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SUNUŞ

12. Çal��ma Ekonomisi ve Endüstri �li�kileri Kongresini 
Süleyman Demirel Üniversitesi i�birli�i ile Antalya Belconti 
Resort Hotel’de 7-10 Ekim 2010 tarihleri aras�nda gerçekle�-
tirdik.

Kongreye Çal��ma ve Sosyal Güvenlik Bakan� ve ekibi, 
Türk-�� Yönetim Kurulu Üyeleri, Türk-�� Üyesi Sendikalar�n 
Genel Ba�kanlar� ile Çal��ma Ekonomisi ve Endüstri �li�kileri 
bölümü bulunan üniversitelerimizden çok say�da akademis-
yen kat�ld�.

Kat�l�mc�lar�n tamam�n� Isparta’da bir çat� alt�nda a��rla-
ma imkan� olmad��� için kongre Antalya’da gerçekle�tirildi.

Yo�un kongre program� e� zamanl� üç ayr� salonda, e� 
zamanl� iki ayr� salonda yap�lan toplant�lar ile iki güne s��-
d�r�ld�.

Tebli�ler ve tart��malar�n dikkatle izlendi�i kongre �imdi ki-
tap halinde elinizde bulunuyor. Çal��ma Ekonomisi ve Endüst-
ri �li�kileri ile ilgilenen herkese yararl� olaca��n� umuyoruz.

Kongrenin tebli� ve tart��malar�n� Süleyman Demirel Üni-
versitesi Çal��ma Ekonomisi ve Endüstri �li�kileri Bölümü ele-
manlar� derledi. Bas�n i�lerini Türk-�� personeli gerçekle�tirdi.

Kongrenin haz�rlanmas� a�amas�ndan ba�layarak yay�n 
haline getirilmesine kadar her a�amada eme�i geçenleri kut-
luyor, yeni kongrelerde bulu�mak dile�iyle sayg�lar�m�z� su-
nuyoruz.

 TÜRK-��
 Yönetim Kurulu
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ÖNSÖZ

12. Çal��ma �li�kileri Kongresi 7-10 Ekim 2010 tarihleri ara-
s�nda Belconti Resort Hotel Antalya- Belek’de büyük kat�l�m 
ile gerçekle�mi�tir. Ana temas� “i�sizlik ve istihdam” olarak 
belirlenen kongreye TÜRK-�� ve T.C. Merkez Bankas� da des-
tek vermi�tir. Çal��ma ve Sosyal Güvenlik Bakan�m�z Say�n 
Prof.Dr.Ömer Dinçer’in kat�l�m�yla kongrenin ilk günü aç�l�� 
konu�malar� ve aç�l�� paneliyle ba�lam�� ikinci gün de otu-
rum ve panellerle devam etmi�tir. Kongrede toplam üç panel 
ve dört oturum gerçekle�tirilmi�tir. Kongrenin ilk günü, i�siz-
lik ve istihdam temas�yla yap�lan panele, ça��m�z�n en önem-
li sorunlar� aras�nda yer alan i�sizlik konusu ve Türkiye’nin 
istihdam yap�s� hakk�nda önemli tespitlerde bulunulmu�tur. 
Kongrenin ikinci gününde ise, çal��ma sorunlar�, sosyal poli-
tika, endüstri ili�kileri ve makro ekonomi ve istihdam ba�l�kl� 
oturumlar gerçekle�tirilerek kat�l�mc� akademisyenlerimiz ta-
raf�ndan tebli�ler sunulmu�tur. Bunun yan� s�ra düzenlenen 
�� Hukuku’nun güncel sorunlar� ba�l�kl� panelde, sendikal 
örgütlenmenin önündeki hukuki engeller, 2010 Anayasa de-
�i�ikliklerin çal��ma hayat�na etkisi ve i� sa�l��� ve güvenli�i 
yasa tasla��n�n neler getirdi�i konular� ba�ta olmak üzere �� 
Hukuku’nun günümüz sorunlar� tart���lm��, önemli � kirler 
ortaya at�lm��t�r. Yine kongrenin ikinci günü düzenlenen sos-
yal güvenlik sorunlar� ba�l�kl� kapan�� paneline, 5510 Say�l� 
Kanun uygulamalar�ndan kaynaklanan sorunlar, genel sa�l�k 
sigortas� ve sosyal güvenlik uygulamalar�ndaki aksakl�klar 
ele al�nm��t�r. Düzenlenen bu oturumlar�n yan� s�ra sosyal 
program çerçevesinde bölge gezisi de yer alm��t�r. 



8

Bölümümüzün ev sahipli�inde düzenlenen 12. Çal��ma 
�li�kileri Kongresi ile birlikte hem çal��ma ekonomisi ve en-
düstri ili�kileri camias� bir araya gelmi�, camia birbirini gör-
me f�rsat� elde etmi�, hem de çal��ma hayat�yla ilgili önemli 
sorunlar tart���larak politika ve çözümler üretilmi�tir. Kong-
remizin gerçekle�tirilmesine katk�da bulunan bilim kuruluna, 
tebli� sunan akademisyenlere, oturum ba�kanlar�na, panel 
ba�kan� ve panelistlere, tüm kat�l�mc�lara ve organizasyonda 
görev alan bölüm ö�retim elemanlar� ile sekretaryay� büyük 
bir fedakarl�kla yürüten Bölümümüz Ara�t�rma Görevlisi 
Gülsüm ATMACA’ya te�ekkür ederiz. 

Yakla��k 230 ki�inin kat�l�m�yla gerçekle�en bu büyük ve 
kapsaml� organizasyona destek veren iki kuruma ayr�ca te�ek-
kür ederiz. Bu ba�lamda TÜRK-�� Genel Ba�kan� Say�n Mus-
tafa Kumlu ve TÜRK-�� Genel Sekreter Yard�mc�s� Say�n Naci 
Önsal’a ayr�ca te�ekkür etmek isteriz. TC Merkez Bankas�’n�n 
kurumsal ve mali destekleri de kongremizin yap�lmas�nda 
önemli katk�lar� sa�lam��t�r, ilgililere te�ekkür ederiz.

 Doç.Dr. Adem KORKMAZ
 Süleyman Demirel Üniversitesi 
 Çal��ma Ekonomisi ve Endüstri �li�kileri Bölümü
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12. Çal��ma Ekonomisi ve Endüstri �li�kileri Kongresi

Prof. Dr. Hüseyin AKYILDIZ

Say�n Bakan�m, Bakanl���m�z�n De�erli Temsilcileri, Say�n 
TÜRK-�� Genel Ba�kan�m, TÜRK-��’imizin De�erli Yöne-

ticileri, Say�n Dekan�m; Sayg�de�er Hocalar�m, Bas�n�m�z�n 
De�erli Temsilcileri,

“12. Çal��ma �li�kileri Kongresi”ne ho� geldiniz. Kongre-
mizi hep birlikte onurland�rd���n�z için, ba�ta say�n Bakan�-
m�z ve TÜRK-�� yönetimi olmak üzere, siz tüm kat�l�mc�lara 
te�ekkür ediyor, sayg�lar�m� sunuyorum. 

Sayg�de�er kat�l�mc�lar,

Çal��ma ili�kilerinin evrimi, insanl�k tarihinin evrimidir. 
Çünkü “çal��ma”, ya�am�n üretildi�i kutsal bir süreçtir. Keza 
“çal��ma” evrenin kaderinin her an yeniden yaz�ld��� �eydir.

�nsanl�k çal��arak ya�am�n� üretirken, ayn� zamanda, için-
de ya�ad��� evreni de de�i�tirir. Bu de�i�im sürecini yöneten, 
çok önemli evrensel bir de�er bulunmaktad�r. O de�er, insan-
l���n vicdan�nda yüceltti�i “insanl�k onuru”dur. 

“�nsanl�k onuru”, insanl���n vicdan� var oldukça, ezeli 
evrensel de�er olarak daima var olacakt�r. “�nsanl�k onuru”, 
evrensel de�er olarak ya�ad�kça da, her türlü ça�da� toplum 
düzeninin kalbi ve ruhu olacakt�r. 

Vicdan ve onurun kar��t�, kin ve bask�d�r. Kin ve bask�da 
tükeni�; vicdan ve onurda ise hayat vard�r. ��te bu nedenle, 
insanl�k vicdan ve onuru sosyal evrenin ya�am kayna��d�r.

De�erli kat�l�mc�lar,

�ndirgenmi� do�rulardan ancak psikozlar ç�kar. Keza sa-
dece ekonomik büyümeye indirgenmi� iktisat politikalar�n�n 
üretece�i �ey sosyal bunal�md�r. Sadece payla��ma indirgen-
mi� bölü�üm politikalar�n�n üretece�i �ey, ekonomik kriz ve 
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karga�ad�r. Sadece sosyolojik bütünlere indirgenmi� sosyal 
teorilerin üretece�i �ey diktatörlüktür. Sadece bireysel özgür-
lüklere indirgenmi� sosyal teorilerin üretece�i �ey anar�izm-
dir. Hâlbuki her varl���n ya�am enerjisi vard�r. Bu nedenle her 
varl�k ölümden kaçar ya�ama sar�l�r. Ayn� nedenle insanlar 
ya�am� üreten kurallar� olumlar ve yüceltir. Bunun için ta-
rihsel süreçte ölüm ve y�k�m yaratan sava�lar geçici, ya�am 
üreten bar�� ise kal�c�d�r. Bunun için çal��ma ya�am�nda grev 
ve lokavtlar geçici, i� bar��� ise kal�c�d�r. Ayn� �ekilde insanl�k 
onuruyla ba�da�mayan siyasal rejimler geçici, insan onurunu 
yücelten siyasal rejimler kal�c�d�r.

Sayg�de�er misa� rler

Olgular� kendi sosyo-psi�ik ko�ullar�nda biçimleyenler, 
objektif gerçekler yerine, kendi tabular�n� in�a ederler. Tabu-
lar�n çat��mas�ndan ise y�k�m do�ar. Keza, hidrojen ve oksije-
ne indirgenmi� elementler hayat üretmez. Aksine hidrojenle 
oksijenin sentezlenmesinden ya�am kayna��, su molekülü 
elde edilir. Bu nedenle, ço�ulcu ve kat�l�mc� demokratik re-
jimler, onurlu ya�am� ülkü edinmi� toplumlar için hayat kay-
na��d�r.

“Ço�ulcu ve kat�l�mc� demokratik siyasal rejimler”e ha-
yat veren �ey ise insan onurunu yücelten “endüstri ili�kileri 
sistemi”dir. “Endüstri ili�kileri sistemi” ekonomik, sosyolojik 
ve psikolojik olgular�n sentezlenerek toplumsal ya�am�n üre-
tildi�i bir yap�d�r.

Bu yap�, i�çi, i�veren ve devletin taleplerinin toplumsal 
ya�am� sürdürme yolunda sentezlendi�i bir süreçtir. Keza 
kar��t�n� yok sayan psikoloji intihar psikolojisidir. Bu neden-
le çal��ma ya�am�n�n tara	 ar�n�n kar��tlar�n�n varl���na sayg� 
duymas� ve kar��tlar�n�n taleplerini analiz ederek kendi yak-
la��m ve taleplerini gözden geçirmesi toplumsal ya�am�n üre-
tilmesinde özel bir önem arz eder.
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De�erli kat�l�mc�lar,

�nsanl�k tarihi sübjektiften objektife do�ru evrilen bir sü-
reçtir. Bu süreç bilimsel bulgular�n insanl��� yeniden in�a etti-
�i bir süreçtir. Bu süreç, insanl���n ya�am enerjisinin üretildi�i 
bir süreçtir. 

Sayg�de�er kat�l�mc�lar,

�steyen güne�i sa��ndan makyajlayarak, �steyen solundan 
makyajlayarak, �steyen de ulvi anlamlar yükleyerek, Güne�in 
���klar�nda y�kans�n, Güne� bilimin avuçlar� içindedir. Keza; 
�nsan dü�üncesi sübjektif, Bilim ise objektiftir.

��te 12’cisini yapt���m�z bu kongre, toplumsal ya�am�n 
üretildi�i bu sürecin bilimsel kodlar�n�n çözümlenmesi ça-
bas�n�n bir ifadesidir. Bu gün burada bu nedenle toplanm�� 
bulunmaktay�z. Bu anlaml� toplant�ya kat�larak bizleri onur-
land�ran tüm kat�l�mc�lara tekrar te�ekkür ediyorum.

De�erli kat�l�mc�lar,

Bu kongrenin an�s�na yazd���m bir �iirle konu�mam� bitir-
mek istiyorum. �iirimiz:

�� ve Emek

Bir i�siz bir ç�nar�n kuruyu�udur,

Bir i� bir dünyan�n kurulu�udur,

Bilim ve tekni�in kal�plar�na dökülen emek,

Batm�� bir güne�in yeniden do�u�udur.

�çimizde ta��d���m�z bu sorumluluk,

Güne�e hayat veren �����n kendisidir,

I��k, ne bat�dan ne de do�udan gelen bir ���lt�d�r,

I��k vicdan�m�zda yükselen çal��ma enerjisinin kendisidir.
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Bu ���k;

Yaz�l�m� tarihin kodlar�nda biçimlenmi�, 

Evrenin sonsuzlu�unu zapt eden,

Kutsal eme�in ifadesidir.

I��k ayd�nl�k dünyan�n,

Güne� evrenin talihi, 

Güne�siz evren ölü,

Emek ya�am kimyas�n�n tarihidir.

Hepinize sayg�lar sunar�m.
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12. Çal��ma Ekonomisi ve Endüstri �li�kileri Kongresi

Prof. Dr. Hasan İBİCİOĞLU

Say�n vekilim, Say�n TÜRK-�� Genel Ba�kan�m, Müste�a-
r�m, Say�n rektörüm,

Dekanlar�m, farkl� üniversiteden gelen sayg�de�er � kir 
i�çisi akademisyenler, bakanl�k ve sendikalar�n de�erli tem-
silcileri, bas�n�m�z�n güzide görevlileri, ve tüm kat�l�mc�lar 
Bugün Süleyman Demirel üniversitesi �ktisadi ve �dari Bilim-
ler Fakültesi Çal��ma Ekonomisi ve Endüstri �li�kileri bölümü 
ve TÜRK-�� organizatörlü�ünde gerçekle�tirilen 12. Çal��ma 
ili�kileri kongresine hepiniz ho� geldiniz.

1992 y�l�nda kurulduktan sonra özellikle muadilleri ara-
s�nda s�çrama yapan TÜB�TAK projelerinde 5. S�raya yerle-
�en ve üretti�i yenilikçi yakla��mlar�yla akademik liderlik 
boyutunda �u ana kadar önemli roller oynayan Süleyman 
Demirel Üniversitesi iktisadi �dari Bilimler Fakültesi bugün 
akademik dünya ile uygulay�c�lar� bir araya getirip ba�ar�lar 
hanesine yeni bir halka ekleme ümidindedir. Dolay�s�yla bu-
günkü kongre bizim için çok anlaml�d�r. Zira bugüne kadar 
Türkiye’de en büyük s�k�nt�s�n� çekti�imiz ayd�nlar veya aka-
demisyenler veya � kir adamlar� ayr� bir vadide, öte yandan 
uygulay�c�larda ayr� bir vadide sanki anlat�lan konular bu 
dünyaya ait konular de�il akademisyenlerin kendileri biraz 
da bizden kaynaklanan nedenlerle belki yapm�� oldu�umuz 
ara�t�rmalar� kendi aram�zda tart���p öte yandan uygulay�-
c�lar�n da ayr� ifadelerde hareket etmesi neticesinde ortaya 
ç�kan tart��malara, problemlere bir nebze çözüm üretebile-
ce�ini dü�ündü�ümüz bir toplant� oldu�unu dü�ünüyorum 
bu toplant�n�n. Dolay�s�yla gerçekte de özellikle farkl� sen-
dikalardan gelip bu kongreyi oldukça onurland�ran oldukça 
zenginle�tiren ve asl�nda birçok yo�un i�leri aras�nda bizi 
bugünümüzde yaln�z b�rakmayan siz de�erli kat�l�mc�lar bi-
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zim aç�m�zdan çok önemli. Bugünden sonra zannediyoruz 
ki bu tür toplant�lar�n say�s�n� art�raca��z. Özellikle Çal��ma 
Ekonomisi bölümüne kendiside uzun zamanlar sendikada ve 
di�er görevlerde çal��t�ktan sonra akademik dünyaya ad�m 
at�p sendikalarda edindi�i birikimini akademik dünya ile taç-
land�r�p tekrar bunu sendikalarla payla�ma a�amas�na getirip 
bu konuda bizim fakültemize önemli bir de�er katan Prof. Dr. 
Say�n Hüseyin AKYILDIZ gerçektende Türkiye de ki bu an-
lamda birçok soruna da umuyoruz ki çözüm üretmeye büyük 
katk�lar sa�layacak. Bundan dolay� da ayr�ca kendisine çok 
te�ekkür ediyorum. Ve kendisiyle beraber çal��an Say�n Doç. 
Dr. Adem KORKMAZ, Say�n Doç. Dr. Kenan ÖREN ve di�er 
tüm arkada�lar�ma te�ekkür ediyorum. Ve konuyu çok uzat-
mak istemiyorum fakat �unu da eklemek gerekiyor. Ben insan 
kaynaklar� çal���yorum. Gördü�üm o ki en son yapt���m çal��-
malarda uluslar�n zenginli�inde nitelikli i�gücü nitelikli insan 
gücü çok önemli. Di�er üretim faktörleri aras�nda aktif üretim 
faktörü olmas� münasebetiyle sermaye, teknoloji, hammadde 
ne kadar do�al kaynak varsa bunun d���nda ayr�ca bunlar�n 
hepsinin anlam kazanmas�nda bunlar�n hepsinin hayata ge-
çirilmesinde en önemli kayna��n biz bugün insan oldu�unu 
biliyoruz. Ne kadar kayna��m�z olursa olsun bugün örnekler-
de gördü�ümüz bir tak�m ülkeler örne�in bak�yorsunuz Orta 
Do�u ülkelerinde birçok yer alt� kayna��na sahip olmalar�na 
ra�men belki � nansal olarak belirli bir zenginli�e kavu�mu� 
gibi görünse birçok ülke kalk�nma anlam�nda büyük handi-
kaplarla kar�� kar��ya oldu�unu görüyoruz. Bunun temel ne-
deni insan kayna��n�n eme�in etkin bir �ekilde �üphesiz de-
�erlendirilememesinden kaynaklan�yor. Bu kongrenin tabiî ki 
eme�in farkl� platformlarda birbirini rakip görmeyen i� dün-
yas�yla bulu�turulmas� i�verenlerle veya bir taraf�nda devlet 
oldu�unu gördü�ümüz farkl� kesimlerle bulu�turulmas�nda 
gerçektende say�n hocam�n vurgulad��� gibi huzur dolu bir 
ortam�n olu�turulmas�nda �üphesiz bu tür kongreler önemli 
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bir platform olu�turuyor. Ve dolay�s�yla biz diyoruz ki bun-
dan sonra fakülte olarak üniversite olarak bu kongreleri daha 
da art�rma azmindeyiz. 

Dolay�s�yla bize de�erli vaktinizden zaman ay�rarak gel-
di�iniz için hepinize çok te�ekkür ediyoruz. Bu kongrenin i� 
dünyas�na ve tüm ülkemize hay�rl� u�urlu olmas�n� diliyo-
rum te�ekkür ediyorum.
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Mustafa KUMLU
TÜRK-İŞ Genel Başkanı

Say�n milletvekilim, Say�n müste�ar�m, De�erli hocalar�m, 
TÜRK-��’e y�llar�n� vermi� ama art�k aram�zda aktif ola-

rak yer almayan de�erli ba�kanlar�m, yöneticilerim, de�erli 
a�abeylerim,

Sendikalar�n de�erli ba�kanlar�, yöneticileri, uzmanlar�, 
de�erli bürokratlar, de�erli bas�n mensuplar�, de�erli misa-
� rler TÜRK-�� Genel Ba�kan� olarak �ahs�m ve yönetim kuru-
lum ad�na hepinizi sayg�yla selaml�yorum ho� geldiniz.

Çal��ma Ekonomisi ve Endüstri �li�kileri kongreleri Türk 
çal��ma hayat� için oldukça önem arz etmektedir. Bu önem 
bu kongrelerin çal��anlar�n ve onlar�n temsilcisi sendikalar�n 
çal��ma hayat�n� bilimsel olarak inceleyen akademisyenlerle 
bulu�turan bir platform olmas�ndan kaynaklanmaktad�r. As-
l�nda eme�in örgütleri olan sendikalar�n akademik camiayla 
olan ili�kileri çok köklü bir gelene�e sahiptir. 

TÜRK-��’ in kurulu�undan bu yana kar��la�t��� her prob-
lemde akademik sürece önemli katk�lar� bulunan çok say�da 
hocalar�m�z olmu�tur. Bildi�iniz gibi �stanbul Üniversitesi 
bünyesinde kurulan �ktisat ve �çtimaiyat Enstitüsü daha son-
ra Prof. Dr. Ziyattin Fahri FINDIKO�LU’nun kurucu dekan-
l���nda �ktisat Fakültesine dönü�mü�tür. Rahmetli hocam�z�n 
öncülü�ünde sürekli olarak çal��ma hayat�na dönük faaliyet 
gösteren �çtimaiyat ve Sosyal Politika Enstitüsü kurulmu�tur. 
Türkiye‘nin Çal��ma Ekonomisi ve Sosyal Politika sorunla-
r�na dönük çal��malar bu fakülte bünyesinde daha sonra bir 
bölüme dönü�erek kurumsal niteli�ini daha ileri bir a�ama-
ya ta��m��t�r. Ziyattin Fahri beyden sonra Prof. Dr. Sabahat-
tin ZA�M, Prof. Dr. Mehmet ERÖZ, Prof. Dr. Orhan TUNA, 
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Prof. Dr. Nusret EK�N gibi rahmetli hocalar hep bu kurumsal 
gelene�in ortaya ç�kard��� önemli isimlerdir. Bugün hayatta 
olan Prof. Dr. Nevzat YALÇINTA�, Prof. Dr. Mustafa ERKAL 
onlar�n asistanlar� ve doçentleri bugünde bizim çal��malar�-
m�za ���k tuttu�u gibi günümüzde çe�itli üniversitelerde ders 
veren birçok hocan�n yeti�mesinde katk� yapm��lard�r. Bütün 
bunlar� �unun için hat�rlat�yorum. Bütün sorunlar�na ra�men 
TÜRK-�� k�ymetli bilim adamlar�ndan oldu�unca istifade 
etmeye çal��m��t�r. Bugün 12. sini yapt���m�z bu kongre bu 
gelene�in bir ba�ka platformda ya�amas� olarak de�erlendi-
rilebilir. Ümit ediyorum ki bu kongrede de�erli kat�l�mc�lar�n 
yapt��� yorumlar ve özellikle bilim insanlar�n�n sundu�u teb-
li�ler sadece çal��ma hayat�na de�il ülkemizin ekonomik ve 
sosyal hayat�na da katk� yapacakt�r. 

De�erli hocalar�m bizler arkam�zda sizlerin var oldu�unu 
bilmekten mutluyuz. Ne mutlu ki üniversitelerimizde Ça-
l��ma Ekonomisi ve Endüstri �li�kileri bölümleri var. Sizlere 
katk�lar�n�z ve kat�l�mlar�n�z nedeniyle ayr� ayr� te�ekkür edi-
yorum. 12. Kongrenin yap�lmas�nda eme�i geçen tüm arka-
da�lar�m�z� da ayr�ca kutluyorum.

De�erli kat�l�mc�lar bugün Türkiye geli�im ve de�i�im sü-
recinde önemli bir kav�ak noktas�na gelmi� bulunmaktad�r. 
Bunun üç boyutlu oldu�unu dü�ünüyorum. Birincisi siyasal 
boyut Türkiye’nin demokratikle�me sorunlar� ile ilgilidir. 
�kincisi Türkiye’nin ekonomik kalk�nma sorunlar� ile ilgilidir 
ve üçüncüsü ise toplumsal geli�me sorunudur. Türkiye’nin 
demokratikle�me meselesi bugün geldi�imiz a�amada baz� 
sorunlar� geride b�rakm�� olsa da hala devlet, sivil toplum, 
birey sorunlar�n�n yeterince kavranamad��� dolay�s�yla çö-
zülmemi� birçok sorunun iç içe geçti�i bir manzara arz et-
mektedir.

Türkiye’nin siyasal tarihinde demokrasiye do�ru at�lan 
ad�mlar�n ya�an�lan kesintiler nedeniyle uzun soluklu olma-
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d���n� hepimiz biliyoruz. Türkiye’nin kar�� kar��ya kald��� 
askeri müdahaleler sadece çal��anlar aç�s�ndan de�il bütün 
toplum kesimleri aç�s�ndan büyük kay�plar yaratm��t�r. Bu-
gün Türkiye demokrasiyi kesintiye u�ratacak her türlü mü-
dahalenin art�k geride b�rak�lmas� konusunda bir mutabakat 
sa�lam��t�r. Hala önemli sorunlar�m�z yok mu elbette vard�r. 
Ama bu sorunlara ili�kin fark�ndal�k artm��t�r ve inan�yorum 
ki bu fark�ndal�k zaman içinde çözümleri de beraberinde 
getirecektir. Türkiye de siyasal iktidarlar meclisin içerisinde 
uzla�ma yaratarak gücünü daha fazla art�rabilir. Ama unutul-
mamal�d�r ki sivil toplumla yap�lacak mutabakatla elde edile-
cek güç demokratik kat�l�m� daha ileri düzeylere ta��yacakt�r. 
Sivil toplumu öteki gibi görmek oradan gelen ya da gelecek 
olan ele�tirileri kar��t bir alg� içerisinde de�erlendirmek dev-
let ve sivil toplum aras�nda yeni mesafelerin olu�mas�na yol 
açacakt�r. Bunun için biz Türkiye’nin en büyük örgütlü güç-
lerinden biri olarak Türkiye’nin sorunlar�n�n çözümüne katk� 
yapmaya çal���rken devletin ya da devleti �u veya bu düzey-
de temsil edenlerin katk� çabalar�m�z� dikkate almas�n� her 
�eyden önce demokrasimiz ad�na bir zaruret olarak görüyo-
ruz. Sadece biz mi elbette hay�r çünkü sivil toplum ço�ul bir 
yap�d�r. Türkiye’nin bu ço�ulculu�a al��mas� gerekmektedir. 
Ço�ulculu�u örgütlenme seviyesine, dü�ünme seviyesine ç�-
kard���m�z zaman farkl� olman�n asl�nda özgürlüklere aç�lan 
bir kap� oldu�unu da daha rahat görebiliriz. 

De�erli arkada�lar ba�ta anayasa olmak üzere tüm mev-
zuat�n demokratik de�er ve ilkelere uygun bir �ekilde ye-
niden düzenlenmesi ya�ad���m�z anayasa de�i�ikli�inden 
sonra daha önemli hale gelmi�tir. Hepimiz biliyoruz ki ana-
yasalar toplumla bir sözle�me metni olma iddias�d�r. Devletle 
toplum aras�nda yap�lacak sözle�me devletin topluma kar�� 
yükümlülüklerini toplumun ve birey olarak yurtta�lar�n öz-
gürlüklerini teminat alt�na al�r. Bu sözle�menin en geni� ta-
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bana oturmas� me�ruiyetini art�racak bir güç yaratacakt�r. Bu 
sebeple yeni anayasa yap�l�rken TBMM’nin bütün unsurlar�n� 
kapsayan sivil toplumun taleplerini dikkate alan bir haz�rl��a 
ihtiyaç vard�r. Anayasalar temel metinlerdir. Orada her �eyi 
yazmak bazen do�ru olmayabilir. Ama unutmamak gerekir 
ki orada yer alan ifadeler sadece ve sadece insanlar�n toplum-
sal, siyasal, ekonomik ve bireysel özgürlüklerini düzenleye-
cek bir sadelikle ifade edilirse yasa yap�c�n�n i�i de kolayla��r 
diye dü�ünüyorum. Bunun için biz anayasan�n sade bir öz-
gürlükler metni olmas�n� istiyoruz. Mesela anayasa metninde 
bir i�çinin ayn� i�kolunda birden fazla sendikaya üye olma-
yaca��na dair bir hükmün yer almas�n� do�ru bulmuyoruz. 
Ama anayasadan bu hüküm ç�kar�ld� diye yerine bir kaos or-
tam�n�n ikame edilmesini de do�ru bulmamaktay�z. Nitekim 
dün yap�lan üçlü dan��ma kurulu toplant�s�nda da bu mesele 
tart���lm��t�r memnuniyetle ö�renmi� bulunuyoruz ki; Hak-
i�, Disk ve Tisk’te bu konuda bizimle ayn� � kirdedir. Bu ve 
benzeri örneklerle görülece�i gibi anayasalar� temel ülke me-
tinleri olarak de�erlendirdi�imiz zaman ülkeyi sürekli ana-
yasa tart��malar�n�n içinden ç�karm�� ve meclisi yasama faa-
liyetleriyle sorun çözme gücüne de katk� yapm�� oluruz diye 
dü�ünüyorum. 

�kinci boyut ise Türkiye’nin ekonomik kalk�nma sorunlar� 
ile ilgilidir. Türk ekonomisinin sürekli büyüme e�ilimine gir-
di�i ifade edilmektedir, burada önemli sorunlar�m�z vard�r. 
Ekonomik büyümenin önemli ölçüde d��a ba��ml� bir yap�da 
olmas� büyümeye ra�men istihdam konusunda iyi bir perfor-
mans gösterilememesi ekonomimizin ciddi meselelerinden-
dir. Bugün Türkiye’nin en önemli sorunu i�sizliktir bu ayn� 
zamanda bize büyüme modelinde de ciddi bir sorunun oldu-
�unu göstermektedir.

Di�er bir mesele ise gelir da��l�m� meselesidir. Gelir da��l�-
m�n� olumsuz etkileyen temel faktörlerden birisi uzun y�llar-
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d�r takip edilen neoliberal iktisat politikalar�n�n eseri olarak 
ortaya ç�kan ta�eronla�ma, özelle�tirme ve sendikas�zla�t�rma 
uygulamalar�d�r. Ve bu sorunlar�n çözülmesi için neoliberal 
politikalar yerine sosyal dialo�a aç�k sosyal politikalarla des-
teklenmi� yeni bir büyüme anlay���na ihtiyaç duydu�umu-
zu dü�ünüyorum. Öncelikle sendikal özgürlüklerin teminat 
alt�na al�nmas� gerekmektedir. Ta�eronla�man�n ve kay�t d��� 
ekonominin panzehiri sendikala�mad�r. Yap�lacak yasal dü-
zenlemelerde i�çinin sendika üyeli�i teminat alt�na al�nma-
d��� sürece örgütlenme özgürlü�ü ka��t üzerinde kalacakt�r. 
Türkiye de ki yayg�n i�sizlik çal��anlar�n i�ini kaybetme teh-
didi olarak kullan�lmamal�, yayg�n i�sizli�e çözüm ad� alt�nda 
çal��ma ya�am�nda kurals�zl��a daha geni� kap�lar aç�lmama-
l�d�r. Çal��anlar�n kazan�lm�� haklar� istihdam sorununun çö-
züm aray���n�n konusu haline getirilmemelidir. Yaln�z bugün 
dünyada insan onuruna yak��an i� kavram� tart���lmaktad�r. 7 
Ekim ILO’nun �NSAN ONURUNA YAKI�IR �� günüdür. Biz 
bugün hala i�çinin temel özgürlüklerine ili�kin sorunlar�n-
dan bahsediyorsak Türkiye de al�nmas� gereken çok yol var 
demektir. Siyasetçilerin ülkeyi yönetenlerin demokrasinin 
gere�i olarak her �eyden önce bu temel özgürlük alanlar�na 
duyarl�k göstermeleri gerekti�ine inan�yorum. 

De�erli misa� rler, k�ymetli kat�l�mc�lar,

Üçüncü boyut ise toplumsal geli�me alan�nda ya�ad���m�z 
sorunlard�r. Türkiye’nin temel sosyal sektörlerde yani sosyal 
güvenlik, sa�l�k, asgari bir gelir düzeyi ve f�rsat e�itli�i ko-
nular�nda önemli sorunlar� oldu�u herkes taraf�ndan kabul 
edilmektedir. Türkiye’nin h�zl� bir �ekilde kentli bir toplum 
olmaya gitti�i bir a�amada bu sorunlar�n çözülmemesi ya da 
bu alanda ortaya ç�kan taleplerin kar��lanmamas� ciddi top-
lumsal bunal�mlara yol açacakt�r. Ülkemiz hem toplumsal da-
yan��ma duygular�, hem de geleneksel aile de�erleri etraf�nda 
bu sosyal sorunlar�n birço�unu ikame edebilecek imkânlar� 
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belli ölçüde de olsa bulmay� becermi�tir. Fakat kilitli bir top-
lumda art�k bu geleneksel kurumlar�n toplumsal taleple-
ri kar��lama seviyesi giderek gerilemektedir. Bu bak�mdan 
Türkiye’nin sosyal ve ekonomik geli�me program�n�n yan�n-
da mutlaka bir sosyal geli�me stratejisine ihtiyaç vard�r.

Biz sendikalar�n talepleri gelir da��l�m�ndan sosyal gü-
venceye, f�rsat e�itli�inden insan onuruna yak���r i�e kadar 
sosyal geli�meyi bir stratejiye dönü�türecek talepler niteli-
�indedir. Ülkenin modernle�mesinde sosyal sektörlerin hak 
etti�i imkânlara kavu�abilmesi için azami çaba gösterilmesi 
gerekmektedir.

Konu�mama son verirken bu duygu ve dü�üncelerle beni 
dinledi�iniz için hepinize te�ekkür ediyorum. Toplant�m�z�n 
ba�ar�l� geçmesini diliyor. Hepinize sayg�lar sunuyorum.
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Prof. Dr. Ömer DİNÇER
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

TÜRK-�� in çok sayg�de�er genel ba�kan� ve yönetim kuru-
lu üyeleri, De�erli sendikac� arkada�lar Süleyman Demi-

rel Üniversitesinin de�erli bölüm ba�kanlar� ve yöneticileri,

Say�n rektörlerim, say�n çok de�erli meslekta�lar�m, han�-
mefendiler, beyefendiler, de�erli bas�n mensuplar� sözlerime 
ba�larken hepinizi sayg�yla selaml�yorum.

Sözlerime yine ba�larken öncelikle bu kongrenin hay�rl� 
olmas�n� ve ba�ar�l� sonuçlar vermesini diliyorum. Yine bu 
kongreyi tertip eden arkada�lar�m�za destekleyenlere eme�i 
geçen herkese te�ekkür ediyorum. Çünkü bu kongre bizim 
ülkemizin önemli sorunlar�ndan birisi için analiz yapma, çö-
züm önerileri ortaya koymak içinde önemli bir f�rsat olacak. 

Sizlerinde bildi�i gibi ülkemizin en önemli sorunlar�ndan 
bir tanesi i�sizlik sorunudur. Maalesef Türkiye de uzun y�llar-
dan beri i�sizlik meselesi hep ilk s�ralardaki yerini korumaya 
devam etti. E�er �imdi bulundu�umuz duruma ve �artlara 
bakarsak bu durum devam edecek gibi görünüyor. Tabii bir-
çok say�da tepki al�yoruz birtak�m düzenlemeler yap�yoruz 
ama bu sorunun kolayca hele sadece devletle çözülecek bir 
sorun olmad���n�n da alt�n� çizmekte yarar görüyorum. 

�imdi bugün size Türkiye’nin i�sizlik ve istihdam me-
seleleriyle alakal� çok genel bir çerçeve çizmek istiyorum. 
Bu çerçeveyi çizerken asl�nda temel amac�m bundan son-
ra yap�lacak tart��malar içinde sa�lam bir zemin olu�tur-
mak. Yine bu çerçeveyi çizerken biraz bir bilim adam� gibi, 
Türkiye’nin i�sizlik ve istihdam sorununu çözmek isteyen 
bir bakan gibi iki farkl� rolü bir araya getirerek sizlere anlat-
maya çal��aca��m. 
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Çok de�erli arkada�lar�m

Küresel krizde tüm dünyada i�sizlik artarken ülkemizde 
al�nan önlemlerle i�sizlikteki art�� çok s�n�rl� kald� bunu bi-
liyorsunuz. Tabii bunun birçok nedeni var her �eyden önce 
bizim ülkemiz krizden çok uzun süreli etkilenmedi. Dört 
çeyrek boyunca etkilenmede çok belirgin bir etkilenmeden 
bahsetmemiz mümkün. Di�er ülkelere göre nispeten daha 
geç etkilendik. Di�er ülkelerden iki çeyrek daha sonra bizde 
etkilerini hissettirmi�ti ve yine di�er ülkelerden daha erken 
bir �ekilde krizden ç�kmaya ba�lad�k. 

2009 y�l� henüz bitmeden 2009 y�l�n�n son çeyre�inde ülke-
mizde büyüme emareleri ortaya ç�km��t�. 2010 y�l�n�n ilk iki 
çeyre�inde de ciddi bir büyümeyi ortaya koyduk. Yine bizim 
kendi orta vadeli program�m�za göre 6.8 büyüyece�imizi he-
sap ediyoruz. Ama uluslar aras� tahmin kurulu�lar� bizde ki 
büyümenin daha da fazla olabilece�ini ortaya koyuyor.

��sizlik oran�m�z 2008 y�l�nda % 11’di ortalama. 2009 y�-
l�nda % 14 olmu�tu. 2010 y�l�nda % 12.5 gibi bir ortalamayla 
tamamlayaca��m�z� tahmin ediyoruz. Yine uluslar aras� ku-
rulu�lar�n tahminleri daha dü�ük. Mesela dün gazetelerde 
IMF’nin tahmini Türkiye de ki 2010 y�l� i�sizlik ortalamas�n�n 
% 11 olaca��n� ifade ediyordu ama benim tahminim biraz daha 
yukar�da olacak. ��sizlik oran� krizin Türkiye de hissedilmeye 
ba�land��� 2008 eylül ay�ndan itibaren artmaya ba�lad�. 2009 
y�l�n�n �ubat ay�nda da en üst seviyeye ç�kt� 16.1 oran� ile. Ve 
y�l boyunca da % 13 ve 14’ler de kald�. Ama 2010 y�l�nda ciddi 
bir azalma gördük. Eylül ay�ndan itibaren bakt���m�zda çok 
ayr�nt�ya girmek istemiyorum. % 14.5’lar da her ay ortalama 
yüzde 2 puan dü�erek azalma seyrini gösterdi ve geçti�imiz 
ay % 10.5 civar�nda bir i�sizlik oran� ile kar�� kar��ya kald�k. 
Tabii bu i�sizlik oran�n�n sevindirici boyutlar� vard�. Bunlar-
dan en önemlisi genç i�sizlik oran�nda ki h�zla azalmayd�. Bu-
nunda alt�n� çizmekte ben yarar görüyorum. Krizden hemen 
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sonra ki dönemlerde % 24 oran�nda olan genç i�sizlik oran� 
geçti�imiz ay % 19 olarak ortaya ç�kt� ki bu OECD ülkele-
riyle a�a�� yukar� ayn� seviyede. Hatta OECD’de ki Avrupa 
Birli�i’ne üye olan ülkelerde bu oran daha yüksek. Belki i�siz-
li�in dü�mesinin alt�n� çizerken �öyle bir hususu belirtmekte 
de ben yarar görüyorum. ��sizlik oranlar�m�z dü�erken belki 
çok önemli ba�ka bir geli�me ile de kar�� kar��ya kald�. Mesela 
haziran ay�ndan itibaren oranlar� size verece�im. ��gücünde 
kat�l�m oranlar� da artt�.

��gücüne kat�l�m oran� 2008 Haziran�n da % 48. 1 idi. 2009 
haziran�nda %48.8 e ç�kt�. 2010 haziran�n da ise % 50 ye ç�kt�. 
Asl�nda her 1 puanl�k kat�l�m�n yakla��k 550000 insan� ifade 
etti�ini söyleyecek olursak a�a�� yukar� 48 den 50 ye iki pu-
andan biraz daha dü�ük bir art��a kar��n yakla��k bir buçuk 
milyona yak�n 1200000 diyelim hadi daha ihtiyatl� bir tabirle 
insana ek istihdam sa�layacak bir durumda ortaya ç�kt�, kat�l-
ma oranlar� yükseldi, i�sizlik oranlar� dü�tü. Haziran 2008’de 
i�gücü toplam 24407000 den 1832000 artarak 26239000 e ç�kt� 
2010 haziran�nda. Yine istihdam 22111000’den 1377000 arta-
rak 23488000’e ç�kt�. Dolay�s�yla i�sizli�in en yüksek oldu�u 
�ubat 2009’dan itibaren haziran 2010 dönemine kadar istih-
damda 19779000’den 3709000 artarak yakla��k 23 buçuk mil-
yon ki�iye ula�t�. Yani i�sizlik hem i�gücü miktar�, hem de 
i�gücüne kat�l�m oranlar� artmas�na ra�men azald�. �imdi bu 
bizim çok arzu etti�imiz çok bekledi�imiz bir durumdu. Do�-
rusu bu tespitin tart��malarda önemini analiz etmek bu süre-
cin devam edip etmeyece�ine dair tahminleri ve tart��malar� 
yürütmek önemli bir yol gösterici olabilecek bizim için. Krizin 
etkisini derinden ya�ayan geli�mi� ülkelerde ki i�sizli�in 2008 
y�l�ndan itibaren artmaya ba�lad���n� hala da devam etti�ini 
söylemekte de ben yarar görüyorum.

Ab ülkelerinde i�sizlik 2008’de 6.9 iken haziran aylar� 
yine. Haziran 2009’da % 9’a 2010’da ise 9.6’ya ç�kt�. Fransa’da 
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7.7’den % 10’a ç�kt�. �spanya’da hepinizin bildi�i gibi çok daha 
vahim bir durum var. % 11’den 2010 Haziranda 20.2’ye ç�kt�. 
Estonya’da �rlanda da Portekiz’de Fransa’da Amerika’da bu 
oranlar�n hepsinin ikiye katland���n� görüyoruz. 

Tabii bizim i�sizlik sorunumuz sadece küresel etkilerle 
ortaya ç�km�� bir sorun de�ildi. Dolay�s�yla da konjonktürel 
tedbirlerle de çözece�imiz bir mesele de�il. ��sizli�imizin çok 
yap�sal sorunlar� var, temel sorunlar� var bunun içinde çok 
temel birtak�m stratejiler ve politikalar üretmek zorunday�z. 
Öyleyse önce i�sizli�imizin yap�sal sorunlar� üzerine birkaç 
söz söylemekte yarar var. 

Çal��ma ça��ndaki nüfusa her y�l 2009-2010 rakamlar�n�n 
göz önüne ald���m�zda ortalama 800000 ki�i kat�l�yor. ��gücü-
ne kat�l�msa yine yakla��k olarak 400000 ki�i. % 50 sinin kat�-
l�m�n� varsay�yoruz. Son iki y�lda 800000 ki�i kat�ld� tar�mdan 
tar�m d��� sektöre her y�l ortalama 150000 ki�i geçiyor. Tar�m 
d��� i�gücü piyasas�na her y�l ortalama olarak bakt���m�zda 
600000’e yak�n yeni kat�l�m ifade etmi� oluyoruz böylece. Bü-
tün bunlara ilaveten kat�l�m oran�n� sadece 1 puan art�r�rsak 
az önce ifade ettim 520000 ki�iyi de bunun üzerine koymam�z 
gerekecek. Mevcut i�sizlik oran�n� bu oran e�er yeni istih-
damlar yaratamayacak olursak 2 puan art�r�yor yani kat�l�m 
oran�n�n bir puan artmas� i�sizlik oran�n� iki puan yükseltiyor. 
Tar�m d��� istihdam�n büyüme esnekli�i ise yüzde 0.5 dolay�-
s�yla belki ba�ka türlü �unu ifade etmek laz�m ekonomimizin 
istihdam yaratma esnekli�i oldukça dü�ük bu esnekli�i ar-
t�rmad���m�z müddetçe yine bizim istihdam� art�rma imkan�-
m�z olmayacak. Tar�m d��� sektörde % 5’lik büyüme ile yakla-
��k 400000 ki�ilik bir tar�m d��� istihdam olu�ma zorunlulu�u 
ortaya ç�k�yor. Mevcut i�sizli�i sabit tutabilmek için her y�l 
en az 600000 yeni i� yaratmak gerekiyor. Kat�l�m oranlar�n� 
art�rmaya i�gücü oranlar�n� art�rmaya te�ebbüs etti�inizde ise 
bu 600000 ki�iyi ikiye katlaman�z gerekecek. Bu ise her y�l ya 
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daha fazla büyümeyi gerektiriyor ya da büyümenin istihdam 
esnekli�ini art�rmay� zorunlu k�l�yor. Çal��ma hayat�n� daha 
esnek hale getirmeyecek olursak o zaman i�sizlik sorununu 
çözemeyece�iz. 2009 y�l� itibariyle kay�t d��� istihdam oran� 
% 43.8, tar�m d���nda % 30, ücretlilerde ise % 26.2 yabanc�lara 
aç�k olan kaçak i�çilik çok yayg�n görünüyor. Özellikle son iki 
ayda yeni politikalar belirledik yabanc� i�çilerin hem kaçak 
i�lerde çal��t�r�lmas�n�n önlenmesi hem de çal��t�ran yabanc� 
i�çilerin nitelikleriyle ilgili s�n�rlamalar�n art�r�ld��� bir sonuç-
la yeni bir politika ürettik. 

��gücünün ve i�sizlerin yakla��k yüzde 60’�n�n e�itim ora-
n� dü�ük niteli�i dü�ük. Kad�nlar�n i�gücüne kat�l�m oran� 
oldukça dü�ük % 27.8. Avrupa Birli�i ortalamas� ise bunun 
neredeyse üç kat� % 64, engellilerin i�gücüne kat�l�m ora-
n� dü�ük % 22, genç i�gücünün toplam i�gücüne oran� % 20 
oldukça yüksek genç i�sizlik oran� % 24 civar�ndayd� dü�tü 
ama ortalaman�n yine % 19’un biraz üzerinde olaca��n� tah-
min etmemiz gerekecek. Uzun süreli i�sizlerin toplam i�sizle-
re oran� da çok ciddiye al�nmas� gereken bir rakam % 27. 

Ülkemizdeki i�sizlik tabii mevsimsel olarak de�i�iklik-
lerden etkilenmekte belirli dönemlerde farkl�l�k göstermek-
tedir. Mevsimsel faktörlerde i�sizlik tar�m, in�aat ve turizm 
sektörüne istihdam�n�n artt��� yaz aylar�nda azal�r veya daha 
istikrarl� bir seyir izlerken eylül ve ekim aylar� itibariyle ar-
t�� gösterme e�ilimi ta��yor. Art�� e�ilimi sonbaharda devam 
ediyor ve bu y�l�n �ubat ay�nda da en yüksek seviyesine ç�k�-
yor. �ubat ay�ndan itibaren ise i�sizlikte azalma ba�l�yor ve 
i�sizlik en dü�ük seviyesine may�s haziran aylar�nda ula��yor. 
Temmuz ay�nda bu durum devam etmekte a�ustos ve eylül 
ay�ndan itibaren ha� f bir �ekilde art��larla giderek yükseliyor. 
��sizlik sigortas� ba�vurular� da krizin ve i�sizlikteki dönem-
sel de�i�imlerin etkisini yans�t�yor. 2008 y�l� ocak ay�nda ayl�k 
olarak 25705 iken, temmuz da 30305 e, kas�m da 49502 ye, 
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aral�kta ise 59923 e ç�k�yor. 2009 y�l� ocak ay�nda en yüksek 
miktarla 78580 e ç�kt�. Bir ayda 78000 ki�i bize i�sizlik ödene�i 
için ba�vurdu. Takip eden aylar boyunca nispeten azalmaya 
ba�lad�. 2010 y�l� �ubat�nda 70000 in alt�na inmeye ba�lad�k. 
Y�l boyunca bu rakam 38000-43000 Aral���n da seyretti. Geçti-
�imiz ay itibariyle bu oran 28000 civar�na dü�tü. Normalle�en 
seyrin buradaki müracaatlardan da anla��ld���n� söylemek 
mümkün. 2010 y�l� ocak ay�nda tekrar 54754’e yükselirken az 
öncede ifade etti�im gibi 28000’lere kadar inmi� olduk.

��sizlik sigortas� ba�vurular�na y�ll�k olarak bakt���m�zda 
2007 y�l�nda 246582 ki�i rakamlara lütfen dikkat edin. 2008 
y�l�nda 380000 ki�i özellikle 2008’in ikinci yar�s�ndan itibaren 
�iddetli bir art�� oldu�unu görüyoruz. 2009 y�l�nda 597000 
ki�i yani 600000 ki�i yakla��k i�sizlik maa�� ba�vurusunda 
bulundu. Bu sene bu oran çok daha dü�ecek onu görüyoruz 
�imdiden ama kesin rakam verecek durumda de�ilim. �lk se-
kiz ayl�k rakama bakt���m�z zaman bunun 309000’de kald�-
��n� görüyoruz. Tabii e�er i�sizlik buysa i�sizli�in yap�sal ve 
mevsimsel özelliklerinden ana hatlar�yla bahsettikten sonra 
o zaman bunlar� nas�l çözümleyece�iz alternati	 er neler ola-
bilir, bunlar� ana hatlar�yla sizlerle de payla�mak ve do�rusu 
tart��malar�n�zda tart��ma konusu haline getirmenizi istiyo-
rum. Sosyal tara	 ar�n kat�l�m�yla biliyorsunuz 2023 y�l�na ka-
dar i�gücü piyasas�ndaki yap�sal sorunlar�n çözülmesi ve i�-
sizlik sorununa kal�c� çözüm bulunmas�na yönelik bir strateji, 
politika ve tedbirler içeren ulusal istihdam stratejisi çal��mas� 
ba�latm��t�k. �ki kez toplan�ld� içinizden birçok hocam�z bu 
toplant�larda bize destek verdiler. Onlara te�ekkür ediyoruz. 
Birçok sendikac�m�z�n o toplant�larda yine bizimle beraber 
oldu ve konuyla ilgili dü�üncelerini bizlerle payla�t� onlara 
da te�ekkür ediyoruz. �ki toplant�da 2009 y�l�n�n aral���nda ve 
2010 y�l�n�n �ubat�nda yapt���m�z toplant�lara her birine 180 
ila 210 ki�i kat�lm��t�. Türkiye’de i�sizlik sorununa söz söyle-
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yebilecek herkesi dinlemeye çaba sarfettik. Bu çal��malardan 
sonrada do�rusu ciddi anlamda bir strateji ve politika dosya-
s� olu�turduk. Bunlar�n ayr�nt�s�na girecek de�ilim ama bura-
daki temel tespitleri de sizlerle payla�mak istiyorum. Çünkü 
o temel tespitler sizlerin i�sizlik sorununa yapaca��n�z çözüm 
önerilerinde ipuçlar� olu�turacaklar. Biz her �eyden önce Tür-
kiye de yeni istihdam politikalar� olu�turulurken temel ilkele-
rimizi gözden geçirme ihtiyac�nda olmal�y�z. Bu temel ilkele-
rin en ba��nda bütüncül bir yakla��m�n sunulmas� gerekiyor. 

��sizlik sorunu sadece Çal��ma Bakanl���’n�n çözebilece�i 
bir sorun de�il bunu hep birlikte görüyoruz bir bütün olarak 
ülkenin ekonomisinden kopuk olarak dü�ünülemeyece�i gibi 
ayn� zamanda sivil ve sosyal aktörlerde de ba��ms�z olarak dü-
�ünülemez. Bu yüzden bu ülkenin i�sizlik sorunuyla topyekûn 
bir mücadele ortaya koymaya ama ulusal düzeyde de birbi-
riyle uyumlu stratejiler üretmeye mecburuz. Genel ekonomik 
stratejilerimizle istihdam stratejilerimizin birbirine uyumlu 
olmas� gerekti�i kadar özel sektörün tav�r ve davran��lar� da 
bununla uyum sa�layacak bir yakla��m� ortaya koymal�d�r. 

�kinci temel ilkemiz art�k i�i koruyan de�il, insan� koruyan 
bir yakla��m sunmak gere�idir. Bugüne kadar yap�lan bütün 
yakla��m tarzlar�nda biz ki�ilerimizi i�lerinde korumaya özen 
gösteriyorduk. Sendikalar�m�z�n genel tavr�ndan i�çilerimi-
zin çal��ma al��kanl�klar�na bakanl���m�z�n politikalar�ndan 
toplumsal anlay���m�za kadar bu alanda insanlar�n belirli bir 
i�te kalmalar�n� sa�layacak tedbirler hep öne geçti. Hâlbuki 
biz insan� o i�ini kaybetmi� olsa bile bir ba�ka yerde i� bula-
bilece�i nitelikleri kazand�racak bir esneklik sa�layabilirsek 
ve dolay�s�yla mesela ömür boyu e�itim programlar�n� daha 
etkin halde kullanabilirsek i�lerin de�il de ki�ilerin niteli�ini 
koruyarak onlar�n her an i� bulacaklar� bir kabiliyeti kazan-
d�rman�n çok daha iyi sonuçlar verece�ini dü�ünüyoruz Çün-
kü dünyadaki �artlar bu boyutta. 
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��verenin üzerindeki ek yüklerin fazla oldu�unun fark�n-
day�z. Dolay�s�yla bu yüklerin üzerine yeni yükler getirilme-
mesi kadar belki de yine uluslar aras� ortalamalar� dü�ünerek 
tedbirleri almak gerekti�ini dü�ünüyoruz. Bunlar�n hepsi-
ni yaparken i�çilerimizin güvencelerini asla ihmal etmeden 
ve yine sosyal diyalogu da esas alan bir yakla��m� da �srarla 
takip etmek gerekti�ini dü�ünüyoruz. Ve nihayet istihdam� 
özendirici istihdam� art�racak istihdama dost bir ekonomik 
büyümeyi öngören bir ekonomik yakla��m koymam�z gerek-
ti�ini dü�ünüyoruz. 

Do�rusu farkl� tan�mlamalar, farkl� tasni	 er yapmak 
mümkün ama ulusal istihdam stratejisiyle ilgili çal��malar�-
m�z� yürütürken dört ana eksen ortaya koyduk. Onlardan bir 
tanesi e�itimle istihdam ili�kisinin güçlendirilmesi bununla 
ilgili neler yap�yoruz biraz sonra size daha ayr�nt�l� anlataca-
��m. �kincisi i�gücü piyasas�n�n esnekle�tirilmesi, üçüncüsü 
kad�nlar, gençler ve dezavantajl� gruplar�n istihdam�n�n art�-
r�lmas�, dördüncüsü ise istihdam sosyal koruma ili�kilerinin 
güçlendirilmesi olarak belirlendi. Bu dört ana eksen üzerinde 
politika üretmeye çaba sarf ediyoruz. Tabi bu stratejiler e�i-
tim ve özellikle mesleki e�itimde çok köklü de�i�iklikleri ge-
rektiriyor. 

��gücü piyasalar�nda esnekle�me temelli i�lerlik kazand�-
r�lmas�n� ve istihdam hizmetlerini sunan kurumlar�n etkin-
liklerinin art�r�lmas�n� zorunlu hale getiriyor. ��sizli�e yo�un 
olarak maruz kalan gruplar�n istihdam�n�n özellikle destek-
lenmesini zorluyor. ��sizli�in etkilerini azaltacak sosyal ko-
ruma ve mekanizmalar�n geli�tirilmesini zorluyor. Kobiler 
kobi temelli giri�imci ve yenilikçili�in desteklenmesini özen-
dirmeyi gerektiriyor. Kay�t d��� istihdam ve yabanc� kaçak 
i�çili�in azalt�lmas�n� etkin i�leyen te�viklerin getirilmesini 
i�sizlik sigortas� fon kaynaklar�n�n i�sizli�in azalt�lmas�nda 
daha fazla kullan�lmas�n�n kurumlar aras�nda i�birli�i içinde 
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i�sizlikle mücadeleyi öngörüyor. K�saca ulusal istihdam stra-
tejisi dört eksen çerçevesinde asl�nda çok kapsaml� yine bir-
biriyle uyumlu bütüncül bir �ekilde ele alaca��m�z çok say�da 
stratejiyi öngörüyor. Tabii biz bu stratejilerle ile ilgili olarak 
do�rusu 2023 vizyonu da olu�turmak istiyoruz bu vizyonun 
ana hatlar� neler olabilir bu tart���labilir ama en az�ndan bu 
vizyonu olu�turabilecek temel hede	 erin neler olabilece�ine 
dair birkaç �ey söylemek istiyorum. Bize bu konuda yol gös-
termeniz için yard�mc� olaca�� ümidiyle mesela 2023 y�l�nda 
i�sizli�i % 5’e dü�ürebilir miyiz? Yine mesela tar�m d��� istih-
dam�n büyüme esnekli�ini yine 2023 y�l�na kadar 10 puan 
art�rarak %0.50 den %0.60 a ç�karabilir miyiz? Ç�karmak için 
neler yapmak gerekir tar�m d��� sektörde kay�t d��� istihdam 
oran�n� % 15’e dü�ürmek mümkün mü? 2010 y�l�ndan itiba-
ren aktif i�gücü program� kapsam�nda her y�l 400000 ki�iye 
en az mesleki e�itim verme imkân�m�z olabilir mi, olamaz m� 
i�gücü yeti�tirme kurslar�nda e�itti�imiz insanlar�n istihdam 
art��lar�n� sa�layacak tedbirler almak mümkün mü çünkü 
mesela biz bununla ilgili çok yo�un tedbirler al�yoruz. 

Ama tek ba��na alaca��m�z tedbirlerin yeterli olmad���n� 
fark ettik. Dikkat ederseniz son dönemde daha çok i�veren 
örgütleriyle bir araya gelerek istihdam�n art���n� sa�layacak 
projeler üzerine yo�unluk verdik. 2008 y�l�nda ��-Kur’a mü-
racaat eden i�sizlerin i�e yerle�tirilme oranlar� % 4, 2009 y�l�n-
da geli�tirdi�imiz yeni projeler ve programlar sayesinde bunu 
% 23’e ç�kard�k. Bu inan�lmaz bir art��t�r ama asla yeterli bir 
art�� de�ildir. Biz 2010 y�l�nda bu oran� a�a�� yukar� % 28’e 
ç�karmay� planl�yoruz ama bunun yetmeyece�i kanaatinde-
yiz yine. Bu aç�dan özellikle i�verenle ve piyasayla daha ya-
k�n i�birli�i mekanizmalar� ve dü�üncelerine ihtiyac�m�z var. 
Ürettiklerimizi az sonra size söyleyece�im ve payla�aca��z. 
Mesela mesleki e�itim ile istihdam�n güçlendirilmesi konu-
sunda yapt�klar�m�zdan k�saca size bahsetmeliyim.



37

12. Çal��ma Ekonomisi ve Endüstri �li�kileri Kongresi

Biliyorsunuz Mesleki Yeterlilik Kurumu 2009 y�l� haziran 
ay�ndan itibaren meslek standartlar�n� yay�nlamaya ba�la-
d�. Bugüne kadar yakla��k 120’den fazla meslek standard�n� 
ilan ettik. Y�lsonuna kadarda yine birçok meslek standard�n� 
ilan edece�iz. Ancak meslek standartlar�n� yay�nlam�� olmak 
yetmiyor. Meslek standartlar�na meslek standartlar� piyasa 
ihtiyaçlar�na göre haz�rland���na göre piyasa ihtiyaçlar�na 
uygun mesleki e�itim programlar�na ihtiyaç duyuyoruz. Bu 
aç�dan bak�ld���nda biz meslek standartlar�n� yay�nlad���-
m�z ilk günden �öyle bir �ey yapt�k. Milli E�itim Bakan� YÖK 
ba�kan�, Sanayi bakan�, Devlet Planlamadan Sorumlu Devlet 
Bakan� ve Çal��ma Bakan� bizim koordinasyonumuzda bir 
araya geldik. Ve onlara meslek standard� yay�nlamaya ba�-
lad���m�z� ve meslek standard� yay�nlaman�n toplum için ne 
anlama geldi�ini uzunca anlatt�k. Onlardan ricada bulunduk 
lütfen meslek e�itim ile müfredatlar�n�z� yay�nlad���m�z mes-
lek standartlar�na göre yeniden gözden geçirin ve prensip 
karar� verildi. YÖK ba�kan� bütün meslek yüksek okullar�-
n�n programlar�n� gözden geçiren ekibin yöneticisiyle bizzat 
kendiside gelerek ve bu alanda ki dan��manlar�yla meslek 
yüksekokullar� müfredat�n� de�i�tirmek üzere, Milli E�itim 
Bakanl��� yine meslek okullar�n�n, meslek liselerinin müf-
redat�n� meslek standartlar�na uygun hale getirilmek üzere 
prensip karar� verdik ve bununla ilgili olarak 2011 y�l� sonuna 
kadar nas�l bir yol takip edece�imize dair eylem plan� yap-
t�k. Bakanl���m�z�n sözü var herhangi bir meslek standard� 
yay�nland�ktan sonra en geç bir y�l içerisinde müfredat�n� o 
standartlara göre yeniden gözden geçirecek ve biz piyasan�n 
ihtiyac�na uygun �ekilde mesleki e�itimi yapmaya ba�layaca-
��z. Ama yine mesleki e�itimle istihdam aras�nda ki ili�kiyi 
güçlendirmek için bir ba�ka haz�rl�k içerisindeyiz. Daha çok 
mesleki e�itimi i� adamlar�n�n organize sanayi bölgelerinin 
veya i� adamlar�n�n bir araya getirdi�i derneklerin, vak�	 a-
r�n ve benzeri sivil toplum örgütlerinin yönetimde daha etkin 
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oldu�u bir mesleki e�itim modeli için bir çal��ma ve haz�rl�k 
içerisindeyiz ama henüz neticelenmedi. Bunun d���nda bizim 
yine ba�ka � kirlere de ihtiyac�m�z oldu�unu size aç�kça ifade 
etmek istiyorum. 

�stihdam e�itim ili�kisinin güçlendirilmesiyle ilgili hem 
de istihdam oranlar�n�n art�r�lmas�yla ilgili ba�ka yapt���m�z 
bir projede Çal��ma Bakanl���, ��-Kur, Milli E�itim Bakanl��� 
TOBB, TOBB üniversitesiyle dört kurulun bir araya gelerek 
olu�turdu�u bir ba�ka projemiz oldu. Buna k�saca UMEM 
ismi verdik. Uzmanla�m�� Meslek Edindirme Merkezle-
ri Projesi. Bu proje yine meslek hayat�yla e�itim aras�ndaki 
ba�� güçlendirirken ayn� zamanda istihdam� da art�rmaya 
yönelik haz�rlanm�� bir projeydi. Çal��ma yöntemi �u olacak 
tüm Türkiye de ki sanayi ve ticaret odalar� bizzat kendi üye-
lerinin yan�na giderek sahip oldu�u aç�k pozisyonlar� tespit 
edecek veya üyeleri kendi taleplerini odalar�na ula�t�racaklar. 
Bizde bu odalar�n tespit etti�i aç�k pozisyonlar� kendi için-
de tasnif ederek onlara yönelik özel e�itim programlar� or-
ganize edece�iz. Bu e�itim programlar�nda ba�ar�yla mezun 
olanlara ise yine bu odalar vas�tas�yla istihdam sa�lanacak. 
Bize bu maksatla ve bu proje çerçevesinde e�itimi yap�lm�� 
insanlar�m�z�n %90’�n� istihdam edeceklerine dair bize söz 
verdiler. Bunun için kaynak ay�rd�k. Milli E�itim Bakanl��� 
110 tane meslek lisesinin teknolojisini yeniliyor, e�itim araç 
ve malzemelerini ça�da� hale getiriyor. Yine bunun için geç-
ti�imiz aylardan itibaren haziran, temmuz ay�ndan itibaren 
Türkiye de ki binlerce meslek dersleri ö�retmenlerini e�iti-
me tabii tuttuk onlar�n bilgi ve donan�mlar�n� güncelleyelim 
diye ve yine eylül ay�ndan itibaren bu program� uygulama-
ya koyduk. Bu konuda en az 200000 ki�iyi e�itmeyi burada 
yine onlar�n sözüne istinaden %90’�n� istihdam etmeyi plan-
l�yoruz. Bu projeyi 5 y�ll�k bir proje olarak planlad�k. 5 y�lda 
yakla��k 1000000 insan� e�itece�iz. Ama bu proje kapsam�nda 
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olan bu proje kapsam�nda olmayan insanlara yönelik e�itim 
ile yine bizim planlad���m�z� ifade etmeliyim. 2002 y�l�nda ��-
Kur tüm Türkiye’de 172 adet mesleki e�itim program� yapt�. 
Bunlar� sadece tespit olarak ve geldi�imiz noktay� göstermesi 
aç�s�ndan söylüyorum. 2002 y�l�nda 172 mesleki e�itim prog-
ram�, 2008 y�l�nda 1800 tane mesleki e�itim program� yap�ld�. 
Ama 2009 y�l�nda tam 10734 mesleki e�itim program� gerçek-
le�tirdik tüm Türkiye’de. 10734 mesleki e�itim program�nda 
167000 insan�m�z� e�ittik. Bunlar�n % 44’ü kad�nd�. Bunlar�n-
da % 23’ünü i�e yerle�tirdik. Yine uluslar aras� bir kurulu�-
la bir araya geldik bu e�itimlerimizin kontrol edilebilirli�ini 
denetlenebilirli�ini art�rmak e�itimleri daha da geli�tirmek 
üzere hem yap�lan programlar için daha etkinlik ve verimlilik 
sa�layacak tedbirler için çaba sarf ediyoruz.

