalları fakülteler arasında farklı-
lıklar gösteriyor. Fakat o tarihten 
buyana dünyada ve ülkemizde 
sendikacılığın çeşitli nedenlerle 
durağan ve hatta gerileyen bir 
devreye girmiş olmasıyla, “Sosyal 

Siyaset” ve “Sosyal Refah” gibi 
konuların önemi tekrar artmış 
bulunuyor. Bunun gibi hızla gelişen 
bir çağdaş “İnsan Kaynakları Yö-
netimi” anlayışının özellikle genç 
öğretim elemanları arasında daha 
fazla kabul görmesine bağlı olarak, 
alanımızda yeni isimler ve yapılan-
ma biçimlerine ilişkin önerilerin ve 
tartışmaların son yıllarda giderek 
artması dikkat çekiyor. Nitekim 
bazı bölümlerarası toplantılarımızda 
Bölümümüz için farklı isimler öne-
rildi. YÖK’ün Türkiye için kendisine 
model aldığı Amerika’da ise bölüm 
isim ve yapıları YÖK gibi merkezi bir 
organ tarafından yeknesak olarak 
belirlenmiyor. Her üniversite kendi 
akademik ve idari özerkliği içinde bu 
alandaki kararlarını kendisi veriyor. 
Benim öğrencisi olduğum Cornell 
Üniversitesi New York Endüstri ve 
Çalışma İlişkileri Okulu, üniversite 
içinde müstakil bir fakülte. İçinde 
İş Hukuku, Toplu Pazarlık, Çalışma 
Ekonomisi, İstatistik, Karşılaştır-
malı Endüstri İlişikileri, Örgütsel 
Davranış vb. bölümler, her bölüm 
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içinde okutulan çeşitli dersler var. 
O dönemde Cornell ILR School’da 
lisans ve lisansüstü düzeyde dersler 
veren, araştırmalar yapan 60 kadar 
öğretim üyesi, 500 kadar lisans, 80 
kadar lisans üstü öğrencisi vardı. 
Cornell bu yapısı ile şüphesiz bizim 
için uygun bir model değildi. Zaten 
ona yakın bir benzeri, o dönemde 
sadece iki-üç üniversitede mev-
cuttu. Bizim için daha uygun bir 
model böyle müstakil bir fakülte 
değil, diğer üniversitelerdeki işlet-
me fakülteleri içinde örgütlenmiş 
bölümler olmalıydı. Nitekim 1971-73 
yıllarında çalıştığım Temple Üniver-
sitesi İşletme Fakültesinde bizim 
endüstri ilişkileri, Industrial Relati-
ons-Organizational Behavior (En-
düstri İlişkileri-Örgütsel Davranış, 
IROB) Bölümü içindeydi. 1991-1992 
yıllarında çalıştığım Kanada’daki 
McMaster Üniversitesinde İşletme 
Fakültesindeki bölümün ismi ise 
“İnsan Kaynakları ve Çalışma İlişki-
leri Bölümü”ydü. Üniversiteler deği-
şen ihtiyaçlara göre bölüm isimlerini 
serbestçe değiştirebiliyorlardı. 

Bildiğim kadarıyla, o zamanki 
adıyla “Sosyal Politika” bölümünün 
adının değiştirilmesi, bazı meslek-
taşlarımın ileri sürdüğü gibi, 12 Eylül 
rejiminin “sosyal” ve “politika” gibi 
kavramlara karşı olmasından de-
ğildi. Bu durum, Yasanın öngördüğü 
yeniden yapılanmanın zaman içinde 
doğal sonucu olarak ortaya çıktı. Bu 
görüş doğru olsaydı, YÖK, “sosyal 
politika” adının bölüm yapılarında 

bir anabilim dalı olarak kalmasına 
da karşı olurdu. 

Bu arada, konuyla ilgilenenler 
açısından, “Sosyal Politika” isminin 
YÖK tarafından olumsuz algılanma-
sı dolayısıyla terk edildiği görüşü 
için, arkadaşımız Banu Uçkan’ın 
editörlüğünü yaptığı, Türkiye’de 
Sosyal Politikanın Çınarları, adlı 
yayını önerebilirim.

Sorunun diğer kısmına gelince... 
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İliş-
kileri Kongresi’nin oluşması, bölüm 
isminin yerleşmesine göre daha 
sonraki yıllarda, 1990’ların sonların-
da bölümlerin kendi inisiyatifleriyle 
gerçekleşti. Bölümler bağlamında 
bu çeşit bir gelenek esasen daha 
önceleri maliye kürsüleri tarafından 
başlatılmıştı. Çalışma Ekonomisi 
ve Endüstri İlişkileri bölümleri de 
enformel anlamda benzer bir yıllık 
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toplantıyı on sekiz yıl önce, 1999 
yılında başlattılar. Amaç, alanı-
mızın anabilim dalı, bilim dalı ve 
ders konularında ortak sorunlarını 
tartışmak, bölümlerin genel ve 
özel sorunları üzerinde durarak bu 
sorunlara çözümler getirmek, kul-
lanılacak ders kitapları üzerinde in-
celeme ve tercihler yapmak ve genç 
öğretim elemanlarının uzmanlık 
alanlarında yaptıkları çalışmalara 
ilişkin bildiriler sunmalarını teşvik 
etmek vb. gibi konularda yoğunla-
şıyordu. Girişim başarılı oldu ve yıllar 
boyunca devam etti. Başlangıçta 
karşılaşılan finansman sorunu ka-
tılımcıların yapacakları ödemelere 
ek olarak geniş ölçüde TÜRK-İŞ’in 
mali desteğiyle aşıldı. Bu nedenle 
bölümlerimizin Türkiye İşçi Sendi-
kaları Konfederasyonuna teşekkür 
borcu vardır. Birkaç toplantı da Türk 
Endüstri İlişkileri Derneği (TEİD) ile 
ortaklaşa yapıldı. Daha yakın bir 
geçmişte ise bölümler-arası yıllık 

toplantı bu kez Çalışma Ekonomisi 
ve Endüstri İlişkileri Kongresi adı 
altında yapılmaya başlandı.

n	Bölümlerin eğitim içeriği 
hakkında ne 
düşünüyorsunuz? 
Ders içeriklerini günümüz 
koşullarına göre değiştirmek 
gerektiğine inanıyor 
musunuz? 
Bölümlerin eğitim içeriğinden 

genellikle memnunum. Bölümlerin 
yeniden yapılanmasının gündeme 
geldiği günlerde yukarda belirttiğim 
gibi rahmetli Nusret Ekin hocamızla 
benim birlikte belirlediğimiz yeni, 
yani şimdiki isim kabul gördükten 
sonra, bizlere sanırım YÖK tarafın-
dan iletilen ilk şablonda gereksiz ya 
da tekrara yol açan bazı anabilim 
dallarına yer veriyordu. Örneğin, 
“Çalışma Sosyolojisi” yanında bir 
de “Çalışma Psikolojisi” anabilim-
dalının varlığı gereksizdi. Her ikisini 
“Örgütsel Davranış” anabilim dalı 
altında birleştirmek yoluna gittik. 

Öte yandan kürsümüzde okut-
tuğumuz “Personel Yönetimi” der-
sini dikkate alarak bir de bu konuyu 
kavramak üzere “İnsan Kaynakları 
Yönetimi” anabilim dalına yer ver-
menin uygun olacağını düşündük. 
Bunun gibi “Sosyal Politika” ve 
“Sosyal Güvenlik” anabilim dalı, 
belki hepsinden önemli olarak, ayrı 
bir “İş Hukuku” anabilim dalı ilave 
etmenin uygun olacağını düşündük. 
İzleyen süreçlerde Çalışma Ekono-
misi ve Endüstri İlişkileri bölümleri 
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kendi anabilim ve ders niteliğinde 
bilim dallarını kendileri oluşturdular. 
Bu doğal bir süreçti, varlığı merke-
ziyetçi yapısından dolayı o yıllarda 
çok eleştirilen YÖK sistemi içinde 
bölümler bu aşamada artık belli bir 
özerkliğe sahip olmalıydılar. Sonraki 
yıllarda bölümlerarası yıllık toplan-
tılarda ve kongrelerde tartışmalar 
daha çok anabilim dallarından çok 
bölüm ismi üzerinde yoğunlaştı. Bu 
bağlamda bölüm isminin “Çalışma 
İlişkileri”, “Sosyal Politika” ya da 
hatta sadece “Çalışma Bölümü” ola-
rak değiştirilmesi önerileri gündeme 
geldi, ancak bunların hiçbirinde 
uzlaşma sağlanamadığı için bölüm 
ismi Çalışma Ekomomisi ve Endüstri 
İlişkileri olarak kaldı. 

Bu arada o dönemde YÖK Başka-
nı olan Prof. Dr. Kemal Gürüz, ABD 
üniversitelerinde Çalışma Ekono-
misi konusunun genellikle İktisat 
bölümleri içinde örgütlendiğini, 
doğru yapılanmanın da böyle ol-
ması gereğini hocamız Sabahaddin 
Zaim Bey aracılığı ile bize bildirdi. 
Nitekim Boğaziçi Üniversitesi’nde, 
Işık Üniversitesi’nde ve diğer yeni 
üniversitelerimizin çoğunda durum 
böyle. Belki doğru olan yaklaşım da 
budur. Öte yandan, yeni gelişmeler 
karşısında bölüm içeriğine mesela 
“İş Sağlığı ve Güvenliği”nin, “Ulusla-
rarası Sosyal Politika” ve “Endüstri 
İlişkileri”nin ayrı birer anabilim dalı 
olarak ilave edilmesi önerilebilir.

Bölümümüz programlarında top-
lu pazarlık konusunun incelendiği 

derslerde, bazı yıllar öğrencilerimi 
bir toplu pazarlık oyunu yardımıyla, 
toplu pazarlığı aralarında oluştur-
duğumuz işçi ve işveren gruplarıyla 
bizzat uygulamalarını sağlamaya 
çalıştım. Böyle bir egzersiz ya da 
oyun kısa, nispeten de uzun ola-
biliyor, bazen de bir hafta içinde 
sonuçlanabiliyordu. Oyunu genel-
likle bu doğrultuda hazırlanmış 
yabancı kaynakları Türkiye koşul-
larına uyarlayarak geliştiriyordum. 
Benzer bir egzersiz ya da “oyun” 
yöntemi “arabuluculuk” sürecine ya 
da “tahkim” konusu olan bir toplu 
hak uyuşmazlığına da uyarlanabilir. 
Zaman darlığı nedeniyle bu yöntemi 
ayrı bir ders düzeyine taşıyamadım. 
Ancak yöntemin gerekli teorik ve 
hukuksal bilgileri verdikten sonra 
öğrenciler için yararlı bir eğitim 
aracı olarak kullanılabileceğini 
görmüş olduk. Toplu pazarlık ko-
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nusu için bir ders ya da bilim dalı 
bağlamında bu yolun bölüm prog-
ramlarında kullanılmasının kural 
olarak genelleştirilmesinin uygun 
olacağını düşünüyorum. Örnek olay 
yöntemini ise iş hukuku anabilim 
derslerinde esasen kullanıyorduk.

Bölümümüzde birçok yıllar çalı-
şanların ekonomik durumunu yük-
seltecek bir ‘kendi kendine yardım’ 
mekanizması olarak ‘kooperatifçilik’ 
dersleri verildi. Rahmetli bölüm 
arkadaşımız Prof. Dr. Haşmet Başar 
özellikle bu konuda uzmanlaşmıştı. 
Fakat zaman içinde bu alana ilginin 
azaldığını, bölümümüzde koope-
ratifçilik konusunun artık bir bilim 
dalı olarak işlenmediğini gördüm. 
Durumun diğer üniversitelerimiz-
deki Çalışma Ekonomisi ve Endüstri 
İlişkileri bölümlerinde nasıl oldu-
ğunu bilmiyorum. Şimdilerde ise 
kooperatifçiliğe özellikle tarımsal 
üretim ve faaliyetlerde tekrar önem 
verildiğini görmekteyim. Bu nedenle 
ve özellikle işçi hareketinin çok 
önemli bir ayağını oluşturmasından 
ötürü bölümlerimizde “kooperatif-
çilik” anabilim dalına ve derslerine 
gereken önemin verilmesi gerekir 
diye düşünüyorum. 

Çalışma Ekonomisi konusu-
nun ise geçen yıllar içinde bizim 
öğrencilik yıllarımızdaki duruma 
göre giderek daha matematiksel 
bir hale geldiğini biliyoruz. Halen 
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri 
İlişkileri bölümleri içindeki “Çalışma 
Ekonomisi” dersinin işleniş biçimini 

ve de bu bölümün mevcut olmadığı 
üniversitelerde bu dersin veriliş 
biçimini bilmiyorum. Ancak çağdaş 
gelişmelerin gerisine düşmemek 
için her iki kategori için de, klasik 
anlatım ve tanımlara ek olarak ma-
tematiksel yaklaşımlara daha çok 
yer vermenin de gerekli olduğunu 
düşünüyorum. 

n	18. Çalışma Ekonomisi ve 
Endüstri İlişkileri 
Kongresinde birçok konu 
tartışıldı. Özellikle genç 
akademisyenler önemli 
tebliğler sundular. Sizce eksik 
kalan bir şey oldu mu?
Kongrede programda gösterilen 

gün, yer ve saatlerde çeşitli önemli 
sunumlara, bunlarla ilgili sorulara 
ve tartışmalara tanık olduk. Yıllar 
içinde sabit ve tekdüze bir program-
dan bu çeşit koordine ve eş zamanlı 
çeşitli bildiri ya da sunumlardan 
oluşan bir program formatına alıştık. 
Bunun çeşitli yararları olduğu gibi, 
istediğimiz bazı sunumları kaçırmak 
gibi bazı eleştirilebilecek yönleri ola-
biliyor. Kongrede bir ana oturum ol-
masına ve TÜRK-İŞ Genel Sekreteri 
Sayın Pevrul Kavlak’ın bu oturumda 
doyurucu bir sunum yapmasına 
rağmen, ana bir bildiri ve ana ko-
nuşmacı yoktu. Ben şahsen tüm 
gruba hitap eden böyle bir genel ve 
temel bildiriye yer verilmesinden 
yanayım, ayrı ve paralel oturumlar 
bu ana bildiriyi takip edebilir.

Konular arasında “sendika 
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demokrasisi”, sendikal örgütlen-
meyi artıracak “yeni yöntem ve 
teknikler” gibi konulara da yer ve-
rilebilmeliydi. Gerçi bazı sunumlar 
içeriklerinde bu çeşit konuları da 
barındırıyorlardı ama sendikal öz-
gürlüklerin alanımızın temelini teş-
kil ettiğini unutmamalıyız. Sendika 
özgürlüklerinin toplum, siyaset ve 
ekonomi açısından yararlarını gös-
teren somut örnek olaylar geliştire-
bilirsek, bu olayları derslerimizde ve 
sendikal eğitimlerde kullanabiliriz.

n	Bunca yıllık 
deneyimleriniz ışığında, 
sendikacılara beş başlık 
altında öğüt vermenizi 
istesem, neler söylersiniz?
Birincisi ve belki de en önemlisi, 

sendika yöneticilerimiz faaliyetlerini 
işçi sendikacılığındaki duraklamayı 
önlemek ve örgütlenme oranını 
yükselişe geçirmek amacı üzerinde 
yoğunlaştırmalılar.

Sendika yönetimlerinde belli 
bir süreklilik ve istikrar örgütleme 
düzey ve oranlarını yükseltmek 
çabalarının başarısı için gerekliy-
se de, “sendika demokrasisi”nin 
varlığı da örgütlenmeyi daha da 
ileriye götürmek için o derecede 
önemlidir. “Ömür boyu sendika 
başkanı”, “sendika ağalığı” algıları, 
işçileri sendikalaşmaktan alıkoyan 
etkiler yapıyor. Bu nedenle sen-
dikacılarımız “dürüst” ve “şeffaf” 
sendikacılıktan, eleştiri ve muha-
lefet gruplarının oluşmasından çe-

kinmemelidirler. Zaten büyük kısmı 
itibariyle makul bir sendika-içi 
demokrasi anlayış ve uygulaması 
sendikacılarımız tarafından payla-
şılmaktadır. 

Üçüncüsü; Bazı istisnaları dı-
şında sendikacı, temsilci ve işçi 
eğitimleri geçmişe göre azalmış 
görünüyor. Her ne kadar bu konuda 
yasal düzenleme eskiye oranla za-
yıflamış olsa da, sendikacılarımızın 
eğitim konusunu ihmal etmemeli, 
canlı tutmalıdırlar.

Dördüncüsü; günümüzde yüzde 
7-12’lere düşen sendika yoğunluğu 
ile işyerlerimizin büyük çoğunluğu, 
çalışanların işveren ve yöneticilerle 
diyalog kurma, görüş ve öneriler 
getirme ve problem çözme meka-
nizmalarından mahrum kaldı. Bu 
nedenle sendikacılarımız en azından 
sendikaların örgütlenemediği ve 
sendika işyeri temsilcilerinin mev-
cut olmadığı durumlarda “seçilmiş 
işçi temsilcileri”nin ya da Avrupa 
Birliği yönergeleriyle uyumlu “işyeri 
çalışma konseyleri”nin oluşturul-
masına olumlu bakmalı, bu doğ-
rultudaki gelişmelerde sendikanın 
etkin bir role sahip kılınmasına 
çaba harcamalıdır. Bu yöndeki ola-
sı düzenlemeler sendikaya rakip 
olarak sendikal örgütlenmeyi 
önleme değil, aksine sendikaların 
büyümesini teşvik etme etkisi ya-
ratabilir. Esasen iş mevzuatımıza AB 
hukukundan aktardığımız (toplu işçi 
çıkarmalar halinde olduğu gibi) bazı 
kurum ya da uygulamalar bu çeşit 
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bir işçi temsilinin varlığını gerekli 
kılıyor. Oysa bu alanda mevzuatı-
mızda boşluk ve eksiklikler var.

Son nokta olarak, sendikacı-
larımız güçlü toplu iş sözleşmeleri 
yoluyla üyelerinin yaşam ve çalışma 
koşullarını sürekli yükseltmeye ça-
lışmalıdır. Bu, zaten başlangıcından 
buyana Türk sendikacılığının ana iş-
levi olmuştur. Bu faaliyet ihmal edi-
lirse, örgütlenme düzeyini yükselme 
amacı da zaten gerçekleşemez.

n	Son dönemde yeni 
çalışmalarınız var mı? TAEM 
olarak bir çalışmanızı 
basmaktan mutluluk duyarız.
Benim halihazır önceliklerim, 

merhum Profesör R. Blanpain 
editörlüğünde ilk baskısı 1984’te 
yapılan Labor Law and Industrial 
Relations Ansiklopedisi’nin altıncı 
Türkiye cildini tamamlamak olacak. 
Bunun dışında, Işık Üniversitesi 
Rektörlüğünden aldığımız bir pro-
jeyi sona erdirmek ve yaşantımdaki 
ve meslekteki anılarımın basımını 
sağlamak da gündemimde. Sonun-
cusunun basımında bana yardımcı 
olmanız kuşkusuz beni mutlu eder.

n	Uzun zamandır bu 
meslektesiniz. Benden yaşlı 
öğrencileriniz olabilir. 
Anılarınız çoktur, hemen 
aklınıza gelen bir anınızı 
paylaşabilir misiniz?
Araştırma görevlisi olarak 

çalışmaya başladığım 1961 yılını 
başlangıç tarihi olarak alırsam, 57 
yıldır bu meslekteyim. Sizi hala 
genç ve çalışkan bir meslektaş 
olarak gördüğüm için, kuşkusuz 
sizden yaşlı öğrencilerim mevcut. 
Şu anda aklıma gelen ve mesleki 
açıdan da anlamlı bir anı şu: 1980’li 
yıllarda Fulbright hocası olarak ül-
kemizde bulunan Profesör Marcus 
Sandver bir konferansında dünyada 
ve ABD’de işçi sendikacılığındaki 
durgunluk ve zayıflama eğilimini 
tartışıyordu. Nükte ve şakalarıyla 
ünlü meslektaşımız merhum Prof. 
Dr. Nusret Ekin, Marcus’un ortaya 
koyduğu tablo karşısında ona “Ey-
vah, sendikasızlaşma devam eder-
se ben üniversitede ne okutacağım? 
Benim iş güvencem ne olacak” 
yönünde bir soru yöneltti. Onun gibi 
şakacı bir kişi olan Marcus Sandver 
“O zaman sen de Sendikacılık Tarihi 
dersini verirsin” cevabını verdi. O 
dönemde Nusret Ekin İktisat Fa-
kültesi Dekanı ve Çalışma Ekono-
misi ve Endüstri ilişkileri Bölümü 
başkanıydı. Nusret Bey Marcus’un 
tavsiyesine uyarak hemen bölüm 
programına kendisi için “Sosyal 
Politika Tarihi”, “Sendikacılık Tarihi’ 
gibi dersler koydu. Halen bölümleri-
mizde verilmekte olan bu ve benzer 
isimlerdeki derslerin verilmeye baş-
lanması böyle oldu.
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ÖZ
Otorite, düzeni ve istikrarı, otoriter 

sözcüğü ise baskıcı bir kişiyi ya da sis-
temi tanımlamakta kullanılır. Modern 
sanayi toplumundaki egemen oto-
ritenin iki kutbu vardır. Biri, sevgisiz 
otoritedir. Diğer otorite biçimi sahte 
bir sevgiye dayalıdır, yani paternaliz-
min otoritesidir. Birçok lider takipçile-
rinde hayranlık, sadakat, inanç ve ita-
at gibi duyguları uyandırarak, idealleri 
ve hedefleri doğrultusunda kitleleri 
çevresinde toplayabilme yeteneğine 
sahiptir. Özellikle karizmatik lider-
ler, toplumların belli gereksinimlerini, 
duygularını, beklentilerini ve taleple-

rini yönetmekte ve yönlendirmekte 
ustalaşmış kişilerdir. Takipçiler belli 
lider tiplerinin büyüsüne kapıldıkla-
rında, kendi güçsüzlüklerinin yerini 
yapay bir güç, gurur ve kendine gü-
ven alabilir. Liderin yarattığı bu özde-
şim duygusu, kitleyle bütünleşmesine 
ve onların üzerinde büyüleyici bir etki 
alanı yaratmasına neden olur. Bu ya-
zıda otorite ve liderlik olgusu, özellikle 
örgütsel bağlamda gözden geçirile-
cektir. 

Anahtar Sözcükler: Liderlik, Otori-
te, Örgüt, Narsisizm
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ABSTRACT
Authority represents order and sta-

bility, while authoritarian term is used 
to define an oppresive person or sys-
tem. There are two poles of dominant 
authority in modern industrial society. 
One of them is an authority without af-
fection. The common feature of many 
leaders is to arouse the feelings of ad-
miration, loyalty, and obedience in their 
followers and an ability to gather them 
in the direction of their ideals and goals. 
Partciularly, charismatic leaders are 
mastered in managing and directing 

the expectations, needs, feelings and 
demands of their societies. An increa-
sed power, pride and self-esteem will 
take the place of the followers’ weak-
ness, when they fell under the leader’s 
spell. This idendification will lead to 
their integration with the society and 
an influential power on the followers. 
In this article, authority and leadership 
will be discussed particularly in orga-
nizational context. 

Keywords: Leadership, Authority, 
Organization, Narcissism.

LEADERSHIP-AUTHORITARIANISM IN ORGANIZATIONAL AND 
SOCIAL STRUCTURES
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GİRİŞ
Liderlik olgusunu anlamada 

politik, ekonomik ve toplumsal 
yapılarda liderlerin ortaya çıktığı 
süreçlerin yanı sıra, otorite olgusu 
da önemli bir yer tutar. Bazı ku-
ramcılar otoritenin yönetme hak-
kından ileri geldiğini, bu şekilde 
toplumdaki bireylerin itaat etme-
ye zorunlu olduklarını ileri sürer. 
Bu bağlamda, otorite olarak kimin 
tanımlanacağı önemli bir sorun-
dur. Joseph Raz’ın otorite teorisine 
göre, bir kişi, verdiği talimatlarla, 
yönettiği kişilerin toplumsal ve 
duygusal günlük gereksinimleri-
ni daha iyi karşılaması halinde, o 
kişiler üzerinde otorite oluşturur. 
Otorite altında olan bireyler, otori-
tenin emirlerine, kendi gerekçeleri 
ne olursa olsun uygun davranma-
lıdırlar. Böylece otorite düzeni, bi-
reyler kendileriyle ilgili kararları 
otoriteye bırakıp tamamen otori-
tenin talimatları doğrultusunda 
davrandıkları takdirde sağlana-
bilir.1  Yine de bu, kişinin kurala 
uymak ya da emre itaat etmek 
zorunluluğu olmadığı için otori-
tenin tek biçimi olamaz ve politik 
otoritelerin oynadığı başka roller 
de vardır. Anarşizmin Savunul-
ması kitabında Robert Paul Wolff,2 
yasal otorite ile ahlaki otoritenin 
mantıksal olarak uyumlu olama-
yacağını ileri sürmüştür. Wolff’a 

1– Joseph Raz (1985): “Authority and Justification.” 
Sf:64.

2– Robert Paul Wolff (1970): In Defense of Anarc-
hism. Sf:4-10.

göre, iktidarda olanlar başkalarını 
istediği gibi zorlama yetkisine sa-
hiptir. Wolff’un işaret ettiği gibi, bir 
kişi ahlaki olarak yönetme hakkı-
na sahip olduğu için otorite kulla-
nabilir. Böyle bir hak, itaat etmek 
için ahlaki zorunluluklar doğurur. 
Yönetme hakkı varsa itaat ettirme 
hakkı da vardır. Otoriter bir emre 
itaat etmek, emredildiği için o ey-
lemi gerçekleştirmek anlamına 
gelir. Bir isteği dile getirmek ikna 
etme süreci ile birliktedir. Emir 
veren neden itaat etmek gerekti-
ği konusunda açıklama yapmak 
zorunda değildir, sadece emrinin 
itaat için bir neden olarak bilinme-
sini ister. İdarecilerin “idare etme” 
yetkisine sahip olmasından dola-
yı, çalışanların da idarecilerin ta-
limatlarına yasalar ve sözleşmeler 
doğrultusunda uyma, yerine ge-
tirme zorunluluğu vardır. Otorite, 
kişinin liderlik yetenekleri, bilgisi 
ve deneyimleriyle kazanılabilir. 
Otorite, etki gücünden farklı ola-
bilir. Güç ve otorite zorunlu olarak 
bir arada bulunurken, etki gücü 
tersine ikna süreci ile birliktedir. 
Etki gücü, güce göre daha geniş 
anlamda tanımlanır ve liderlikle 
daha yakından ilişkilidir. 

Otorite, gücün kullanımının 
bir göstergesidir. John French ve 
Bertram Raven 1959’da kişisel gü-
cün beş unsurunu tanımlamışlar-
dır.3 

3– John R P French, Bertram Raven (1959). The Bases 
of Social Power. Sf:259-267
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1. Yasal güç: Statü ya da resmi iş 
otoritesine sahip olmayla ilişkili-
dir. Güç sahibi kişinin emir verme, 
çalışanlardan uyum ve itaat bek-
leme hakkı olduğu düşüncesinden 
ortaya çıkar. Bir CEO, politikacı ya 
da bir müdürün resmi iş otorite-
sinden ötürü yasal bir gücü olduğu 
düşünülür. 

2. Ödüllendirmeye dayalı güç: 
Bu güç başkalarına ödül sunma 
kapasitesine bağlı olarak sağlanır. 

3. Uzman gücü: Bir kişinin ken-
di deneyimlerine, üstün yetenek-
lerine ve bilgisine dayalıdır. Lide-
rin gücü takipçilerinin bu yöndeki 
algılarına bağlıdır. Ancak, bilgi ve 
deneyim sahibi olmak güç değil-
dir, güç bu bilgi ve deneyimi pay-
laşmakla kazanılır. Uzmanın, güç-
lükle kazandığı bilgi ve deneyimi 
paylaşmaya istekli olması gerekir. 

4.Başvurulanın gücü: Takipçi-
lerinin sadakati, saygısı, dostluğu, 
hayranlığı, çekiciliği, sevgisi, onay 
alma arzusundan dolayı bir kişinin 
başkalarını etkileme yeteneğidir. 
Algılanan çekicilik, değer, etki ve 
başkalarından saygı görmenin 
sonucu olarak karizma, çekicilik, 
hayranlık ve önem ortaya çıkar. 

5. Zorlayıcı güç: Korku yoluyla 
gerçekleşir. Bu güç, uyumsuz ol-
dukları gerekçesiyle başkalarını 
cezalandırma eyleminden ortaya 
çıkar. Bu güç kaynağı istismara 
açıktır, sıklıkla yasal güç kullan-
mayla birlikte olur. Bu gücün kul-

lanımı kaçınılmaz olarak astlarına 
zarar verecektir.

Geleneksel otorite, her zaman 
var olduğu için otoritenin yasal 
olduğu bir sisteme dayalıdır. Güç 
kullanan insanlar, bu içlerine iş-
lediği, doğuştan bu özelliği taşı-
dıkları ya da geleneksel olarak güç 
şeklinde görülen bir rol edindikleri 
için güç kullanmaktan hoşlanırlar. 
Karizmatik otorite, kişilerin kendi 
özellikleri nedeniyle sahip olduk-
ları bir karizmaya dayalıdır. Takip-
çileri, herhangi bir gelenek ya da 
yasa nedeniyle değil, bu kimsele-
rin kişisel nitelikleri nedeniyle onu 
önder olarak kabul ederler. Kariz-
matik otoritenin doğası Weber ta-
rafından, “İnsanlar ona gelenek ya 
da statü nedeniyle değil, ona inan-
dıkları için itaat ederler” şeklinde 
ifade edilmiştir.4   

Otorite, modern bir toplum-
da, toplumsal örgütlenmenin en 
karmaşık ilkelerinden birisidir. 
Bireyler ve gruplar arasındaki en 
önemli ilişkiler belli otorite türle-
rine dayanır. Bir toplumun üyele-
rinin belli otorite türlerine yönelik 
tutumlarını gözleyerek, belli bir 
tarihsel dönem içindeki toplum-
sal ilişkilerin düzeyi hakkında 
fikir sahibi olmak mümkündür. 
Bocheński, iki temel otorite tipi 
tanımlamıştır:5 Epistemik otorite 
uzmanlaşmaya; deontik otorite 

4– A.g.e: 268

5– Biljana Ratkovic Njegovan ve ark (2011). Chara-
cteristics and Types of Authority: the Attitudes of 
Young People. A Case Study. Sf:657-669.
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zorunluluklar, kurallar ve kont-
rol mekanizmasına dayalıdır. Bu 
iki otorite şekli birbiriyle yakın bir 
ilişki içinde olsalar da, deontik oto-
rite bir dereceye kadar bilgi ve re-
kabete dayalı olmalıdır. Epistemik, 
uzmanlaşmaya dayalı otoriteye 
ek olarak, De George, pederşah, 
politik, ahlaki ve dini otoriteden 
de söz etmiştir.6 Psikoloji literatü-
ründe otorite, üstünlük ve boyun 
eğme arasındaki ilişki vasıtasıyla 
tanımlanır ve olumsuz bir anlam 
yüklenir. Bu tür yaklaşımlarla ah-
laki farkındalığın gelişimiyle, biliş-
sel otoriteryenlik, itaat ve boyun 
eğme, otoriteryen, sado-mazoşist 
kişiliklerle ilgili çalışmalarda kar-
şılaşılabilir. Weber, hükümetin 
kurumsallaşmış bir güç olduğunu 
belirtirken, gücün her türlü di-
renmeye rağmen bir kişinin ira-
desinin diğerleri üzerinde uygu-
lanması derecesini temsil ettiğini 
ileri sürmüştür. Hükümetin belli 
kişilerin belli içerikteki emirlere 
itaat etmesi koşullarını temsil et-
tiğini belirtmiştir. Güç basit olarak 
iradenin zorla yerine getirilmesine 
dayanırken, otorite Weber’in ifa-
de ettiği gibi, “egemenliğin içsel 
olarak kabul edilmesi” sürecine 
dayanır. Bu içsel, öznel yaşantılar 
otorite olgusunun can damarını 
oluşturur. Otoritenin karizmatik, 
ussal-yasal ve geleneksel tipleri 
meşru temellerde gerçekleştiri-
lir. Meşruluk dört farklı yolda ele 
6–A.g.e. sf:664-666.

alınır: gelenek, sevgi ve duygusal 
inanmışlık, ussal inanç, yasallık 
inancı temelinde. Meşruluk il-
kesine göre Weber, otoritenin üç 
şeklini ayırmıştır: geleneksel, ka-
rizmatik ve ussal-yasal.7 Otorite, 
yargıları veya davranışlarına yük-
sek değer verilen ve tartışmasız 
kabul edilen bir kişiyle ilişkilidir. 
Otoritenin toplumsal yaşamda, 
çocuğun gelişiminde, iş ilişkile-
rinde temel bir gereksinim olduğu 
düşünülür. Çocuklar kendilerine 
yol gösterecek ve güven verecek 
bir otoriteye gereksinim duyarken, 
yetişkinler açısından bir otorite 
olmak, kendini ve kişiliğini bü-
tünleyen temel bir öğedir. Genel 
olarak otoritenin özgürlüklerimize 
yönelik bir tehdit olmasından kor-
ku duyulur. Bu korku kısmen bizi 
ikna eden, aldatan ve onaylatan, 
otoritelere duyulan, özgürlüğün 
güvenlik duygusuna feda edilme-
sinden duyulan korkudur. Günü-
müzde otoriteye ilişkin ikilemler 
ve korkular, meşruluğunu tartış-
tığımız güçlü kişilerin toplumda 
yarattığı çekimin doğurabileceği 
kaos ve felaketlerdir. Otoriter lider 
ve etkilediği kitlelerin karşıtlarına 
uygulayabileceği baskı, eziyet ve 
zorbalıkların toplumu nereye sü-
rükleyeceği bilinmez. Bir otorite 
ilişkisinden duyulan korku, üstün 
olan tarafın bu güçle yapabileceği 
şeylerden duyulan korkudur.
7– Dana Williams (2003). Max Weber: Traditional, 
Legal-Rational, and Charismatic Authority http://
gozips.uakron.edu/~dw2/papers/authority.pdf
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Otoritenin temel amaç ve iş-
levleri güç sahibi olmak, bu güçle 
diğer insanları disipline sokarak 
onları yönlendirmek, kendi an-
layış ve hedeflerine göre hareket 
etmelerini sağlamak olarak ifade 
edilebilir. Çoğu zaman otorite ile 
iktidar sözcükleri eş anlamlı ola-
rak kullanılır. Otorite düzeni ve 
istikrarı çağrıştırmakla birlikte, 
otoriter sözcüğü baskıcı bir kişiyi 
ya da sistemi tanımlamakta kul-
lanılır. Otorite ile mevcut değer ve 
inançların sürmesi beklenir. Özel 
yaşamda olduğu gibi, toplumda da 
istikrar ve güven duygusu aranır 
ve bunlar otorite sahibi bir rejim-
den beklenir. Bu beklenti, kamu-
sal yaşamdaki otoriter egemen 
iktidarın veya düşüncenin anıtla-
rında, simgelerinde, törenlerinde 
kendisini gösterir. Günümüzdeki 
otorite olgusunun yarattığı kor-
ku, otoriteyi insanlar üzerindeki 
denetimlerini en yıkıcı eylemleri-
ni gerçekleştirmek için kullanan 
kişilerden duyulan korkudur. İn-
sanların otoriter bir kişide, liderde 
ya da baskıcı bir anne ve babada 
gördükleri güç de, bir güven duy-
gusuna ve yargılamada üstünlük 
izlenimi bırakmaya, disiplin uygu-
lama ve korku uyandırma yetene-
ğine dayanabilir.  

İnsanlar ancak kategoriler için-
de uyumlu biçimde düşünebilir ve 
hissedebilir. Bu yaklaşım, otorite-
nin öznesi açısından bir anlam ta-

şır. Çünkü insanlar iktidarın tüm 
karmaşık ve çelişkili koşulların-
dan tutarlılık ve düzen çıkarmaya 
çalışırlar. İnsanlar yöneticilerine 
gönüllü olarak itaat ettikleri za-
man otorite duygusu yerleşmeye 
başlamıştır. Seçkincilik kuramı-
nın gelişmesinde önemli bir rol 
oynayan İtalyan siyaset bilimcisi 
Gatano Mosca,8 siyasal formülle-
rin kitleleri itaate yöneltmek için 
uydurulmuş yalanlar değil, insa-
nın toplumsal doğasında hissetti-
ği gerçek bir ihtiyacı karşıladığını 
belirtmiştir. Freud’a göre, otorite 
imgeleri çocukluk döneminde bi-
çimlenir ve yetişkinlik döneminde 
devam eder. Yetişkinlerin iktidar, 
hak ve meşruluk konusundaki 
mücadelelerinin altında güç ve 
iktidarın ne olması gerektiğine 
ilişkin bu arkaik imgeler yatar. Ço-
cukluk döneminde anne babaların 
her davranışı onların gücüne iliş-
kin imgemize katkıda bulunmak-
tadır. Çocuk için anne babanın 
yaptığı her şey inandırıcıdır. Bencil 
evreninde çocuk, anne babanın 
yaptığı her şeyin kendisiyle ilgi-
li olduğunu düşünür. Yetişkin bir 
kişi anne babasının gücü kadar, 
bu gücün sınırlarının da bilincinde 
olacak, bu gücü, koşulları içinde 
anne babasına ait, kendisini yara-
tan, ancak, artık kendisinin dışın-
da olan bir güç olarak görecektir. 
Kitleler kendilerinden güçlü bir 

8– Gestano Mosca ve Yönetici Sınıf Kuramı. Downlo-
ads/13002-23794-1-PB.pdf. sf:1-23
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kişinin varlığının sunduğu rahatlı-
ğı elde etmek için büyük bir istek 
duyarak, bu güce karşı duydukla-
rı hayranlıkla, çocukluk dönem-
lerindeki anne ve baba güvenini 
bulmak isteyebilir. Freud için siya-
sal söylemin en duygusal bileşeni 
budur. Otoriter kişilerin yararlan-
dığı şey de budur ve yine Freud’un 
dediği gibi, otorite altında “kitleler 
çocuklaşır.”9   

İnsanların neye inanmak is-
tedikleri konusu yalnızca ken-
dilerine önerilen düşüncelerin, 
kuralların ya da kişilerin inanı-
lırlığı ya da meşruluğuyla ilgili bir 
sorun değildir. Bu aynı zamanda, 
insanların inanmaya olan gerek-
sinimleri sorunudur. İnsanların bir 
otoriteden ne istedikleri, o otori-
tenin kendilerine sundukları ka-
dar önemlidir. Max Horkheimer’in 
belirttiği gibi, otorite gereksinimi 
psikolojik eğilimin yanı sıra, tarih 
ve kültür tarafından biçimlenir. 
Güçlü ve zayıf arasındaki fiili etki-
leşim, kişisel dürtüler ve toplum-
sal koşullar da önemlidir. Ayrıca 
bu parçaların nasıl kullanıldığı, 
toplumsal etkileşim vasıtasıyla bir 
yorumun nasıl oluşturulduğu da 
önemlidir.10 Hegel, “...ayrım özgür 
olan biri ile köle olan biri arasında 
yapılmamalı. Aslında, özgür kişi 

9– Bernard Jolibert. Sigmund Freud (1993). The 
Quarterly Review of Comparative Education (Paris, 
UNESCO : International Bureau of Education), vol. 
XXIII, no. 3/4, 1993, p. 459-472. ©UNESCO : Internati-
onal Bureau of Education, 2000. sf:1-14

10– Max Horkheimer (Çev.Matthew J. O’Connell ve 
ark, 2002). Critical Theory. Sf:62-70 

dıştan egemenlik altına alınırken, 
efendisini kendi içinde barındıran 
köle, bu nedenle kendi kendisinin 
kölesidir” demiştir.11 Başka bir de-
yişle, tahakküm her yerdedir. Oto-
riteler koruma ya da yardım sözü 
verirler, sözlerini tutmadıklarında 
ortaya çıkan boşluktan modern 
otorite olgusunun temel özelliği 
ortaya çıkar. Bu bağın daha geniş 
toplumsal boyutları hakkında an-
lamamız gereken, egemen otori-
te kişilerinde, yani paternalist ve 
özerk kişilerde görülen güçlerdir.12 
Paternalizm, babaların çocukları 
üzerindeki gerçeklik denetimine 
dayanır. Paternalizmde sevgi ve 
güçle birlikte özgecilik ve egoizm 
kaynaşmış durumdadır. Baba ile 
patronu ilişkilendiren paterna-
lizm, baba kavramının ölçeğini ve 
gücünü büyütür. Tüm toplumsal 
ilişkilerin bilinçli bir biçimde aile 
ilişkisi olarak kavrandığı bir top-
lumda, insanlar, baba, amca ve 
büyükbabalarını değişik yönetici 
türleriyle dolaysızca özdeşleştire-
bilir. “Yönetici babanızdır” ifadesi 
metaforik olarak değil, düz anlam-
da geçerli olan bir ifadedir. Böylece 
o kişiler de dolaysız ve korku du-
yulan kişilere dönüşürler; bunlar 
bir üst babadır. Yalnızca korkaklık 
değil, ceza korkusu ya da terör de 
bu tür bağların oluşmasına ne-

11– Muhammad Kemal (1998). Master-Slavery rela-
tionship in Hegel’s philosophy.sf:455-466.

12– Richard Sennett (Çev. Kamil Durand, 1993). 
Otorite. Sf:27-28. 
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den olabilir. Paternalist otoriteler 
kendilerine bağımlı olanlara karşı 
sahte bir sevgi gösterirler. Lider, 
kendisinin çıkarlarına hizmet et-
tikleri sürece kendisine bağımlı 
olanların bakımını üstlenir. Pater-
nalist bir otorite kendisine bağımlı 
olanlara kendi kaynaklarını bir lü-
tuf gibi sunar. Bu lütufun koşulları 
ise tümüyle kendi denetimindedir. 
Paternalizm modern toplumdaki 
otorite imgelerinin aşırı uçlarından 
biridir. Paternalizm başkalarının 
iyiliği için uygulanan iktidardır. 

Otorite, kısmen daha güçlü bi-
rinden duyulan korkuya dayalı 
bir deneyimdir ve acı çektirme, 
bu gücün somut bir temelidir. 
Otorite, efendinin kendisine ba-
ğımlı olanlara, ona minnet duyup 
boyun eğmeleri karşılığında, çı-
karlarına uygun düştüğünde ve 
kendi koşullarında ilgi gösterme-
sidir. Otoritenin işinin ciddiyeti, 
onu hipnotize edici bir kişiliğe bü-
ründürür. Her düzeydeki insanlar, 
kendi kendilerine üstesinden ge-
lemedikleri bir şeyi yapmak, dü-
şünmek ya da yorumlamak için 
kendilerinden üst düzeydeki bi-
rini ararlar. Hegel’e göre köle olan 
kişi yalnızca dalkavukluk etme 
ve dikkate alma gibi saf psikolo-
jik süreçler aracılığıyla değil, aynı 
zamanda efendisi için iş yaparak 
da bu zevkin araçlarını sağlamak-
tadır. Köle, efendisinin zevk ama-
cıyla kullanacağı şeyler yaratır ve 
efendinin kendi değerini hisset-
mesini sağlar.13

13– Muhammad Kemal (1998). Master-Slavery rela-
tionship in Hegel’s philosophy.sf:455-466.

Korku uyandırmak, otoritenin 
psikolojik açıdan meşruluğunun 
temelini oluşturur. Machiavelli’ye 
göre, korkuya dayanmaksızın in-
sanlar üzerinde kişisel bir otorite 
kurulamaz. Yerleşik bir hanedanı 
deviren ya da yeni bir toprak fet-
heden hükümdarlar korku uyan-
dırma gereksinimi duyarlar. Böyle 
bir hükümdar kaba gücü otoriteye 
dönüştürmek zorundadır. Kor-
kunun yarattığı bu bağı herhangi 
bir biçimde gevşeten bir otorite, 
bunalımı ne kadar küçük de olsa, 
otoriteyi tümden yok eder. Liderin 
uyandırdığı korku azaldıkça kişi-
sel otoritesi de azalır.14   
  

LİDERLER VE KİTLELER
Otorite sahibi olmanın iktida-

rı güç imgelerine dönüştürmek 
şeklinde bir hedefi vardır. Ne ka-
dar mantıklı olursa olsun, açık ve 
belirgin otorite imgesi arayışları, 
tehlikeleri de beraberinde getirir. 
Bir tiranın insanlara aşılayabile-
ceği ve insanları baskı altına ala-
bileceği en olumsuz inançlardan 
biri, yaptığı her şeyin açık ve bariz 
olduğu inancıdır. Otoriter liderler, 
basitliğin erdemlerine dayanarak, 
yalnızca kişilik gücüyle yönete-
bilmek amacıyla, devletin olağan 
mekanizmasını yıkabilir ya da 
bir kenara atabilir.15 Juan Linz’in 

14– Mohammed Seid Ali (2015). Morality and politics 
with reference to Machiavelli’s the Prince. Sf:238-
246.