Önümüzdeki y�l 400000 ki�iyi e�itmeyi planl�yoruz. 
200000’ini az önce ifade etti�im programa dayal� olarak di-
�er 200000’ini de yine serbest bir �ekilde yapmak üzere. Bu 
aç�dan bak�ld���nda ��-Kur art�k Türkiye de çok önemli ku-
rumlardan birisi olmaya ba�lad� ve istihdam sorunlar�n�n çö-
zümünde merkezi bir te�kilat olarak görevlerini ifa edecek. 
Ama dedi�im gibi bizim özellikle i�çi sendikalar�nda i�veren 
sendikalar�nda ciddi bir deste�e ve anlay��a ihtiyac�m�z var. 
Do�rusu özellikle istihdamla ilgili yapt���m�z te�viklerin ne 
kadar etkili oldu�una dairde çok k�sa bilgiler vereyim size. 
Sonra konu�mam� bitireyim. Biliyorsunuz 2008 y�l�ndan iti-
baren biz istihdam�n te�vikiyle ilgili özellikle yo�un tedbirler 
ald�k. Ama daha önce de yine 2004 y�l�nda özellikle ekono-
mik büyüme ile ilgili büyümeyi te�vik eden 49 il’e yönelik bir 
te�vik sistemimiz vard� hat�rlarsan�z. O te�vik sisteminden 
itibaren ekonomik büyüme ile beraber istihdamda da önemli 
geli�meler olmu�tu. K�saca onlar�n sonuçlar� hakk�nda da bil-
giler vereyim size. 2010 y�l� haziran ay� itibariyle a�a�� yukar� 
49 ilde uygulanan te�vik sebebiyle 37000 i�yeri bu te�vikten 
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yararland�. 639518 sigortal� i�çi buralarda istihdam edildi yani 
yakla��k 650000 ki�i bu te�viklerden dolay� istihdam sa�lad� 
ve bunun bize maliyeti 2763000 lira oldu. 5 puanl�k indirim 
te�viki yapm��t�k i�verenlere biliyorsunuz. Yine haziran ay� 
itibariyle 765000 i�yeri bu te�vikten yararland�. 5866000 si-
gortal�da bundan yararland�. Ve bunun maliyeti 5 milyar 818 
milyon lira oldu bize. Gençlerimize ve kad�nlar�m�za yönelik 
te�vikler yapm��t�k hat�rlarsan�z �ayet ilk defa i�e giriyorsa 
19- 29 ya� aras�nda ki gençlere ve hangi ya�larda olursa olsun 
kad�nlara yönelik te�viklerimiz vard� ve i�verenlerin sosyal 
güvenlik primlerini hazinemiz ödüyordu. 5 y�l süre ile ya-
p�lan bu te�vik sebebiyle bizim yine Haziran 2010 itibariyle 
30000 i�yerinde 86000 sigortal� bu te�vikten yararland�. Gen-
cimiz ve kad�n�m�z i�e girdiler bize maliyeti 122 milyon lira 
oldu. Bununla ilgili süre bitmi�ti belki bir bilgi vermekte ya-
rar var. Belki kamuoyuyla daha önce payla�t���m için müjde 
demek yerinde olmayacak biz kad�nlar�m�z� ve gençlerimi-
zin istihdam�n�n te�vikine devam edece�iz. Bunun için yeni 
bir kanun tasar�s� tasla�� haz�rlad�k. Bu kez daha da düzenli 
hale getirece�iz. Daha önceden be� y�l süreyle giderek aza-
lan oranlarda istihdam te�viki yap�yorduk. �imdi bunu üç y�l 
süreye dü�ürece�iz ama yüzde yüz te�vik yapaca��z. Daha 
da önemlisi be� puandan yararlanan i�verenler kad�nlar�n ve 
gençlerin te�vikinden ayr�ca yararlanam�yorlard�. �imdi ka-
d�nlar� ve gençleri istihdam etmeleri halinde ayr�ca bu te�vik-
ten de yararlanabilecekler. Dolay�s�yla biz münhas�ran bu iki 
sorunu çözmek için te�vik ediyoruz. Özürlülerle ilgili te�vik-
lerimiz vard� biliyorsunuz. 10279 i�yerinde 33350 civar�ndaki 
sigortal�m�z bundan yararland� bize 83 milyon lira maliyeti 
oldu. Arkada�lar i�sizlik sigortas�ndan bugüne kadar yarar-
lananlarla ilgili bilgi vereyim. 2009 y�l�nda 471209 ki�i i�sizlik 
sigortas�ndan bizden pay ald� çünkü i�sizlik sigortas�nda siz-
le payda��z biliyorsunuz Mustafa Bey. Dolay�s�yla bu bilgileri 
verme ihtiyac� da hissediyorum. 2010 y�l�nda �u ana kadar 
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228976 ki�i bizden i�sizlik sigortas�ndan ücret ald�. Yaln�z 
toplam 2002 ila 2010 y�llar� aras�nda bizden i�sizlik sigorta-
s�ndan maa� alan insan say�s� 1988000 ki�i. Yakla��k 2 milyon 
ki�i bizden 2002 y�l�ndan 2010 y�l�na kadar maa� ald�lar. Biz 
yine i�sizlik sigortas�n�n kullan�m�yla alakal� �artlar� yeniden 
gözden geçiren bir çal��ma ba�latt�k. O çal��may� do�rusu 
önümüzdeki günlerde sizlerle payla��r�z. Bence �unu söyle-
mekte yarar var konu�mam�n ilk ba��nda belirtti�im küresel 
kriz sebebiyle bizdeki istihdamdaki art��lar�n az olmas� krizin 
çabuk ç�kmamas� ve i�sizlik oranlar�n�n h�zla dü�üyor olmas� 
çokta tesadüfî olmad� bununda alt�n� çizmek istiyorum. Hem 
de bu konuda mütevazilik yapmamak gerekti�i kanaatinde-
yim. Çal��ma Bakanl��� son bir y�lda hakikaten yabanc� ülke-
lerin takdirini kazanacak tedbirleri ba�ar� ile uygulad�. Türk 
hükümetinin yükümlü koordinasyon kurulu bu konuda çaba 
sarf etti ve yo�un çal��t�. Ekonomik Koordinasyon Kurulun-
da �imdiye kadar Çal��ma Bakanl��� üye de�ildi. Çal��ma Ba-
kanl��� 2009 y�l�ndan itibaren Ekonomik Koordinasyon Ku-
rulunun üyesi oldu. �stihdam tedbirlerini de bir bütün olarak 
almaya özen gösterdik. Ve �unu söylemeliyim mesleki e�itim 
konusunda dünyada en iyi uygulamay� yapan biziz. Buna 
do�rusu hiç mütevazilik göstermeyece�im. Çünkü G20 ülke-
leri Çal��ma bakanlar� toplant�s�nda herkes ne yapm��sa onu 
gelip anlatmak istedi�inde G20 ülkelerinin koordinasyonunu 
yapan Amerika bize mesleki e�itimi nas�l ba�ard���n�z� anla-
t�n dediler biz onu anlatt�k onlara. K�sa çal��ma ödene�inde 
Avrupa birli�i ülkeleri OECD ülkeleri dahil olmak üzere en 
iyi uygulamay� yapan ikinci ülke biziz. Birincisi Almanya çok 
iyi bir uygulama yapt�. Bir milyona yak�n insan� istihdamda 
tutmay� ba�ard�. Bizde çok iyi bir uygulama yapt�k yakla��k 
205000 insan�m�z�n istihdamda kalmas�n� sa�layacak bir te�-
vik verdik. Bu aç�dan bak�ld���nda i�sizlik fonu ödenekleri, 
k�sa çal��ma ödenekleri mesleki e�itimler çok ciddi anlamda 
bizim çal��ma hayat�m�zda istihdam ve i�sizlikle ilgili müca-
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delede yer ald�lar. Ayr�ca yine belki konjonktüre tepki olarak 
sayabilece�imiz toplum yarar�na çal��ma programlar�nda da 
çok ba�ar�l� oldu�umuzu ama kendi hede	 erimize ula�ama-
d���m�z� da ifade etmem laz�m. Özellikle 2009 ve 2010 y�l�nda 
60’ar bin ki�iyi toplum yarar�na çal��mada istihdam etmeyi 
planlad�k maalesef amaçlar�m�za ula�amad�k. Ama her �eye 
ra�men 2009 da 47000 ki�iye 2010 y�l�nda 45000 ki�iyi toplum 
yarar�na çal��ma projesinde istihdam ettik. �ehirlerimizin bi-
rikmi� sorunlar�n� çözdük okullar�m�z�n temizli�ini yapt�k. 
�ehirlerimize park ve bahçe yapt�k. A�açland�rma yapt�k. 
Varsa bir yerde özel ihtiyac� olan bir proje onu gerçekle�tirdik. 
Ve yine 2009 y�l�ndan 2010 y�l� haziran ay�na kadar �stanbul 
kadar ülkemize orman kazand�rd�k. Ana hatlar�yla toplum 
yarar�na çal��ma program�ndan bahsettim. 

Bütün bunlardan sonra söyleyece�im �ey �u arkada�lar 
hakikaten i�sizlik ülkemizin çözüm bekleyen ve uzun vadeli 
bir stratejiyle üzerinde durmam�z gereken bir sorun. �imdi-
ye kadar oldu�u gibi geçici tedbirlerle bizim i�sizli�in yap�-
sal sorunlar�n� a�mam�z mümkün görünmüyor. Uzun vadeli 
dü�ünmek çok ak�ll�ca tedbirler almak, çok stratejik davra-
n��lar ortaya koymak zorunday�z. Tabi bu hepsi beraberinde 
bizlerin de�i�mesini mevcut al��kanl�klar�m�z�n de�i�mesini 
gerektiriyor. Biz art�k kurumsal çabalar�m�z� kurumsal ç�kar-
lar�m�z�n daha üstünde bu ülkenin i�sizlik sorununu görmeli 
bunu çözmek için ülkemizin her bir kurumu sendikalar�yla, 
i�veren örgütleriyle kamu idareleriyle her bir kurum gerekir-
se kendisinin fedakârl�k yapmas� gerekti�ini fark etmesi ge-
rekir. Ve böylece biz bu ülkede i�sizlik sorununu çözebilecek 
konuma gelece�iz.

Ben sizin hafta sonu burada yapaca��n�z tart��malar�n bize 
yol gösterici olaca��n� umuyorum. Ufuk aç�c� sonuçlar do�u-
raca��n� bekliyorum. Eme�i geçenlere tekrar te�ekkür ediyo-
rum ve ba�ar�l� geçmesini diliyorum. 
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Panel Ba�kan�: Prof. Dr. Sedat MURAT

Sayg�de�er bakan�m, çok de�erli TÜRK-�� Ba�kan�m, 
TÜRK-��’in de�erli üyeleri, de�erli meslekta�lar�m, de�erli 
kat�l�mc�lar hepinizi sayg� ve sevgiyle selaml�yorum. Hepiniz 
ho� geldiniz.

Sabahleyin TÜRK-�� Genel Ba�kan�m�z� dinlerken gerçek-
ten duyguland�m bir hakk� teslim etti. Özellikle tabii �stanbul 
Üniversitesi �ktisat Fakültesi Çal��ma Ekonomisi mensubu 
olarak özellikle rahmetli hocalar�m�z�, hayatta kalan hocalar�-
m�z� dile getirmesi burada bulunan herkesi de mutlaka duy-
guland�rm��t�r. Çal��ma hayat�nda çok önemli katk�lar� vard�r 
her birisinin. Rahmetli olanlara Allah’tan rahmet, kalanlara 
sa�l� ve s�hhat diliyorum. De�erli bakan�m�z asl�nda i�imizi 
çok kolayla�t�rd�. Gerçekten çok güzel istihdam ve i�sizlikle 
ilgili konuyu özetlediler. Mevcut durumu ortaya koydular. 
Biz akademisyenlere çal��ma yapabilece�imiz alanlarla ilgili 
k�sa bir bak�� aç�s� da konularla ilgili ortaya koydular. Tabii 
Çal��ma Bakanl��� özellikle bakan�m�z hepiniz görüyorsunuz 
kat�ld�lar bizi �ere	 endirdiler bu bizim için çok önemli. Yani 
bu tür kurumlarla bir arada olmas� iç içe olmas� çözüm bulma 
aç�s�ndan çok önemlidir. Say�n bakan�m�z göreve ba�lad��� 
anda kendilerini bir kriz ortam�nda buldular. Ve gerçekten 
bende öyle inan�yorum o krizde istihdam ve i�sizlik aç�s�ndan 
önce biraz panikledik korktuk. Ama zaman içerisinde dünya-
n�n ileri gelen geli�mi� ülkelerine bakt���m�z zaman ciddi bir 
mesafe kat edildi�ini görüyoruz. Mütevaz�l�k yapmayaca��m 
derler �unu da biz belirtelim bizde pek mütevaz�l�k yapma-
yal�m. Bakanl���n bu ba�ar�s�nda say�n bakan�m�z akademis-
yenlere çok önem veriyor ve Çal��ma Ekonomisi alan�nda bir-
çok de�erli akademisyeni yan�na alm�� bulunuyor. Bununda 
mutlaka bu sorunlar�n çözülmesinde önemli bir pay� oldu�u-
na inan�yorum. Ba�ta kendi bölümümden iki de�erli elema-
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n�m�z� Çal��ma Bakanl���m�za vermi� bulunuyoruz. Bunlar�n 
çal��malar� tabi ki bizi gururland�racak ülke ad�na da sevindi-
recektir ve burada konu�ma hakk�n� tamamen panelistlere b�-
rak�yorum. Her birisi kendi alan�nda de�erli ayr�ca bir k�sm� 
uygulaman�n içerisinde de.

Doç. Dr. M. Kemal B�ÇERL�
��-KUR Genel Müdürü

Say�n bakan�m, Say�n milletvekilim, Say�n müste�ar�m, sa-
y�n müste�ar yard�mc�lar�m, Say�n valim, say�n konfederas-
yon ba�kan� ve de�erli üyeleri hepinizi sayg�yla selaml�yo-
rum ve aran�zda olmaktan son derece mutluluk duydu�umu 
belirterek ba�lamak istiyorum.

Asl�nda say�n bakan�m�z söylenmesi gereken her �eyi a�a�� 
yukar� ana hatlar�yla belirtti. Ne söyleyebilirim bunun üstü-
ne diye ben kendi kafamdan geçenleri revize etmeye çal��t�m. 
Bir kaç �eyin alt�n� çizerek gitmek istiyorum. 

Türkiye hakikaten i�sizlikle mücadelede son bir iki y�ll�k 
süre içerisinde özellikle bu y�l çok büyük ba�ar�lar elde etti 
ama Türkiye gibi her y�l 800 bin ki�inin yeniden istihdama 
dahil oldu�u, köyden kente göçün, transformasyonun son 
h�z�yla devam etti�i ülkelerde asl�nda i�sizlikle mücade-
le yoku� yukar� ç�karken bisiklete binmek gibidir yani belli 
tempoda sürekli pedala bas�lmas� laz�m. Basmad���n�z tak-
dirde geriye dü�ersiniz. Do�rusu kazan�lm�� bir ba�ar� ola-
rak burada da noktalama durumunda de�iliz bunu zaten 
say�n bakan�m�zda çok net bir �ekilde ifade etti. Çal��ma ve 
sosyal güvenlik bakanl��� Türkiye �� Kurumu olarak baka-
n�m�z alt�n� özellikle çizdi gerçekten i�sizlikle mücadele ve 
istihdam politikalar� uygulama, politika önerme noktas�nda 
çok sorumlu bir durumday�z. Çok önemli bir durumda oldu-
�umuzu dü�ünüyorum.
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Aç�kças� Türkiye �� Kurumu 1946 y�l�nda kuruldu�u gün-
den 2003 y�l�na çok önemli ve ciddi bir dönü�ümü ba�ar�yla 
gerçekle�tirmi� bir kurum. Bakan�m�z�n verdi�i rakamlarda 
da bu çok aç�k görünüyor. 2007-2008 y�llar�nda mesleki e�itim 
noktas�nda hemen hemen çok az durumlarda iken geçen y�la 
ula�t���m�z zaman yakla��k 170 bin ki�iyi mesleki e�itimden 
geçirmi� olmas� kurumun geçirdi�i bu dönü�ümü gerçekten 
ciddi bir �ekilde ba�ard���n�n i�areti olarak alg�lanabilir. ��-
sizlikle mücadele ad�na ne yap�labilir? Türkiye gibi kronik 
sorunlar� olan veya yap�sal özellikleri olan ülkelerde bu soru-
nun cevab�n�n biz akademisyenler ve bürokratlar taraf�ndan 
iyi dizayn edilmesi gerekir diye dü�ünüyorum. Bu noktadan 
bak�ld���nda asl�nda yap�lanlarla teoride anlatt�klar�m�z ara-
s�nda hiçbir fark olmad���n� görüyorum. 

Çal��ma Ekonomisi teorisi diyor ki: E�er yap�sal proble-
miniz varsa e�itimle bunun üstesinden gelebilirsiniz. E�er 
geçici i�sizlikle muhatap iseniz e�le�tirmeyle bunun üstesin-
den gelirsiniz. Konjonktürel probleminiz varsa belki ikisini 
bir arada kullanarak çoklukla e�le�tirmeyle bu i�in üstesin-
den gelirsiniz. Ve e�er yapacak hiçbir �ey yoksa bunun d���n-
da i�sizlere dair toplum yarar�na çal��ma programlar�na son 
çare olarak buna ba�vurabilirsiniz. Say�n bakan�m�z ayr�nt�l� 
dökümünü verdi�i için sürede k�s�tl� oldu�u için ben rakam-
lara tekrar dönmek istemiyorum. Geçen y�lki ve ondan ön-
ceki y�llardaki uygulamaya bakt���m�zda asl�nda hepsinin 
uyguland���n� görüyoruz. 

Türkiye ciddi anlamda pasif i�gücü piyasas� politikalar� 
uygulayabilen ülkeler aras�na geldi özellikle k�sa çal��ma öde-
ne�iyle geçen y�l 200000 civar�nda ki�iyi biz i�te tuttuk. Ki bu 
çok önemli bir ki�inin bir kere i�siz kalmas� veya i�sizlik ha-
vuzuna dü�mesinden sonra onu oradan çekip ç�karabilmeniz 
çok zor. Farkl� enstrümanlar� denemeniz laz�m ve çal��maya-
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bilir bu enstrümanlar. Bunu bizim ba�ar�yla gerçekle�tirdi�i-
mizi do�rusu dü�ünüyorum. Bunun d���nda i�sizlik sigortas� 
belki miktar ve süre aç�s�ndan özellikle akademisyenlerin, 
sendikalar�n ele�tirilerine muhatap bir uygulama ama say�n 
bakan�m�z çal��ma yap�ld��� müjdesini verdi. �n�allah olgun-
la��nca kamuoyuyla bu da payla��lacak. Daha makul seviye-
lere gelece�ine ben aç�kças� inan�yorum. 

E�itim konusunda ��-Kur 2009 y�l�nda üzerine dü�eni 
yapt� diye dü�ünüyorum. Ama bu bizi rehavete aç�kças� sevk 
edemez. Zaten akademisyenlikten bürokratl��a geçti�imde 
�unun fark�na vard�m. San�yorum ad�n� en fazla hak eden 
bakanl�k buras� olsa gerek hakikaten çal��ma kelimesinin ma-
nas� da burada tam olarak ö�rendi�imi söyleyebilirim. Dola-
y�s�yla bu i�in gerek ��-Kur gerek Çal��ma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanl��� nezdinde bir istihdam seferberli�i gibi yürütüldü-
�ünün bilinmesini istiyorum. Aç�kças� bunun üzerine sürekli 
� kir müzakereleri yap�l�yor.

Önümüzdeki dönemde ��-Kur olarak Çal��ma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanl���m�z�n da deste�iyle birkaç önemli �ey 
yapmay� hede	 iyoruz bunlardan bir tanesi �u ana kadar çok 
fazla yapamad���m�z itiraf etmek gerekirse e�le�tirme hiz-
metlerine 2011 y�l� itibariyle biraz gaz vermeyi dü�ünüyoruz 
o konuda ciddi bir ata�a kalk��aca��z. �� dan��manl��� veya i� 
koçlu�u müessesesini daha etkin hale getirece�iz. Konjonk-
türünde aç�kças� �u aralar çok müsait oldu�unu dü�ünüyo-
rum. Ekonomi büyüyor, ekonomide aç�k i� yarat�l�yor. Yeterli 
yetersiz tart���l�r. Ama bu vasatta bu konjonktürde biz e�le�-
tirmeyi net bir �ekilde yaparsak i�sizli�e bir kaç puan san�-
r�m tesirimiz olabilir diye dü�ünüyorum. E�le�tirmeyle ilgili 
çal��malar�m�z�n d���nda yine 2011’de bizi ��-Kur olarak s�k� 
bir tempo bekliyor. Bu tempoda say�n bakan�m�z�n verdi�i 
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ödev var 400 bin insan� e�itimden geçirece�iz ama hakikaten 
i�gücü çok vas�fs�z. Bunlar�n a�a�� yukar� %43’ü lise alt� se-
viyelerde. Dolay�s�yla bunun bir seferberlik halinde devam 
etmesi gerekti�ini biliyoruz. Önümüzde ki y�l in�allah yine 
biz UMEM protokolünün çerçevesinde gerekirse bunun d�-
��nda zaten ��-Kur’un düzenleye geldi�i kurslarla bu e�itim-
leri art�raca��z. Yine gelecek y�l bir yandan hem e�itimleri 
art�r�rken bir yandan hem ��-Kur’un verdi�i kurslarla kali-
te düzeyinin yükselmesini de hedef ald�k. Ve buna yönelik 
ciddi giri�imler içerisinde de oldu�umuzu söylemek istiyo-
rum. Zannediyorum bu iki noktay� da biz ihmal etti�imizde 
iyi bir seviyeye gelece�imizi dü�ünüyorum. Bunun d���nda 
bir ba�ka geli�mede yerel inisiyati	 eri gelecek y�ldan itiba-
ren daha çok i�in içerisine kataca��z. Bunda tabi ki UMEM 
protokolünün çok büyük yeri var. Bundan sonra ileride aç�-
lacak kurslar mesleki e�itimler istihdam ve mesleki e�itim 
kurumlar�n�n daha çok inisiyati� yle yürüyecek orda ki kurs 
yönetimlerini bizim esnaf ve sanayi odas� temsilcilerimiz di-
zayn edecek, takip edecek, yürütecek. Dolay�s�yla hep özle-
nen, hep söylenen yerel inisiyati	 erin i� içerisine çekilmesi 
hadisesi gerçekle�ecek. 

Bir ba�ka yapaca��m�z yenilikte önümüzdeki y�lla birlikte 
in�allah 81 ilde i�gücü piyasas� ihtiyaç analizleri yapaca��z. 
Böylelikle karanl�k bir noktada siyah bir kediyi arama nok-
tas�ndan da ç�kaca��m�z� dü�ünüyorum. Yani birisi �arteli 
kald�racak ve daha net görece�iz piyasan�n resmini. Yap�lan 
e�itimlerin hedefe daha isabet edece�i kanaatindeyim. ��-Kur 
olarak ben makro bazda yakla�mad�m. 

Bu bana ayr�lan çok k�sa sürede biraz da galiba benden 
istenilende buydu. Çok özetle aktarabileceklerim bunlar. 

Çok te�ekkür ediyorum sözlerimi noktalarken sa� olun. 
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Prof. Dr. Vedat B�LG�N
TÜRK-�� Genel Ba�kan Dan��man�

Ben de konu�mama ba�lamadan önce tüm hazirunu say-
g�yla selamlamak istiyorum.

Tabi ki i�sizli�i konu�uyoruz. ��sizlik meselesinin sahip-
leri de, muhataplar� da buradalar. Onun için biz akademis-
yenler meseleyi konu�urken daha fazla dikkat etmek duru-
munday�z. 

�imdi i�sizlik nas�l bir sorun? Bir defa i�sizlik toplumsal 
bir sorun. Yani toplumda bütün dengeleri, bütün gelenek-
leri, bütün de�erleri a��nd�racak bir sorun. Bunun için de 
toplumsal çat��malar, terör ve benzeri olaylara kadar teh-
ditlere yol açacak �eyler de vard�r. ��sizlik sorununun bir 
boyutu da budur. 

�kincisi ekonomik bir sorundur. Ekonomik sorun her �ey-
den önce i�sizli�in �öyle bir boyutunu ortaya ç�karmaktad�r. 
Eme�in ekonomide de�erlendirilememesi. Emek yarat�c� bir 
kaynakt�r. Bunun ekonomide de�erlendirilememesi, art�k b�-
rak�lmas� ba�l� ba��na bir sorundur.  

��sizli�in üçüncü bir boyutu var. O belki daha fazla üze-
rinde durulmas� gereken daha fazla ara�t�rma yap�lmas� ge-
reken bir boyutu bireysel boyut, i�siz insan�n psikolojisi, i�siz 
insan�n ya�ad��� sorunlar onun bireyselli�inin tarif edilmesini 
tahmin ediyorum hiçbir �ey ikame edemez. Onun için i�sizlik 
sorununun bir bütün olarak ekonomik, bireysel, toplumsal 
sorunlar�n� kapsayacak biçimde ele al�nmas� gerekti�ini me-
seleye bu nitelikleri dikkate alarak önem verilmesi gerekti�ini 
vurgulayarak sözlerime ba�lamak istiyorum.  

Tabi bir defa �unu görmemiz laz�m hangi ça�da ya��-
yoruz? 
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Ya�ad���m�z ça� ana karakteristikleriyle neyi ortaya koy-
maktad�r? Bunu mutlaka görmemiz laz�m. Bizim genellikle 
bu tart��malar� yapanlar�n, meslekta�lar�m�z�n bütün kav-
ramlar�m�z bizim sanayi toplumunun kavramlar�d�r. Sana-
yi toplumunun modelidir, sanayi toplumunun problemler 
çerçevesi içerisinde meseleyi ele al�yoruz. Dikkat edelim bü-
tün sorunlara bak�� aç�m�z a�a�� yukar� sanayi ça��n�n bak�� 
aç�s� ile s�n�rl�d�r. ��sizlik, i� kavram�n� da böyle de�erlen-
diriyoruz. Dü�ünün i� kavram�na bak�� aç�m�zda bizim ne 
var? 8- 5 kavram�. 8 saat çal��ma kavram�m�z var. Oysa yeni 
bir dünya ile kar�� kar��yay�z. Ve dünya de�i�iyor. Ve biz 
bu de�i�ime son 20 y�lda ayak uydurmaya ba�lad�k. Ve bu 
de�i�imi son 20 y�lda bu de�i�imi kendi hayat�m�zda hisset-
meye ba�lad�k. A�a�� yukar� bu meselenin üzerinde duran-
lar sanayi toplumunun sorunlar�n�n a��ld��� yeni bir yap�ya 
do�ru gidildi�ini görenler bu meseleyi daha uzun süredir 
50- 60 senedir tart��anlar var. Dolay�s�yla bizim bu yeni top-
lumu yeni yükselen toplumsal formasyonu sorunlar�n� da 
eski kavramlarla, eski çözüm yollar�yla yakla�mam�z�n on-
lar�n çözümüne çok fazla katk� yapamayaca�� durumda bizi 
b�rakt��� zaman acaba bir yanl��l�k m� var diye dü�ünmemiz 
gerekir. Çünkü yakla��m�m�z� de�i�tirmemiz laz�m, bak�� 
aç�m�z� de�i�tirmemiz laz�m diye dü�ünüyorum. 

Bugün bu yeni toplum, yeni toplumun dinamikleri, orta-
ya ç�kard��� manzara buna bakt���m�z zaman i�te post kapi-
talizm, post natüralizm veya sanayi ülkesi toplum tart��ma-
lar� içerisinde meseleye bakt���m�z zaman bunlar�n fantastik 
�eyler olmad���n� yeryüzünde yükselen bir üretim süreci 
oldu�unu görmemiz laz�m. Bu bize neyi getiriyor bir defa 
üretim sürecinde bilgi teknolojilerine dayanan yeni bir yap� 
olu�uyor. Bu hadi olu�uyor bize ne diyebilece�imiz bir �ey 
de�il. �ki �eyi çok önemli ölçüde de�i�tiriyor. Bir eme�in ni-
teli�ini de�i�tiriyor yani istihdam edilen i�e giren insanlar�n 
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vas�	 ar� de�i�iyor. �kincisi i� örgütlenmesi de�i�iyor. Belki 
biz sanayi devrimini ya�amad���m�z için, sanayi devrimiyle 
tan��mad���m�z için, sanayi devrimi ancak 1970’lerden sonra 
Türkiye sanayiyi fark etmeye ba�lad��� için bu meseleleri bi-
raz fantastik buluruz. Üniversitelerimizde bunlar� anlat�rken 
bir çe�it sanki ütopya devirleriyle u�ra��yormu�uz gibi ba-
k�l�r ama giderek Türkiye bunlarla çok daha fazla yüz yüze 
geliyor. Çok daha fazla kar��la��yor hatta Türkiye bu de�i�i-
mi ya�amaya ba�lad�. Yani Türkiye’nin ihracatç�s� bu yo�un 
teknolojilerle üretim yapamad��� zaman kar�� kar��ya kald��� 
rekabet sorununu hissettikçe Türkiye ad�m ad�m bu de�i�imi 
takip etmek zorunda. 

Kendisini hissettiren bir anlay�� de�i�ikli�ine, bir zihni-
yet de�i�ikli�ine gidiyor. Bu teknolojiler tünelinde sadece 
çal��anlar�n vas�	 ar�n� de�i�tirmiyor mesela mühendislerin 
program�n� de�i�tiriyor. Mühendislerle sermaye aras�ndaki 
ili�kileri de�i�tiriyor. Dolay�s�yla bizim üniversitelerimizin 
de bu de�i�imi fark etmesi gerekir. E�itim programlar�n� sa-
nayi devriminin programlar�ndan devral�nm��, büyük ölçü-
de kopya edilmi� kurumlarda e�itim standartlar�n� olu�tu-
ramazlar. Yeni e�itim standartlar�n� olu�turmak mecburiyeti 
vard�r. Bu bak�mdan bilim hayat�n�n da teorik olarak ya�a-
nan bu de�i�imlerin belki gerisinde kalm�� olabiliriz ama ar-
t�k bizi bu de�i�ime ayak uydurmaya zorlayacak belirtileri 
bugünden ortaya ç�km�� bulunuyor.  

��sizli�in bahsedildi hem bir konjonktürel boyutu vard�r 
hem bir yap�sal boyutu vard�r yap�sal boyutu bizim gibi ül-
kelerde yani sanayi devrimini gerçekle�tirmemi� ülkelerde 
daha uzun evreli bir nitelik ta��r. Bunu bizde hissediyoruz. 
Rakam� say�n bakan�m verdi. Uzun süreli i�sizlerin oran� 
azalt�lam�yor. Dolay�s�yla bizim bir kendi yap�m�zda yani 
incilmi� bir sanayile�meye geçmi� bir ülkenin insanlar� ol-
mam�zdan do�an bir yap�sal i�sizlik boyutu var, birde biraz 
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önce bahsetti�im yenidünyan�n yeni üretim teknolojileri-
nin üretim örgütlerinin yaratt��� bir yap� var ve bu yap�la-
r�n yer ald��� dünyayla biz bugün çok daha yo�un ili�kiler 
içerisindeyiz. Yani Türk i�adamlar�, Türk ithalatç�lar�, Türk 
ihracatç�lar�, Türk üreticileri art�k dünyan�n bu yeni yap�-
lar�na mecburen ayak uydurmak zorundalar. Çünkü onlar-
la i� yap�yorlar. Finans piyasalar�yla i� yap�yorlar. Onlar�n 
ürettikleri ara mallar�n� getirip Türk piyasas�nda nihai mala 
dönü�türüyorlar dolay�s�yla bu süreçte bizim zihniyetimizi 
de�i�tirmemiz laz�m, meseleye bak�� aç�m�z� de�i�tirmemiz 
laz�m, i�in yeni örgütlenmesine ayak uydurmam�z laz�m. 
��in niteli�i, i� görenin niteli�i de�i�iyorsa bizimde sendika-
lar olarak yeni bir örgütlenme modeline yeni bir i� anlay���na 
yeni bir kavray��a gitmek mecburiyetimiz var. Bu bak�mdan 
ben bu süreci yayg�nla�t�ran bir piramit olarak küreselle�me 
meselesini sadece bir öcü, efendim bizi tahrip edecek, �unla-
r� yap�yor sanki bir tahribat program�ym�� gibi bakmam�z�n 
yanl�� oldu�unu dü�ünüyorum. 

Küreselle�mede daha öncede ya�ad���m�z toplumsal ve 
ekonomik dalgalar gibi yeni bir dalga. Nas�l kalemi b�rak�r-
sak yere dü�üyorsa bunlarda bir tür � ziksel nitelikleri olmasa 
da onlar�nda uluslar aras� ili�kilerde toplumsal ve ekonomik 
ili�kilerde tabi oldu�u düzenli ili�kileri vard�r. Küreselle�me 
önemli bir �ey yap�yor. Sermayenin hareketli�ini, sermaye-
nin yönelimini eme�in ucuz oldu�u yerlere do�ru yo�unla�-
t�r�yor. Bu çok önemli bir �ey. Ne yap�yoruz biz bu ülkede 
üretim yapmak isterken sermayenin eme�in ucuz oldu�u 
yerlere gitmesi bizim yap�m�zda önemli etkiler yarat�yor. 
Bunun hepimiz biliyoruz nedir en belirgin etkisi ekonomik 
göstergelerimizden biliyoruz. 

Türkiye’nin giderek ithalat�yla ihracat� aras�nda ki denge 
son y�llarda ciddi bir sorun olmu�tur art�yor cari aç�k soru-
numuz var. Bunun en önemli sorunlar�ndan birisi ba��ml�l�-
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��n ara girdiyi sa�lamada üretimin d��a ba��ml�l�k yap�s�n�n 
artmas�d�r bu ne demektir? Eme�in ucuz oldu�u ülkelerde 
küreselle�menin etkisiyle bir �ekilde uluslar aras� sermaye-
nin ara mal� üreten sermayenin yapt��� bu hareketlilik Türk 
i�çisini ucuz i�çilerle ikame ediyor ba�ka ülkelerde istihdam 
yarat�yor. Bu çok ciddi bir sorundur bu sorun bizde birincisi 
cari aç�k olarak kar��m�za ç�k�yor.

�kincisi de i�sizli�in üzerine küresel bir etki küresel bir 
yans�ma olarak ortaya ç�k�yor. Bu çok ciddi bir sorun.

Di�er bir sorun daha var. O da nisbi olarak mukayese edil-
di�i zaman sermayenin verimli�i dü�üyor. Niye dü�üyor? 
Çünkü küreselle�me süreciyle en uygun �artlarda üretim im-
kanlar� bulmak için hareket eden sermaye Türk üreticisine, 
Türk müte�ebbisine e�itsiz mübadeleden dolay� bir de�er 
transferine yol açarak Türk sermayesi sermaye kaybediyor. 

Bu e�itsiz mübadele teorisi bildi�iniz gibi çok eski bir teo-
ridir. Ama bu küreselle�me süreci bunun daha yayg�n etkile-
rinin ortaya ç�kt��� vasat bir ortam yaratm��t�r. 

Dolay�s�yla özetleyerek �unu söylemek istiyorum. Biz bu 
küreselle�me sürecine talihsiz bir �ekilde 1980’lerden itiba-
ren neoliberal iktisat politikalar�yla ba�land�k. Türk ekono-
misi için önemli tahripkâr noktalar�ndan biriside budur. Bu 
ne yapm��t�r bu birincisi eme�i korumas�z b�rakm��t�r.

Öneri olarak �unu söylemek istiyorum. Birincisi �u; yeni 
tedbirler ve yeni yakla��mlar ortaya koymam�z laz�m. Mese-
la bunlardan biri �u; ara mal� ithalat�ndan yani dolayl� olarak 
Türkiye de istihdam� etkileyen ithalat üzerinden istihdam� 
destekleyecek hem ithalat�n üstünde cayd�r�c� bir etkisi ol-
mas� bak�m�ndan hem de istihdamda yaratt��� kayb� tela�  
etmesi bak�m�ndan yeni bir vergi konabilir. Bunun önemli 
oldu�unu dü�ünüyorum. Çok daha önemli bir �ey söylemek 
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istiyorum ve bunun tart���lmas� gerekti�ini dü�ünüyorum. 
1-8-5 mesaisine �artlanm�� bir i�çilik ve i�sizlikten söz ediyo-
ruz art�k ben bunun zaman�n�n geçti�ini dü�ünüyorum. Yani 
birim saat ba��nda i�çinin eme�in verimlili�inin alabildi�ine 
artt��� teknolojiler ça��nda ya��yoruz. 8-5 ise endüstri ça��n�n 
çal��ma modelidir. Dolay�s�yla bizim özellikle sendikal hayat 
olarak talebimizin mutlaka 8saatlik çal��ma sürelerinin dü-
�ürülmesi gerekir. Bugün ileri sanayile�me toplumlar�nda bu 
küreselle�menin etkisiyle bu e�ilim biraz dü�mü� vaziyette-
dir Çin’in Hindistan’�n devreye girmesiyle. Ama küreselle�-
menin uluslar aras� ekonomide üretim faktörlerinin üretilme 
�artlar� ya da kullan�m de�erlerinin paralelle�ti�i ortamda 
bunun yeniden gündeme gelece�i ve çal��ma sürelerinin k�-
salt�lmas� konusundaki talebin ayn� zamanda küresel bir ta-
lep haline dönece�ini dü�ünüyorum.

Sosyal formlarda ortaya ç�kan bir taleptir bu bugün çok 
büyük bir kar��l�k bulmuyor ama sendikalar�n önümüzdeki 
dönemde bunu ciddi bir �ekilde savunmas� gerekti�ini dü-
�ünüyorum. K�sacas� yeni bir toplum, yeni bir çal��ma hayat� 
ve yeni bir dünya ile kar�� kar��yay�z. Dolay�s�yla söylemleri-
mizin yenile�mesi gerekir hepinize sayg�lar sunuyorum. 

Panel Ba�kan�: Prof. Dr. Sedat MURAT

Çözümüne kadar STK’lar�n ciddi bir gayret içine girmesi-
ni bekliyoruz. K�smen zaman zaman sevindirici baz� haberler 
al�yoruz. Çal��ma Ekonomisi ve Endüstri �li�kiler �u anda bö-
lümü ö�rencilerimizin sendikalarda yeni yeni istihdam edil-
di�ini görmek bizi sevindiriyor. Bu hem onlar�n hayr�nad�r, 
hem bizim, hem de ülkenin hayr�nad�r. Dolay�s�yla sendika-
lar�n daha da fazla �ekilde daha da yo�un bir �ekilde mezun-
lar�na a��rl�k vermesini bekliyoruz. Kendileri aç�s�ndan da 
bizim aç�m�zdan da önemlidir. 
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��sizlik ve �stihdam

Prof. Dr. Hüseyin AKYILDIZ
Süleyman Demirel Üniversitesi, �ktisadi ve �dari Bilimler Fakültesi,
Çal��ma Ekonomisi ve Endüstri �li�kileri Bölüm Ba�kan�

TÜRK�YE’DE
�ST�HDAMA �L��K�N

ANA TRENDLER

G�R��

��sizlik ve istihdam, psikolojik, sosyolojik, sosyo-
psikolojik ve siyasal sonuçlar� olan makro-ekonomik olgu-
lard�r. ��sizlik hem dünyada hem de ülkemizde en büyük so-
runlar�n ba��nda gelmektedir. ��sizlik ve istihdam�n global 
ve yerel dinamikleri birlikte i�lev göstermektedir. Sibernetik 
devrim üretim biçimini, dolay�s�yla da çal��ma ili�kilerini ve 
istihdam� kökten de�i�tirmektedir. Bu çal��mada sibernetik 
devrimin ülkemizde global ve yerel dinamikleriyle istih-
damda ortaya ç�kard�klar� ana trendler ele al�nacakt�r. Çal��-
mada DPT ve TÜ�K’in verileri kullan�larak e�ilim analizleri 
yap�lm��t�r. 

1. ONBE� YA� VE ÜSTÜ NÜFUS,
 ��GÜCÜ VE �ST�HDAM �L��K�S�

Ülkemi zde onbe� ya� ve üstü nüfus, i�gücü ve istihdam 
ili�kisi a�a��da �ekilde görüldü�ü üzere do�rusal fonksi-
yonlarla modellenmi�tir. Bu fonksiyonlara göre 1988-2009 
y�llar� aras�nda ortalama her y�l onbe� ya� ve üstü nüfus 
852.780 ki�i artarken, bunlardan 183.430’u i�gücüne kat�l-
makta ve i�gücüne kat�lanlar�n da 126.420 ki�isi istihdam 
edilmektedir.
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15 Ya� ve Üstü Nüfus, �stihdam ve ��gücü �li�kisi (1988-2009)

Yukar�daki onbe� ya� ve üstü nüfus, i�gücü ve istihda-
ma ili�kin e�ilimler parabol fonksiyonlarla modellenerek, 
ileriye dönük 2030 y�l�na kadar projeksiyonlar yap�ld���n-
da a�a��daki �ekilde yer alan fonksiyonlar elde edilmekte-
dir. Bu fonksiyonlara göre onbe� ya� ve üstü nüfus, i�gücü 
ve istihdam edilenler belirli bir dönemden sonra h�zla aza-
l�� e�ilimine girmektedir. Bu e�ilimde üretimde sibernetik 
devrimin eseri olan robotla�man�n etkisi çok aç�k bir �ekilde 
görülmektedir.
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15 Ya� ve Üstü Nüfus, �stihdam ve ��gücü �li�kisi 

A�a��da onbe� ya� ve üstü nüfus, i�gücü, istihdam ve i�-
sizli�e ili�kin DPT’nin verilerine göre 2009 y�l�nda gerçekle-
�en rakamlar ile yukar�daki fonksiyonlar kullan�larak 2030 
y�l�na ili�kin tahminlerin yer ald��� bir tablo görülmektedir. 
Bu tabloya göre onbe� ya� ve üstü nüfus, i�gücü ve istihdam 
azalma e�ilimindedir. Ancak i�sizli�e bak�ld���nda tersine 
anormal bir art���n olaca�� görülmektedir.

15 Ya� ve Üstü Nüfus 
��gücü 
�stihdam 
��siz 

2009 Y�l� Gerçekle�en 2030 Y�l� Tahmini 

51.686.000
24.748.000
21.277.000
3.471.000

48.930.840
15.151.790
6.326.545
8.845.241
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Ayr�ca ülkemizde Kas�m 2006 döneminden itibaren adrese 
dayal� nüfus kay�t sistemine (ADNKS) geçilmesi nedeniyle ön-
ceki y�llarla kar��la�t�rmal� sonraki y�llara ili�kin rakamlarda 
yüksek farklar�n olu�tu�u (DPT: Temel Ekonomik Gösterge-
ler 2010 Temmuz) dikkate al�narak, bu düzenlemenin etkisini 
ortadan kald�rmak amac�yla, istihdam ve i�sizlik, i�gücünün 
fonksiyonu olarak ölçülebilir. A�a��daki �ekilde, i�gücünün 
fonksiyonu olarak i�sizli�in gittikçe daha fazla art�� gösterdi-
�i bir art��� sergileyen bir parabol ortaya ç�kmaktad�r.
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Di�er yandan a�a��da, yine i�gücünün fonksiyonu olarak 
istihdam ele al�nd���nda, yukar�daki fonksiyonla uyu�ur bi-
çimde, bu sefer ters yönlü bir parabol ortaya ç�kmaktad�r.

2. �ST�HDAMIN YAPISINDAK� DE����M

�stihdam�n yap�s�ndaki de�i�im, a�a��da, imalat sanayi ile 
ticaret sektöründeki istihdam art��lar�yla örneklenmi�tir. A�a-
��daki fonksiyonlara göre, 1989-2006 döneminde, ortalama 
y�ll�k istihdam art��� imalat sanayinde 89.955 ki�i iken, ticaret 
sektöründe bu art�� 156.000 ki�iyi bulmaktad�r. Dolay�s�yla, 
imalat sektöründe robotla�man�n etkisiyle istihdam art��� da 
dü�ük düzeyde kal�rken; ticaret sektöründe bu art�� daha 
yüksek olarak gerçekle�mektedir.
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3. �ST�HDAM ARTI�I �Ç�N GEREKL� OLAN
 SAB�T SERMAYE STOKUNDAK� ARTI� E��L�M�

Sibernetik devrimin beraberinde getirdi�i ko�ullarda bir 
ki�iye istihdam imkan� sa�lamak için gerekli olan sabit ser-
maye stoklar� gittikçe artmaktad�r. A�a��daki �ekilde yer alan 
gra� kler bu olguyu aç�kça ortaya koymaktad�r. A�a��da yer 
alan 1989-2007 dönemim ile 1999-2007 dönemine ait fonk-
siyonlar kar��la�t�r�ld���nda ikinci fonksiyonlar�n daha dik 
e�imli olmas� istihdam için gerekli olan sabit sermaye stokla-
r�n�n gittikçe büyüdü�ünü göstermektedir.
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Do	rusal (1989-2007 Dönemi �stihdam� Bir Birim Art�rmak �çin Gerekli Olan SSY'lar�ndaki Y�ll�k Art��)

Ayr�ca a�a��daki tabloya bak�ld���nda, bir ki�inin istihda-
m�n� sa�layabilmek için gerekli olan sabit sermaye yat�r�m�-
n�n 2007 y�l�nda 190162,7735 TL’s� oldu�u görülmektedir.
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Cari Fiyatlarla 
Kümülatif 

Sabit Sermaye 
Yat�r�m� (TL)

istihdam

1988 Y�l� 
Baz Olarak 

�stihdam. Art��� 
(Kümülatif)

Bir Ki�inin �stihdam� 
�çin Gerekli Olan Sabit 
Sermaye Yat�r�m� (SSY) 

(Cari Fiyatlarla TL)

Y�llar (a) (b) © (a/c)

17755000

1989 85575000 18222000 467000 183,2441113

1990 1,75E+08 18539000 784000 223,809949

1991 3,26E+08 19288000 1533000 212,409002

1992 5,84E+08 19459000 1704000 342,7400235

1993 1,11E+09 18500000 745000 1489,308725

1994 2,06E+09 20006000 2251000 915,9737894

1995 3,94E+09 20586000 2831000 1393,176263

1996 7,7E+09 21194000 3439000 2239,573713

1997 1,54E+10 21204000 3449000 4473,837634

1998 2,85E+10 21779000 4024000 7070,695328

1999 4,58E+10 22048000 4293000 10664,1782

2000 7,44E+10 21581000 3826000 19434,18977

2001 1,08E+11 21524000 3769000 28608,54366

2002 1,55E+11 21354000 3599000 43153,0686

2003 2,13E+11 21147000 3392000 62715,53002

2004 2,92E+11 21791000 4036000 72228,1607

2005 3,89E+11 22046000 4291000 90692,16829

2006 5,13E+11 20954000 3199000 160277,8291

2007 6,53E+11 21189000 3434000 190162,7735

Kaynak: DPT, Ekonomik ve Sosyal Göstergeler (1950-2005); DPT
     Temel Ekonomik Göstergeler 2008 Nisan.

Sabit sermaye stoklar�ndaki art�� gittikçe istihdamdan zi-
yade üretimde robotlar�n kullan�m�n� yo�unla�t�rmaktad�r. 
A�a��daki �ekilde yer alan fonksiyonlar incelendi�inde, 1989-
2007 döneminde kümülatif sabit sermaye yat�r�mlar� artt�kça, 
istihdam belirli bir noktaya kadar art�� gösterdikten sonra gi-
derek azalmaktad�r.
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1988 Y�l� Fiyatlar�yla Kümülatif Sabit Sermaye Yat�r�m� ve  �stihdam 

Ayr�ca istihdam�n art�r�lmas� için gerekli olan sabit serma-
ye stok art��lar�, istihdam�n fonksiyonu olarak tan�mland���n-
da, 1988-2007 dönemine ili�kin olarak a�a��da �ekilde yer alan 
fonksiyon ortaya ç�kmaktad�r. Durum bu fonksiyona göre 
aç�klanacak olursa; an�lan dönemde bir ki�iye istihdam alan� 
açmak için 200.000 Dolar yat�r�m yapmak gerekmektedir.
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Ayr�ca a�a��daki �ekilde yer alan do�rusal fonksiyona 
göre, 1988-2007 döneminde istihdam� bir birim art�rman�n or-
talama maliyeti her y�l 8.129,4 Dolar art�� göstermektedir.
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Bu ba�lamda a�a��da yer alan tabloya bak�ld���nda, 2007 
y�l�nda istihdam� bir birim art�rman�n gerektirdi�i sabit ser-
maye yat�r�m�n�n 250.172,5 Dolar� buldu�u görülmektedir.
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Y�llar
�stihdam� Bir Ki�i Art�rmak �çin Gerekli Olan SSY

(Bin Dolar)
1989 523,393

1990 7,514,701

1991 6,192,121

1992 7,778,524

1993 2,421,163

1994 9,437,436

1995 8,958,613

1996 8,720,727

1997 1,017,519

1998 9,965,707

1999 103,079

2000 1,276,341

2001 136,826

2002 1,520,576

2003 1,726,585

2004 1,588,305

2005 1,663,608

2006 2,501,725

2007 2,644,342

Kaynak: Bknz ek tablolar.

4. SAB�T SERMAYE STOKLARINDAK�
 ARTI� �LE REEL KUR �L��K�S�

Her �eye ra�men üretim ve istihdam� art�rman�n yolu sabit 
sermaye stoklar�n�n art���na ba�l�d�r. Bu nedenle ülkemizde 
sabit sermaye olu�umu büyük önem arz etmektedir. Ancak 
sabit sermaye stoklar�n�n olu�umu kadar, bu olu�umun kay-
na�� da önem ta��maktad�r. Maalesef ülkemizde sabit sermaye 
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stoklar�n�n olu�umu büyük oranda TL’nin a��r� de�erlenme-
sine ba��ml�d�r. Bu konuda a�a��da yer alan 1988-2007 döne-
mine ili�kin reel kur ve sabit sermaye yat�r�m� (SSY) ili�kisini 
içren do�rusal fonksiyona bakt���m�zda, reel kur endeksinde-
ki 1 birimlik art���n sabit sermaye yat�r�mlar�nda 644.300.000 
Dolar art��a neden oldu�u görülmektedir. Ancak bu durum 
da cari i�lemler aç��� ve d�� borç stoklar�n�n art���yla sonuç-
lanmaktad�r. Di�er yandan belirtmek gerekir ki, sabit sermaye 
olu�umuna ili�kin olan bu sorun, ülke ekonomimizin geçmi�-
ten beridir gelen ve halen devam eden yap�sal bir sorundur.
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SONUÇ

Ülkemizde onbe� ya� ve üstü nüfus, i�gücü ve istihdam 
gittikçe artsa da belirli bir dönemden sonra h�zla azal�� e�ili-
mine girecektir. �stihdam üzerinde sibernetik devrimin eseri 
olan robotla�man�n etkisi büyük olacakt�r. Bu nedenle, istih-
dam� belirleyen parametrelerin sabit kalaca�� varsay�m� alt�n-
da, i�sizlik 2030’lu y�llarda a��r� artacakt�r. Bu sürece ba�l� ola-
rak istihdam�n yap�s� da ticaret sektörü lehine de�i�mektedir. 
Ayr�ca istihdam�n art�r�lmas� için gerekli olan sabit sermaye 
stoku her geçen y�lda daha da artmakta, istihdam yaratmak 
zorla�maktad�r. Kald� ki ülkemizde üretim ve istihdam art�-
�� için gerekli olan sabit sermaye olu�umu da büyük oranda 
TL’nin a��r� de�erlenmesine ba�l�d�r. Bu durum da cari i�lem-
ler aç��� ve d�� borç stoklar�n�n art���na yol açmaktad�r.
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EK: Tablolar

Tablo 1: 15 ve Daha Yukar� Ya�taki Nüfus,
   ��gücü, �stihdam ve ��sizlik

Y�llar
15 ve Daha Yukar� 

Ya�taki Nüfus (Bin)
��gücü (Bin) �stihdam (Bin) ��sizler (Bin)

1988 33746 19391 17755 1638

1989 34315 19930 18222 1709

1990 35601 20150 18539 1612

1991 36869 21010 19288 1723

1992 37984 21264 19459 1805

1993 38957 20314 18500 1815

1994 40038 21877 20006 1871

1995 41175 22286 20586 1700

1996 42243 22697 21194 1503

1997 43299 22755 21204 1552

1998 44295 23385 21779 1607

1999 45311 23878 22048 1830

2000 46211 23078 21581 1497

2001 47158 23491 21524 1967

2002 48041 23818 21354 2464

2003 48912 23640 21147 2493

2004* 47544 22016 19632 2385

2005* 48359 22455 20067 2388

2006* 49174 22751 20423 2328

2007* 49994 22879 20738 2376

2008* 50772 23805 21194 2611

2009* 51686 24748 21277 3471

Kaynak: DPT, Ekonomik Ve Sosyal Göstergeler (1950-2005); (*)
     DPT: Temel Ekonomik Göstergeler 2010 Temmuz
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Tablo 2: �malat Sanayinde ve Ticaret Sektöründe
   �stihdam Edilenler (Bin)

Y�llar �malat Sanayinde �stihdam 
(Bin)

Ticaret Sektöründe �stihdam 
(Bin)

1988 2550 2029

1989 2635 2041

1990 2625 2035

1991 2736 2190

1992 2949 2377

1993 2706 2412

1994 3013 2538

1995 3027 2717

1996 3237 2737

1997 3445 2896

1998 3463 2995

1999 3555 3204

2000 3638 3817

2001 3581 3737

2002 3731 3980

2003 3663 4052

2004 3800 4179

2005 4084 4547

2006 4186 4730

Kaynak: DPT, Ekonomik ve Sosyal Göstergeler (1950-2005);
     TÜ�K, Türkiye �statistik Y�ll��� 2007, s. 157.

Not: 2005-2006 Verileri TÜ�K verisi dikkate al�narak hesaplanm��t�r.
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Tablo 3: Bir Ki�inin �stihdam� �çin Gerekli Olan
   Sabit Sermaye Yat�r�mlar� (SSY)

�stanbul 
Ticaret 

Odas� TEFE 
(1988=100)

Cari 
Fiyatlarla, 

Toplam 
Sabit 

Sermaye 
Yat�r�mlar� 

(Bin TL)

1988 Y�l� 
Sabit 

Fiyatlar�yla 
Küm SSY 

(TL)

1988 
Y�l� Baz 
Olarak 

�stihdam 
Art��� 
(Küm)

1988 Y�l� 
Sabit 

Fiyatlarla 
Bir Ki�inin 
�stihdam� 

�çin Gerekli 
SSY (TL) 

Y�llar (a) (b)

1988 100 33738

1989 164,9968652 51837 31416960,52 467000 67,2740054

1990 246,8001194 89892 67839957,48 784000 86,53055801

1991 376,5155993 150156 107720376,8 1533000 70,26769527

1992 629,3207941 258406 148781470,4 1704000 87,31306948

1993 976,9428273 525506 202572335,7 745000 271,9091754

1994 2153,996716 952322 246784195,1 2251000 109,6331386

1995 4049,300493 1882225 293266914,8 2831000 103,5912804

1996 6948,163308 3757812 347350445 3439000 101,003328

1997 12396,55531 7728372 409693344,4 3449000 118,7861248

1998 20924,15943 13022212 471928637,7 4024000 117,2784885

1999 30064,29467 17328839 529567904,5 4293000 123,3561389

2000 46210,43081 28573893,06 591402197,2 3826000 154,5745419

2001 72875,24347 33470391,01 637330539,2 3769000 169,098047

2002 105664,484 47482292,83 682267391,2 3599000 189,5713785

2003 130780,2806 57423183,92 726175527,5 3392000 214,0847664

2004 145873,0966 78781778,76 780182593 4036000 193,3058952

2005 154296,4896 97647237,58 843468049,3 4291000 196,5667792

2006 166295,8409 123568681 917774586,6 3199000 286,8942128

2007 180774,8804 140290189 995379499,8 3434000 289,8600757

Kaynak: (a, b) 1988-2004 verileri DPT’nin “Ekonomik Ve Sosyal
     Göstergeler (1950-2005)’den haz�rlanm��t�r; DPT Ekonomik ve
     Sosyal Göstergeler 1950-2006; DPT Temel Ekonomik Göstergeler
     2008 Nisan.
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Tablo 4: �stihdam� Bir Ki�i Art�rmak �çin Gerekli Olan
   Sabit Sermaye Yat�r�mlar� (SSY)

Ortalama 
Döviz 

Kuru (TL/
Dolar)

Toplam 
Sabit 

Sermaye 
Yat�r�mlar� 

(Cari 
Fiyatlarla, 

Bin TL) 

SSY 
Milyon 
Dolar

 Reel 
Kur 

Endeksi

1988 
Y�l� Baz 
Olarak 

�stihdam 
Art��� 
(Küm)

SSY 
Milyar 
Dolar

Kümülatif 
SSY 

(Milyar 
Dolar)

�stihdam� 
Bir Ki�i 

Art�rmak 
�çin 

Gerekli 
SSY (Bin 

Dolar)

Y�llar (a) (b) (b/a) © (d) (e) (e/d)

100

1988 1420,76 33738 23746,44556 98,02437

1989 2120,777315 51837 24442,45307 106,3535 467000 24,44245 24,44245 52,3393

1990 2607,62063 89892 34472,80596 123,1036 784000 34,47281 58,91526 75,14701

1991 4169,846685 150156 36009,95704 128,2209 1533000 36,00996 94,92522 61,92121

1992 6868,69388 258406 37620,83513 126,1068 1704000 37,62084 132,5461 77,78524

1993 10986,81584 525506 47830,60059 133,8309 745000 47,8306 180,3767 242,1163

1994 29704,33225 952322 32060,03731 101,3361 2251000 32,06004 212,4367 94,37436

1995 45705,43008 1882225 41181,64946 109,9777 2831000 41,18165 253,6183 89,58613

1996 81184,25772 3757812 46287,44667 114,0492 3439000 46,28745 299,9058 87,20727

1997 151428,5205 7728372 51036,43602 121,6411 3449000 51,03644 350,9422 101,7519

1998 260039,5616 13022212 50077,81092 132,8678 4024000 50,07781 401,02 99,65707

1999 417580,8603 17328839 41498,16395 140,346 4293000 41,49816 442,5182 103,079

2000 623749,3427 28573893 45809,89686 152,0431 3826000 45,8099 488,3281 127,6341

2001 1222921,345 33470391 27369,20991 123,0528 3769000 27,36921 515,6973 136,826

2002 1504597,535 47482293 31558,13547 137,7493 3599000 31,55814 547,2554 152,0576

2003 1495306,789 57423184 38402,27593 151,7404 3392000 38,40228 585,6577 172,6585

2004 1422510,778 78781779 55382,20165 162,0792 4036000 55,3822 641,0399 158,8305

2005 1341047,5 97647238 72814,1528 179,5716 4291000 72,81415 713,8541 166,3608

2006 1429405,5 123568681 86447,60427 179,7994 3199000 86,4476 800,3017 250,1725

2007 1301812,5 140290189 107765,2803 198,9504 3434000 107,7653 908,067 264,4342

Kaynak: (a,b,c) DPT Ekonomik Ve Sosyal Göstergeler 1950-2006;
     DPT Temel Ekonomik Göstergeler Nisan 2008 
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YE��L YAKALI
MESLEKLER

Yard. Doç. Dr. Zerrin SUNGUR
Anadolu Üniversitesi Çal��ma Ekonomisi ve

Endüstri �li�kileri Bölümü
e-posta: zsungur@anadolu.edu.tr

G�R��

Günümüzde çözüm aranan temel ekonomik ve sosyal so-
runlar art�k hem ulusal hem de küresel düzeyde çevre sorun-
lar�ndan ayr� dü�ünülemez hale gelmi�tir. Yoksulluk, i�sizlik, 
kentle�me ve nüfus art��� gibi sorunlar bir taraftan kalk�nma, 
istihdam�n art�r�lmas� ve yeni i�lerin yarat�lmas� gibi ç�k�� 
yollar�na do�ru ilerlerken, sürdürülebilirlik ve yenilenebilir-
lik kavramlar� ön plana ç�km��t�r. 

Tar�m ve sanayi toplumlar�nda do�al kaynaklar ve çev-
re hoyratça kullan�lm��t�r. Özellikle geçti�imiz yüzy�l�n son 
çeyre�inden itibaren “gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlar�n� 
kar��layabilmelerini tehlikeye sokmaks�z�n bugünkü nesille-
rin ihtiyaçlar�n� kar��layabilen kalk�nma” yani sürdürülebilir 
kalk�nma anlay��� giderek hakim olmaktad�r. (Akt. Fisuno�lu, 
1990: 40; Akt. Tosuno�lu, 1998: 32) Bu ba�lamda sürdürülebi-
lirlik ve yenilenebilirlik kavramlar� do�al kaynaklar�n daha 
etkin kullan�lmas� gere�ini beraberinde getirirken, çal��ma 
ya�am�na yeni ufuklar ve meslekler kazand�rm��t�r. Sanayi 
toplumu ve sonras�nda mavi ve beyaz yakal� meslekler a��r-
l�kta iken, bugün bu mesleklerin yan�nda art�k ye�il yakal� 
olarak ifade edilen meslekler de istihdam yap�s�nda önem 
kazanmaktad�r. 
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Bu bildiride öncelikle ye�il yakal� mesleklerin tan�m� ve 
kapsam�, daha sonra ise bu mesleklerin geli�im seyri ve istih-
dam kapasiteleri ele al�nacakt�r. Son olarak da, dünyada ve 
Türkiye’de ye�il yakal� mesleklere ili�kin istihdam ve e�itim 
olanaklar� de�erlendirilmeye çal���lacakt�r.

Ye�il Yakal� Mesleklerin
Tan�m� ve Kapsam�

Birle�mi� Milletler Çevre Program�’nda yer alan tan�ma 
göre “ye�il i�ler” ya da bir ba�ka deyi�le ye�il yakal� meslek-
ler imalat, tar�m, hizmet ve Ar-Ge sektörlerinde insanl���n 
kar�� kar��ya oldu�u çevresel tehditleri gidermeyi amaçlayan 
i�ler/ mesleklerdir. (UNEP, 2008) Mavi yakal�lar sanayideki, 
fabrikalardaki, üretim bantlar�ndaki emek yo�un i�çi kesimi-
ni, beyaz yakal�lar ise kurumsal alanda, o� slerde çal��anla-
r� tan�mlamakta iken, son dönemlerde yukar�da tan�mlanan 
“ye�il yakal�” meslekler ön plana ç�kmaktad�r. Ancak, ye�il 
yakal� meslekler sadece çevre dostu i�lerle s�n�rl� olmay�p, 
toplumun yarar�na çal��an tüm sivil toplum kurulu�lar�ndan 
sürdürülebilirli�e öncelik veren mesleklere kadar oldukça ge-
ni� bir alana uzanmaktad�r.

Çevre dostu meslekler olarak tan�mlanan ye�il i�ler büyü-
menin, sürdürülebilir kalk�nman�n ve i�sizlikle mücadelenin 
öncüsü olarak görülmektedir. ILO’nun tan�m�na göre; bir i� 
sürdürülebilir üretime katk� sa�l�yorsa, enerji ve do�al kay-
naklardan tasarruf ediyorsa, yenilenebilir enerji kullan�yorsa, 
çevre ve hava kirlili�ine yol açm�yorsa, biyo-çe�itlili�i koru-
yorsa o i� ye�il bir i�tir; in�aattan tar�ma, hizmetten metalür-
jiye kadar. Ye�il i�ler sadece çevre koruma sektörleriyle de 
ilgili de�ildir. (http://tr.euronews.net/2010/09/20/yesil-is-
sektorunde-istihdam/)
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Ye�il yakal� meslekler aras�nda; yenilenebilir enerji da-
n��manl���, yenilenebilir enerji mühendisli�i, rüzgar ener-
jisi uzmanl���, rüzgar enerjisi teknikerli�i, ye�il pazarlama 
dan��manl���, karbon sat�� uzmanl���, ye�il insan kaynaklar� 
yöneticili�i, çevre ve enerji hukuku uzmanl���, organik ta-
r�m mühendisli�i, do�al ya�am koçlu�u, ekolojik turizm da-
n��manl���, �s� yal�t�m uzmanl���, çevre mühendisli�i, ekolo-
jik bina tasar�mc�l���, �ehir planlama mühendisli�i, at�k su 
uzmanl��� ve içilebilir su uzmanl��� say�labilir. Hatta ye�il 
kozmetik veya organik kozmetik gibi ileride yeni alanlar da 
ortaya ç�kabilecektir.

Ye�il Yakal� Mesleklerin Geli�imi

Ye�il yakal� meslekler yelpazesinin dünyada ve özellikle 
geli�mi� ülkelerde geni�lemesi üç temel nedenle ili�kilendiri-
lebilir. Bunlar:

Teknolojik geli�meler. Birçok verimli ve yenilenebilir 
enerji teknolojileri geleneksel fosil yak�t teknolojilerinden 
daha maliyetli ve pahal�d�r. Fakat yenilenebilir teknolojiler 
ucuzlad�kça piyasa buna h�zla uyumlu hale gelmektedir. 
Rüzgar, güne� ve hidrojen gibi kaynaklar�n ve bunlarla ilgi-
li teknolojilerin gelece�in piyasas�nda bask�n olaca�� tahmin 
edilmektedir. Di�er taraftan bu kaynaklardan hangisinin önde 
olaca�� konusu henüz net de�ilken, ülkelerin enerji politika-
lar�n�n farkl� birçok temiz enerji kayna��n�n bir araya geldi�i 
bir doku ile olu�aca�� beklenmektedir. 

Ekonomik ko�ullar. Ekonomik aç�dan bak�ld���nda ise, 
verimli ve yenilenebilir enerji teknolojisinin sermaye yo�un 
oldu�u görülmektedir. Bu durumda enerji � yatlar� ve ekono-
mi, i�letmelerin ve tüketicilerin e�ilimlerini ve yat�r�m özel-
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liklerini etkileyecektir. Fosil yak�t � yatlar�n�n son y�llarda 
giderek yükselmesi, verimli enerji ve yenilenebilir teknoloji-
lerin ekonomik aç�dan bir seçenek olmalar�n� ve güçlenmele-
rini etkilemi�tir. 

Enerji politikalar�. Bu yönde bir de�erlendirme yap�ld�-
��nda ise, genellikle uzun dönemli hede	 eri olan enerji po-
litikalar�n�n i�letmelerde ye�il enerji ve teknolojilere yat�r�m 
yapma ihtiyac�n� do�urdu�u söylenebilir. (Cleary & Kopic-
ki, 2009:3)

Dünyada Ye�il Yakal� Meslekler

Dünyada en çok ye�il yakal� s�ras�yla Çin, A.B.D., Brezil-
ya ve Almanya’da çal��maktad�r. Dünyada 2030 y�l�na ka-
dar ye�il i� yaratmada liderli�i biyolojik yak�t sektörünün 
almas� ve 12 milyon yeni i�in ortaya ç�kmas� beklenmekte-
dir. Bunu 6.3 milyon i�le güne� enerjisinden elektrik üreti-
mi izlerken, rüzgar enerjisinden elektrik üretiminin de 2.1 
milyon i� yaratmas� tahmin edilmektedir. Ye�il yakal� mes-
leklerin bilinen geli�me seyri genellikle geli�mi� ülkelerde 
gerçekle�irken, Brezilya ve Çin gibi h�zl� geli�en ülkelerde 
de baz� geli�meler dikkat çekmektedir. Bunlar�n yan�nda 
ye�il yakal� meslekler geli�mekte olan di�er ekonomilerde 
de görülmeye ba�lanm��t�r. Örne�in; Banglade�’te yürü-
tülen bir projede yerli gençler ve kad�nlar gerekli e�itimi 
alarak serti� kal� güne� teknisyenleri, bak�m ve onar�m 
uzmanlar� olarak yeti�tirilirken, böylelikle 100 000 ki�iye 
istihdam olana�� yarat�lacakt�r. Hindistan’da ise 9 milyon 
hanenin verimsiz çal��an eski tip ocaklar�n�n geli�mi� olan-
larla de�i�tirilmesi sayesinde 150 000 ki�iye istihdam sa�-
lanabilecektir. (ILO, 2008: 9)
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Tablo 1: Seçilmi� Ülkelerde ve Dünyada Yenilenebilir
   Enerji Sektöründe Tahmini �stihdam Rakamlar� 

Yenilenebilir
enerji kayna�� 

Dünya* Seçilmi� ülkeler

Rüzgar 300,000

Almanya 
ABD
�spanya
Çin
Danimarka
Hindistan 

82,100
36,800
35,000
22,200
21,000
10,000

Güne� (fotovoltaik) 170,000**

Çin
Almanya
�spanya
ABD

55,000
35,000
26,449
15,700

Güne� (Termal) 624,000 ve üstü

Çin
Almanya
�spanya
ABD

600,000
13,300
9,142
1,900

Biyokütle 1,174,000

Brezilya
ABD
Çin
Almanya
�spanya 

500,000
312,200
266,000
95,400
10,349

Hidroelektrik 39,000 ve üstü Avrupa
ABD

20,000
19,000

Jeotermal 25,000 ABD
Almanya 

21,000
4,200

Yenilenebilirler, Toplam 2,332,000 ve üstü

* Verilerin mevcut oldu�u ülkeler için geçerlidir.
** Japonya’n�n PV endüstrisinde Almanya’n�n PV endüstrisi kadar is-

tihdam sa�land��� varsay�lmaktad�r.

 Kaynak:http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---
dgreports/--dcomm/documents/publication/wcms_098503.pdf 
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Dünyada, rüzgar enerjisi sektöründe 300 000 ki�iye istih-
dam sa�lanmaktad�r. Güne� enerjisinde ise (fotovoltaik ve 
termal) büyük ço�unlu�u Çin`de olmak üzere yakla��k 800 
bin ki�i çal��maktad�r. Yakla��k 1,2 milyon ki�i biyokütle ala-
n�nda çal���rken, bunun da çevresel etkileri tart��mal� olan 
biyoyak�t alan�nda önde gelen dört ülkede (Brezilya, ABD, 
Almanya, Çin) yo�unla�t��� görülmektedir. (Tablo.1) Dünya-
da, geri dönü�üm, enerji verimlili�i, su ar�t�m� ve sürdürü-
lebilir ula��m� içeren çevresel ürünlerin ve hizmetlerin top-
lam hacmi bugün 1000 milyar Avro olarak hesaplan�rken, bu 
rakam�n 2020 y�l�nda 2200 milyar avroya ula�mas� beklen-
mektedir. Avrupa Komisyonu`nun tahminlerine göre Avrupa 
Birli�i`nin eko-endüstrisi, y�ll�k 227 milyar Avro`luk hacmi 
ve AB`nin toplam GSMH`sinin % 2,2`si ile Avrupa`n�n en 
büyük sektörlerinden biri durumundad�r. Bu endüstri geni� 
bir �ekilde tan�mlanm��t�r: kirlilik kontrolü (ço�unlukla hava 
kirlili�i kontrolü, at�k yönetimi ve çevre yönetimi) ve kaynak 
yönetimi (yenilenebilir enerji tesisleri ve su tedariki) ba�l�ca 
alanlar aras�ndad�r. Komisyona göre eko-endüstri 3,4 milyon 
tam zamanl� istihdam olu�turmaktad�r ki, bu hem otomotiv 
imalat sanayindeki, hem de ilaç sanayindeki istihdamdan 
daha fazlad�r. 

Son y�llarda bu alanda çe�itli politikalar geli�tirilmi� ve 
seçim kampanyalar�nda i�lenen bir konu haline gelmi�tir. 
Ingiltere`de faaliyet gösteren New Economics Foundation, 
ABD eski ba�kanlar�ndan Roosevelt`in 1930`lar�n ekonomik 
bunal�m�ndan ç�kmak için önerdi�i “Yeni Düzen” politika-
lar�n� dönü�türüp iklim de�i�ikli�i, i�sizlik ve � nansal kriz 
ile ba�a ç�kmak için “Yeni Ye�il Düzen” ad� alt�nda 100 ayda 
uygulanacak bir program önermi�tir. Hemen ard�ndan, Bir-
le�mi� Milletler Çevre Program� “Küresel Ye�il Yeni Düzen” 
raporunu aç�klam��t�r. Raporun amaçlar� aras�nda dünya 
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ekonomisini canland�rmak, istihdam olu�turmak ve koru-
mak; sürdürülebilir ve kapsay�c� bir büyümeyi te�vik etmek, 
“Milenyum Geli�im Hede	 erine” ula�mak, özellikle 2015`e 
kadar a��r� yoksullu�u ortadan kald�rmak ve karbona ba��m-
l�l���n� ve ekosistemin bozulmas�n� engellemek yer almakta-
d�r. ABD Ba�kan� Obama, seçim kampanyas� s�ras�nda aç�k-
lad��� “Amerika için Yeni Enerji” plan� çerçevesinde gelecek 
10 y�l içinde 5 milyon “ye�il yakal�” istihdam� için 150 milyar 
dolarl�k yat�r�m yapaca��n� belirtmi�tir. �ngiliz Ye�il Partisi de 
bir milyon ye�il i� vaat etmektedir. (http://www.ekolojima-
gazin.com/?s=magazin&id=476) Hillary Clinton 2008 y�l�nda 
A.B.D. ba�kanl�k seçimi kampanyalar�nda yapt��� konu�ma-
larda daha fazla ye�il yakal� i� olana�� sa�lanmas� yolunda 
seçmenlere özellikle vaatlerde bulunmu�tur. Di�er adaylar da 
konu�malar�nda A.B.D.’nin enerji politikalar�na ili�kin olarak 
milyonlarca ki�iye ye�il yakal� istihdam sa�layabilecek olan 
sürdürülebilir ve yenilenebilir geli�meye benzer vurgular 
yapm��lard�r. (Pappu, 2008; Chozick, 2008)

Bir çevre kurulu�u olan Greenpeace’�n yapt��� bir ara�t�r-
ma sonucuna göre dünyada sadece yenilenebilir enerji sek-
töründe en az 8 milyonluk bir istihdam olana�� bulunmakta-
d�r. Bu alanda özellikle temiz enerjide lider olan Almanya’n�n 
250 000 ki�ilik ye�il istihdam� 2020’de 450 000’ne ç�karmay� 
hede	 emektedir. Almanya örne�indeki ba�ar�n�n güçlü si-
yasi bir kararl�l��a dayand��� ifade edilmektedir. Hükümet 
destekli krediler, yenilenebilir enerji hakk�nda ç�kar�lan yasa, 
yat�r�mc�lara sa�lanan imkânlar kararl�l�klar aras�nda yer al-
maktad�r. Ayn� zamanda 2020 y�l� Avrupa Birli�i’nin 3 mil-
yon ki�ilik ye�il istihdama ula�may� hede	 edi�i bir tarihtir. 
(http://tr.euronews.net/2010/09/20/yesil-is-sektorunde-
istihdam/) 
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Almanya, 2001’de a�amal� olarak nükleerden vazgeç-
me karar� verdi�inde yenilenebilir enerjileri destekleyen 
bir dünya lideri konumuna gelmi�tir, fakat daha sonra bu 
eski teknolojilere ba�l� kalma karar�n�n ye�il enerjide bu-
güne kadar çeyrek milyon yeni i� alan� yaratan Almanya’y� 
lider konumundan indirece�i ifade edilmektedir. Green-
peace, Almanya Ba�bakan� Angela Merkel’in Almanya’da 
bulunan nükleer santrallerin çal��ma sürelerini 8-14 y�l 
aras�nda uzatma aç�klamas�n� k�narken, bu karar� Alman 
halk�n�n gelece�ini tehlikeye atan ekonomik ve ekolojik bir 
ç�lg�nl�k olarak tan�mlamaktad�r. (http://www.greenpea-
ce.org/turkey/news/almanya-temiz-enerjide-liderligini-
kaybedebilir-070910)

Ye�il yakal� mesleklerin iyi ücretlerle çal���lan, i� güven-
cesi, güvenli çal��ma ko�ullar� olan, i�yerinde �erefe, itibara, 
çal��anlar�n haklar�na önem verilen yani düzgün i�ler olmas� 
da gerekmektedir. Maalesef, günümüzde bu her zaman ge-
çerli bir durum de�ildir. Geri dönü�üm i�i bazen ciddi sa�-
l�k sorunlar�na, meslek hastal�klar�na yol açabilecek, dü�ük 
ücretli bir i�tir. Brezilya, Kolombiya, Malezya ve Endonezya 
gibi biyoyak�t ürünlerinin yeti�tirildi�i ülkelerde çal��anlar 
genellikle a��r� i� yükü, dü�ük ücretler, tar�m ilaçlar�na ve 
bask�ya maruz kalma gibi güçlüklerle ba� etmek zorunda-
d�rlar. Bu dikkat çekici nokta, sürdürülebilir kalk�nman�n 
sadece çevre için de�il, ye�il yakal�lar için de geçerli olmas� 
gere�ini ortaya ç�karmaktad�r. (http://www.worldwatch.
org/node/5925)

Türkiye’de Ye�il Yakal� Meslekler

Özellikle son dönemlerde yap�lan yenilenebilir enerji ya-
t�r�mlar� ve AB ile ba�layan çevre müzakereleriyle beraber 
Türkiye’de ye�il yakal� mesleklerde bir art�� görülmektedir. 
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Türkiye’de kamu sektöründe çevresel faaliyetlerde istihdam 
edilenler ve özel sektörde rüzgâr endüstrisinde, organik ta-
r�mda, ekolojik pazarlarda çal��anlar ve çevre mühendisleri-
nin say�lar� incelendi�inde, 50 000 ki�ilik bir istihdam oldu�u 
varsay�lmaktad�r. Sadece hidroelektrik santrali, rüzgar sant-
ralleri ve jeotermal projelerin hayata geçmesiyle bu say�n�n 
100 000’in üzerine ç�kmas� tahmin edilmektedir. Türkiye’de 
ula��m, in�aat, enerji, tar�m gibi sektörlerde ye�il i�lerin geli�-
mesi çok daha kolay görünmektedir. Bu alanda kamu ve özel 
sektörün i�birli�ine ba�l� olarak karbon sal�m�n�n azalt�lma-
s� yönündeki çabalar kar��l���n� bulabilir. Yenilenebilir enerji 
sektöründe rüzgâr ve güne� enerjisine yap�lacak yat�r�mlar 
k�sa sürede yüz binlerce yeni istihdam yaratabilir özellikte-
dir. Yine yenilenebilir enerji sektöründe bulunan jeotermal, 
hidroelektrik, biyokütle alanlar�nda da yüksek seviyede istih-
dam potansiyeli bulunmaktad�r.

AB’nin çevre müktesebat� içerisinde en kapsaml� düzen-
lemelerden biri sanayi kirlili�inin önlenmesine yönelik at�k 
yönetimidir. Bu do�rultuda Türkiye’de de sanayi i�letmeleri, 
lisans ve emisyon limit de�erleri temelinde s�k� ko�ullara tabi 
tutulacakt�r. ��letme izin prosedürlerini yürüten farkl� kamu 
kurumlar� aras�nda etkin bir e�güdüm mekanizmas� olu�tu-
rulacakt�r. Ayr�ca, at�k olu�umu ve bertaraf edilmesi, enerji 
verimlili�i, hammadde kullan�m�, gürültü ve kazalar�n ön-
lenmesi gibi hususlar bütünsel bir yakla��mla ele al�nacakt�r. 
Kirlili�in kaynakta kontrolü, azalt�lmas�, yeniden kazan�m� 
ve geri dönü�ümü gibi önlemler yo�unla�acakt�r. 

Türkiye’de ye�il yakal�lar�n toplam say�s� henüz bilinme-
mekle beraber, Avrupa Rüzgar Enerjisi Birli�i verilerine göre 
Avrupa Birli�i’nde yeni kurulacak her bir MW’l�k güç için 
15 ki�i istihdam edilebilmektedir. Ülkemizde halihaz�rda i�-
letmede olan 433 MW gücünde rüzgar santrali dikkate al�n-
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d���nda, rüzgar endüstrisinde yakla��k 6500 ki�ilik istihdam 
yarat�ld��� söylenebilir, fakat bu rakam�n tamam�n�n sürekli 
i� oldu�u varsay�lamaz. Ye�il yakal�lar�n yenilenebilir enerji 
sektörünün ötesinde tar�mda da kendine çal��ma sahas� bul-
du�u dikkate al�nmal�d�r. Örne�in; organik tar�mda çal��an 
14 000 üretici bulunmaktad�r; ekolojik pazarlarda, ekolojik 
ürün da��t�m� ve sat���nda çal��anlar da eklendi�inde bu 
rakam daha da artacakt�r. Yal�t�m sektöründe 15 000 ki�inin 
çal��t��� tahmin edilmektedir. Çevre Mühendisleri Odas�’na 
kay�tl� 6 000 çevre mühendisi bulunmaktad�r. Güne� enerjisi 
sektöründe 2001 rakamlar�na göre 2 000 ki�i istihdam edil-
mi�tir. Kamu kurum ve kurulu�lar�nda 2007 y�l� itibariyle 
çal��an 8 500’e yak�n ye�il yakal� ki�i de dahil edildi�inde, 
günümüzde Türkiye’de yakla��k 50 000 ye�il yakal�n�n çal��-
t��� söylenebilir. 

Rüzgar enerjisi konusunda Elektrik ��leri Etüt �da-
resi Genel Müdürlü�ü’nün (E�E) hesaplamalar�na göre 
Türkiye’nin rüzgar potansiyeli 48 000 MW civar�ndad�r. 
Enerji Bakanl���’na göre kurulu güç 2020 y�l�na kadar 20 bin 
MW`a ç�kar�lacak. Avrupa Rüzgar Enerjisi Birli�i’nin verdi-
�i yukar�daki orana göre rüzgar enerjisi sektöründe 2020’ye 
kadar 20 bin MW’a ula��l�rsa 300 bin ki�ilik istihdam sa�la-
nabilecektir. Bu sektörde özellikle rüzgar tribünlerinin yur-
tiçinde imal edilmesiyle daha fazla i� alan� yarat�labilecek-
tir. Ayr�ca E�E’nin verilerine göre Türkiye`de �u anda güne� 
enerjisi kapasitesinden ancak binde 1 oran�nda yararlan�la-
bilmektedir. Bu alanda da önemli bir istihdam yarat�lmas� 
mümkün görünmektedir. Ayn� �ekilde yenilenebilir enerji 
endüstrisinin di�er alanlar�nda–jeotermal, hidroelektrik, bi-
yokütle - çal��an ve ileride çal��abilecek ye�il yakal�lar�n bir 
envanteri de ç�kar�labilir. 
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Türkiye’de Kamu Sektöründe Çal��an Ye�il Yakal�lar 

TÜ�K’in 2002 y�l� Çevresel �stihdam ve Harcamalar 
Envanteri’nde kamu kurum ve kurulu�lar�n�n çevresel faali-
yet konular� �öyle s�ralanmaktad�r: D�� ortam havas�n� ve ik-
limi koruma, �çme ve kullanma suyu, At�ksu yönetimi, At�k 
yönetimi, Topra��n yeralt� ve yüzey sular�n�n korunmas� ve 
iyile�tirilmesi, Gürültü ve vibrasyonun azalt�lmas�, Biyolojik 
çe�itlili�in ve peyzaj�n korunmas�, Radyasyona kar�� koruma 
(d�� güvenlik hariç), Enerji, Ara�t�rma ve geli�tirme ve di�er 
çevre koruma faaliyetleri.

Kamu kurum ve kurulu�lar�nda 2007 y�l�nda 8485 per-
sonel istihdam edilmi�tir. 2007 y�l�nda bunlar�n % 78’i, 2008 
y�l�nda ise çevresel faaliyetlerde istihdam edilen 7557 perso-
nelin % 67’si sadece çevresel faaliyetlerle ilgili i�lerde çal���r-
ken, % 33’ü di�er faaliyetlerin yan�s�ra çevresel faaliyetleri de 
yürütmektedir. 2007 y�l�nda kamudaki ye�il yakal�lar�n % 75’i 
erkek iken % 25’i kad�nd�r. 2008’de çevresel faaliyetlerde çal�-
�an personelin % 65’i yüksekokul ve üzeri e�itime sahipken, 
% 22’si lise ve dengi okul mezunudur. (http://www.tuik.gov.
tr/PreHaberBultenleri.do?id=6205) 

2007’de kamuda çevre istihdam rakam� neredeyse 1997 
rakam�na e�ittir. 1997’den beri sürekli artan personel, 2005 
y�l�nda 14 500 ki�iye ula�m�� ama son y�llarda önemli oran-
da azalm��t�r. Bu azal�� 2005 y�l�nda Köy Hizmetleri Genel 
Müdürlü�ü’nün �l Özel �dareleri’ne devrinden ve 2007 y�-
l�nda Tar�m Bakanl��� �l Müdürlüklerinde çal��anlar�n say�l-
mamas�ndan kaynaklan�yor. Aç�klanan son istihdam paketi 
çerçevesinde 120 bin ki�inin, a�açland�rma, erozyon kontrolü 
çevre düzenlemesi gibi i�lerde istihdam�n� hede	 enmektedir. 
Bu durum kamuda geçici de olsa çevresel istihdam� art�racak-
t�r. (http://www.ekotrent.com) (14.08.2010)
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DE�ERLEND�RMELER VE SONUÇ

Tan�mlamadaki zorluklar, özel sektörde ye�il yakal�lar�n 
istihdam�n� ortaya koyabilecek standartla�m�� ve güncel veri 
yoklu�u, Türkiye`deki ye�il yakal� istihdam�n�n boyutlar�n� 
tam anlam�yla izlememize olanak vermemektedir. Bu alanda 
fark�ndal���n ve ara�t�rmalar�n artmas� ye�il yakal�lar�n daha 
sa�l�kl� ve detayl� incelemesine yard�mc� olacakt�r. Kurumlar 
aras� i�birli�inin sa�lanmas�, te�vikler ve düzenlemeler ye�il 
yakal�lar�n önünü açabilir. Enerji, in�aat, tar�m ve ula��m gibi 
ye�il i�lerin kolayl�kla geli�ebilece�i sektörlerde özel-kamu 
i�birli�i, dü�ük karbon ekonomisi yaratmada önemli roller 
oynayabilir. Türkiye`nin, AB çevre müktesebat�na uyumu ve 
Kyoto Protokolü sonras�nda ortaya ç�kacak anla�ma çerçeve-
sinde dü�ük karbon ekonomisi için teknoloji transferinden ve 
uluslar aras� yard�m mekanizmalar�ndan faydalanman�n yol-
lar� aranabilir. Geli�mi� ülkelerin ye�il i�leri ve temiz enerji 
teknolojilerini geli�tirmelerinde en önemli faktörlerden biri 
Ar-Ge`ye verdikleri önemdir. Türkiye`de devlet ve özel sek-
tör, çok dü�ük olan Ar-Ge harcamalar�n� artt�rmal� ve önce-
liklerini geli�en ye�il teknolojiler do�rultusunda gözden ge-
çirmelidir. Ayr�ca mesleki e�itim düzenlemeleri gelecekte öne 
ç�kabilecek çevresel sektörlerin ihtiyaçlar�yla uyumlu hale ge-
tirilmelidir. Ye�il i�lerin gereksinim duydu�u teknolojilerin, 
politikalar�n ve düzenlemelerin olu�turulmas�, kamu ve özel 
sektörün, sendikalar�n etkin i�birli�inden geçmektedir. Ye�il 
yakal� meslekler, farkl� disiplinlerin bulu�tu�u ve i�birli�ine 
gidebilece�i, yarat�c�l�k ve hayat boyu e�itim ve geli�im ge-
rektiren mesleklerdir. Bu yüzden ye�il i�lerde çal��mak isteyen 
ki�ilerin kendilerini sürekli yeti�tirmeleri, alanlar� d���nda pa-
zarlama, ileti�im, reklam, psikoloji, sosyoloji gibi disiplinler 
hakk�nda da bilgi sahibi olmalar� yararl� olacakt�r.
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2008 KR�Z� VE TÜRK�YE’DE
UYGULANAN MAL�YE

POL�T�KALARININ �ST�HDAMA
YANSIMALARI

Ar�. Gör. Ceyda �ATAF
Ar�. Gör. Düriye TOPRAK
Ar�. Gör. �erife DURMAZ

Dünya 2007 y�l�n�n ortalar�nda ABD emlak piyasas�nda 
ba�lay�p baz� büyük mali kurulu�lar�n iflas� ile derinle�e-
rek bütün dünyaya h�zla yay�lan Küresel Krizle kar�� kar-
��ya kalm��t�r. Krizler nedeniyle yükselen i�sizlik oranlar� 
ve gelecekle ilgili belirsizlikler, devletin ekonomiye mü-
dahalesini gerekli k�lm�� ve maliye politikalar�n�n önemi-
ni artt�rm��t�r. Böylelikle maliye politikalar� ile devlet, bir 
taraftan ekonomiyi düzenlerken di�er taraftan da krizle-
rin ortadan kalkmas�na ve istikrar�n sa�lanmas�na çal��-
m��t�r.

Kriz sonras� uygulanmas� dü�ünülen maliye politika-
lar�n�n temelini reel ekonomideki daralman�n azalt�lmas� 
için al�nacak geni�letici önlemler olu�turmaktad�r. Krizin 
Türkiye aya��nda ise di�er geli�mi� ve geli�mekte olan 
ülkelerde oldu�u gibi fazla harcama yolu ile ekonominin 
uyar�lmas� ve ekonomik büyüme h�z�n�n dü�memesine 
yönelik önlemler al�nmaktad�r. Bu çal��mada da 2008 krizi 
sürecinde Türkiye’de uygulanan maliye politikalar� genel 
olarak ele al�narak istihdam üzerindeki yans�mas�na bak�-
lacakt�r.

Anahtar Kelimeler: 2008 Krizi, Maliye Politikalar�, �s-
tihdam
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2008 CRISIS AND EMPLOYMENT EFFECTS OF
FISCAL POLICIES APPLIED IN TURKEY

ABSTRACT

In mid-2007 the world was faced with a global crisis 
that initiated in the US real estate market and then rapidly 
spread after deepening with the bankruptcy of large � nancial 
corporations. The crisis-led-increasing unemployment rates 
and -uncertainty about the future have necessitated state 
intervention and raised the importance of � scal policies. Thus, 
by applying � scal policies the state has both tried to enliven 
the economy and also to eliminate the effects of the crisis and 
assure stability. 

The expansionary precautions in order to deduct the 
recession in real economy constitute the fundamentals of � scal 
policies to be applied at the ex-crises period. At the Turkish 
pillar of the crisis, just like the case in other developed and 
developing countries, there are the precautions that aim at the 
stimulation of the economy and the protection of the growth 
rate of the economy through over spending. In the paper, the 
employment effects of the � scal policies applied in Turkey at 
the 2008 crisis period are examined. 

Key words: 2008 Crisis, � scal policy, employment

G�R��

2007 y�l�n�n ortalar�nda ABD emlak piyasas�nda ba�layan, 
zamanla � nansal piyasalara yay�lan, 2008 Eylül ay�nda ara-
lar�nda Lehman Brothers’�n da bulundu�u baz� büyük mali 
kurulu�lar�n i	 as� ile derinle�erek dünyaya yay�lan bir Küre-
sel Krizin ortas�nda yer almaktay�z. ABD’nin mortgage kre-
dilerine ba�l� olarak görülen kriz; k�sa sürede dünya � nansal 
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sistemini etkilemi�, birçok � nans kurumunun batmas�na, bir-
ço�unun ise devletle�tirilmesine neden olmu�tur. Krizi önce-
kilerden ay�ran belki de en önemli nokta, karma��k ve yük-
sek hacimli türev ürünlerin yer almas� ve bu ürünlere ba�l� 
sorunlar�n küreselle�en dünyada h�zla yay�lm�� olmas�d�r. 
Finansal piyasalardaki sorunlar, k�sa sürede reel sektöre de 
s�çram��; birçok ülkede görülen ekonomik yava�lama, h�zla 
bir ekonomik gerilemeye do�ru yol alm��t�r.

Böyle bir ortamda, maliye politikas�, k�sa dönemde dü�en 
toplam talebi süratle canland�racak en önemli politika seçe-
ne�i olarak görülmeye ba�lanm��t�r. Krizden en çok etkilenen 
sanayile�mi� ülkeler ba�ta olmak üzere birçok ülke, geni�leti-
ci maliye politikas� uygulamalar�na a��rl�k vermeye ba�lam��, 
IMF dünya ülkelerine krizden ç�k���n en etkin yolunun mali 
geni�leme oldu�unu duyurmu� ve son olarak 2009 Nisan�n-
da yap�lan G–20 zirvesine kat�lan ülkeler, ekonomik büyüme 
için mali geni�leme üzerinde anla�m��lard�r.

Ülkelerin üretim yap�s�, büyüme oranlar�, � yat istikrar�, 
istihdam yap�s�, ödemeler dengesi gibi de�i�kenler küresel 
krizden etkilenerek ülkelerin ekonomik performanslar�n� dü-
�ürmektedir. Türkiye gibi geli�mekte olan ülkeler, bu krizler-
den daha çok etkilenmektedir. 

Bütün ekonomilerin uygulam�� oldu�u maliye politikala-
r�n�n amaçlar�ndan biri de ekonomide tam istihdam� gerçek-
le�tirmektir. Her ne kadar ekonomiler için sahip olunan bütün 
kaynaklar�n üretime dahil edilmesi imkans�z olsa bile, ülkeler 
için emek faktörünün üretime dahil edilmesi çok daha büyük 
önem ta��maktad�r. �stihdam kavram�yla beraber i�sizlik kav-
ram� ve i�sizlik oranlar�n� da dikkate almak gerekmektedir. 

Bu aç�dan çal��mada, 2008 küresel kriz kavram�n�n tan�m� 
ve etkileri ele al�narak, krize kar�� Türkiye’de uygulanan ma-
liye politikalar� ile al�nan önlemler ve bu politikalar�n istihda-
ma yans�malar� incelenecektir.



94

Çal��ma Sorunlar�

1. 2008 Küresel Krizi ve Yans�malar� 

Ekonomik kriz genel olarak; piyasada bulunan mallarda, 
hizmetlerde, bu mal ve hizmetlerin üretiminde kullan�lan 
üretim faktörleri ile, farkl� piyasalarda olu�an � yatlarda mey-
dana gelen ekonomik faaliyetlere göre normal olmayan a��r� 
dalgalamalar� ifade etmektedir (Kibritçio�lu, 2001: 175). Dün-
yay� etkisi alt�na alan son 2008 ekonomik krizine ili�kin tarih-
sel arka plan ve Türkiye ölçe�inde ekonomiye etkileri istih-
dam ve maliye politikalar� aç�s�ndan a�a��da incelenmi�tir.

1.1. 2008 Küresel Krizinin Ortaya Ç�k�� Nedenleri

ABD’de mortgage piyasas�nda ortaya ç�kan kredi krizi, 
önce � nans piyasalar�n� sonra da mali piyasalar� etkisi alt�na 
alarak küresel ekonominin tamam�na yay�lm��t�r. Kredibilite-
si dü�ük olan ki�ilere kredi verilmesi nedeniyle ba�lang�çta 
bir mortgage krizi olarak ortaya ç�kan kriz ilerleyen dönem-
lerde likidite krizine dönü�erek pek çok geli�mi� ekonomide 
bankalar�n batmas�na ve baz� bankac�l�k modellerinin yok ol-
mas�na hatta baz� ülkelerin i	 as�na neden olmu�tur (Kobal, 
2009: 1). Kriz, kredi kriziyle ba�lamas�na ra�men önce likidite 
sonras�nda da güven krizine dönü�mü� ve ya�an�lan krizin 
1929 Büyük Buhran’dan sonra ya�anan en büyük ekonomik 
kriz oldu�u kabul edilmi�tir (Alptekin, 2009: 5).

Krizin nedenlerine farkl� yakla��mlar olmas�na ra�men 
Frederic S. Mishkin’e göre ekonomik krizin temel sebepleri 
faiz oranlar�ndaki art��lar, belirsizliklerdeki art��lar, varl�k pi-
yasas�n�n bilanço üzerindeki etkileri ve bankac�l�k sektörün-
deki problemler gösterilmi�tir. (Akme�e ve Çetin: 2009, 106). 
Ayr�ca h�zla artan � nansal liberalizasyon, krizlerin ortaya ç�k-
mas� ve di�er ekonomileri etkilemesinde ciddi etki yapmak-
tad�r (Altuntepe, 2009: 131).
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ABD’de ortaya ç�kan bu krizin nedenlerine bakacak olursak

ilk olarak konut kredisi veren kurulu�lar�n teminat olarak 
ald�klar� konut ipote�ini menkul k�ymete dönü�türerek tahvil 
ihraç etmeleri yani piyasadan fon toplamalar� ve toplad�klar� 
bu fonlarla da yeni krediler açmalar�d�r. Çünkü konut � yatla-
r�nda olu�an ani dü�ü� ve bu krediyi kullanan bireylerin öde-
me güçlü�üne dü�meleri sonucu ihraç edilen bu tahvillerin de 
de�eri dü�mü� ve bunlar� ihraç eden kurulu�lar�n mali yap�s�-
n� bozulmu�tur. Di�er bir nedense de�eri dü�en ve faiz oran�-
n�n ne olaca�� bilinmeyen konut ipote�ine dayal� bu tahvilleri 
güvence göstererek di�er � nans kurulu�lar�ndan kredi sa�la-
man�n zorla�mas� sonucu güven bunal�m� ya�ayan bankalar 
aras�nda likidite sorununun ortaya ç�kmas�d�r. Güven bunal�-
m� geçiren bankalar aras� piyasada likidite sorunu ortaya ç�k-
m�� ve bu kurulu�lar nakit s�k�nt�s� çeken bankalara kredi ver-
memeye ya da çok yüksek faiz oran�yla vermeye ba�lam��t�r.

Ba�ka bir nedense di�er � nans kurulu�lar�ndan kredi sa�-
layamayan ve fakat nakit s�k�nt�s� çeken bankalar çareyi tüke-
ticilere verdi�i kredileri geri ça��rmakta bulmu� ve tüketiciye 
kredi vermekten vazgeçmi�tir. Kredi sa�layamayan tüketiciler 
harcamalar� k�sm�� ve üretimden tüketime tüm piyasada daral-
ma olmu�tur. Bu süreç batmakta olan kurulu�lara devlet serma-
yesi aktar�larak piyasaya müdahalesi yolu ile durdurulmaya 
çal���lm��t�r (http://www.tepav.org.tr/tur/admin/dosyabul/
upload/2007_08_Kuresel_Finans_Krizi_ve_Turkiye.pdf)

1.2. 2008 Küresel Krizinin Etki ve Yans�malar�

Küresel piyasalarda ki geli�meler, geli�mekte olan ülkelerin 
� nansal piyasalar�n� da etkilemektedir. Bu ülkelerin � nansal 
kurulu�lar�n�n Amerika’daki yüksek riskli akti	 ere ve bu ak-
ti	 erle ilgili menkul k�ymetlere olan eri�imi s�n�rl� olmakla bir-
likte, söz konusu geli�meler bütün geli�mekte olan ülke ekono-
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milerini etkilemi�tir. Geli�mekte olan ülkeler yat�r�mc�lar�n risk 
alma i�tahlar�n�n azalmas� nedeniyle d�� � nansman aç�s�ndan 
ciddi daralma ya�amaktad�r. (Co�kun ve Balatan, 2009: 17).

Krizin dünya genelindeki etkilerine bakt���m�zda ise � -
nansal krizin reel ekonomiye yans�mas� nedeniyle hem ABD 
ve Avrupa gibi geli�mi� ekonomilerde hem de geli�mekte olan 
ülkelerin büyüme oranlar�nda azal��lar görülmü�tür. Gra� k 
1’de görüldü�ü gibi geli�mi� ve geli�mekte olan ülkelerde ve 
dünya genelinde 2007 sonras� dönemde büyüme oranlar�nda 
dü�ü�ler görülmü�tür.

Gra� k 1: Dünya Ölçe�inde GSYH (%)

Kaynak: (Alantar: 2009; 6-7)

Krizin etkisini ABD ve di�er geli�mi� ülkelerde i�sizlik 
oranlar�nda da görmekteyiz. Özellikle ABD ve geli�mi� eko-
nomilerde yukar� yönlü trend dikkat çekmektedir. Türkiye’de 
ise 2006 ve 2007 y�llar�nda yüzde 10’lar�n alt�na dü�en i�sizlik 
oranlar� tekrar yüzde 10’un üzerinde seyretmeye ba�lam��t�r. 
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Gra� k 2: Geli�mi� Ülkeler ve Türkiye’de
   ��sizlik Oranlar� (%)

Kaynak: (Alantar: 2009; 6-7)

Ancak ABD de ya�anan mali çalkant�n�n Türkiye’deki 
istihdama etkisine bak�ld���nda; büyüme oranlar�nda oldu-
�u kadar istihdam aç�s�ndan di�er ülkelere oranla (gra� kte 
görüldü�ü üzere) önemli bir etkisinin olmad��� görülmekte-
dir. Bu sonuçta, 2001 krizi sonras� BDDK’da yap�lan düzen-
lemelerle birlikte bankac�l�k sisteminin, � nansal piyasalar�n 
ve kamu mali yönetiminin iyile�tirilmesinin katk�s� bulun-
maktad�r.



98

Çal��ma Sorunlar�

 
 

Gra� k 3: Dünya Ölçe�inde En	 asyon Oranlar� (%)

Kaynak: (Alantar: 2009: 6-7)

Gra� kte en	 asyon oranlar�n�n kriz dolay�s�yla geli�mi� ve 
geli�mekte olan ülkelerde yüksek seyretti�i görülmektedir. 
2007-2008 y�llar�nda en	 asyondaki art�� sadece � nansal kriz-
den kaynaklanmam�� olup ayn� dönemdeki petrol ve g�da � -
yatlar�ndaki art��lar önemli oranda en	 asyonist etkiye neden 
olmu�tur. 

2. 2008 Küresel Kriz ve Maliye Politikas�

Maliye politikas�, devletin belirli ekonomik amaçlara ula�-
mak için sahip oldu�u iktisadi araçlar� kullanmas�d�r. Bu 
amaçlar, genel olarak � yat istikrar�n�, tam istihdam�, ekono-
mik büyümeyi ve geli�meyi, adil bir gelir ve servet da��l�m�n� 
sa�lamak ve konjonktürel dalgalanmalardan ar�nm�� istikrar-
l� bir ekonomik yap�y� korumak �eklinde belirtilebilir (Tanzi, 
1991: 9-12). Devlet, bu ekonomik amaçlar�n� gerçekle�tirmede 
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üç politika arac�ndan yararlan�r ki bu araçlar; kamu harca-
malar�, vergiler ve borçlanmadan olu�maktad�r (Öncel, 1969: 
289). Günümüz maliye politikas�n�n s�n�rlar� geni�lemi� ve bu 
anlam� ile maliye politikas� kamu ve özel sektör faaliyetleri 
ve hatta uluslar aras� mali faaliyetlerin ekonomide meydana 
getirdi�i etkileri inceleyen önemli bir iktisat politikas� arac� 
haline gelmi�tir (Akan vd., 2008: 110).

ABD’de kriz yönetimi için ba�lang�çta para politikas�n�n 
a��rl�kl� olarak kullan�ld��� ancak hemen ard�ndan bu poli-
tikan�n yetersizli�ini tela�  etmek için maliye politikalar�na 
a��rl�k verildi�i görülmektedir. Bu süreçte para politikas� faiz 
politikas� ve likidite deste�i sa�lanmas� �eklinde uygulanm��-
t�r. 2001-03 döneminde ya�anan durgunluk sürecinde ABD 
Merkez Bankas� gösterge faizini yüzde 6.50’den yüzde 1.75’e 
kadar dü�ürmü� ve sonuçta ekonomi canlanma e�ilimine gir-
mi�tir. Daha sonra ekonomik canlanmaya kar��l�k azalan fa-
izler nedeniyle en	 asyon riski olu�mas�na kar�� önlem olarak 
ABD Merkez Bankas� 2004-06 döneminde faiz oranlar�n� art-
t�rarak yüzde 5.25 düzeyine ç�karm��t�r. 2007 y�l�nda ba�layan 
dalgalanma sürecinde ise gösterge ve iskonto faiz oranlar�n� 
yeniden dü�ürmeye ba�lam�� ve piyasaya çe�itli yollarla liki-
dite deste�inde bulunmu�tur. Bu süreçte ABD Merkez Banka-
s� A�ustos 2007’de ba�layan � nansal dalgalanmalar�n etkile-
rini en aza indirmek ve � nansal istikrar� sa�lamak için bir dizi 
likidite artt�r�c� i�lem yapm��t�r. Aç�k piyasa i�lemleri, vadeli 
ihale kolayl���, vadeli menkul k�ymet borç verme kolayl��� ve 
piyasa yap�c�l��� kredi kolayl��� gibi spesi� k piyasa araçlar� 
ile piyasaya likidite sunmu�tur (Bankac�l�k Düzenleme ve 
Denetleme Kurulu, 2008b:75). 

Piyasaya likidite deste�i sa�layan bu önlemlerin ortak 
özelli�i borç geri ödemelerini kolayla�t�rmak ve bu yolla pi-
yasalarda olu�an likidite s�k���kl���n� ortadan kald�rmakt�r. 
Kriz sürecinde para politikas�n� destekleyici yönde uygula-
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nan maliye politikas�n�n temel özelli�i ise geni�letici etkiler 
olu�turacak mali önlemler içermesidir. Bu amaçla sunulan 
150 milyar dolarl�k ekonomik büyüme paketinin temel hede�  
k�sa dönemde harcama e�ilimi yüksek olan kesimin tüketi-
mini artt�rarak yat�r�mlar� canland�rmak olmu�tur. 150 mil-
yar dolarl�k ekonomik büyüme paketinin 100 milyar dolar� 
tüketiciler, 50 milyar dolar� ise yat�r�mc�lara ayr�lm��t�r. Do-
lay�s�yla öncelikle talep art���n�n sa�lanmas� hede	 enmi�tir. 
Bunun için kamu harcamalar� yerine vergi indirimleri a��r-
l�kl� olarak kullan�lm��t�r. Öncelikle tüketicinin kullan�labilir 
gelirini talebe dönü�türebilmesi için ki�isel gelirini artt�rma 
amac�yla dolays�z vergiler azalt�lm�� daha sonra gelirin har-
camaya dönü�mesi için tüketim mallar�n�n � yat�n� dü�ürücü 
etki olu�turacak �ekilde dolayl� vergiler de azalt�lm��t�r. So-
nuçta artan talebe kar�� üretimi te�vik etmek için yat�r�mc�la-
ra da vergi indirimleri ve vergi te�vikleri sa�lanm��t�r. Özet 
olarak, ABD’de ya�anan yurt içi daralmalar�n geni�letici para 
politikalar�n destekleyen geni�letici maliye politikalar� ile gi-
derilmeye çal���ld��� ve bu kapsamda uygulanan maliye poli-
tikalar�n�n vergi indirimlerini, vergi mua� yet ve istisnalar�n� 
temel alan politikalar oldu�u görülmektedir.

ABD krizinin dünya ekonomisine ve do�al olarak küresel 
piyasalara etkisinin iki temel noktada ortaya ç�kt��� belirti-
lebilir. Birincisi; ABD piyasalar�nda ba�layan ve h�zla di�er 
piyasalara yay�lan daralma, küresel piyasalarda da likidite ve 
kredi daralmas�na yol açm��t�r. Bu nedenle ortaya ç�kan bu 
daralma süreci küresel bankac�l�k sisteminin yeniden yap�lan-
d�r�lmas�n� gerektirmi�tir. ABD kendi içinde zarar eden veya 
i	 as eden yat�r�m bankalar�n ço�unu kamula�t�rm��, krizin 
yans�d��� ülke piyasalar�nda da benzer bir e�ilim olu�mu�tur. 
�kincisi; serbest piyasa ekonomisinin bu �ekliyle uygulanma-
s�n�n küresel piyasalar için ciddi bir tehdit olu�turdu�u ve 
dolay�s�yla serbest piyasa ekonomisinin kurall� piyasa eko-
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nomisine dönü�türülmesi ve bu kurallar�n belirlenmesi için 
uluslararas� düzeyde ortak bir plan olu�turulmas� gereklili�i 
ortaya ç�km��t�r (�im�ek ve Altay, 2009:18).

2.1. Küresel Krizin Türkiye’deki
  Maliye Politikalar�na Yans�malar� 

�lk ba�larda, krizin Türkiye gibi geli�mekte olan ülkeleri 
etkilemeyece�i (ya da etkinin s�n�rl� düzeyde kalaca��) dü�ü-
nülmü� ve ülkelerde karar al�c�lar makro ekonomik projeksi-
yonlar� bu çerçevede olu�turmu�tur. Türkiye’nin Kas�m 2000 
ve �ubat 2001’de ya�ad��� krizlerle birlikte gerçekle�tirdi�i 
yap�sal reformlar sonras�nda yakalam�� oldu�u görece is-
tikrar ile kamu kesimi kaynakl� sorunlar�n risk unsuru olma 
özelli�ini kaybetmesi ve geli�mi� ülkelerden farkl� olarak, 
mortgage kredileri ve bunlara ba�l� türev araçlar�n Türkiye 
gibi geli�mekte olan ülkelerde, sistematik risk unsuru olu�-
turmamas� da, Türkiye’de krizin etkilerinin s�n�rl� düzeyde 
kalaca�� beklentisini güçlendirmi�tir. Ancak geldi�imiz nok-
tada, 2008 y�l�n son çeyre�inden itibaren Türkiye ba�ta olmak 
üzere pek çok geli�mekte olan ülke ekonomisi global krizden, 
büyüme, i�sizlik, bütçe aç��� vb. makro ekonomik gösterge-
ler bak�m�ndan olumsuz etkilenmi�tir (http://www.mcivriz.
com/kriziovmpdenokumak.pdf,e.t. 29.10.2010, s. 3).

Türkiye’nin, Küresel Kriz kar��s�nda dünyaya paralel ha-
reket etti�i gözlenmektedir. Türkiye, krize öncelikle para po-
litikas�yla tepki vermi�tir. Bu do�rultuda TCMB, çe�itli likidi-
te tedbirleriyle � nansal piyasalar� rahatlatma yolunu seçmi� 
ve en	 asyon görünümündeki dü�ü�e paralel olarak politika 
faizlerinde h�zl� ve yüksek ölçekli faiz indirimlerine ba�vur-
mu�tur. Ayr�ca, 2001 krizi sonras� bankac�l�k sektöründeki 
düzenleme ve denetlemelerin, � nans sektörünün Küresel 
Kriz kar��s�ndaki dayan�kl�l���n� art�rd��� söylenebilir. Bu-
nunla birlikte, 2001 krizine göre Türkiye ekonomisinin d��a 
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aç�kl�k oran�n�n daha fazla olmas�, özellikle ihracat kanal�n-
dan gelen küçülme etkisini art�rm��t�r. (Bocuto�lu ve Ekinci, 
2009: 79-80) 

Devletin krize kar�� ald��� ilk önlemlerin tamam�na yak�-
n� maliye politikas�n�n gelirler ve harcamalar politikas� da-
yanakl�d�r. Bunlar k�saca �öyle özetlenebilir: (Çolak, 2009: 
http://www.tisk.org.tr) 

• 2008 ve 2009 y�llar�nda k�sa çal��ma ödene�i için yap�lan 
ba�vurularla s�n�rl� olmak üzere, k�sa çal��ma için öngörü-
len azami 3 ayl�k sürenin, 6 ay olarak uygulanmas� ve k�sa 
çal��ma ödene�i miktar�n�n da yüzde 50 oran�nda art�r�la-
rak ödenmesi,

• Sa�l�k hizmeti sunucular�n�n ödemelerinin h�zland�r�l-
mas�,

• Ekonomik kalk�nman�n h�zland�r�lmas�, istihdam�n art�r�l-
mas� ve bölgeler aras� geli�mi�lik düzeyi fark�n�n en aza in-
dirilmesi ve sektörel olarak da kümelenme olgusunun öne 
ç�kart�larak yat�r�mlar�n te�vik edilmesine yönelik indirim-
li kurumlar vergisi oran� uygulamas�n�n geni�letilmesi,

• Eximbank’�n sermayesinin 500 milyon TL artt�r�lmas�,

• Kaynak Kullan�m� Destekleme Fonu’nun yüzde 5 dü�ü-
rülmesi, 

• KOSGEB kanal� ile kredi �eklinde kulland�r�lmak üzere, 
i�letmelere 275 milyon TL aktar�lmas�,

• Yeni konutlar�n sat���ndan al�nan yüzde 18’lik KDV’nin üç 
ay süreyle yüzde 8’e indirilmesi,

• Otomotiv � rmalar�n�n elindeki mevcut araçlardan al�nan 
ÖTV’nin üç ay süreyle indirilmesi, 

• Sanayide kullan�lan elektrikte uygulanan indirimli gece 
tarifesinin hafta sonlar� ve di�er resmi tatil günlerini kap-
sayacak �ekilde yayg�nla�t�r�lmas�,
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• Beyaz e�ya ve elektronik e�yada uygulanan ÖTV’nin de 3 
ay süreyle indirilmesi.

Al�nan bu önlemlerin ortak noktas� d�� talebin darald��� 
bir dönemde iç talebin art�r�lmas�d�r. Hükümeti bu önlemleri 
almaya iten temel olgu, hiç �üphesiz kapasite kullan�m ora-
n�n�n yüzde 63’lere inmesi ve i�sizlik oran�n�n yüzde 13,6’ya 
yükselmesi olmu�tur.

Nitekim, daralan ekonomi vergi gelirlerinde önemli dü-
�ü�lere neden olmu� ve bütçe dengesi yakla�an mahalli idare-
ler seçimi için yap�lan palyatif amaçl� harcamalar�n da etkisi 
ile ciddi bir biçimde bozulmu� ve bütçe aç��� yüzde 2,187 ora-
n�nda artm��t�r. Ocak-�ubat 2009 dönemi için aç�klanan büt-
çe verileri hükümetin bütçe idaresinde de sorun ya�ad���n�n 
göstermektedir.

Tablo 1: Türkiye’de Merkezi Yönetim
   Bütçe Gerçekle�meleri (2008-2009)

Kaynak: www.maliye.gov.tr
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Ocak- �ubat 2009 bütçe gerçekle�melerine göre bütçe 10.359 
milyar TL aç�k vermi�tir. 2008 y�l�nda ayn� aylarda bütçe 496 
milyon TL fazla vermi�ti. Böylece 2009 y�l� sonu için öngörü-
len 10.398 milyar TL’lik bütçe aç��� hede� ne ilk iki ayda ula-
��lm��t�r. Di�er yandan ilk iki ayda faiz d��� fazla yüzde 65,4 
azalarak 3.282 milyar TL düzeyine gerilemi�tir.

Geçen y�l ayn� dönemde faiz d��� fazla 9.494 milyar TL ol-
mu�tu. Böylece y�l sonu için belirlenen 47.1 milyar liral�k faiz 
d��� fazla hede� nin iki ayda yüzde 7’sine ula��lm��t�r. 

2008 y�l�n�n Ocak-�ubat döneminde 32.913 milyar lira olan 
bütçe giderleri, bu y�l�n ayn� döneminde yüzde 35,5 artarak 
44.6 milyar lira, 33.4 milyar lira olan bütçe gelirleri ise yüz-
de 2,5 oran�nda artarak 34.25 milyar lira olmu�tur. Y�l�n ilk 
iki ay�nda, faiz hariç giderler geçen y�l�n ayn� dönemine göre 
yüzde 29,5 artarak 31 milyar lira olurken, vergi gelirleri yüz-
de 5,8 oran�nda dü�mü� ve tahsilat 27.6 milyar TL düzeyinde 
kalm��t�r. (Çolak,2009: http://www.tisk.org.tr) 

Maliye politikas�n�n araçlar�ndan biri olan borçlanma po-
litikas�nda ise, küresel krizin borçlanma üzerindeki do�ru-
dan etkisi özel kesim d�� borçlar�n�n h�zla artmas� �eklinde 
ortaya ç�km��t�r. Özellikle ABD krizinin küresel piyasalara 
yay�lmaya ba�lad��� 2003 y�l�ndan itibaren Türkiye’de de 
özel kesim d�� borçlar� önemli ölçüde artm��t�r (http://www.
istanbul_m_terek%20oda%20%28son%28(1),e.t.: 21.09.2010). 

Bu nedenle 2009 y�l�nda, küresel � nans piyasalar�ndaki 
daralman�n Türkiye’de öncelikle yüksek ölçüde d�� borç bi-
riktirmi� olan ve d�� borçlar�n� çevirmek zorunda bulunan 
� nans d��� reel �irket kesimlerini etkilemi�tir. Ayr�ca bu süre-
cin, ulusal üretimde gerileme ve artan i�sizlik ile birlikte uzun 
süreli bir durgunluk yarataca�� da öngörülmektedir (Susam 
ve Bakkal, 2008:80).

�ç ve d�� borç stoklar�n�n 2004-08 dönemindeki geli�imi 
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dikkate al�nd���nda ise hem yurt içi kaynaklardan hem de 
d�� kaynaklardan elde edilen borçlar�n artt��� görülmektedir 
(Bkz. Gra� k 1).

Gra� k 4: Türkiye’de 2004-2008 Döneminde
   Brüt D�� Borç Stoklar�ndaki Geli�meler

Kaynak: Bankac�l�k Düzenleme ve Denetleme Kurulu, 2008a: 8.

2004-08 döneminde d�� borç stoku iç borç stokuna k�yasla 
daha h�zl� artm��t�r. �ç borç stoku da Mart 2008’e kadar ar-
t�� e�iliminde olmakla birlikte bu dönemden itibaren yatay 
bir seyir izlemektedir. Di�er yandan iç borçlar�n reel faizinde 
küresel piyasalarda ya�anan faiz indiriminin etkisiyle önemli 
bir azal�� söz konusudur. �ç borcun a��rl�kl� ortalama vadesi 
ise de�i�memi�tir. Küresel piyasalarda ya�anan dalgalanma-
lar ve belirsizlikler iç borcun vadesinin uzamas�n� ve faizinin 
daha da azalmas�n� engellemi�tir (Bankac�l�k Düzenleme ve 
Denetleme Kurulu, 2008a:, s.45). 

Türkiye’nin krize kar�� alm�� oldu�u önlemlerin ba�ar�s� 
için para ve maliye politikas� önemlerinin birlikte uygulamas� 
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önem arz etmektedir. Maliye politikas� aç�s�ndan gider politi-
kas� yürütülürken harcamalar�n seçim öncesi dönemde fazla 
artmas� nedeniyle kamu kaynaklar�n�n yat�r�ma dayal� alan-
larda harcanmas� gerekmekle beraber, vergi gelirlerinin büyük 
k�sm�n�n dolayl� vergilerden sa�land��� dikkate al�nd���nda 
KDV ve ÖTV indirimlerine gidilmesi yerinde uygulamalar 
olmu�tur. Dolay�s�yla gider politikalar�n�n gelir politikalar� 
ile beraber yürütülmesi ve durgunluk döneminde talebi can-
land�rmada daha etkili olan kamu harcamalar�n�n niteli�ine 
dikkat edilmesi gerekmektedir. Cari harcamalar gibi üretken 
olmayan harcamalar yerine, yat�r�m harcamalar� gibi üretken 
harcamalara a��rl�k verilmesi istikrarl� büyümeyi sa�lamak 
aç�s�ndan da önemli olacakt�r (Özkan, 2009: 41). 

Bugünkü kriz ortam�nda, yukar�da belirtildi�i üzere, iradi 
maliye politikas� yeniden çözüm olarak sunulmaktad�r. Di�er 
bir deyi�le, iktisatç�lar ve uygulay�c�lar Keynes’in krize kar�� 
geni�letici maliye politikas� � krini tekrar kurtar�c� olarak gör-
mektedirler.

2.2. Küresel Krizin Türkiye’deki �stihdam
  Politikalar�na Yans�malar� 

Küresel ekonomik kriz, dünya üzerindeki geli�mi� ve ge-
li�mekte olan ekonomilerin emek piyasalar�nda oldu�u gibi 
Türkiye’nin emek piyasas� üzerinde de etkiler ortaya ç�kar-
m��t�r. Dünya genelinde ekonomik faaliyetlerde daralma ve 
talepte dü�ü� gözlenirken; bu durum Türkiye’de de üretim 
yap�s�n� etkilemi�tir. Bu ekonomik daralman�n sonucunda 
baz� kurulu�lar i�çi ç�karma yolunu tercih ederken, baz�la-
r� da dört günlük çal��ma haftas�, ücretsiz izinler, ücretleri 
dondurma ve esnek i� planlar� gibi yöntemlere ba�vurarak 
istihdam aç�s�ndan farkl� politikalar� uygulam��lard�r (Ercan, 
20.09.2010). Örne�in; Abode kriz �artlar�ndan dolay� toplam 
istihdam güçlerinin %8’inde bir k�s�nt�ya gitmek zorunda 
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kalm�� ve di�er dünya devleri olan Sony, Volvo, Panasonic, 
Microsoft gibi �irketler de ayn� k�s�tlamaya ba�vurmu�lard�r. 
Türkiye’de de durum çok farkl� de�ildir. Örne�in, IBM’in 
Türkiye �ubesi ve Arçelik gibi büyük �irketler de i�ten ç�kar-
ma politikas� uygulam��lard�r (http://bilisimsendikasi.org/, 
e.t.20.09.2010).

Bu ba�lamda Türkiye’nin kriz sonras�nda istihdam yap�-
s�nda görülen de�i�meler tablo 2 de verilmi�tir.

Tablo 2. ��gücü Durumu (2009-Mart)

TÜRK�YE KENT KIR

2008 2009 2008 2009 2008 2009

Kurumsal 
olmayan nüfus 
(000) 

69,479 70,299 48,228 48,628 21,251 21,670 

15 ve üstü 
ya�taki nüfus 

50,564 51,426 35,633 36,066 14,931 15,359 

��gücü (000) 22,921 23,924 15,618 16,324 7,302 7,601 
�stihdam (000) 20,389 20,148 13,632 13,383 6,757 6,765 
��siz (000) 2,532 3,776 1,986 2,941 545 835 
��gücüne 
Kat�lma Oran� 
(%) 

45,3 46,5 43,8 45,3 48,9 49,5 

��sizlik Oran� 
(%) 

11,0 15,8 12,7 18,0 7,5 11,0 

�stihdam oran� 
(%) 

40,3 39,2 38,3 37,1 45,3 44,0 

Genç nüfusta 
��sizlik oran� 
(%) 

19,8 27,5 21,6 29,8 15,0 21,8 

Tar�m d��� 
i�sizlik oran� 
(%)

13,4 18,9 13,0 18,3 15,7 21,8 

Kaynak: (Altuntepe, 2009:142)
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Yukar�daki tablodan da anla��ld��� üzere, Kriz Türkiye’de 
i�gücü piyasas�nda olumsuzluklara yol açm��t�r. 2008 Mart 
döneminde Türkiye’de i�sizlik oran� yüzde 11,0 iken, 2009 
Mart döneminde yüzde 15,8 olarak gerçekle�mi�tir. Bunun 
yan�nda tar�m d��� i�sizlik oran� ise yüzde 18,9 olarak göze 
çarpmaktad�r. 2008 y�l� Mart ay�yla kar��la�t�rma yap�ld���n-
da i�sizlik oran�nda önemli bir art���n ortaya ç�kt��� görülmek-
tedir. Bunun yan�nda istihdam oran� azal�� göstermi�tir. Bu 
oran 2008 y�l�nda yüzde 40,3 iken, Mart 2009 itibariyle yüz-
de 39,2’ye gerilemi�tir. Yine genç nüfustaki i�sizlik oran�nda 
da önemli bir art�� gerçekle�mi�tir. Bu oran yüzde 19,8’den 
yüzde 27,5’e yükselmi�tir. Sonuç itibariyle, ülkemiz de küre-
sel krizden etkilenen ülkeler aras�nda yer alm��t�r (Altuntepe, 
2009:143)

Küresel ekonomik krizin ulusal ekonomideki yans�mala-
r� i�gücü piyasas�nda belirgin bir etki yaratm��, son iki y�ll�k 
süreçte i�sizlik oranlar� yeniden art�� e�ilimine girmi�tir. Kriz 
döneminde i�sizli�i geni�leten temel etmenin i�ini kaybeden 
i�gücü oldu�u aç�kt�r. Ancak krizin reel ücretler üzerinde ya-
ratt��� olumsuz etkileri tela�  etmek isteyen ilave i�gücü ar-
z�n�n da bu sonuçta etkisi yans�namaz. Nitekim sadece 2009 
y�l�nda i�gücünün net 1 milyonu a�an düzeyde bir geni�le-
me kaydetti�i görülmektedir.Ülkemizde küresel kriz �oku ile 
artan i�sizlik düzeyi halen %14’ler civar�ndad�r. 2009’un son 
çeyre�inde ulusal düzeyde ekonomi %6 büyümü� olmas�na 
ra�men i�sizlik oranlar� istikrarl� seyrini korumu�tur. 2008 
y�l�nda %11 düzeyinde olan i�sizlik oran� geçen y�lsonunda 
dramatik bir at��la %14’lerin üzerine ç�km��t�r. (www.setav.
org/ups/dosya/35324.pdf, e.t. 21.09.2010)

Küresel krizin etkileri kentsel i�sizlik oranlar� aç�s�ndan 
daha belirgindir. Bu oranlar dikkate al�nd���nda özellikle son 
1 y�ll�k periyotta kentsel i�sizlik oran�n�n genel i�sizlik verile-
rinden h�zla artt��� görülmektedir. Söz konusu dönemde genel 
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i�sizli�in art�� h�z� %21’de kal�rken, artarken bu oran kentsel 
alanlarda %23’e ula�m��t�r. Bu durum, esasen Türkiye’de i�-
sizlik sorununun en önemli toplumsal sorun oldu�unu aç�kça 
ortaya koymaktad�r. Nitekim kentsel i�sizlik düzeyinin k�rsal 
i�sizlik oran�n�n 1.9 kat üzerine ç�kmas� bu sorunu çarp�c� bir 
�ekilde ortaya koymaktad�r. (TÜ�K (2010), “Hanehalk� ��gücü 
�statistikleri”, �nternet Veri Taban�, www.tuik.gov.tr, Eri�im 
Tarihi: 01.09.2010) 

2.2.1. Vergi Politikalar� ve �stihdam �li�kisi 

Krizin etkilerinin de ötesinde Türkiye’de önemli bir istih-
dam sorunu bulunmaktad�r ve vergi politikalar� da istihdam 
sorununu do�rudan etkilemektedir. Bu konuda ilk ve önem-
li belirleyici unsur istihdam üzerindeki vergi ve di�er kamu 
kesintilerinin yüksek olmas�d�r. ��verene toplam maliyeti 885 
Türk Liras� olan asgari ücret üzerinden i�çinin ald��� net ücret 
576 Türk Liras�d�r. Asgari ücret üzerinde yüzde 34 oran�nda 
vergi, prim, fon vb kamu kesintisi bulunmaktad�r. �stihdam 
üzerindeki bu yükler nedeni ile kay�t d��� istihdam yüksek 
kalmaktad�r. Nitekim 2009 y�l sonunda toplam 21.5 milyon is-
tihdam�n 9.2 milyonu kay�t d��� çal��maktad�r. Bu rakam 2008 
y�l sonunda 8.6 milyon ki�i olmu�tur. Türkiye’de krizin de et-
kisi ile kay�t d��� istihdam geni�lemektedir. ��letmeler rekabet 
güçlerini korumak veya hayatta kalabilmek için bu yüksek 
yükler kar��s�nda kay�t d���na itilmektedir. Kad�n istihdam�n-
da ise toplam 5.9 milyon çal��an�n 3.4 milyonu kay�t d���d�r ve 
kad�nlar�n yüzde 57.5’u sosyal güvencesiz çal��maktad�r.