15– Richar Sennett (Çev. Kamil Durand, 1993). 
Otorite. Sf:27-28.
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belirttiği gibi, totaliter rejimlerin 
başarısının anahtarı, daha yük-
sek ve daha açık seçik bir düzen 
adına, vatandaşların kafasına ola-
ğan yönetim süreçlerine karşı bir 
kayıtsızlık aşılamaktır. Otoriter 
yöneticiler, halkın mutlak itaatini 
sağlamak için, kendisinin sınırsız 
güçte olduğu ve halkına sınırsız bir 
sevgiyle bağlı olduğu imgesini kul-
lanmıştır.16 Günümüzün diktatör-
lük ve yakın yönetim biçimleriyle 
yönetilen toplumlarında, öznenin 
(bireyin) dışsal bir güç tarafından 
baskı altına alınması bilinen bir 
iktidar biçimidir. Öznenin iktidara 
veya diktatöre nasıl bağlı hale ge-
tirildiğini ortaya koymak gerekli-
dir. İktidarı, özneye dışarıdan bas-
kı kuran, özneye boyun eğdiren, 
özneyi aşağı bir düzeye indiren bir 
kavram gibi düşünmek gerekir. 
Foucault’a göre, iktidar, öznenin 
kurucusu, varoluş koşulu ve onun 
arzusunun yörüngesi olarak an-
laşılırsa, o zaman iktidar yalnızca 
karşı koyulan değil, aynı zamanda 
varoluş için güçlü bir şekilde bağ-
lı olduğumuz, varlığımızın içinde 
barındırdığımız ve sakladığımız 
bir şey olacaktır. Özne, üzerinde 
etkide bulunan iktidarın zoruy-
la güçsüzleşir, iktidarın şartlarını 
içselleştirir ya da kabullenir. Bu 
koşulları kabul eden “özne”, kendi 
varlığı için onlara göbekten bağ-
lanır. Tabiyet, kesinlikle öznenin 

16– Juan J. Linz (1990). The perils of presidentialism. 
Journal of Democracy 1(1). Sf:51-69

kendi seçimi olmayan, ama para-
doksal bir şekilde failliğini açığa 
çıkarıp sürdüren bir söyleme olan 
temel bağımlılıktan oluşur. Ta-
biyet yalnızca iktidar tarafından 
tabi kılma sürecini değil, aynı za-
manda özne olma sürecini de ifade 
eder.17 Althusser, öznenin boyun 
eğmesinin dil yoluyla, yani bireye 
seslenen otoriter sesin etkisiyle 
meydana geldiğini söyler.  Althus-
ser’in iktidar modeli otoriter sese, 
yaptırımın sesine, dolayısıyla da 
konuşma biçimine bir güç atfe-
der. Bir özne üzerinde kullanılan 
bir iktidar olarak tabiyet, bununla 
birlikte özne tarafından kabul edi-
len bir iktidardır. Öznenin failliği 
onun tabiliğinin bir sonucu olarak 
ortaya çıkar. Bir koşul olarak ikti-
dar, özneden önce gelir. Koşullar 
yalnızca özneyi var kılmaz, özne-
nin oluşumuna katılırlar; bu olu-
şumun ve onu takip eden öznenin 
fiillerinde gündeme gelirler.18

Le Bon’a göre, inançlarıyla hip-
notize olmuş insan, inandığı, peşi-
ne düştüğü düşünceler için kendi 
çıkarlarını, mutluluğunu, hatta ya-
şamını feda edecek bir özne haline 
gelir. Mistik kökenli dogmaların 
düşünceye ve eyleme egemen 
olma gibi etkileyici ve olağanüstü 
güçleri vardır. Mutlak bir doğru 
gibi kabul edilmesinden dolayı, 
17– Michel Foucault (1982). The subject and power. 
Critical Inquiry, 8(4). Sf:777-795.

18– Louis Alhhusser (1970). Ideology and Idelogical 
State Apparatuses. http://www.marxists.org/
reference/archive/althusser/1970/ideology.htm. 
sf:1-52.
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dogmatik bir inanç kaçınılmaz ola-
rak hoşgörüsüzdür. Siyasi ya da 
dini inançların kökeninde, tarihsel 
olaylara bağlı olarak, grupların or-
tak geçmişindeki hoşnutsuzluk ya-
tabilir. Bu hoşnutsuzluğun güncel 
siyasi hareketlerde etkisini göste-
recek uzun süreli bir birikime da-
yanması gerekir. Liderler kitleler-
deki bu ortak hoşnutsuzluğu kendi 
amaçları için çok iyi kullanırlar. Sü-
rekli olarak geçmişte yaşanan 
olumsuzluklar, haksızlıklar, hoş-
nutsuzluklar hatırlatılır, bu tür 
olumsuz duyguların kendi hare-
ketleri için itici ve besleyici bir güç 
olması düşünülür. Liderler bu 
olumsuz duyguları artırır, abartır, 
sorunun en önemli nedeninin geç-
mişte aynı siyasal ya da toplumsal 
kökenden gelen insanlara uygula-
nan zulüm ve haksızlıklar olduğu-
na inandırır. Kendi önerdikleri sis-
temin bir mutluluk devri getireceği, 
geçmişin bir anlamda hesabının 
sorulacağı yönünde kendi taraftar-
larına ve hedef kitlelere güvence 
verilir. Bu düşünceler filizlenerek, 
aşılama ve bulaşma yoluyla yayılır-
lar. Böylece kendi amaçlarının ger-
çekleşmesi için elverişli koşullar 
yaratılmış olur. Siyasi bir grup zafer 
kazanınca, doğal olarak toplumu 
kendi çıkarlarına göre düzenlemek 
ister. Yasalar ve kurumlar kazanan 
tarafın ve onlara yardım eden sınıf-
ların çıkarlarına göre belirlene-
cektir. Kazananların elde ettiği 

mutlak iktidar, kimi zaman onları 
aşırıya kaçan yasalar çıkarmaya 
dek götürür. Bir inanç yayılmaya 
başlayınca, iktidarı bir grup, parti, 
hareket ele geçirdiğinde, aslında 
bu inançtan olmayan, temsil edi-
len görüşlerden haberdar bile ol-
mayan bazı çevreler kendi tutku-
larını gerçekleştirmek için bir 
bahane ya da fırsat yaratarak, yeni 
fırsatçı çıkar grupları oluşturur.19 
Kitle psikolojisi ile ilgili kuramlara 
göre, kitleler liderler olmadan ha-
rekete geçemez. Halk kitleleri lider 
tarafından sunulan bazı toplumsal 
vaatlere ve söylemlere aldanarak 
çoğunluk gücüne dayanan iktidar 
partisinin siyasi ve ekonomik he-
deflerinin temel aktörü olabilir.  Si-
yasal ortamın etkisi altında, özel-
likle kitleselleşmenin itici gücüyle 
kişilik yapıları da değişim göstere-
bilir. Çoğunluk gücüyle iktidarın 
sürmesi, yaratılan toplumsal bö-
lünme ortamı yeni ve türdeş kişi-
liklerin ortaya çıkmasına neden 
olur. Tahammülsüz, gaddar, imha-
cı, toptancı, bencil, acımasız kişilik 
örüntüleri oluşur. Genelleştirilen, 
türdeş ve tek ses haline getirilen 
inançlar farklı düşünceleri de bir 
araya toplamaya başlar. İdeallerine 
erişmiş olduğunu sanan kendine 
güveni artmış, liderin güdülemesiyle 
hareketlenen, öfkelenen bu kalaba-
lıklar, karşıtlarına tahammül göste-
remezler. Mistik inançlarla liderine 

19– Le Bon (Çev. Ayten Gündoğdu, 1997). Devrimin 
Psikolojisi. Sf:336
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bağlı kitleler, kendi kesin ve ka-
rarlı duygularını başkalarına da-
yatma gereksinimi duyarlar. Bu 
kesinliğe inananlar bir de ellerinde 
iktidar gücü ve lider zorlaması 
varsa, ne ikna edilebilirler ne de 
gerektiğinde zor kullanmaktan 
vazgeçerler. Hırs, haset, kibir vb. 
özellikler bir liderde toplandığında, 
onu izleyen kitlelerde normal za-
manlarda bastırılan bu tür nitelik-
ler birden açığa ve en üst düzeyle-
re çıkarak, yıkıcı haller alabilir. 
Eski dünyanın yıkıldığına, onun 
kalıntıları üzerinde yeni bir dünya 
kurulduğuna inanılan bütün dev-
rimlerde, bu düşlerin gerçekleş-
mesine engel olabilecek bütün 
eski unsurlara hem korku hem de 
öfke duyulur. Geçmiş reddedilir, 
insan ve toplum yeniden tanımla-
nır ve yaratılmaya çalışılır. Mistik 
düşünüşün temel özelliği olan 
idoller, fetişler, sözcükler ya da 
formüllerle somutlaştırılan üstün 
varlıklara ya da güçlere gizemli bir 
iktidar atfedilmiş, bütün bu un-
surlar liderde toplanmıştır. Bütün 
dini ve siyasal inançların temelin-
de mistik düşünce yatar. Siyasal 
inançları temel dayanakları olan 
mistik öğelerden sıyırdığımızda, 
genellikle yok olup gittiklerini gö-
rürüz. Mistik mantık, aşılanmış ol-
duğu duygularla tutkulu dürtüleri 
yöneterek, büyük halk hareketle-
rinin gücünü oluşturur. En iyi ne-
denler için bile ölüme razı gelme-

yecek insanlar, tapınma nesnesine 
dönüşmüş mistik bir ideal için seve 
seve canlarını verirler. Kitle içinde-
ki bir insan yalnız bir bireyken dav-
randığından çok daha farklı davra-
nacaktır. Bilinçli bireyselliği, yığının 
bilinçsiz kişiliği içinde kaybolacak-
tır. Büyük ölçüde geçmişe dayalı 
olan ortak duygular ve tutkular ço-
ğunlukla bireysel kimliklerin kitle 
içinde kaybolmasına, bireyin kit-
leyle bütünleşmesine hizmet eder. 
Bu bütünlüğün en önemli özelliği, 
tamamıyla bilinçdışı öğelerden 
oluşmasıdır. Kitlelerin özellikleri 
arasında fazlasıyla kolay inanırlık, 
ileriyi göremememe vardır. Kitle-
lerdeki sosyal özellikleri doğrula-
ma, kabullenme, yüceltme, boş bir 
saygınlık gösterisi onları ikna et-
menin yollarıdır. Gözleri sımsıkı ka-
patılan yığınlar her şeyi kabul ede-
cektir. Normal durumlarda bile 
kolayca ikna edilebilen kitleler, li-
derlerin telkini altında hiç doğruluk 
olasılığı bulunmayan ifadeleri bile 
kabul etmeye eğilimli olur. Bu psi-
kolojik birlik yığınlara önemli bir 
güç verir. Bu tür zihinsel bir birliğin 
oluşmasının başlıca nedeni, bir yığın 
içindeki hareketlerin ve eylemlerin 
kolaylıkla başkalarına bulaşabilme-
sidir. Kitleler kendilerini yönetecek 
bir efendi bulamadıkları sürece, bir-
lik duygusundan yoksun ve eyleme 
geçemeyen topluluklardır. Özellikle 
geri kalmış, laik ve demokratik, in-
sancıl eğitim olanaklarından yok-
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sun bütün halklar, günümüzde 
bile mistisizmle iç içe yaşarlar. 
Halk her zaman tanrı, devlet ve li-
der gibi üstün varlıkların her şeyi 
değiştirebilecek ve kendilerine is-
tediklerini verebilecek güçleri ol-
duğuna inanmıştır. Bu mistik özel-
lik aynı zamanda inandığı varlıklara 
yoğun bir tapınma gereksinimi do-
ğurmuştur. Halkın mistik, büyüle-
yici, tapınacağı olgulara yönelimi 
fazladır. Koruyucu ve kurtarıcı güç-
leri her zaman istemiştir. Liderler 
kitle üzerindeki etkilerini özellikle 
telkin yoluyla gerçekleştirir. Telkin-
le harekete geçirme biçimi, liderin 
başarısını ve gücünü belirler. Kitle-
ler, liderler tarafından istenildiği 
gibi yönlendirilebilir. Kitleler öfkeli, 
saldırmaya ya da kahramanlık 
yapmaya hazır hale gelebilirler. Tel-
kin altındaki yığınlar akıldan uzak-
laşır. Kitleleri etkileyen düşünceler, 
çoğunlukla kodlanmış imgeler ha-
linde zihinlere yerleştirilen, çağrı-
şımlar veya benzerliklerle eyleme 
geçen düşüncelerdir.20 Bir topluluk 
içindeki her birey, grubun özellikle-
rini taşıyan bir varlığı ifade eder. Bi-
rey bu haliyle artık kendisi olmak-
tan çıkar. Hiç tereddüt etmeden 
kendi kişiliğine, inanç ve arzularına 
ters düşen kararlar verebilirler. Tel-
kin altında bir grubun oluşabilmesi 
için bireylerin, bütün tereddütlerini 
yok edip, hiç kuşku duymadan olup 
bitenleri, kendisinden istenenleri 
sorgulamadan itaat ederek, grup 

20– A.g.e

üyeleriyle ortak bir şekilde yerine 
getirmesi, yani itaat etmesi bekle-
nir. Bireysel zayıf inançların tümü, 
topluluğun desteğiyle güçlendiri-
lir. Liderler kitlelerin üstünde ege-
menlik kurarak onları tek, türdeş 
bir yığın haline getirebilirler.21,22 
Milliyetçi ya da dini bir düşüncenin 
taraftarı olmak, bir liderin etrafın-
da toplanmak, her türlü geçici 
veya sürekli kitlesel bir eyleme 
katılmak gibi topluluk etkinlikle-
rinde bireylerin kendi kişilik özel-
likleri değişecektir. Bireyin kişilik 
özellikleri silinecek, ortak amaç 
için bir araya gelmiş bireylerin dü-
şünce ve duyguları bir yöne, önde-
re yönelecektir. Çoğunlukla geçici 
bir kolektif bilinç oluşacaktır. Kitle 
aynı olguları yaşayan, düşünen, 
içselleştiren tek bir varlık haline 
gelecektir, bir ölçüde zihniyet tek-
leşmesi ortaya çıkacaktır. Liderin 
beklentileri, amaçları doğrultu-
sunda akıl yürütme, sorgulama, 
olayları çok yönlü düşünme yeti-
leri ortadan kalkacak, yerini ilkel 
dürtüler, otomatik itaat davranışı 
alacaktır. Önderin istediği gibi, 
kahramanlar, karşıtları için düş-
manlar yaratılacaktır. Bir araya 
gelen bir kitlede, bireysel kişiliğin 
kaybolmaya başladığı, duygu ve 
düşüncelerin aynı yöne yöneldiği, 
ortak hedefler için öfke, nefret, 
coşku, neşe, aynı duyguların ya-

21– A.g.e

22– Le Bon G (2013). Kitleler Psikolojisi. Türkçe çevi-
ri:Hasan İlhan. Alter Yayıncılık, Ankara.
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şandığı görülür. Kitleyi oluşturan 
bireylerin yaşam tarzları, kişilikle-
ri ya da zekaları ne olursa olsun, 
kalabalık haline geldiklerinde ko-
lektif ruh gelişmeye başlamış de-
mektir. Bu kitle ruhu bireylere, tek 
başına iken hissedeceklerinden,-
düşüneceklerinden ve yapacakla-
rından tamamıyla başka hissetti-
rir, düşündürür ve yaptırır. Kolektif 
bilinç içerisinde bireylerin akıl ye-
tenekleri ve kişilikleri silikleşir. 
Kitle içinde bulunan birey, kalaba-
lığın verdiği bir duygu ile tek başı-
na olduğu zaman frenleyebileceği 
içgüdülerine kendisini terk etmek 
suretiyle, yenilmez bir güç kaza-
nır. Kitle içinde daha az sorumlu-
luk duygusu hissedileceği, ortak 
hedeflere yönelik daha fazla risk 
alacağı, olumlu ve olumsuz sonuç-
lar öndere yönlendirileceği için, iç-
güdüler daha fazla etkin bir rol oy-
namaya başlar. Olağan dışı gerilim 
ortamlarında kitleler daha kolay 
tahrik olacağı için, dış etkenlerden 
gelen tahrikler düşünmeme, yar-
gılamama, sorgulamama ve so-
rumluluk almama gibi etkenlerle 
birleşince, liderlerin istediği aynı 
anda ve güçlü bir şekilde eyleme 
geçme davranışı gerçekleşmiş 
olur. Ayrıca, kitlelerin kolay telkin 
altına alınma potansiyelleri de 
vardır. Bireylerin zihinlerinde ya-
ratılan hayaller, ekonomik top-
lumsal siyasi vaatler, geçmişte 
ezildikleri, acı çektikleri, horlan-

dıkları, dışlandıkları gibi söylem-
ler, kitle tarafından anlaşılmadan, 
ayırt edilmeden, düşünülmeden 
gerçek olarak kabul edilir. Yaratı-
lan hayallere bütün kitle inanabilir. 
Bunun sağladığı güçle, bu hayalle-
re ulaşabilmek için kitleler hoşgö-
rüsüz, tutucu ve otorite yanlısı 
olabilirler. Güçlü liderlik karşısında 
kitleler çoğunlukla gönüllü, karşı 
çıkılması gerektiği anlarda da kor-
ku ve endişe ile boyun eğerler 

Güçlü liderlerin etkisi altına gi-
ren, otomatik itaat, boyun eğme ve 
eyleme geçme özelliklerini göste-
ren bireylerin kolay tahrik olduk-
ları, çabuk öfkelendikleri, yargıla-
ma, akıl yürütme, karar verme ve 
eleştirme yetilerinin kaybolduğu 
görülür. Geri kalmış toplumlarda 
daha fazla olmak üzere, kitleler 
genelde güce saygı duyarlar. Kitle-
ler kendilerini baskı altında tutan 
zorbalara sevgi ve saygı duyabi-
lirler. Yılgınlık, korku, sakinleşme 
duygusu, istikrar arama ve din-
gin bir ruh haline dönme arzuları 
sonucunda, kabullenme ve itaat 
eğilimleri artar. Kendi hallerine 
bırakıldıkları zaman, aradan çok 
geçmeden kabullenme ve itaa-
te yöneldikleri görülür; evrimsel 
olarak ilkel toplumlardan bu yana 
ananelere ve güce hürmet eder-
ler. Le Bon’a göre, kitleler hayalleri 
aracılığıyla etki altına alınabilirler. 
Bütün canlı varlıklar gibi insan da 
içgüdüsel olarak bir reisin, yani bir 
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önderin emri altına girme içgüdü-
süne sahiptir. İnsan toplulukların-
da önderlerin büyük rolü vardır. 
Onun iradesi, fikirlerin gerçekleş-
tiği bir kaynak olur. Önder, kendi 
düşüncelerine o kadar inanmış-
tır ki, kendi dışındaki düşünceler 
ve öneriler tamamen silinir, onun 
karşısında yer alan herhangi bir 
düşünce kesin olarak kötü ve şey-
tanca görünür. Kitle halinde olan 
bireyler bütün iradelerini yitir-
diklerinden, iradesi sağlam olana 
içgüdüsel olarak yönelirler. Gerek 
dini gerek siyasi veya toplumsal 
iman yaratmak gerekse de, büyük 
bir işe veya bir şahsa, bir fikre iman 
yaratmak, çoğu zaman büyük ön-
derlerin en önemli rolü olmuştur. 
En yükseğinden en aşağısına ka-
dar her sosyal çevrede insan, artık 
toplum içine girdiği andan itibaren 
derhal önderlik yasalarının hük-
mü altına girer.23   
   

LİDERLİK VE NARSİSİZM
Birçok liderin ortak özelliği, ta-

kipçilerinde temel, ilkel duyguları 
yeniden uyandırma, idealleri ve 
hedefleri doğrultusunda takipçi-
lerini etrafında toplayabilme yete-
neğidir. Özellikle karizmatik olan 
liderler, belli simgeleri kullan-
makta ve yönlendirmekte ustadır. 
Takipçiler belli lider tiplerinin bü-
yüsüne kapıldıklarında, kendile-
rini de güçlü ve gururlu, bazen de 
aciz ve bağımlı hissederler. Weber, 

23– A.g.e

bazı liderlerin takipçileri üzerin-
deki bu garip etkisini açıklamak 
için karizma terimini kullanmıştır. 
Weber’e göre, takipçi kitlede lide-
rin sıradan insandan farklı olduğu, 
doğaüstü, üstün insan ya da ola-
ğan dışı güç ve yetenekleri konu-
sunda bir düşünce gelişir. Liderin 
sıradan insandan farklı ilahi özel-
likleri olduğuna inanır. Liderlerin 
ne kadar garip nitelikleri olursa 
olsun, bazılarında takipçileri ara-
sında çocuksu davranışlar yarat-
ma güçleri vardır. Etkileri altındaki 
kişileri kandırabilecek, gözlerini 
boyayabilecek esrarengiz bir et-
kiye sahiptirler. Bu süreçte bazı 
takipçiler, kendi bağımlılık gerek-
sinimlerini karşılayacak her şeye 
gücü yeten (omnipoten) bir lidere 
sarılabilir. Bu şekilde kendi kişisel 
yetenekleri zarar görebilir. Bazı li-
derlerin hipnotize edici etkisi, iyi 
özelliklerin kişisel çılgınlıklar için 
feda edilmesine neden olabilir. 
Böylece ortak amaç ve ideallere 
ait olan gereksinimler narsisistik 
zevkler uğruna gözden çıkarılmış 
olur.24

Bazı liderler küçük hedefler pe-
şinde koşmaz, yaratıcı, yapıcı ve gi-
rişimcidir. Bir lider tipi takipçilerini 
ekonomik, politik ya da psikolojik 
olarak sürekli ödüllendirirken, ikinci 
bir lider tipi potansiyel bir takipçinin 
gereksinim ya da isteklerini sömü-
rür. Başarılı bir lider, takipçilerin-