Türkiye’de istihdam�n yüzde 46’s�n�n sosyal güvenlik pri-
mi asgari ücret üzerinden yat�r�lmaktad�r. �stihdam piyasa-
s�nda ikinci olumsuz etki ise istihdama ili�kin düzenlemele-
rin çok kat� olmas�d�r. �stihdam piyasas�nda çal��ma ücretleri, 
çal��ma ko�ullar�, çal��ma saatleri, çal��ma �ekilleri, i�çi k�dem 
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tazminat� ve sosyal güvenlik sistemine kat�lma konular�nda 
mutlaka esneklikler getirilmeli ve birden çok seçenek sunul-
mal�d�r. �stihdam üzerindeki kamu yükleri azalt�lmadan ve 
esnek istihdam ko�ullar� olu�turulmadan ilave istihdam ya-
rat�lmas� ve �irketlerin rekabet güçlerini artt�rmas� çok s�n�rl� 
kalacakt�r.

Kad�nlar�n çal��mas�n� engelleyen çocuk, ya�l� ve engelli 
bak�mlar�n�n ve bak�m evlerinin devlet taraf�ndan kar��lan-
mas� ve i�veren üzerinden bu maliyetlerin al�nmas� gerek-
mektedir. Kad�nlar�n esnek ve part time çal��malar�na müsa-
ade edilmeli ve bunun için yasalar düzenlenmelidir. (http://
www.marmarakultur.com/DownloadHandler.ashx?...kriz..., 
e.t.20.09.2010)

SONUÇ

2008 y�l�nda ABD’de ba�layan � nansal kökenli krizin reel 
ekonomiye yay�lmas� ile birlikte küresel düzeyde ekonomik 
büyüme ciddi bir �ekilde gerilemi�tir. 2006 ve 2007’de %5’i 
a�an büyüme oranlar� 2008’de %3’e gerilerken, 2009 için ise, 
son 60 y�l�n en kötü ekonomik performans� olan %0,5 düze-
yinde bir daralma beklenmektedir

Finansal piyasalarda ya�anan krizin etkisiyle küresel 
ekonominin resesyon sürecine girmesi, gerek ulusal gerekse 
uluslar aras� ölçekte makro ekonomik politikalar�n devreye 
girmesini sa�lam��t�r. Krizin ilk olarak � nans piyasalar�nda 
ba�lamas�, para politikas�n� gündeme getirmi� ancak h�zl� 
faiz indirimleri ekonominin tekrar canlanmas�na yetmemi�-
tir. Böylece para politikas�n�n yan� s�ra maliye politikas� da 
gündeme gelmi�tir. 

Buna yönelik olarak Krizin ülkemize yans�malar�n� s�n�r-
land�rma ve iç talebi canland�rma amac�yla para politikas� 
ve maliye politikas� devreye girmi�tir. Uygulamaya konan 
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tedbirler; likidite destekleri, vergi ve prim destekleri, üretim 
ve ihracata yönelik kredi ve garanti destekleri ve � nansman 
destekleri olarak belirtilebilir. Ayr�ca, Haziran 2009 dönemin-
de büyük proje yat�r�mlar�, bölgesel ve sektörel te�vik sistemi 
ve genel te�vik sistemi ile birlikte yeni te�vik sistemine gidil-
mi�tir. Böylece, Büyük proje yat�r�mlar� için 12 sektör (ba�ta 
kara ta��t�, tekstil, konfeksiyon, madencilik, ilaç, kimya, maki-
ne, elektronik, ta��mac�l�k sektörü olmak üzere) belirlenmi�-
tir. Bölgesel ve sektörel te�vik sisteminde ise a��rl�kl� olarak 
Do�u ve Güneydo�u bölgeleri olmak üzere 81 ilin tamam�n�n 
yeni te�vik sisteminden yararlanmas� öngörülmektedir. Yeni 
te�vik sistemiyle birlikte aç�klanan istihdama yönelik paket-
le yakla��k 500 bin ki�iye mesleki uygulamal� ve giri�imcilik 
e�itimi veya do�rudan istihdam imkan�n sa�lanmas� hedef-
lenmektedir. 

Krizlerin öncesinde kötüle�meye ba�layan beklentiler 
ve psikolojik faktörler krizlerin geli�ini h�zland�ran önemli 
unsurlar olmu�tur. Birçok ülkede oldu�u gibi Türkiye’de 
de güncel mali kriz ve sonras�nda kendisini göstermeye 
ba�layan resesyonla beraber, ba�ta mali sektör olmak üze-
re ço�u faaliyet alan�nda istihdam azalt�m�na gidilmi�tir. 
Mevcut krizde baz� kurulu�lar i�çi ç�karma yolunu tercih 
ederken, baz�lar� da dört günlük çal��ma haftas�, ücretsiz 
izinler, ücretleri dondurma ve esnek i� planlar� gibi yön-
temlere ba�vurarak istihdam aç�s�ndan farkl� politikalar 
uygulam��lard�r. 

Dolay�s�yla, krizden sonra daralt�c� önlemlerin al�nmas� ve 
gelir artt�r�c� politikalar�n uygulanmas� ve buna ba�l� olarak 
mali disiplin hede� ne devam edilmesiyle, krizin reel piyasa-
lara olumsuz yans�malar�n�n azalt�lmas� için al�nan yat�r�m 
harcamalar�n� artt�r�c� tedbirlerin bütçe dengesi üzerinde bir 
tehdit olu�turmamas� için dikkatli bir maliye politikas�n�n 
uygulanmas� gerekmektedir.
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SOSYAL GÜVENL�KTE
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Çal��ma Ekonomisi ve Endüstri �li�kileri Bölümü

1. TÜRK SOSYAL GÜVENL�K S�STEM�NDE
 YEN�DEN YAPILANMA (REFORM) �HT�YACI

a) Do�ru tercihlerle, do�rular� fazla olan
 bir sistem olu�turuldu.

Türkiye, 1940’l� y�llar�n ikinci yar�s�ndan itibaren, do�ru 
ad�mlarla bütün çal��an kesimleri “sosyal sigortalar” vas�tas� 
ile sosyal güvenlik kapsam�na almay� amaçlayan bir sosyal 
güvenlik sistemi olu�turmaya amaçlam��t�r. Do�ru ba�lang�ç, 
do�ru tercihler ve do�ru ad�mlar atarak, Türkiye için do�ru-
lar� fazla olan bir sosyal güvenlik sistemi olu�turmu�tur. Nite-
kim, 1990’l� y�llar�n ba��na gelindi�inde yakla��k 50 y�ll�k bir 
sosyal güvenlik tecrübesi ile, kurumsal yap�, mevzuat, � nans-
man, sa�lanan sosyal güvenlik garantisinin seviyesi ve sos-
yal güvenlik bilinci olu�turma bak�m�ndan önemli mesafeler 
kaydedilen ve ba�ar�lar sa�layan bir sosyal güvenlik sistemi 
olu�turmu�tur. O tarih itibar�yla, çal��an ve gelir sahibi olan 
herkesin sosyal sigortalar vas�tas� ile sosyal güvenlik garan-

* Bu makale, 12. Çal��ma Ekonomisi ve Endüstri �li�kileri Bölümleri toplant�-
s�nda, “Çal��ma Sorunlar�” ba�l�kl� oturumda yap�lan tebli� metninin maka-
le haline getirilmi� �eklidir.
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tisine kavu�abilece�i bir sistemin alt yap�s� olu�turulmu�tur. 
Hatta, iste�e ba�l� sigortal�l�k, topluluk sigortas�, yurtd��� hiz-
met borçlanmas�, farkl� kurumlarda geçen hizmetlerin birle�-
tirilmesi gibi uygulamalarla sistem esnetilerek isteyen herkesi 
sisteme girmesine imkan veren “Türkiye’ye has” bir sistem 
yarat�lm��t�r.

b) Türk sosyal güvenlik sistemi, iyi yönetilemeyen
 bir sistemin problemlerini ya�am��t�r.

Türk sosyal güvenlik sistemi ve özellikle sosyal sigortalar, 
zaman içinde temel sosyal güvenlik (sigortac�l�k) ilkelerine 
ayk�r� müdahalelerle ray�ndan ç�kar�lm��t�r. Dikkat çekici olan 
husus, bu müdahalelerin büyük ölçüde sistemle ilgili bütün 
sosyal tara	 ar�n görü� birli�i ile gerçekle�tirilmi� olmas�d�r. 
Özerk yönetim anlay��� gere�i aralar�nda menfaat çat��mas� 
oldu�u varsay�lan farkl� kesimler, sosyal güvenlik sistemine 
yönelik ayk�r� müdahaleler konusunda bir uzla�ma içine gir-
mi�ler, en az�ndan sessiz kalarak yanl�� kararlar� onam��lar-
d�r. Emeklilik ya��n�n dü�ürülmesi ve hizmet borçlanmalar� 
uygulamalar�na i�veren kesimi sessiz kal�rken, prim a	 ar�na 
da sigortal�lar (meslek örgütleri) sessiz kalm��lar, en az�ndan 
“yüksek sesle” itiraz etmemi�lerdir. Bu bak�mdan, hiçbir sos-
yal taraf�n kusuru di�erinden daha az de�ildir. K�saca belirt-
mek gerekirse, Türk sosyal güvenlik sistemi “iyi yönetileme-
meden” kaynaklanan problemlerle kar��la�m��t�r.

�yi yönetilemeyen Türk sosyal güvenlik sistemi, zaten ge-
li�mekte olan bir ülke olarak sosyal güvenli�in her alan�nda 
ya�anan “yetersizlik” problemi ile de kar��la��nca sistemin 
sürdürülebilirli�i tart���lmaya ba�lanm��t�r. Bu yetersizlik;

• Sosyal güvenlik için tahsis edilen kaynaklar�n yetersizli�i 
(GSY�H’n�n % 9-12 si aras�nda de�i�en pay), 
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• Koruma kapsam�na al�nan ki�i bak�m�ndan yetersizlik (i�-
gücünün ancak % 51 ini, toplam nüfusun da yüksek ba-
��ml�l�k oran� dolay�s�yla % 80’ini kapsama alan)

• Sigorta kollar� itibar�yla yetersizlik (i�sizlik sigortas� 
ancak 1999’da olu�turulmu�, aile ödenekleri sigortas� 
yok, i�sizlik sigortas� da i�sizlerin % 5-6’s�n� kapsama 
alabiliyor)

• Sa�lanan koruma garantisinin seviyesi dü�ük (özellikle 
Ba�-Kurlular bak�m�ndan asgari ücretin alt�nda olan ya�l�-
l�k ayl�klar�n�n dü�üklü�ü),

�eklinde kendini göstermi�tir. Yetersizlik problemine ila-
veten özellikle Türk sosyal sigorta rejiminin;

• S�k olarak de�i�tirilen, karma��k, haklar�n ve yükümlülük-
lerin takibini zorla�t�ran bir mevzuata,.

• Da��n�k ve etkin çal��mayan bir kurumsal yap� ve bürok-
rasiye a��na saplanm�� bir organizasyon yap�s�na, ve,

• Farkl� sigorta rejimleri aras�nda norm ve standart birli�i 
olmayan bir i�leyi�e,

Sahip olmas� dolay�s�yla 1990’l� y�llar�n sonunda herkesin 
�ikayet etti�i, kimseyi memnun etmeyen bir sistem ortaya 
ç�km��t�r. Bu olumsuz geli�meler olurken, özellikle, sosyal si-
gorta kurumlar�n�n � nansman aç�klar� öne ç�kar�larak 1990’l� 
y�llarda hemen hemen her siyasi iktidar sosyal sigorta reji-
minde özellikle emeklilik ya��n�n yükseltilmesi, prim tahsila-
t�n�n art�r�lmas� ve prime esas kazançlar�n yükseltilmesi gibi 
tedbirleri içeren de�i�iklikler ve düzenlemeleri gerçekle�tir-
mek istemi�lerdir. Bunlardan en sonuncusu ve kapsaml�s� 
1999 y�l�nda 4447 say�l� Kanunla gerçekle�tirilen de�i�iklikler 
olmu�, ancak bu düzenlemeler de eski sistemle devam� müm-
kün k�lmam��t�r.
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c) Niçin Reform?

2002 y�l� sonunda, Hükümet Acil Eylem Plan� ile ba�layan 
kapsaml� reform çal��malar� 2004 y�l�ndan itibaren yo�unluk 
kazanm��t�r. Çok genel bir ifade ile mevcut sosyal güvenlik 
sisteminin yeniden yap�land�r�lmas�na yönelik çal��malar�n 2 
temel amac�;

• “Bütün nüfusu kapsayan, Adil, kolay eri�ilebilir, yoksullu-
�a kar�� etkin koruma sa�layan, “mali aç�dan sürdürülebi-
lir”, bütünle�tirilmi� bir sosyal koruma sistemi olu�turma” 
(kapsam ve etkinlik amac�)

• “Gelir-gider dengesinin (aktüeryal denge) sa�land���, (orta 
ve uzun dönem) aç�k vermeyen, sürdürülebilir bir sosyal 
sigorta sistemi olu�turma” (mali hedef),

Olarak belirtilmi�tir. Bu iki amaç içinde de özellikle 1990’l� 
y�llardan sonra sosyal sigorta kurumlar�n�n � nansman aç�k-
lar� öne ç�kar�larak reformun öncelikli gerekçeleri aras�nda 
say�lm��t�r. 

2. YEN�DEN YAPILANMANIN (REFORMUN)
 GEREKÇES� OLARAK F�NANSMAN PROBLEM�

a) Finansman probleminin boyutlar�

Türk sosyal sigorta sistemi, niteli�i de�i�mekle birlikte, 
1970’li y�llardan sonra sürekli ve zaman içinde kronik hale 
gelmi� “çok boyutlu” bir � nansman problemi ile kar��la�-
m��t�r. Nitekim, Türk sosyal güvenlik sisteminin � nansman 
problemi;

• 1960-80’li y�llar aras�nda, GSY�H’n�n % 40’�na ula�an sos-
yal sigorta fonlar�n�n hangi alanlarda de�erlendirilece�i 
(fonlar�n yat�r�m�), prime esas kazançlar�n ve prim tahsilat 
oranlar�n�n dü�üklü�ü,
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• 1990’l� y�llar�n ba��ndan itibaren ise; prim tahsilat� ile ilgi-
li problemlere ilaveten, SSK ile ba�layan ve zaman içinde 
Ba�-Kur ve Emekli Sand���n� da etkileyen ve sürekli ar-
tan � nansman aç�klar� ile bu aç�klar� kar��lamak için artan 
borçlanma ihtiyac�n�n makro ekonomik göstergelere (enf-
lasyon, tasarruf, yat�r�m, büyüme) olumsuz etkileri,

�eklinde kendini göstermi�tir. Bu problem 1990’l� y�llar�n 
ikinci yar�s�ndan itibaren sosyal sigorta kurumlar�n�n aç�klar� 
önce sosyal sigorta sisteminin, daha sonra da temel ekonomik 
göstergeleri olumsuz olarak etkileyen makro bir problem ola-
rak tan�mlanmaya ba�lam��t�r. Sosyal sigorta kurumlar�n�n 
� nansman aç�klar�n�n kapat�lmas� için yap�lan transferler ve 
bu amaçla gerçekle�tirilen iç borçlanma, bütün olumsuz eko-
nomik geli�melerin ve bu sorunlar� a�mak için uygulamaya 
konulmak istenen ekonomik istikrar programlar�n�n ba�ar�-
s�n� etkileyen temel faktörlerden biri olarak kabul edilmeye 
ba�lanm��t�r. Nitekim, IMF ile yürütülen istikrar program� 
görü�melerinin temel maddelerinden birini sosyal sigorta 
kurumlar�n�n � nansman aç�klar� ve kapat�lmas� için al�nacak 
tedbirler olu�turmu�tur. 

Sosyal sigorta kurumlar�n�n � nansman aç�klar�n� gider-
meye yönelik tedbirler, 4447 Say�l� Kanunla al�nanlar da da-
hil olmak üzere, benzer nitelikte olmu�tur. Bu tedbirler genel 
olarak sistemin gelirlerini art�rmaya yönelik düzenlemelerle 
giderleri azaltmaya yönelik de�i�iklikleri ayn� zamanda yü-
rürlü�e koyarak çift yönlü bir bask� ile aç�klar� kapatmaya 
yönelik tedbirlerden olu�mu�tur. Problemin te�hisi yan�nda 
al�nacak tedbirler bak�m�ndan da büyük benzerlikler vard�r.

Finansman krizinin boyutlar�n� ortaya koymak ve bir an-
lamda yeni yap�lacak düzenlemeler lehine kamuoyu olu�tur-
mak için aç�klarla ilgili olarak s�kl�kla kullan�lan argümanlar-
dan birini, sosyal sigorta kurumlar�na aç�klar� kapamak için 
Hazine’den yap�lan transferlerin iç piyasadan borçlanma be-
deli de dikkate al�narak ula�t��� tutarla ilgili de�erlendirme-
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ler olu�turmu�tur. Buna göre; 2005 y�l� itibar�yla bu borçlar�n 
birikimli tutar� 578.5 milyar TL olup, bu miktar�n 2005 y�l� 
GSMH’sinin 1.2 kat� ve 2005 y�l� toplam borç stokunun 1.66 
kat� oldu�u belirtilmi�tir. Benzer bir de�erlendirme, sosyal 
sigorta kurumlar�na yap�lan bütçe transferlerinin GSY�H’na 
oran� bak�m�ndan yap�lm�� ve 1998 y�l�nda % 2.13 olan bu 
oran�n, 2000 y�l�nda 1.94’e dü�mü� (4447 say�l� Kanun etkisi), 
sonra tekrar yükselerek 2003 y�l�nda % 3.49 ve 2005 y�l�nda % 
3.59 olmu�tur. Öte yandan prim gelirlerinin ayl�k ve giderleri 
kar��lama oran� % 70 iken, 2005 y�l�nda % 59.2 ye dü�mü�tür. 

b) Reformun mali hede	 eri

Yukar�da belirtilen � nansman problemlerinden hareketle 
hayata geçirilmesi planlanan reformun mali hede	 eri;

• Öncelikle (2005-2007 dönemi) GSMH’nin % 4.5’unu a�ma-
mas�n� sa�lama (k�sa dönem hede� )

• 2015 y�l�nda mevcut aç�k oran�n�n 1 puan alt�na dü�ürme 
(orta dönem hede� ) ve nihayet; 

•  2035-2040 y�llar� aras�nda (uzun dönem) GSMH’nin %1’ini 
a�mayacak bir seviyede tutma (uzun dönem hede� ), 

olarak belirlenmi�tir. Öncelikle vurgulanmas� gereken, 
reformun mali hede	 eri gerçekle�tirme konusunda, emekli-
lik ya�� ile ilgili kademeli geçi�te oldu�u gibi uzun dönemli 
hede	 er belirlemi� oldu�udur. Finansmanla ilgili hede	 erin 
reform bak�m�ndan ta��d��� önem, reform gerekçelerinin be-
lirtildi�i Beyaz Kitap’ta “uzun dönemde yoksullu�u ortadan 
kald�racak en etkin politikan�n; Makro-ekonomik istikrar�n 
sa�land��� bir ortamda verimlilik art���na dayal� bir ekonomik 
büyüme ve istihdam art��� ile mümkün olabilece�i ve sosyal 
güvenlik sisteminin � nansman aç�klar�n�n azalt�lmas�na yö-
nelik düzenlemeler (reform) iç borçlanma gere�ini azaltt��� 
ölçüde reel faiz oranlar�n� dü�ürerek büyüme sürecine katk�-
da bulunacakt�r” görü�ü ile dile getirilmi�tir.
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c) Finansman Aç�klar�n�n Gerekçeleri

5510 say�l� Sosyal Sigortalar ve Genel Sa�l�k Sigortas� 
Kanunu’nun (SSGSSK), genel gerekçesinde, sosyal sigorta 
kurumlar�n�n � nansman aç�klar�, gelirleri azalt�c� ve giderleri 
art�r�c� faktörler ba�l�klar� alt�nda s�ralanm��, buna göre gelir 
azalt�c� faktörler;

• Erken emeklilik uygulamas�,

• Prime esas kazanc�n dü�üklü�ü,

• Kay�td��� istihdam�n yüksekli�i,

• Prim tahsilat oran�n�n dü�üklü�ü,

• Af ve prim ödeme kolayl��� gibi uygulamalarla prim öde-
me e�iliminin azalmas�,

• Prime esas kazanç s�n�rlar�n�n dü�üklü�ü,

• Fon gelirlerinin yetersizli�i,

Olarak s�ralan�rken, sistemin giderlerini art�ran faktörler 
olarak da;

• Erken ya�ta emeklilik uygulamalar�, 

• Prim kar��l��� olmayan ödemeler,

• Borçlanma uygulamalar�, 

• Ortalama hayat süresinin art��� dolay�s�yla ayl�k ba�lama 
sürelerinin uzamas�,

• Ayl�klar ve sa�l�k ödemeleri ile ödenen primler aras�ndaki 
ili�kinin zay�	 ���,

• Ayl�k ba�lama oran�n�n yüksekli�i,

S�ralanm��t�r. Bu say�lan sebepler, baz� ufak farkl�l�k-
lar olmakla birlikte sosyal güvenlik sisteminin bütün ta-
ra	 ar�nca kabul edilen gerekçelerdir ve sistemin yeniden 
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yap�land�r�lmas� (reform) sürecinde yeni sistemle birlikte 
ortadan kald�r�lmas� gereken problem alanlar�n� da olu�-
turmaktad�r. 

3. SOSYAL GÜVENL�K REFORMUNUN
 MAL� HEDEFLER� VE BEKLENT�LER

a) Mali hede	 eri gerçekle�tirmeye yönelik tedbirler

5510 say�l� Kanunun genel gerekçesinde belirtilen gerek-
çelere uygun olarak yeni sosyal sigorta rejiminin i�leyi�inde 
problemin kaynaklar�n� ortadan kald�r�c� tedbirler al�nmas� 
öngörülmü�tür. Bu çerçevede, 5510 say�l� Kanunla getirilen 
düzenlemelerle gelirleri art�r�c� tedbirler olarak;

• Prim oranlar�n�n art�r�lmas�, 

• Prime esas kazanç kapsam�n�n geni�letilmesi,

• Prime esas kazanç s�n�rlar�n�n yükseltilmesi,

• Prim tahsilat oran�n�n art�r�lmas�,

• Kay�t d��� çal��man�n önlenerek, kaçak sigortal� çal��ma, 
çal��anlar�n da eksik gün ve dü�ük  kazanç bildiriminin 
önlenmesi,

Giderleri azalt�c� tedbirler kapsam�nda da;

• Ayl�k ba�lama oranlar�n�n dü�ürülmesi

• Emeklilik ya��n�n yükseltilmesi,

• Harcamalar�n, özellikle sa�l�k harcamalar�n�n azalt�lmas�,

• Yersiz ödemelerin azalt�lmas�

Öngörülmü�tür. Bu tedbirlerin mali hede	 erin gerçekle�ti-
rilmesine yönelik muhtemel etkileri, yeni sistemin yürürlü�e 
girmesinden itibaren geçen 2 y�ll�k süre de dikkate al�n�nca ta-
kip eden de�erlendirmeleri yapmak mümkün görünmektedir. 
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b) Prim oranlar� ve Prime Esas Kazançlarla �lgili
 Düzenlemeler

Anayasa Mahkemesinin iptal ve yürürlü�ü durdurmadan 
önceki �ekli ile 5510 say�l� Kanun, sosyal güvenlik reformu 
ile gerçekle�tirilmek istenen amaçlar bak�m�ndan daha uygun 
bir sistemati�e sahipti. �ptalden sonraki �ekli ile 5510 say�l� 
Kanun, sosyal güvenlik reformunu norm ve standart birli�i 
sa�lama amac�ndan uzakla�t�rm��t�r. Son �ekli ile 5510 say�l� 
Kanunla getirilen prim oranlar� ve prime esas kazançlarla il-
gili düzenlemeleri irdelemek gerekirse; 

• 5510 say�l� Kanunun primlerle ilgili düzenlemeleri büyük 
ölçüde “sosyal sigortac�l�k tekni�ine” en uygun sigorta re-
jimi olarak kabul edilen 506 say�l� Kanun düzenlemeleri 
esas al�narak düzenlenmi�tir.

• Primlerin � yat olma özelli�i güçlendirilerek (çoklu prim 
ilkesi ile) sigortal�ya yap�lan her türlü ödemenin kar��l�-
�� al�nmaya çal���lm��t�r. (� ili hizmet zamm�, kadrosuzluk 
sebebi ile emeklilik, iste�e ba�l� sigortal�lar, GSS için gelir 
testi uygulamalar� vb),

• Primler her türlü sigorta ve yönetim giderlerini kar��lamak 
için al�nacakt�r.

• Sosyal güvenlik kanunlar� d���nda Kurum giderlerini ar-
t�racak yasal düzenlemelerin Kuruma getirece�i mali yük 
merkezi yönetim bütçesinden kar��lanacakt�r.

• Prim oranlar�n�n yüksekli�i dikkate al�narak prim oranlar� 
ayn� b�rak�lm��, hatta dü�ürülmü�tür (4/1-b’liler için).

• 4/c’lilerin kapsam d���nda kalmas� prim oranlar� ile ilgili 
düzenlemelerdeki yeknesakl��� bozmu�tur.

• �ste�e ba�l� sigortal�lardan GSS primi al�nmas� öngörül-
mü�tür.
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• Baz� sigortal� gruplar� için sosyal amaçlarla prim-sa�lanan 
fayda ili�kisi kopar�lm��t�r (5. madde kapsam�ndakiler).

• Sosyal Güvenlik Destek Primi, “cezaland�rma”, “zorlaya-
rak vazgeçirme” arac� haline getirilmi�, Kurum için “sebep-
siz zenginle�me” yaratan bir kaynak haline dönü�mü�tür

5510 say�l� Kanunla getirilen yeni sistemin, prim oranlar�n� 
yükselterek sosyal güvenlik sisteminin gelirlerini art�rma im-
kan� yoktur. Nitekim, tablo 1 deki veriler, ülkemizdeki prim 
oranlar�n�n üst s�n�rda oldu�unu, ve daha fazla art�r�lmas�n�n 
mümkün olmad���n� ortaya koymaktad�r. E�er mutlaka bir 
de�i�iklik olmas� gerekirse prim oranlar�n�n dü�ürülmesi ge-
rekmektedir. Tablo verileri, FBMG bak�m�ndan 6-11 bin dolar 
gelire sahip olan toplam 34 ülkeden 18 inde toplam prim ora-
n� % 20 civar�nda iken yaln�zca 2 ülkede % 40 �n üzerindedir 
ve Türkiye bu grupta yer almaktad�r. Bütün ülkeler bak�m�n-
dan 172 ülkenin ancak 9 tanesi % 40’�n üzerinde prim oran� 
olan ülkeler içinde yer almaktad�r. 

Tablo 1. Çe�itli Ülkelerde Prim Oranlar� (Toplam)

FBMG ($) ÜLKELER 0 - 20 21- 30 31 - 40 41 +

0-5999 70 47 19 2 2

6000-10999 34 18 8 6 2

11000-15999 18 10 1 6 1

16000-20999 8 4 1 1 2

21000-30999 17 9 1 6 1

31000-40000 19 9 7 2 1

40000- 6 4 2 - -

TOPLAM:  172 101 39 23 9

SSA, “Social Security Programs Throughouth the World:2008-2009”, USA
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Acaba, toplam prim oran� de�i�tirilmeden prim yükünün si-
gortal�, i�veren ve devlet aras�ndaki da��l�m� de�i�tirilebilir mi? 
Bu soruya verilecek cevap da olumsuz görünmektedir. ��veren-
lerin prim yükünün % 50-64 aras�nda de�i�ti�i dikkate al�n�nca 
bu oran�n yükseltilmesi mümkün görünmemektedir. Nitekim, 
5510 say�l� Kanunla getirilen düzenlemeler ile i�verenlerin prim 
yükünün art�r�lmas� de�il, azalt�lmas�na yönelik olarak düzen-
lemeler getirilmi� bu çerçevede uzun vadeli sigorta kollar� ile 
genel sa�l�k sigortas� primlerinin ¼ oran�nda devlet katk�s� ön-
görülmü�tür. Ayn� �ekilde, istihdam� da te�vik amac�yla i�veren 
prim hissesinin 5 puanl�k k�sm� devlet taraf�ndan ödenecektir. 

Prime esas kazançlar bak�m�ndan yap�lan düzenlemeleri 
ise ana esaslar� ile a�a��daki ba�l�klar alt�nda toplamak müm-
kündür. Buna göre;

• Sigortal�n�n bütün kazanc�ndan prim al�nmas� temel ilke 
olarak benimsenmesine ra�men, tespit, denetim ve uy-
gulama güçlükleri dolay�s�yla prime esas kazançlar�n be-
lirlenmesinde farkl� çal��an gruplar� için farkl� yöntemler 
benimsenmi�tir.

• Bugünkü �ekli ile prime esas kazançlar�n tespiti ile ilgili 
düzenlemeler, reformun norm ve standart birli�i sa�lama 
hede� nden uzakt�r. 

• 4/a kapsam�ndaki sigortal�lar için bütün ücret ve ücret d��� 
ödemeler, üst s�n�r� a�ma pahas�na prime esas kazançlara 
dahil edilmi�, baz� istisnalar hariç sosyal yard�mlar prime 
esas kazançlara dahil edilmi�tir.

• Alt ve üst s�n�r, önceki mevzuata göre belirlenmi�, ancak 
4/a’l� sigortal�lar�n tavan� a�an sosyal ödemeleri ile 4/c’li 
sigortal�lar için uzun vadeli sigorta kollar� bak�m�ndan ta-
van uygulamas� kald�r�lm��t�r. 

• Prime esas kazançlarla ilgili en olumsuz düzenlemeler 4/b 
kapsam�ndaki sigortal�lar için yap�lm��, alt ve üst s�n�rlar 
aras�nda kalmak �art�yla sigortal�n�n beyan�na b�rak�lm��t�r.
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• �lk defa, çal��an ancak dü�ük gelirli olan sigortal�lar zorun-
lu sigortal�l�k kapsam� d���nda b�rak�lm��t�r. 

• Prime esas kazançlar bak�m�ndan en radikal de�i�iklikler 
4/c kapsam�ndaki sigortal�lar için yap�lm��, sigortal�lar�n 
bütün kazançlar�ndan prim al�nmas� öngörülmü�tür

• Yap�lan düzenlemeler çerçevesinde reformun, prime esas 
kazançlar bak�m�ndan en fazla en fazla art�� bekledi�i kesim 
4/c’li sigortal�lard�r. Ancak, 4/c’li sigortal�lar bak�m�ndan 
beklenen gelir art���n�n gerçekle�memesinin en önemli se-
bebi, 5510 say�l� Kanun hükümlerinin ilk defa 1.10.2008 tari-
hinden sonra sigortal� olanlar için geçerli olacak olmas�d�r. 

• GSS için uygulanmas� öngörülen gelir testinin hayata ge-
çirilmesi potansiyel olarak gelir art�r�c� bir etkiye sahip ol-
makla birlikte geçi� süreci ertelenmi�tir. 

Yukar�da belirtilen düzenlemeleri birlikte de�erlendirmek 
gerekirse, 5510 say�l� Kanunla getirilen prime esas kazançlarla 
ilgili düzenlemeler, 4/a’l� sigortal�lar için k�sa dönemde gelir 
art��� sa�lamayacakt�r. 4/b’li sigortal�lar için se gerçek bir ge-
lir azalmas� ya�anacakt�r. 4/c’li sigortal�lar için beklenen art�� 
ise ancak uzun dönemde gerçekle�ebilecektir. 

Tablo 2. Prime Esas Kazanç Aral�klar� Bak�m�ndan % 20’lik
   Dilimlere Göre Sigortal�lar�n Da��l�m� (�ubat 2010)

SSA, “Social Security Programs Throughouth the World:2008-2009”, USA
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Nitekim, Tablo 2’deki veriler, prime esas kazançlar bak�-
m�ndan geçen süre içinde bir de�i�iklik olmad���n�, sigorta-
l�lar�n % 85 inin prime esas kazançlar�n en dü�ük % 20’lik 
diliminden prim ödedi�ini ortaya koymaktad�r. Yine tablo 
verileri, 4/b’li sigortal�lar�n tamam�na yak�n�n�n taban üze-
rinden prim ödedi�ini ortaya koymaktad�r. �a��rt�c� olan bir 
ba�ka husus ise 4/c’li sigortal�lar bak�m�ndan tavandan prim 
ödeyenlerin olmamas�d�r

c) Prim Tahsilat�n� Art�rma ve Kay�t D��� Çal��may�
 Önlemeye Yönelik Düzenlemeler

5510 say�l� Kanunla, özellikle istihdam� te�vik edici dü-
zenlemeler de devreye konularak prim tahsilat� art�r�lmaya 
çal���lm��, borcu olmayan 4/a’l� sigortal�lar�n i�verenlerin 
primlerinin 5 puanl�k k�sm�n�n devlet taraf�ndan ödenmesi 
bu amaçla getirilmi�tir. Prim tahsilat� ve kay�td��� çal��man�n 
önlenmesine yönelik tedbirler bak�m�ndan gelinen nokta ile 
ilgili tespitler �unlard�r:

• Al�nan bütün tedbirlere ra�men, prim tahsilat�n� art�rma-
ya yönelik geli�meler, henüz beklenen sonucu vermemi� 
görünmektedir. 

• 2009 y�l� aral�k ay� rakamlar�na göre 4/a’l� sigortal�lar için 
% 87; 4/b’li sigortal�lar için % 94 olan prim tahsilat oran-
lar�, prim yap�land�rmalar� ve bu aya has ilave tahsilatlar 
dolay�s�yla gerçek oranlar olmaktan uzakt�r.

• May�s 2010 itibar�yla Kurumun, 4/a kapsam�ndaki sigor-
tal�lar için prim alaca�� 26.5 milyar TL, 4/b kapsam�nda-
ki sigortal�lar için ise 30.5 milyar TL olmak üzere toplam 
56 milyar TL’dir. Bu miktar, 2010 y�l� Kurum bütçesinin % 
47’sine, 2010 y�l� tahmini prim gelirlerinin % 93’üne denk 
gelmektedir.
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• Prim borçlar�n�n yeniden yap�land�r�lmas� sosyal güvenlik 
sisteminin hiç gündemden dü�meyen konular�ndan birini 
olu�turmaktad�r, kas�m 2010 tarihi itibar�yla yeniden ve 
kapsaml� bir yeniden yap�land�rma program� konu�ul-
maktad�r. 

• Kanunun yürürlük tarihinden önce 5763 say�l� Kanunla 
getirilen “�stihdam� Te�vik Uygulamalar�” kapsam�nda 
kad�n, genç ve özürlü istihdam� ile ilgili prim te�viklerinin 
yan�s�ra 4/a kapsam�ndaki sigortal�lar� çal��t�ran i�veren-
lerin prim borcunun olmamas� �art�yla 5 puanl�k i�veren 
hissesinin devlet taraf�ndan ödenmesi önemli ve maliyet 
dü�ürücü bir uygulama olmu�tur.

• Reformun, kay�t d��� çal��man�n önlenerek sigortal� say�-
s�n�n art�r�lmas� hede�  ve gelir art�rma hede� , ekim 2008 
ekonomik krizi ile akamete u�ram��t�r. 

• Ekim 2008-mart 2009 döneminde 4/a kapsam�ndaki si-
gortal� say�s� % 8 azalm��, sigortal� say�s� ancak mart 2010 
tarihinde eylül 2008 seviyesine gelmi�tir. Kanunun yürür-
lük tarihi ba�lang�ç al�n�rsa Temmuz 2010 tarihi itibar�yla 
sigortal� say�s�ndaki art�� % 6 civar�ndad�r. 

• Kriz döneminde, 4/b’li sigortal�lar�n say�s� sürekli olarak 
dü�mü�, dü�ü� % 8 e yakla�m��t�r. Temmuz 2010 tarihi iti-
bar�yla toplam 4/b’li sigortal� say�s� hala ekim 2008 tari-
hindeki sigortal� say�s�n�n alt�ndad�r. 

• % 5 lik prim katk�s�n�n primlerini düzenli ödeyen 4/b’liler 
için uygulanmamas� önemli bir eksiklik olmu�tur.

•  4/c kapsam�ndaki sigortal� say�s�, art�� bir yana ekim 2009 
tarihindeki sigortal� say�s�n�n yakla��k % 2 alt�ndad�r. 

• Toplam sigortal� say�s�, ekim 2008-temmuz 2010 tarihleri 
aras�nda yaln�zca % 4 civar�nda artm��t�r
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2 y�ll�k bir süre sosyal güvenlik reformunun beklenen et-
kilerini ölçmek bak�m�ndan yetersiz olmakla birlikte, geçen 
22 ayl�k döneme ait veriler beklenen sonuçlar�n al�namad���n� 
ortaya koymaktad�r. 2001 y�l� krizinin 1999 y�l�nda 4447 say�l� 
Kanunla getirilen tedbirleri akamete u�ratmas�na benzer bir 
�ekilde ekim 2008 tarihinde ba�layan kriz de 5510 say�l� Ka-
nunla al�nmak istenen sonuçlar� akamete u�ratm��, en az�n-
dan �u ana kadar beklenen sonuçlar�n al�nmas�n� engellemi� 
görünmektedir. 

4) REFORMUN G�DERLER� AZALTMAYA YÖNEL�K
 TEDB�RLER� VE ETK�LER�

Sosyal güvenlik reformunun sistemin giderlerini azaltma-
ya yönelik etkileri, orta ve uzun dönemde etkisini gösterecek 
düzenlemelerdir. Bu çerçevede, 1999 y�l�nda 4447 say�l� Ka-
nunla yürürlü�e konulan kademeli olarak emeklilik ya��n�n 
yükseltilmesi ile ilgili düzenleme aynen benimsenmi� ilave-
ten 2037 y�l�ndan itibaren emeklilik ya��n�n tekrar kad�n ve 
erkekler için 65 e yükseltilmesi benimsenmi�tir. 

Benzer �ekilde, ayl�k ba�lama oranlar�n�n dü�ürülmesi ve 
güncelleme katsay�s� ile ilgili de�i�iklikler de ayl�k seviyeleri-
nin azalt�lmas�na yol açacak, ancak bu sebepten kaynaklana-
cak gider azal��lar� da uzun dönemde gerçekle�ebilecektir. 

Beklentilerin aksine sa�l�k harcamalar�ndaki h�zl� art�� ve 
özellikle ekonomik kriz dolay�s�yla emekli say�s�ndaki art�� 
geçen 2 y�ll�k dönemde giderlerin azalmas�na de�il art���na 
yol açm�� görünmektedir. Nitekim, toplam olarak ya�l�l�k ay-
l��� ba�lanan sigortal� say�s�, 2007 y�l�nda % 4.4; 2008 y�l�nda 
% 6; 2009 y�l�nda % 5.3 ve temmuz 2010 tarihi itibar�yla % 7.7 
artm��t�r. Kriz ve özelle�tirmeler sebebiyle artan emekli say�-
s� giderleri azalt�c� tedbirleri etkisiz k�lm��t�r. Bu geli�melerin 
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sonucu olarak sosyal sigortalar�n sa�l�k göstergesi olarak ka-
bul edilen aktif/pasif sigortal� oran�ndaki kötüle�me devam 
etmi� görünmektedir. 

Tablo 4. Y�llara Göre Aktif/Pasif Sigortal� Oran�

Y�llar 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Aktif/pasif 
oran�

2.04 1.99 1.93 1.92 1.95 1.95 1.87 1.78 1.83

Ayl�klar�n seviyesindeki dü�ü�, Kurum aç�klamalar�ndan 
da yans�yan �ekli ile küçük de olsa etkisini göstermeye ba�-
lam�� ancak henüz sistemin gelir-gider dengesini etkileyecek 
boyutta de�ildir. Ancak uzun dönemde bu sebeple ortaya ç�-
kan gider art��� önemli miktarlara ula�abilecektir. Nitekim; 

• Yap�lan hesaplamalara göre prim gün say�s� artmas�na 
ra�men, 5510 say�l� Kanuna göre ba�lanan ayl�klar 4447 
say�l� Kanuna göre ba�lanan ayl�klar�n % 65 ine kadar dü-
�ecektir.

• Yeni sistemde 33 y�l prim ödeyen ki�inin ayl��� bile 4447 
say�l� Kanuna göre hesaplanan ayl���n ancak % 90’� kadar 
olacakt�r. Dü�ü� % 8-35 aras�nda de�i�ecektir.

• 506 say�l� Kanunla bir kar��la�t�rma yap�ld��� zaman 5510 
say�l� Kanuna göre ba�lanacak ayl�klar % 32 seviyesine ka-
dar dü�ebilecektir. 

• 2010 y�l� temmuz ay� verilerine göre 4/a kapsam�ndaki si-
gortal�lar için en dü�ük ayl�k 692 TL, en yüksek ayl�k ise 
1191 TL’dir. 2009 y�l� may�s ay�na kadar yay�nlanan Kurum 
ayl�k mali istatistiklerinde en yüksek ayl�k 2.136 TL’ye ka-
dar yükselmi�ti.
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424257,2%64.440297136.8792010

56,0%97.414307054.5792009

64,6%84.482307054.5462008

60,9%72.295287244.0512007

66,3%62.742287241.6192006

59,2%52.144267430.8822005
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59,1%35.835307021.1782003
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Prim Gelirlerinin Emekli
Ayl�klar�n� ve Sa	l�k

Ödemelerini Kar��lama Oran�

Toplam
Ödeme

(milyar TL)

Sa	l�k
Ödemeleri

(%)

Emekli
Ayl�	�

Ödemeleri
(%)

Devlet
Katk�s� Hariç
Prim Gelirleri

(milyar TL)

Y�llar

Genel sa�l�k sigortas�na geçi�le ilgili süreçte �u ana kadar 
ya�ananlar, giderleri art�r�c� yönde olmu�tur. Sa�l�kta dönü-
�üm projesinin gecikmesi ve sevk sisteminin uygulamaya 
konulamamas� sa�l�k harcamalar�n� art�rm��t�r. Sa�l�k harca-
malar�ndaki art�� sa�l�k hizmetlerine ula��m�n kolayla�mas� 
ile ertelenmi�-geciktirilmi� sa�l�k hizmeti talebinin uyar�lma-
s� ile gerçekle�mi� görünmektedir. Bu faktörlere, her dönem 
ya�anan suistimaller de eklenince harcamalardaki art�� kaç�-
n�lmaz olmu�tur. Prim gelirlerinin giderleri kar��lama oran� 
ile ilgili a�a��daki tablo verileri bu olumsuz geli�meyi ortaya 
koymaktad�r.

Prim gelirlerinin giderleri kar��lama oran�

Sosyal güvenlik reformu ile � nansal göstergelerdeki iyi-
le�me beklentisi olan alanlardan birini de aç�klar dolay�s�yla 
sisteme yap�lan bütçe transferleri olu�turmaktad�r. Tablo ve-
rileri geçen süre içinde bir iyile�me olmad���n�, aksine art�� 
oldu�unu,
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4343
3.17 (5,43)32.6622010 (ocak-

temmuz)

5,5650,252.599.6912009

3.695.935.016.4032008

3.9244.433.060.2412007

3.02-1.822.892.0002006

3.5923.923.322.0002005

3.3718.518.830.0002004

3.4964.015.883.6172003

2.7675.39.684.0002002

2.3071,25.523.0002001

GSY�H’ya Oran�

(%)

Y�ll�k de	i�im 
(%)

Toplam bütçe Transferi

(Bin TL)

Y�llar

Reformun Mali Sonuçlar�:
DURUM Sosyal Güvenlik Kurumu Bütçe Transferleri

ortaya koymaktad�r. Nitekim, 2010 y�l� itibar�yla 7 ayl�k ve-
rilerden yap�lan tahminler y�l sonu itibar�yla bu oran�n yine 
% 5.5 civar�nda gerçekle�ece�ini göstermektedir.

Son Söz Olarak

5510  Say�l� Kanunun yürürlü�e girmesinden itibaren 
geçen 2 y�ll�k süre, 5510 say�l� Kanunla getirilen tedbirlerin 
olumlu etkilerini tespit bak�m�ndan yeterli bir süre olmamak-
la beraber, � nansmanla ilgili göstergelerde olumlu yönde 
say�labilecek geli�melerin ilk i�aretleri de al�namam��t�r. Ka-
nunun yürürlük tarihinde ya�anan ekonomik kriz reformun 
en büyük �ans�zl���n� olu�turmu�, 1999 Marmara depremi ve 
2001 ekonomik krizlerinin 4447 say�l� Kanunla getirilen dü-
zenlemeleri akamate u�ratmas� gibi, ekim 2008 krizi de re-
formdan beklenen olumlu sonuçlar�n al�nmas�n� engellemi� 
görünmektedir. Bugün gelinen noktada, ilk defa al�nacak 
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tedbirler de�il, daha önce dile getirilen tedbirlerin daha etkin 
olarak uygulanmas�n� öngörülmektedir. Nitekim, SGK’nun, 
2010-2014 dönemi stratejik plan�nda gelir/gider dengesini 
sa�lamak için reform ba�lang�ç gerekçelerinde belirtilen ted-
birleri daha etkin �ekilde hayata geçirilmesinin planland��� 
dikkat çekmektedir. Bu çerçevede, gelir-gider dengesini sa�-
lamaya yönelik tedbirler;

• Kay�t d��� istihdam� azaltmak

• Prim ve prime ili�kin tüm alacaklar�n tahsilat oran�n� art�r-
mak

• Sa�l�k harcamalar�n�, sa�l�k hizmetlerine eri�imi k�s�tla-
madan, etkin ve verimli hale getirmek

• Kaynaklar�n etkin ve verimli kullan�m�n� sa�lamak

• Yersiz ödeme yap�lmas�n� önlemek

�eklinde s�ralanan 5 ana hedefte toplanm��t�r. Krizin etki-
lerinin azalmas�na ba�l� sigortal� say�s�ndaki art�� ve kay�td�-
�� istihdam� önlemeye yönelik tedbirlerin etkinli�inin art���na 
ba�l� olarak toplam sigortal� say�s�ndaki art�� sistemin iyile�-
me göstergelerini olu�turacakt�r. 
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2008 EKONOM�K KR�Z� SÜREC�NDE
TÜRK�YE’DE KISA ÇALI�MA ve KISA
ÇALI�MA ÖDENE�� UYGULAMASI

Doç. Dr. Adnan Mahiro�ullar�*

Yrd. Doç. Dr. Halis Ba�el**

G�R��

Amerika Birle�ik Devletleri’nde dü�ük gelirli vatanda�lara 
verilen konut kredilerinin büyük ölçüde geri dönmemesiyle 
2008’in son aylar�nda ABD’de ba�layan � nans krizi, içinde 
bulundu�umuz küreselle�me sürecinin “Ulusal ekonomilerin 
giderek bir birine ba��ml� hale gelmesi” ba�lam�nda sadece 
bu ülkeyle s�n�rl� kalmam��; küresel boyut kazanarak pek çok 
geli�mi� ve geli�mekte olan ülke ekonomilerini de olumsuz 
etkilemi�tir. Bankac�l�k sektöründe ba�layan kriz, reel sektörü 
de etkileyerek istihdamda daralmalara, keza i�sizlik oranla-
r�nda art��lara neden olmu�tur. 

2008 Ekonomik Krizi’nin ç�k���nda etkili olan � nans yönü, 
Türkiye’yi önemli ölçüde etkilememi�; banka bat��lar�na ne-
den olmaks�z�n yetkililerin de ifadesiyle “te�et” geçmi�tir. Ne 
var ki, 2008 Krizi’nin k�smen de olsa � nans sektöründeki yan-
s�malar�, bu sektörle ili�kili reel sektörü etkilemi�; baz� � rma-
lar�n kapanmalar�na, istihdam hacminde daralmalara, keza 
i�sizlik oran�n�n 2009 y�l� içinde % 4 gibi küçümsenmeyecek 
bir oranda artmas�na sebep olmu�tur. Dolay�s�yla, 2008 Kü-
resel Ekonomik Krizi, bir y�ll�k bir süreçte de olsa Türkiye’de 
istihdam ve i�sizlik üzerinde olumsuz etki yapm��t�r.

* Cumhuriyet Üniversitesi Ö�retim Üyesi.
** Cumhuriyet Üniversitesi Ö�retim Üyesi.
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Tebli�de, i� hukukumuzda 2003 y�l�ndan itibaren esnek 
çal��ma türü olarak yer alan “k�sa çal��ma” ve “k�sa çal��-
ma ödene�i” uygulamas�n�n yasal dayana��, yararlanma 
ko�ullar� ve 2008 Ekonomik Krizi’nin 2009 ve 2010’un ilk 
yar�s�nda Türkiye’de istihdam ve i�sizlik üzerindeki etkileri 
ele al�nacakt�r.

A- Türk �� Hukuku’nda K�sa Çal��ma ve
 K�sa Çal��ma Ödene�i

1- K�sa Çal��ma 

Yasa koyucu, 32 y�l yürürlükte kalan 1475 say�l� �� 
Kanunu’nun yerine, yeni bir �� Kanunu haz�rlarken, ku�ku-
suz 2000’li y�llar�n çal��ma ve ekonomik hayat�nda ortaya 
ç�kan de�i�im / dönü�ümleri de göz önüne alarak 2003’te 
yürürlü�e giren 4857 Say�l� �� Kanunu’nu haz�rlam��t�r. Yeni 
�� Kanunu’nda bir dizi de�i�ikli�e gidilmi�; Kanun’daki de-
�i�ikliklerden biri olan “k�sa çal��ma” kavram�, k�smi süre-
li çal��ma, ça�r� üzerine çal��ma, yo�unla�t�r�lm�� i� haftas�, 
tela�  çal��mas�, ödünç i� ili�kisi gibi atipik / esnek çal��ma 
biçimlerinden biri olarak yer alm��t�r. 

Yasa koyucu, 4857 say�l� �� Kanunu’nun genel gerekçesin-
de, Türk �� Hukuku’na esnek çal��man�n getirilmesini “Küre-
sel rekabetin esnekle�meyi zorunlu k�ld���” dü�üncesine da-
yand�rm��t�r. Dolay�s�yla, çal��ma hayat�nda esneklik olgusu, 
küreselle�menin neden oldu�u uluslararas� ac�mas�z rekabet-
le ili�kilendirilerek öz sermayesi yetersiz, üretim teknolojile-
rini yenileyemeyen � rmalar�n güç durumda kalaca�� öngörü-
süyle hem i�verenler, hem de i�çilerin yarar�na bir uygulama 
�eklinde dü�ünülmü�tür. 
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1980 sonras�, ba�ta geli�mi� ülkelerde olmak üzere, gi-
derek artan i�sizlik oranlar� kar��s�nda yöneticiler, i�sizlik-
le mücadelede mevcut pasif ve aktif istihdam politikalar�n� 
gözden geçirerek haftal�k çal��ma saatlerinin k�salt�lmas�, 
geleneksel çal��ma kurallar�n� esnekle�tirip deregülasyona 
gidilmesi gibi ilave önlemler alm��lard�r. Nitekim, Avrupa 
Birli�i’ne tam üyelik sürecinde, Türk yasa koyucu da, i�siz-
likle mücadelede AB genelinde olu�turulan Avrupa �stih-
dam Stratejisi do�rultusunda çal��ma hayat�yla ilgili düzen-
lemelere gitmi�; istihdam, i�sizlik ve rekabet art�r�c� önlem 
olarak “��gücü piyasas�nda iç ve d�� esnekli�in sa�lanmas� 1 
n� gerekli görmü�tür.

K�sa çal��ma, 4857 say�l� �� Kanunu’nda “��in Düzenlenme-
si” ba�l�kl� dördüncü bölümde 65. maddede yer alm��t�r. An-
cak, 65. madde, 15/5/2008 Tarihli “5763 say�l� �� Kanunu ve 
Baz� Kanunlarda De�i�iklik Yap�lmas� Hakk�nda Kanun”un 
37. maddesiyle mülga edilmi�; maddenin �� Kanunu’ndaki 
içeri�i korunarak 4447 say�l ��sizlik Sigortas� Kanunu’na ek 
madde olarak2 ilave edilmi�tir.

5763 say�l� Kanun’un, k�sa çal��ma ve k�sa çal��ma ödene-
�ini düzenleyen madde de�i�ikli�inin gerekçesinde; madde-
nin eski halinde k�sa çal��ma ödene�inden sadece 4857 say�l� 
�� Kanunu’na tabii i�çi ve i�verenler yararlanmaktayken, 15 
May�s 2008 de�i�ikli�iyle kapsam geni�letilerek Deniz �� ve 
Bas�n �� Kanunlar�na tabi olarak çal��anlardan 4447 say�l� ��-

1 1993’te Avrupa Birli�i Komisyonu Ba�kan� Jaques Delors’un nezaretinde ha-
z�rlanan “Beyaz Kitap”ta istihdam, i�sizlik ve rekabet art�r�c� önlem olarak 
“��gücü piyasas�nda iç ve d�� esnekli�in sa�lanmas�” gerekli görülmü�tür. 
Bkz. �ktisadi Kalk�nma Vakf� Dergisi, S. 118, Mart-Nisan 1994, �stanbul, s. 
22.

2 Nuri ÇEL�K, �� Hukuku Dersleri, Yenilenmi� 21. Bask�, Beta, �stanbul, 2008, 
s. 330.
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sizlik Sigortas� Kanunu kapsam�na girenlerin de bu haktan 
yararlanmalar�3 sa�lanm��t�r.

“K�sa çal��ma ve k�sa çal��ma ödene�i”

EK MADDE 2 – “Bu Kanuna göre sigortal� say�lan ki�ileri 
hizmet akdine tabi olarak çal��t�ran i�veren; genel ekonomik 
kriz veya zorlay�c� sebeplerle i�yerindeki haftal�k çal��ma sü-
relerini geçici olarak önemli ölçüde azaltmas� veya i�yerinde 
faaliyeti tamamen veya k�smen geçici olarak durdurmas� ha-
linde, durumu derhal gerekçeleri ile birlikte Türkiye �� Kuru-
muna, varsa toplu i� sözle�mesi taraf� sendikaya bir yaz� ile 
bildirir. Talebin uygunlu�unun belirlenmesine ili�kin usul ve 
esaslar Çal��ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl���nca ç�kar�lacak 
yönetmelikle belirlenir.” 

Madde’nin birinci f�kras�nda görüldü�ü üzere, yasa ko-
yucu, k�sa çal��man�n ortaya ç�kmas�n�, “ekonomik kriz” ve 
“zorlay�c� sebep”in varl��� gibi iki unsura ba�lam��; usul ve 
esaslar�n yönetmelikle belirlenece�ini hüküm alt�na alm��t�r. 
K�sa çal��man�n ortaya ç�kmas� için birinci unsur:

- Ülke Ekonomisini Etkileyen Genel Bir Ekonomik 
Krizin Olmas� 

K�sa çal��man�n ortaya ç�kabilmesi için ülke ekonomisinin 
tamam�n� etkileyen bir krizin varl��� ve krizin gelecekte de 
olumsuz etkilerinin sürece�ine dair ilgili kamu kurumunun 
görü� bildirmesi gerekir. Nitekim, “K�sa Çal��ma ve K�sa Ça-
l��ma Ödene�ine �li�kin Yönetmelik”te, ekonomik kriz, “Ulu-
sal ve uluslar aras� ekonomide ortaya ç�kan olaylar�n ülke 
ekonomisini, dolay�s�yla i�yerlerini ciddi anlamda etkileyip 
sarsmas�” (m.3/b) �eklinde tan�mlanm��; ayn� yönetmelikte 
genel ekonomik krizin varl���na Çal��ma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanl���n�n aç�kl�k getirece�i ifade edilmi�tir.

3 5763 say�l� Kanun,tbmm gov.tr 23. dönem, 101, s. 224.
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�kinci unsur:

��in K�smen veya Tamamen Durmas�na Neden Olacak 
Zorlay�c� Sebeplerin Bulunmas�

K�sa Çal��ma ve K�sa Çal��ma Ödene�ine �li�kin Yönetme-
li�in 3. maddesinin (f) bendinde; 

“��verenin kendi sevk ve idaresinden kaynaklanmayan, 
önceden kestirilemeyen d��sal etkenlerden ileri gelen, i�yerin-
de geçici olarak çal��ma saatlerinin azalt�lmas� ya da faaliyetin 
k�smen ya da tamamen durdurulmas� ile sonuçlanan deprem, 
yang�n, su bask�n�, salg�n hastal�k ve seferberlik gibi” neden-
ler zorlay�c� sebep olarak ifade edilmi�tir. Zorlay�c� sebebin, 
genel ekonomik krizden ayr�lmas�, ülke genelini kapsamama-
s�, keza yang�n, su bask�n�, deprem gibi d��sal nedene ba�l� 
olarak co�ra�  alan s�n�r� bulunur.4

Dolay�s�yla k�sa çal��ma için söz konusu zorlay�c� sebep, 
i�verenin iradesi d���nda ortaya ç�kabilen olaylard�r. Nitekim, 
“K�sa çal��ma ve k�sa çal��ma ödene�i”nin yer ald��� 4857 sa-
y�l� �� Kanunu’nun madde gerekçeleri k�sm�nda “zorlay�c� 
sebep” ve “ekonomik kriz” kavramlar�na aç�kl�k getirilmi�; 
“Ekonomik ya da yönetsel veya organizasyona ba�l� olarak 
o i�yerinin kendisinden kaynaklanan bir krize girmesi yahut 
pazara ba�l� olarak sektörel bir kriz o i�yerinde k�sa çal��ma 
yap�lmas�n� hakl� gösterecek nedenlerden de�ildir.” (m. 65) 
denilmi�tir. Ayn� do�rultuda, ilgili Yönetmeli�in “Talebin de-
�erlendirilmesi” ba�l�kl� 5. maddesinin üçüncü bendinde de 
“Nakit darl���, ödeme güçlü�ü, pazar daralmas� ve stok art��� 
gibi i�letmeyle ilgili öznel sebepler” talebin kabul edilmeye-
ce�i hüküm alt�na al�nm��t�r.

4 Tev� k BAYHAN, K�sa Çal��ma Rehberi, Yakla��m Yay�nc�l�k, Ankara, 2010, s. 
21.
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2- K�sa Çal��ma Ödene�i

K�sa çal��ma ödene�iyle ilgili gerek ve yeter �artlar, keza 
ödene�in süresi ve miktar� 15/5/2008 tarihinde yap�lan de�i-
�iklik sonras� 4447 say�l� ��sizlik Sigortas� Kanunu’nun ek- 2. 
maddesinin 2, 3 ve 4. f�kralar�nda yer alm��t�r:

“Yukar�da belirtilen nedenlerle i�yerinde geçici olarak en 
az dört hafta i�in durmas� veya k�sa çal��ma hallerinde i�çilere 
çal��t�r�lmad�klar� süre için i�sizlik sigortas�ndan k�sa çal��ma 
ödene�i ödenir. K�sa çal��ma süresi, zorlay�c� sebebin deva-
m� süresini ve herhalde üç ay� a�amaz. ��çinin k�sa çal��ma 
ödene�ine hak kazanabilmesi için, çal��ma süreleri ve i�sizlik 
sigortas� primi ödeme gün say�s� bak�m�ndan i�sizlik ödene-
�ine hak kazanma �artlar�n� yerine getirmesi gerekir.

Günlük k�sa çal��ma ödene�inin miktar�, i�sizlik ödene�i 
miktar� kadard�r. K�sa çal��ma ödene�inden yararlananlara ait 
sigorta primlerinin aktar�lmas� ve sa�l�k hizmetlerinin sunul-
mas�na ili�kin i�lemler 506 say�l� Kanunda belirtilen esaslar 
çerçevesinde yürütülür. K�sa çal��ma ödene�i olarak yap�lan 
ödemeler ba�lang�çta belirlenen i�sizlik ödene�i süresinden 
dü�ülür.

Zorlay�c� sebeplerle i�yerinde faaliyetin tamamen veya 
k�smen geçici olarak durmas� halinde, k�sa çal��ma ödene�i 
ödemeleri 4857 say�l� Kanunun 24 üncü maddesinin (III) nu-
maral� bendinde ve ayn� Kanunun 40 �nc� maddesinde öngö-
rülen bir haftal�k süreden sonra ba�lar.”

K�sa çal��ma ödene�inden yararlanma ko�ullar�: Yarar-
lanma ko�ullar�, gerek yukar�daki madde metninde, gerekse 
K�sa Çal��ma ve K�sa Çal��ma Ödene�ine �li�kin Yönetmelik-
te yer alm��t�r:

-Faaliyetlerini k�smen veya k�smen durduran i�verenin ta-
lebinin Çal��ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl���’nca uygun bu-
lunmas� (KÇ�Y, m. 6 / a-),
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- Ekonomik kriz ve zorlay�c� sebeplerle i�yerindeki haftal�k 
çal��ma sürelerinin üçte bir oran�nda azalt�lmas� veya faaliye-
tin k�smen veya tamamen durmas�na neden olan sebeplerin 
en az dört hafta sürmü� olmas�, 

-Ba�vuruda bulunan i�verene ba�l� olarak çal��an i�çilerin 
4447 say�l� ��sizlik Sigortas� Kanunu’nun 50. maddesine göre 
çal��ma süresi ve i�sizlik sigortas� primi ödeme günü aç�s�n-
dan i�sizlik sigortas�ndan yararlanmaya hak kazanm�� olmas� 
(KÇ�Y, m. 9 / b),

-��çinin k�sa çal��ma ödene�i bildirgesiyle birlikte i�yeri-
nin ba�l� bulundu�u yerdeki Kurum birimine müracaat edil-
mesi.

K�sa çal��ma ödene�inin miktar�: K�sa çal��ma ödene-
�inin miktar� i�sizlik sigortas� ödemesine esas olan mik-
tar kadard�r.5 Ancak, 28.02.2008 tarih ve 27155 say�l� Resmi 
Gazete’de yay�mlanarak yürürlü�e giren 5838 say�l� Kanun’la 
yap�lan de�i�iklikle ödenek miktar� 2008 ve 2009 y�llar�na 
münhas�r olmak üzere % 50 oran�nda art�r�lm��t�r.

Zorlay�c� sebeplerle i�yerinde faaliyetin tamamen veya k�s-
men geçici olarak durmas� halinde i�sizlik ödene�i ödemeleri 
4857 say�l� �� Kanunu’nun 24. maddesinin III. bendinde ve 40. 
maddesinde öngörülen bir haftal�k süreden sonra ba�lar.

K�sa çal��ma ödene�inden yararlanma süresi: 28.02.2008 
tarihinde 5838 say�l� Kanun’la yap�lan de�i�ikli�e kadar, öde-
nekten yararlanma süresi 3 ay idi. Ancak söz konusu 5838 sa-
y�l� Kanun’la yap�lan de�i�iklikle 3 ayl�k süre 2008 ve 2009 y�l-
lar�na münhas�r olarak 6 aya ç�kar�lm��t�r. Ayr�ca, 02.07. 2009 

5 4447 say�l� ��sizlik Sigortas� Kanunu’nun 50. maddesinde bir günlük i�siz-
lik ödene�i, son dört ayl�k prime esas kazançlar�n günlük ortalamas�n�n 
brüt % 40’�d�r. Bu miktar, 16 ya��ndan büyükler için belirlenen asgari ücre-
tin % 80’ninden fazla olamaz.
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tarih ve 27276 say�l� Resmi Gazete’de yay�mlanan 2009 / 15129 
say�l� Bakanlar Kurulu karar�yla 6 ay daha6 uzat�lm��t�r.

K�sa Çal��ma Ödene�inin Finansman�: K�sa çal��ma öde-
ne�inin � nansman� ��sizlik Sigortas� Fonu’ndan kar��lan�r.

a) 2008 Ekonomik Krizi Döneminde
 K�sa Çal��ma Ödene�i Uygulamalar�

Tablo 1. K�sa Çal��ma Ödene�inden Yararlanan
   Ki�i Say�s� 

Dönemler Yararlanan ki�i say�s�

Kas�m 2008 6.451

Aral�k 2008 19.912

Ocak 2009 26.152

�ubat 2009 33.347

Mart 2009 43.824

Nisan 2009 13.208

May�s 2009 8.453

Haziran 2009 7.213

Temmuz 2009 25.217

A�ustos 2009 19.926

Toplam 214.703

Kaynak: Türkiye �� Kurumu, 2009-2010 Verileri ve 2009 Y�l� �� Kur
     Faaliyet Raporu.

Tablo 1’de görüldü�ü üzere, ödenekten en fazla yararlan�-
lan aylar; ocak, �ubat mart aylar�d�r. 

6 Türkiye �� Kurumu, 2009 Faaliyet Raporu, Ankara, 2010, s. 52.
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Tablo 2. �llere Göre K�sa Çal��ma Ödemesi Yap�lan
   Ki�i Say�s� 

�ller Yararlanan Ki�i Say�s�  Oran (%)
Bursa 37.619 17.5
�stanbul 32.215 15.0
Kocaeli 19.725 9.2
�zmir 15.920 7.4
Ankara 12.776 6.0
Tekirda� 12.265 5.7
Denizli 8.167 3.8
Eski�ehir 7.324 3.4
Di�er 68.692 32.0
Toplam 214.703

Kaynak: Türkiye �� Kurumu 2009-2010 Verileri

Tablo 2’deki verilerden, hem tekstil, hem de otomobil sa-
nayinde önemli yeri olan ba�ta Bursa, �stanbul, Kocaeli, �zmir 
gibi illerin k�sa çal��ma ödene�inden en fazla yararlanan iller 
oldu�u görülmektedir.

Tablo 3. Ekonomik Faaliyet Kollar�na Göre K�sa
   Çal��ma Ödene�i Alan Ki�i Say�s�

Ekonomik Faaliyet Kolu
Yararlanan Ki�i 

Say�s�
Oran (%)

Tekstil ürünleri 56.198 26.2
Ula��m araçlar� imalat� 50.365 23.5
Makine teçhizat imalat� 22.124 10.3
Metal ürünleri imalat� 21.491 10.0
Mücevher, oyuncak 12.603 5.9
Elektrik ve optik donan�m 8.031 3.7
Di�er 11.497 20..4
Toplam 214.703

Kaynak: Türkiye �� Kurumu 2009-2010 Verileri
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Tablo 3, Türkiye’de ihracat�n�n yüksek oldu�u tekstil ve 
metale dayal� mamul madde imalat� sektörlerinde k�sa çal��-
ma ödene�i uygulamas�n�n daha fazla oldu�unu göstermek-
tedir.

b) 2008 Ekonomik Krizi Sürecinin �stihdam ve
 ��sizlik Üzerine Etkisi

2008 ekonomik krizi, � nans piyasas�ndaki daralmalar ba�-
lam�nda ya�anan ekonomik durgunluk, dolay�s�yla talepteki 
dü�ü�le birlikte reel sektörü de etkilemi�tir. Söz konusu eko-
nomik daralmaya ba�l� olarak, baz� reel sektör kurulu�lar� 
i�çi ç�karma yoluna gitmi�; bu nedenle 2008 krizi istihdam 
üzerinde olumsuz yönde etkili olmu�tur. Nitekim, 2008 y�l� 
ba�lar�nda % 11 olan i�sizlik oran� 2009 ‘da % 15.8’e yüksel-
mi�; tensikatlar nedeniyle istihdamda yakla��k 250.000 daral-
ma ya�anm��; 2008’de % 40.3 olan istihdam oran� 2009’da % 
39.2’ye gerilemi�tir. 

Tablo 4. 2008-2009 Y�llar� Emek Piyasas� Göstergeleri

2008 2009 fark

�stihdam 20.389.000 20.148.000 241.000

�stihdam oran� % 40.3 % 39.2 % 1.1

��siz say�s� 2.532.000 3.776.000 1.244.000

��sizlik oran� % 11 % 15.8 % 4.8

Kaynak: 2008-2009 TÜ�K Verileri

Tablo 4’te görüldü�ü üzere, hukukumuzda k�sa çal��ma 
ve k�sa çal��ma ödene�i uygulamas�yla 2008 Kas�m, Aral�k 
ve 2009 y�l� içinde toplam 214.703 ki�i i� sözle�meleri sona 
erdirilmedi�i için istihdamda gözükmü�, dolay�s�yla i�siz 
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say�s�na söz konusu miktar kadar i�siz eklenmemi�tir. K�sa 
çal��ma ödene�i uygulamas�n�n yap�lmad��� farz edildi�in-
de, istihdam oran�nda azalma, keza i�sizlik oran�nda art�� 
ya�anacakt�.

SONUÇ

K�sa çal��ma ve k�sa çal��ma ödene�i uygulamas�, hem de 
i�çi, hem i�veren, hem de ülke ekonomisi aç�s�ndan yararlar� 
olan bir uygulama olmu�tur. 

K�sa çal��ma ödene�iyle, i�çi, i�ten ç�kar�lmad��� için, ge-
çimini sa�layacak az da olsa bir gelir güvencesi elde edecek; 
ayn� �ekilde hem i�veren, hem de i�çi, k�sa çal��ma ödene�i 
uygulamas�yla zor günlerde Devletin yanlar�nda oldu�unu 
hissedecektir. Di�er taraftan, i�çi i�ten ç�kar�lman�n ve yeni 
bir i� araman�n psikolojik s�k�nt�lar�n� ya�amayacakt�r. 

��veren, k�sa çal��ma ödene�i uygulamas�yla tensikata git-
meyerek i�letmeyle bütünle�mi�, nitelikli yeti�mi� eleman�n� 
kaybedip yeni personel arama maliyetine katlanmayacakt�r. 
Ayr�ca, i�veren, i�letmenin ekonomik s�k�nt�da oldu�u bir 
dönemde tensikata gitme durumunda ortaya ç�kacak öden-
meyen y�ll�k izin ücreti, ihbar ve k�dem tazminatlar�n� ödeme 
zorunlulu�unda kalmayacakt�r. 

K�sa çal��ma ödene�i istihdam aç�s�ndan de�erlendirildi-
�inde, ekonomik krizin etkilerinin en yo�un ya�and��� 2009 
içinde yakla��k 200.000 ki�inin i�sizler ordusuna kat�lmas� 
engellenmi�; dolay�s�yla istihdam 200.000 miktar�nda azal-
mam��t�r.
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Çal��ma Ekonomisi ve Endüstri �li�kileri
Bölüm Ba�kan�

�� Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Ö�retim Üyesi

Çal��ma hayat� sürekli olarak çal��andan bir �eyler alan, 
eme�inin kullan�lmas� sonucu onu ya�land�ran, ya�l�l���n 
tabi neticesi olarak güçsüzle�tiren ve nihayetinde çal��amaz 
hale gelmesine yol açan � ziki sebeplerdendir. Hayat�n tabi 
ak��� içersinde kaç�n�lmaz olan bu geli�me her halükarda 
bir risk olarak de�erlendirilmelidir. Modern sosyal hayat 
art�k riskleri tan�mlamakta, risklere uygun koruma tedbir-
leri ve risklerin zararl� sonuçlar�n� asgariye indirme amaçl� 
tedbirler getirmektedir. K�dem tazminat� a�a��da teferruat-
l� bir biçimde ifade edilece�i üzere, ba�l� ba��na bir tazmi-
nat olmamakla birlikte, çal���rken ortaya ç�kan ya�lanma 
riski, i�ini kaybetme riski, i�yerine sadakatle ba�l� çal��ma 
halleri sonucu ödenen bir parad�r. Bu sebepler ve çal��ma-
n�n sonucunda ödenen bir toplu para olan k�dem tazminat� 
ödenememe riskine kar�� baz� tedbirlerle korunmaya çal�-
��lmaktad�r. Ancak korunma tedbirleri getirilirken, hakk�n 

7 Bu çal��ma daha dar olarak Türk Metal Sendikas�n�n yay�n Organ� olan Türk 
Metal Dergisinin May�s 2010 130.say�s�nda “K�dem Tazminat� Fonu Üzerine 
Bir Deneme” ad� alt�nda yay�nlanm��t�r.
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özüne dokunulmas� niyetleri de telaffuz edilmektedir. Bu 
yaz�n�n amac�, k�dem tazminat�n� ve Fon çal��malar�n� ir-
delemektir. 

K�dem tazminat� kurumu 1936 tarih ve 3008 say�l� �� 
Kanunu ile çal��ma hayat�m�za girdi�inden beri sürekli 
çat��ma ve tart��ma konusu olmu�tur. K�dem tazminat�n�n 
hukuki muhtevas�, hak kazan�lma �artlar�, uluslar aras� hu-
kuk esas al�narak yap�lan mukayeseler ve di�er unsurlar 
k�dem tazminat�n�n tart��ma zemininin d���nda kalmas�n� 
engellemi�tir. Hele hele i�verenlerin sürekli olarak k�dem 
tazminat�n�n getirdi�i mali külfeti gündem konusu yapma-
lar� ve kald�r�lmas� ile ilgili görü� beyan etmeleri, siyasal 
iktidar sahiplerinin de net bir biçimde bu iste�e ne kar�� 
gelmeleri, ne de evet demeleri söz konusu olmas� dolay�-
s�yla k�dem tazminat� tart��ma alan� d���na ç�kamam��t�r. 
Siyasal iktidarlar�n genelde istihdam�n art�r�lmas� amaçl� 
olarak ba�vuruda bulunduklar� söylemlerde ilk sözler i�ve-
ren maliyetlerinin azalt�lmas� ba�lam�nda k�dem tazminat� 
hakk�n�n daralt�lmas�, hatta ortadan kald�r�lmas� telaffuz-
lar� olmaktad�r. ��verenlerin de i�çilik maliyetleri içersinde 
k�dem tazminat�n� sürekli olarak ön planda tutmalar� ve 
dillendirmeleri k�dem tazminat�n�n çal��ma hayat�n�n te-
mel maddesi olarak kalmas�na sebep olmaktad�r. 

Bilindi�i gibi 1936 y�l�ndan beri gündemi me�gul eden 
k�dem tazminat� 3008 say�l� �� Kanunundan sonra s�ras�yla 
931 ve 1475 ve say�l� �� Kanunlar�nda da yer alm��t�r. Son 
yap�lan 4857 say�l� �� Kanunu ise k�dem tazminat�na mad-
de olarak yer vermemi�, eski 1475 say�l� �� Kanununu top 
yekun kald�r�rken sadece k�dem tazminat� ile ilgili 14. mad-
denin geçerlili�ini muhafaza edece�ine ili�kin 120. Madde 
getirilmi�tir. Maddeye göre “25.8.1971 tarihli ve 1475 say�-
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l� �� Kanununun 14. Maddesi hariç di�er maddeleri yü-
rürlükten kald�r�lm��t�r”. Bu haliyle k�dem tazminat� 1971 
y�l�ndaki kabul edildi�i �ekliyle varl���n� muhafaza etmek-
tedir. Ancak 4857 say�l� �� Kanununun geçici 6. Maddesi 
fon kurulmas� ile ilgili bir düzenleme yapm��t�r. Buna göre 
de “K�dem tazminat� için bir k�dem tazminat� fonu kuru-
lur. K�dem tazminat� fonuna ili�kin Kanunun yürürlü�e 
girece�i tarihe kadar i�çilerin k�demleri için 1475 say�l� 
�� Kanununun 14. Maddesi hükümlerine göre k�dem taz-
minat� haklar� sakl�d�r.” Görüldü�ü gibi k�dem tazminat� 
kurumu mevcudiyetini devam ettirmekle birlikte kanun 
koyucu, kendinden sonraki kanun koyuculara yeni bir ka-
nuni düzenleme yaparak k�dem tazminat�na ili�kin bir fon 
düzenlemesi getirilmesini tavsiye etmektedir. Ancak bu 
sadece 4857 say�l� Kanunun getirdi�i bir tavsiye olmay�p 
1475 say�l� �� Kanununun 14.maddesinin son iki f�kras� da 
k�dem tazminat� fonu kurulmas�na yönelik bir düzenleme 
ihtiva etmektedir. Buna göre de “��veren sorumlulu�u al-
t�nda ve sadece ya�l�l�k, emeklilik, malullük, ölüm ve 
toptan ödeme hallerine mahsus olmak kayd�yla Devlet 
veya kanunla kurulu kurumlarda veya % 50 hisseden faz-
las� devlete ait bir bankada veya bir kurumda i�veren ta-
raf�ndan k�dem tazminat� ile ilgili bir fon tesis edilir.

Fon tesisi ile ilgili hususlar kanunla düzenlenir.” 
(Md.14/XVII-XVIII) Burada da görülece�i üzere kanun ko-
yucunun uzun zamandan beri maksad� k�dem tazminat�n� 
bir fon marifeti ile düzenlemek ve k�dem tazminat�n�n öde-
nememe hallerinin –risklerinin- en az�ndan fon marifetiyle 
engellenmesini sa�lamaya çal��makt�r. Bu iyi niyetli bir tu-
tum olarak takdire �ayan bir dü�üncedir. Ancak geçmi� dö-
nemlerde siyasal iktidarlar�n fon ad� alt�nda olu�turduklar� 
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baz� düzenlemeler ve uygulamalar� hem i�çi taraf�n�, hem 
de i�veren taraf�n� son derece rahats�z etmektedir. Geçmi� 
dönemde olu�turulan fonlar�n büyük k�sm� siyasal iktidar-
lar taraf�ndan bazen key� , bazen de fonun amac� d���nda 
kullan�ld��� için k�dem tazminat�n�n da bir fona ba�lanma-
s� söz konusu edildi�inde bu kötü örnekler dü�ünülerek 
hep kar�� ç�k�lm��t�r. Bunda da sosyal tara	 ar�n kesinlikle 
hakl�l�klar� vard�r. 

Bir örnek vermek gerekirse; i�sizlik sigortas� 25.8.1999 
gün ve 4447 say�l� Kanun ile kurulmu� olup i�çi, i�veren ve 
devletin katk�lar� olan prim esas�na dayal� bir biçimde fon 
olu�turulmu�tur. Bu fonda da y�llar içersinde çok önemli 
miktarlarda primler toplanm��, paralar birikmi�tir. Bu ma-
kalenin yaz�ld��� s�ralarda Fonda biriken paran�n miktar� 
43 milyar Türk Liras�n� a�m��t�r. Bu çok önemli bir mik-
tar olup herkesin, özellikle de siyasal iktidar�n i�tihas�n� 
kabartmaktad�r. Nihayetinde 2009 y�l�nda hükümet bir 
Kanun ile ��sizlik Sigortas� Fonunda biriken paralar�n bir 
k�sm�n�n Güneydo�u Anadolu Projesinde kullan�lmas�n�n 
yolunu açm��t�r. Hatta yakla��k 3 milyar TL.nin bu Kanun 
ile kullan�ld��� kay�tlardan anla��lm��t�r. ��te geçmi� hükü-
met dönemlerindeki uygulamalar�n son hükümetler döne-
minde de uygulanma ihtimalini dü�ünen i�çi ve i�veren 
kurulu�lar� bu son uygulamay� da gördükten sonra k�dem 
tazminat� fonu kurulmas� konusunda ciddi endi�eler ta��-
maktad�rlar. 

K�dem tazminat�n� birinci olarak yukar�daki endi�eler 
ve geli�meler çerçevesinde inceledikten sonra, k�dem taz-
minat�n�n hukuki niteli�i üzerindeki görü�ler ve TÜRK-�� 
in yakla��m� üzerinde durmak gerekmektedir.
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K�dem tazminat�n�n hukuki niteli�i hakk�nda çok farkl� 
görü�ler bulunmaktad�r. �çinde tazminat ifadesinin geçme-
sine ra�men bir tazminat olmay�p, i�çinin i�yerine ba�l�l��� 
kar��l��� ödenen bir ödeme oldu�u görü�ü öne sürüldü�ü 
gibi, i�sizlik sigortas�n�n olmad��� dönemlerde k�dem taz-
minat�n�n i�sizlik sigortas�n�n fonksiyonunu yerine getir-
di�i ifade edilmi�tir. Baz�lar� ise k�dem tazminat�n�n “i� 
sözle�mesinden do�an, kendine özgü bir müessese oldu-
�u” görü�ünü savunmu�lard�r. Baz� yazarlar k�dem tazmi-
nat�n�n kanunda belirtilen belirli ko�ullar�n gerçekle�mesi 
halinde i�çinin talep edebilece�i bir ödeme oldu�unu kabul 
etmi�lerdir. Baz�lar�na göre k�dem tazminat� kendine özgü 
bir ödeme iken yine baz�lar�na göre k�dem tazminat� i�çi-
nin i�yerine ba�l�l��� göz önünde tutularak, çal��t��� y�llara 
göre, i�veren taraf�ndan i�çiye kanuni �artlar� varsa öden-
mesi gereken, bir i�ten ç�k�� ya da ayr�l�� tazminat�d�r. (Ak-
tay, Nizamettin-Ar�c�,Kadir-, Senyen-Kaplan, E.Tuncay, 
�� Hukuku, Geni�letilmi� 3. Bask�, Ankara, 2009 s.227) 
Baz�lar�nca bo�ta kalma tazminat� ya da i�çi ikramiyesi 
olarak da adland�r�lan(Günay,�lhan Cevdet, �� ve Sosyal 
Güvenlik Hukuku Dersleri, 2004, s.165,) k�dem tazmi-
nat� Yarg�tay’�n bir karar�yla da (Yarg.�.B.K. T.15.05.1957, 
E.1957/13, K.1957/10)“..k�dem tazminat� i�çinin i�ine ve 
i�yerine ba�l�l���n�n bir kar��l���d�r” �eklinde de�erlendi-
rilmi�tir (Güven, Ercan-Ayd�n, Ufuk, Bireysel �� Hukuku, 
Eski�ehir, 2007, s.188 dn.518)

TÜRK-�� ise kuruldu�u günden beri k�dem tazminat�-
n� “..ücretin ödenmesi sonraya b�rak�lm�� bir parças�..” 
olarak görmü�tür. Hatta buna ili�kin olarak 7-14 Mart 1966 
tarihleri aras�nda Ankara da yap�lan TÜRK-��’in 6.Ola�an 
Genel Kurulunda k�dem tazminat� �u �ekilde tan�mlanm��-



150

Çal��ma Sorunlar�

t�r; “��çinin y�llarca birikmi� eme�inin kar��l��� ve onun 
ücreti içinde yer alan ücret mahiyetinde bir gelirdir”. 
Bundan ba�ka 15-22 Nisan 1968 tarihleri aras�nda yine An-
kara da yap�lan 7. Ola�an genel kurulda TÜRK-��’in ça-
l��ma hayat�na damgas�n� vuran 24 ilkesinden 23 ü kabul 
edilmi�, 24. ilke ise 11-16 May�s 1970 tarihinde Erzurum da 
yap�lan 8.Ola�an Genel Kurulda kabul edilmi�tir. 24. �lke 
ise k�dem tazminat� ilkesi olmu�tur (8 numaral� ilke ola-
rak kabul edilmi�tir). Buna göre; “Mümkün oldu�u kadar, 
bütün i�çilerin �� Kanunu kapsam�na al�nmalar�; k�dem 
tazminat� aynen korunmak ve i�verenlerce ödenme�e 
devam edilmek �art�yla, i�siz kalacak i�çiler için ��sizlik 
Sigortas� kurulmas� ve bu hususlar�n süratle gerçekle�ti-
rilmesi TÜRK-�� çe sa�lanacakt�r” (Tuncel, Erhan, K�dem 
Tazminat�, TÜRK-�� Yay�n�, 2007, s.7) 

K�dem tazminat� kurumunun özellikle son zamanlarda 
–bilhassa 4447 say�l� ��sizlik sigortas� Kanununun yürürlü-
�e girmesinden sonra- tekrar tart��ma konusu yap�lmas�-
n�n bir sebebi de i�sizlik sigortas�n�n uygulanmaya ba�lan-
mas�na ra�men –i�sizlik sigortas� fonksiyonu gören- k�dem 
tazminat�n�n kald�r�lmam�� oldu�u dü�üncesidir. Bilindi�i 
gibi 931 say�l� �� Kanununun 14. Maddesiyle k�dem tazmi-
nat� kabul edildi�inde madde gerekçesinde k�dem tazmi-
nat� ile i�sizlik sigortas� aras�nda bir ba� kurulmu�tu. �lgili 
madde gerekçesine göre; “Yürürlükteki �� Kanununun 
13.maddesindeki k�dem tazminat�na ili�kin hükümler 
müktesep haklar�n korunmas� bak�m�ndan esas itibariy-
le aynen b�rak�lm��t�r. Ancak bu tasar�n�n haz�rlanma-
s� s�ras�nda k�dem tazminat� müessesesinin i� hayat�na 
ili�kin sak�ncalar� yönünden yapan çe�itli itirazlar göz 
önünde tutulmakla beraber, bu hakk�n kald�r�lmas�n�n 
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kazan�lm�� haklar bak�m�ndan sak�ncalar� dü�ünülerek 
ve henüz i�sizlik sigortas�n�n da kurulmad��� göz önün-
de tutularak bu konunun sözü geçen sigortan�n kurulu�u 
s�ras�nda tekrar ele al�nmas� uygun görülmü�tür”. Bu ge-
rekçe vesilesi ile i�veren kesimi 4447 say�l� Kanun yürür-
lü�e girdi�inden beri k�dem tazminat�n�n �� Kanunundan 
ç�kar�lmas� gerekti�ini savunmaktad�r. Madde gerekçe-
sindeki ifade esas al�nd���nda da bu savunman�n yerinde 
oldu�u dü�ünülebilir. Ancak yukar�da da belirtildi�i gibi 
i�çi kesimi k�dem tazminat�n�n kald�r�lmas�na her zaman 
kar�� ç�km�� olup, böyle bir te�ebbüsün genel grev konusu 
olabilece�ini de belirtmi�lerdir. ��veren kesiminin, “k�dem 
tazminat� kabul edildi�i zaman i�sizlik sigortas� yoktu, 
�imdi ise hem k�dem tazminat� hem de i�sizlik sigortas� bir 
arada mevcuttur. Dolay�s� ile i�sizlik sigortas� kabul edilip 
uyguland���na göre art�k k�dem tazminat�na gerek yoktur. 
K�dem tazminat�n�n ‘i�sizlik sigortas� fonksiyonu’ 4447 
say�l� Kanunla i�sizlik sigortas�nca kar��lanmaktad�r. Art�k 
k�dem tazminat� ya kald�r�lmal� ya da kapsam� daralt�lma-
l�d�r.” görü�leri söz konusudur. 

Her ne kadar 931 say�l� �� Kanunu yürürlü�e girdi�i 
13.08.1967 tarihinden 3 y�l sonra Anayasa Mahkemesince 
12.11.1970 tarihinde �ekil yönünden iptal edilmi�se de k�-
dem tazminat�na ili�kin madde iki de�i�iklik d���nda ay-
nen kabul edilerek 1475 say�l� �� Kanununda yerini alm��t�r 
(Tuncel, Erhan,s.16)

Nihayetinde k�dem tazminat� mevcut haliyle i� huku-
kumuzda önemli bir yerle�ik kurum olarak durmaktad�r. 
4857 say�l� �� Kanununun kanun koyucuya geçici 6.madde 
ile yükledi�i mükelle� yet de yerinde durmaktad�r. Buna 
göre kanun koyucunun bir k�dem tazminat� fonu olu�tur-
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mas� beklenmektedir. Ancak 931 say�l� Kanun döneminden 
beri var olan fon olu�turulmas� iste�i yukar�da belirtti�i-
miz nedenlerle bir türlü hayatiyete geçirilememektedir. 

Özellikle ekonomik kriz dönemlerinde kapanan, maddi 
s�k�nt�ya dü�en i�yerleri ve i�letmelerde çal��an ve i� söz-
le�meleri k�dem tazminatlar�n� hak edecek �ekilde sona 
erenlerin ma�duriyetlerinin önlenmesi için k�dem tazmi-
nat� fonu olu�turulmas� kanaatimizce de yerinde ve faydal� 
olacakt�r. Ancak k�dem tazminat� fonu olu�turmaya yöne-
lik her çal��man�n ba�lang�c�nda k�dem tazminat� hakk�n�n 
k�s�tlanmas�, hakk�n kapsam�n�n daralt�lmas�, hatta tama-
men ortadan kald�r�lmas� sözleri ortada dolanmaya ba�la-
maktad�r. Çe�itli iktisadi kayg� ve iddialarla k�dem tazmi-
nat� hakk� üzerinde tasarru	 arda bulunulmak istenmekte, 
bu husus da i�çi kesimini son derece rahats�z etmektedir. 
K�dem tazminat�n�n i�letmeler üzerinde ekonomik yük te�-
kil etti�i kabul edilebilir. Avrupa ülkelerinde bu ölçekte bir 
k�dem tazminat� olmad��� söylenebilir ancak, Avrupa ül-
kelerinde de Türkiye kadar dü�ük ücretle ve i� güvencesi 
son derece dü�ük bir i�çi kesiminin mevcudiyeti iddia edi-
lemez. Belki baz�lar�nca 4857 say�l� Kanunda i� güvencesi-
ne yönelik düzenlemelerin oldu�u ifade edilse de (md.18-
21) ilgili maddelerin kapsam�na girerek i� güvencesinden 
faydalanabileceklerin oran� bütün çal��anlar içersinde son 
derece s�n�rl� kalmaktad�r. Ayr�ca kay�t d��� istihdam edi-
lenlerin (yakla��k ülke genelinde çal��anlar�n % 50 si) bu 
haktan yararlanamad�klar�, kay�tl� istihdam edilenlerin de 
ancak belki % 20 sinin bu güvencelerden yararlanabilece�i 
dü�ünüldü�ünde k�dem tazminat�n� halen yüksek ölçekte 
i� güvencesi fonksiyonu sa�lad��� a�ikârd�r. 
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Bu görü�ler çerçevesinde k�dem tazminat� fonu olu�-
turulmas�n�n faydal� ve gerekli oldu�u kabul edilmekle 
birlikte, Türk i� piyasas�nda henüz i� güvencesinin tam 
sa�lanamad���, k�dem tazminat�n�n bu güvencede sigorta 
katk�s� yapt��� göz ard� edilmemelidir.
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SOSYAL POL�T�KA EKSEN�NDE TÜRK
SOSYAL GÜVENL�K S�STEM�NDE
YA�ANAN DE����M VE MEVCUT

REFORM KAPSAMINDA
ÖZELLE�T�RME UYGULAMASI

Yrd.Doç.Dr.Mustafa Öztürk
Yrd.Doç.Dr.Orhan Ad�güzel

Okt. Hasan Yüksel8

ÖZET

Sosyal güvenlik ortaya ç�kmas� muhtemel sosyal risklere 
kar�� korunmak için yap�land�r�lm�� sistemler bütünüdür ve 
sosyal politikan�n da en önemli gereklerindendir. �nsano�lu 
var oldu�undan beri sosyal riskler ve tehlikelerle yüz yüze 
gelmi� ve onlarla mücadele etmek için çaba sarf etmi�tir. Ön-
celeri kurumsalla�mam��, aile içi ili�kilere ya da dinin ö�re-
tilerine göre bir uygulama mevcutken sonralar� sosyal gü-
venlik uygulamalar� daha da düzenli hale gelmi� ve belli bir 
sistemati�e oturtulmu�tur. Artan maliyetler, ekonomik den-
gelerdeki bozukluklar, aktif pasif oran�ndaki aç�k, en	 asyon 
sorunu ve fonlar�n erimesi gibi bir dizi problemler ülkeleri 
sosyal güvenlik noktas�nda yeni aray��lara itmi� ve sistemin 
özelle�tirilmesi bu noktada gündeme gelmi�tir. Türkiye’de 
1999 ve 2003’lü y�llarda Dünya Bankas� ve IMF’nin de öneri-
leriyle uyumlu olarak üçayakl� da��t�m sistemi, özelle�tirme 
ve gönüllü sosyal güvenlik �eklinde bir uygulama yürürlü�e 
konulmu�tur.

8 Süleyman Demirel Üniversitesi, ��BF, Çal��ma Ekonomisi Anabilim Dal� 
Yüksek Lisans Ö�rencisi.
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Anahtar Kelimeler: Sosyal Politika, Sosyal Refah, Sosyal 
Güvenlik, Özelle�tirme

ABSTRACT

Social security is the accumulation of systems that are 
constructed in order to be protected against the possible 
social risks and it is the most signi� cant requirements of the 
social policy. The humanbeings, since the beginning of the 
history, have faced to face a great many challenges in regards 
to social risks and have spent great efforts to deal with all 
these problems. Initially, the social security systems were not 
institutionalized, in the stark contrast, they mostly depended 
upon the interfamily relations and the dogmas of the religions, 
however, later, the systems became much more organized. A 
range of problems, such as increasing costs, the instability 
of the economy, the gap between the numbers of active and 
passive workers, in	 ation, the decrease in the fund activate 
the countries to search new solutions and the privatization 
process has come to the agenda. In Turkey, in accordance with 
the suggesstions of World Bank and IMF, in 1999 and in 2003 
three dimensional programs including pay as you system, 
privatization, personal retirement put into practice. 

Key Words: Social Policy, Social Welfare, Social Security, 
Privatization

G�R��

Sosyal güvenlik sosyal politikan�n bir alt dal� olarak bi-
reylerin geleceklerini toplumsal risklere kar�� güvence alt�na 
alan ya da di�er bir ifadeyle “bir toplumda ya�ayan ki�ilerin 
güvenliklerini sa�lamak maksad� ile devlet taraf�ndan veya 
yine devletin deste�i ile özel giri�imciler taraf�nda kurulan 
kurum ve kurulu�lar�n tamam�na Sosyal Güvenlik Sistemi 
denilmektedir. 
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Sosyal güvenlik sistemleri ba�ta ABD ve Avrupa ülkeleri 
olmak üzere hem tüm dünyada hem de Türkiye’de 1990’l� 
y�llar�n ba��ndan kronikle�en ekonomik krizler, istihdam so-
runu, kay�t d��� ekonomi, artan rekabet ortam�, küreselle�me 
gibi olgulardan dolay� ciddi bir krizle kar�� kar��yad�r. Dola-
y�s�yla sosyal güvenlikte olu�an bu kriz ülkeleri yeni aray��la-
ra ve reformlara itmi�tir.

Ba�ta Dünya Bankas� taraf�ndan da��t�m sistemi, fonlu 
sistem ve gönüllü emeklilik hizmetleri olmak üzere önerilen 
üçayakl� model ve mevcut sistemlerin tamamen tas� yesine 
dayal� özelle�tirme modeli sosyal güvenli�in kurtar�lmas� 
noktas�nda alternatif olarak göze çarpmaktad�r.

Türkiye’de son dönemde ortaya at�lan reformlar sosyal 
güvenlik sistemini Avrupa’daki birçok örne�inden uzakla�-
t�rm�� ve ABD sosyal güvenlik sistemine yakla�t�rm��t�r. Bu 
anlamda öncelikle Türk sosyal güvenlik sisteminin ve ABD 
sosyal güvenlik sisteminin son dönemde ortaya at�lan reform-
lar �����nda, tarihi perspektif de göz önüne al�narak de�erlen-
dirilmesi, özelle�tirmenin nedenleri ve sonuçlar�n�n art�s� ve 
eksisi ile beraber ele al�nmas� t�kanan sisteme yeni bir bak�� 
aç�s� kazand�racak ve olumlu anlamda bir katk�s� olacakt�r.

Çal��mada öncelikle sosyal politika ve sosyal güvenli-
�in tan�m�ndan hareketle Türk sosyal güvenlik sisteminin 
yap�s�, tarihi süreci, reform aray��lar�, problemler ve çözüm 
önerileri, ikinci k�s�mda ise özelle�tirme kavram� etra	 �ca 
ele al�nm��t�r.

1. SOSYAL POL�T�KA ve TANIMI

Sosyal politika halk�n refah� ve mutlulu�u için, toplumda 
sosyal koruma ad�na uygulanan politikalar�n tümüne sosyal 
politika denilmektedir. Sosyal politika konut ediminden, yok-
sullu�a istihdamdan e�itime, sa�l�ktan çevre düzenlemesine 
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ve kültüre var�ncaya kadar geni� yelpazeli bir kavramd�r. 
Sosyal politika toplumdaki sorunlar� inceleyen ve bu sorun-
lara çözüm üretmeye çal��an bir uygulama alan�d�r.

��çinin eme�inin kullan�ld��� piyasa ortam�nda i�çileri ve 
onlar�n yan�nda i�verenleri de s�k�nt�ya sokabilecek baz� sos-
yal risklerin ortaya ç�kmas� muhtemeldir. Toplumun bu sosyal 
anlamdaki risklerden korunabilmesi için baz� sosyal politika 
uygulamalar�n� devreye sokmak gerekmektedir (Gül, 2006: 
147). Bu aç�dan ele al�nd���nda sosyal politika muhtemel risk-
lere kar�� al�nmas� gereken önlemler bütünü olarak da tan�m-
lanabilir. Dolay�s�yla sosyal politika nedir ve sosyal risklerin 
asgari düzeye indirilebilmesi için ne tür fonksiyonlar icra et-
mektedir sorular�n�n cevaplar�n�n bulunmas� gerekir. 

Sosyal politika Hill (2002: 4) taraf�ndan �öyle ifade edil-
mektedir:

1. Sosyal politikalar yaln�zca halk�n refah ve mutlulu�u için 
uygulanan ve tasarlanan politikalar de�ildir.

2. Sosyal politikalar di�er politikalarla beraber dü�ünülmeli-
dir. 

Sosyal politikalar�n sa�l�kl� bir �ekilde yürütülebilmesi 
için ülke çap�nda yani makro düzeyde ekonomik politikala-
r�n da dengede seyretmesi gerekir. Ekonomik politikalar ile 
sosyal politikalar aras�nda s�k� bir ba�lant�n�n oldu�u inkar 
edilemez bir gerçektir (Hill, 2002: 6). Sosyal politikalar�n uy-
gulamalar� da yine a�a��daki gibi s�ralanabilir:

1. Sosyal refah�n en önemli parametresi ekonomik dengedir.

2. Hükümetin kaynaklar� sosyal politikalara kayd�r�rken 
dikkat etmesi gereken en önemli �ey bu durumun ekono-
mi üzerinde b�rakaca�� etkilerdir. 

3. Sosyal politikalar ayn� zamanda uygulanan ekonomik an-
lamdaki politikalarla da özde�le�tirilmelidir. Dolay�s�yla 
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bu ba�lamda cevaplanmas� gereken sorular a�a��daki gi-
bidir (Hill, 2002: 7):

a. Sosyal güvenlik politikalar� yeniden da��t�m ilkesine 
uygun mu?

b. Sosyal güvenli�in yeniden da��t�m ilkesinin minimum 
sigorta seviyesindeki etkileri nelerdir?

c. Uygulanan yeniden da��t�m ilkesi ekonomik anlamda 
rekabet, i�sizlik, ve ücret da��l�m� ilkeleriyle uyumlu 
mu?

d. Sosyal politikalar özellikle sosyal güvenlik politikalar� 
i�gücü pazar�n� ne kadar etkiler?

Yukar�daki sorularda dikkate al�nd���nda görülen odur ki 
sosyal politika tek boyutlu de�il, buna kar��n birçok boyutu 
olan bir stratejik sistemdir. Zaten sosyal sigortalarda bu an-
lamda ortaya ç�km��t�r. Sosyal politikan�n genel anlam�yla ko-
nular� aras�nda yoksulluk, gelir da��l�m�, malullük, hastal�k, 
cinsiyet, etnik ve farkl�l�klar� (Hill, 2006) konular yer almak-
tad�r. Hatta sosyal politikay� sosyal sigortan�n daha üst �em-
siyesi olarak tan�mlamak mümkündür ya da Barusch (2009)’a 
göre dünyada uzun süredir tart���lan “sosyal çal��man�n” bir 
parças� ve misyonudur. Ayr�ca Hill (2002: 182) sosyal politika-
y� �u �ekilde ifade etmektedir:

“Sosyal politika birkaç aç�dan kendi içerisinde farkl�la�an 
toplumlarda ortaya ç�kar. Toplum içerisinde belli ba�l� ayr��-
malar sosyo-ekonomik s�n�f, statü, cinsiyet, etnisiteyle alakal� 
olarak ortaya ç�kan sosyal politikalar bu tip farkl�l�klardan 
etkilenir ve belki de onlar� etkiler. Sosyal politikan�n genel 
sistemati�i bu farkl�l�klar üzerine etkide bulunur ve e�itlik 
anlay���na katk�da bulunabilir.” 

Sosyal politika ayn� zamanda sosyal eylem sayesinde 
vatanda�lar�n sosyal refah düzeylerinin yükseltilmesi ola-
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rak da tan�mlanabilir (Alcock 2008:3). Sosyal politika ko-
nusu itibariyle sosyoloji, ekonomi ve politikadan da fark-
l�d�r. Fakat buna ra�men sosyal politika sosyal bilimlerde 
kullan�lan di�er disiplinlerdeki metotlardan da faydalan�r. 
Bu ba�lamda disiplinler aras� bir çal��ma alan� olarak da 
tan�mlanabilir. 

Sosyal politika sadece akademik çal��ma disiplini de�il, 
ayn� zamanda gerçek hayatta politika yap�mc�lar� taraf�n-
dan kullan�lan sosyal eylemleri de ifade eder. Sosyal politi-
ka ayn� zamanda ara�t�rma merkezli bir disiplindir (Becker, 
2008: 11). Bu ba�lamda devletlerin en önemli öncelikleri ise 
sosyal politikalar geli�tirmek, yoksulluk, i�sizlik, istihdam, 
bar�nma gibi problemlere çözümler bulmakt�r. Sosyal sigor-
talarda bu ba�lamda de�erlendirilebilir. Çünkü sosyal si-
gortalar�n da kapsam�na ya�l�l�k, malullük, emeklilik, hasta-
l�k gibi bir dizi sosyal riskler girmektedir (Ulutürk ve Dane, 
2009: 116). Asl�nda daha geni� kavram�yla ele al�nd���nda bi-
reylerin refah�n�, mutlulu�unu sa�lamakta ve geleceklerini 
garanti alt�na alma noktas�nda önemli bir i�lem görmektedir 
(Stanko, 2004, 22-23). 

Ki�ilerin refah�n� ve ya�am düzeylerini art�rmaya yarayan 
politikalara sosyal politikalar denir (Livermore ve Midgley, 
2009). Sosyal politikalar sa�l�k, bar�nma, beslenme, e�itim, 
gelir gibi birçok sosyal refah unsurunu konu al�r. Ayn� za-
manda sosyal politikalar yard�ma muhtaç çocuklar, maluller, 
dü�ük gelirli aileler, ve ya�l�lara yönelik bir dizi politikalar 
bütünüdür.

Sosyal politikayla u�ra�an bilim adamlar� genellikle sos-
yal politikay� yönlendiren siyasi görü�ler ve de�erlerle ilgile-
nirler. Bu aç�dan ele al�nd���nda sosyal politika sadece mant�-
�a dayal� ve kendi ba��na verilen karalar de�il ayn� zamanda 
ideolojik ve de�erlerden etkilenen bir sistemdir.
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Hükümetler vatanda�lar�n�n refah�n� art�rmak için daima 
politikalar geli�tirirler. ��te sosyal refah� art�rmak için geli�tiri-
len bu tür politikalara sosyal politikalar denir. Sosyal politika 
tek yönlü de�il aksine çok yönlü bir olgudur (Midgley, 2009: 
3) ve farkl� �ekillerde uygulamaya konulabilir. Örne�in hükü-
metler özellikle bak�ma muhtaç, psikolojik olarak rahats�z ve 
dü�ük gelirli ailelere bakmakla mükelleftirler. Siyasi otorite-
ler ayn� zamanda nüfusu kontrol ederek ve e�itim f�rsatlar�n� 
art�rarak da sosyal politikay� uygulayabilirler.

1.1. Geni� Anlam�yla Sosyal Güvenlik Sistemi

Sosyal güvenlik sosyal politikan�n en önemli arac�d�r ve 
ortaya ç�kmas� muhtemel sosyal risklere kar�� temel bir ko-
ruma mekanizmas� olarak dü�ünülebilir. Geni� anlamda ele 
al�nd���nda sosyal güvenlik bireylere gelir noktas�nda güven-
ce sa�layan, t�p ve sa�l�k noktas�nda destek veren yükümlü-
lükler bile�eni (ILO, 2006: 5) ya da bir ülke halk�n�n bugü-
nünü ve yar�n� güven alt�na almay� hede	 eyen ve aralar�nda 
s�k� bir birlik ve uyum olan sistemler bütünüdür (Talas, 1997). 
Dar anlamda ise sosyal güvenlik i�sizlik, malullük, gibi baz� 
risklere kar�� bir nevi korumad�r. 

1.2. Sosyal Güvenlik Sistemi ve Ku�aklararas� Dayan��ma

Sosyal güvenlik sistemi toplumun bugününün ve gelece-
�inin güvence alt�na al�nmas�, toplumun tüm bireyleri için 
mesleki, � zyolojik ve sosyo-ekonomik risklerin olu�umunu 
engelleyen, geliri geçici ya da sürekli s�k�nt�ya u�ram�� birey-
lere destek sa�layan sistemlere verilen add�r (Bacak, t.y: 159). 
Özellikle da��t�m sistemi de denilen da��t�m modeline göre 
ya�l� nüfusun emeklilik maa�lar� çal��anlar�nkinden kar��lan-
makta ve bu da hem nesiller aras� hem de nesil içi dayan��ma-
n�n ortaya ç�kmas�na sebep olmaktad�r (Alper, 1999: 2).
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�nsanl�k tarihinde hep riskler ve tehlikeler kendilerini his-
settirmi�tir. Bu insanl���n ba�lang�c�ndan günümüze kadar 
da hep böyle olmu�tur. Tarihin her devrinde sosyal riskler ön 
plana ç�km�� ve bu anlamda sosyal politikalar geli�tirilmi�tir. 
Asl�nda sosyal politikalar ve sosyal güvenlik insanl��� ba�la-
r�na gelebilecek tehlikelere kar�� korumak ve mutlu bir ya-
�am sürmesini sa�lamak için bir nevi dayan��ma �ekli oldu�u 
da dü�ünülebilir (Bacak, t.y: 161). Özellikle 19. yy sonlar� ve 
20.yy ba�lar�ndan itibaren sanayile�me süreciyle birlikte i�çi 
ve i�veren kavramlar�n�n da devreye girmesiyle sosyal gü-
venlik sistemleri daha da sistematik bir anlam kazanm��t�r.

Türkiye’de ise önceleri aile içi dayan��ma ve fertler aras� 
yard�m ya da Osmanl� döneminde teavün sand�klar� �eklinde 
yürütülen uygulamalar Türkiye Cumhuriyeti’nin de kuru-
lu�uyla 1935 y�l�nda ��sizlik Yasas�yla beraber sistematik bir 
kimli�e bürünmü�tür. 

Küreselle�en dünyada tüm ülkelerde oldu�u gibi 
Türkiye’de de sosyal güvenlik sistemiyle ilgili tart��malar 
son y�llarda giderek artm�� sistemin bu haliyle gelir gider 
dengesini kar��layamayaca�� ve yeniden yap�land�r�lmas� 
gerekti�i ön plana ç�km��t�r. 1990 y�llardan itibaren de sosyal 
güvenlik sistemi ciddi anlamda bütçe aç��� ile kar��la�m�� ve 
� nansman sorunu ortaya ç�km��t�r. Hatta günümüzde sos-
yal güvenlik sisteminin varl��� dahi sorgulan�r hale gelmi�tir 
(�zgi, 2008: 85). Ya�anan sorunlar sadece ülkemize has de�il 
ayn� zamanda dünya genelinde ya�anan problemlerdir.

1.3. Olu�umlar� Aç�s�ndan Dünya Genelinde
  Sosyal Güvenlik Sistemleri

Dünyada uygulanan sosyal güvenlik modelleri incelen-
di�inde birbirinden farkl� iki modelle kar��la��lmaktad�r. Bu 
modellerden birincisi evrensel ya da ulusal modeldir (Güzel, 
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2005: 64 ve �zgi, 2008: 90). �kincisi ise mesleki faaliyet ölçü-
tüne dayal� sosyal sigorta modelidir. Ayr�ca her iki modelin 
özelliklerini de içeren modeller bulunmaktad�r. 

Ulusal ya da evrensel olarak nitelendirilen model kayna-
��n� 1942 Beveridge Raporundan almaktad�r. Ulusal modelde 
sistem ulusal bütçeden � nanse edilmekte ve yönetimde teklik 
ilkesi geçerli olmaktad�r. Daha aç�k bir ifadeyle bu model sos-
yal politika giderlerinin tek bir bütçe taraf�ndan kar��lanmas�-
n� ve tek bir kurum taraf�ndan yönetilmesini ifade etmektedir. 
Prim usulü sosyal sigorta tekni�i esas al�nmaktad�r.

Ülkemizde 1999’lu y�llarda 4447 say�l� yasayla ayak sesle-
ri duyulan ve 59. hükümet döneminde ivme kazanan, daha 
önceleri de �ngiltere ve Yeni- Zelanda gibi ülkelerde uygu-
lamaya konulan ancak yeterli verim al�namad��� için terk 
edilen bu tek çat� modeli son dönemlerin en tart��mal� konu-
lar�ndand�r. Yasa toplumun tüm kesimlerini “Sosyal Sigor-
talar ve Genel Sa�l�k Sigortas� Kanunu” çerçevesinde sosyal 
güvenceye kavu�turmaktad�r. Ancak tek çat� modeli � nans-
man problemi, fonlar�n denetimi ve yönetimi aç�s�ndan baz� 
olumsuzluklara sahiptir. 

Dünya genelinde yayg�n olarak kullan�lan sosyal güvenlik 
modeli Bismark modelidir. Bu model incelendi�inde sosyal 
güvenlik hakk�n�n mesleki faaliyet ölçülerine ba�l� oldu�u 
anla��lacakt�r. Ki�ilerin ba��ml� ya da ba��ms�z çal��ma sta-
tüleri göz önünde bulundurularak sosyal güvenlik kapsam�-
na al�nmaktad�rlar ve sistemin temel � nansman kayna�� ise 
kazanç esas�na dayal� sosyal primlerdir. Günümüzde sosyal 
güvenlik modeli olarak en yayg�n kullan�lan modeldir ve Av-
rupa ülkelerinin ço�unun kulland��� modellere örnek te�kil 
etmi�tir. Türk sosyal güvenlik sistemi ise uygulama aç�s�ndan 
mevcut yap�s�yla bu modele benzemektedir. 
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Di�er taraftan Kuzey Amerika’da uygulanan sosyal gü-
venlik sisteminde birey kendi ayaklar�n�n üzerinde durmak 
zorundad�r ve her koyun kendi baca��ndan as�l�r anlay��� 
hâkimdir (Saunders, 1998: 16). Dolay�s�yla bu sistemde özel 
sektör taraf�ndan yönetilen fonlar, ve bireysel emeklilik gibi 
uygulamalar mevcuttur (Laurence vd. 1998: 137). Kolektif ba-
�ar�dan ziyade bireysel ba�ar� ön plandad�r ve bu sistemde 
devlet sosyal güvenli�in deste�inden yava� yava� çekilmekte 
ve yerini özel sektöre b�rakmaktad�r (Güzel, 2005: 66). Bir top-
lumun gelece�i devletin güvencesinden ç�kar�lmakta ve özel 
sektöre devredilmektedir (Geanakoplos, Mitchell ve Zeldes, 
1998: 1-6). 

1.4. Türkiye’de Sosyal Güvenli�in
  De�i�im ve Dönü�üm Süreci

Türkiye merkezli sosyal güvenlik sisteminin geçmi�ine 
bak�ld���nda sistemi genel anlam�yla Osmanl� �mparatorlu�u 
Dönemi ve Cumhuriyet Dönemi olmak üzere iki ana ba�l�k 
çerçevesinde incelemek mümkündür. 

Osmanl� �mparatorlu�u Dönemine bak�ld���nda aile içi 
dayan��ma �eklinde “do�al” ve “geleneksel” kurumlardan 
daha modern kurumsalla�m�� bir sosyal güvenlik sistemine 
bir geçi� söz konusudur. Osmanl� Devleti’ndeki sosyal güven-
lik sisteminin ortaya ç�k��� Avrupa’daki gibi köklü bir Sanayi 
Devrimi sonras� ortaya ç�kan i�çi s�n�f� ile gerçekle�memi�tir. 
Yani Osmanl�da bir sanayi devrimi gerçekle�memi�, bir i�çi 
s�n�f� olu�mam��, aile temel olarak koruyucu görevini sürdür-
mü�, ve sosyal güvenlik noktas�nda köklü bir de�i�im ya�an-
mam��t�r (Kitapç�, 2007: 80). 

Osmanl� Devleti döneminde genel olarak sosyal koruma 
arac� olarak esna	 ar aras�nda ‘Lonca’ ad� verilen kurulu�lar 
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olu�turulmu� ve üyelerinin ihtiyaçlar� yine bu kurum tara-
f�ndan kar��lanm��t�r. Osmanl� Devleti’nin son dönemlerine 
do�ru ise ‘Darülaceze, Darüleytam, ve K�z�lay gibi sosyal yar-
d�m itibariyle önem arz eden kurulu�lar te�ekkül etmi�tir.

Cumhuriyet tarihinde ise sosyal güvenlik alan�nda ilk 
önemli geli�me 1936 tarihli kapsam ve uygulama aç�s�ndan 
yetersiz �� Kanunu’nun ç�kart�lmas�yd�. Di�er taraftan sosyal 
sigorta kollar�yla alakal� ilk yasa 1945 tarihinde ç�kart�lm�� ve 
1949 tarihinde ç�kart�lan emekli sand��� kanunu ile o güne 
kadar da��n�k halde bulunan tüm yasa ve sand�klar birle�ti-
rilmi�tir (Kitapç�, 2007: 81). 1961 anayasas�nda sosyal güven-
lik bir hak olarak ele al�nm��, 1964 y�l�nda 506 say�l� sosyal 
sigortalar kanunu ile ve 1971’de yürürlü�e konulan Ba�-kur 
(Esnaf ve Sanatkârlar ve Di�er Ba��ms�z Çal��anlar Sosyal Si-
gortalar Kurumu) Kanunuyla sistem geli�imine devam etmi�-
tir. Ayr�ca 1974 y�l�nda ‘Sosyal Güvenlik Bakanl���’ kurulmu�, 
1983’de ‘Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu’ yeni-
den yap�land�r�lm�� ve 1992 y�l�nda da ‘Ye�il kart’ uygulama-
s�na geçilmi�tir.

Türkiye’deki sosyal güvenli�i kurumsal yap�s�na bak�ld�-
��nda üç kurumun varl��� göze çarpmaktad�r: Sosyal Sigor-
talar Kurumu (SSK), Emekli Sand���, Ba�-kur. Bu tarihi seyir 
içerisinde sosyal güvenli�in � nansman sorunu ve bütçe aç�k-
lar� sürekli tart���la gelmi�tir.

1.5. Türk Sosyal Güvenlik Sisteminin Temel Sorunlar�

Ülkemizde var olan ve inkâr edilemeyen sosyal güvenlik 
sisteminin sorunlar� 1990’l� y�llar�n ba��ndan beri sistematik 
biçimde tart���lmaya ba�lanm��t�r. Türkiye’de sosyal güvenlik 
noktas�nda temel sorun geli�mi� ülkelerin aksine ya�lanma 
ve aile yap�s�n�n de�i�mesi sorunu de�ildir (Bilman, 2007: 67). 
Türkiye’de sosyal güvenlik sorunlar�n�n temelinde aktüeryal 
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dengelerin gözetilmemesi, uygulanan popülist politikalar ve 
devletin ba�lang�çtan itibaren sa�lam temellere oturtulmu� 
bir sosyal güvenlik politikas�na sahip olmamas� yatmaktad�r 
(Güzel, 2005: 68, �zgi, 2008: 95). Buna ek olarak sosyal güven-
lik sistemi herkesi kapsayacak �ekilde düzenlenememi� ve 
özerk bir yap� olu�turulamam��t�r ve bu durum da fonlar�n 
çok k�sa sürede erimesine neden olmu�tur. Ayr�ca kaynak-
lar�n yetersizli�i, � nansman sorunu, aktif pasif say�s�ndaki 
dengesizlik, yüksek en	 asyon oranlar�n�n biriken fonlar� erit-
mesi, istihdam sorunlar� ve al gülüm ver gülüm �eklindeki 
popülist politikalar da bu krizi tetiklemi� ve sistemi daha da 
tehlikeli bir hale getirmi�tir.

Türk sosyal güvenlik sistemi özellikle 1990’l� y�llardan 
sonra dünyan�n birçok ülkesinde oldu�u gibi kendine özgü 
fonksiyonlar� yerine getirmekte zorlanan bir yap� içerisine 
girmi�tir. Türk sosyal güvenlik sisteminin temel sorunlar� 
a�a��daki gibi özetlenebilir (Bilman, 2007: 73):

- Ba��ml�l�k oran�n�n yüksekli�i
- Kay�t d��� istihdam�n yüksekli�i
- Prim tahsilât oranlar�n�n dü�üklü�ü
- Erken ya�ta emeklilik uygulamalar�
- Prim al�nmadan yap�lan sigorta ödemeleri
- Uzayan ömür
- Ödenmeyen primlere uygulanan a	 ar
- Sistemin kurumsal ve idari yetersizli�i

Tüm bunlara ra�men bilinmesi gereken �udur ki sosyal 
güvenlik sistemiyle alakal� sorunlar sadece Türkiye’ye özgü 
de�ildir. Di�er ülkelerde de ayn� sorunlar�n ya�and��� göz-
lenmektedir. Sosyal güvenlik sorunlar� ‘kara delik’ olarak ele 
al�nmakta ve sistemin yeniden köklü bir �ekilde yap�land�r�l-
mas� gerekmektedir. Ancak tüm bunlara ra�men k�sa vadede 
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sorunlar�n çözülemeyece�i uzun soluklu projeksiyonlara ih-
tiyaç duyuldu�udur. Bu yüzden sorunun çözümüne yönelik 
olarak ele al�nan yakla��mlar�n temellerinin sa�lam bir zemi-
ne oturtulmas� gerekmektedir ve uygulanan politikalar�n ar-
t�k hata yapma lüksü yoktur (�zgi, 2008: 99). 

1.6. Sosyal Güvenli�in Yeniden Yap�land�r�lmas�

“Türk sosyal güvenlik sistemi, kat�lmal� rejim olarak da 
bilinen sosyal sigortalar ile devlet ve gönüllü kurulu�lar ta-
raf�ndan � nanse edilen sosyal yard�m ve hizmetler üzerine 
kurulmu�tur” (Bilman, 2007: 80). Türk sosyal güvenlik sis-
temi hizmet akdiyle çal��anlar için sosyal sigortalar kurumu 
(SSK), esnaf ve ba��ms�z çal��anlar için Ba�-kur olarak da bili-
nen Esnaf ve Sanatkârlar ve Di�er Ba��ms�z Çal��anlar Sosyal 
Sigorta Kurumu ve memurlar�n sosyal güvenli�ini sa�layan 
Emekli Sand��� gibi üç temel bile�enden olu�maktad�r. Ancak 
sistem 1990’l� y�llardan beri ciddi anlamda � nansal kriz ile 
kar�� kar��ya kalm��, genel bütçeden sosyal güvenlik bütçe-
sine aktar�lan para artm�� ve sosyal güvenli�in yeniden ya-
p�land�r�lmas� ile alakal� reformlar tüm dünyada oldu�u gibi 
Türkiye’de de tart���lmaya ba�lanm��t�r. 

1.6.1. Mevcut Sosyal Güvenlik Modellerine Göre
  Gerçekle�tirilen Reformlar

�ili haricinde özellikle Avrupa merkezli ülkeler eski sis-
temin tamamen tas� yesine kar�� ç�km��lar yürürlükteki sis-
temlerine ba�l� kalarak reform aray��lar�na yönelmi�lerdir. 
Mevcut sistemler korunarak gerçekle�tirilen reformlarda çö-
zülmesi gereken üç temel problem � nansman sorunu, emek-
lilik sigortalar� alan�n gerçekle�tirilen yenilikler ve sa�l�k har-
camalar�n�n k�s�tlanmas� yoluyla gerçekle�tirilen yenilikler 
olarak s�ralanabilir. 
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1.6.2. Mevcut Sosyal Güvenlik Sistemlerinin
  Tas� yesine Yönelik Yap�lanma 

Mevcut sosyal güvenlik sistemlerinin tas� yesi yoluyla da 
sistemde reformlar yap�labilece�ini savunan görü�ler olmu�-
tur. Bu reformlar� ortaya atanlar IMF ve Dünya Bankas�’n�n 
etki alan�nda kalm��lard�r. Önerilen yeni yap�y� Güzel (2005: 
70) �öyle aç�klamaktad�r: 

“Gerçekten sözü edilen uluslar aras� � nans kurulu�lar�-
n�n savundu�u neo-liberal ideolojide (bu ideolojiyi yans�tan 
stand by antla�malar�), sosyal devlet ve sosyal güvenli�e yer 
bulunmamakta, her �ey piyasa güçlerine ve esas olarak da 
çok uluslu �irketleri küresel pazardaki rekabet ko�ullar�na 
terk edilmekte, bireyin gelece�ini güvenceye kavu�turmada 
tek ba��na sorumluluk üstlenmesi istenilmektedir.”

Görüldü�ü gibi son y�llarda ortaya konulan reform çal��-
malar� ile var olan da��t�m sisteminin emeklilik sistemlerini 
makroekonomik anlamda dengeleri bozucu etkisi olmu� ve 
tam anlam�yla sosyal korumay� sa�layamam��t�r. Bu ba�lam-
da önerilen reformlar aras�nda da��t�m sistemi yerine fon 
sisteminin dikkate al�nd��� gözlenmekte ve sosyal güvenlik 
sistemi özelle�tirme uygulamas�na bir ad�m daha yakla�t�r�l-
maktad�r. Bu sistem özel sigorta � rmalar� taraf�ndan yürütü-
lecektir (Alper, 2004: 3).

Dünya’da ilk defa �ili’de uygulamaya konulan bu model-
de her sigortal�n�n kendine ait bir fonu bulunuyor ve sadece 
i�çinin ücretinden kesilen primler bu fona yat�r�l�yordu (Al-
per, 2004: 4). Fonda birikmi� olan primler özel sigorta �irket-
lerince hazine bonolar� ya da hisse senetlerine yat�r�l�yor ve 
ki�inin kendi hesab�nda birikmi� olan paralar emeklilik ya�� 
gelmi� olan ki�inin bizzat kendisi taraf�ndan gelir getiren bir 
ta��nmazlar�n sat�n al�nmas�nda kullan�l�yordu (Alper, 2004: 
4). Bu modelin en belirgin özelli�i bireysel tasarrufu art�rma 
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kolayl���d�r. Ancak di�er taraftan bu sistem da��t�m siste-
minin gerçekle�tirdi�i bir fonksiyonu yerine getirmekten de 
uzakt�. Bu da ku�aklar aras� dayan��man�n sa�lanmas� ve ye-
niden da��t�m ilkesidir (Alper, 2004: 4). Bu durum da da��t�m 
sisteminin tam anlam�yla terk edilmemesi ve korunmas� de-
mektir. Dolay�s�yla tek ayakl� bir sosyal güvenlik sisteminin 
varl���ndan söz edilemez çünkü hepsinin birbirine eksisi ve 
art�s� söz konusudur. Sistemin birinci aya��n� da��t�m sistemi 
olu�turmal� ve bireysel tasarruf fonlar� onun akabinde gelme-
lidir. Sosyal refah� sa�layacak olan da��t�m sistemi, ki�isel an-
lamda refah� sa�layacak olan ise bireysel emeklilik fonlar�d�r. 
Üçüncü ayak ise i�leyi�i ikinci ayak ile ayn� ancak gönüllülük 
esas�na dayal� ve zengin kesimin hede	 endi�i emeklilik sis-
temleri olacakt�r.

2. SOSYAL GÜVENL�KTE ÖZELLE�T�RME
 UYGULAMALARI

Özelle�tirme “yararlar�n belirsiz” oldu�u da��t�m sistemin-
den “kat�l�mlar�n belirli oldu�u ve her i�çinin kendisine ait 
özel emeklilik sistemlerinin bulundu�u fonlu sisteme verilen 
add�r (Geanakoplos, Mitchell ve Zeldes, 1998: 3). Ayr��t�rma 
ise fonlar�n çe�itli hisse senedi ve tahvillere yat�lmas� demek-
tir. Bu sistem özellikle ABD’de yayg�n olarak kullan�lmaktad�r. 
Ayr�ca özelle�tirme her sigortal�n�n ki�isel hesab�na kendisine 
ileride ödenmek üzere kendisi, i�vereni veya devletçe ödenen 
primlerin yat�r�lmas� ve bu rakamlar�n çe�itli � nansal yat�r�m 
araçlar�yla de�erlendirilip ileride kendisine ödenecek miktar� 
olu�turmas� sistemi olarak da tan�mlanabilir (Güleç, 2003: 26). 
Mevcut sistemin tamamen tas� ye edilerek özelle�tirme uygu-
lamas�na geçilmesinin ilk örneklerine �ili’de rastlanmaktad�r. 
�ili’de özel emeklilik fonlar�n�n olu�turulmas� ve bu fonlar�n 
yönetiminin özel acente ya da �irketlere devredilmesi söz ko-
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nusu olmu� ve bu ba�lamda özellikle 1996 y�l�ndan itibaren 
özel emeklilik �irketleri kurulmu�tur (Güleç, 2003: 58). Daha 
aç�k ifadesiyle özelle�tirme sosyal güvenlik noktas�nda devlet 
destekli sosyal güvenlik fonlar�n�n özel �irketler ya da kuru-
lu�lara terk edilmesi ve fonlar�n bu �irketler taraf�nda yönetil-
mesi söz konusu olmaktad�r (Güleç, 2003: 58).

Sosyal güvenlik sistemine yönelik çözüm önerileri nokta-
s�nda ciddi görü� ayr�l�klar� bulunmaktad�r. Kimileri sosyal 
güvenlik sisteminin radikal anlamda kökten de�i�tirilmesi 
gerekti�ini savunurken kimileri de geçi� sürecinin neden ola-
ca�� a��r maliyetten dolay� var olan sistemde revizyon yap�la-
rak devam edilmesini savunmaktad�rlar. 