24– Jennifer L. Epley (2015). Weber’s Theory of Cha-
rismatic Leadership: The Case of Muslim Leaders in 
Contemporary Indonesian Politics. Sf: 7-17 
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deki gücü ve enerjiyi görür, onlar-
daki yüksek gereksinimleri tatmin 
etmeye çalışır. Kitleler için çekim 
merkezi oluşturan bir kişilik yapı-
sı varsa, o da narsisistik kişiliktir. 
Günümüzde, narsisizm terimi kişi 
veya kişiler tarafından sergile-
nen açık ve sürekli bir büyüklük, 
kendini beğenmişlik, kendine aşırı 
değer verme halini tanımlamak 
için kullanılmaktadır. Narsisizm 
bir kişinin aşırı ölçüde kendisini 
sevmesi, kendisinin önemi konu-
sunda büyüklük derecesine va-
ran düşünceler ve güçlü bir yet-
ki duygusu taşıması anlamında 
kullanılan bir terimdir. Amerikan 
Psikiyatri Derneği tarafından ya-
yınlanan DSM kılavuzunda Nar-
sisistik Kişilik Bozukluğu (NKB) 
için 9 tanı ölçütü belirlenmiştir25: 
1) Kendilerinin çok önemli oldu-
ğu duygusunu taşırlar. 2) Sınırsız 
başarı, güç, zeka, güzellik ya da 
kusursuz sevgi düşlemleri üzerine 
kafa yorarlar. 3) Özel ve eşi bulun-
maz biri olduklarına ve ancak baş-
ka özel ya da toplumsal durumu 
üstün kişilerin kendisini anlaya-
bileceğine ya da onlarla arkadaş-
lık etmesi gerektiğine inanırlar. 
4) Çok beğenilmek isterler. 5) Hak 
kazandığı duygusuna sahiptir-
ler.  6) Kişilerarası ilişkileri kendi 
çıkarları için kullanırlar. 7) Em-
pati yapamazlar. 8) Çoğu zaman 
başkalarını kıskanır ya da başka-

25– American Psychiatric Association. (4th Ed) 
2000. Diagnostic and Statistical Manual of Mental 
Disorders DSM-IV-TR.USA.

larının kendisini kıskandığına ina-
nırlar. 9) Küstah, kendini beğenmiş 
davranış ya da tutumlar sergilerler. 
DSM’ye göre, bunlardan beş tanesi 
varsa, o kişiye narsistik kişilik bo-
zukluğu tanısı konulur. NKB tanısı-
nın genel toplumdaki oranı, ülkelere 
ve çalışma yöntemine göre değişik-
lik göstermektedir. ABD’de 35.000 
kişiyle yüz yüze yapılan görüşmeler 
sonucunda, narsisistik kişilik bo-
zukluğu tanısının erkeklerde %7,7, 
kadınlarda %4,8 olduğu belirlen-
miştir. NKB tanısının yaşla düştüğü, 
20-34 yaşları arasında %8,9, 35-59 
yaşları arasında %6,5, 50 ve yukarı 
yaşlarda %4,4 olduğu bildirilmiştir.26

Freud, liderlerle takipçileri ara-
sındaki ilişkiyi ele aldığı çalışma-
sında, “liderin kendisi başka hiç 
kimsenin sevgisine gereksinim 
duymaz, hükmedici bir yapısı var-
dır, mutlak surette narsisistiktir, 
kendine güveni çok fazladır ve ba-
ğımsızdır” şeklinde yazmıştır. Daha 
sonra kendisi narsisistik libidinal 
kişilik kavramını getirmiştir. Ba-
ğımsız ve korkusuz bu kişiliğin te-
mel amacı kendini korumaktır. Bu 
tipteki kişiler güçlü kişilikler olarak 
başkalarını etkileri altına alırlar. 
Bu kişiler başkaları için ahlaki ya 
da ideolojik kaleler olarak görül-
meye uygundur, yani gerçek lider-
lerdir.27 Benzer şekilde Wilhelm 

26– Elsa Ronningstam (2010). Narcissistic Persona-
lity Disorder: A Current Review. 12:68-75.

27– Sigmund Freud (1921). “Group Psychology and 
the Analysis of the Ego,” The Standard Edition of the 
Complete Psychological Works of Sigmund Vol:XVIII, 
London: The Hogarth Press.
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Reich, kendine güveni fazla, kibirli 
ve küstah, esnek, güçlü ve sıklıkla 
etkileyici olarak tanımladığı bir ki-
şilik tipini fallik-narsisistik olarak 
adlandırmıştır. Bu açık sözlü tipler, 
yaşamları boyunca lider konu-
munda olmayı ve boyun eğmeme-
yi başaran kişiliklerdir.28

Narsisizm terimi mitolojideki 
Narsisus ismindeki genç bir ada-
mın, nehir tanrısı Sefisus’un oğ-
lunun öyküsünden gelir. Narsisus, 
sudaki kendi yansımasına aşık 
olur ve kendine duyduğu bu aşk 
ölümüne neden olur. Narsisizm 
terimi ilk olarak 1898’de Havelock 
Ellis tarafından “Narsisus-benze-
ri”  ifadesiyle kullanılmıştır. Daha 
sonra 1899’de Nacke, Elli’nin ma-
kalesini özetlemiş ve “narsisis-
mus” terimini kullanmıştır. Son-
raları 1910’da Freud, narsisistlerin 
kişiliği ve davranışsal örüntüleri 
üzerinde çalışmıştır. Ellis narsi-
sizmi, bireyin cinsel duygularının 
kendine duyduğu hayranlık içinde 
tamamen kaybolduğu ya da emil-
diği bir eğilim olarak tanımlamış-
tır. Üzerinde çalıştığı bazı kişilerde, 
aynada kendilerine baktıklarında 
yoğun bir zevk ve cinsel çekicilik 
duygusu yaşadığına tanık olmuş-
tur. Freud’a göre narsisizm, insan 
gelişiminin normal bir parçasıdır 
ve narsisizmin kendini koruma 
egoizminin libidinal bileşkesi ol-

28– Reich, Wilhelm (1949) Characteranalysis, New 
York: Farrar, Strauss and 
Giroux.

duğunu düşünmüştür. Freud’un 
adlandırdığı bu birincil narsisizm 
iki nesneye yönlendirilir; ya ken-
disine ya da ona bakıp büyüten 
kişiye. Egonun sağlıklı bir gelişimi 
bu birincil narsisizmden ayrılma-
yı kapsar. Bu şekilde ego sevgisi 
nesne sevgisine, yani başkalarını 
sevme yetisine dönüşür. Böylece 
libido egoya yönelik kaldığı ve kişi 
libidoyu ego sevgisinden nesne 
sevgisine yönlendiremediği için 
sağlıklı olmayan narsisizm geli-
şir.29 

Modern psikoloji ve psikiyatride 
Heinz Kohut30 ve Otto Kernberg,31 
narsisizmin kavramsallaştırma ve 
tedavi çalışmalarını derinden etki-
lemişlerdir. Kohut ve Kernberg aynı 
psikoanalitik temellere sahip olma-
larına karşın, terapotik ve etiyo-
lojik görüşleri bu konuda farklılık 
gösterir. Kohut narsisizmin hem 
sağlıklı hem de sağlıksız olarak 
gelişebileceğini savunurken, Ker-
nberg narsisizmin nevroz ile psi-
koz arasındaki sınırlarda işlevi 
olduğunu ileri sürmüştür. Kohut 
patolojik narsisizmin, bebeğin ge-
reksinimlerine kesin ve doğru bir 
empatik karşılık sağlanamadı-
ğı için geliştiğine inanır. Bebeğin 
sevgi ve hayranlık gereksinimleri-

29– Freud S (2012). Kitle Psikolojisi. Türkçe çeviri: 
Kamuran Şipal. Cem Yayınevi, İstanbul.

30– Kohut, H. (1971). The analysis of the self: A syste-
matic approach to the psychoanalytic treatment of 
narcissistic personality disorders. Chicago: Univer-
sity of Chicago Press.

31– Kernberg. O. F. (1975). Borderline conditions and 
pathological narcissism. New York: Jason Aronson
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ne ve daha sonradan ebeveynleri-
ni idealize etme gereksinimlerine 
aynalama yapılamaz. Kernberg 
normal narsisizme örnekler ve-
rirken, patolojik narsisizmin oral 
öfkenin yansıtılmasıyla ilişkili pa-
ranoid özelliklere karşı savunma-
nın sonucu olduğunu düşünmüş-
tür. Kernberg, narsisisteki aşırı 
kendilik algısının gerçek kendilik, 
idealize kendilik ve ideal nesne 
arasındaki karışıklığın doğurdu-
ğu bir savunma mekanizmasının 
sonucu ortaya çıktığını belirtmiş-
tir. Bu aşırı kendilik algısı, gerçek 
kendilik ile ideal nesne arasında-
ki gerilimin artmasından ve ka-
bul edilemeyen kendilik algısının 
bastırılıp değersizleştirilen dış 
nesnelere yansıtılmasından dolayı 
ortaya çıkar. “Beni seveceğini dü-
şündüğüm kişinin ideal imgesiyle, 
sevilmenin benim için mümkün 
olmasını sağlayan kendimin idea-
lini yaşamamın reddedilmesinden 
korkmama gerek yok. Bu ideal kişi 
ve bu kişideki kendi görüntüm ve 
benim gerçek kendiliğimin hepsi 
birdir ve beni sevmesini istediğim 
ideal kişiden daha iyidir, bu neden-
le artık daha fazla kişiye ihtiyacım 
yoktur”. Kernberg ve Kohut’un 
her ikiside narsisizmin gelişiminde 
ebeveynlerin rolüne vurgu yapar. 
Soğuk ve empatik olmayan ebe-
veynler bilerek ya da bilmeyerek 
çocuğunu gereksinimlerini ve sağ-
lıklı bir kendilik algısının gelişimini 

engellemiş olurlar. Bu şekilde ço-
cukta sağlıklı olmayan bir kendi-
ni sevmeye neden olurlar. Yapılan 
çalışmalar, ebeveyn rolünün daha 
sonra çocuklarda narsisizm skor-
larının yüksek olmasında önemli 
rol oynadığını göstermiştir.

Narsisizm ve liderlik arasın-
daki ilişkiyi, Kernberg ve Kohut 
tarafından çalışıldığı gibi ele al-
mak gerekir. Örneğin, Kernberg, 
“narsisistik kişiler sıklıkla otorite 
ilişkilerini ve liderlik yürütebilmek 
için yoğun güç ve prestij gerek-
sinimi ile güdülendiklerini”  ifade 
etmiştir. Bu tür kişilik olan birey-
ler, daha çok en üst düzeydeki 
liderlerdir.32 Kohut’a göre, narsi-
sizm, liderlik elde etme arzusunun 
arkasındaki itici güçtür. Belki de 
güçlü narsisistik kişilik özellikleri 
olan bireyler, iktidarı elde edebil-
mek için zor bir sürece girmeye 
isteklidir. Belli bir dozda narsisizm 
başarılı olabilmek için gerekli-
dir. Herkeste narsisistik davranış 
örüntüsü bulunur. Sınırlı düzeyde 
narsisistik eğilimleri olan kişiler 
arasında topluma büyük katkılar 
yapabilecek yetenekte olanlar da 
bulunur. Aşırılıklara kaçan kişi-
lerde narsisizmin aşağılayıcı gücü 
ile karşılaşırız. Burada dış çevreyle 
ilişkilerde katılık, kısıtlılık, direnç-
ler ve huzursuzluk ön plana ge-
çer.33 

32– A.g.e

33– Kohut, H. (1971). The analysis of the self: A syste-
matic approach to the psychoanalytic treatment of 
narcissistic personality disorders. Chicago: Univer-
sity of Chicago Press.
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Zararlı, patolojik, uyumsal ya da 
işlevsel olup olmamasına göre, üç 
tip narsisistik yapılanma üzerin-
de durulur: tepkisel, kendi kendini 
aldatan ve yapıcı. Nesne ilişkileri 
bağlamında bu tiplerin genel ne-
denlerini ve ortak savunmalarını 
tartışmak gerekmektedir. Lider-
ler sağlıklı narsisizmden patolojik 
narsisizme doğru bir düzlemde 
yer alır. Sağlıklı ve patolojik nar-
sisistleri ayıran etkenler, liderin 
intrapsişik ve kişiler arası dina-
mikleridir. Gerçek toplumla etki-
leşimlerimiz, sadece onları nasıl 
gördüğümüze değil, aynı zamanda 
içimize aldığımız başkaları hak-
kında görüşlerimize de bağlıdır. 
Bu psişik temsiller, davranışla-
rımız kadar duygusal hallerimizi 
de derinden etkiler. İyi yatırılmış 
nesnelerin üretken ve canlandırıcı 
bir işlevi vardır ve hayatın zorluk-
larıyla uğraşırken bir güç kaynağı 
olarak hizmet eder. İyi iç nesneler 
olmadığında, çeşitli sorunlar orta-
ya çıkar. Burada patolojik narsisiz-
min oluşumu yatar. Doğal olarak, 
iç dünyaları en erken hazırlayan-
lar ebeveynlerdir. Ebeveynler ço-
cuklarıyla ilgilenirken her zaman 
tutarlı olamadıklarından, bu dün-
ya oldukça karmaşık ve çalkantılı 
olabilir.   

Tepkisel Narsisizm: Karizmatik 
liderleri tanımlarken Kohut, bu tip 
liderlerin narsisistik gelişme pa-
tolojisi çektiğini ileri sürmüştür. 

Erken çocukluk döneminde ken-
diliğin iki önemli yönüyle yeterin-
ce bütünleşemediğini belirtmiş-
tir: Büyüklük kendiliği ve idealize 
edilmiş ebeveyn imgesi.34 İlk yapı, 
bir çocuk gelişen yeteneklerini 
göstermek istediğinde ve buna 
hayranlık duyulmasını istediğin-
de, erken büyüklük her şeyi bilme 
duygularına karşılık gelir. İkinci 
yapı ebeveynlere atfedilen idealize 
güçler hakkında hayali olan istek-
lere, idealize bir kişiyle duygusu 
yaşama arzusuna karşılık gelir. 
Tipik olarak çocuğun, “Ben mü-
kemmelim ve siz bana hayransı-
nız” hali giderek, “siz mükemmel-
siniz ve ben sizin bir parçanızım” 
a dönüşür. Bu süreç içinde çocuk, 
ebeveynlerinin onun bu ilkel bek-
lentilerini canlı tutmada kaçınıl-
maz olarak yetersiz kalmasından 
doğan hayal kırıklığını giderek 
azaltacaktır. Deneyimleri yoluy-
la ideal mükemmel olanla artık 
yeterince iyi olmanın arasındaki 
farkı anlamaya başlar. Ebeveyn-
lerinin artık ne tam anlamıyla iyi 
ne de kötü olduğunu öğrenir. Ebe-
veynin daha dengeli ve bütünleş-
miş imgesi daha gerçekçi bir tak-
dir almak için içselleştirilir. İyi ve 
kötü nesnelerin bu şekilde birleş-
mesinin ebeveynlerin bağlılıkları, 
güvenilirlikleri ve kalıcı güvenin 
gelişiminde temel olduğu söylenir. 
Giderek, güvenli kişilerarası bağ-
lanmalar yaratmadaki bu erken 

34– A.g.e
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başarılar, kendine güveni ve tu-
tarlı ilişkileri ortaya çıkarır. Kohut 
buna, dönüştürülmüş içselleştir-
me demiştir. Bunun kalıcı ve sü-
rekli bir psişik yapının gelişiminin 
temeli olduğunu düşünmüştür. 
Ancak, evreye uygun gelişme her 
zaman gerçekleşmez. Ebeveyn 
davranışı gelişimin en erken dö-
nemlerinde bile soğuk ve sevimsiz 
olarak yaşanabilir. Ebeveynler bü-
yüyen çocuğun gereksinimlerine 
yeterince duyarlı olamayabilirler. 
Bu durumda çocuklar eksik bir 
kendilik duygusu edinirler ve ken-
dine güveni istikrarlı bir düzeyde 
sürdüremezler. Sonuç olarak, ço-
cukluk gereksinimleri dönüşmez 
ya da ortaya gelmez, etkili olmaya 
devam eder. Bu da sonradan ye-
tişkinlik boyunca sürekli bir öz-
lem halinde narsisistik bir kabul 
arayışı şeklinde devam eder. Bu 
evre tepkisel narsisizm için ta-
nımlanabilir. Bu tür duygularla baş 
edebilmek amacıyla, bazı bireyler 
kendileri için bir “özellik” imgesi 
oluştururlar. Bu çaba, ebeveyni ta-
rafından hiç sevilmemiş olma duy-
gularına karşı telafi edici, tepkisel 
bir sığınaktır. Biricik olma yanılgısı, 
bireyin dış ortamıyla nasıl uğraştı-
ğını ciddi bir şekilde etkileyecektir. 
Eğer bu kişiler lider konumunda 
iseler, bu tutumun ciddi sonuçları 
olabilir. Duygusal olarak karşılık 
alınmamış, reddedici ebeveynle-
rin neden olduğu tepkisel narsi-
sizm, narsisizmin en ağır tipidir. 

Kendi Kendini Aldatan 
Narsisizm: Erken çocukluk ge-

lişiminin çok farklı türünde ikinci 
bir narsisistik lider tipidir. Bu bi-
reyler ebeveynlerinden biri ya da 
her ikisi tarafından eylemlerine 
bakmaksızın ve gerçek bir teme-
li olmamasına karşın tam anla-
mıyla güvenilir ve mükemmel ol-
duklarına inandırılır. Böyle kendi 
kendini aldatan liderler, olasılıkla 
Kohut ve Wolf’un aşırı uyarılmış 
ya da aşırı yük altındaki kendilik 
olarak tanımladığı bir yapıdadır.35 
Bu çocuklar ebeveynlerin veki-
li olurlar, gerçekleşmemiş birçok 
ebeveyn umudunu karşılama görevi 
ile görevlendirilmişlerdir. Ebeveyn-
ler kendi çocuklarını kendi gerek-
sinimlerini yerine getirmek üzere 
kullanırlar, onlara itirazsız kendi 
arzularını yüklerler. Ebeveynler ço-
cuklarına kendi gerçekçi olmayan 
umutlarını yüklerken, sanrılara yol 
açarlar. Gerçek yetenekleri konu-
sunda çocuklarının kafasını ka-
rıştırırlar. Ebeveynlerin her biri 
gelişen çocuğa farklı tepkiler ver-
miştir. Ebeveynlerden birisi so-
ğuk, düşmanca ve reddedici bir 
tutum takınırken, diğeri destekle-
yici olmuştur. Böylece iyi ve kötü 
içsel nesnelerin farklı tonları oluş-
turulmuş olur; sonuçta, narsisistik 
tarzların bir karışımı ortaya çıkar. 
Ayrıca, ihtiraslı ebeveyn beklen-

35– Kohut H ve Ernest SW (1978). “The Disorders of 
the Self and Their Treatment: An Outline”. The Inter-
national Journal of Psychoanalysis, 59: 413-426.
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tilerinin dış gerçeklikle uyumsuz 
olduğunda yaşanan hayal kırıklığı 
yerine, Freud’un belirttiği gibi, ço-
cuk kendi yeteneklerini algılanan 
kapasitesine getirme konusunda 
başarılı bir mücadele gösterebilir.36  

Yapıcı Narsisizm: Miller’in, ya-
pıcı ya da sağlıklı narsisistlerin 
çocukluktaki nesne ilişkilerini 
tanımlarken belirttiği gibi, sal-
dırganlık dürtüleri ebeveynlerin 
inançlarını ve kendine güven-
lerini bozmadıkları için normale 
getirebilmiştir. Özerkliğe yönelik 
çabalar bir saldırı olarak değer-
lendirilmez. Çocuğun kıskançlık, 
öfke, saygısızlık gibi sıradan dür-
tülerini göstermesine izin verilir. 
Ebeveyn, kendi ahlaki tutumlarını 
temsil edecek şekilde onun özel 
birisi olduğunu hissettirmez. Nor-
mal koşullar altında hiç kimseyi 
memnun etmenin gereği yoktur 
ve çocuk her gelişimsel evrede 
kendisinde faal olan ne var olsa, 
onu geliştirip sergileyebilir. Kendi 
kişisel değerleri konusunda duy-
dukları güvenden kaynaklanan 
olumlu bir yaşam gücü üretirler. 
Bu tür kişiler hayatın zorlukları 
karşısında onları dirençli kılan iç-
selleştirilmiş, nispeten istikrarlı ve 
iyi yönlü nesnelere sahiptir. Baş-
kalarının tepkileri ne olursa olsun, 
kendi isteklerini ifade etme ve 
eylemlerinin arkasında durmaya 
isteklidirler. Hayal kırıklığına uğ-

36– A.g.e.

radıklarında, kindarca davranma-
yıp, onarıcı tutum takınabilirler. 
Beklemeye sabırları vardır, ken-
dilerine gereksinim duyulacağı anı 
bekleyebilirler.37  

Narsisistik kişilerin savunma 
sistemlerinin temelinde bölme yer 
alır. Diğer bütün savunmalar bu 
çok ilkel savunma mekanizma-
sının türevleri olarak görülebilir. 
Bölmeden kastedilen, her şeyi ide-
al (hepsi iyi) ya da kötülük gelecek 
(hepsi kötü) olarak görme eğilimi-
dir. Birey içselleştirilmiş nesnele-
rin zıt niteliklerini yeterince bü-
tünleştirmemiş ve sentezlememiş 
ise, bu temsiller iyinin kötünün 
birbirine bulaşmaması için ayrı 
tutulur. Bölme eğilimiyle bireyle-
rin kendilerine ve başkalarına dair 
aşırı basitleştirilmiş duygusal ve 
bilişsel temsilleri vardır. İnsan iliş-
kilerinin gerçek karmaşıklığını ve 
belirsizliğini tam olarak anlaya-
mazlar. İlişkiler bir taraftan önü-
ne geçilemez kin, korku ve sal-
dırganlık, diğer taraftan başkası 
üzerindeki ben-merkezci ve aşırı 
idealleştirme arasında kutuplaş-
tırılır. Bölme böylece çatışmaları 
önler ve hayali bir iyi olma duyu-
mu sağlar. Kötü her şey başkala-
rına yönlendirilir. Bu hayali iyilik 
duyumunu sürdürmenin bedeli 
hiç şüphe yok ki, gerçeklik algısı-
nın bozulmasıdır. Bu savunmaya 
37– Miller JD, Campbell WK, Pilkonis PA. (2007). 
Narcissistic Personality Disorder: Relations with 
distress and functional impairment. Comprehensive 
Psychiatry
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yakın olan ise, ilkel idealleştirme 
ve değerini düşürmektir. Birinci-
si, başkalarının gerçekçi olmayan, 
hepsi iyi ve güçlü temsillerini ya-
ratmak gerekir. Bu süreç kötülük 
kaynağı olabilecek nesnelere kar-
şı bir koruma olarak görülebilir. 
Bölmenin diğer türevleri yansıt-
ma ve yansıtmalı özdeşimciliktir. 
Bu savunma mekanizmaları, kötü 
içsel nesneler tarafından kötü-
lük görmeye karşı savunma işlevi 
görür. Kişi, kendiliğin istenmeyen 
yönlerinden kurtulmaya çalışır. 
Sonuç olarak, kendilik ve başkala-
rının içsel temsilleri dışsallaştırılır 
ve başkalarına yansıtılır. Kişisel 
sorumluluk duygusu taşınmaz. 
Bütün bunlarda gerçeklik çarpı-
tılır. Bu savunma mekanizmala-
rının sıklığı, şiddeti ve yoğunluğu, 
narsisizm tipleri arasında değişlik 
gösterir.