Sosyal güvenlik sistemindeki bozukluklar en fazla emek 
piyasalar�na zarar vermektedir (Ulutürk ve Dane, 2009: 128). 
Sosyal güvenlik sistemlerinin sunmu� oldu�u yüksek gelir 
güvencesi ekonomik büyümeyi yava�latacak ve bireyin ça-
l��ma güdüsünü dü�ürecektir (ILO, 2006, 12). Bu anlamda 
sosyal güvenlik sistemlerinin bozucu etkisini gidermek için 
da��t�m yöntemi ile � nanse edilen sosyal güvenlik sistemle-
rinden fonlu sisteme geçilmesinin gereklili�i üzerinde durul-
maktad�r. 

Sosyal sigorta sisteminin özelle�tirilmesi sorunlar� gider-
mez. �öyle ki özel sistemler kat� bir devlet otoritesi düzen-
lemesi ve denetimi olmaks�z�n uygulamaya konulursa tela-
�  edilmesi mümkün olmayan sonuçlar do�urabilir (Alper, 
2004:7).

Özelle�tirme sisteminde hesaplar yat�r�ma dönü�ecek ve 
ki�ilerin refah�n�n artmas� sa�lanacakt�r (Alper, 2004: 7). Fakat 
özelle�tirme sadece kendi ba��na yetmemekte ayn� zamanda 
i�gücüne kat�l�m, üretkenlik ve istihdam artmad��� müddetçe 
fonlu sistemli sosyal devlet ve sosyal refah anlay���n� hayata 
geçirmek imkâns�z hale gelecektir. 
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Olu�turulan sosyal güvenlik sisteminde, yani fonlu sistem-
de, riskin daha büyük topluluklar aras�nda da��t�lmas� ve bu 
anlamda ödenen primlerin a�a�� çekilmesi amaç edinilmi�tir 
(Güleç, 2003). �ili’de ortaya ç�kar�lan mecburi özel sigorta uy-
gulamas� kamu haricinde de özel sektör arac�l���yla sosyal 
güvenlik sistemlerinin olu�turulabilece�inin kan�tlam��t�r.

Buna ra�men fonlu sisteme getirilecek di�er önemli ele�-
tiri ise fonlu sistemin ku�aklararas� dayan��may� ortadan kal-
d�rm�� ve toplumsan risklerin payla��lmas�n� engellemi�tir 
(Alper, 2004: 9).

Da��t�m sisteminde yüksek gelire sahip olan i�çilerden 
yüksek gelire sahip olan i�çilerden dü�ük gelire sahip olan 
i�çilere kaynak transferi sa�lan�r ve bu �ekilde sistemde ko-
lektif anlay�� gerçekle�tirilmi� olur. Özel gelir ya da fonlama 
sisteminde ise her bireyin kazanc� kendi gelirine ba�l� oldu-
�undan dayan��ma ve kolektif anlay��tan söz edilemez. Her 
koyunun kendi baca��ndan as�lmas� ilkesi geçerlidir.

Ba�ka bir aç�dan de�erlendirilecek olursa da��t�m sisteme 
sa�lanan di�er en önemli katk� devlet bütçesinden sisteme 
kaynak transferi söz konusudur (Alper, 2004: 10) ve da��-
t�m sistemi tüm nüfusu kapsayacak �ekilde devreye girmi�-
tir. Ayr�ca emeklilik yap�s�n�n yükseltilmesi de 2035 y�l�nda 
Türkiye’de sistemin krize girmesini engellemek amac�yla ILO 
taraf�ndan 1995 y�l�nda ciddi bir rapor haz�rland�. 

Türk sosyal güvenlik sisteminin sorunlar�n�n çözümüyle 
alakal� olarak at�lan ilk ad�m 1999 y�l�nda 4447 say�l� yasad�r. 
Fakat bu reform sadece Ba�-kur ve SSK’yla alakal� yap�lmas� 
gereken düzenlemeleri kaps�yor ve emekli sand���n� uygula-
ma d���nda b�rak�yordu (Alper, 2004: 5). Yasayla beraber kay�t 
d��� ekonominin dikkate al�nmas�, emeklilik ya��n�n kademe-
li olarak erkeklerde 60, bayanlarda 58 olarak düzenlenmesi 
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öngörülüyor ve emeklilik için asgari prim ödeme say�lar� da 
art�r�l�yordu. Ancak bu reformdan tam anlam�yla istenilen 
fayda sa�lanamad� ve aç�klar artmaya devam etti.

1999 y�l� reformunu TÜS�AD’�n önerdi�i (Alper, 2004: 17) 
reformu takip etti. Akabinde AKP hükümetinin 2003 y�l�n-
da reform tasla�� uygulamaya konulmu� ve genel itibariyle 
sistem Dünya Bankas�n�n da önerileri do�rultusunda sistem 
da��t�m (PAYG), fonlu ve gönüllü emeklilik üzerine üçayakl� 
sisteme uyarlanm��t�r. Fakat zamanla Türkiye’de uygulanan 
emeklilik sisteminin ya�ad��� s�k�nt�larla üç ayakl� sistemin 
özde�le�medi�i anla��lm��t�r. Di�er taraftan primlerin art�r�l-
mas�, emeklilik ya��n�n yükseltilmesi, kay�t d��� ekonominin 
dikkate al�nmas� yönüyle AKP hükümetinin ortaya koydu�u 
reform tasla�� 1999 y�l�nda ortaya at�lanlarla örtü�tü�ü söy-
lenebilir. 

Sosyal güvenli�in dönü�üm süreci 2003 ve 2004 y�llar� ara-
s�nda da devam etmi�tir. 2003 y�l� ba�lar�nda Çal��ma ve Sos-
yal Güvenlik Bakanl��� taraf�ndan sosyal güvenlik alan�nda 
yeniden ve köklü de�i�imin i�aretlerini gösteren bir sürece 
girilmi�tir. Hemen ard�ndan 2004 y�l� Temmuz ay�nda Sosyal 
Güvenlik Kurumu taraf�ndan “Sosyal Güvenlikte Reform” 
adl� bir metin olu�turulmu� ve kamuoyunun görü�lerine 
sunulmu�tur (Ulutürk vd, 2009: 135). Uzun bir yasama süre-
cinin ve muhalefetin ard�ndan 2006 y�l�nda sosyal güvenlik 
sistemini Dünya Bankas� modeline ve ABD Sosyal Güvenlik 
Sistemi modeline yakla�t�ran 5510 say�l� SSGSS (Sosyal Sigor-
talar Genel Sa�l�k Sigortas�) yasas� ç�kar�lm��t�r. Bu yasan�n 
genel itibariyle içeri�i �öyledir:

• Sosyal Güvenlik Sistemi tek çat� alt�nda toplanmaktad�r.

• SSK kapsam�ndaki sigortal�lar�n hastal�k sigortas� prim 
oranlar� % 11’den % 25’e ç�kar�lm��t�r.
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• Yasan�n 28. maddesine göre emeklilik ya��n�n kademeli 
olarak artt�r�lmas� hede	 enmekte ve uzun dönemli pro-
jeksiyonlara yer verilmektedir. Bu anlamda 2036 ve 2037 
y�llar�nda emekli olacaklar için emeklilik ya�� erkeklerde 
61, bayanlarda 59; 2046 ve 2047 aras�nda emekli olacaklar 
için emeklilik ya�� kad�nlarda 64, erkeklerde 65 olarak be-
lirlenmi�, 2048 y�l�nda emekli olacaklar için ise hem kad�n-
lar hem de erkeklerde emeklilik ya�� 65’te sabitlenmi�tir. 

• Emeklilik için gereken prim ödeme gün say�s� 9000 güne 
ç�kar�lm�� ancak daha sonra 7200 güne çekilmi�tir.

• Emekli maa�lar�n�n hesab�nda kullan�lan katsay�n�n he-
saplanmas�nda ülke geli�me h�z�n�n % 100’ü de�il, ancak 
% 30’u dikkate al�nacakt�r ve emekli maa�lar�n hesaplan-
mas�nda ülkenin bir önceki y�la göre refah düzeyi de�il, 
tam tersine en	 asyon dikkate al�nacakt�r.

• Sa�l�k hizmetlerinden yaralanma ödenmesi gereken kat�-
l�m pay�na ba�lanm��t�r. 

Görüldü�ü gibi yasan�n genel hatlar�ndan da anla��ld��� 
üzere devlet sosyal güvenlik noktas�nda sahneden yava� ya-
va� çekilmeyi planlamaktad�r. Hükümet bu reformla sosyal 
güvenlik alan�nda mevcut sistemin tamamen tas� yesinin 
yerine dünyada genel anlam�yla uygulanan bir formül orta-
ya koymu�tur. Bu formülde en önemli k�sm� özek sektörün 
bireysel emeklilik gibi emeklilik alan�ndaki rolünün artmas� 
olu�turmaktad�r. Sosyal güvenlik sistemlerinden tamamen 
vazgeçilemeyece�ine göre çare sosyal güvenli�in iyile�tiril-
mesi için alternatif seçeneklerin de�erlendirilmesi gerekti-
�idir. Dünya genelindeki geli�melere binaen ülkemizde de 
sosyal güvenlik noktas�nda sosyal sigortalara ilave olarak ta-
mamlay�c� özel sigortalar�nda uygulamaya konulmas�n�n son 
reformlarla birlikte önü aç�lm��t�r (Bacak, t.y: 159). 
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2.1. Özelle�tirmenin Nedenleri 

Sosyal güvenlik sistemi uzun süredir gelirlerini en	 asyon, 
parasal piyasalardaki dalgalanmalardan koruyan emeklilere 
gelecek garantisi olmu�tur. Ayn� zamanda sosyal güvenlik 
sistemi malullük, hastal�k, ya�l�l�k ve ölüm gibi toplumsal 
risk ortamlar�nda da toplumsal güveni sa�lamakta ve birey-
lerin gelece�e daha sa�l�kl� bakmalar�na yard�mc� olmaktad�r. 
�statistiklere göre ya�l�lar�n 3/2’sinin gelirleri sosyal güven-
lik sistemleri vas�tas�yla sa�lanmaktad�r (Diamond, Orszag, 
2005: 11). Ancak gelecek 75 y�l boyunca ki�i ba��na dü�en gelir 
azal�rken sosyal güvenli�in maliyeti gayri sa�  milli has�lan�n 
% 2.5 oran�nda artacakt�r. Dolay�s�yla sosyal güvenlik siste-
minin ya küçük bir tedavi ya da büyük bir cerrahi operasyon-
la düzeltilmesi gerekmektedir (Diamond, Orszag, 2005: 11) 

Sosyal güvenli�in �slah edilmesi noktas�nda ortaya at�lan 
temel görü�lerden bir tanesi fonlu sistemde denilen özelle�-
tirme sistemidir. Bu sistem sayesinde sosyal güvenlik sistem-
leri üyelerine daha yüksek gelir sa�lanmas�n� ve emeklilik 
gelirlerinin art�r�lmas�n� planlanmaktad�r (Laurence vd, 1998: 
138). Sosyal güvenli�in özelle�tirilmesinin nedenleri �öyle s�-
ralanabilir (�zgi, 2008: 92):

• Siyasal Nedenler: Siyasetçilerin bugüne kadar sosyal gü-
venlik noktas�nda yapt��� hatalar, al gülüm ver gülüm 
gibi pragmatik politikalar, siyasi kazanç elde etmek ad�na 
erken emeklilik uygulamalar� ve emeklilik ya��n�n günü 
kurtarma ad�na sürekli de�i�tirilmesi, sorunlar�n temeli-
ne inilemeyerek sadece yüzeysel çözümlerin geli�tirilmesi 
sosyal güvenlik sistemini olumsuz anlamda etkilemi�tir.

• Mali Problemler: Aktif pasif oran�ndaki dengenin bozul-
mas�, ekonomik krizler nedeniyle artan en	 asyon oranla-
r�, primlerin yüksek olmas�, ba��ml�l�k oran�n�n artmas�, 
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aktüeryal dengelerin bozulmas� ve fonlar�n sa�l�kl� bir 
�ekilde idare edilememesi fonlar� eritmi� ve bütçe aç�klar� 
meydana gelmi�tir.

• Demogra� k Nedenler: Avrupa ülkeleri ba�ta olmak üzere 
ABD’de de nüfusun h�zla ya�lanmas� buna kar��n çal��an 
nüfusun say�s�n�n azalmas� ülkeleri uzun soluklu politi-
kalar geli�tirmeye yönlendirmi�tir. Özellikle ABD de 1946 
ve 64’li y�llarda bebek do�umlar�ndaki a��r� art�� kademeli 
olarak y�llarda ABD’nin emeklilik ya��n� �uandaki 62 ya-
��ndan 67 ya��na ç�karmay� hede	 emesine neden olmu�tur 
(Acar ve Kitapç�, 2008: 84). Nüfusun ya�lanma sürecinin 
en h�zl� oldu�u ülkeler ise Japonya ve Bat� Avrupa ülkele-
ridir (�zgi, 2008: 92).

• Artan Rekabet: Sosyal güvenlik sistemlerini dönü�üme 
iten di�er önemli sebep ise artan rekabet ko�ullar�d�r. Gü-
nümüz ekonomilerinin en önemli bile�eni tam rekabet ko-
�ullar� içerisinde en dü�ük maa�la en vas�	 � eleman� çal��-
t�rmakt�r. Yükselen prim oranlar� da dikkate al�nd���nda 
rekabet ortam�n�n da sosyal güvenli�i etkiledi�i söylene-
bilir. 

• Küreselle�me: Dünyan�n küçük bir köy haline geldi�i gü-
nümüzde bilgiye k�sa sürede ula��labilmekte ve dünyan�n 
her kö�esindeki geli�im ve de�i�im birbirini olumlu ya da 
olumsuz anlamda etkileyebilmektedir. Bu durum sosyal 
güvenlik noktas�nda da böyledir. Dünyadaki tüm sosyal 
güvenlik modelleri birbirlerini etkilemekte ve de�i�ik al-
ternati	 er sunabilmektedir.

2.2. Alternatif Çözüm Önerileri

Sosyal güvenlik sistemiyle alakal� problemlere özelle�tir-
menin yan� s�ra bir dizi önlemlerle de alternatif çözüm öneri-
leri üretilebilir.
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2.2.1. Sosyal Sigortalar�n �yile�tirilmesi

Sosyal güvenlik sisteminin çözünürlü�ünün sa�lanabil-
mesi, emekli olanlar�n yoksulluk ve sefalet içerisinde ya�a-
malar�n�n önlenmesi için sosyal sigortalar�n � nansman�nda 
düzenleme yap�lmas� gerekir. Zaten bu da sosyal devlet ilke-
sinin en önemli prensibidir. 

2.2.2. Aktüeryal Dengelerin Sa�lam Zeminlere
  Oturtulmas�

Sistemde etkinli�i art�r�lmas� için aktif pasif oran� dengede 
tutulmal�, ba��ml�l�k oran� azalt�lmaya çal���lmal�, kay�t d��� 
ekonomi önlenmeli, sa�lam mali denetim uygulamalar�na gi-
dilmeli ve 1994 y�l�nda Dünya Bankas� taraf�ndan ortaya at�-
lan “ya�l�l�k krizinin” olumsuz sonuçlar�na yönelik ad�mlar 
at�lmal�d�r (Ulutürk ve Dane, 2009: 127).

2.2.3. �� De�erlendirmesi ve Ücretlerin
  Farkl�la�t�r�lmas�

Ücret i�çi aç�s�ndan gelir ve i�veren aç�s�ndan ise bir ma-
liyet unsuru olarak kar��m�za ç�kmaktad�r (Çubuklu, 1993: 
3). �� de�erlendirmesi i�letme organizasyonun birer parças�n� 
olu�turan mikro i� sistemleri içerisinde cereyan eden bütün 
i�lerin bir nevi tart�lmas� ve iza�  olarak de�erlerinin belirlen-
mesi anlam�na gelmektedir” (Karayalç�n, 1998: 107-114). Tam 
rekabet ko�ullar� içerisinde hak etti�i ücreti alan i�çinin ve 
i�verenin kay�t d��� ekonominin engellenmesi ve istihdam�n 
artt�r�lmas� noktas�nda emek piyasalar�na getirisi oldukça 
fazlad�r. Bu aç�dan tam rekabet anlay��� çerçevesinde i� de�er-
lendirme sistemlerinin uyguland��� ortamlarda ve farkl�la�an 
ücret yap�s�ndan sosyal güvenlik sistemi de olumlu anlamda 
etkilenecektir.
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2.2.4. Sosyal Güvenlik Sisteminin Aç�klar�n�n
  Kapat�lmas�

Sosyal güvenlik sistemlerinin aç�klar� sadece günümüzle 
s�n�rl� de�ildir. Daha önceki nesillerle de alakal� bir problem 
söz konusudur. Dolay�s�yla ekonomide dalgalanmalar�n ol-
du�u dönemlerde daha da artan aç�k tarihten günümüze ka-
dar kartopu gibi büyümü� ve sistemde reformu kaç�n�lmaz 
hale getirmi�tir. 

3. SONUÇ

Sosyal güvenlik sosyal devlet anlay���n�n en önemli özel-
li�idir ve sosyal politika uygulamalar�n�n da vazgeçilmezi 
olarak göze çarpmaktad�r. Sosyal güvenlik geni� anlam�yla 
bireylere gelir noktas�nda güvence sa�layan, t�p ve sa�l�k 
noktas�nda destek veren yükümlülükler bile�eni ya da bir 
ülke halk�n�n bugününü ve yar�n� güven alt�na almay� hedef-
leyen ve aralar�nda s�k� bir birlik ve uyum olan bir sistemler 
bütünüdür �eklinde tan�mlanabilir. Tan�mlardan da anla��ld�-
�� üzere sosyal güvenlik ve sosyal politika uygulamalar� bir-
birleriyle iç içedir. 

Sosyal güvenlik sisteminin tarihsel seyrine bak�ld���nda 
II. Dünya Sava�� sonras� döneme bak�ld���nda hakim olan 
görü� sosyal politikan�n devlet eliyle yürütülmesi gerekti�iy-
di. Ancak 1980’lerden bu yana bu görü� �ekil de�i�tirmi�tir. 
Günümüzde hakim olan görü� ise devletlerin uygulad�klar� 
sosyal politikalar yetersiz, gereksiz ve hatta zararl� oldu�u-
dur (Friedman, 1962; Gilder, 1981; Mead, 1986, 1992; Murray, 
1984, 2006; Olasky, 1992, 1996; Mingley, 2009). Devletin sosyal 
güvenlik uygulamalar�ndan çekilip yerini özel sektöre b�rak-
mas� gerekti�i savunulmaktad�r. Bu tip dü�ünceler sosyal po-
litikan�n siyasi ve sosyal ikliminde yeni geli�melerin yolunu 
açmaktad�r. 
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Sosyal politikalar�n seyrine bak�ld���nda ba�ta �ngiltere ol-
mak üzere (Alcock, 2008: 4), ABD ve di�er Avrupa ülkelerin-
de yayg�n biçimde rastlanmaktad�r. �ngiltere de 1601 y�l�nda 
ç�kar�lan “ Yoksulluk Yasas�” sosyal yard�m olgusunun nas�l 
olmas� gerekti�ini ana hatlar�yla ortaya koymu�tur (Ulutürk 
ve Dane, 2009: 116).

Yine ayn� �ekilde modern sosyal politikan�n ilk örnekleri-
ni 1883 ve 1889 y�llar� aras�nda ç�kar�lan i� kazalar�, hastal�k 
sigortalar�, ya�l�l�k ve malullük sigorta yasalar�yla Bismark 
Almanya’s�nda görmek mümkündür. Fransa’da 1930 y�l�nda 
di�er Avrupa devletlerinde ise özellikle �skandinav ülkeleri 
olan �sveç, Norveç, ve Danimarka’da da 1910’lardan ba�lana-
rak uygulamaya konuldu�unu söylemek mümkündür. Ku-
zey Amerika’da sosyal güvenlik noktas�nda at�lan ilk ad�m 
ise 1935 y�l�nda yürürlü�e konulan Sosyal Güvenlik Yasas�’d�r 
(Güzel, 2005: 63). ABD’deki bu yasa 1880’li y�llarda Bismark 
Almanya’s�ndan sonra yürürlü�e konulan ikinci yasa olarak 
ele al�nabilir. Bu anlamda üçüncü kurumsalm�� uygulama ise 
mimar� Beveridge olan �ngiltere’de 1942 tarihinde ortaya ç�-
kan rapordur. 

Bu tarihsel geli�im sürecine ra�men günümüzde sosyal 
güvenlik sisteminin problemlerine bak�ld���nda geli�mi� ül-
kelerde ya�l� nüfus problemi, geli�mekte olan ülkelerde ise 
� nansal bozukluklar ve kaynak yetersizliklerinden dolay� 
ülkelerde yeterli ve sa�lam zemine oturtulmu� bir sosyal gü-
venlik sistemlerinden söz etmek pek mümkün de�ildir. 

Ülkemizde özellikle 1990’l� y�llardan sonra uygulanan po-
pülist eksenli politikalar, al gülüm ver gülüm anlay���, artan 
ba��ml�l�k oranlar�, kay�t d��� istihdam, aktüeryal dengelerin 
de�i�mesi gibi problemler sosyal güvenlik sisteminin ç�kma-
za sokmu�tur. Tüm bu problemlere yönelik üretilen çözüm 
önerileri Dünya Bankas� taraf�ndan ortaya at�lan da��t�m 
sistemi, bireysel emeklilik fonlar� ve gönüllü sigortalar gibi 
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üçayakl� yap�yla özde�le�mektedir. 2003 y�l�ndan sonra uygu-
lanan reformlar da bu amaçlar� gerçekle�tirmeye yöneliktir. 
Dolay�s�yla Türk Sosyal Sistemi’nin da��t�m, bireysel emek-
lilik ve k�sm� özelle�tirme üzerine kuruldu�unu söylemek 
yanl�� olmayacakt�r.

Sosyal güvenlik sisteminin var olan sorunlar aras�nda bu-
güne kadar yap�lan siyasi hatalar, mali ve ekonomik problem-
ler, nüfusta meydana gelen de�i�im, artan rekabet ko�ullar� 
ve küreselle�me süreci say�labilir. Buna kar��n sosyal güven-
likte var olan bu köklü problemleri çözmek için sosyal sigor-
talar�n iyile�tirilmesi, aktüeryal dengelerin sa�lam zeminlere 
oturtulmas�, i� de�erlendirmesi uygulamas� ve son olarak da 
sosyal güvenlik aç�klar�n�n kapat�lmas� gerekmektedir. 
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AVRUPA �ST�HDAM STRATEJ�S�
HEDEFLER�N�N KAR�ILA�TIRMALI

SONUÇLARI VE TÜRK�YE’N�N UYUMU
Gürol ÖZCÜRE

Ordu Üniversitesi
Ünye �ktisadi ve �dari Bilimler Fakültesi

e-posta: gozcure@odu.edu.tr

ÖZET

AB’de son on y�ld�r uygulanan, istihdam yarat�c� ve i�-
sizli�i önleyici 19 k�lavuz içeren, 1997 Avrupa �stihdam 
Stratejisi’nde (A�S), dört temel eksenden olu�an bir istihdam 
politikas� belirlenmi�tir. Bunlar; beceri ile çal��ma iste�ini 
art�rmay� ve e�itimden ayr�lanlar�n say�s�n� % 50 azaltmay� 
amaçlayan “istihdam edilebilirlik”; bürokrasiyi azaltmay� ve 
i�e ba�lamay� kolayla�t�rmay� amaçlayan “giri�imcili�i ge-
li�tirmek”; i�te ya�anan de�i�ime kar�� çal��anlar�n uyumu-
nu destekleyen “uyum yetene�i” ve “e�it f�rsat politikalar�n� 
güçlendirme” hede	 eridir. 2003’te yenilenen A�S’e “çal��ma 
ya�am�n� uzatmak”, “ya�am-boyu ö�renme” ve “ekonomik 
yeniden yap�lanmaya uyum”dan olu�an üç temel öncelik ek-
lenmi�tir. Bu kapsamda, 2010 y�l� için belirlenen Lizbon he-
de	 erinde, genel istihdam oran�n�n % 70, kad�n istihdam ora-
n�n�n % 60 ve 2005 y�l�nda istihdam oran�n�n genelde % 67’ye, 
kad�nlarda % 57’ye ve ya�l�larda % 50’ye ç�kart�lmas� gibi iki 
ara ve bir ilave hedef belirlenmi�tir. Bu çal��man�n ana amac�, 
A�S hede	 erinin gerçekle�me durumunu ve Türkiye’nin bir 
AB tam üye aday� olarak çok uza��nda bulundu�u A�S’e uyu-
munu kar��la�t�rmal� olarak de�erlendirmektir.

Anahtar Kelimeler: Avrupa Birli�i ve Türkiye �li�kileri, 
Avrupa �stihdam Stratejisi ve Kar��la�t�rmal� Sonuçlar�, AB 
�stihdam ve Sosyal Politikas�na Türkiye’nin Uyumu.

Not: Bu tebli�de yazar�n “Avrupa Birli�i’nin Sosyal Politikas� ve Türkiye” adl� 
Nisan 2010’da yay�mlanan kitab�ndaki bilgi ve verilerden yararlan�lm��t�r.
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THE COMPARATIVE RESULTS OF THE EUROPEAN
EMPLOYMENT STRATEGY TARGETS AND

TURKEY’ S COMPLIANCE

ABSTRACT

European Employment Strategy (EES) of 1997 contains 
19 guidelines aiming to create employment and prevent 
unemployment consisting of four basic axis as an employment 
policy and implemented within last ten years in the EU. These 
axis are consisting of “increasing employability” which is 
aimed to increase the level of occupational quali� cations, desire 
to work and decrease the level of the students’ of whom are 
left to the school in the early stages percentage to 50 percent; 
“developing entrepreneurship” which is aiming to decrease 
bureaucracy and to make employment easily; “encouraging 
adaptability of employees in businesses” and “strengthening 
the policies for equal opportunities”. Renewal of the EES in 
2003, added three basic priorities to the Strategy which consist 
of “making people remain longer in the labour market”, “life-
long learning” and “abaptabilty to restructuring”. Within this 
scope, Lisbon targets are determined as 70 percent general 
employment rate and 60 percent women employment rate 
for the year 2010 and determined one added and two semi-
target of increasing general rate of employment to 67 percent, 
women employment rate to 57 percent and 50 percent of 
older employment rate in the year 2005. The main aim of this 
study to eveluate comperatively the result of EES targets and 
Turkeys’ compliance with to the EES which seems to be far a 
way as an EU candidate state. 

Key Words: The European Union and Turkey Relations, 
European Employment Strategy and The Comparative 
Results, The Compliance of Turkey to the EU Employment 
and Social Policy.
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G�R��

II. Dünya Sava��’ndan sonra Bat� Avrupa’da ve dünyada 
di�er geli�mi� ekonomilere sahip ülkelerde izlenen Fordist 
üretim modelinde, standart istihdam ili�kisi içinde çal��anlar, 
i�verenler ve devletin üçlü uzla�mas�na dayal� Keynesyen eko-
nomi politikalar�na göre geli�tirilen “refah devleti” kavram�-
na dayal� politikalar izlenmi�tir. Bu politikalar�n sonucunda, 
1945-1975 döneminde, çal��anlara istihdam, sosyal koruma ve 
örgütlenme haklar�n�n tan�nmas�yla, özellikle, ekonomik bü-
yümenin sa�lanmas�na paralel olarak, alt�n ça� olarak ifade 
edilen, tam istihdama yak�n bir dönem söz konusu olmu�tur. 
Ancak, bunu izleyen son otuz y�ll�k dönemde, istihdam�n 
istikrar�n� ve i� güvencesini sa�layacak i�gücü piyasas� dü-
zenlemeleri, kurals�zla�t�rma politikalar� ve esneklik uygula-
malar�yla i�gücü piyasas�nda katmanla�man�n h�zland��� ve 
ücretlerin geriletildi�i yeni bir döneme girilmi�tir. Küreselle�-
me sürecinin h�zlanmas�yla, özellikle, geli�mi� ülkelerde de 
rastlanmaya ba�layan, k�r�lgan, istikrars�z, güvencesiz, geçici 
nitelikler ta��yan ve e�reti istihdam (precarious employment) 
olarak adland�r�lan bu yeni i�gücü piyasas� yap�lanmas�, ge-
li�mekte olan ülkelerde daha da yayg�n olarak görülmekte 
ve etkisini göstermektedir. Geli�mi� ülkelerde k�smi süreli 
(part-time), belirli süreli, mevsimlik ya da dönemsel ve geçici 
çal��ma �eklinde, a-tipik ya da standart-d��� çal��ma biçim-
leri yayg�nla��rken, geli�mekte olan ülkelerde ise kay�t d��� 
(enformel) sektör yayg�nla�maktad�r. Uluslararas� Çal��ma 
Örgütü (UÇÖ/ILO) bu tür çal��may�, i� sözle�melerinin ana 
unsuru olan istihdam güvencesinin eksik oldu�u çal��ma ili�-
kileri, yani, geçici ve belirli süreli i� sözle�melerini, evde çal��-
may� ve ta�eron ili�kisini ile çal��may� kapsayan çal��ma ola-
rak tan�mlamaktad�r. ��te ç�kar�lma riskinin yüksek oldu�u, 
istihdamda güvencesizlik, istikrars�zl�k, belirsizlik ve dü�ük 
ücret düzeylerini bünyesinde bar�nd�ran bu tür istihdamda 
kötü çal��ma ko�ullar� söz konusu olmaktad�r. Esnek çal��ma 
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düzenlemeleri ile ilgili gerekçe olarak belirtilen, yüksek i�siz-
li�in önlenmesi için gerekli olarak gösterilen kat� i�gücü piya-
sas� ve i�çiyi koruyucu düzenlemelerinin kald�r�lmas� tezini 
güncel geli�meler do�rulamamaktad�r. Çünkü, bu düzenle-
melere ra�men i�sizlik bir türlü azalt�lamamaktad�r (Temiz, 
2004:55-56). Avrupa Birli�i’nde (AB) 1990’l� y�llar�n en önemli 
sorunu i�sizlik olmu�tur. AB içinde daha fazla i� yarat�lmas�, 
i�sizli�in önlenmesi ve daha iyi istihdam f�rsatlar� sunulmas� 
gündeme gelmi�tir. Bu aç�dan, AB istihdam ve sosyal politi-
kas�n�n ve dolay�s�yla, Avrupa �stihdam Stratejisi’nin (A�S) 
amac�, herkes için insanca bir ya�am kalitesi ve standard� sa�-
lamakt�r. (Ceylan-Ataman, 2005:17). Bu dönemde geli�tirilen 
neo-liberal ekonomi politikalar�n�n sonucunda, piyasa eko-
nomisinin dünya üzerinde yayg�nla�mas� ve bilgi teknoloji-
leri alan�nda ya�anan geli�melerin ülkelerin rekabet güçleri 
üzerinde önemli etkiler yaratmas� üzerine, AB’de ekonomik 
reforma gereksinim oldu�u, bunun da sosyal hede	 eri bu-
lunmadan toplumsal huzursuzluklara yol açaca�� görüldü-
�ünden, “Avrupa Sosyal Modeli” kapsam�nda yeni istihdam 
hede	 eri belirlenmi�tir (�KV, 2006:7).

AB’DE KURUCU ANTLA�MALAR
VE �ST�HDAM POL�T�KASI

Lizbon Antla�mas�’n�n (LA), 1 Aral�k 2009 tarihinde yü-
rürlü�e girmesi ile Avrupa Birli�i Antla�mas� (ABA) ve Av-
rupa Birli�i’nin ��leyi�ine �li�kin Antla�ma (AB�A) ad�n� alan 
Kurucu Antla�malar’da, “�stihdam” ba�l���n� ta��yan IX Bö-
lümde, AB�A m. 145 ile m. 150 (eski ATA m. 125-130) aras� 
maddelerde “AB istihdam politikas�” düzenlemi�tir. 

AB�A m. 145’e göre (eski ATA m. 125): Üye Devletler ve 
Birlik, “tam istihdam� sa�lamak üzere rekabetçi bir sosyal 
politika izleme” amac�n� gerçekle�tirmek için e�güdümlü 
(koordineli) bir istihdam stratejisi geli�tirmek ve özellikle, 
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ekonomik de�i�ikliklere duyarl�, beceri düzeyi yüksek (va-
s�	 �), e�itimli ve uyum yetene�i bulunan i�gücüne sahip bir 
AB i�gücü piyasas� geli�tirmek için “e�itlik”, “insan hakla-
r�na sayg�”, “dayan��ma” ve “kad�nlar ile erkekler aras�nda 
e�itlik” ilkelerine yer vererek çal��acaklard�r. Birli�in, “sosyal 
d��lanma ve ayr�mc�l�kla mücadele edece�i”, “sosyal adaleti 
ve korumay�”, “kad�n-erkek e�itli�ini”, “nesiller aras� daya-
n��may�”, “çocuk haklar�n�n korunmas�n�”, “ekonomik, top-
lumsal ve bölgesel bütünle�meyi” ve “Üye Devletler aras�nda 
dayan��may� özendirece�i” ilkeleri Kurucu Antla�malar’a ek-
lenmi�tir (ABA m. 2.3) (�KV, 2008a:16;Europa, 2010e).

AB�A m. 146.2 uyar�nca Üye Devletler, yönetimin (ma-
nagement) ve çal��anlar�n (labour) sorumluluklar�na ili�kin 
ulusal uygulamalar� dikkate alarak, istihdam� geli�tirmeyi or-
tak bir amaç olarak de�erlendirecek, AB�A m. 148 hükümleri 
uyar�nca da Konsey, bu alandaki politikalar�n e�güdümünü 
sa�layacakt�r.

AB�A m. 147.1’e göre, Birlik, Üye Devletler aras�ndaki i�-
birli�ini te�vik edecek ve desteklecerek, e�er gerekirse, ey-
lemlerini tamamlayarak yüksek seviyeli bir istihdama kat-
k�da bulunacakt�r. Birlik, bunu yaparken, Üye Devletler’in 
yetkilerine sayg� gösterecektir.

AB�A m. 148.2 uyar�nca, Konsey, Komisyon’un önerisi üze-
rine ve Avrupa Parlamentosu, Ekonomik ve Sosyal Komite, 
Bölgeler Komitesi ile �stihdam Komitesi’nin görü�ünü ald�k-
tan sonra, Üye Devletler’in istihdam politikalar�nda dikkate 
alacaklar� y�ll�k yönlendirici ilkeleri (employment guidelines) 
düzenleyecektir.

Konsey, Komisyon’un tavsiyesi üzerine Üye Devletler’e 
tavsiyelerde bulunabilecek ve AB�A m. 5 uyar�nca da, Konsey 
ve Komisyon, Birlikteki istihdam durumu ve istihdam için 
yönlendirici ilkelerin uygulanmas� hakk�nda y�ll�k ortak bir 
rapor (joint annual report) haz�rlayacakt�r.
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AB�A m. 149 uyar�nca, Konsey, ola�an yasal usul uyar�nca 
hareket ederek, Üye Devletler aras�ndaki i�birli�ini te�vik et-
mek ve bilgi de�i�imini ve en iyi uygulamalar� geli�tirmeyi, 
kar��la�t�rmal� analiz ve tavsiyelerde bulunman�n yan� s�ra, 
pilot projelere ba�vurarak yenilikçi yakla��mlar� te�vik etmek 
ve tecrübeleri de�erlendirmeyi amaçlayan giri�imler arac�l�-
��yla, istihdam alan�ndaki eylemlerine destek olmaya yönelik 
te�vik önlemlerini kabul edecektir.

AVRUPA �ST�HDAM STRATEJ�S�
VE L�ZBON HEDEFLER� 

AB Komisyonu’nun 17-18 Kas�m 1997’de Lüksemburg’da 
yapm�� oldu�u “��/�stihdam Zirvesi” (The Jobs Summit) ile 
Avrupa �stihdam Stratejisi (A�S) kabul edilmi�tir. Zirvede, üye 
ülkelerinin istihdam politikalar�n�n e�güdümü (koordinasyo-
nu) için �u dört aya�� bulunan k�lavuz ilkeler saptanm��t�r; 
“istihdam edilebilirli�i art�rmak”, “giri�imcili�i özendirmek”, 
“uyum yetene�i” ve “f�rsat e�itli�i” (Barnard, 2000:48-49). 

Mart 2000 Lizbon Zirvesi’nde de, 10 y�ll�k bir strateji belir-
lenmi�, 2010 y�l�na kadar AB’nin daha fazla ve daha kaliteli i�-
ler yaratmas�, daha fazla sosyal uyum yoluyla sürdürülebilir 
ve rekabetçi bir ekonomi stratejisi izlemesi kararla�t�r�lm��t�r. 
Birli�in hede� , “gelecek 10 y�l içinde dünyan�n en rekabet-
çi, dinamik ve bilgiye dayal� ekonomisi haline gelmek, tam 
istihdama ula�mak, sürdürülebilir bir ekonomik büyümeyi, 
daha fazla sosyal bütünle�meyi ve çevreye sayg�y� sa�lamak” 
olacakt�r. 2010 y�l� için genel istihdam oran�n�n % 70 ve ka-
d�n istihdam oran�n�n % 60 olmas� iki somut istihdam hede�  
olarak belirlenmi�tir. AB, Mart 2000’de yap�lan Lizbon Zirve-
sinde, yak�n gelecekteki bilimsel ve teknolojik AR-GE felse-
fesini “Avrupa Ara�t�rma Alan�” (ERA: European Research 
Area) ba�l�kl� bir proje kapsam�nda planlama karar� alm��t�r. 
Avrupa’y� 2010’da dünyan�n en dinamik ve rekabet gücü en 
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yüksek bilgi ekonomisi haline getirmeyi amaçlayan Avrupa 
Ara�t�rma Alan�’n�n (ERA) uygulama arac� olarak Alt�nc� 
Çerçeve Program� (FP6) ve daha sonra da Yedinci Çerçeve 
Programlar� (FP7) tasarlanm��t�r. 2006 Y�l�nda düzenlenen 
Avrupa Konseyi toplant�s�nda, AB düzeyinde Gayrisa�  Yur-
tiçi Has�la’n�n (GSY�H) % 3’ünün 2010 y�l�na kadar bilgi ve 
yenilik (inovasyon) yat�r�mlar�na harcanmas�n� Yeni Lizbon 
Stratejisi’nin dört önceli�inden birisi olarak belirlemi�tir. Üye 
Devlet’ler kendi hede	 erini Ulusal Reform Programlar� kapsa-
m�nda belirleyeceklerdir. Bütünle�mi� bir “Avrupa Ara�t�rma 
Alan�” olu�turulmas� amac�yla da 2009 Y�l� “Avrupa Yarat�c�-
l�k ve �novasyon Y�l�” olarak ilan edilmi�tir.Yine, 2005 y�l�n-
da istihdam oran�n�n genelde % 67’ye, kad�nlarda % 57’ye ve 
ya�l�larda % 50’ye ç�kart�lmas� gibi iki ara ve bir ilave hedef 
belirlenmi�tir (Çelik, 2006:131).Bilgiye dayal� rekabetçi ekono-
mi hede� , ancak, sosyal politikalarla bütünle�tirildi�i zaman, 
büyümenin sürdürülebilirli�inin ve daha çok ve daha iyi i�ler 
yarat�larak sa�lanmas�, sosyal koruma sistemlerinin geli�tiril-
mesi, insana yat�r�m ve sosyal içermenin sa�lanmas� halinde 
sorunsuz olarak ba�ar�labilecektir (Erdo�du, 2005:42).

Lizbon Sonuç Bildirgesi’nde öngörülen ekonomik hedef-
ler; 1-) �ç pazar�n tamamlanmas�; a.Birlik müktesebat�n�n 
ulusal mevzuata h�zla aktar�lmas�, b.Hizmet sunumu serbes-
tisinin önündeki engellerin kald�r�lmas�, c.�ebeke hizmetle-
ri (network) olarak tan�mlanan elektrik, gaz, postac�l�k gibi 
hizmetlerin iç pazar�n�n tamamlanmas�, d.Mali hizmetler iç 
pazar�n�n tamamlanmas� ve e.Rekabet ve devlet yard�mlar� 
kurallar�n�n e�it ve adil uygulanmas�n�n sa�lanmas�d�r. 2-) 
Giri�imcilik ve özellikle KOB�’ler için daha iyi bir ortam�n 
yarat�lmas�, bu kapsamda mevzuat�n iyile�tirilmesi ve giri-
�imcilerin i� kurma maliyetinin azalt�lmas� ve risk sermayesi-
ne eri�imin kolayla�t�r�lmas� hede�  konulmu�tur. 3-) Yenili�e 
dayal� bir bilgi toplumunun olu�turulmas� ve AR-GE alan-
lar�nda yat�r�mlar�n art�r�lmas�d�r. Sosyal hede	 er belirleme 
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yolu ile de AB’nin önündeki on y�l için kendisine yeni bir 
stratejik hedef koydu�u ve söz konusu hedefe ula�mak için 
izlenecek genel stratejiyi olu�turdu�u ve bu stratejinin �u 
hususlar� içerdi�i görülmektedir; 1-) Bilgi toplumunda ya�a-
mak ve çal��mak için e�itim ve mesleki e�itimin sa�lanmas�, 
Bu kapsamda Lizbon Zirvesi Sonuç Bildirgesi’nde öngörülen 
temel hede	 er; a. Yaln�zca ortaö�retim düzeyinde ö�renim 
görmü� 18-24 ya� aras� ki�ilerin say�s�n�n 2010 y�l�na kadar 
yar�ya indirilmesi, b. Hiçbir mesleki nitelik kazanmaks�z�n 
okulu erken b�rakan ki�ilerinin oran�n�n % 10’a çekilmesi ve 
c. Sosyal tara	 ar�n deste�i al�narak, ya�am boyu ö�renme 
kültürünün güçlendirilmesidir. 2-) Herkes için daha fazla ve 
daha iyi i� ve aktif istihdam politikalar�n�n geli�tirilmesi. Bu 
kapsamda belirlenen hede	 er; a. Ortalama % 61 düzeyinde 
olan istihdam oran�n�, 2005 y�l�na kadar % 67, 2010 y�l�na ka-
dar ise % 70 oran�na yükseltmek, b. Ortalama % 51 olan istih-
dam edilen kad�n oran�n� 2005 y�l�na kadar % 57’ye ve 2010 
y�l�na kadar ise % 60’�n üzerine ç�karmak, c. 55-64 ya� aral�-
��ndaki çal��anlar�n istihdam oran�n�n 2010 y�l�na kadar % 
50 olmas�n� sa�lamak ve d. Çal��anlar�n i�gücü piyasas�ndan 
ayr�lma ya�� ortalamas�n� 2010 y�l�na kadar be� y�l yukar�ya 
çekmektir. 3-) Sosyal güvenli�in modernle�tirilmesi amac�yla 
belirlenen hede	 er ise; a. Kamu � nansman�n�n uzun dönem 
sürdürülebilirli�inin sa�lanmas� için emeklilik sistemlerinin 
gözden geçirilmesi, b. Emeklilik ya��n�n 2010 y�l�na kadar 
be� y�l art�r�larak 65 ya��na yükseltilmesi öngörülmü�tür. 4-) 
Sosyal uyumun güçlendirilmesi ve sosyal d��lanmayla mü-
cadele edilmesi. Bu kapsamda; a. �effaf bir koordinasyon 
yöntemine dayanan sosyal d��lanmaya kar�� mücadele poli-
tikalar� olu�turulmas�, b. Sosyal uyumun güçlendirilmesi ve 
sosyal d��lanmayla mücadele edilmesi kapsam�nda bir Av-
rupa Sosyal gündemi meydana getirilmesi öngörülmü�tür 
(�KV, 2006:12-14). 
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Bu süreçte, A�S çerçevesinde ulusal politikalar�n ülkelerin 
kendileri taraf�ndan, olu�turulabilmesi için, ba�ar�l� en iyi uy-
gulamalar�n geli�tirilmesi ve payla��lmas�na yönelik bir ö�-
renme süreci olarak tan�mlanabilecek olan Aç�k Koordinas-
yon Yöntemi (AKY) (Open Method of Coordination-OMC) 
uygulanmaktad�r. AB’de bu önlemler ile birlikte de�erlendi-
rilmesi gereken ve “güvenceli esneklik” (	 exicurity) olarak 
nitelendirilen yeni bir yakla��m geli�tirilmi�tir. �çi henüz tam 
anlam�yla doldurulamam�� olan bu yakla��mda, esneklik ile 
güvence aras�nda bir denge olu�turulmaya çal���lmaktad�r. 
Güvenceli esneklik, AB kaynaklar�nda, “piyasan�n de�i�en 
ihtiyaçlar�na göre � rmalara i� yaratmalar� için gerekli es-
nekli�i sa�larken ayn� zamanda güvenli�i de garanti etmek 
suretiyle hem verimlili�i hem de i�lerin kalitesini artt�racak 
�ekilde emek piyasas�nda esneklik ve güvenli�i birle�tirmek” 
olarak tan�mlanmaktad�r. Böylece, AB ülkeleri A�S ile AKY ve 
güvenceli esneklik aç�l�mlar�ndan yararlanarak istihdam stra-
tejisini, kendi özgül ko�ullar�na göre uyarlayabilmektedirler 
(Kesici, 2009:423).

2005 ve 2008 y�llar�nda yenilenerek kabul edilen bütünle�-
tirilmi� yönlendirici (k�lavuz) ilkelerinin üç ana ba�l�k alt�nda 
topland�klar� görülmektedir. Bunlar�n; (i) �stihdam�n çekici-
li�ini daha fazla insan için sa�lamak suretiyle i�gücü arz�n� 
art�rmak ve sosyal koruma sistemlerini modernle�tirmek, (ii) 
Çal��anlar�n ve i�letmelerin uyum yetene�ini geli�tirmek ve 

(iii)Be�eri sermaye yat�r�mlar�n� daha iyi e�itim ve beceri-
ler kazand�rma yoluyla art�rmaktan olu�tu�u görülmektedir. 
AB Lizbon Stratejisi hede	 eri, sosyal politika ve istihdam po-
litikas�n� alt� öncelikli politika alan� belirlemek suretiyle mo-
dernle�tirmektedir. Bunlar� da;

• Dezavantajl� gruplar için geli�tirilen aktif i�gücü piyasas� 
politikalar�,
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• Gençlerin mesleki e�itimini ve i�gücü piyasas�na giri�leri-
ni art�rma,

• Ya�am-boyu ö�renme ve ya�l� i�çilerin konumlar�,

• Çal��ma saatleri ve çal��ma süresi esnekli�i,

• Çal��ma ve aile ya�am�n�n dengesinin sa�lanmas� ve çal��-
ma ko�ullar� ba�l�klar� 

alt�nda toplayabiliriz (European Commission, 2009:45).

�stihdama ili�kin bütünle�tirilmi� yönlendirici ilkeler ise; 

- Tam istihdam�n sa�lanmas�n� amaçlayan istihdam politi-
kalar�n�n uygulanmas�, i�te kalite ve verimlili�in art�r�lma-
s�, sosyal ve bölgesel uyumun güçlendirilmesi (Yönlendi-
rici ilke 17), 

- Ya�am boyu istihdama yönelik yakla��m�n te�vik edilmesi 
(Yönlendirici ilke 18). Bu amaçla, istihdamda cinsiyetler 
aras�ndaki farkl�l�klar�n kapat�lmas�, genç ve kad�n nüfu-
sun istihdam f�rsatlar�n� art�racak, özellikle, istihdam ve 
ücret konular�nda cinsiyet ayr�m�n� kald�racak, çal��ma ve 
özel ya�am aras�nda daha iyi denge ve uyum sa�layacak, 
çocuk ve ya�l� bak�m� hizmetlerinin yayg�nla�t�r�lmas�n� 
ve kalitesini art�racak, yeterli ve mali aç�dan sürdürülebilir 
ve de�i�en gereksinimlere duyarl� emeklilik ve sa�l�k sis-
temlerini geli�tirecek, erken emeklilik e�ilimini azaltacak 
ve aktif ya�lanmay� destekleyecek istihdam politikalar�n�n 
geli�tirilmesi ve uygulanmas�d�r, 

- �� arayanlar ile dezavantajl� gruplar� içine alan kapsam-
l� bir i�gücü piyasas� olu�turulmas� (Yönlendirici ilke 19 
ve makro ekonomik ilke 2), Bu amaçla, aktif ve pasif ön-
lemlerle dezavantajl� gruplar�n i�gücü piyasas�na ili�kin 
gereksinimlerinin h�zla belirlenmesi, i� arama sürecinde 
destek verilmesi, bireysel kariyer hede	 eri aç�s�ndan reh-
berlik ve mesleki e�itim hizmetlerinin sa�lanmas�, kad�n-
lar ve engelliler gibi dezavantajl� gruplar için i�gücüne ka-
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t�l�m� destekleyecek ve kolayla�t�racak sosyal hizmetlerin 
güçlendirilmesi,

 Ayr�ca, çal��man�n çekicili�inin art�r�lmas� ve özendiril-
mesi ile yeterli düzeyde sosyal koruman�n sa�lanmas� ko-
�uluyla, vergi ve sosyal yard�m sistemlerinin de�i�en ko-
�ullara ba�l� olarak, sürekli gözden geçirilmesi ve sosyal 
yard�mlardan yararlanma ko�ullar�n�n kolayla�t�r�lmas�, 
özellikle, dü�ük gelirliler için yeterli sosyal koruma sa�-
lan�rken istihdam vergilerinin dü�ürülmesine çal���lmas�. 
Yine, yerel düzeyde istihdam f�rsatlar� yarat�lmas�na önem 
verilmesi, 

- ��gücü piyasas� ihtiyaçlar�n�n kar��lanma düzeyinin geli�-
tirilmesi (Yönlendirici ilke 20), 

 Bu kapsamda, i�gücü piyasas� kurumlar� ve özellikle, istih-
dam kurumlar�n�n modernle�tirilmesi ve güçlendirilmesi, 
AB ve ulusal düzeyde i�gücü hareketlili�inin art�r�lmas� 
için istihdam ve mesleki e�itim f�rsatlar� konusunda yay-
g�n ve �effaf bilgilendirme sa�lanmal�d�r. Ayr�ca, serbest 
dola��m�n etkinli�i art�r�lmal� ve ekonomik amaçl� iç gö-
çün yönetimine önem verilmelidir. 

- �stihdam güvencesi temelinde esnekli�i güçlendirmek ve 
i�gücü piyasas�ndaki parçal� yap�n�n azalt�lmas� (Yönlen-
dirici ilke 21, makroekonomik ilke 4), 

- ��le uyumlu ücret ve di�er i�gücü maliyetlerinin istihdam 
art���n� destekler nitelikte olmas�n�n sa�lanmas� (Yönlen-
dirici ilke 22, makroekonomik ilke 5), 

- Be�eri sermaye yat�r�mlar�n�n art�r�lmas� (Yönlendirici ilke 
23, mikro ekonomik ilke 12) ve 

- Yeni rekabetçilik ko�ullar�yla ba�a ç�kabilecek e�itim ve 
mesleki e�itim sistemlerinin olu�turulmas�d�r (Yönlen-
dirici ilke 24) (�KV, 2006:34-42; Selamo�lu ve Lordo�lu, 
2006:122-125;Tekin, 2008:204-208).
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2005 YILI ARA DÖNEM DE�ERLEND�RMES�

Komisyon’un 2005 y�l� ara de�erlendirmesi sonucu, Lizbon 
Stratejisi hede	 erinin hayata geçirme yönünde ba�ar�l� olunama-
d���n�n kabul edildi�i ve “büyüme” ile “istihdam” olmak üzere 
iki ana hedefe odaklan�ld��� görülmektedir. At�l oldu�una ka-
rar verilen eski strateji tamamen de�i�tirilmi�tir. Komisyon’un 
Yenilenmi� Lizbon Stratejisi “Topluluk Lizbon Program� 2008-
2010 �çin Uygulama Raporu,” Aral�k 2007’de onaylanm�� ve 10 
anahtar yükümlülü�e yer verilmi�tir. Bunlar; 

1. Halka (people) yat�r�m yap�lmas� ve i�gücü piyasas�n�n 
modernle�tirilmesi; 

Yükümlülük 1: Komisyon, 2008 y�l� ortas�nda Yenilenmi� 
Sosyal Gündem’i teklif ederek e�itim, göç ve demogra� k ge-
li�melerin de�erlendirilmesi, gelece�in beceri (skills) gereksi-
nimleri do�rultusunda tahminlerde bulunarak, beceri aç���n�n 
kapat�lmas�n�n yönetimini sa�layacakt�r. Komisyon, Temmuz 
2008’de Yenilenmi� Sosyal Gündem’i uygulamaya sokarak, 
Avrupa Sosyal Fonu kaynaklar�ndan 1,8 milyar Euro’luk bir 
kayna��n 2009 y�l�nda korunmaya muhtaç kesimlerin bece-
ri aç���n� kapatacak e�itim yat�r�mlar�n�n yap�lmas� ve bu 
amaçla, Avrupa Küreselle�me Uyum Fonu’nun harekete ge-
çirilmesini kararla�t�rm��t�r. 

Yükümlülük 2: Komisyon, göç (immigration) konusun-
da ortak bir politika haz�rlayacakt�r. Komisyon, 17 Haziran 
2008’de COM/2008/359 “Avrupa �çin Ortak Bir Göç Politika-
s�: �lkeler, Eylemler ve Araçlar” ba�l�kl� tekli� ni haz�rlam�� ve 
yüksek vas�	 � i�gücü için çekicili�i art�ran “mavi kart” (blue 
cart) uygulamas� önermi�tir. Konsey’in, May�s 2009’a kadar 
bu tekli�  yürürlü�e sokmak için çal��mas� kararla�t�r�lm��t�r. 

2. �� potansiyelinin özellikle, KOB�’ler için, harekete geçi-
rilmesi; 
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Yükümlülük 3: Komisyon, “Küçük ��ler Antla�mas�” için 
haz�rl�klar�n� tamamlam�� ve Haziran 2008’de sunmu�tur. 
Böylece, KOB�’lerin büyüme potansiyelinin harekete geçiril-
mesi amaçlanmaktad�r. Avrupa Yat�r�m Bankas�, bu amaçla 30 
milyar Euro’luk bir kayna�� 2008-2011 y�llar� için kullan�ma 
sunmu�tur. 

Yükümlülük 4: AB’nin yönetim alan�nda kar��la�t��� eksik-
lik ve yetersizliklerin 2012 y�l�na kadar % 25 oran�nda azal-
t�lmas� amac�yla yasal düzenlemelerin basitle�tirilmesi, bu 
amaçla Komisyon’un 2005 y�l�ndan itibaren 119 yasal teklif ha-
z�rlad��� ve bunlar�n 48’inin halen onay sürecinde oldu�u gö-
rülmektedir. Komisyon ayr�ca, yeni yasal düzenlemeler konu-
sunda 770 yasa önerisi üzerinde haz�rl�klar� sürdürmektedir. 

Yükümlülük 5: Tek Pazar’�n güçlendirilmesi, hizmetlerde 
rekabetin art�r�lmas�, � nansal piyasalarda entegrasyon için 
yeni ad�mlar at�lmas�, “AB’de s�n�r ötesi � nansal kriz yöneti-
minin” sa�lanmas� için yönetimsel düzenlemeler yap�lmas�. 

3. Bilgi ve yenilik için yat�r�m yap�lmas�; 

Yükümlülük 6: Birlik içinde be�inci serbestinin, “bilginin 
serbest dola��m�” olmas� ve seçkin bir “Avrupa Ara�t�rma 
Alan�” (ERA) yarat�lmas�n�n gerçekle�tirilmesi. Bu amaç-
la, Nisan 2008’de “Yenilik ve Teknoloji Avrupa Enstitüsü” 
kurulmu� ve Komisyon, May�s 2008’de “Ljubljana Süreci”9 
ba�latm��t�r.

Yükümlülük 7: Birlik, yenilikçilik (inovasyon) için çerçeve 
ko�ullar�n�n, özellikle, risk sermayesi ve � kri ve s�nai mülki-
yet haklar�n�n geli�tirilmesini sa�layacakt�r.10

9 Council conclusions May 2008 (9076/08).
10 Commission recommendation: on the management of intellectual property 

in knowledge transfer activities and Code of Practice for universities and 
other public research organisations – C(2008) 1329.
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4. Enerji ve iklim de�i�ikli�i; 

Yükümlülük 8: Birlik, enerji için iç pazar� tamamlayacak 
ve iklim de�i�ikli�i paketini yürürlü�e sokacakt�r. Bu amaç-
la, gaz emisyonunun % 20 azalt�lmas�, ye�il ve yenilenebilir 
enerji kullan�m�n�n 2020 y�l�na kadar % 20 oran�nda art�r�lma-
s�n�n sa�lanmas� hede	 enmi�tir. 

Yükümlülük 9: Birlik, endüstri politikas�n� sürdürülebilir 
üretim ve tüketimin sa�lanmas� yönünde te�vik edecek, yeni-
lenebilir enerjiler üzerinde, ürünlerde etkin kaynak ve dü�ük 
karbon kullan�m� ile hizmet ve teknolojiye odaklan�lacakt�r. 
Komisyon bu amaçla, Temmuz 2008’de “sürdürülebilir tüke-
tim, üretim ve endüstri eylem paketleri” haz�rlam��t�r. Yine 
“enerji etkinli�i paketi” ile 2020 y�l�na kadar % 20 enerji ta-
sarrufu hede	 enmektedir. Ayr�ca, ye�il ürünlerde % 20 KDV 
indirimi sa�layan düzenleme yap�lm��t�r. 

Yükümlülük 10: D�� ili�kiler konusunda, “DTÖ Doha Çok 
Tara	 � Ticaret” görü�melerinin tamamlanmas� için çal���lma-
s�. Uluslararas� ticarette kar��l�kl� olarak önemli ticari ortaklar 
aras�nda yeni f�rsatlar, yat�r�mlar, yeni ülkeler ve sektörlerde 
pazara giri� olanaklar� yarat�lmas� konusunda engellerin kal-
d�r�lmas� ve uluslararas� düzenlemeler konusunda i�birli�i 
yap�lmas�n�n sa�lanmas�d�r (EUROPA, 2010a).

��gücüne yeni beceriler (vas�	 ar) kazand�r�lmas� daha iyi 
ve daha fazla i� için anahtar öneme sahiptir. Komisyon’un Av-
rupa Ekonomik �yile�me Plan� 11, i�gücünü aktif hale getirerek, 
yeniden e�itim ve becerilerini yenileme konusunda destekle-
mektedir. Çal��anlar�n becerilerinin yenilenmesi, AB’nin k�sa 
dönemli iyile�me ve uzun dönemli büyüme, verimlilik, yeni 
i�ler ve de�i�ime uyum kapasitesi, e�itlik ve cinsiyet e�itli�i 

11 Commission Communication COM (2008)800, “A European Economic Reco-
very Plan”, 26.11.2008, Brussels,
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ve sosyal uyumu sa�lama hede	 eri aç�s�ndan kritik öneme 
sahiptir. �stihdam� art�rmada ve tüm düzeylerde becerilerin 
güncellenmesi, özellikle, dü�ük becerilere sahip çal��anlar�n 
korunmaya daha muhtaç ve ekonomik krizden ilk olumsuz 
etkilenenler olduklar� görülmektedir. ��gücü piyasas�n�n ge-
lecekte gereksinim duyaca�� i�gücüne yüksek beceriler ka-
zand�r�lmas� konusu, Üye Devletler’de, yenilikçilik odakl� 
bir üniversite ve mesleki e�itim sisteminin olu�turulmas�na 
paralel olarak giderek artan bir önem kazanmaktad�r. Beceri 
eksikli�i, özellikle yönetim ve teknik i�lerde cinsiyet e�itli�ini 
sa�lamak aç�s�ndan önem kazanmaktad�r. Yine, göçmenlerin 
istihdam� aç�s�ndan da beceri eksikliklerinin giderilmesi ge-
rekli görülmektedir (EUROPA, 2010b:3-5).

2010 YILI SONUÇ DE�ERLEND�RMES�

2005’ten sonra izlenen A�S politikalar�, belirli bir süre olum-
lu kazan�mlar sa�lamakla birlikte, özellikle, 2007’de ABD’de 
ba� gösteren küresel ekonomik krizin de olumsuz etkileriyle 
bu hede	 ere içinde bulundu�umuz 2010 y�l� itibariyle var�la-
mad��� görülmektedir. Küresel ekonomik krizin etkisine giril-
meden önce, A�S kapsam�nda, 18 milyon yeni i� yarat�lmas� 
ve dinamik bir i� ortam�nda daha az bürokrasi yoluyla, 40 
milyar Euro’luk tasarruf sa�lanm��t�r. �stihdam art���, yoksul-
lu�un azalt�lmas�n� ise yeterince sa�layamam��t�r. Baz� özel 
nüfus kesimleri dönem boyunca, daha fazla güçlüklere maruz 
kalmaya ba�lam��t�r. Örne�in, dü�ük beceri düzeyine sahip 
olanlar�n e�itime ve mesleki e�itime eri�imleri zorla�m��t�r. 
�stihdam hizmetlerine ula��m gittikçe zorla�makta, i�gücü pi-
yasas�nda tabakala�ma varl���n� devam ettirmekte ve çocuk 
yoksullu�u artmaktad�r. GSY�H’n�n ortalama % 3 büyüme 
hede�  y�llar içinde sadece 2006 y�l�nda tutturulmu� ve 2009 
y�l�nda AB-27 GSY�H’n�n % 4 oran�nda küçüldü�ü görülmek-
tedir. ��sizlik oran� ise günümüzde % 10’a yakla�maktad�r. 



198

Sosyal Politika

Bütçe aç��� da GSY�H ortalamas�n�n % 7’sine ula�makta-
d�r. D�� borç oranlar�nda son iki y�l içinde % 20 art�� olmu�tur. 
�stihdam oran�n�n % 70’e yükseltilmesi hede�  henüz tuttu-
rulamam�� olmakla birlikte, 2000’de ki % 62’lik düzeyinden 
2008’de % 66’ya yükseltilmi�tir. Küresel ekonomik krizin bu 
hede	 erin tutturulmas�n� olumsuz etkiledi�i ve daha iyi du-
rumdaki baz� göstergelerin kötüle�ti�i görülmektedir. AR-GE 
harcamalar� ile ilgili endüstrile�mi� di�er ülkelerle AB aras�n-
daki aç���n kapat�lamad��� görülmektedir. AR-GE alan�nda, 
AB 2000 y�l� GSY�H’s�n�n % 1.82’si olan harcama oran�n�n 
2008’de % 1.9’a ula�t��� ve önemli bir geli�me sa�lanamad��� 
görülmektedir. (EUROPA, 2010d:3-4).

Cedefop, 2008 y�l�nda, gelecekte gereksinim duyulacak 
becerilerin de�erlendirildi�i ve tahmin edildi�i bir rapor12 ya-
y�mlam��t�r. Buna göre;

1.Geni�leyen i�gücü piyasas�nda hizmet sektörü giderek 
artan bir oranda büyüyecektir. 2006 ile 2020 y�llar� aras�nda 
AB’de 100 milyon yeni i� olana�� aç�lacakt�r. Bunlar�n 19,6 
milyonu yeni i�, 80,4 milyonu emeklilik ve i�ten ayr�lmalar 
dolay�s�yla yenileme i�i (replacement) olaca�� öngörülmekte-
dir. �� yaratma aç�s�ndan, in�aat sektörü 2,9 milyonluk bir po-
tansiyel olu�tururken, mühendislik i�lerinde art�� ve imalat 
sanayi i�lerinde ise, 800 bin i� kayb� beklenmektedir. Ticari 
hizmetlerde, örne�in, bili�im teknolojisi, sigorta ve dan��-
manl�k, sa�l�k, sosyal bak�m, ki�isel bak�m, otel, katering ve 
e�itim alanlar�nda 2015 y�l�na kadar yeni i�lerin yarat�lmas� 
söz konusu olacakt�r

2.��gücü arz�nda azalma riski ve daha yüksek istihdam 
oranlar� gereksinimi aç�s�ndan, Avrupa �statistik Kurumu, 
Eurostat, 2012 y�l�na kadar AB’de çal��ma ça��ndaki nüfusun 

12 Cedefop, Skill Needs in Europe. Focus on 2020. Luxembourg, 2008.
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(15-64 ya� aras�) geçmi�teki bebek patlamas� (baby-boom) ne-
deniyle artaca��, ayr�ca, kad�nlar�n ve ya�l�lar�n i�gücüne ar-
tan kat�l�m� nedeniyle, �KO’nun yükselece�i, ancak, 2020’den 
sonra ya�lanma (agening) sorununun etkisini gösterece�ini 
tahmin etmektedir. Bu nüfus ya�lanmas� sorununun olumsuz 
etkilerinin ise AB’ye göç yoluyla giderilece�i belirtilmektedir 
(EUROPA, 2010b:6-7).

3.Mesleksel ve beceri gereksinimleri e�ilimleri aç�s�ndan, 
AB’nin tüm mesleklerde daha yüksek beceri gereksinimleri 
gösterece�i, i�gücünün kutupla�mas�n�n (polarizasyon) az be-
ceri gerektiren el i�leri, el becerisi gerektiren i�ler ve el becerisi 
gerektirmeyen yüksek becerili i�ler aç�s�ndan artaca�� ve el 
becerisi gerektirmeyen yüksek becerili i�lerin say�s�nda 2020 
y�l�na kadar 17.7 milyonluk art�� ya�anaca�� belirtilmektedir. 
Bu aç�dan, istihdam hizmetlerini yürüten EURES’e özellikle 
PLOTEUS ve EURAXESS internet sitelerinden verilen hiz-
metlere büyük görev dü�tü�ü belirtilmektedir13 (EUROPA, 
2010b:12).

Komisyon Ba�kan� Borosso, 26 Kas�m 2008’de Ekonomik 
�yile�me Plan�’n�n temel ilkesinin dayan��ma ve sosyal ada-
let oldu�unu aç�klam��t�r. Ayr�ca, içinde bulundu�umuz zor 
zamanlarda, ihtiyaç sahiplerine ula�ma ve yard�m yönünde 
davran�lmas�, i�in korunmas�na odaklan�lmas�, i�ini kaybe-
denlere uzun vadeli i� gereklerine uyum sa�lamalar� için ASF 
ve Avrupa Küreselle�meye Uyum Fonu kaynaklar�n�n kulla-
n�lmas�n�n h�zland�r�lmas� gerekti�ini belirtmi�tir. Ekonomik 
�yile�me Plan�, ilk olarak, birinci ayakta, sat�n alma gücünün 
art��� ve talep yarat�lmas� üzerinde durmakta ve Komisyon 

13 EURES internet portal�nda, yakla��k 1.2 milyon aç�k i�in, 300 bin özgeçmi-
�in ve 17.7 bin kay�tl� i�verenin bulundu�u, mesleki hareketlilik için gerekli 
bilgilerin yer ald��� PLOTEUS internet sitesinde her y�l 800 bin ziyaretçinin 
yer ald��� ve i�verenlerin ve çal��anlar�n ara�t�rma pro� llerine yer veren EU-
RAXESS portal�nda her y�l 5 bin aç�k i� bulundu�u belirtilmektedir.
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AB GSY�H’s�n�n % 1,5’u�una denk gelen 200 milyar Euro’luk 
bir kayna��n Büyüme ve �stikrar Pakt� kapsam�nda bütçeye 
eklenmesi, ikinci ayakta, k�sa vadeli eylemlerle, AB’nin re-
kabet gücünü uzun dönemde art�rmaya odaklan�lmaktad�r. 
Özellikle, ak�lc� yat�r�mlar (smart investment) ile, gelece�in 
gereksinimlerini kar��layan do�ru becerilere, enerji etkinli-
�i ve tasarrufu sa�layan, temiz ve çevreci teknolojilere yat�-
r�m yap�lmas� yoluyla, in�aat ve otomobil üretimi alan�nda 
gelece�in dü�ük-karbon pazar�n�n büyütülmesi, altyap� ya-
t�r�mlar� yoluyla yenilikçilik ve verimlilik art���n�n destek-
lenmesi amaçlanmaktad�r. Sosyal ve ekonomik kald�raçlar 
kullanarak, günümüzün öne ç�kan gereksinimleri do�rultu-
sunda KOB�’lere yeni � nansman olanaklar� yarat�lmas�, yöne-
timsel yetersizlik ve eksikliklerin giderilmesi ve altyap�y� mo-
dernize eden yat�r�mlar�n art�r�lmas�yla, rekabetçi Avrupa’n�n 
dü�ük-karbon ekonomisine dönü�türülmesi öngörülmektedir 
(EUROPA, 2010c:3).

AB’de kriz ortam�nda yayg�nla�an sorunlara kar�� çözüm 
önerileri olarak, “mesleki ya�ama giri� olanaklar�n�n iyile�ti-
rilmesi”, “giri�imcilik ruhunun geli�tirilmesi”, “çal��anlar�n 
ve i�yerlerinin uyum kapasitelerinin geli�tirilmesi” ve “ger-
çek anlamda f�rsat e�itli�inin sa�lanmas�” gösterilmektedir. 
AB’de çal��anlar�n nitelik ve yetkinliklerini art�rmak ve yeni 
istihdam olanaklar� yaratmak amac�yla bütün çal��anlar, 
özellikle de yeni i� olanaklar� arayanlar için nitelik farklar�-
n� azaltacak yönde e�itimin ça�da�la�t�r�lmas�, ö�renim sis-
teminin geli�tirilmesi ve çal��anlar�n i�yerleri ile ba�lar�n�n 
kuvvetlendirilmesi önerilmektedir. Günümüzde, AB içinde 
% 20 oran�nda gençlik kesimi bir e�itim-ö�retim belgesi al-
madan e�itim kurumlar�ndan ayr�lmaktad�r. Yaln�zca, i�sizler 
aras�ndan %10 oran�nda yeti�kin meslek e�itimi alabilmekte-
dir. Bu ise �u anlama gelmektedir. Bo� i�ler gerekli vas�	 ar� 
ta��mayan i�sizler bulundu�u için bo� kalmaktad�r. Ki�ilerin 
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istihdam edilebilirlik olas�l�klar�n� art�rmak için, uzun dö-
nemli ve genç i�sizli�ini önleyici mesleki e�itim programlar� 
düzenlemek zorunlulu�u vard�r. Üye Devletler, her i�siz için 
en erken olarak harekete geçecek �ekilde aktif istihdam politi-
kalar� izlemelidirler. ��siz ki�ilere yeni bir i�te çal��ma ve ba�-
lang�ç yapma olana�� sa�lamak için, 12 ayl�k bir i�sizlik süresi 
sonuna kadar mesleki e�itime ba�lama ve yeniden ö�renim 
olana��n� sa�layarak, i� bulma ölçütlerini yerine getirmeleri 
kolayla�t�r�lmal�d�r. Tüm i�siz gençler için ise yeni bir ba�-
lang�ç olana�� 6 ayl�k i�sizlik süresi dolmadan sa�lanmal�d�r. 
Bu çal��malar, i�sizlerin i�gücü piyasas�nda etkin bir �ekilde 
uyum sa�lamas� anlay���yla yürütülmelidir.

A�S’ni ba�ar�s�z k�lan etkenler aras�nda istihdam alan�nda 
tek tip (uniform) istihdam politikas� izlemek henüz mümkün 
olmad���ndan, AB üyesi ülkeler kendilerine özgü farkl� poli-
tikalar geli�tirmektedirler. Örne�in, AB’de ücretlerden orta-
lama % 35,6 oran�nda gelir vergisi kesilmektedir. Bu kesinti 
oran�, G. K�br�s’ta % 23,1 iken, �sveç’te % 45,7’dir. E�itim ve 
mesleki e�itim alan�nda üye ülkeler aras�nda kalite aç�s�ndan 
farkl�l�klar bulunmaktad�r. �stihdamda korumac�l�k aç�s�n-
dan, özellikle, i� sözle�mesinin feshi, i�sizlik ödenekleri, belir-
li süreli çal��ma kar��s�nda belirsiz süreli çal��ma, k�smi süreli 
çal��ma kar��s�nda tam süreli çal��ma alanlar�nda i�çi haklar� 
ve sosyal koruma düzenlemeleri aç�s�ndan büyük farkl�l�klar 
vard�r. AB’de istihdam hizmetleri, ön tavsiye, bilgi sunma, i� 
önerisi yapma ve i� bulma konusunda te�vikler kamu ve özel 
istihdam bürolar� arac�l���yla sunulmaktad�r. Aktif i�gücü pi-
yasas� düzenlemeleri istihdam olanaklar�n� art�rmaya dönük 
olarak uygulan�rken, pasif i�gücü piyasas� önlemleri ile i�siz-
lere çe�itli yard�mlar ve destekler sa�lanmaktad�r. �sveç’te bu 
tür harcamalara daha fazla kaynak ayr�l�rken, Yunanistan ve 
�spanya’da ise çok daha az önem verilmektedir. Asgari ücret 
uygulamas�n�n baz� üye ülkelerde ortalama ücretin çok alt�n-
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da belirlenebilmektedir. Örne�in, bu oran Fransa’da ortalama 
ücretin % 60’�na ula��rken Portekiz’de % 30 düzeyinde kala-
bilmektedir. Yine, endüstri ili�kileri sistemlerinin geli�mi�li�i 
de ücretler ve di�er çal��ma ko�ullar� üzerinde önemli etkiler 
yapmaktad�r (Ardy and El-Agraa, 2007, 447-448).

Sonuçta, AB düzeyinde ve Üye ülkeler düzeyinde politika-
lar�n e�güdümü (koordinasyonu) etkin �ekilde sa�lanamam��, 
yurtta�lar�n�n kat�l�m�n�n ve kamu deste�inin zay�f kalmas� 
nedeniyle de, Lizbon hede	 erinin gerçekle�tirilmesinde iste-
nen ölçüde ba�ar� sa�lanamam��t�r. Lizbon hede	 erinin Birlik 
düzeyinde 2005-2008 dönemi sonunda, 2008 y�l� rakamlar�y-
la, istihdam art��� sa�lanmas� ve % 65.9 düzeyine ula�mas�, 
kad�n istihdam oran�n�n % 59.1 ve ya�l� istihdam oran�n�n 
% 45.6’ya ula�mas� sa�lanm��t�r. ��sizlik bu dönemde % 7’ye 
dü�mü�tür. Ancak, küresel ekonomik krizin etkileriyle, son 
dönemde yeniden yükselerek, 2009-2010 y�llar�nda, 7 milyon 
i� kayb�n�n ya�and��� ve i�sizli�in yeniden yükselerek % 10 
düzeyine ula�t��� görülmektedir. Güvenceli-esneklik ya da 
esnek-güvence (	 exicurity) konusu do�ru bir reform gündem 
maddesi olarak, beceri ve uyum yetene�i yüksek çal��anlar ve 
Lizbon hede	 erine üye devletlerin hükümetleri ve AB düze-
yinde i�birli�i ve sahipli�in art�r�larak ula��lmas� politikalar� 
üzerinde odaklan�lmaktad�r (EUROPA, 2010d, 7-17).

AB, di�er küresel ve bölgesel rakipleriyle ba�a ç�kabilmek 
için çal��ma ya�am�nda gerekli esnekli�i sa�lamak zorunda 
olmas�na ra�men, toplumsal dinamikler sonucu, Avrupa’daki 
geleneksel sosyal politika kazan�mlar�n� da bir anda terk ede-
bilecek durumda de�ildir. AB bu nedenle, güvenceli esnek-
lik (	 exicurity) ile Avrupa Sosyal Modeli (ASM) aras�ndaki 
ikilemi “çözmeye” çabalamaktad�r. Güvenceli esneklik, AB 
istihdam politikas�n�n temel kavramlar�ndan birisini olu�tur-
makta ve Avrupa i�gücü piyasas�n�n gelece�i ve sosyal poli-
tikalar�n geli�iminde lokomotif bir kavram olmaya aday du-
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rumdad�r. AB, güvenceli esneklik ile dinamik ve ba�ar�l� bir 
bilgi ekonomisine ula�may�, hem i�vereni hem de i�i koruma-
y�, çal��anlar�n yeni ihtiyaçlar�na uygun esnek i�gücü piyasas� 
ve güvenlik düzeyine ula�abilmeyi, i�letmelerin çal��anlar�n 
ya�anan h�zl� de�i�ime uyum sa�layabilmesini, i� güvence-
sini de�il istihdam güvencesini olu�turabilmeyi, çal��anlar�n 
vas�f düzeyini artt�rabilmeyi, daha çok ve daha iyi i�ler yara-
tabilmeyi, daha az katmanl� emek piyasas� olu�turabilmeyi, 
kad�nlar�n, göçmenlerin ve gençlerin uyum sa�layabilece�i 
bir çal��ma ya�am� gerçekle�tirebilmeyi, de�i�imlerin ve yeni 
sosyal risklerin iyi yöneti�imini sa�layabilmeyi ve ekonomik 
�oklara uyumu yakalayabilmeyi hede	 emektedir (Yücesan-
Özdemir, 2008, 69).

Ödünç i� ili�kisine dayal� olarak çal��ma, AB’de yayg�nd�r. 
Güvenceli esnekli�i desteklemeyi amaçlayan ve ödünç i� ili�-
kisine dayal� olarak çal��anlar�n, i�e ba�lad�klar�ndan itibaren 
kullan�c� i�letmelerdeki emsal i�çilere göre e�it i�lem görme-
lerini sa�layan düzenlemeler yap�lm��t�r. Düzgün i� (decent 
work) ya da insan onuruna yak���r i� kavram�, günümüzde, 
AB �stihdam Stratejisi, ASM ve ETUC üyesi sendikalar�n te-
mel gündem maddesini olu�turmaktad�r. AB’nin, AB 2010 
Y�l� Lizbon Ajandas�’ndaki “daha iyi i�ler yarat�lmas�” hede-
� nin oldukça uza��nda bulunulmas�, e�itim, yeniden e�itim 
ve mesleki e�itimin bu hedefe ula��lmas�nda anahtar rolü-
nün bulundu�unun bilinmesi artan çabalara ra�men al�nan 
önlemlerin yetersiz kald��� görülmektedir. Kurumsal olarak 
ücret pazarl�klar� analizinde görülece�i üzere, güçlü durum-
daki aktörler ile karakterize edilen i�birli�ine dayal� ve yük-
sek kapsama oranlar� ile yürütülen endüstri ili�kileri sistemi 
ile ücret e�itsizlikleri, cinsiyet ücret aç��� azalt�lmakta ve bu 
da yoksullu�u önlemeye yard�mc� olmakta ve AB gündemin-
de yer almaktad�r. Toplu pazarl�k ve güçlü i�çi ve i�veren ör-
gütlerinin varl���n�n büyüme, rekabet ve istihdam üzerinde 
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olumsuz bir rolü bulundu�unu gösteren bir kan�t ta bulun-
mamaktad�r. Kan�tlar daha çok, uygun yasal düzenlemelerin 
ve ücret belirleme sistemlerinin esnekli�inin ve geni� bir kap-
sama ula�mas�n�n sa�lanmas� halinde daha olumlu bir etki 
sa�lanaca��n� ve Dünya’da ve AB’de ya�anan ciddi ekonomik 
krizin, tüm aktörlerin ve kaynaklar�n harekete geçirilmesini 
gerektirdi�i yönündedir. Bu da yap�c� ve kar��l�kl� güvene da-
yal� ili�kiler içindeki sosyal ortaklar�n varl���n� ve sosyal di-
yalo�un gündeme geldi�ini göstermektedir. Yüksek kalitede 
bir endüstri ili�kileri sistemi, i�çilere ve i�letme yönetimlerine 
daha fazla uyum olana�� ve �oklara kar�� daha fazla koruma 
sa�lamaktad�r. Endüstri ili�kileri sisteminin de�i�ime uyumu 
ve bunun sosyal maliyetini azaltma konusunda anahtar rolü 
bulunmaktad�r (Spidla, 2009).

Günümüzde Avrupal�lar�n %16’s� veya 79 milyon ki�inin 
ki�isel gelirinin yoksulluk riski ile kar�� kar��ya olduklar�, 
özellikle, ya�l�lar�n ve çocuklar�n aras�nda bu oran�n daha 
da yüksek oldu�u görülmektedir. Avrupa Komisyonu’nun, 
“Sosyal Koruma ve Sosyal �çerme 2009 Y�l� Bütünle�tirilmi� 
Raporu”nda bu yönde bilgiler yer almaktad�r. AB ülkelerinde 
yoksullu�un, farkl� etkenler sonucu, konut yoksullu�u, beceri 
(vas�f) yetersizli�i, ya�amsal önemdeki hizmetlere ve sa�l�k 
hizmetlerine yetersiz eri�im �eklinde kendisini belli etti�i gö-
rülmektedir (European Commission, 2009, 6).

Lizbon Konseyi taraf�ndan ortaya konulan, Sosyal �çerme 
Stratejisi, yoksullu�un giderilmesi için, 2010 y�l�na kadar cid-
di ad�mlar�n at�lmas�n� ve üye ülkelerin kendi Ulusal Eylem 
Planlar�n� (National Action Plans) olu�turmas�n� öngörmü�-
tür. Bu süreç, üye ülkelerin, Birli�in ortaya koydu�u ortak 
hede	 erin ülke politikalar�na yans�mas�n� de�erlendiren ulu-
sal eylem raporlar� haz�rlamaya ba�lamas�yla sonuçlanm��t�r. 
Sosyal içerme süreci ve Ulusal Eylem Planlar� Avrupa Yoksul-
luk ile Mücadele A��’n�n (EAPN) AB politikalar�n� etkileme 
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yönünde önemli sosyal politika araçlar� haline gelmi�tir. A�, 
bir yandan bu süreci �ekillendirmeye çal���rken, bir yandan 
da ülke politikalar�n� dönü�türmek için u�ra� vermektedir. 
Ülkelerin siyasi kültüründen kaynaklanan farkl�l�klar olmak-
la birlikte, EAPN’nin ülke a�lar�, Ulusal Eylem Planlar�n� et-
kileyebilecekleri politika metinleri olarak görülmekte ve sos-
yal içerme politikalar�n�n Avrupa Sosyal Modeli’nin ruhuna 
uygun bir �ekilde olu�turulmas� için çaba gösterilmektedir. 

L�ZBON HEDEFLER� DO�RULTUSUNDA TÜRK
��GÜCÜ P�YASASI �LE AB KAR�ILA�TIRMASI

�stihdam oranlar� ve sektörel da��l�m� aç�s�ndan, istihdam 
göstergeleri, AB ve Türkiye’de y�llar itibariyle farkl�l�k gös-
termektedir. A�a��daki Tablo 1’de, 2000 y�l�ndan 2008 y�l�na 
kadar, AB ile Türkiye’nin istihdam oranlar� kar��la�t�rmal� 
olarak verilmi�tir.

Tablo 1: AB’de ve Türkiye’ de �stihdam Oran� (%)

2000 2001 2002 2003 2004 2008

Türkiye 48.9 47.8 46.7 45.5 46.1 41.7

EU - 15 63.7 64.4 64.5 64.6 64.4 66.0

Kaynak: Selamo�lu ve Lordo�lu, 2006, s. 204; 2008 y�l� rakamlar�
     taraf�m�zdan eklenmi�tir.

Bu verilere göre, AB, A�S hede� ne 4 puan yakla�m��ken, 
Türkiye’nin 28 puan geride kald���, kad�n istihdam� aç�s�n-
dan ise bu fark�n 37,7’ye ula�makta oldu�u görülmektedir. 
Ya�l� istihdam� aç�s�ndan da ülkemizin durumu pek parlak 
de�ildir. 2010 Y�l� hede� ne AB % 7,5 oran�nda yakla�m��-
ken, Türkiye’nin 16 puan geride bulunmaktad�r (Tekin, 
2008:220-226).
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��gücü piyasas� aç�s�ndan Türkiye’nin geli�mi� ülkelerden 
farkl�l���, istihdam�n sektörel da��l�m�na da yans�maktad�r. 
Günümüzde, geli�mi� ülkelerde tar�mda çal��anlar�n istih-
dam içindeki pay� %3-4’e inmi�tir. Sanayide çal��anlar�n pay� 
ise ortalama %25’ler civar�ndad�r. Bu ülkelerde hizmet sek-
törünün pay� ise % 65-70 civar�ndad�r. Geli�mi� ülkelerdeki 
durumu a�a��daki Tablo 2’de daha ayr�nt�l� olarak görmek 
mümkündür.

Tablo 2: Türkiye’de �stihdam�n Sektörel Da��l�m�n�n
   Y�llar �tibariyle Geli�imi (%) 

Sektörler 1965 1975 1985 1990 1996 1997 1998 1999 2004 2008

Tar�m 71.9 65.9 58.8 49.3 45.8 42.4 43.3 42.0  33  23,2

Sanayi 7.9 11.5 12.9 15.5 21.7 23.3 22.7 22.6  18  21,4

Hizmet 20.2 23.4 28.3 35.2 32.6 34.3 34.3 35.4  47  50,3

Kaynak: D�E H�A 1999, s. 16-17, Koray, s. 99, Selamo�lu ve Lordo�lu,
     2006, s. 195; 2008 rakamlar� taraf�m�zdan eklenmi�tir.

2008 y�l� için tar�msal istihdam oran� A�a��daki Tablo 3’te 
de görülece�i üzere, AB’de ise % 6.3’tür. Ayn� oran�n ülkemiz-
de ise % 23,2 düzeyinde oldu�u görülmektedir. Yine, di�er 
sektörlerde de AB ile ülkemiz aras�nda, önemli farkl�l�klar 
bulunmaktad�r. Öte yandan, genç i�sizli�inin yayg�nl��� hem 
AB’de hem de Türkiye’de önemli bir sorun olu�turmaktad�r. 
Türkiye’de genç i�sizli�i, 2009 y�l�nda, % 24, 9’luk oranla, % 
16,6 oran�na sahip AB’ye göre çok daha yüksek bir düzeyde-
dir. Türkiye, uzun süreli i�sizlerin oran� aç�s�ndan % 2,2’lik 
oranla % 3,4 oran�na sahip AB’ye göre daha iyi durumda gö-
zükmekle birlikte istatistiklerin güvenilirli�i aç�s�ndan sorun-
lar bulunmaktad�r. Türkiye’de genel olarak i�gücüne kat�lma 
oranlar� gerek AB ortalamas�ndan gerekse 12 yeni üyeden ol-
dukça dü�ük düzeydedir. Türkiye’de i�gücüne kat�lma oran� 
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2006 y�l�nda toplamda % 48 (AB ortalamas� % 57), erkeklerde 
% 71.5 (AB ortalamas� % 65.3), kad�nlarda ise % 24.9 (AB orta-
lamas� % 49.5) olarak gerçekle�mi�tir.

Tablo 3: AB’de ve Türkiye’de �stihdam�n
   Sektörel Da��l�m� (%)

2000 2003 2005 2006 1996 1997 1998 1999 2004 2008

T S H T S H T S H T S H

Bulgaristan 24.4 27.6 48.1 23.1 26.6 50.3 21. 27.0 51.6 20.6 27.6
 

51.8

Çek Cum.  4.8 39.1 56.0 4.2 38.3 57.5 3.8 38.3 57.9 3.7 37.8 58.5

Estonya  7.1 33.2 59.7 6.1 32.3 61.6 5.3 33.7 61.0 4.9 33.1 62.0

K�br�s  6.0 20.7 73.3 5.5 20.3 74.2 5.0 20.3 74.7 4.2 20.5 75.2

Letonya 14.3 25.8 59.9 13.3 25.9 60.8 112 26.5 62.3 11.4 26.8 61.8

Litvanya 18.7 26.7 54.7 17.8 28.0 54.2 14.0 28.9 57.1 12.4 29.5 58.1

Macaristan  6.4 33.9 59.8 5.4 33.4 61.3 4.9 32.4 62.7 4.8 32.3 63.0

Malta  1.9 34.3 63.7  - - - 3.0 22.0 75.0 - - -

Polonya 19.2 26.9 53.9 19.2 26.9 53.9 19.2 26.9 53.9 19.2 26.9 53.9

Romanya 37.6 28.2 34.2 31.6 30.7 37.7 - - - - - -

Slovakya  5.6 5.1 59.4 4.5 34.4 61.1 3.7 33.7 62.6 3.6 33.8 62.7

Slovenya 11.9 38.1 50.0 10.7 36.2 53.1 10.1 35.4 54.5 9.7 35.1 55.3

Türkiye 36.0 17.6 46.3 33.9 18.2 47.9 28.0 19.8 52.2 29.0 19.0 52.0

AB-27 7.9 26.5 65.6 6.8 25.6 67.5 6.4 25.2 68.4 6.3 25.0 68.6

T: Tar�m S: Sanayi H: Hizmetler 

Kaynak: EUROSTAT;European Comission (2007), European
     Employment Observatory–2006, Brussels.

Türkiye’de i�gücüne kat�lma oran�n�n dü�mesinin geri-
sinde kültürel, kurumsal faktörler ile de�i�en mesleki yap� 
özellikle kad�nlar aç�s�ndan rollerin de�i�mesine, yani evde 
kalma ile i�gücüne kat�lma aras�nda bir karar vermesini et-
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kilemektedir. Di�er bir ifadeyle tar�msal istihdam�n azalma 
e�iliminde olmas� ve kente göç sonucu kad�nlar�n i�gücün-
den çekilmesi, yüksek i�sizlik ortam�nda özellikle kad�nla-
r�n i� bulmaktan ümidini kesmesi ve i� aramamas�, sosyal 
ve kültürel nedenlerle kad�nlar�n çal��mas�n�n engellenmesi, 
kad�nlar�n e�itim seviyesinin dü�ük olmas� nedeniyle elde 
edebilecekleri ücretin dü�ük olmas� ve bir i�te çal��man�n f�r-
sat maliyetinin yüksek olmas�, Türkiye’de k�smi süreli (part-
time) çal��ma türünün geli�memi� olmas�, kad�nlar�n i�gü-
cüne kat�l�m oran�n� etkilemektedir. Di�er yandan erkekler 
aç�s�ndan, okulla�ma oranlar�ndaki art���n ve erken emek-
lilik olgusunun da i�gücüne kat�lma oranlar�ndaki dü�ü�ü 
aç�klad��� belirtilmektedir.

Cinsiyete göre istihdam oranlar�na bak�ld���nda da yeni 
üye ülkelerin tamam�nda erkek istihdam oranlar�n�n kad�n 
istihdam oranlar�ndan çok daha yüksek seviyelerde seyret-
ti�i görülmektedir. 2006 y�l� itibariyle en yüksek kad�n istih-
dam� Estonya’da (% 65.3), en dü�ük kad�n istihdam� oran� 
ise Türkiye’dedir (% 23.9). Eski AB üyelerinde (AB-15) kad�n 
istihdam oran� % 58.6’iken AB genelinde (AB-27) bu oran % 
57.2 olarak gerçekle�mi�tir. 2006 y�l� verilerine göre Estonya 
% 54.8’lik kad�n istihdam oran� ile AB genelinde en iyi kad�n 
istihdam oranlar�na sahip ülke konumundad�r.

Türkiye-AB i�gücü piyasas� verileri kar��la�t�rmas� aç�s�n-
dan vurgulanmas� gereken gerçek, Türkiye’de i�sizli�in farkl� 
yap�sal sorunlar�n�n bulunmas�d�r. Bu yap�da, Türkiye genç 
bir nüfusa sahip oldu�undan, emek piyasas�na yeni girenle-
rin say�s� oldukça yüksektir. Bu kadar yüksek bir i�gücüne i� 
yarat�lmas� için bütüncül bir istihdam stratejisi izlemek ge-
rekmektedir. Ancak, bu henüz gerçekle�memi�tir. �stihdam 
hizmeti sunan kamu ve özel kurumlar�n kapasitelerinin geli�-
tirilmesi, i�gücünün e�itim düzeyinin yeni e�itim te�vikleri 
ile yükseltilmesi, tar�m sektöründe istihdam�n a��rl�kl� pay�-
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n�n azalt�lmas� ve verimlili�in sa�lanmas�, çal��t��� oldu�u 
halde sosyal güvenlik sistemine kay�tl� olmayanlar�n oran�-
n�n azalt�lmas� ve vergi oranlar�n� dü�ürülmesi, istihdamda 
özel olarak korunmas� ve i� olanaklar�n�n art�r�lmas� gereken, 
kad�n, engelli, eski mahkum ve genç i�çiler için geli�tirilme-
si gereken A�S kapsam�nda bir ulusal istihdam politikas�n�n 
uygulamaya geçirilmesine acil olarak gereksinim duyulmak-
tad�r (Ceylan-Ataman, 2003:3-4).

TÜRK�YE’N�N UYUMU

Avrupa Birli�i’nde yoksullu�u ölçmek için kullan�lan te-
mel göstergeye, yani ülkenin ortanca gelirinin % 60’�ndan 
daha az bir gelirle ya�ayan insanlar�n toplam nüfusa oran�na 
bakt���m�z zaman, Türkiye’de bu oran�n 2003 y�l� itibariyle, 
% 26’ya ula�t���n� ve bütün AB üye ülkelerinden ve aday ül-
kelerden daha yüksek oldu�unu ve 15 ya� alt� çocuklar�n % 
34’ünün yoksullukla kar�� kar��ya oldu�unu görüyoruz. Ayn� 
y�l itibariyle yoksullu�un AB-15’de ise % 15 oran�nda gerçek-
le�ti�i görülmektedir (Bu�ra, 2009:230-231). AB ülkeleri ile 
kar��la�t�r�ld���nda görülece�i üzere, yoksulluk oranlar�nda 
Birlik ülkeleri aras�nda en yüksek orana sahip olan aday ülke 
durumundaki Türkiye’de, yoksulluk riski ile en çok kar�� kar-
��ya kalan grubun çocuklar oldu�u görülmektedir. Ya�l� yok-
sullu�u ise ya�lanan nüfus bask�s� ile kar�� kar��ya olan AB 
ülkelerine k�yasla Türkiye’de daha dü�ük düzeydedir. Ancak, 
nüfus projeksiyonlar�na bak�ld���nda, Türkiye’de de nüfusun 
h�zla ya�lanmakta oldu�u görülmektedir. Ayr�ca kentle�me-
nin etkisi ile birden fazla ku�a��n bir arada ya�ad���, gelenek-
sel geni� aile yap�s�n�n yerini çekirdek ailenin almas�yla bu 
sorun önümüzdeki y�llarda ülkemizde varl���n� daha fazla 
hissettirecektir. Buradan hareketle, ya�l� nüfusun daha fazla 
bir oran�n�n yak�n gelecekte yoksulluk riski ile kar�� kar��ya 
kalaca��n� öne sürmek mümkündür (Çakar, 2007:92-93). 
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Lizbon Konseyi taraf�ndan ortaya konulan, Sosyal �çer-
me Stratejisi, yoksullu�un giderilmesi için, 2010 y�l�na ka-
dar ciddi ad�mlar�n at�lmas�n� ve üye ülkelerin kendi Ulusal 
Eylem Planlar�n� (National Action Plans) olu�turmas�n� ön-
görmü�tür. Bu süreç, üye ülkelerin, Birli�in ortaya koydu�u 
ortak hede	 erin ülke politikalar�na yans�mas�n� de�erlen-
diren ulusal eylem raporlar� haz�rlamaya ba�lamas�yla so-
nuçlanm��t�r. Sosyal içerme süreci ve Ulusal Eylem Planlar� 
EAPN’nin AB politikalar�n� etkileme yönünde önemli sos-
yal politika araçlar� haline gelmi�tir. Türkiye’nin de bir aday 
ülke olarak, sosyal içerme sürecine dahil olma yolunda, Ulu-
sal Eylem Planlar�na zemin haz�rlayan Ortak �çerme Belgesi 
(JIM) tasla��n�, Çal��ma Bakanl��� taraf�ndan haz�rlayarak 
AB Komisyonu’na sunmu�tur. 

AB sosyal politikas�nda i� sa�l��� güvenli�i konusu sürek-
li ve h�zl� bir geli�me göstererek, tüm kurucu antla�malarda 
ve son dönemlerde ki istihdam zirve toplant�lar�nda önemli 
bir konu ba�l��� olu�turmu�tur. AB ülkeleri ald�klar� yasal ön-
lemler, toplumsal e�itim ve bilinçlendirme yoluyla sorunun 
çözümü yönünde oldukça yol alm��ken, bizim gibi sanayile�-
mesini tamamlayamam��, sanayi ve demokrasi kültürü geli�-
memi�, ele�tiri, öneri ve denetim sistemati�inin geli�medi�i 
ülkelerde ise yara kanamaya devam etmektedir. 4857 say�l� �� 
Yasas� ile birlikte ülkemizde �� Sa�l��� ve Güvenli�i Mevzuat� 
de�i�mi�, bu yasayla birlikte 50’ye yak�n yönetmelik ve tebli� 
yay�nlanm�� ve bunlar�n bir k�sm� yürürlü�e girmi�tir. Ancak, 
küreselle�me sürecine paralel olarak özelle�tirme, sendikas�z-
la�t�rma ve ta�eronla�t�rma, k�saca örgütsüzle�tirme politika-
lar�yla her türlü güvenlik ve güvenceden yoksun kay�t d��� 
i�çilik ve çocuk çal��t�r�lmas�yla katmerlenen i� kazalar� ve 
meslek hastal�klar�n�n boyutu resmi istatistiklerde yay�mla-
nandan çok daha büyük olarak gerçekle�mektedir. Bu kap-
samda, Birlik hukukunda “cinsiyetleraras� e�itlik” ve “f�rsat 



211

12. Çal��ma Ekonomisi ve Endüstri �li�kileri Kongresi

e�itli�i” ilkeleri önemli bir hak olarak tan�nmaktad�r. Avrupa 
Sosyal Modeli’nin (ASM) yasal çerçevesini olu�turan haklar 
durumundaki bu üç hakk�n tarihsel geli�imi incelendi�inde, 
1957’de Roma Antla�mas�’nda, “e�it i�e e�it ücret” ilkesine 
yer verildi�i görülmektedir.

AB üyeli�ini Cumhuriyetin kurucu felsefesi do�rultu-
sunda bir ça�da�l�k projesi olarak kabul eden ülkemizin, bu 
sürecin yaratt��� ivme ile her alanda ça�da� standartlara ula-
��lmas� ve ekonominin ve sosyal haklar�n daha da geli�tiril-
mesi amaçlanmaktad�r. Ankara Atla�mas� (AA) ile ba�layan 
AB-Türkiye ili�kileri aç�s�ndan, 10-11 Aral�k 1999 tarihli Hel-
sinki Zirvesi ile ülkemizin oybirli�i ile aday ülke olarak kabul 
edilmesi ve 17 Aral�k 2004 tarihinde ald��� kararla, ülkemizin 
3 Ekim 2005 tarihinde AB ile kat�l�m müzakerelerinin ba�la-
t�lmas�n�n kabul edilmesi ve “Müzakere Çerçeve Belgesi’nde 
müktesebat�n 19. fasl� sosyal politika ve istihdama ayr�lm�� 
ve izleyen dönemde ba�lat�lan kar��l�kl� mevzuat� tarama sü-
reci, ilk toplant�n�n 20.10.2005’te “Bilim ve Ara�t�rma ve son 
toplant�n�n 13.10.2006’da “Yarg� ve Temel Haklar” fasl� ile 
yap�ld��� ve müzakere edilecek 33 fas�lda tarama sürecinin 
tamamland��� görülmü�tür. Tam üyelik amac�yla 2006 ortala-
r�ndan itibaren sürdürülen müzakerelerde, “AB istihdam ve 
sosyal politikas�na uyum” için müzakereler henüz ba�lat�la-
mam��t�r. AB yetkililerinin bu alan�n müzakere edilebilmesi 
için belirli ko�ullar ileri sürdü�ü aç�klamalar� medyada yer 
almaktad�r (T.C.Ba�bakanl�k ABGS, 2010:1).

AB, 8 Mart 2001 tarihli Kat�l�m Ortakl��� Belgesi (KOB) ile 
19 May�s 2003 tarihli Türkiye için Gözden Geçirilmi� KOB’da 
de istihdam ve sosyal i�ler ba�l��� alt�nda k�sa ve orta vade-
li öncelikleri listelemi�tir. K�sa vadeli öncelikler olarak ilk 
KOB’da �unlar say�lm��t�r; 1. AB müktesebat� ile uyum için, 
bir strateji ve ayr�nt�l� bir program benimsenmesi, 2. Çocuk 
i�gücü sorunu ile mücadele için yap�lan çabalar�n daha da 
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güçlendirilmesi, 3. Di�erlerinin yan� s�ra, sendikal haklara 
sayg� duyulmas� ve sendikal eylemler üzerindeki k�s�tlay�c� 
hükümlerin kald�r�larak etkin ve özerk sosyal diyalog için 
gerekli ko�ullar�n güvenceye al�nmas� ve 4. AB müktesebat�-
n�n geli�tirilmesi ve uygulanmas�na yönelik sosyal ortaklar�n 
kapasite olu�turma çal��malar�n�n desteklenmesi. Orta vadeli 
öncelikler ise; 1. Kad�nlara kar�� ayr�mc�l���n var olan tüm bi-
çimleri ile cinsiyet, �rk veya etnik köken, din veya inanç, sakat-
l�k, ya� veya cinsi yönelim temelindeki her türlü ayr�mc�l���n 
kald�r�lmas�, 2. �� hukuku, kad�n ve erkeklere e�it muamele, 
i� sa�l��� ve güvenli�i ve halk sa�l��� alanlar�ndaki AB mev-
zuat�n�n iç hukuka aktar�lmas�, ilgili idari yap�lar ve sosyal 
güvenli�in e�güdümü (koordinasyonu) için gerekli olan ya-
p�lar�n güçlendirilmesi, 3. Sosyal politika ve istihdam alan�n-
daki AB müktesebat�n�n etkin biçimde yürürlü�e konmas� ve 
uygulanmas�n�n sa�lanmas�, 4. Ortak istihdam incelemesinin 
ba�lat�lmas� da dahil olmak üzere, ileride A�S’e kat�l�m pers-
pekti� ni hedef alan ulusal istihdam stratejisinin haz�rlanmas� 
ve bu ba�lamda, özellikle, devam eden ve h�zlanan yap�sal 
de�i�imin etkisi ba�ta olmak üzere, i�gücü piyasas� ve sosyal 
geli�meleri izleme kapasitesinin geli�tirilmesi ve 5. Özellikle, 
sosyal güvenlik sisteminin mali aç�dan sürdürülebilir hale ge-
tirilmesi gözetilerek, yeniden yap�land�r�lmas� yoluyla sosyal 
koruman�n daha da geli�tirilmesi ve sosyal güvenlik a��n�n 
güçlendirilmesi olarak belirlenmi�tir (Tekin, 2008:212-213).

Ülkemiz de, 19 Mart 2001 tarihli Ulusal Program (UP) ve 
24 Temmuz 2003 tarihli ve 31 Aral�k 2008 tarihli UP’da, “A�S 
ile uyumlu bir Ulusal �stihdam Plan�’n�n olu�turulmas�” ba�-
l��� alt�nda a�a��daki hususlara de�inmi�tir; 1. A�S ile uyum-
lu bir ulusal istihdam stratejisi olu�turulmas�n�n, Türkiye’nin 
kar�� kar��ya bulundu�u i�sizlik sorununun çözümünde 
ciddi aç�l�mlar sa�layaca�� görü�ü UP’da belirtilmi�, 2. �stih-
dam alan�nda te�vik önlemleri ve A�S’in geli�tirilmesi için 
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ba�lat�lan istihdam alan�nda te�vik önlemleri konulu, Birlik 
Program�na Dair Mutabakat Zapt�’n�n 25 Kas�m 2002 tarihin-
de imzaland��� ve 21 �ubat 2003 tarih ve 25027 say�l� Resmi 
Gazete yay�mlanarak yürürlü�e girdi�i belirtilmi� ve 3. Tür-
kiye �� Kurumu’nun 5 Temmuz 2003 tarihinde kurulmas�yla, 
insan gücü planlamas�n�n etkin bir �ekilde yap�lmas� ve insan 
gücünün niteli�inin art�r�lmas� için k�sa süreli e�itim ve da-
n��manl�k hizmetlerinin etkin olarak sürdürüldü�ü, kay�t d��� 
istihdam ve yabanc� kaçak i�çi çal��t�r�lmas�n�n önlenmesine 
yönelik önlemler al�nd��� belirtilmi�tir.

Türkiye, A�S’e dahil olma çal��malar�n� ba�latm�� ve ilk 
olarak 2003 y�l�nda “�stihdam Durum Raporu” haz�rlayarak 
Komisyon’a sunmu�tur. Bu rapor �����nda, çözüm bekleyen 
öncelikli konular aras�nda; dü�ük seviyedeki istihdam ve i�-
gücüne kat�l�m oranlar�n�n yükseltilmesi, genç i�sizli�i, kay�t 
d��� ekonomi, kent ve k�rsal kesimdeki i�gücü piyasalar� ara-
s�ndaki bölünmü�lük, engelli ki�iler ve dezavantajl� gruplar� 
da içine alan bir i�gücü piyasas� olu�turulmas� yer almakta-
d�r.

Ba�bakanl��a sevk edilmi� olan “Ayr�mc�l�kla Mücadele 
ve E�itlik Kurulu” ve “Türkiye Ulusal �nsan Haklar� Kuru-
mu” Kanun taslaklar� kapsam�nda kurulacak bu iki kurumun 
ivedilikle olu�turulmas� ve faaliyete geçmesi AB’ye uyum 
için önemli geli�meler sa�layacakt�r. T.C. Ba�bakanl�k ABGS 
ba�kanl���nda haz�rl�klar� devam eden, “Temel Haklar Ulusal 
Eylem Plan�” haz�rl�klar� devam etmektedir. Türk vatanda�-
lar�na yönelik vize mua� yeti sa�lanmas�na dönük çal��malar 
sürdürülmekte, Geri Kabul Antla�mas�’n�n müzakereleri ta-
mamlanarak, AB Komisyonu’nun �imdi bu konuda çal��ma-
lar� ba�latmak üzere Üye Devletler’den yetki almas� gerek-
mektedir (�KV Bülten, 2010a:6-7).

Öte yandan 2009 y�l� �lerleme Raporu’nda kad�n haklar� 
alan�nda son durum �öyledir; Parlamento’da Kad�n Erkek 
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F�rsat E�itli�i Komisyonu yay�mlanan Kanun ile Mart 2009’da 
kurulmu�tur. Komisyon cinsiyet e�itli�i konusundaki geli�-
meleri izlemekte, yasa tasar�lar� hakk�nda görü�lerini bildir-
mekte, Türk mevzuat ve uygulamalar�n�n uluslararas� anla�-
malarla uyumlula�t�r�lmas�na ili�kin at�lacak ad�mlar� tespit 
etmektedir. Komisyon ayr�ca kad�n erkek e�itli�inin ihlaline 
ve cinsiyete dair ayr�mc�l�k vakalar�na ili�kin iddialar� da 
ara�t�rmaktad�r. Yap�lan bir yasa de�i�ikli�i ile i� akdiyle çal�-
�an kamu çal��anlar�na, memurlarla ayn� düzeyde 16 haftal�k 
ücretli anal�k izni ve ilaveten anal�k izni sonunda ba�vurular� 
halinde ayn� göreve dönebilme hakk� verilmi�tir. 2008 Türki-
ye Nüfus Say�m� ve Sa�l�k Ara�t�rmas�’n�n ilk sonuçlar�; son 
be� y�lda anne ve çocuk sa�l��� göstergelerinde baz� bölge-
sel farkl�l�klara ra�men iyile�me kaydedildi�ini ortaya koy-
maktad�r. Kamu hizmetinde çal��anlara ve sa�l�k personeline 
dönük bilinçlendirme kampanyalar� ve cinsiyet hassasiyeti 
e�itim programlar� devam etmi�tir. Nisan 2009’da T.C. Ba�ba-
kanl�k Kad�n�n Statüsü Genel Müdürlü�ü ve Adalet Bakan-
l��� aras�nda kad�nlara dönük �iddet konusunda yarg� men-
suplar�n�n e�itilmesine ili�kin protokol imzalanm��t�r. Kad�n 
Sivil Toplum Örgütleri yerel seçimlere kad�nlar�n kat�l�m�n�n 
art�r�lmas� hede� yle, Avrupa Kad�n Lobisi’nin yürüttü�ü 
“50/50 Cinsiyet E�itli�i Yoksa Modern Avrupa Demokrasi-
si de Yok” kampanyas� ile e�zamanl� olarak “50/50 E�itlik” 
kampanyas�n� uygulam��t�r. Bununla birlikte; cinsiyet e�itli�i 
Türkiye’de önemli bir sorun olmaya devam etmektedir ve AB 
müktesebat�na uygun bir “Cinsiyet E�itli�i Kurulu” henüz 
kurulmam��t�r. Kad�nlar�n i�gücü piyasas�na kat�l�m oran� 
dü�ük seviyelerdedir. ��gücü piyasalar�na kat�lan kad�nlar�n, 
kay�t d��� sektörde istihdam edildi�i dü�ünülmektedir, bu da, 
onlar�n konumunu hassas hale getirmektedir. Kad�nlar, e�it 
de�erde i�ler için erkeklerden daha az ücret almaktad�r. Ka-
d�nlar�n e�itime eri�imi AB Üye Devletleri ve OECD ülkeleri 
aras�nda en dü�ük düzeydedir. �lkö�retimde cinsiyet e�itsiz-
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li�ini azaltmada elde edilen iyi sonuçlar�n devam ettirilmesi 
ve geli�tirilmesi ve özellikle de k�zlar�n okula devaml�l���n�n 
sa�lanmas�, ayn� zamanda okuldan ayr�lma nedenlerinin tes-
pit edilerek ele al�nmas� gereklidir. Genel olarak, kad�n hakla-
r� ve cinsiyet e�itli�ini sa�layan yasal çerçeve yürürlüktedir. 
Ancak, yasal çerçevenin uygulamaya yans�t�lmas� ve ekono-
mik kat�l�m ve f�rsatlarda, politik yetkilendirmede ve e�itime 
eri�imde kad�n-erkek aras�ndaki fark� kapatmak için önemli 
ad�mlar�n at�lmas� gerekmektedir. Aile içi �iddet, töre cinayet-
leri ve erken ve zorla evlendirmeler ülkenin baz� bölgelerinde 
ciddi problemler te�kil etmektedir. Kad�n-erkek e�itli�i ve ka-
d�n haklar� alanlar�nda yayg�n e�itimler yoluyla bilinçlendir-
menin art�r�lmas� gerekmektedir.

2009 Y�l� �lerleme Raporu’na göre, kad�nlar�n, gençlerin 
ve kay�tl� istihdam�n te�vik edilmesi ile ya�am boyu ö�ren-
me faaliyetleri, yoksullukla mücadele, çocuk i�çili�inin ön-
lenmesi, sosyal koruman�n yayg�nla�t�r�lmas�, çocuklar�n 
okulla�ma oranlar�n�n art�r�lmas� sosyal tara	 arla sosyal 
diyalog gibi faaliyetleri içeren; “Sosyal politika ve istihdam 
alan�nda, Türkiye, s�n�rl� ilerleme kaydetmi�tir. �� hukuku, i� 
sa�l��� ve güvenli�i ve ayr�mc�l�kla mücadele konular�ndaki 
mevzuat AB standartlar�na uygun de�ildir. Sendikal hak-
lar�n, AB standartlar� ve ILO sözle�melerine uygun �ekilde 
tam olarak tesis edilmesine yönelik bir ilerleme kaydedilme-
mi�tir. Kay�t d��� istihdamla mücadeleye yönelik çabalara h�z 
verilmesi gerekmektedir. Nüfusun önemli bir k�sm�, özellik-
le çocuklar, yoksulluk riski alt�ndad�r. Ortak Sosyal Koruma 
ve �çerme Belgesinin (JIM) ve �stihdam Politikas� Öncelikleri 
Ortak De�erlendirme Belgesi’nin (JAP) tamamlanmas�na ge-
reken önem verilmelidir. Sosyal politika ve istihdam alan�n-
daki AB müktesebat�n�n etkili bir �ekilde uygulanabilmesi 
için idari kapasitenin geli�tirilmesine ihtiyaç bulunmaktad�r. 
Sosyal diyalog konusunda çok s�n�rl� ilerleme kaydedilmi�-
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tir. Genel bir istihdam stratejisinin bulunmamas� nedeniy-
le eylem plan�nda ölçülebilir hedef ve göstergeler eksiktir. 
��sizlik oran� 2009’un ikinci yar�s�nda h�zla % 13,6’ya yük-
selmi�tir. Özellikle genç i�sizli�i, 2009’un ikinci yar�s�nda % 
24,9’a yükselmi�tir. Bunun sonucunda, Türkiye �� Kurumu-
nun (��KUR) hizmetlerine olan talep h�zla artm��t�r. Türkiye 
nüfusunun % 18,56’s�, yoksulluk s�n�r�n�n alt�nda ya�amak-
tad�r. Sosyal koruma konusunda ilerleme kaydedilmemi�tir. 
Sosyal güvenlik korumas� alt�nda olan nüfus % 80’in biraz 
alt�ndad�r ve bu oran dü�me e�ilimindedir. Hala yasala�ma-
m�� olan sosyal Yard�m ve Primsiz Ödemeler Kanunu Tasla-
��n�n bu konular� düzenlemesi beklenmektedir. Çocuk i�çi-
li�i ile mücadele konusunda bir miktar çaba sarf edilmi�tir, 
ancak, uzun süredir devam eden bu problemin çözümü için 
daha fazla kayna��n seferber edilmesi gerekmektedir.Sosyal 
diyalog konusunda çok s�n�rl� ilerleme kaydedilmi�tir.” de-
�erlendirilmesi yap�lm��t�r. 

Haz�rl�klar� sürdürülen, Ulusal �stihdam Stratejisi’nin te-
mel unsurlar�n�n genel olarak A�S ilkelerine dayanmas� ge-
rekmekle birlikte, a�a��da belirtilen sorunlara dönük özel he-
de	 er de içermeli ve �u konulara çözüm getiren ilkelerden de 
olu�mal�d�r; i�sizli�in azalt�lmas� ve tam istihdam�n sa�lan-
mas�, be�eri sermayenin ve i�gücü nitelik düzeyinin geli�ti-
rilmesi, i�te kalite ve verimlili�in art�r�lmas�, giri�imcili�in ve 
ekonominin rekabet gücünün geli�tirilmesi, gelir da��l�m�n�n 
iyile�tirilmesi, bölgesel geli�me farklar�n�n azalt�lmas�, kay�t 
d��� ekonominin küçültülmesi ve “düzgün i�”lerin ço�alt�l-
mas�. Ulusal �stihdam Politikalar�, a�a��da belirtilen önlem-
leri içermelidir; üretim üzerindeki vergi yükü mutlaka makul 
düzeye indirilmeli, istihdam vergileri OECD ortalamas�na 
indirilmelidir. SGK primi i�çi ve i�veren pay� yan�nda kurum 
kaynaklar�ndan da sisteme katk�da bulunulmal� ve makul 
bir geçi� dönemi içinde katk� oranlar� dü�ürülmeli, yarat�lan 
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her ek istihdam�, vergi, sigorta primi, enerji bedeli vs. aç�-
s�ndan destekleyen etkin bir te�vik sistemi uygulanmal�d�r. 
Ücret üzerinden al�nan gelir vergisine ili�kin “özel indirim” 
yeniden yürürlü�e konularak ücretler üzerindeki vergi yükü 
ha� 	 etilmelidir. ��letmeler üzerindeki sosyal yükler, rekabet 
etme ve istihdam yaratma hede	 erini gerçekle�tirmeye imkan 
tan�yacak bir düzeye çekilmeli ve te�vik edici yönü a��r basan 
bir yakla��mla ele al�nmal�d�r. Kay�t d��� ekonomi ve kay�t d��� 
istihdamla mücadelede AB ülkeleri gibi, hem kay�t d���l���n 
önlenmesine, hem de kay�tl� ekonomiye geçi�in özendirilme-
sine yönelik tedbirler bir arada uygulanmal�d�r. Ücret siste-
mi, verimlilik, rekabet gücü ve istihdam� esas almal�; ücret-
verimlilik ili�kisi kurulmal�d�r. ��çi çal��t�rmaya ili�kin olanlar 
da dahil i�letmelerin tabi oldu�u tüm formaliteler tek bir hiz-
met biriminde tamamlanmal�; resmi makamlara verilen muh-
telif bildirimler tekle�tirilerek kolayla�t�r�lmal�; özellikle SGK 
ve vergi hizmetleri yerel bürolar aç�larak i�yerleri aç�s�ndan 
kolay ula��l�r hale getirilmelidir. ��yerlerinin üretim ihtiyaçla-
r�na duyarl� bir genel ve mesleki e�itim sistemi olu�turulmal�; 
Mesleki Yeterlilik Kurumu etkin olarak faaliyetlerini sürdür-
melidir. ��sizlik Sigortas� Fonu kaynaklar� amaçlar� do�rultu-
sunda ve etkin olarak kullan�lmal�d�r.

Türk i�gücü piyasas�n�n AB istihdam politikas�na uyumu-
nun sa�lanmas�nda en büyük engel, yap�sal sorunlardan kay-
naklanmaktad�r. Türkiye ekonomisi son y�llarda AB’ye oranla 
daha yüksek oranlarda büyümesine ra�men istihdam yarata-
mam�� ve i�sizlik oranlar� yükselmi�tir. Bu durumun ba�l�ca 
nedenleri; 1. Yüksek nüfus art���na ba�l� olarak i�gücü arz�n�n 
artmas�, 2. Kad�nlar�n i�gücü piyasas�na giri�lerinin artmas�, 3. 
Tar�m sektöründeki çözülmeye ba�l� olarak kentlerde i�gücü 
piyasalar�n�n olumsuz yönde etkilenmesi, 4. �� arayan birçok 
ki�inin dü�ük beceri düzeyine sahip olmas�, 5. �stihdam üze-
rindeki vergi yüklerinin yüksekli�i ve 6. Gerçekle�en büyü-
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menin büyük oranda verimlilik art���ndan kaynaklanmas� ve 
istihdama yans�mamas� olarak belirtilebilir (Tekin, 2008:22). 

Türkiye Bilimsel ve Teknik Ara�t�rma Kurumu’nun (TU-
B�TAK) 2 Kas�m 2004 tarihinde belirledi�i “Ulusal Bilim ve 
Teknoloji Politikalar�, 2003-2023 Strateji Belgesi”, Türkiye’nin 
2023 y�l�na kadar 20 y�ll�k sürede, ba�ta AB ile ve di�er ge-
li�mi� ülkeler ile aras�ndaki fark�n kapat�lmas� ve bilimsel 
ve teknolojik geli�melerin yakalanmas� için bir yol haritas� 
sunmaktad�r. Strateji belgesinin önerdi�i yol haritas� ve 2023 
Vizyon’u, bölgesinde ve dünyada adil ve kal�c� bir bar���n te-
sisi için çaba gösteren, demokratik ve adil bir hukuk sistemine 
sahip, yurtta�lar� ülkelerinin gelece�inde söz ve karar sahibi, 
sa�l�k, e�itim ve kültür gereksinimlerinin kar��lanmas� devlet 
taraf�ndan güvence alt�na al�nm��, sürdürülebilir geli�meyi 
gözeten, gelir da��l�m� dengeli, bilim, teknoloji ve yenilikte 
yetkinle�mi�, üreten, net katma de�erini kendi beyin gücüne 
dayanarak art�rabilen bir Türkiye öngörüsüne dayanmakta-
d�r. Ülkemizin, 2023 Vizyonu’nda bunu gerçekle�tirmek için 
e�itim, sa�l�k, tar�m ve g�da, in�aat ve altyap�, ula�t�rma, ener-
ji, bilgi ve ileti�im, makine imalat� ve malzeme, kimya, savun-
ma, havac�l�k ve uzay sanayi, tekstil, turizm, do�al kaynaklar 
ve çevre alanlar�nda Türkiye’nin rekabet üstünlü�ünü sa�la-
yarak, uluslararas� ticaretten ciddi bir pay almas�, insan�m�z�n 
ya�am kalitesinin yükseltilmesi, sürdürülebilirli�in sa�lana-
rak kalk�nma ve bilgiyi üretebilme, ekonomik ve toplumsal 
faydaya dönü�türebilme yetene�inin ulusal ekonomileri ve 
toplum ya�am�n� yeniden �ekillendirdi�i bir dünyada bizim 
de bu dönü�üme ayak uydurabilmemiz için bilgi ve ileti�im 
teknolojileri altyap�m�z�n güçlendirilmesi gerekti�i belirtil-
mektedir (TUB�TAK, 2004:7-11). 

Türkiye bu kapsamda, uygulad��� istihdam politikalar� 
çerçevesinde, AB bütçesinden mali yard�mlar almakta, buna 
ba�l� olarak istihdam politikalar�n�n geli�tirilmesine ili�kin 
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bir dizi uyum programlar� uygulamaktad�r. A�S programla-
r�n�n ilki Ekim 2003’te ba�lam�� ve 25 ayda tamamlanm��t�r. 
Bu programlar genel olarak aktif i�gücü piyasas�n� ve mesleki 
e�itim olanaklar�n� geli�tirmeye, kad�n giri�imcileri destekle-
meye, KOB� ve küçük ölçekli i�letmeler için � nansal olanak-
lar� sa�lamaya yönelik politikalar olarak s�n�	 and�r�lmakta-
d�r. Bu programlar�n � nansman�, AB taraf�ndan sa�lanmakta 
olup, Türkiye ise sadece koordinatör kurum olarak destek 
vermektedir. Programlar d���nda ülkemiz, Birlik ajanslar�na 
da kat�lmaktad�r (Selamo�lu ve Lordo�lu, 2006:193).

GENEL DE�ERLEND�RME VE SONUÇ

AB Kurucu Antla�malar�, istihdam politikas�n�n genel bir 
Birlik politikas� oldu�unu kabul etmekle birlikte, bunun or-
tak bir istihdam politikas� oldu�unu söylememiz mümkün 
de�ildir. AB üye ülkelerin istihdam politikalar�n�n e�güdü-
münü (koordinasyonunu) sa�lamakta ve bu alan� üye devlet-
lerin yetki alan�na b�rakmaktad�r. �stihdam sorununu çözmek 
için, ortak bir istihdam politikas� belirlenmesi ve Birlik organ-
lar�n�n bu konuda düzenleme yapmas�na ve ba�lay�c� karar 
almas�nda izin verilmelidir. AB, di�er küresel ve bölgesel 
rakipleriyle ba�a ç�kabilmek için çal��ma ya�am�nda gerekli 
esnekli�i sa�lamak zorunda olmas�na ra�men, toplumsal di-
namikler sonucu, Avrupa’daki geleneksel sosyal politika ka-
zan�mlar�n� da bir anda terk edebilecek durumda de�ildir. AB 
bu nedenle, güvenceli esneklik (	 exicurity) ile Avrupa Sosyal 
Modeli (ASM) aras�ndaki ikilemi “çözmeye” çabalamaktad�r. 
Dünya’da ve AB’de ya�anan ciddi ekonomik krizden ç�k�lma-
s� için, tüm aktörlerin ve kaynaklar�n harekete geçirilmesini 
gerektirdi�i yönündedir. Bu da yap�c� ve kar��l�kl� güvene 
dayal� ili�kiler içindeki sosyal ortaklar�n varl���n� ve sosyal 
diyalo�un gündeme geldi�ini göstermektedir.
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Lizbon Stratejisi sonuçlar�n�n, AB’nin geli�me süreci göz 
önünde bulundurularak de�erlendirilmesi gerekmektedir. 
Bu süreçte, AB, 1999’da 15 üyeli iken günümüzde 27 üyeli 
hale gelmi�tir. Euro, güçlü ve istikrarl� bir �ekilde dola��ma 
ç�kart�lm�� ve para birli�ine kat�lan ülke say�s� 1999’da 12 
iken günümüzde 16 ülkeye ula�m��t�r. Euro’nun ekonomik 
kriz ortam�nda bir makro ekonomik istikrar�n sa�lanmas� aç�-
s�ndan güven kayna�� olu�turan bir demirleme arac� oldu�u 
görülmektedir. 

Türkiye kendisinden daha fazla geli�mi� “sosyal politika 
ve istihdam” düzenlemeleri bulunan Üye Devletlerin bulun-
du�u bir Birli�e tam üye olmak istemektedir. Birçok sektör-
de, dü�ük ücretler ve sosyal aç�dan geli�memi� bir mevzuat 
ve uygulamalar ile adeta sosyal damping yap�larak rekabet 
edilmektedir. Ülkemizde de AB ülkelerinde oldu�u gibi ge-
li�mi� sosyal politika ve istihdam düzenlemeleri isteniyorsa, 
AB tam üyeli�inin kendili�inden bunu sa�lamaya yetmeye-
ce�i ve bunu Türkiye’nin kendisinin ba�araca�� bilinmelidir. 
Çünkü, AB’nin mevcut politikalar� bu alanda üye ülkelerdeki 
mevcut politikalar�n e�güdümünü (koordinasyonunu) sa�la-
may� amaçlamaktad�r. AB ayr�ca gerekti�inde “destek ve ta-
mamlama” konusunda sorumluluk üstlenmektedir. Dolay�-
s�yla, ülkemiz sosyal aç�dan, AB’ye uyumunu daha çok kendi 
iç dinamiklerini kullanarak, sosyal politikas�n� ve istihdam� 
geli�tirerek kendi izleyece�i politikalar ve mali olanaklar�yla 
gerçekle�tirecektir. Bu süreçte, AB ile i�birli�i ve çe�itli mali 
yard�m ve destek programlar�ndan da yararlanabilecektir. 

Ku�kusuz, ülkemizde AB Uyum sürecinde birçok yasal 
de�i�iklik yap�lmas� gerekmektedir. Bu uyum, tam üyeli�e 
kadar geçen sürede sa�lanacakt�r. Ancak, o güne kadar geçen 
sürede AB hukukunun temel düzenlemelerini benimsemek, 
onlara ayk�r� hükümleri giderek artan oranda mevzuat�m�z-
dan ay�klamak en uygun yöntem olacakt�r.
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Türkiye ��çi Sendikalar� Konfederasyonu (TÜRK-��), için-
de bulundu�umuz küresel ekonomik ve mali krizde, 2009 y�l� 
ba��na kadar ya�anan 2008 y�l� son çeyre�inde ya�anan yüzde 
6,2 ve 2009 y�l� birinci çeyre�inde ya�anan yüzde - 13.8’lik kü-
çülmeler y�lsonu itibariyle % -4’e ula�m�� ve bu olumsuz ge-
li�me sonucu 75.000 sendikal� 475.000 sendikas�z 550.000 civa-
r�nda i�çinin i�ini kaybetti�ini belirlemi�tir. Bu süreçte i�yeri 
kapanmalar� ve i�ten ç�karmalar konusunda hükümetimizin 
ald��� ve 55 milyar TL’ye ula�t��� hesaplanan önlemlerin Tür-
kiye gibi büyük bir ülke için çok yetersiz kald��� görülmek-
tedir. Günümüzde, küresel ekonomik ve mali krizin etkileri, 
i�sizlik ve yoksulluk olarak geni� kitlelere yans�maktad�r. Bu 
nedenle istihdam alan�nda çözüm konusunda daha fazla ça-
baya, yeni önlemler al�nmas�na ve devlet öncülü�ünde krizin 
olumsuz etkilerini azalt�c� ve yol açt��� sosyal sorunlar� çöz-
meye yönelik çal��malar yap�lmas�na gereksinim duymak-
tay�z. Ülkemiz yöneticilerinin geni� kitlelerin temsilcilerinin 
kat�l�m�yla yayg�n bir krizle mücadele program� ve önlemler 
paketi haz�rlamas�yla kriz ile etkili bir mücadele mümkün 
hale gelecektir. 
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ÖZET

Ülkelerin geli�mi�lik düzeyleri ve uygulad�klar� ücret po-
litikalar�, çal��anlar�n istihdam düzeyleri ve çal��ma ko�ullar� 
üzerinde ciddi etkiler yaratmaktad�r. Dünyada ve Türkiye’de 
gerek konjonktürel durum de�i�imi gerekse dönemsel olarak 
gerçekle�tirilen politika de�i�ikliklerinin etkisiyle istihdam 
düzeylerinde de dalgalanmalar görülmektedir. �stihdam yal-
n�zca ekonomik boyutu olan bir kavram olmakla kalmay�p 
ayn� zamanda geni� sosyal etkileri bulunan bir kavramd�r. 
Dolay�s�yla istihdam� etkileyecek etkenler üzerinde çal���lmas� 
emek piyasas� aç�s�ndan ciddi bir öneme sahiptir. �stihdam� et-
kileyen kavramlardan en önemlilerinden biride ücret düzeyi-
dir. Ayr�ca verimlilik düzeylerinin ücret seviyeleri ve istihdam 
oranlar� aras�ndaki ili�kide oldukça etkili oldu�u ortadad�r. 
Nitekim ücret politikalar�na yönelik çal��malarda ücret düze-
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yinin istihdam üzerindeki etkileri ve dolayl� yoldan verimlili-
�in istihdam etkileri ortaya koyulmaktad�r. Bu çal��mada ger-
çekle�tirilecek olan, ücretler ile istihdam aras�ndaki ili�kinin 
ampirik çal��mayla desteklenerek de�erlendirilmesidir.