Tepkisel narsisistler soğuk, 
merhametsiz, kendini herkesten 
üstün gören, teşhirciliği seven ki-
şilerdir. Baskın olmayı, başkaları-
nı kontrol etmeyi isterler ve aşırı 
derecede sömürücü olurlar. Ken-
dilerini aldatan narsisistler daha 
çok sevilmek isterler ve daha az 
zalimleşirler. Başkalarına karşı 
daha az empati yaparlar ve daha 
çok kendi gereksinimlerini düşü-
nürler. Davranışları yapmacıktır, 
çünkü kendine inançları ve kimlik 
duyguları düşüktür. Yapıcı narsi-
sistler de çok hırslıdır, eleştirilere 

karşı aşırı duyarlılık gösterirler. 
Yeterli bir kendine güvenleri var-
dır. Kolay uyum sağlayabilirler, 
gerçek başarılarını esprili bir şe-
kilde gösterirler. İlişkilerde iç gö-
rüleri iyi olduğu için başkalarıyla 
iyi geçinirler.   

Eylem sırasında tepkisel nar-
sisistiklerde görülebilecek iki yö-
netsel durum tanımlanabilir. İlki 
liderlikte ve insanlar arası iliş-
kilerde bulunur. İkincisi çevreyi 
değerlendirme, analiz ve karar 
verme süreçlerindeki çabalarıyla 
ilişkilidir. Tepkisel narsisist baş-
kalarının yaptığı işleri kolay kolay 
beğenmez, sürekli zorlayıcı olur. 
Onun kendini diğerlerinden üstün 
görmesi ve gösterişe verdiği önem, 
onu, emri altındaki dalkavukla-
ra doğru yöneltir. Eğer patronun 
görüşleriyle çelişkiliyse, başkala-
rının kararları görmezden gelinir. 
Kendisine yakın olanların hata-
ları örtülürken, diğerleri defedilir. 
Lider, kendi başarıları ve amaç-
ları için başkalarını incitmekten 
ve sömürmekten çekinmez. Onu 
izleyenler zarar görmemek için 
politik davranırlar. Yönetimi al-
tındaki kişilere yönelik tutumla-
rındaki dalgalanmalar aşırı ola-
caktır. Takım çalışması ve astların 
da katılmasını gerektiren projeler 
ciddi anlamda zarar görür. Tepki-
sel narsisist yapı, önemli kararlar 
vermede ciddi zaafiyet gösterir. 
Karar vermeden önce iç ve dış 
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koşulları yeterince analiz etmez. 
Çevre bir anlamda onun ayakları 
altındadır. Tepkisel narsistin bü-
yüklük düşünceleri, gösterişciliği 
ve sınırsız fantazileri, onun, aşırı 
cesur ve maceracı projelere gi-
rişmesine neden olur. Ustalığını 
ve ihtişamını göstermek için, gö-
rünmeyen kitlenin de dikkatini 
çekmek ister. Projeler büyük bir 
düzlemde planlanır, fakat sıklık-
la da başarısızlıkla sonuçlanır. Bu 
projeler aslında durumun gerçek-
liğinden çok, liderin arzularının bir 
ifadesidir: çok küçük nedenler için 
çok fazla kaynak riske atılır. Lider 
danışmanlarına, astlarına ve ar-
kadaşlarına pek fazla danışmak 
istemez, yeterince bilgilendirildi-
ğini belirtir. Projede işlerin iyi git-
mediği görülmeye başladığında, 
tepkisel narsisist lider bunu ka-
bul etmek istemez. Hata yaptığını 
kabul etmeyeceği gibi, eleştirile-
re karşı sert ve alıngan bir tutum 
sergiler. Böylece, geri dönüşü zor 
olan koşullar yaratmaya başlar. 
Lider sonunda durumun ne kadar 
hızlı bir şekilde bozulmakta oldu-
ğunu anladığı an, bölme meka-
nizmasıyla başkalarını suçlama-
ya başlar. Kendisini olumsuz olan 
hiçbir şeyden dolayı suçlamaz. 

Kendini aldatan liderlerin bir-
çok tepkisel işlemleri olmasına 
karşın, bunlar yönetsel işlerde pek 
göze batmaz. Bu kişilere ulaşmak 
daha kolaydır. Astlarının görüş-

lerini daha fazla dikkate alırlar, 
başkalarını sömürme eğilimleri 
daha azdır. Ancak, eleştiriye aşırı 
duyarlı olabilirler, aşırı güvensiz-
lik hissedebilirler ve sevilmeye, 
onaylanmaya şiddetli gereksinim 
duyabilirler. Bu tipteki liderler 
ılımlı bir yaklaşım sergileyecek 
şekilde farklı görüşlere daha faz-
la tolerans gösterirler. Kendini 
güvende hissetmediği için, iç ve 
dış tehditleri sürekli kontrol eder, 
böylece tehlikelerden ve hata 
yapmaktan uzaklaşmaya çalışır. 
Stratejik kararlar verirken belli bir 
kaygı da yaşarlar. Saygı ve hay-
ranlık uyandırmak için işinde en 
iyisini yapmaya çalışır. Bir yandan 
da yetenekleri konusunda kaygılı-
dır ve başarısız olmaktan korkar. 
Kendini aldatan narsistler, ilişkili 
olduğu kişilerden sadece sevgi ve 
hayranlık beklerler. 

Yapıcı liderler genellikle ast-
larıyla iyi ilişkiler içindedir. Yete-
nekleri konusunda kendilerine 
güvenirler ve hedeflerine yönelik 
çalışırlar. Yapıcı narsisistler de 
hayranlık duyulmasından hoşlan-
salar da, yetenekleri ve sınırları 
konusunda gerçekçi davranırlar. 
Tutumları vermek ve almak üze-
rine kuruludur. Başkalarının reka-
betini kabul ederler. Yapıcı liderler 
iyi dinleyicidir ve astlarının gö-
rüşlerini dikkate alırlar. Kurumun 
iyiliği için ya da çalışanlara yardım 
etmek gibi düşünceler, insan iliş-
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kilerinde karşılıklılığı yerleştirip 
ve bir takım oluşmasını sağlaya-
caktır. Diğer iki lider tipindeki ka-
tılık olmadığı için, baskın liderlik 
tarzları hem dönüşümlü hem de 
hareketlidir. Esnek olmaları onla-
ra iyi bir analiz üstünlüğü sağlar, 
stratejik kararlar vermeden önce 
danışır, çevresel tepkileri dikkate 
alır.

Bir narsistin kişiliğini değiştir-
mek çok zordur. Bu kişilere karşı 
uygulanabilecek en iyi yol, onun 
zarar verme yollarını ve etkisini 
azaltmak olacaktır. Güç, kurum 
veya yapı içinde diğer kişilerin de 
karar süreçlerine katılabilme-
si için daha geniş bir tabana ya-
yılabilir. Daha düşük seviyedeki 
kişilerin daha fazla sorumluluk 
alması sağlanabilir. İşyerlerindeki 
sağlıklı narsisizmin tersi, sağlık-
lı olmayan narsisizmdir. Sağlıklı 
olmayan idarecilerin çalışma ar-
kadaşlarıyla etkileşimleri sorun-
ludur, idaresi altındaki kişilerle 
iletişim sorunları yaşarlar. Böyle 
bir davranışın sonucunda, içinde 
bulunulan yapıda, arzu edilen he-
defe ulaşmada güçlükler yaşanır. 
Küstahlık ve kibirlerine, gerçekçi 
olmayan görüşlerine bağlı olarak, 
kendini her şeyin üstünde görme 
düşüncesi, başkalarının duygu ve 
yeteneklerini dikkate almama an-
layışı sonucunda, narsisistik ida-
reciler, ekip çalışmasını etkin bir 
şekilde yürütmeyi güç bulurlar. 

Başkalarını aşağılaması, başarılı 
kişiler üzerinde kurmaya çalıştığı 
üstünlük çabaları, empati yok-
sunluğu, başkalarını sömürme ar-
zusu bu kişilerin temel özellikleri 
arasındadır. Ronningstam ve Gun-
derson’a göre, sağlıklı olmayan 
narsisizmin temel özellikleri, aşırı 
şişmiş bir özgüven, büyüklük duy-
guları, eleştirilere aşırı tepkiler, 
yoğun öfke, kıskançlık duyguları, 
duygusal değişiklikler (depresyon, 
hırçınlık gibi), özel ve mükem-
mel olma fantazileri, yetersizlik 
korkuları, başarıya ulaşmak için 
sınırsız çaba ve enerji harcama 
sayılmaktadır. Maccoby’a göre de, 
narsisistik davranışlar sistemleri 
ve ilişkileri hasara uğratır. Uzun 
vadede bu tür davranışlar çalışan-
lar üzerinde performansı ve üret-
kenliği azaltan bir etki yaratır.38

Narsisizmin aydınlık/karanlık 
taraf olgusunda olduğu gibi, liderlik 
için hem olumlu, hem de olumsuz 
etkileri vardır. Lider örneklerinin, 
son derece olumlu özellikleri olan-
lardan, tartışmasız çok acımasız 
ve kötü olanlara kadar, ön planda 
narsistik kişilik özellikleri taşıdığı 
bilinir. Aydınlık tarafta, yeni grup-
lara lider olan narsisistik kişiler 
yer alır. Olumlu değerlendirmeler 
bu kişilerin gayret ve başarısını 
artırır. Karanlık tarafta, narsisi-
sizm aşırı özgüvenli karar verme 

38– Maccoby Michael. “Narcissistic Leaders: The 
Incredible Pros, the Inevitable Cons.” Harvard Busi-
ness Review (2000): 69-77
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ve hatalardan ders çıkarmamayla 
ilintilidir. Ayrıca, narsisizm kendi-
sinin gereksinimlerini uzun vadeli 
kurum gereksinimlerinden daha 
fazla önem vermekle bağlantılıdır. 
Narsisizm aynı zamanda zarar ve-
ren ve etik olmayan uygulamalara 
yol açar. Çalışmalar, narsisizmin 
grandiyöz ve kolay incinir olmak 
üzere iki alt boyutu olduğunu gös-
termiştir. Birincisi gösterişli ve in-
san ilişkilerinde baskın bir tarza 
sahiptir. İkincisi, duygusal olarak 
kırılgan ve sosyal anlamda içe dö-
nük bir tarza sahiptir.  

AnaIizler, korkusuz otorite, par-
lak entelektüel zeka, iktidarı alma 
ve koruma arzusunun, liderlerin 
başarısıyla ilişkili olduğu bulun-
muştur. Liderlerin genel toplumdaki 
bireylere göre daha narsisistik olup 
olmadıkları ya da zaman içinde mi 
narsistik oldukları incelenmiştir. Ta-
rih boyunca birçok narsisistik lider-
lik örnekleri görülmüştür. Fransız 
Devriminde Napolyon Bonapart’ın 
Avrupa’da önemli bir askeri ve po-
litik bir gücü olmuştur. 19. yüzyılın 
başlarında ve Sanayi Devrimi döne-
minde Henry Ford, Nelson Rockefel-
ler gibi önemli kişilerin etkilerine 
tanık oluruz. 1990’lı yılların sonla-
rında başlayan teknoloji devrimi, 
Bill Gates ve Steve Jobs gibi küre-
sel aktörlerleri ortaya çıkarmıştır. 
Narsisistik liderleri ortaya çıkaran 
toplum ve kültür yapısı ile kişi-
lik özellikleri arasındaki bağlantı 

önemlidir. Ayrıca, tarih boyunca 
bazı narsisistik liderlerin toplum-
sal süreçlere olan olumsuz etkileri 
de dikkate alınmalıdır. 21.yüzyıl-
daki liderlikler için de narsisistik 
kişilik özelliklerinin belirlenmesi 
önemli bir konudur. Narsisistik li-
derler hakkındaki tartışmaların 
önemli bir kısmı iyi ve kötü özel-
likler temelinde yürütülmektedir. 
Örneğin, Hill ve Yousey, narsisistik 
kişilik yapısına olumsuz anlam-
lar yüklemiş ve narsisistik lider-
leri başkalarının hak ve çıkarları 
pahasına duygusal olgunluktan 
yoksun, güç ve iktidar, prestij ve 
statü arzuları yüksek kişiler ola-
rak tanımlamışlardır.39 Narsisis-
tik liderliğin zararlı ve yıkıcı özel-
likleri “kendilik (self)” boyutuyla, 
kişinin kendisiyle aşırı ilgilen-
mesi, kendine hayran olması ve 
kendi kendisini sürekli övmesi ile 
ilişkili görülmektedir. Narsisistik 
liderler kişisel ve bencil sonuçlar 
üzerinde odaklanan olumsuz bir 
özellik olarak görülebilmektedir. 
Rosenthal ve Pittinsky’e göre, li-
derlik “koşulları, grup üyelerinin 
algılarını ve beklentilerini yapı-
landıran veya yeniden yapılan-
dıran, bir grubun iki ya da daha 
fazla üyesi arasındaki bir etkile-
şimdir”. Bu tanıma göre, liderlik 
bir etkileşimdir. Liderlerin, takip-
çilerinin ve koşulların arasındaki 

39– Hill RW ve Yousey GP (1998). Adaptive and 
maladaptive narcissism among university faculty, 
clergy, politicians and librarians. Current Psycho-
logy, 17(2), 163-169.
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dinamik ilişkiler göz önüne alın-
malıdır.40 

Psikodinamik yaklaşım, birey-
sel kişiliğin kendisinin farkında 
olması temel unsur olduğunu be-
lirtmektedir. Narsisistik liderler 
için bu kendilik-farkındalıkları li-
der eylemleri, temel olarak kendi 
kişisel gereksinimleri ve inançları 
ile güdülenen, önderlik ettikleri 
yapı ve kurumların gereksinim ve 
çıkarlarını hiçe sayan lider eylem-
leri vasıtasıyla gözlemlenir.  Narsi-
sistik bir liderde uyumsuz ve yıkıcı 
davranışlar birçok şekilde görülür. 
Narsisistik liderlik ve kendiliğe 
dönüş şimdiki anlayışların temeli-
ni oluşturur. Narsisistik liderlerde 
kendisini etkili gösterme ve kendi 
kişisel gereksinimlerini doyurma 
ön plandadır. Dürtüsellikleri belir-
gindir ve hatalardan ders çıkarma 
yetenekleri zayıftır. Eleştirilere 
aşırı duyarlı olurlar. Farklı meslek 
gruplarında yapılan narsisizm-
le ilgili çalışmalarda, narsisizmin 
düzeylerinin bireysel bir davranış 
biçimi olmasının yanı sıra, mesle-
ki rollerle ilişkili olduğunu göster-
miştir. Narsisizm Batı kültüründe 
sadece lider davranışlarında değil, 
toplumsal ilişkilerde derin ve pa-
tolojik bir kusur olarak karşımıza 
çıkar. Narsisizm basit olarak ken-
dini sevme olarak tanımlansa da, 
sıklıkla bencilce başkalarını sö-

40– Rosenthal SA ve Pittinsky TL (2006). Narcis-
sistic Leadership. The Leadership Quarterly, 17, 
617−633.

mürme ve kibire yönelik patolojik 
bir eğilim olarak da yorumlanır.41 
Genel olarak literatürde kabul edi-
len, narsisistik liderlerin bireyler, 
kurumlar ve toplum için yıkıcı ol-
duğu görüşüdür. Narsisistik lider 
kendine odaklandığı için, yıkıcı 
sonuçlara yol açar. Narsisistik li-
derler hakkındaki tartışmalarda 
iyi/kötü ikileminden hareket edil-
diği gibi, lider, takipçi ve koşullar 
arasındaki dinamik ilişkiyi ideo-
lojik açıdan da ele almak gereke-
cektir.42 Liderlik algı ve beklentile-
ri etkileyen koşullardan etkilenen 
liderler ve takipçiler arasındaki bir 
süreçtir.

Örgütsel yapılarda narsisistik 
liderler, Batı kültürlerinde olduğu 
gibi, liderliğin ideal şekillerini ser-
giler. Narsisistik liderler takipçile-
rini güçlü bir nedene doğru çeken 
karizma gösterirler. Narsisistik 
liderler bireyleri, örgütleri ve top-
lumları etkileyen, zorlayıcı, saygı 
ve ilgi uyandırıcı bir görüntü ya-
ratırlar. Narsisistlere yaratıcı nar-
sisistler olmaya götüren, bireyler 
arasındaki etkileşimin başarılı 
liderler gelişmesinde anahtar rol 
oynamasıdır. Rosenthal ve Pit-
tinsky ile Kohut’un belirttiği gibi, 
sağlıklı bir öz-güvenin gelişmesi, 
sağlıksız narsisizmden ayırt edici 

41– Ghorbani N, Watson PJ, Hamzavy F ve Weathing-
ton B L (2010). Self-knowledge and narcissism in Ira-
nians: Relationships with empathy and self-esteem. 
Current Psychology, 29(2), 135-143.

42– Robbins VK. (1996). The Tapestry of Early Chris-
tian Discourse: Rhetoric, Society, and Ideology. New 
York, NY. Routledge Publishing.
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temel unsurdur.43 Bu görüş, Ghor-
bani ve arkadaşları tarafından da 
desteklenmiş, “sağlıklı öz-güvenin 
olgunlaşmamış narsistik ögeleri 
bastırdığı ve sosyal ilişkiler sıra-
sında sürekli beslendiği” belirtil-
miştir.44 Başkalarıyla olan ilişki-
ler, patolojik narsisizmden olgun 
öz-güvene uzanan önemli bir kül-
türel psikolojik boyutu etkileye-
bilir. Ouimet, narsistik bir liderin 
takipçileri üzerinde nasıl egemen-
lik kurabildiğini, onları derin bir 
şekilde etkileyebildiğini sorgula-
mıştır. İlişkilerin başında olumlu 
özellikler öne çıkarken, narsisistik 
ilişki kısa sürede yıkıcı olmaya ve 
rahatsızlık hissi vermeye başlar. 
Lider ve takipçi arasında baskı ve 
zorlama temel unsurlardır. Narsi-
sistik ilişkilerde iki tip takipçi ol-
duğu belirtilmiştir; zayıf takipçiler 
ve karşılıklı olarak sürekli övgü, 
destek ve bağlılık arayanlar. İlk ta-
kipçi tipi narsisistik kişiliğe yıkıcı 
narsisismde tipik olarak bulunan 
kendine odaklı olma, öz-güven ve 
sömürme gibi özellikleri kolaylıkla 
ve hızlı bir şekilde besler. Alttaki-
lerin zayıflığı narsistik liderlerin 
bütün güçlü duygularını besleyip 
büyütür. İkinci takipçi tipi, bütün 
örgüt ve toplum yapılarında daha 
yıkıcı sonuçlara yol açabilir. Oui-
met bireyler ve kültürler üzerin-

43– Rosenthal SA ve Pittinsky TL (2006). Narcissis-
tic leadership. The Leadership Quarterly, 17, 617−633.

44– Ghorbani N, Watson PJ, Hamzavy F ve Weathing-
ton BL (2010). Self-knowledge and narcissism in Ira-
nians: Relationships with empathy and self-esteem. 
Current Psychology, 29(2), 135-143.

de narsisizmin etkisi hakkında, 
“bir kültür bireyselciliğe ne kadar 
fazla önem verirse, o toplumun 
üyelerinde narsisizm düzeyinin o 
kadar yüksek olacağını” vurgu-
lar. Dünyadaki hızlı değişiklikler, 
politik, ekonomik ve teknolojik 
istikrarsızlıklar, narsisistik lider-
lerin ortaya çıkmasına yol açabilir. 
Sıklıkla da, güçlü hitabet özelliğine 
bağlı yüksek etki, yıkıcı narsisis-
tik liderlik şekillerini ortaya çıka-
rır. Örgütsel liderlik, yapının güç-
lendirilmesi ve bireysel davranışın 
denetimi üzerinde işlemektedir. 
Narsisistik liderler, herkesin onla-
ra bir şeyler borçlu olduğuna güçlü 
bir şekilde inanırken, insafsızca 
etki alanlarını genişletmek ister-
ler.45 Narsisistler örgütlü yapılar-
da, etrafındaki kişileri sadık ve 
kendisini eleştirmeyen kişilerden 
oluşturmaya dikkat ederler. Bil-
gilendirmeden, başarısızlıkla so-
nuçlanacak yüksek riskli kararlar 
alabilirler. Godkin ve Allcorn’a göre 
örgütlerin kimliği narsisistik lider 
davranışına göre şekillenir.46 Du-
chon ve Drake’e göre, narsisistik 
eğilimlere göre yapılanan örgüt-
lerde, örgütlerin ahlaki kimliği de 
zarar görür. Sorumluluk almaktan 
çok, narsisistik liderler örgütte 

45– Ouimet G. (2010). Dynamics of narcissistic lea-
dership in organizations: Towards a more integrated 
research model. Journal of Managerial Psychology, 
25(7), 713-726

46– Godkin L ve Allcorn S (2011). Organizational re-
sistance to destructive narcissistic behavior.Journal 
of Business Ethics, 104(4): 599-570.
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hengameye ve telaşa yol açarak, 
başarısızlık için başkalarını suç-
lar.47 McCleskey’e göre narsisizm, 
kötü liderliğin tam da odağında 
bulunur. Ancak, narsisistik lider-
lik tamamen olumsuz olmayabi-
lir. Bir örgüte olumlu ve olumsuz 
özellikler yükleyebilir.48 Godkin ve 
Allcorn bu görüşü destekleyerek, 
yıkıcı narsisistlerin yanı sıra, yapı-
cı narsisistlere de vurgu yapar. Bu 
tür liderlerin davranışları çevresi-
ne güven sağladığı gibi, kendisine 
inananlara çekici gelecek sosyal 
becerilere sahiptirler.49 O’Reilly ve 
arkadaşları güven duygusunun 
takipçiler üzerinde önemli bir rolü 
ve etkisi olduğunu belirtmiştir. 
Narsisistik liderlerin genel olarak 
ilk izlenimlerinin olumlu olduğu-
nu, karizmatik ve sevecen algılan-
dıklarını vurgulamışlardır. Ancak, 
bazı narsisistik liderlerin çalışan-
ların veya takipçilerin duygularını 
yönlendirebilmeleri, ödüllendirme 
davranışları takipçilerine çekici 
gelebilir. Aslında bu tür tutum ve 
davranışlar diğer kişiler üzerinde 
hayal kırıklığı ve küskünlük yara-
tır.50    

NKB tanısı alan kişiler nor-

47– Duchon D ve Drake B (2009). Organizational 
Narcissism and virtuous behavior. Journal of Busi-
ness Ethics, 85: 301-308.

48– McCleskey J (2013). The dark side of leadership: 
Measurement, assessment, and intervention. Busi-
ness Renaissance Quarterly, 8(2/3), 35-53. 

49– Godkin L ve Allcorn S (2011). Organizational re-
sistance to destructive narcissistic behavior.Journal 
of Business Ethics, 104(4): 599-570.

50– Charles A. O’Reilly (basımda) “See You in Court”: 
How CEO narcissism increases firms’ vulnerability 
to lawsuits. The Leadership Quarterly. 

mal topluma göre tanı ölçütle-
rinde daha fazla ve aşırı belirtiler 
gösterir. Narsisizm, günümüzün 
örgüt ve şirket yöneticilerinin, li-
derlerinin birçoğunun temel özel-
liklerinden birisidir. Narsisistik 
eğilimleri olan liderler, iş alanın-
da CEO’larda ve politik liderlerde 
ve devlet adamlarında görülür. İş 
ortamlarında bu tip liderler psiki-
yatrik tanı almasalar da, çevresi-
ni yönetmeyi seven, sevilmekten 
çok hayranlık duyulmasını bek-
leyen kişilerdir. Bütün bu kişileri 
birleştiren ortak bir özellik, nar-
sisistik kişilerin, iktidar sahibi 
olmayı arzu etmeleridir. Narsi-
sistler genellikle otoriter ve bas-
kıcı kişilerdir. İktidar ve zafer ar-
zusu ile güdülenirler. Başkalarını 
kontrol etme, statü sahibi olma 
ve başarıya ulaşma konusunda 
yüksek düzeyde ihtiyaç duyarlar. 
Çoğunlukla liderlik düzeyinde bir 
mevki elde etmek isterler. Lider-
lik bir narsisistin aradığı birçok 
şeyi, başarı, prestij ve hayranlık 
fırsatlarını sağlar. İşletme veya 
şirket gibi yapılarda liderlik po-
zisyonu için bu kadar istekli ya 
da rekabetçi ortamlar her zaman 
örgütün performansında yıkıma 
yol açmaz. Kimi zaman perfor-
mans ve şirket stratejileri sıçrama 
gösterebilir. Narsisistik liderlerin 
başarıları aynı zamanda onların 
büyüklük duygularını da besler, 
özgüvenin daha da güçlenmesine 
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yol açar. Yapılan çalışmalar, nar-
sisizmin genel iş performansını 
olumsuz yönde etkilediğini gös-
termektedir. Narsisistler yalnızca 
performans konusunda olumsuz 
değerlendirmeler almakla kalmaz, 
iş yeri ortamında hoşnutsuzluk ve 
huzursuzluklara da neden olur-
lar. Birçok grup tartışmalarından 
sonra Paulhus, narsisist kişilerin 
çoğu iş ortamında hoşlanılma-
yan, kendini beğenmiş, küstah ve 
düşmancıl kişiler olarak tanım-
landığını bildirmiştir. Narsisistler 
sürekli olarak kendi başarılarını, 
güçlü yanlarını överek başkala-
rından hayranlık beklerler. Kendi-
lerini dünyanın merkezinde görür, 
başkalarının duygu ve emeklerini 
sömürerek, onları aşağılayıp eleş-
tirmekten hoşlanır. Ayrıca, narsi-
sistlerin yakınlık kurma ve duy-
gusal yakınlık kurma sorunları 
vardır. İş ortamında tutarlı insan 
ilişkileri oluşturma konusunda da 
sorun yaşarlar. Bu nedenle çalı-
şanların bu tür yöneticileri rehber 
kabul etmeleri, onu dinlemeleri ve 
yapıcı geri dönüş vermeleri zor-
laşacağı için, çalışanlar arasında 
çeşitli çatışmalar ortaya çıkar. 
Çalışanlardan gelen geri dönüşler 
bu tür yöneticiler tarafından ego-
larına bir tehdit olarak algılanır 
ve bir narsisistin tepkisi sıklıkla 
saldırganlık şeklinde olur.51 Kaba-

51– Paulhus DL (1998). Interpersonal and intraps-
ychic adaptiveness of trait self-enhancement: A 
mixed blessing? Journal of Personality and Social 
Psychology, 74, 1197–1208.

dayılık yapmak, başkalarına sözlü 
saldırılar, sataşmalar, bir çalışanın 
kariyerini tehdit edecek söz ve 
davranışlar, saldırganlığın çeşitli 
örnekleridir. Liderlik pozisyonla-
rına yüksek narsisistik eğilimleri 
olan kişileri seçmenin sonuçları 
ortadadır. Genellikle bir liderin sa-
dece astları olmaz, aynı zamanda 
iş arkadaşları ve danışmanları da 
olabilir. Kendi altında çalışanların 
yanı sıra, diğer iki grupta bulunan 
kişiler de bir narsisistin liderliğin-
den olumsuz yönde etkilenebilir. 
Bu tür yöneticilerle çalışan kişiler-
deki en büyük kaygılar işini kay-
betme, terfi ve diğer haklarından 
yoksun bırakılma korkularıdır. 
Fiziksel ve ruhsal hastalıklar, ya-
ratıcılık ve üretkenliğin azalması, 
moral bozukluğu diğer sorunlar 
arasındadır. Sonuç olarak, narsi-
sistik liderliğin etkileri her zaman 
doğrudan ya da ölçülebilir değildir. 
Gizli maliyetleri de olabilir. Narsi-
sistler otorite, iktidar ve hayran-
lık kazanıp yaşayacakları liderlik 
pozisyonlarında bulunabilirler. Bu 
tür yöneticilerin güçlü öz güvenle-
ri, üstünlük duyguları ve iç gözlem 
yapma yeteneklerinin olmama-
sı, kendilerini sürekli aday olarak 
sunmalarını sağlar. Çalışmalar, 
özellikle dış görünüşün narsisistik 
kişiler için çok önemli olduğunu 
göstermiştir. Narsisistlerin temiz, 
bakımlı, modaya uygun ve pahalı 
giysiler giyerek, çekici, etkileyici 
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ve olumlu bir fiziksel görünüme 
sahip olmak istedikleri bildirilmiş-
tir. Narsisistik tipteki karizmatik 
liderlerin çekicilik ve cazibe güç-
lerinin, takipçilerin, kitlenin liderin 
içinde eridiği bir ilişki haline dö-
nüşür. Narsisistik liderler sürekli 
hayranlık duygularına gereksi-
nim duydukları için, takipçileri bu 
açlıklarını tatmin edebilecekler 
arasından seçtikleri belirtilmiş-
tir. Çeşitli çalışmalar, narsisizm 
ve toplumsal ilişkilerin oluşturul-
ması arasında yakın bir ilişki ol-
duğunu göstermiştir. Eleştirilere 
aşırı duyarlılık ve aşırı hayranlık 
gereksinimi nedeniyle, narsisis-
tik liderler, astlarının entellektüel 
yönden baskılanması için uğraşır-
lar. Başkalarının yargılarına aşırı 
duyarlı olmalarının yanı sıra, ben-
lik bütünlüklerine tehdit olarak 
algıladıkları durumlarda, narsisis-
tik kişiler olumsuz geri bildirimle-
re oldukça olumsuz ve saldırgan 
tepki gösterirler. İş ortamlarında 
narsisistik liderlik ile örgüt per-
formanısını olumsuz etkileyecek 
geçici ve riskli kararlar alınması, 
sürekli yüksek bir performansı 
engelleyecek bir iş yeri iklimi ya-
ratamama, zorbalık yaparak ast-
larının huzur ve güvenini bozma 
gibi tutumlar arasında ilişki vardır. 
Bir ekonomik, akademik, toplum-
sal yapının üyeleri ciddi boyutta 
politik, ekonomik ya da teknolojik 
istikrarsızlıkla karşılaşıldığında, 

kötü gidişi durdurabilecek ve aşırı 
güven sağlamış bir liderin etkile-
yici özelliklerine inanıp bağlanabi-
lir.52,53,54,55  

Narsisistik benlik özel ve biri-
cik olma duygusu ile aşırı öz gü-
ven ve iktidar arzusu ile ilişkilidir. 
Narsisistik ilişkilerde empati ve 
duygusal yakınlık becerileri dü-
şüktür. Yüzeyel ilişkilerinde baş-
kalarını yönetme ve sömürme, 
onlarla oynama eğilimleri yük-
sektir. Narsisistler bunlarda ba-
şarılı olduklarında, kendilerini iyi 
hissederek tatmin olurlar. Ancak 
bir şekilde başarılı olamadıkla-
rında öfke, saldırganlık, nadiren 
endişe ve depresyon gösterirler. 
Narsisistik kişiliklere sıklıkla üst 
düzeydeki yönetim kademelerin-
de karşılaşılır. Güçlü ve popüler 
üst düzey yöneticilerinin önem-
li bir kısmının narsisistik olduğu 
düşünülmektedir. Önemli görev-
lere bu yapıdaki kişilerin getiril-
mesi, içinde bir takım çelişkiler 
barındırır. Bu kişiler vizyon sahibi, 
yüksek hedefleri olan, yenilikçi 
kişiler olduğu kadar, empati bil-
meyen, eleştiriye kapalı kişilerdir. 
Yönetimlere bu kişilerin seçilme-

52– Aasland MS, Skogstad A ve Einarsen S. (2008). 
“The dark side: defining destructive leadership be-
haviour”, Organisations and People, Vol. 15, sf: 19-26.

53– Deluga RJ (1997). Relationship among American 
presidential charismatic leadership, narcissism, and 
rated performance. Leadership Quarterly, 8, 49-65.

54– Duchon D ve Drake B. 2009. Organizational Nar-
cissism and virtuous behavior. Journal of Business 
Ethics, 85: 301-308.

55– Godkin L ve Allcorn S. (2011). Organizational re-
sistance to destructive narcissistic behavior.Journal 
of Business Ethics, 104(4): 599-570.
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sinin başlıca nedeni, bir şekilde 
çalışanları çalışmaya ve üretmeye 
sevk edebilmesi, etkileyici, kariz-
matik özelliklere sahip olmaları, 
çalışanlarda hayranlık ve liderlik 
duyguları uyandırmalarıdır. An-
cak, çalışanlar üzerinde iş ve üre-
tim koşullarından doğan korkuyu 
da unutmamak gerekir. Bir narsi-
sistin sağlıksız karanlık tarafı, bir 
de sağlıklı olan iyi tarafları olabi-
lir. Birçok narsisistik kişinin lider 
görünümlü, sosyal ortamlarda 
baskın, dışadönük ve öz güvenleri 
yüksek kişiler olduğu söylenebi-
lir. Narsisistik liderlerin önemli bir 
özelliği paranoyadır. Narsisistik bir 
lider hiç olmayan düşmanlar yara-
tır. Narsisistlerin, sürekli ve güve-
ne dayalı ilişkileri oluşturmaktan 
çok, karizma ve dışa dönüklüğün, 
büyüklük görüntüsünün önemli 
olduğu mevkilerde başarılı olacağı 
düşünülebilir.   

Narsisistik liderlerin takipçile-
ri, onları süper insanlar olarak al-
gılarlar ve onlara koşulsuz olarak 
körü körüne inanırlar, sürekli bir 
duygusal destek sağlarlar. Nar-
sisistik liderler güçlerini ve ka-
rizmalarını kötüye kullanırlar. Bu 
durum, özellikle tarihsel ve top-
lumsal kriz anlarında normalde 
psikolojik olarak kendi kendine 
yeten insanlar dış olaylar tara-
fından yatkın ve duyarlı hale gel-
diklerinde geçerli olur. Tarihsel ve 
toplumsal olayların etkisi altında 

toplum, narsisistik liderlere aç hale 
gelir. Narsisistler zekalarını, yara-
tıcılıklarını, akademik yetenek-
lerini, liderlik yetilerini abartma 
eğilimindedir. Diğer kişiler, narsi-
sistlerin abartılı kendilik sunumla-
rını ben-merkezci, baskın ve hatta 
düşmancıl kişiler olarak görürler.56

SONUÇ
Liderlik ve otoriterlik birbirine 

sıkı sıkıya bağlı kavramlardır. Li-
derlerin etkilediği, yönettiği veya 
hükmettiği bir grup, kitle, takipçi-
leri ve yönetilenler vardır. Bu yazı-
da bu iki kavram arasındaki ilişki-
ler çeşitli yönleriyle ele alınmıştır. 
Otorite bazen yıkıcı sonuçlara, ba-
zen bir düzenin ve sistemin kurul-
masına yol açabilir. Liderlik bir kit-
leyi yüksek amaç ve hedeflere de 
ulaştırabilir, kendi diktatörlüğünü 
de onaylatabilir. İşyeri yöneticile-
ri veya siyasi liderlerin çoğunun 
ortak özelliği narsisistik bir kişilik 
yapısına sahip olmalarıdır. Narsi-
sizmin yapıcı ve yıkıcı, yararlı ve 
zararlı, var edici, yok edici birçok 
zıt yönleri vardır. Liderlerin boyun 
eğme, itaat gibi korku temelinde 
etkilediği takipçileri olduğu gibi, 
hayranlık, güven ve bağlılık duy-
gularına sahip gönüllü takipçileri 
de olabilir. Tarihte ve günümüzde 
bu örnekleri her türlü örgütsel ya-
pılanmada görmek mümkündür.
56– Horowitz M J ve Arthur RJ (1988). Narcissistic 
rage in leaders: The intersection of individual dyna-
mics and group processes. The International Journal 
of Social Psychiatry, 34, 135–141. 
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1952 yılında kurulan ve ilk ge-
nel kurulunu 6 Eylül 1952’de ya-
pan Türkiye İşçi Sendikaları Kon-
federasyonu (TÜRK-İŞ) bir sonraki 
kongresini 8-11 Ağustos 1953 tari-
hinde İstanbul’da yapmıştır. Gerçek-
te bu genel kurul normal süreden 
önce yapıldığına göre, olağanüstü 
bir toplantı niteliğini taşımaktadır. 
Bunun nedeni, elimizdeki rapora 
göre, henüz kurulan Konfederas-
yonun iç işleyişindeki bunalımdır. 
Nitekim adı geçen raporun “Umu-
mi Durum” başlıklı ilk bölümünde: 
“yüksek huzurunuza 11 aylık ça-
lışma raporu ile çıkarken görülen 
noksanları en açık şekilde arz et-
me” zorunluluğuna işaret edilmiş; 
seçilen yürütme kurulunun “kısa 
süre içinde gösterdiği istikrarsızlık 
karşısında” yönetim kurulunun o-
lağanüstü toplantıya karar verdiği 
açıklanmış ve karşılaşılan durum 
“elem verici” olarak nitelenmiştir.

Rapor, TÜRK-İŞ’in kuruluş yıl-

larında iç işleyiş açısından ciddi so-
runlarla karşı karşıya bulunduğunu 
göstermektedir. Bilindiği gibi, 1950 
genel seçimlerinde iktidarı devralan 
Demokrat Parti, tüm seçmenlerine 
daha geniş ve çağdaş bir demokrasi 
vadetmiştir. Örneğin, iktidarı döne-
minde CHP, grev hakkını kesinlikle 
reddederken Demokrat Parti grev 
hakkını işçilere tanıyacağını seçim 
bildirgesinde açıklamıştır. Demok-
rat Parti’nin ilk iktidar yıllarında kısa 
adı ile Basın İş Kanunu kabul edil-
miş, Deniz İş Kanunu hazırlıklarına 
başlanmıştır. Hatta raporda da açık-
landığı gibi, DP’nin ilk iktidar yılında 
(1950) grev hakkını öngören bir yasa 
tasarısı hazırlanmıştır. İktidar par-
tisi ile TÜRK-İŞ arasındaki olumlu 
hava sözünü ettiğimiz raporda da 
dolaylı bir biçimde ifade edilmiştir. 
Örneğin, 8-11 Ağustos 1953 genel 
kuruluna Çalışma Bakanı, ICFTU 
temsilcisi ile birlikte katılmış ve her 
ikisi birer konuşma yapmışlardır.



168  TÜRK-İŞ’İN 2. GENEL KURULUNA (8-11 AĞUSTOS 1953) SUNULAN ÇALIŞMA RAPORUNUN DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ / Metin KUTAL

Ancak bu olumlu hava 1954 se-
çimlerinden sonra değişmiştir. Grev 
yasa tasarısında hiçbir gelişme kay-
dedilmemiş, siyasal iktidar TÜRK-
İŞ’in oluşum biçimini sorgulamaya 
başlamış, ICFTU’ya üyelik ise, ciddi 
tartışmalara karşın, bir türlü Bakan-
lar Kurulu tarafından onaylanma-
mıştır. İşin ilginç yönü TÜRK-İŞ’in 
iç yapısında da bunalımlar bir sü-
re daha devam etmiştir. Gerçekten 
1953 genel kurulunda TÜRK-İŞ Ge-
nel Başkanlığına seçilen Naci Kurt, 
1954 genel seçimlerinde Demokrat 
Parti’den milletvekili seçilmiş, bu ne-
denle başkanlıktan ayrılmış; Genel 
Sekreter İsmail İnan 1957 yılına kadar 
her iki görevi birlikte yürütmüştür.

Sözü geçen raporun Türk endüst-
ri ilişkileri tarihine ışık tutan önemli 
bir belge olduğu kanısındayız. 64 yıl 
önce Türk işçi sendikacılığının ne gi-
bi sorunlarla karşı karşıya bulundu-
ğunu bu rapor ana hatları ile bizlere 
göstermektedir. Günümüzde bu so-
runların önemli bir kısmının, en azın-
dan hukuki çerçevede çözümlendiği 
anlaşılmaktadır. Ancak raporda yer 
alan bazı hususlar uygulamada so-
run olarak; bir kısmı ise nitelik de-
ğiştirerek devam etmektedir.

Sözü geçen raporu bilimsel bir 
sistematik içinde ele alabilmek i-
çin, önce dolaylı biçimde sendikacı-
lığı etkileyen sorunları, daha sonra 
sendikaları doğrudan ilgilendiren 
sorunları ayrı ayrı ele almanın daha 
isabetli olacağını düşünmekteyiz.

I. Sendikaları Dolaylı Bir 
Biçimde Etkileyen 
(Genel Nitelikte) Sorunlar
1- Çalışma Bakanlığı 
Bütçesinin Yetersizliği
Raporda, sendikaların yıllardan 

beri bu soruna işaret ettikleri açık-
landıktan sonra iş teftiş kadrosunun 
yetersiz olması nedeniyle “2-3 kaza 
ve vilayetin teftiş ve murakabesinin 
yalnız bir iş müfettişi ile ifa edildiği” 
eleştirisi yapılmaktadır. TÜRK-İŞ’in 
bütçe görüşmeleri sırasında vatan-
daşların duygu ve arzularına ter-
cüman olan milletvekillerine birer 
mektup gönderdiği açıklanmakta 
ve “her ne kadar biran için netice 
alınmadığını düşünsek bile ilerisi 
için” önemli bir adım atıldığı sonu-
cuna varılmaktadır.

2- Hükümetin Dış Ticaret 
Politikasındaki 
Olumsuzluklar
Rapora göre, o yıllarda cam ve çivi 

üretimi Türk sanayiinde önemli bir 
paya sahiptir. 1953 yılı başında bu 
iş kollarında ithalata izin verilmesi 
“yakıcı sıkıntılara” neden olmuştur. 
Şişe/cam sanayii işçileri sendikası 
ve İstanbul İşçi Sendikaları Birliği 
“derhal harekete” geçerek bu duru-
mu hükümete bildirmişlerdir. Rapora 
göre bu girişim “Çalışma, Ekonomi 
ve Ticaret Vekaletlerinin memnu-
niyet verici” ilgisi sayesinde olum-
lu sonuca bağlanmıştır. Çivi konu-
sunda ise ilgili makamlara başvuru 
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yakın tarihte yapıldığından henüz 
sonuç alınamamıştır. “Müracaatı-
mızın mesnedi tamamen memleket 
menfaatine hakim olması, binlerce 
işçi arkadaşın kaderini ifade etmesi 
dolayısı ile makul karşılanacağına” 
inandıkları da raporda belirtilmiştir. 

Dış ticaret rejimi ile ilgili bir başka 
başvuru Teksif Federasyonu tara-
fından yapılmıştır.  Adı geçen fede-
rasyon işlenmeye hazır pamukların 
ihraç edilmesi nedeniyle dokuma iş 
kolundaki birçok işçinin işsiz kaldığını 
kamuoyuna açıklamış, durumu ilgili 
bakanlıklara duyurmuştur. Rapora 
göre, “Çalışma, Ekonomi ve Ticaret 
vekaletlerine yapılan müracaatların 
parlak semerelerini en kısa zamanda 
görmenin memnuniyetine mazhar” 
olunmuştur. “İyi niyet ve anlayışın 
daima yapıcı ve huzurun teşvikçisi 
olduğu bir kere daha tebeyyün et-
miştir.” Ancak rapordaki bu iyimser 
yorumlar uygulamada gerçekleş-
memiş, sonraki yıllarda Teksif Fe-
derasyonu ile hükümet arasında bu 
konu ciddi tartışmalara dönüşmüş, 
adı geçen federasyon yöneticileri 
yasak siyasi faaliyette bulunduk-
ları gerekçesiyle yargılanmışlardır. 

Günümüzde ise sendikaların be-
lirli bir siyasal parti ile organik iliş-
ki içine girmesi, onun amblem ve 
işaretlerini taşıması dışındaki tüm 
faaliyetler Türk toplu iş hukukun-
da artık yasak bir faaliyet sayılma-
maktadır (2821,m.37;6356,m.26/7).

II. Sendikaları Doğrudan 
Etkileyen Sorunlar
TÜRK-İŞ raporunda işçi sendika-

larını doğrudan etkileyen sorunları 
aşağıdaki başlıklar altında incelemek 
mümkündür:

1-Sendikaların Mali Sorunları
Yasalarda sendikalara tanınan 

faaliyetleri bu örgütlerin yapabil-
meleri için sağlıklı bir mali yapıya 
sahip olma zorunluluğu her türlü 
tartışmanın dışındadır. Raporda da 
Konfederasyonun mali yetersizli-
ğine vurgu yapılmış ve bu konuda 
bazı çözümler önerilmiştir. Rapora 
göre aidat pulu ve Çalışma Bakanlı-
ğında biriken ceza paralarının kon-
federasyona tahsisi ilk hatıra gelen 
çözüm önerileridir.

Yürürlükteki iş hukuku mevzu-
atında da (iş k.m.38) yer alan ve işçi 
ücretlerinden disiplin cezaları ne-
deniyle kesilen bu paraların TÜRK-
İŞ’e verilmesi talep edilmektedir. Bu 
konuda Konfederasyonun hukuki 
dayanağı 3008 sayılı iş yasasının 30. 
maddesidir.  Bugünkü iş mevzuatı-
mızda bu paraların işçilerin eğitimi 
ve sosyal hizmetleri için harcana-
cağı kabul edilmiştir. O dönemdeki 
mevzuatta ise paraların işçiler le-
hine harcanacağı öngörülmüştür. 
İşte bu hükme dayanarak TÜRK-
İŞ raporunda “işçi arkadaşlarımız-
dan kesilen ve emaneten Çalışma 
Vekaletinde bulunan ceza parala-
rının konfederasyona devri mese-



170  TÜRK-İŞ’İN 2. GENEL KURULUNA (8-11 AĞUSTOS 1953) SUNULAN ÇALIŞMA RAPORUNUN DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ / Metin KUTAL

lesinin de bulunduğu malumdur” 
denilmektedir. Aynı raporda bu ko-
nudaki başvuruların olumlu sonuç 
vermediği açıklanmakta, ancak bu 
paralarla Konfederasyona bir bina 
alınması hususunda görüş birliği 
sağlandığı ifade edilmektedir.  An-
cak, TÜRK- İŞ’in bina sorunu 1963 
yasalarından sonra grev hakkıyla 
donatılmış, toplu pazarlık hakkına 
sahip sendikacılık döneminde, pa-
ra cezaları dışında çözümlenmiştir. 
Ayrıca, 1961 Anayasasından sonra 
kabul edilen 274 sayılı Sendikalar 
Kanununda üyelik aidatlarının işçile-
rin ücretlerinden kesilmek suretiyle 
(check-off) sendika hesabına yatı-
rılması sistemi kabul edilmiştir. Öte 
yandan, toplu pazarlık düzeninin iş-
lerlik kazanması, bu hakkı kullanan 
sendikaların üye sayısında ciddi bir 
artışa neden olmuş, check-off sis-
temi de aidatın tahsilinde sendika-
lara büyük bir kolaylık sağlamıştır. 
Ancak son yıllarda tüm dünyada ol-
duğu gibi, ülkemizde de işçi sendi-
kalarının çeşitli nedenlerle ve hızla 
üye kaybetmeleri sendikaların mali 
gücünü olumsuz yönde etkilemiştir. 
Kaldı ki, check-off sisteminin yarar-
ları yanında önemli sakıncaları da 
vardır. Daha 1953 yılındaki raporda 
da ifade edildiği gibi, sendikaların 
asıl gücü üyeleriyle kurduğu karşı-
lıklı güvendir.

2- Sendikalara ve Sendikacı 
İşçilere Baskı
Raporda sendikal örgütlenmeye 

kamu ve özel kesim işverenlerinin 
baskı yaptıklarından söz edilmek-

te ve “öteden beri çalışmalarımızda 
karşılaşılan müşküller arasında bir-
çok idarecinin sendikalara ve sendi-
kalı işçilere icra ettikleri tazyiklerin” 
bulunduğu belirtilmekte, bu hususta 
hem resmi makamların hem de işlet-
me yöneticilerinin olumsuz tutum-
larına ilişkin örnekler verilmektedir. 
Rapora göre, bunlardan birincisi, A-
yancık’ta kurulu kamuya ait ağaç 
sanayii iş yerinde cereyan etmiştir. 
İşletme Müdürü fabrikada çoğaltıl-
mış istifa dilekçelerini işçilere zorla 
imzalatmıştır. Bu hususta Çalışma 
Vekaletinin de harekete geçmediği 
raporda şu şekilde açıklanmaktadır: 
“Yüzlerce vatandaş, selahiyetlerini 
kötüye kullanmaktan zevk duyan 
insafsız kimselerin elinde kıvran-
masına seyirci kalınmıştır”.

İkinci örnek, Hamilton şirket ça-
lışanlarının sendika kurma girişim-
leri ile ilgilidir. Raporda “sendika ha-
reketini baltalamak için 40 işçinin 
birden işten çıkarıldığı” bununla da 
yetinilmeyerek, işçilerin ellerinden 
bütün haklardan vazgeçildiğine i-
lişkin ibranameler alınmak isten-
diği açıklanmaktadır. Rapora göre, 
“bu konu ile ilgili olarak işçilerin va-
ki müracaatı üzerine, şirketin keyfi 
hareketine mani olunmuş” işçile-
rin ihbar tazminatlarının ödenme-
si sağlanmış, “üç misli olması lazım 
gelenler için de hukuk müşavirliği 
vasıtasıyla dava ikame edilmiştir”. 
Bu durum raporda bir başarı olarak 
açıklanmaktadır.

Sendika özgürlüğünün çok ö-
nemli bir parçası olan işçinin sen-
dikasını serbestçe seçmesi ve ona 
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üye olması yanında, bu özgürlüğün 
diğer parçalarını da güvence altına 
alan yasal düzenlemeler 1961 Ana-
yasasının kabulünden sonra çıka-
rılan 274 sayılı yasa ile sağlanmıştır. 
1 yıllık ücret tutarından az olama-
yan sendikal tazminat kavramına 
sözünü ettiğimiz bu yasada ilk kez 
yer verilmiştir. Ayrıca, Bilim Kuru-
lunca hazırlanan İş Kanunu’nda da 
iş güvencesi ile sendika özgürlüğü 
güçlendirilmiştir. Kısaca, Türk iş hu-
kukunda sendika özgürlüğü konu-
sunda İLO normları ile Avrupa ülke-
leri yasalarına uyum sağlanmıştır. 
Ancak uygulamada, özellikle küçük 
ve orta ölçekli iş yerlerinde işçile-
rin serbestçe örgütlenebildiklerini 
söylemek mümkün değildir. Büyük 
sanayi kuruluşlarında dahi sendika 
karşıtı politikalar günümüzde de de-
vam etmektedir.

3- Çalışma Mevzuatında 
Yapılması İstenilen 
Değişiklikler
Raporda bireysel iş ilişkilerini dü-

zenleyen o dönemdeki 3008 sayılı İş 
Kanunu’nun bir kısım maddesinde 
değişiklik yapılmasının yeterli ola-
mayacağı vurgulanmakta ve “baş-
vurulması lazım gelen tek çare se-
lahiyetli bir komisyon tarafından” iş 
mevzuatının “baştan ayağa gözden 
geçirilerek” günün koşullarına uygun 
bir iş yasasının uygulamaya konul-
masıdır. Rapora göre bu komisyon 2 
işçi, 2 işveren, 2 hükümet temsilcisi 
ile 3 akademisyenden oluşmalıdır. 

Raporda ayrıca, asgari ücreti dü-

zenleyen iş yasasının ve 1951 tarih-
li yönetmeliğin yetersiz yönlerine 
değinilmiştir. Raporun hazırlandığı 
yıllarda asgari ücretler Çalışma Ba-
kanlığının uygun gördüğü zamanlar-
da ve yerlerde yöresel komisyonlar 
tarafından tespit edilmekte idi. Gerçi 
raporda asgari ücret tespitinde vali-
liğin ve bölge çalışma müdürlükle-
rinin yetkili olduğu ifade edilmiş ise 
de, o dönemde bu yetkinin Çalışma 
Bakanlığına ait olduğu kuşkusuzdur.

Aynı konuda yöresel asgari ücret 
komisyonlarında sendikaların birer 
temsilcisinin yer almasına karşın, bu 
ücrete itiraz edilmesi halinde asgari 
ücreti kesin olarak belirleyen itiraz 
komisyonu sadece bürokratlardan 
oluşmakta idi. Yönetmeliğe göre bu 
komisyon gerekli görürse sendika-
lardan görüş isteyebilirdi.  Raporda 
bu konu da haklı olarak eleştiril-
mektedir.

Bilindiği gibi, 931 sayılı İş Kanu-
nu (1967) ile yöresel komisyonlara 
son verilmiş ve asgari ücretin tes-
piti merkezi bir komisyona bırakıl-
mıştır. Ayrıca bu yasada asgari üc-
ret ile ilgili birçok yeni düzenlemeler 
yapılmıştır.

3008 sayılı yasada öngörülen 
ve ancak 1951 yönetmeliğinin çı-
karılması ile uygulamaya başlanan 
asgari ücretlerin raporda eleştiriye 
tabi tutulması kanımızca önemli ve 
isabetli bir husustur.

Konfederasyon genel kuruluna 
sunulan raporda İş Kanunu ile ilgili bir 
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diğer yakınma “iş yeri iç yönetme-
likleri” ile ilgilidir. 3008 sayılı yasanın 
değişik 29. maddesinde yer alan bir 
düzenlemeye göre, “işverenler her 
türlü çalışma şartlarını ve işçilerin 
tabi tutulacakları inzibat… sosyal 
yardımları gösteren ve mevzua-
ta aykırı düşmeyen bir yönetmelik 
yapmaya mecburdurlar”. 29. mad-
denin ayrıntılı hükümlerine göre bu 
yönetmelikler işverenler tarafından 
hazırlandıktan sonra bölge çalışma 
müdürlüklerinin onayı ile geçerlilik 
kazanacaklardır.

Rapor, bu yönetmeliklerin tek 
taraflı olarak hazırlanması bir yana 
“kanuna mugayir hükümleri” de içer-
diği iddiasındadır. İç yönetmeliklerin 
yasaya uygun olarak Bakanlıkça ha-
zırlanan tip yönetmelikler biçimine 
sokulması konusunda Bakanlıkla 
mutabık kalındığı da raporda olumlu 
bir gelişme olarak kaydedilmektedir.

Bilindiği gibi, iç yönetmelik konu-
su 1967 yılında yenilenen 931 sayılı 
İş Kanununda yer almamıştır. Bu-
nun nedeni 1963’ten itibaren işyer-
lerindeki çalışma koşularının artık 
tek taraflı olarak işverence değil, 
yetkili sendika ile işveren arasında 
yapılacak toplu iş sözleşmeleri ile 
düzenlenmesidir. Örneğin, iş yerinde 
disiplin suçları ve bunlara verilecek 
cezalar artık toplu iş sözleşmelerin-
de yer almaktadır.

4-İşçi Sigortaları Kurumu ile 
Hastalık Sigortası ve Yaşlılık 
Sigortası ile İlgili İstemler
1950’li yıllarda farklı yasalarla dü-

zenlemiş, dağınık bir işçi sigortaları 

sisteminin geçerli olduğu bilinmek-
tedir. TÜRK-İŞ raporunda bu duruma 
değinilmemekte, buna karşılık İşçi Si-
gortaları Kurumu Teşkilat yasasında 
değişiklik yapılması istenmektedir. 
“Elindeki bol ve müsait imkânların 
bulunmasına rağmen İşçi Sigorta-
ları Kurumunun” yeterince yararlı 
olamadığı; Çalışma Bakanlığı tara-
fından hazırlanan kanun tasarısın-
da da bu kuruma yeterince özerklik 
verilmediği eleştiri konusu yapıl-
maktadır. Ayrıca, Hastalık Sigortası 
Kanununda sorun yaratan hüküm-
lerin hazırlanan tasarıda düzeltilmiş 
olması memnuniyetle karşılanmak-
ta; aralı işlerde çalışanların ihtiyarlık 
sigortası ile ilgili sorunu yeni bir ya-
sal düzenleme ile çözüme kavuştu-
rulacağı ifade edilmektedir.

5-Uluslararası Çalışma 
Konferansına ve ABD’ye 
Gönderilecek İşçi Temsilcilerin 
Seçimi
Her yıl toplanan Uluslararası Ça-

lışma Örgütü (ILO) nün en üst ka-
rar organı olan Uluslararası Çalış-
ma Konferansı bilindiği gibi her ü-
ye devletin bir işçi, bir işveren ve iki 
hükümet temsilcisinden oluşmak-
tadır. İşçi ve işveren delegelerin üye 
ülkenin en fazla temsil gücüne sahip 
sendikaları tarafından belirlenmesi 
ILO mevzuatının bir gereğidir.

1932’den beri ILO üyesi olan Tür-
kiye Cumhuriyeti’nin bu Konferan-
sa tam delegasyonla katılması uzun 
süre mümkün olamamıştır. TÜRK-
İŞ’in 1952’de kurulması en azından 
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işçi kanadı açısından sorunun çö-
zümüne yardımcı olmuştur.

Ancak ILO konferansına gidecek 
işçi delegenin seçiminde 1953 yılında 
bazı sorunlar yaşanmıştır. Rapordan 
anlaşıldığına göre TÜRK-İŞ yöneti-
mi işçi delegeyi doğrudan belirleme 
yerine, kendisine bağlı sendikal ku-
ruluşlardan aday gösterilmesini iste-
miştir. Üye kuruluşlardan 6’sı, toplam 
12 adayı TÜRK-İŞ’e bildirmişlerdir. 
Bunlardan iki tanesi TÜRK-İŞ tara-
fından kur’a sonucu belirlenmiştir. 
Diğer on işçi ise teknik danışman 
olarak gösterilmiştir. 

Kanımızca TÜRK-İŞ hatalı bir yo-
rum ile Cenevre’ye gidecek olan işçi 
delegenin Çalışma Bakanlığının tak-
dirine bağlı olacağını düşünmüştür. 
Bundan daha önemli olan husus, bu 
belirlemeden sonra, TÜRK-İŞ’e bağlı 
bazı birlik ve federasyonlar Çalışma 
Bakanlığına telgraflar çekerek ken-
di adaylarını empoze etmeye çalış-
malarıdır. Rapordan öğrendiğimiz bu 
husus, TÜRK-İŞ’in ilk yıllarında sen-
dikal birlik ve beraberliğin yeterin-
ce sağlanamadığını göstermektedir. 
Kanımızca Türk sendikacılığındaki 
bireysel bu davranışlar daha sonra-
ki yıllarda da değişik biçimlerde de-
vam etmiştir. Örneğin, son yıllarda 
bile ILO genel konferansına katılan 
en kalabalık işçi delegasyonu ülke-
mizden gitmektedir. Bu kişilerin her 
yıl toplanan ILO Genel Konferansına 
Türk işçi sendikacılığı adına ne gibi 
katkılarda bulundukları bilinme-
mektedir.

Bu konuda TÜRK-İŞ raporunda 
açıklanan bir başka örnek, ABD’ye 
gönderilecek sendikacılarla ilgili-
dir. Rapordan anladığımıza göre o 
yıllarda ABD’ye görgü ve bilgilerini 
arttırmak amacıyla gruplar halinde 
sendika yöneticilerinin gönderilme 
süreci başlamıştır. Raporda bu ziya-
retlerin amacı hakkında herhangi 
bir yorum ve eleştiri yapılmamak-
tadır. Ancak uygulamada ABD’ye 
gideceklerin belirlenmesinde ciddi 
sorunlar çıktığı ve bu yüzden daha 
sonra gidecek kafilelerde gecikmeler 
yaşandığı anlaşılmaktadır. Rapora 
göre eğer bu kargaşa yaşanmasa idi 
“bulunduğumuz zamana kadar ikinci 
ve hatta üçüncü kafilenin hazırlığını 
görmek daha iyi bir hizmet zevkini 
verirdi” denilmektedir. 

Bu örnekler TÜRK-İŞ ile ona bağlı 
sendikal örgütler arasındaki ilişkile-
rin ve sendikal bilincin yetersiz kal-
dığını açıkça göstermektedir.

6- Yayın Alanındaki 
Yetersizlikler
Raporda Konfederasyonun, kuru-

luşundan beri hep dile getirdiği ancak 
“günlük veya haftalık bir gazetenin 
meydana getirilmesine mali bünye-
nin imkân vermediği” açıklanmak-
tadır. Ayrıca yakın bir gelecekte “iyi 
ve fevkalade imkânlarla günlük bir 
gazetenin çıkarılabileceğini ümitle 
bekleyebiliriz” denilmektedir.

Süreli bir yayın organına TÜRK-
İŞ’in ihtiyaç duyması kanımızca ö-
nemli bir gelişmedir. 1960 öncesi dö-
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nemde TÜRK-İŞ’in, kısa bir süreyle 
sınırlı olsa da, “Hürbilek” gazetesini 
yayımlayabilmesi önemli bir başa-
rıdır. Türk sendikacılık tarihi ile ilgili 
birçok araştırmada bu yayına yolla-
malar yapılmıştır. 1960’dan sonra 
yayına başlayan TÜRK-İŞ Dergisi 
ise düzenli bir biçimde yayınını gü-
nümüzde devam ettirmektedir. Sü-
reli günlük bir yayın organının ve özel 
bir TV kanalının devreye girmesi bir 
süre önce kamuoyuna açıklanmış i-
se de, son zamanlarda sendikaların 
bu isteklerinde ısrar etmedikleri gö-
rülmektedir. Muhtemelen bu durum 
mali sorunlar nedeniyle şimdilik er-
telenmiştir.

7- Grev Hakkının Sendikal 
Hareketin En Önemli Güç 
Kaynağı Olduğu 
1953 tarihli raporda, 1950 yılında 

hazırlanan bir grev kanunu tasarısını 
TÜRK-İŞ’in sevinçle karşıladığı an-
cak “teessüfle söyleyelim ki bu tasarı 
bilahare çıktığı yerden ileri gideme-
diği”ne vurgu yapılmaktadır. Aynı 
raporda “hür dünya nizamında yani 
demokrasi bünyesinin bir numaralı 
uzvunu teşkil eden sendikaların ve 
grev hakkının olduğunu kabul etme-
yen yoktur” denilmektedir.

1950’li yıllarda işçiler ve işçi sen-
dikaları arasında grev hakkının tar-
tışma konusu olduğu bilinmektedir. 
Bu nedenle grev konusunda kamu-
oyunun henüz olgunlaşmamış ol-
duğu bir ortamda TÜRK-İŞ’in grev 

hakkıyla ilgili olarak kesin tavır al-
ması ve “bize kalırsa Türk işçisine 
grev hakkının tanınması zamanı 
gelmiş ve geçmiştir. Grev hakkına 
malik olmayan bir sendika ayaksız 
başa benzer; her şeyi düşünür, ko-
tarır ve fakat hiçbir yere gidemez” 
yorumunu yapması kanımızca isa-
betli bir ileri görüşlülüktür.

Nitekim 3008 sayılı İş Kanunu’nda 
grev yasağı devam ederken (m.72) 
1961 yılında halk oylamasıyla kabul 
edilen yeni Anayasada grev hakkı-
nın yer alması sendikacılık tarihinde 
her zaman rastlanmayacak kadar 
önemli bir gelişmedir. Aynı Ana-
yasada sendika özgürlüğü ve toplu 
pazarlık haklarının da öngörülmesi 
ve bu hakların 1963 yılında çıkarılan 
yasalarla hayata geçirilmesi Türki-
ye’de sendikacılığın en hızlı geliştiği 
bir dönem olmuştur.

8- TÜRK-İŞ’in Milliyetçiliği
Soğuk savaş yıllarına rastlayan 

1953 genel kurul raporunda TÜRK-
İŞ’in “Türk işçisi olarak hürriyete ve 
demokrasiye aşık olduğumuz kadar 
komünizmin amansız ve korkutu-
cu düşmanı olduğumuzun takdiri-
ni bizden başka, bütün dünya kabul 
etmiştir” denilmektedir.

Hatırlanacağı gibi İkinci Dünya 
Savaşı’nın sonra ermesinden sonra 
Dünya Sendikalar Federasyonunun 
Sovyetler Birliği’nin etkisine girmesi 
çoğulcu demokrasiye sahip ülkelerde 
endişeye neden olmuş ve 1948 yılın-
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da Hür Dünya İşçi Sendikaları Kon-
federasyonu (ICFTU) kurulmuştur. 
Uluslararası bu yeni Konfederasyon, 
Türkiye’de de sendikaların en üst 
düzeyde örgütlenmelerini teşvik et-
miş, TÜRK-İŞ de ilk genel kurulun-
dan itibaren uluslararası bu Konfe-
derasyona üye olma kararı almıştır. 
Ancak yukarıda da değinildiği gibi, 
5018 sayılı ilk sendikalar yasasında 
bu üyelik Bakanlar Kurulunun iznine 
tabi tutulmuştur. Bu onay birçok kez 
talep edilmesine ve TBMM’de tartı-
şılmasına karşın gerçekleşmemiştir. 
Hatırlanacağı gibi 27 Mayıs 1960 as-
keri müdahalesinden sonra kurulan 
ilk hükümet döneminde bu onay kı-
sa süre içinde yapılmış ve TÜRK-İŞ 
bu Konfederasyona üye olmuştur.

O dönemde yürürlükte olan 5018 
sayılı yasada Türk sendikalarının 
milli kuruluşlar olduğuna ilişkin hü-
kümler yeni kurulan TÜRK-İŞ’in sol 
ideolojiye kayma tehlikesini bertaraf 
etme amacını taşımıştır.

1953 olağanüstü kongre raporun-
da TÜRK-İŞ’in komünizme kesin o-
larak karşı, hatta düşman olduğu şu 
ifadelerle açıklanmıştır: “Bir müd-
det evvel İşçi Sendikaları Birliğinin 
gayreti ile yayınlanması fiiliyata gi-
ren Amerikan işçi hareketinin bir 
tarihçesi adlı kitabın bir an evvel 
tevzii için ilgililerle iş birliği edilerek 
arkadaşlarımızın mütalaasına arzı 
sağlanmıştır. Hür memleketlerde 
işçi hareketlerinin tablosunu gös-
teren kitabın sendikacılığımız için 

faydalı olduğunu tahmin etmekte-
yiz. İşte bu itibarladır ki, bir taraftan 
hür dünyadan aldığımız iyi örnekle-
ri mensuplarımıza bildirirken, diğer 
taraftan yalnız delilerin rejimi olan 
komünizmin kötülüklerine dair fiili 
meseleleri de duyurmak suretiyle 
arkadaşlarımıza mukayese imka-
nını daha iyi şekilde verebilmek için 
(Sovyet Rusyada mecburi çalışma) 
adlı kitabın yakında tevzii edilmesi 
için çalışıyoruz” denilmektedir.

SONUÇ
TÜRK-İŞ’in 1953’te toplanan ola-

ğanüstü genel kuruluna “icra heye-
tince sunulan faaliyet raporu sadece 
11 aylık bir dönemde yapılan işler ve 
karşılaşılan sorunları yansıtan bir 
belge değildir. Kanımızca bu rapor 
konfederasyon düzeyinde henüz 
örgütlenmiş Türk sendikacılığının 
ilk yıllarındaki durumunu bütünüyle 
yansıtan önemli bir belgedir. Bugün 
Türk sendikacılığı 64 yıl önceki du-
rumundan kuşkusuz çok farklı ve 
ileri bir noktadadır. Ancak aradan 
geçen oldukça uzun bir zaman dili-
mine karşın Türk sendikacılığı bugün 
de önemli sorunlarla karşı karşıya-
dır. Örneğin, serbestçe örgütlenme 
hakkının önündeki tüm engeller 
ortadan kaldırılmış değildir. Sendi-
ka özgürlüğü ile ilgili Anayasa, yasa 
ve onaylanmış uluslararası sözleş-
melere karşın tüm çalışanların ser-
bestçe diledikleri sendikayı seçerek 
üye olabildikleri söylenemez. Bunun 
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gibi yeni yasal düzenlemelere kar-
şın toplu pazarlık ve grev hakkının 
kullanılmasında ciddi engeller bu-
lunduğu kuşkusuzdur.

1950’li yılların başında Türk sen-
dikacılığının durumuna ve sorunla-
rına ışık tutan bu raporda kanımızca 
çıkan en önemli sonuçlar şunlardır: 
n	Bu dönemde başta mali so-

runlar olmak üzere TÜRK-İŞ ciddi 
iç sorunlar yaşamaktadır. TÜRK-İŞ’i 
oluşturan federasyon ve birliklerin, 
yeni konfederasyonu tüm gücüyle 
bir an önce güçlendirme yerine kendi 
örgütlerinin çıkarlarını koruma ça-
bası içinde oldukları görülmektedir. 
Örneğin, ILO genel konferansına ya 
da ABD’ye gitme söz konusu oldu-
ğunda TÜRK-İŞ’i Bakanlığa şika-
yet etmekten çekinmemişlerdir. Bu 
durum Türk sendikacılığının henüz 
sosyal sınıf bilincinin çok uzağında 
olduğunu kanıtlamaktadır.
n	O dönemde Türk sendikacılı-

ğının yasal dayanağı olan 5018 sa-
yılı kanunda kesin siyaset faaliyet 
yasağına karşın TÜRK-İŞ ve ona 
bağlı bir federasyon olan TEKSİF, 
geniş anlamda siyasi faaliyette bu-
lunarak yerli sanayii koruma ya da 
hükümetin dış ticaret politikasını 
eleştirmek gibi faaliyetlerde bulun-
muşlardır. Sonraki yıllarda yürürlü-
ğe giren yasalarda, belirli bir siyasal 
parti ile organik ilişkiler kurma dı-
şında tüm siyasal faaliyetler sendi-
kalara tanınmıştır. Kanımızca Türk 
mevzuatındaki bu çağdaş gelişmede 

TÜRK-İŞ’in ve ona bağlı kuruluşla-
rın geniş anlamda politika yapma-
larının da payı olmuştur.
n	TÜRK-İŞ’in kuruluşu Demok-

rat Parti’nin iktidara geldiği ilk yıllara 
rastlamaktadır. Raporun yayımlan-
dığı yıllarda Türk sendikacılık ha-
reketi siyasal iktidarın özgürlükçü 
tutumundan etkilenmiş ve ona gü-
venmiştir. Raporda bu olumlu ha-
vanın etkileri açıkça görülmekte-
dir. Ancak sonraki yıllarda durum 
tersine dönmüştür. Örneğin grev 
hakkı konusunda beklenen geliş-
me olmamış, ICFTU’ya üyelik tüm 
ısrarlara karşın onaylanmamış, hat-
ta TÜRK-İŞ’in kuruluşunun yasaya 
uymadığı iddiaları hükümet tarafın-
dan ortaya atılmıştır.
n	Raporda çalışma mevzuatının 

yetersizliği de vurgulanmıştır. Örne-
ğin, sendikal örgütlenme hakkının 
hem özel hem kamu kesiminde ihlal 
edildiği; ayrıca iş yasasında asgari 
ücret ve işyeri iç yönetmelikleri ile 
ilgili düzenlemelerin çalışanları o-
lumsuz bir biçimde etkilediğinden 
şikâyet edilmiştir. Kanımızca ilginç 
olan bir başka husus, bu sorunların 
giderilmesinde yeni bir iş yasasının 
hazırlanması önerisidir. Raporda yeni 
iş kanunu taslağının hazırlanmasın-
da işçi, işveren ve hükümet temsil-
cileri yanında üç akademisyene de 
yer verilmiştir. Bu öneri 2000 yılın-
da yeni iş mevzuatını hazırlamak 
üzere kurulan bilim komisyonunu 
çağrıştırmaktadır.
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n	Grev hakkının önemi en ya-
lın biçimde raporda açıklanmıştır. 
Grev hakkının siyasal partiler ta-
rafından tam olarak anlaşılamadığı 
bu yıllarda TÜRK-İŞ’in grev konu-
sundaki açık tavrı dikkate değer 
niteliktedir.
n	TÜRK-İŞ’in Marksist sosya-

list ideolojiye kesinlikle karşı olduğu 
açıklanırken, Amerikan sendikacı-

lığı olumlu bir örnek olarak raporda 
belirtilmiştir. Amerikan sendika-
cılığının örnek alınmasında Ame-
rika’daki demokratik düzen ve bu 
ortamda hazırlanan Sovyet Rusya 
karşıtı yayınlar yararlı kaynaklar 
olarak açıklanmıştır. Bu konuda 
TÜRK-İŞ’in üye olmak istediği I-
CFTU’nun da etkili olduğunu tah-
min etmek kanımızca zor değildir.





TÜRK-İŞ 6. OLAĞAN GENEL KURULU*
(07-14 MART 1966/ANKARA)

Türkiye İşçi Sendikaları Konfede-
rasyonu TÜRK-İŞ’in 6. Olağan Genel 
Kurulu, 07 - 14 Mart 1966 tarihleri a-
rasında Ankara’da gerçekleştirildi. 
Genel Kurula, Konfederasyona bağlı 
sendikaların toplam 700 bin üyesini 
temsilen 228 delege katıldı.

Genel Kurulun davetlileri ara-
sında, Başbakan Süleyman Demi-
rel, bazı bakanlar, eski Çalışma Ba-
kanı Bülent Ecevit, milletvekilleri, 
bürokratlar, akademisyenlerin ya-

nısıra, Kıbrıs Türk İşçi Birlikleri Fe-
derasyonu Genel Sekreteri Necati 
Taşkın ve Hilmi Tuğrul, Alman İşçi 
Sendikaları Birliği yöneticisi Günt-
her Stephan, Pakistan İşçi Sendi-
kaları Konfederasyonu temsilcisi 
Mustafa Makluf, Tunus İşçi Sendi-
kaları Konfederasyonu temsilcisi 
Faizi Ahmed, İsrail İşçi Sendikaları 
Konfederasyonu yöneticilerinden 
Harring ve Avraham gibi yabancı 
konuklar da yeraldı.

*Kaynak TÜRK-İŞ Dergisi Sayı: 38
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Genel Kurul, TÜRK-İŞ Genel Sek-
reteri Halil Tunç’un yaptığı yoklama, 
bando eşliğinde söylenen İstiklâl 
Marşı’nın ardından, Genel Başkan 
Seyfi Demirsoy’un konuşmasıy-
la açıldı. 

Konuşmasında, sendikacılık ha-
reketini yıpratma gayreti içinde olan 
“gafiller” bulunduğuna dikkati çeken 
Demirsoy, TÜRK-İŞ’in prensipler 
manzumesi olduğunu ve tavizciliğin 
konfederasyona sokulmadığını be-
lirterek, ileride sendikacıların büyük 
müşküllerle karşılaşabileceklerinin 
tahmin edildiğini kaydetti. Demirsoy, 
şöyle devam etti: 

“Hür sendika hareketinin taraflısı 
görünüp, onun temellerine nasıl di-
namit koyabiliriz diyen davranışlar, 
şimdilik işverenlerden geliyor Yarın, 
başkalarından da gelebilir. Yargıtayı-
mızın işkolunda toplu iş sözleşmesi 
yapma konusunda karar mahiyetin-

de olmayan, bir görüşüne bazı işve-
renlerimizin bu simide can havli ile 
sarıldıklarına şahidiz. İşçiyi kendime 
nasıl köle ederim zihniyeti el’an si-
linmiş değildir. Bu davranışın altında 
yatan düşünceyi, kuvvetli sendika 
hareketini zayıflatmak, yok etmek 
isteğinden ileri götüremiyoruz. Türk 
sendika hareketinin tahakkukunda 
sendikacının ve işçinin büyük eme-
ği geçmiştir. Bu fikri şimdi daha da 
kuvvetlendirmeye ve muhafazaya 
kararlı olduğumuzu herkesin kesin-
likle bilmesini isterim. Hür sendika-
cılığı tahrip arzusu nereden gelirse 
gelsin, yenilmeye mahkûmdur. Uğ-
runda maruz kalınacak akibetlerin 
en ağırı pahasına olsa dahi...” 

Demirsoy daha sonra işçi - hükü-
met ilişkilerine değinerek, şöyle dedi:

“... toplu iş sözleşmesi düzeni, mü-
dahale kabul etmeyen bir düzendir. 
Hükümetler bu düzende tarafsızdır, 

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Seyfi Demirsoy, 
6. Genel Kurul Delegelerine Hitap Ediyor
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nazım roldedir. Geçmiş tatbikata göz 
attığımızda, hükümetlerin bu lâzime-
ye gerektiği gibi riayet etmediklerini 
söylersek, mübalağa etmiş olmayız. 
Bazı grevlerin ertelenmesi kanun 
ruhuna aykırı düşmüştür. Grevci-
lerin karşısına zabıta kuvvetlerinin  
sevkedilmesini mazur göstermek 
mümkün değildir. Bu haller bizzat 
hükümet edenleri yıpratır, halkın 
gözünden düşürür. Bundan çekin-
mek lazımdır.”

Gündemdeki çeşitli konulara da 
değinen Demirsoy konuşmasını,

“... TÜRK-İŞ ismi kuvvetin ta ken-
disidir. Kuvvetini sizden alır. Gücünü 
şerre değil, hayra kullanır. İradesini 
daima bu yolda beyan edecektir” 
sözleriyle tamamladı.

Demirsoy’un konuşmasının ar-
dından Genel Kurul Divan Başkanlı-
ğına, Türkiye Maden İşçileri Federas-
yonu Başkanı Kemal Özer, Başkan 
Yardımcılıklarına da, Teksif Başka-
nı Şevket Yılmaz ve DYF-İş Başkanı 
Şerafettin Akova seçildi.

Ardından kürsüye davet edilen 
Başbakan Süleyman Demirel, ko-
nuşmasına işçi problemlerinden 
değil, işsizlik probleminden başlaya-
cağını belirterek, “Çünkü işçi prob-
lemlerinin meydana çıkabilmesi için 
evvelâ işsizlik probleminin ortadan 
kalkması lâzım... Bugün memleke-
timizin içinde bulunduğu en mühim 
meselelerden birisi işsizlik proble-
midir. İşsizlik problemi çözümü ko-
lay olan bir problem değildir. İşsizlik 
problemi ancak yeni iş imkânları ve 
yeni iş sahaları açmak suretiyle orta-
dan kaldırılabilir... İşsizlik problemine 

TÜRK-İŞ 6. Genel Kurulu Divan Heyeti

Başbakan Süleyman Demirel
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Türkiye’de nasıl çare bulunacaktır? 
İşsizlik problemi doğrudan doğruya 
istihsal probleminin bir parçasıdır... 
Şayet istihsalimizi artırmak imkân-
ları bulursak bu takdirde daha çok 
vatandaşımıza iş imkânı çıkacak, 
artmış bulunan istihsalden de bütün 
vatandaşlarımız istifade edecektir. 
İstihsalin artması yatırıma bağlıdır. 
Ne kadar çok yatırım yaparsak is-
tihsali de o derece artırmış oluruz.” 

Başbakan, Türkiye’nin seçtiği 
hür ve demokratik sistemin bir hu-
susiyetinin de “sermaye ve emek 
unsurlarının birbirini ezmemesi” 
olduğuna dikkat çekerek, “bu un-
surlar arasında muvazene olmalı; 
ne işçi işvereni ne de işveren işçiyi 
istismar etmelidir...” diye konuştu. 

Eski Çalışma Bakanı ve Zon-
guldak Milletvekilli Bülent Ecevit 
de yaptığı konuşmada, Türkiye’nin 
çalışma hayatında son yıllarda kay-
dettiği gelişmeye dikkati çekmiş, bu 
gelişmedeki payı dolayısıyla, Türk 
işçisini ve sendikacılığını yürekten 
kutladığını belirtti.

Ecevit, 440 sayılı İktisadî Devlet 
Teşekkülleriyle Müesseseleri ve İş-
tirakler Hakkında Kanuna değinmiş, 
Anayasa ile teminat altına alınan 
hakların tek başına yeterli teminat 
olmadığını, belirterek şöyle devam 
etti: “... Anayasa yeterli teminat değil 
midir? Değildir... Bunun doğruluğuna, 
çeşitli ülkelerin yakın tarihlerinden 
örnekler verilebilir Serbest seçimle 
gelip de, koyu mutlakiyet haline ge-

len iktidarlar çok görülmüştür. El-
bette Anayasalar da demokrasilerin 
vazgeçilmez temel hatlarıdır. Ama 
nihayet Anayasa, kağıt üzerinde kal-
dığı sürece tek başına bir şey ifade 
etmeyecektir. Anayasa uygulandığı 
gibi, ihlâl de edilebilir. Demokrasinin 
gerçek teminatı halktır. Ama halk 
da tek başına yeterli değildir. Türki-
ye’nin 40 bin köyündeki milyonlar-
ca vatandaşımın hepsi, teker teker 
demokrasiye inanabilirler. Ancak 
bu vatandaşlar biraraya gelmedik-
çe, seçimden seçime bu inançlarını 
belirtmekten başka çareleri yoktur. 
Öyleyse bütün mesele halkta değil, 
halkın, güçlü teşkilâtlar halinde bir 
araya gelebilmesindedir... Bu halk 
teşkilâtlanması ilk önce ve en ba-
şarılı şekilde işçiler tarafından ger-
çekleştirilebilir.”

Genel Kurula sunulan raporda, 
ülkenin bütün sorunlarına yer ve-

Eski Çalışma Bakanı, Zonguldak 
Milletvekili Bülent Ecevit
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rilmesinden gurur duyduğunu be-
lirten Ecevit, 

“... Bu meseleleri halka, topluma 
indirip, maletmedikçe, politikacı ye-
ter ağırlık hissetmeyecektir. Ben 
Türkiye’de sendikacıların politika-
ya direkt olarak girmelerine taraftar 
değilim. Partiler sendikaları etkile-
yememeli, fakat sendikalar partileri 
mutlaka etkilemelidir.”

TÜRK-İŞ Genel Kurulunda ko-
nuşmaların ardından, komisyon 
seçimleri gerçekleştirildi ve çalışma 
raporu üzerindeki görüşmelere ge-
çildi. Bu arada, konfederasyona üye 
her sendikanın temsilcilerinden olu-
şan bir heyet, Divan Başkanı Kemal 
Özer liderliğinde Anıtkabir’i ziyaret 
ederek, çelenk koyup, saygı duru-
şunda bulundu.

 TÜRK-İŞ’in toplam 1 hafta süren 
6.  Genel Kurulunda, Çalışma Raporu 

üzerine söz alan delegeler, çalışma 
hayatı ve genel ülke sorunlarına i-
lişkin eleştiri ve önerilerini dile ge-
tirdiler. Örneğin,  Besin-İş delegesi 
“...iş mahkemelerinin iş göremez 
durumda olduklarını, TÜRK-İŞ’in 
hayvancılık ve tarım kooperatifle-
ri kurarak millete örnek olmasının 
yerinde olacağını”, Maden-İş Fede-
rasyonu delegesi, “...Sosyal Sigorta-
lar Kurumuna 25 yıl süre ile primini 
ödeyen bir yeraltı maden işçisinin te-
kaüt olabilmesi” gerektiğini, Yapı-İş 
delegesi “...işkolları yönetmeliğinin 
yeni baştan düzenlenmesi gerek-
tiğini”, Teksif delegesi “...siyasi par-
tilerin toprak reformu konusunda 
samimi olmadıklarını”, Petrol-İş de-
legesi “..sendika enflasyonunun teh-
like arzettiğini”, Tarım-İş delegesi “...
milyonlarca tarım işçisi sosyal adalet 
ve sosyal güvenlikten mahrumken, 
memlekette sosyal adaletten bah-
sedilemiyeceğini”, Metal-İş delegesi 
“...dış ticaretin devletleştirilmeme-
si gerektiğini, toprak reformu değil, 
tarım reformu yapılmasının yerinde 
olacağını” belirtti.

TÜRK-İŞ 6. Genel Kurul Heyeti Anıtkabir’de
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Genel Kurulun 4.günü kürsüye 
çıkan Çalışma Bakanı Ali Naili Er-
dem, delegelerin Parlamentoya ve 
politikacılara yönelttikleri “sitem ve 
tarizlere” değinerek, “...meselelerin 
hallinde, hiçbir meselede, TÜRK-
İŞ’in görüşü alınmadan bir tatbikat 
yapılmadığını” vurguladı ve İş Ka-
nununun komisyonda gündemin 
ilk sırasında olduğunu, Tarım-İş Ka-
nununun mutlaka çıkarılacağını, İş-
sizlik Sigortası Kanununa yöneltilen 
tenkitlere hak verdiğini belirtti. Ko-
nuşmasında, tasarruf bonoları, as-
gari ücretler, İşçi Sağlığı ve Güven-
liği konularına da değinen Erdem, 
şöyle devam etti: “...toprak altında, 
ağır ve tehlikeli işlerde çalışan işçi-
lerin ayrı bir statüye sahip olmaları 
görüşüne tam manasıya katılıyoruz. 
Türkiye’de 113 iş müfettişi vardır. 
Bunların 56,000 işyerinin teftişini 
lâyıkıyla yapamadıkları ortadadır. 
İşyerlerinde emniyet ve işçi sağlığı 
tedbirleri konusunda şöyle bir şey 
düşünüyorum: İşverenler Konfede-

rasyonu yetkilileri ile Türk-İş’i da-
vet etsek, iş müfettişlerinin sayısı 
az. Bizler işçi sağlığı ve emniyeti ile 
ilgili tedbirlerin alınıp, alınmadığını 
kontrol ettiremiyoruz; bu işi beraber 
yapalım, bir otokontrol müessese-
si kuralım desek, belki de problemi 
hal yolunda önemli bir merhale a-
şılmış olur...”

TÜRK-İŞ 6. Olağan Genel Kuru-
lunda, konfederasyonun yapısı ve 
sendikacılık açısından önemli ka-
rarlar alındı. Bu kararları şöyle sı-
ralamak mümkün:
n Tüzükte yapılan değişikliğe 

göre TÜRK-İŞ İcra Kurulu üyelerinin 
sayısı 3 ten 5’e çıkarılmıştır. Bundan 
böyle İcra Kurulu; 1 Başkan, 1 Genel 
Sekreter, 1 Mali Sekreter, 2 Genel 
Sekreter Yardımcısı’ndan meyda-
na gelecektir.
n TÜRK-İŞ’in parası ulusal ban-

kalardan birine yatırılacaktır.
n TÜRK-İŞ’e ödenen aidatlar 25 

kuruştan, üye başına 50 kuruşa çı-
karılmıştır.
n Bir işkolunda kurulu TÜRK-İŞ 

üyesi bir teşkilât mevcut iken, aynı 
işkolunda daha sonra kurulan bir 
kuruluş TÜRK-İŞ üyeliğine Kabul 
edilmeyecektir.
nOrtak Grev Fonu TÜRK-İŞ’çe 

kontrol edilecek ve grevden başka 
maksatlara tahsis edilmeyecektir.
n TÜRK-İŞ ‘in mülkiyeti altında 

olacak yatırımlar için, bankalardan 
ipotek karşılığı kredi alınmasını İcra 
Kurulu kararlaştırabilecektir.

 Çalışma Bakanı Ali Naili Erdem
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KONGRENİN SON GÜNÜ 
SEÇİMLER
Toplam 1 hafta devam eden 6. 

Olağan Genel Kurulunun son günü 
TÜRK-İŞ’ in yetkili bütün organla-
rı delegeler tarafından ibra edilmiş, 
yapılan seçimde de, Seyfi Demirsoy 
başkanlığındaki İcra Kurulu, şöy-
le oluştu:

TÜRK-İŞ İCRA KURULU
1 — Başkan : SEYFİ DEMİRSOY
2 —Genel Sekreter : HALİL TUNÇ
3 —Mali Sekreter :ÖMER ERGÜN
4 —G. Sekreter Yard :ETHEM EZGÜ
5 —G. Sekreter Yard :SELAHATTİN 

ERKAP

TÜRK-İŞ 6. Genel Kurulunda Seçimlerden Sonra Oylar Tasnif Ediliyor

TÜRK-İŞ 6. Genel 
Kurulundaki Seçimlerden 
Sonra Oluşan İcra Kurulu
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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, 
Yayın Kurulu değerlendirmesi sonucuna göre dergide yer alır ya da yazarına iade 
edilir.

Dergiye gönderilecek yazılar, başka bir yerde yayımlanmamış ya da yayım-
lanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.

Dergiye gönderilecek yazılarda, Türkçe ve İngilizce özet ile 3-6 arasında anah-
tar kelime yer almalıdır. Yazılar Times New Roman karakteriyle 12 punto ve 1,5 sa-
tır aralığında, sol yana yaslı ve sayfanın tek yüzüne basılmalıdır.

Yazılar, dergimizin, dergikaratahta@gmail.com elektronik posta adresine ya 
da derginin,

Oğuzlar Mahallesi, Çetin Emeç Bulvarı, 1364. Sokak No:2/1
Balgat-Çankaya/ANKARA   
adresine iki nüsha halinde gönderilir. 
Gönderilecek yazılardaki tablolar ve şekiller metin içinde, başlık ve sıra numa-

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)

YAYIN İLKELERİ VE YAZIM KURALLARI 



n Yazarın adı cümle içinde geçmiyorsa;
(Şahin, 2010: 67) şeklinde yazılmalıdır.

n Metinde ikiden fazla yazarlı kitaplara atıfta bulunurken ilk seferinde bütün 
isimler kullanılmalı;  (Carr ve Chen, 2004: 9) aynı yayına daha sonra yapılan atıf-
larda sadece birinci isim yazılmalı, diğer yazarlar için  “ve diğerleri”  ibaresi kulla-
nılmalıdır. (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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