Anahtar Kelimeler: Ücret, �stihdam, Verimlilik, Sosyal 
Güvenlik

ABSTRACT

National levels of development and wage policies they 
apply have signi� cant effects on the level of employment and 
working conditions. Both in Turkey and in the world variations 
in the level of employment occur because of the effects of 
either the conjuncture or the periodical policy changes. The 
concept of employment has not only economic dimension 
but also wide social effects. Thus, studying the effects of 
factors that will affect the employment is crucial in terms of 
labour market. One of the most important concepts effecting 
the employment is the level of wages. Besides, it is certain 
that the level of productivity is considerably effective on the 
relationship between the levels of wages and employment. In 
fact, in those studies on the policies of wages, the effect of 
the level of wages on employment, and indirectly, the effects 
of productivity on employment are revealed. In this paper, 
the relationship between wages and employment is examined 
with empirical evidence.

Keywords: Wage, Employment, Productivity, Social 
Security

1. G�R��

Ücret, çal��an kesimin büyük bir bölümünde tek gelir kay-
na�� oldu�u için her dönem bir alt s�n�r�n�n olmas�, ne kar-
��l���nda ve hangi �artlar alt�nda ödenece�i vb. gibi konular 
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tart��ma konusu olmaktad�r. Pek çok bilim dal�n�n da ilgi 
alan�na giren ücretin tan�m�nda dahi ortak bir görü� hâkim 
olmamakta, her bilim dal� kendi görü�ü ve alakas� do�rultu-
sunda de�erlendirilmektedir. 

Ücret sisteminin toplumlarda ekonomik ve sosyal hayatta 
ve üretim sisteminde egemen olmas� kapitalist sistemle ba�la-
maktad�r. Kapitalist sistemin bir durumu olarak ortaya ç�kan 
sanayi devrimi ve onun sonucu olan sanayile�me, ücret sis-
teminin do�mas�ndaki temel etkenlerden biridir. Bu nedenle 
ücretli çal��man�n yayg�nl��� kapitalist geli�menin bir ölçütü 
kabul edilmektedir (I��kl�, 1975: 16).

Kapitalist geli�meye paralel, sermayenin belirli ellerde 
toplanmas�n�n bir sonucu olarak, geçinmek için eme�inden 
ba�ka satacak bir �eyi olmayanlar�n say�s� faal nüfus içinde 
oldukça artm��t�r. Ekonomik güç sahibi olanlar�n d���nda ka-
lanlar ile esna	 ar, zanaatkârlar ve küçük çiftçilerinde ücretli-
lere kar��mas�, h�zl� nüfus art��� ve tekelle�me sonucu bu dö-
nü�üm h�zlanm�� ve üretim araçlar�n� kullanarak geçinenler 
kaybolmu�tur (I��kl�, 1975: 22).

Osmanl� döneminden bu yana ülkemize bakt���m�zda ise 
kapitalist geli�menin yani ücretlilik düzeninin y�ldan y�la art-
mas�na ra�men ileri derecede kapitalistle�mi� A.B.D ve �ngil-
tere gibi ülkelere k�yasla hayli dü�ük oldu�u görülmektedir. 
Ücretlilik düzeninin en az yayg�nla�t��� kesimin tar�m kesimi 
oldu�u görülmekle birlikte, faal nüfusta ücretle geçinenlerin 
geçmi�ten beri di�er ülkelere göre zay�f bir oran� te�kil etti�i 
gözlemlenebilir (I��kl�, 1975: 23–25).

Ücret kavram� bu tarihi perspektif içerisinde klasik ve mo-
dern ücret teorileri çerçevesinde geli�imini sürdürmektedir. 
Klasik teoriler daha ziyade ücret ve emek kavram�n� tan�m-
lamaya çal��makta, modern teoriler ise ücretin verimlilik ile 
tespit edebilece�ini ileri sürmektedir. Dolay�s�yla verimlilik, 
ücret teorilerine modern teoriler ile dahil edilmektedir.
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Ücret olgusunun istihdam ve verimlilik üzerindeki etki-
leri uygulamada politika ç�kt�lar� üzerinden incelenmektedir. 
Ülkelerin bir ücret politikas�n�n olup olmad���, e�er bir ücret 
politikas� olacaksa bunun hangi araçlarla nas�l gerçekle�tirile-
ce�i ülkelerin ekonomik durumlar�na ve içinde bulunduklar� 
döneme ba�l� olarak de�i�mi�tir. Bu ba�lamda ücret politika-
s� kavram� ve çe�itleri üzerinde durulacak ve özellikle geli�-
mekte olan ülkelerde uygulanan politikalar incelenecektir. 

Ücret olgusu kalk�nma planlar�nda incelendikten sonra 
toplanan veriler kullan�larak bir de�erlendirme yap�lacak 
vesonuçlar� incelenecektir. Analizin son k�sm�nda Türkiye’de 
uygulanan ücret ve maa� politikalar� son yirmi y�l�n rakamla-
r� e�li�inde, verimlilik ba�lam�nda analiz edilecektir. 

2. ÜCRET�N BEL�RLENMES� VE KLAS�K ÜCRET
 TEOR�LER�

Ücret kavram� için net ve genel kabul gören tek bir tan�-
ma ula�mak oldukça zor olmakla birlikte farkl�l�k gösterse de 
ekonomik ve sosyal kavramlar�n tan�mlanmaya ihtiyac� var-
d�r (Talas, 1997: 34). Ücret, günümüz sosyal devlet düzeninde 
bir sosyal hak olarak kabul edilmektedir (Çubuk, 1970: 43). 
Sosyal ve iktisadi hayatta eme�in kar��l��� olarak kabul edil-
mektedir (Kurda�, 1975: 1). Ücretle ilgili kavramlar�n bilin-
mesi ücret politikas� uygulamalar�nda, bilimsel tart��malarda 
konunun ayd�nlanmas� ve kar��la�t�r�lmas� aç�s�ndan faydal� 
olmaktad�r (Zaim, 1974: 84).

4857 say�l� �� Kanunun 32. Maddesinde ücret bir kimseye, 
bir i� kar��l���nda i�veren veya üçüncü ki�iler taraf�ndan sa�-
lanan para ile ödenen tutar olarak tan�mlanmaktad�r. Ücret 
günümüzde en genel manas�yla “insan eme�inin bedeli” �ek-
linde kabul edilmektedir. Bununla birlikte “i�çiye yapt��� i� 
dolay�s� ile yap�lan her türlü ödeme” veya “üretime eme�i ile 
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kat�lanlar�n üretimden ald�klar� pay” gibi objektif kriterlere 
dayal� tan�mlar� olabilece�i gibi “bir emek geliri”, “ba��l eme-
�in bedeli” veya i�verenler aç�s�ndan bak�ld���nda bir “mas-
raf faktörü” gibi tan�mlar da yap�labilmektedir.

Ücret kavram� için farkl� amaçlara yönelik birçok s�n�	 an-
d�rma yap�lmaktad�r. Belirli bir üretim ya da zaman birimi 
ba��na eme�e ödenen ücret anlam�nda ücret haddi; nakdi 
yada nominal ücret olarak adland�r�lan parasal ücret; çal�-
�anlara insan haysiyetine yara��r ve ya�ad��� toplum içinde 
ailesi ile birlikte uygun bir ya�am standard�n� sa�layacak bir 
ücret türü olarak asgari ücret; müddet itibariyle ayl�k ve y�ll�k 
dönemlerle ödenen daha uzun vadeli ödemeleri temsil eden 
yard�mc� çal��an ve büro memuru ücretlerini gösteren maa�, 
ücret için yap�lan baz� s�n�	 and�rmalard�r.

Ücretlerin nas�l olu�tuklar� ve düzeylerine ili�kin ortaya 
at�lan görü�lere “Ücret Teorileri” denir. Ücretin çok yönlü bir 
kavram olmas�, ücreti etkileyen pek çok unsurun olmas� ve 
bu unsurlar�n ekonomik, sosyal ve endüstriyel yap�yla do�-
rudan ili�kisi, her dönem, herkes taraf�ndan kabul edilebilen 
bir tek ücret teorisinin olu�mas�n� imkâns�z k�lm��, bu neden-
le de çe�itli teoriler ortaya ç�km��t�r. Farkl� ülkeler ve dönem-
lerde ki ekonomik ve sosyal ko�ullar göz önünde bulundu-
ruldu�unda, her bir ücret teorisinin ücret sorununun farkl� 
bir yönüne ���k tutarak fayda sa�layabilece�i görülmektedir. 
Bunun yan�nda, durgun ekonomiler için uygulanan bir ücret 
politikas� dinamik, sanayile�mi� ekonomiler için geçerli olma-
yabilmektedir (Talas, 1976: 10; Gündo�an ve Biçerli, 2004: 84; 
I����çok, 2007: 37–38). Çe�itli dönemlerde ortaya at�lan ücret 
teorilerini Klasik ve Modern ücret teorileri �eklinde iki s�n�fa 
ay�rmak mümkündür.

19. yüzy�l teorilerini ifade eden Klasik ücret teorileri; “do-
�al ücret teorisi”, “ücret fonu teorisi” ve “art�k de�er teorisi” 
olmak üzere üç grup alt�nda incelenmektedir (Gündo�an ve 
Biçerli, 2004: 84; I����çok, 2007: 38).
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18. yüzy�l sonunda �ngiltere’de ortaya at�lan do�al ücret 
teorisi; klasik teori, klasik do�al ücret teorisi ve tunç yasas� 
olarak adland�r�lmaktad�r. Liberal dü�ünürlerden Cantillion, 
Turgot ve Adam Smith taraf�ndan ortaya at�lan teori David 
Ricardo taraf�ndan geli�tirilmi�tir. Bu kurama göre ücret, bir 
i�çinin ya�am�n� sürdürebilmesi için gerekli olan tüketim 
mallar�n� sa�lamaya yeterli düzeyde olu�an ve i�çiye eme�i 
kar��l���nda verilen para ya da mald�r. Yani, ücretin mikta-
r�n� belirleyen temel etken, i�çinin bedensel ihtiyaçlar�d�r. 
A.Smith’e göre ücret öyle bir düzeyde olu�mal�d�r ki i�çi ya�a-
m�n� sürdürürken soyunu da devam ettirebilmelidir. Ücretin 
bu düzeyin alt�nda kalmas� durumunda i�çi soyunu devam 
ettiremeyecek ve yok olacakt�r. Turgot, A.Smith’in bu görü-
�ünü biraz daha ayd�nlatmaya çal��arak, i�çinin ald��� ücretin 
sadece hayatta kalmas�n� sa�laman�n d���nda, azda olsa di�er 
zevk ve ihtiyaçlar�n� da kar��layabilecek, hastaland���nda ya 
da i�siz kald���nda bir süre geçimini sa�lamas�n� mümkün k�-
lacak bir birikime sahip olmas�na imkan verecek bir düzeyde 
olmas� gerekti�ini belirtmi�tir. David Ricardo’da ücretin i�çi-
nin � zyolojik gereksinimlerini kar��lamas�n�n yan�nda i�çinin 
ailesine de baz� zevkler sa�lamas� gerekti�inin savunmu�tur. 
Ricardo da ücreti bir para olarak de�il mal olarak dü�ünmü�-
tür (Talas, 1976: 10-11; Gündo�an ve Biçerli, 2004: 84; I����-
çok, 2007: 38-39; Aky�ld�z, 2010: 125). Bunun sonucu olarak 
da mallar�n � yatlar� yükseldikçe ücretlerde artacakt�r (Talas, 
1976: 11).

Do�al ücret kuram� bugün ki yeni liberal okul taraf�ndan 
da tamam�yla benimsenmemektedir. E�er do�al ücret dar an-
lamda ele al�nacak olursa, sadece en az bedensel ihtiyac� kar-
��lad��� kabul edilirse, gerçeklerden uzakla��lm�� olur. Çünkü 
Sanayi Devriminin, eme�in sömürülmesinde s�n�r tan�mad��� 
zamanlarda bile ücret, en az bedensel gereksinimi kar��laya-
cak düzeyin üzerinde kalabilmi�tir. Sosyal politikalar�n geli�-
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ti�i, toplu pazarl�k yoluyla i�çilerin örgütlenip e�it müzakere 
haklar�n� elde etti�i göz önünde bulunduruldu�unda do�al 
ücret kuram�n�n gerçeklerle uyu�mad��� görülmektedir. Daha 
geni� anlamda ele al�nd���nda ise, do�al ücret belirsiz bir an-
lam ta��maktad�r. Çünkü herhangi bir ücrete do�al ücret ola-
rak bak�labilir. Ayr�ca, do�al ücretin ülkeden ülkeye, meslek-
ten mesle�e ve devirden devire de�i�mesini aç�klayabilmek 
mümkün de�ildir. Çünkü do�al ücret gerçekten i�çinin be-
densel gereksinimleri taraf�ndan belirlenmi� olsayd�, zaman, 
yer ve de mesle�e göre de�i�iklik göstermemesi gerekirdir 
(Talas, 1976: 12)

Klasik ücret teorilerinden ikincisi olan ücret fonu teorisinin 
temelinde Malthus’un nüfus teorisi ve azalan verimler kanunu 
bulunmaktad�r (Aky�ld�z, 2010: 126). K�sa dönemde herhangi 
bir ülkede ücret düzeyini, i�gücü hacmi ve ücret ödemelerine 
ayr�lan ve de�i�meyen fon aras�ndaki ili�ki belirlemektedir. 
Emek talebi ve ücret, üretim biçimi içinde önceden var olan 
belirli bir fon miktar�na ba�l�d�r (Gündo�an ve Biçerli, 2004: 
85; I����çok, 2007: 43). Belirli bir dönemde ücretlerin ödenme-
si için ayr�lan sermaye bir önceki dönemde üretilen mallar�n 
sat���ndan do�makta ve emek talebi, üretimden önceki ücret-
ler taraf�ndan belirlenmektedir. Yani, i�çinin ücreti belli bir 
zamanda var olan sermayenin hacmine ba�l�d�r (Talas, 1976: 
12–13). Ba�ka bir deyi�le, ülkedeki giri�imciler taraf�ndan, üc-
retlerin ödenmesi için bir fon kurulmakta ve ücret düzeyi, bu 
fonun çal��an i�çi say�s�na bölünmesi ile belirlenmektedir. ��çi 
say�s� N, fon da F ile gösterecek olursak ücret (W)=F/N �eklin-
de hesaplanmakta ve toplam ücretler hiçbir zaman fon mik-
tar�n� a�amamaktad�r. Bu fonun fazla say�da istihdam edilen 
i�çi aras�nda payla�t�r�lmas� durumunda ücretler dü�ük, az 
say�da i�çi aras�nda payla�t�r�lmas� durumunda ise ücretler 
yüksek olacakt�r (Talas, 1976: 13; Gündo�an ve Biçerli, 2004: 
85; I����çok, 2007: 43; Aky�ld�z, 2010: 126).
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Üçüncü klasik ücret teorisi olan art�k de�er teorisi, eme�in 
i�veren taraf�ndan istismar edildi�i ve kar ile faizin ücretten 
al�nm�� haks�z gelirler oldu�u dü�üncesi üzerine kuruludur 
(I����çok, 2007: 45). Marx’a göre de�erin kayna�� olan eme-
�in bir kullan�m de�eri bir de mübadele de�eri vard�r. Eme-
�in kullan�m de�eri üretti�i mal�n kendisine e�itken eme�in 
mübadele de�eri (eme�in � yat�) ise eme�in kendisini yeni-
den üretmesi için gerekli olan mal miktar�na e�ittir (Aky�ld�z, 
2010: 126–127). Eme�in kullan�m de�eri ile mübadele de�eri 
aras�ndaki fark eme�in üretti�i de�erden i�verenin al�koydu-
�u art�k de�erdir (I����çok, 2007: 45; Aky�ld�z, 2010: 127). Yani 
Marx’a göre ücret, eme�e de�il, insandaki tüm bedensel ve 
dü�ünsel gücü ifade eden emek gücüne ödenen � yatt�r. An-
cak, kapitalist düzen gere�i i�çiler, çal��acaklar� zaman mikta-
r�n� belirleme gücünden yoksun olmakla birlikte kendilerinin 
ve ailelerinin geçimine ancak yetecek düzeyde ücret almakta-
d�rlar (Gündo�an ve Biçerli, 2004: 86). K�saca, mevcut düzen 
çerçevesinde i�çilere yaratt�klar� toplam de�er oran�nda ücret 
verilmemektedir. Bu nedenle, i�çilerin i�verenleri taraf�ndan 
sömürüldü�ü, ürettikleri de�erin kar��l��� olan ücretin kendi-
lerine tam olarak verilmedi�i, bir k�sm�n�n al�konuldu�u ve 
al�konulan bu k�sm�nda “art�k de�er” oldu�u savunulmakta-
d�r (I����çok, 2007: 45). De�erin tek kayna�� emek kabul edil-
di�i için kar, faiz ve rant gelirleri eme�in üretti�i de�erden 
al�konulan haks�z kazanç yani emek sömürüsüdür (Aky�ld�z, 
2010: 127).

3. MODERN ÜCRET TEOR�LER�
 VE VER�ML�L�K �L��K�S�

20. yüzy�lda ortaya at�lmas� nedeniyle 20.Yüzy�l Ücret Te-
orileri de denilen modern ücret teorileri; marjinal verimlilik 
teorisi, pazarl�k teorisi, sat�n alma gücü teorisi ve etkin ücret 
teorileri ba�l�klar� alt�nda incelenmektedir.
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Marjinal verimlilik teorisi ve kuram� özünde i�çinin çal��-
mas� sonucu ortaya ç�kan ürünle ilgilenmekte ve i�veren i�-
çinin çal��mas� kar��l���nda ödeyece�i ücreti sermayesinden 
ödeyerek i�çinin üretimi sonucunda bunu geri almay� iste-
mektedir. Sonuç olarak i�çinin ücretini yine i�çinin üretimi 
belirlemektedir (Talas, 1976: 17; 1997: 49). Bu varsay�mlara 
göre i�veren, üretime eklenen her üretim faktörünün kendisi-
ne yükledi�i maliyet ile verimlili�i göz önünde bulundurarak 
ödeme yapmaktad�r. Ayr�ca, i�veren, i�e ald��� son i�çinin ya-
ratt��� de�er, bu i�çinin i�verene maliyetini kar��lad��� sürece 
i�çi almaya devam edecektir ancak tersi durumda i�çi al�m�n� 
durduracakt�r (I����çok, 2007: 51–52). K�saca ücret, üretime 
kat�lan en son i�çinin toplam ç�kt�da yaratt��� de�i�ikli�e yani 
“marjinal verim”e e�it olmaktad�r. Teori, belirli istihdam dü-
zeyinde ücretin en üst düzeyi olan “tavan”� belirlemektedir 
ve bu tavan verimlilik art���yla artmad��� sürece ücret düze-
yi art��� olanaks�zd�r (Gündo�an ve Biçerli, 2004: 87; I����çok, 
2007: 52). Ancak ayn� i�yerindeki farkl� i�çilerin üretimleri 
ayn� de�erde de�ildir. Bu durumda akla her i�çiye yapt��� 
üretim de�erine göre mi ücret ödenecek sorusu gelmektedir. 
fakat � yatlar�n birli�i kural� gere�ince ayn� nitelikteki i�çilere 
en az üretici i�çinin verimlili�ine uyan ücret olan tek bir ücret 
yani marjinal verimlilik ücreti ödenebilmektedir. Ayr�ca hiç-
bir i�veren, i�çinin verimlili�inin üzerinde bir ücret ödemek 
istememektedir (Talas, 1976: 18–19; 1997: 50). 

Marjinal verimlilik teorisinde ücreti belirleyen temel faktör 
olan marjinal verimlilikten ücrete do�ru bir geçi� söz konu-
suyken etkin ücret teorisinde sistem tersi yönde i�lemektedir. 
��çilere farkl� nedenlerle piyasa ücretinin üzerinde bir ödeme 
yap�ld���nda ücreti artan i�çinin marjinal veriminin artaca�� 
kabul edilmektedir. Ücret art���yla gelen bu fazla ödemeler 
ba�lang�çta emek maliyetini yükseltmi� gibi görünse de bu 
sayede sa�lanacak olan verimlilik art���, karlar� artt�racak ve 
bu verimlilik art��� neden oldu�u maliyet art���n� kolayl�kla 
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tela�  etmektedir (Gündo�an ve Biçerli, 2004: 88–89). Ücret 
düzeyini dü�ürmeye çal��an i�verenler aç�s�ndan bak�ld���n-
da ise k�sa dönemde kazanç sa�lanm�� gibi görünse de uzun 
dönemde çal��anlar�n bozulan moralleri, yapt��� i�te kullan-
d��� araç ve gereçleri dikkatsiz ve hor kullanmas�, de�i�en 
ko�ullara direnç gösterme ya da uyum sorunu gibi baz� gizli 
maliyetlere neden olacakt�r. Üstelik i�çilerin bu tür olumsuz 
davran��lar�n� tespit etmek ve cezaland�rmak oldukça güç ol-
makla birlikte her zaman mümkün olamamaktad�r. Teori, bu 
nedenle ya�an�labilecek bu olumsuzluklar� önlemenin en et-
kin yolu olarak çal��anlar�n iyi niyetine güvenmeyi ve piyasa 
denge ücretinin üzerinde bir ücret ödemeyi savunmaktad�r. 
Piyasa denge � yat�n�n üzerinde yap�lan bu ödemelerin fayda-
lar�n�n yan�nda tabii ki de baz� maliyetleri artt�rmas� kaç�n�l-
mazd�r. Ücret düzeyindeki art���n marjinal getirisi ile marji-
nal maliyetinin kar��la�t�r�lmas� ve ücret düzeyinin buna göre 
belirlenmesi gerekir. Marjinal getirinin, marjinal maliyete e�it 
oldu�u noktada kar maksimizasyonu sa�lanacak ve “etkin 
ücret düzeyi” ortaya ç�kacakt�r (I����çok, 2007: 59–60).

Ücretlerin emek verimlili�i üzerindeki etkisini aç�klama 
da çe�itli teoriler ortaya at�lm��t�r.

a) Bunlardan ilki olan beslenme teorisine göre, iyi ücret 
alan i�çi daha iyi beslenebilmekte ve daha sa�l�kl� olmas� ne-
deniyle daha verimli olabilmektedir. Daha çok az geli�mi� ül-
kelerde geçerli olan bu teori, geli�mi� ülkeler aç�s�ndan pek 
etkin de�ildir. Çünkü bu ülkelerdeki denge ücret düzeyi zaten 
i�çilerin sa�l�kl� beslenebilmelerini sa�layacak düzeydedir.

b) �kinci etkin ücret teorisi ise, i�çi devri teorisidir. Daha 
çok geli�mi� ülkelerde görülen bu teoriye göre yüksek ücret-
ler i�çi devrini dü�ürmektedir. ��çiler genelde daha yüksek 
ücret almak ya da daha iyi bir pozisyona geçmek için i�lerin-
den ayr�l�rlar. Teoriye göre, i�verenler, i�çilerine piyasa denge 
ücretinin üzerinde bir ücret öderlerse hem i�çilerinin i�ten ay-
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r�lmalar�na engel olurlar hem de i�ten ayr�lan i�çilerinin yeri-
ne i�çi alma, e�itme vb. gibi maliyetlerden kurtulurlar.

c) Etkin ücret teorisinin üçüncüsü ise, seçim teorisidir. Fir-
malar�n sahip olduklar� i�gücünün niteli�i i�çilerine ödedi�i 
ücrete ba�l�d�r. E�er i�veren ücretleri dü�ürürse nitelikli i�-
çiler daha iyi olanaklar sunan ba�ka � rmalara gidebilir ama 
çal��anlar�n�n ücretlerini denge � yat�n�n üzerinde tutarsa, 
daha nitelikli i�çiler istihdam edebilir, d��ar�daki nitelikli i�-
çiyi daha kolayl�kla kendi � rmas�na çekebilir ve i�yerindeki 
verimlili�i artt�rabilir.

d) Son etkin ücret teorisi ise, motivasyon teorisidir. Bu te-
oriye göre de daha yüksek ücretler i�çileri daha etkin ve üret-
ken k�larak, çal��ma motivasyonlar�n� artt�rmaktad�r. Ücret 
artt�kça i�çi için i�inden olman�n maliyeti artacak, kaytarma 
önlenerek verimlilik art��� sa�lanacakt�r (Gündo�an ve Biçer-
li, 2004: 88–89; I����çok, 2007: 60–64).

Üçüncü modern ücret teorisi pazarl�k teorisidir. ��çi ve i�-
verenin farkl� iki taraf oldu�u gerçe�inden yola ç�kan bu teo-
riye göre özellikle k�sa dönemde ücretler i�çiler ve i�verenler 
aras�ndaki pazarl�k sonucu belirlenmektedir. En yüksek ve en 
alt limitleri olan ücrette, i�çi en yüksek ücreti talep ederken 
i�veren en dü�ük ücreti ödemek istemektedir (Talas, 1976: 
20; 1997: 52; Gündo�an ve Biçerli, 2004: 87; I����çok, 2007: 
53–54).

Sat�n alma gücü teorisine göre ise i�çilerin ücretleri ne ka-
dar yüksekse, üretilen mal ve hizmete talep o kadar fazla ol-
makta, i�çilerin ücretlerinin özellikle dü�ük olmas� durumun-
da ise üretim azalmakta ve i�sizlik artmaktad�r. Çünkü teoriye 
göre üretilen mal ve hizmetlerin tüketilmesi ve üretimin de-
vaml�l���n�n sa�lanmas� sat�n alma gücüne sahip toplum üye-
lerinin talebine ba�l�d�r. Nitekim üretilen mal ve hizmetlerin 
en büyük tüketicileri, yine o mal ve hizmetleri üreten i�gücü 
ve aileleridir (Aky�ld�z, 2010:131–132).
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4. ÜCRET POL�T�KALARI
 VE VER�ML�L�K �L��K�S� 

Ülkelerin benimsedikleri ekonomik sistemlere göre uy-
gulad�klar� ücret politikalar� de�i�iklik gösterse de birçok 
ülkenin uygulad��� ücret politikalar�n�n temel baz� amaçlar� 
�unlad�r:

(a) Adaletli bir ücret düzeyi sa�lamak,

(b) Ekonomik istikrar� sürdürmek,

(c) Yüksek bir istihdam düzeyine ula�mak (Korkmaz vd., 
1985: 16).

Bu amaçlar�n yan�nda A.Arndt gibi baz� iktisatç�lara göre 
ise ücret politikas�n�n amaçlar� gelir da��l�m� ve di�er amaçlar 
olarak genellenmektedir.

Uygun bir meslek yap�s�n�n sa�lanmas�, verimlilik art���-
n� sa�lamak ve sat�n alma gücünü artt�rmak ve korumak ise 
di�er amaçlar�n kapsam� içindedir (I����çok, 2007: 86). Verim-
lilik ile ücret politikalar� aras�nda ba� kuran yüksek ücret po-
litikas�na göre, ücretin verimlilikten biraz daha fazla artmas� 
durumunda bunun neden oldu�u ücret art��lar� zay�f ve ya-
va� olaca�� için bir tehlike yaratmayacak hatta tam istihdam�n 
sa�lanmas�na kolayl�k sa�layacakt�r (Korkmaz vd., 1985: 19). 
Hatta bu art���n tam istihdam�n devaml�l���n� sa�layaca��n� 
bile savunanlar olmu�tur (I����çok, 2007: 92).

Keyneysen görü�e dayanan sat�n alma gücü politikas�, so-
runa toplam talebin artt�r�lmas� aç�s�ndan bakmaktad�r. Key-
nesyen görü�te, kapitalist ekonomide ulusal gelir adil da��-
t�lmad��� için büyük tüketici kitlesi olan i�çilerin sat�n alma 
gücü yetersiz kalmakta ve üretilen mallara yeterli talep olu�-
mamakta bunun sonucunda da ekonomik bunal�mlar olu�-
maktad�r. Bu yüzden bu politika savunucular�na göre ekono-
mik bunal�m� önlemek için giri�imcinin kar marj�n� ücretler 
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lehine s�n�rland�rmas�, ücretlerin artt�r�larak i�çilerin sat�n 
alma güçlerinin yükseltilmesi gerekmektedir. Ancak verimli-
lik art��lar�n�n ücret art��lar�n� beraberinde getirmesi gibi bir 
beklentileri yoktur. Ücret art��� yoluyla sat�n alma gücü artan 
i�çilerin verimlili�inin de kendili�inden artaca��na inanmak-
tad�rlar (I����çok, 2007: 94).

Günümüzde hem ekonomik hem de sosyal politikalar�n en 
öncelikli arac� olarak görülen verimlili�e dayal� ücret politika-
s�; ücret politikalar�n�n iki temel amac� olan gelir da��l�m� ve 
verimlilik amaçlar�n�n her ikisini de hedef almakta ve hizmet 
etmektedir. Ücret art��lar�n� verimlilik gibi objektif, ölçülebilir 
bilimsel ölçütlere dayand�rmaktad�r (I����çok, 2007: 95).

Verimlili�e dayal� ücret politikas�nda ücretler verimlilik 
düzeyine ba�l� olarak att�r�lmakta yani emek verimlili�i te-
mel al�nmaktad�r. Ücretlerin verimlilik ölçüsünde artt���, tam 
istihdam�n oldu�u ekonomilerde; ücret art��lar�n�n üst s�n�r� 
verimlilik art��lar�yla belirlenecektir. Ancak üretilen maldan 
daha fazlas�n�n da��t�lmas� imkâns�z oldu�u için verimlili�in 
belirledi�i üst s�n�r�n a��lmamas� gerekmektedir. Ücretlerin 
verimlilik art��� olmadan artt��� durumlarda ise en	 asyonun 
olu�mas� kaç�n�lmazd�r (I����çok, 2007: 96). Tam rekabet piya-
sas�nda i�letmenin bir birim eme�e ödeyece�i ücret, istihdam 
etti�i son birimin marjinal verimine e�it olacakt�r (Aky�ld�z ve 
Karab�çak, 2002: 63).

Verimlilik, tara	 ar aras�nda ortaya ç�kan ücret uyu�maz-
l�klar�n�n çözümünde ise objektif bir ölçüttür. Almanya’da ve-
rimlili�e dayal� ücret politikas�yla e� anlaml� olan “ücret poli-
tikas�n�n objekti	 e�tirilmesi” deyimi kullan�l�rken, ABD’de C. 
Keer, L. Keil ve A. Hansen gibi iktisatç� ve sosyal politikac�lar; 
toplu i� sözle�melerinde verimlilik art���n�n ücret art��lar� için 
bir ölçüt olmas�n� önermi�tir (I����çok, 2007: 96-97).

Geli�mekte olan ülkelerde verimlilik bazl� ücret politika-
lar� için genel görü�, geli�menin sürdürülebilmesi için ya�am 
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standartlar�n�n verimlilikten daha yava� artmas�yla sa�lan-
mas� yönündedir. Di�er taraftan, ücretli nüfusun artmas�yla 
ya�am standartlar� gerilemeden hatta bir nebze iyile�tirilerek 
yat�r�mlar�nda artmas�n� gerektirmektedir. Yoksulluk düze-
yindeki ekonomiler için “yüksek ücret politikas�” uygulamas� 
verimlilik üzerinde olumlu etki yapmaktad�r. Ancak do�ru-
dan parasal ücret art��lar� toplumun tümüne yararl� olacakt�r 
denilemez. Ya�am standard�n� yükseltmek için yap�lan selek-
tif � yat indirimleri, sosyal yard�m ve hizmetler daha etken ve 
adildir (Korkmaz vd., 1985: 27).

5. TÜRK�YE’DE VER�ML�L�K BAZLI ÜCRET
 POL�T�KALARI, �ST�HDAMA ETK�S�
 VE UYGULAMA SONUÇLARI

Birçok geli�mekte olan ülkede oldu�u gibi Türkiye’de de 
ücret politikalar� ve sonuçlar�, kalk�nma programlar� çerçe-
vesinde ele al�nmaya ba�lanm��t�r. 1963–1967 dönemini kap-
sayan birinci kalk�nma plan�na bak�ld���nda, asgari ücretin 
yeterli bir ya�am düzeyi sa�layacak �ekilde artt�r�lmas� gere-
�i üzerinde durulmu� ve di�er ücretlerin ise verimlilik art�� 
oranlar� ölçüsünde artt�r�lmas� gerekti�i belirtilmi�tir (Kork-
maz v.d., 1985: 48). Planda bu, bölge ve i� kollar� için sosyal 
adalet ilkelerine göre tespit edilmesi gereken asgari ücretin 
üzerindeki art��lar, verimlilik art���na ba�lanmaktad�r. Plan-
da bu durum, “��çilerin verimlilik çabalar�n� te�vik edici ücret 
sistemlerinin benimsenmesi desteklenecek, sanayi kollar�n�n 
�artlar�na göre de�i�mesi tabii olan ücret sistemlerinin seçimi 
toplu pazarl�k konusu olacakt�r.” �eklinde aç�klanmaktad�r 
(DPT, 1963: 108).

Ancak verimlili�in saptanmas�nda en büyük problem tek 
tek i�çilerin toplam ç�kt�ya ne oranda katk� sa�lad���n� belir-
lemektir. Tek tek i�çilerin verimlilik art��lar�n�n ölçülmesinin 
zorlu�u nedeniyle uygulanabilirli�i oldukça zor bir ölçüttür. 



240

Sosyal Politika

Bu nedenle verimlili�in ölçülebilirli�ini ve uygulanabilirli�ini 
kolayla�t�rmak için verimlili�i kaba ulusal gelirin toplam is-
tihdama oran� biçiminde kabul etmek gerekmektedir. “W/P” 
nin gerçek ücret oldu�u durumda “v” verimlilik art�� oran� 
kabul edilirse plana göre; W/P v olmal�d�r. Bu planla ücretler 
konusunda belirli bir ilke getirildi�i görülmektedir. Ayr�ca bu 
planda ücretler gelir da��l�m�n� düzenlemede bir araç olarak 
de�erlendirilmemi�tir.

1968–1972 y�llar�n� kapsayan ikinci kalk�nma plan�nda 
da yine verimlilik ilkesi görülmektedir (DPT, 1968: 135,144). 
Ancak bu planda ücretler gelir da��l�m�n� düzeltmek için bir 
araç olarak görülmekte, i�sizlik sorununun çözümü içinse 
emek-yo�un yat�r�mlar�n özendirilmesi gerekti�i üzerinde 
durulmaktad�r. Yurt d���na olan emek göçü, bu planda umut 
ba�lanan bir olanak olarak görülmektedir (Korkmaz v.d., 
1985: 50).

1973–1977 dönemini kapsayan üçüncü kalk�nma plan�n-
da di�er planlardan farkl� olarak gelir da��l�m�n� düzenleme 
amac� öngörülmedi�i gibi gelir da��l�m�n düzenlenmesinin 
kaynak da��l�m�n� bozaca�� iddia edilmektedir (DPT, 1973: 
80). Ayr�ca emek- yo�un yat�r�mlar�n desteklenmesi ele�tiri-
lerken i�sizlik sorununun bu �ekilde çözülmesinin ça�da�-
l�ktan uzakla�mak oldu�u belirtilmektedir. Ayr�ca verimlilik 
ilkesi yine bu planda da gündemdeki yerini korumaktad�r 
(Korkmaz v.d., 1985: 50).

1979–1983 döneminde verimlilik ilkesine at�f bulunmaz-
ken, 1985-1989 döneminde, toplu i� sözle�melerinde yer alan 
ücret sistemlerinin, verimlilik, i� ve liyakat de�erlendirmesi 
teknikleri üzerine kurulmas�n�n temini için gerekli tedbirler 
al�narak, bu maksatla «E�it i�e e�it ücret» ilkesi, verimlilik ve 
liyakat de�erlendirmelerini de kapsayan «e�it prodüktif eme-
�e e�it ücret» ilkesi ile birlikte uygulanmas� gibi ilkeler belir-
tilmi�tir. Üzerinde durulan önemli bir nokta ise önceki plan-
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larda belirtilen verimlilik ilkesinin s�hhatli bir �ekilde takip 
edilemedi�inin tespit edilmi� olmas� üzerinedir. Bu konuda 
sorumlu kurum olan Milli Prodüktivite Merkezinin üzerinde 
çal��malar yapaca�� belirtilmi�tir (Korkmaz v.d., 1985: 50).

1990-1994 ve 1996-2000 dönemlerinde yine benzer tespit-
lerde bulunulmu� ve kamu kesimi ile memur kesimi aras�n-
daki ücret-verimlilik makas�n�n kamu kesimi i�çileri lehine 
geli�ti�i üzerinde durulmu�tur. 2001-2005 dönemini kapsa-
yan sekizinci kalk�nma plan� ise, esas ücret/yan ödeme pari-
tesini esas ücret a��rl�kl� k�lma politikalar�n�n sürdürülerek, 
verimlili�e dayal� ücret sistemlerine geçi�in sa�lanaca�� üze-
rinde durmu�tur. 2007-2013 dönemini kapsayan dokuzuncu 
kalk�nma plan�nda, ücret- verimlilik ili�kisini güçlendiren, 
ekonomide rekabet gücünü dikkate alan, i�gücü piyasala-
r�n�n esnekli�ine katk� sa�layan ve üretken istihdam� des-
tekleyen esas ücret a��rl�kl� bir ücret politikas�n�n izlenece�i 
üzerinde durulmaktad�r (DPT, 1990: 301; 1996: 54; 2006: 46; 
2006: 91, 116).

Yap�lan çal��mada Türkiye için 1988-2010 y�llar� aras� 
kamu kesimi i�çi ücretleri, özel sektör çal��an ücretleri, kamu 
kesimi memur ücretleri ve asgari ücret düzeyleri 1988=100 
endeksi halinde düzenlenmi�tir. Veri toplamada ya�anan 
s�k�nt�lardan dolay� baz� y�llar�n reel ücret de�erleri uç uca 
ekleme yöntemi ile belirlenmi�tir. �stihdam rakamlar� ise Tür-
kiye geneli, özel sektör ve kamu kesimi olmak üzere üç ayr� 
k�s�mda incelenmi�tir. Yap�lan bu ayr�mda kamu kesimi hem 
i�çi hem de memur istihdam�n� içine almaktad�r. Verimlilik 
için eldeki verilerle kamu, memur ve özel ayr�m� 22 y�ll�k pe-
riyodun tamam� için elde edilemedi�i için yaln�zca Türkiye 
geneli verimlilik rakamlar� analize dahil edilmi�tir. (Analizler 
e-views program� ve en küçük kareler yöntemi regresyon mo-
deli kullan�larak gerçekle�tirilmi�tir.)
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Yap�lan analiz sonucu %5 hata pay� (%95 güvenle) asgari 
ücret endeksi ile istihdam endeksi aras�nda pozitif bir ili�ki 
oldu�u ortaya ç�km��t�r. Yani asgari ücret endeksinde ortaya 
ç�kan bir art�� istihdam endeksinin de artmas�na neden ol-
maktad�r. Yap�lan analiz sonucu ise; asgari ücret endeksinde 
ortaya ç�kan %1’lik bir art��, istihdam endeksini %0.087 ora-
n�nda art�rmaktad�r. Yine analizimizde R kare de�erimiz 0.182 
olarak ç�km��t�r. Buda göstermektedir ki modele dahil edilen 
asgari ücret endeksi, istihdam endeksinde meydana gelen de-
�i�imin %18’ini aç�klamaktad�r. Bunun yan�nda düzeltilmi� R 
kare de�eri ise 0.13 olarak gerçekle�mi�tir.

Gra� k 1. Asgari ücret endeksi –
   �stihdam endeksi ili�kisi
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Belirtilen y�llar aras�nda kamu sektörü i�çi ücret endeksi 
ile kamu sektörü istihdam endeksi aras�nda pozitif bir ili�ki 
oldu�u ortaya ç�km��t�r. Yani kamu sektörü i�çi ücret endek-
sinde ortaya ç�kan bir art�� kamu sektörü istihdam endeksi-
nin de artmas�na neden olmaktad�r.

Yap�lan analiz sonucu ise; kamu sektörü i�çi ücret endek-
sinde ortaya ç�kan %1’lik bir art��, kamu sektörü istihdam 
endeksinde %0.101 oran�nda art�rmaktad�r. Yine analizde R 
kare de�erimiz 0.208 olarak ç�km��t�r. 

Gra� k 2. Kamu sektör i�çi ücret endeksi –
   Kamu sektör istihdam endeksi ili�kisi
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Yap�lan analiz sonucu % 5 hata pay� ile (% 95 güven-
le) memur ücret endeksi ile istihdam endeksi ile aras�nda 
da pozitif bir ili�ki oldu�u ortaya ç�km��t�r. Yani memur 
ücret endeksinde ortaya ç�kan bir art�� istihdam endeksi-
nin de artmas�na neden olmaktad�r. Yap�lan analiz sonucu 
ise; memur ücret endeksinde ortaya ç�kan %1’lik bir ar-
t��, istihdam endeksini %0.03 oran�nda art�rmaktad�r. Yine 
analizde R kare de�eri 0.7655 olarak ç�km��t�r. Buda gös-
termektedir ki modele dahil edilen istihdam endeksi, me-
mur ücret endeksinde meydana gelen de�i�imin % 76’s�n� 
aç�klamaktad�r. 

Gra� k 3. Memur ücret endeksi –
   �stihdam endeksi ili�kisi

Yap�lan analiz sonucu %5 hata pay� ile (%95 güvenle) 
özel sektör i�çi ücret endeksi ile özel sektör istihdam en-
deksi ile aras�nda pozitif bir ili�ki oldu�u ortaya ç�km��-
t�r. Yani özel sektör i�çi ücret endeksinde ortaya ç�kan bir 
art��, özel sektör istihdam endeksinin de artmas�na neden 
olmaktad�r. 
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Gra� k 4. Özel sektör istihdam endeksi –
   Özel sektör i�çi ücret endeksi ili�kisi

Verimlilik endeksi ile ücret endeksleri aras�ndaki ili�kiye 
bak�ld���nda verimlilik art���n�n uzun dönemde ücretlerdeki 
art��a paralellik gösterdi�i söylenebilir. 1994 ve 2001 ekono-
mik krizlerinin hemen öncesinde ücretlerdeki art��lar verim-
lilikteki art�� h�z�n� yakalam��, bazen de üzerine ç�km��t�r. 
Ancak kriz sonras� özellikle imalat sanayinde ya�anan h�zl� 
verimlilik art��lar� ücretlere ayn� oranda yans�mamaktad�r. 
Bunda verimlilik art��lar�n�n sabit sermaye olu�umu ile tek-
rar yat�r�ma dönü�mesinin pay� olabilir. Nitekim toplam 
sabit sermaye olu�umunda 2001 krizi sonras� s�çrama bunu 
do�rulamaktad�r.
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Gra� k 5. Verimlilik endeksi – Özel sektör i�çi ücret
   endeksi, Kamu sektörü i�çi ücreti endeksi,
   Asgari ücret endeksi, Memur ücret endeksi
   ili�kisi

Dickey Fuller testi kullan�larak dura�anl�ktan ar�nd�r�lm�� 
zaman serileri Granger nedensellik analizine tabi tutulmu� ve 
tespitler Tablo 1’deki gibi aktar�lm��t�r. Tabloda yaln�zca % 95 
güven aral���nda, reddedilen bo� hipotezler yer almaktad�r. So-
nuçlara bak�ld���nda toplam sabit sermaye olu�umu ile verim-
lilik aras�nda iki yönlü nedensellik ili�kisi oldu�u görülmekte-
dir. Ücretler ile istihdam aras�ndaki ili�kide ise özel sektör hariç 
di�er ücret türlerinin istihdam� etkiledi�i tespit edilmi�tir. 

Dickey Fuller testi kullan�larak dura�anl�ktan ar�nd�r�lm�� 
zaman serileri Granger nedensellik analizine tabi tutulmu� ve 
tespitler Tablo 1’deki gibi aktar�lm��t�r. Tabloda yaln�zca % 95 
güven aral���nda, ücretler, istihdam ve verimlilik aras�ndaki 
ili�kiyi gösteren ve reddedilen bo� hipotezler yer almaktad�r. 
Sonuçlara bak�ld���nda toplam sabit sermaye olu�umu ile 
verimlilik aras�nda iki yönlü nedensellik ili�kisi oldu�u gö-
rülmektedir. Ücretler ile istihdam aras�ndaki ili�kide ise özel 
sektör ve memur ücretleri hariç di�er ücret türlerinin istihda-
m� etkiledi�i tespit edilmi�tir. 
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Tablo 1. Granger Nedensellik Analizi

Bo� Hipotezler Gözlem 
say�s�

F de�eri Olas�l�k

DTSSO VERIMLILIKEND’i etkilemez 16  4.12265  0.04612

VERIMLILIKEND DTSSO’i etkilemez 16  7.81924  0.00772

DASGARIUCRETREEL VERIMLILIKEND’i 
etkilemez 12  11.6965  0.00586

D2TSSOKUM VERIMLILIKEND’i 
etkilemez 15  7.73494  0.00933

VERIMLILIKEND D2TSSOKUM’i 
etkilemez 15  9.35786  0.00512

DTSSOEND OZELUCRETEND’i etkilemez 17  8.56911  0.00488

KAMUUCRETEND DKSSOEND’i 
etkilemez 17  3.05008  0.08492

6. SONUÇ

Günümüzde en genel manada ‘ insan eme�inin bedeli ‘ola-
rak tan�mlanan ücrete yönelik klasik ücret teorileri ve modern 
ücret teorileri olmak üzere iki temel ücret teorisi bulunmak-
tad�r. Çal��mam�zda üzerinde durulan ücret –verimlilik ili�ki-
si modern ücret teorilerinin kapsam� alt�nda bulunmaktad�r. 
Modern ücret teorilerinden özellikle marjinal ücret teorisi ve 
etkin ücret teorisinde ücret düzeyinin verimlilik düzeyini art-
t�rd��� aç�kça ortaya koyulmaktad�r. Etkin ücret teorisinin alt 
kollar�n� olu�turan; beslenme teorisi, i�çi devri teorisi,seçim 
teorisi ve motivasyon teorisi ücret ile verimlilik aras�nda do�-
ru orant�l� bir ili�ki oldu�unu ortaya koymaktad�r.
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Çal��mada ayr�ca ülkelerin uygulad�klar� ücret politikalar� 
ile verimlilik ve istihdam aras�ndaki ili�ki de�erlendirilmek-
tedir. Buna göre burada bahsedilen; yüksek ücret politikas�, 
sat�n alma gücü politikas� ve verimlili�e dayal� ücret politi-
kalar�n�n tamam�nda ücret verimlilik düzeyini artt�rmaktad�r. 
Ücret ve verimlilikteki art��a ba�l� olarak ülkelerin istihdam 
düzeyleri de artmaktad�r.

Nitekim Türkiye’nin 1988-2010 y�llar� aras�ndaki asgari 
ücret, kamu kesimi i�çi ücreti, özel sektör çal��an ücreti, kamu 
sektörü memur ücreti rakamlar� ile Türkiye geneli, kamu ke-
simi ve özel sektör kesimi istihdam rakamlar� kullan�larak ya-
p�lan ampirik çal��ma da ücret art��lar�n�n istihdam� olumlu 
yönde etkiledi�i sonucunu desteklemektedir. Verimlilik en-
deksi ile kamu sektörü i�çi ücreti endeksi, asgari ücret endek-
si, özel sektör i�çi ücreti ve memur ücret endeksi rakamlar� 
kullan�larak; verimlilik ile ücretler aras�ndaki ili�ki de�erlen-
dirildi�inde elde edilen sonuç, ücret ile verimlilik aras�ndaki 
ili�kiyi ele alan teorilerin ortaya koymu� oldu�u sonuca para-
leldir. Buna göre gerçekle�tirilen ampirik çal��mada da ücret-
lerdeki art�� verimlilik düzeyini artt�rmaktad�r.
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mu erkeklere ve erkek i�gücüne göre farkl�l�k göstermektedir. 
Bu farkl�l�k dezavantajl� bir durum olarak tan�mlanmakta-
d�r. Bu farkl�l���n ve dezavantajl� durumun kayna�� için li-
teratürde farkl� aç�klamalar getirilmektedir. Baz� aç�klamalar, 
sorunun kayna��n�n ataerkil toplumsal yap� oldu�unu, baz� 
görü�ler ise sorunun kapitalist üretim ili�kilerinden kaynak-
land���n� ileri sürmektedir. Bu çal��man�n amac�, kad�nlar�n 
kapitalist sistem içerisinde bir yedek i�gücü ordusu olarak 
konumland�r�l�p konumland�r�lmad���n�, II. Dünya Sava�� 
s�ras�nda ABD’de ortaya ç�kan Perçinci Rosie (Rosie the Rive-
ter) örne�i üzerinden tart��maya açmakt�r. 

Anahtar Kelimeler: Kad�n ��gücü, Cinsiyete Ba�l� ��gücü 
E�itsizli�i, Perçinci Rosie, Yedek ��gücü Ordusu.

WOMEN AND THE RESERVED ARMY OF LABOUR:
THE EXAMPLE OF ROSIE THE RIVETER

ABSTRACT

The situation of women and women labour force in the 
working life has been subjected to disparities compared to 
men and men labour force. Those disparities are described as 



251

12. Çal��ma Ekonomisi ve Endüstri �li�kileri Kongresi

disadvantageous. There are various arguments in the literature 
to explain those disparities and disadvantageous situation. 
Some argue that this is because of the patriarchal structure in 
the society while some other argue that this is because of the 
capitalist production relations in the economy. The aim of this 
paper is to bring into debate by giving the example of Rosie 
the Riveter, which was appeared in the USA during the World 
War II, whether the women labour force has been de� ned in 
the capitalist system as a reserved army of labour or not. 

Keywords: Women Labour Force, Inequality Depended on 
Gender Disparity, Rosie the Riveter, Reserved Army of Labour.

G�R��

Çal��ma ya�am�nda kad�nlar erkeklere göre dezavantajl� bir 
durumda bulunmaktad�rlar. Kad�nlar�n bu durumu, cinsiyete 
ba�l� i�gücü e�itsizli�inden kaynaklanmaktad�r. Baz� i�lerin ge-
leneksel olarak kad�nlara uygun olmad��� görü�ünün yan� s�ra 
kad�nlar�n geleneksel olarak sahip olduklar� roller nedeniyle 
erkek i�gücüne göre dezavantajl� olduklar� ileri sürülmektedir. 
Cinsiyete ba�l� i�gücü e�itsizli�inin kayna�� tart��mal� olmakla 
birlikte genel kan�, ataerkil toplumsal yap�s�na ba�l� olarak or-
taya ç�kan bu e�itsizli�in kapitalizmin güçlenmesiyle birlikte 
�iddetlendi�i yönündedir. Cinsiyete ba�l� i�gücü e�itsizli�in-
de esas olan süreç, eme�in kapitalist sistem nedeniyle piya-
sada � yat� olan bir unsur olarak ele al�nmas�, kad�nlar�n evde 
sürdürdükleri fonksiyonlar�n de�ersizle�tirilmesine neden ol-
maktad�r. Benzer biçimde ücretli çal��ma imkan�n� bulmu� ka-
d�nlar�n da erkeklere göre, kendi emek güçleri üzerinde daha 
az söz sahibi olabildikleri, çal��acaklar� i�lerin daha çok hakim 
sistem taraf�ndan belirlendi�i ileri sürülebilir. Kad�n i�gücü-
nün bu durumu beraberinde birçok tart��may� da getirmekte-
dir. Bu tart��malardan biri de kad�n i�gücünün Marx’�n ileri 
sürdü�ü yedek i�gücü ordusu olup olmad��� yönündedir. 



252

Sosyal Politika

Yedek �� Gücü Ordusu

Yedek ��gücü Ordusu 14, Marx taraf�ndan kullan�lm�� bir 
terimdir. Marx’a göre yedek i�gücü ordusunu gerçekle�tire-
rek kapitalizm, mevcut i�çilere her an i�lerini kaybedebilecek-
leri korkusunu ya�at�p ücretleri bask�lamay� amaçlamaktad�r. 
Marx’�n ücret teorisi iki unsura dayanmaktad�r: Bunlar, tam 
rekabet ve yedek i�gücü ordusudur (Akyüz, 1980: 85). Yedek 
i�gücü ordusu, Marx taraf�ndan, kapitalist birikim sürecinin 
vazgeçilmez unsurlar�ndan biri olarak nitelendirilmektedir 
çünkü “[b]ütünü ile al�nd���nda, genel ücret hareketleri, ta-
mam�yla, yedek [i�gücü] ordusunun geni�leme ve daralma-
s�yla düzenlenir...” (Marx, 2003: 549). Uygulamada sürekli 
olarak bir miktar i�sizli�in bulunmas� halen çal��makta olan 
i�çilere i� garantilerinin olmad���n� ve i�verenin en ufak ho�-
nutsuzlu�u durumunda yerlerine kolayl�kla ba�ka i�çilerin 
i�e al�nabileceklerini hat�rlatmaktad�r:

“Yedek sanayi ordusu, i�çilere, sistemli bir �ekilde kompresör si-
lindiri gibi bask� yapabilmesi bak�m�ndan kapitalizm için gerek-
lidir; kovma tehdidi alt�nda, kapitaliste, i�çi ücretlerini dü�ürme, 
eme�i ye�inle�tirme, yani i�çi s�n�f�n�n sömürülmesini peki�tir-
me olana�� verir. ��sizli�i, belirli s�n�rlar içerisinde kapitalistlerin 
desteklemekte gösterdikleri ilginin nedeni, tamamen buradan 
gelir” (Nikitin, 2006: 98).

Yedek i�gücü ordusu, i�veren aç�s�ndan bir korku ara-
c� olarak kullan�ld���ndan, i�verene sadece uysal bir i�gücü 
sa�lamakla kalmaz ayn� zamanda i�verene, önemli bir direnç 
olmaks�z�n, ücretleri dü�ürme olana��n� sa�lar.

14 Yedek i�gücü ordusu terimi için Türkçe literatürde yedek sanayi ordusu, re-
zerv emek gibi kavramlar da kullan�lmaktad�r. Bu çal��mada daha kapsay�c� 
oldu�u dü�üncesiyle “yedek i�gücü ordusu” teriminin kullan�lmas� tercih 
edilmi�tir.
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Marx’a göre üç tip yedek i�gücü ordusu bulunmaktad�r: 
Gizli, gezgin ve durgun. Marx’a göre gizli yedek i� gücü or-
dusu bir kere kullan�lan ve ihtiyaç kalmay�nca kullan�m�ndan 
vazgeçilen i�gücüdür15. Gezgin yedek i�gücü, mevsimlik ça-
l��anlar ya da demiryolu, in�aat gibi i�lerde i� bulduklar�nda 
çal��anlard�r 16. Durgun yedek i�gücü ise sürekli i�sizli�i ta-
n�mlamaktad�r (German, 2006: 116-117). 

Bu bilgiler �����nda yedek i�gücü ordusunun kapitalizmin 
art� de�er üretmesinde ve emek sömürüsünü sürdürmesin-
de yararl� bir araç olarak kullan�ld���n� ileri sürmek yanl�� 
olmayacakt�r. Yedek i�gücü ordusunun nas�l üretildi�inin 
anla��lmas� da en az yedek i�gücü ordusunun kapitalizm 
için gereklili�i kadar önemlidir. Marx’a göre yedek i�gücü 
ordusu, eme�in art�-de�er vermesi, dolay�s�yla eme�in sö-
mürülmesiyle yak�ndan ili�kidir. Bu � kri esas ald���m�zda, 
yedek i�gücü ordusunun, liberalizm ve dolay�s�yla kapita-
lizm savunucular�n�n iddia ettikleri gibi yeni i� olanakla-
r� yaratt�klar�, dolay�s�yla da topluma büyük bir hizmette 
bulunduklar� sav�n�n tam da tersi olarak, yeni istihdam 
olanaklar�n�n yarat�lmad��� ve yeni i� olanaklar� yarat�lsa 
bile yeni i�gücünü istihdam etmek için kullan�lmad���n� 
görmemizi kolayla�t�r�r. Aksi halde, üretim hacminin art-
mas�na ra�men i�sizli�in bir sorun olarak devam etmemesi 
gerekirdi. Oysa, üretim hacminin artmas�na ra�men i�sizlik 
sorunu da buna paralel olarak devam etmektedir. Öyleyse, 
yedek i� gücü ordusunun bilinçli olarak üretilen bir unsur 

15 Marx’�n gizli olan yedek i�gücü ordusu tan�m�nda sözü edilen gizli i�gücü-
nün bir özelli�i de bir kez eski düzeninden sökülüp al�nd�ktan sonra eski 
ya�am�na dönememesidir. Marx’�n gizli olan yedek i�gücü tan�m�, kendi dö-
neminde topraktan kopar�l�p imalat sanayine yönlendirilen tar�m i�gücünü 
kapsamaktad�r (German, 2006:116). 

16 Dolay�s�yla gizli i�gücü bugünkü anlam�yla esnek çal��ma biçimlerine daha 
uygun bir tan�mlamad�r.
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oldu�unu kabul etmek gerekmektedir. Bu çal��mada, yedek 
i�gücü ordusuna örnek olarak kad�nlar ve kad�n i�gücü ve-
rilmektedir. Dolay�s�yla, bu çal��mada yer alan yedek i�gü-
cü ordusu tan�m�, cinsiyete ba�l� e�itsizli�e dayanan yedek 
i� gücü ordusudur. 

Cinsiyete Ba�l� ��gücü E�itsizli�i

Cinsiyete ba�l� i�gücü e�itsizli�i, di�er e�itsizlik biçimleri 
gibi sistem taraf�ndan bir sömürü ve bask� arac� olarak kulla-
n�lmaktad�r. Cinsiyete ba�l� i�gücü e�itsizli�inin sadece kapi-
talizmden kaynaklanan bir e�itsizlik biçimi olmad���n�, kök-
lerinin çok eskilere dayand���n� ileri sürmek mümkündür. 
Eldeki veriler; bilinen tarih içerisinde uzun bir dönemden beri 
cinsiyete ba�l� i�gücü e�itsizli�inin varl���n� göstermektedir. 
Örne�in, günümüz Bat� Kültürü’nün önemli ölçüde kaynak-
lar� aras�nda yer alan Kutsal Kitap’�n (Kitab-� Mukaddes) ilk 
bölümlerinde kad�n ve erkek için adak adand���nda biçilecek 
can de�erleri için ödenecek de�erler �u �ekilde belirtilmi�tir: 

“Ve RAB Musaya söyliyip dedi: �srail o�ullar�na söyle, ve onlara 
de: Bir kimse adak ödiyece�i zaman, canlar senin biçti�in k�yme-
te göre RABB�N olacakt�r. Ve senin biçti�in k�ymet, erkek için yir-
mi ya��ndan altm�� ya��na kadar olacak, seçti�in k�ymet makdis 
�ekeline göre, elli �ekel gümü� olacak. Ve e�er kad�nsa, o zaman 
biçti�in k�ymet otuz �ekel olacak. Ve e�er be� ya��ndan yirmi ya-
��na kadarsa, o zaman erkek için biçti�in k�ymet yirmi �ekel, ve 
k�z için on �ekel olacak. Ve e�er bir ayl�ktan be� ya��na kadarsa, 
o zaman biçti�in k�ymet erkek için be� �ekel gümü�, ve k�z için 
biçti�in k�ymet üç �ekel gümü� olacak. Ve e�er altm�� ya��nda ve 
ondan yukar� ise, erkek için biçti�in k�ymet on be� �ekel, ve ka-
d�n için on �ekel olacak.” (Kitab-� Mukaddes, Levililer 27: 1-7)

Yukar�daki ayetlere dikkatlice bak�ld���nda, kad�nlar 
aleyhine oranlanm�� olan de�er biçmenin temelde i�gücü ve 
üretimi esas alan bir ay�r�m oldu�u ileri sürülebilir. Ayetlere 
göre, de�er biçmenin en yüksek miktarlar� olan erkekler için 
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50 �ekel ve kad�nlar 30 �ekel hükmü, “yirmi ya��ndan altm�� 
ya��na kadar” olan erkek ve kad�nlar� içermektedir. Bu ya� 
aral���n�n, günümüzdeki çal��ma ça�� ya�� (15 ya� – 64 ya�) 
ay�r�m�na paralellik göstermesi, vurgunun üretkenlikle ili�-
kilendirildi�ine ili�kin bir kan�t olarak kabul edilebilir. Ve-
rilen de�erlerin ikinci derecede be� ya� ve yirmi ya� aral��� 
için yirmi �ekel ve on �ekel olarak belirlenmi� olmas�, üçüncü 
derece altm�� ya��nda ya da daha ya�l� olanlar için verilen 
onbe� ve on �ekel de�erleri ile son olarak 1 ayl�kla be� ya� 
aras�ndakiler için verilen be� �ekel ve üç �ekel de�eri vurgu-
nun gerçekten üretim gücü ile ili�kili oldu�unu kan�tlamas� 
aç�s�ndan önemlidir. 

Tablo 1. Erkek ve Kad�n �çin Kitab-� Mukaddes’te
   Ön Görülen Can De�erleri

YA� GRUBU
ERKEK �Ç�N 

(�EKEL)
KADIN �Ç�N 

(�EKEL)

1 AY – 5 YA� 5 3

5 YA� – 20 YA� 20 10

20 YA� – 60 YA� 50 30

60 YA� VE ÜZER� 15 10

Kaynak: Kitab-� Mukaddes, Levililer 27: 1-7’den yararlan�larak
     haz�rlanm��t�r.

Yukar�daki ayetlerde de görülece�i gibi eski dönemlerde 
kad�n�n can� erke�in can�na göre daha de�ersiz kabul edil-
mi� ve deyim yerindeyse de�ersizli�in oran� da saptanm��t�r. 
Bununla birlikte, baz� yazarlar yine Bat� tarihinden örnekler 
vererek bilinen Avrupa tarihi içerisinde her zaman böyle ke-
sin bir ayr�m�n olmad���n�, kad�nlar�n dezavantajl� bir konu-
ma geçmesinin feodalizmin y�k�larak yerine burjuva kapi-
talizmin geçmesi ile ba�lad���n� ileri sürmektedir. Örne�in, 
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güçlenen burjuvazi “ev kad�nl���”n� yüceltmesine ra�men 
kad�nlar� yeni ulus devletin birey-yurtta� tan�mlamas�n�n 
d���nda tutmu�tur (Kayhan, 1999: 21). Ancak, kad�nlar�n top-
lumsal konumunun anla��lmas�nda sadece kapitalizm ya da 
sadece toplumsal yap�n�n tarihi tek ba��na incelenmemelidir. 
Çünkü,

“kapitalist üretim tarz�n�n ve bunun hakim oldu�u toplumsal 
olu�umlar�n bilimsel çözümlemesi, kapitalizmi bu olu�umlardaki 
di�er üretim biçimlerinden aç�k bir �ekilde ay�rt etmeyi gerektirir. 
E�er kapitalizmin ev i�lerini ve devlet i�letmelerini nas�l �ekillen-
dirdi�ini anlamak istiyor isek bunlar� kapitalist üretim tarz�ndan 
ay�rt etmek gerekir.” (Smith’den akt. Pelizzon, 2009: 19)

Ba�lang�c� ister ataerkil toplumsal yap�ya dayand�r�lm�� ol-
sun ister kapitalist sistemin bir sonucu olsun, cinsiyete ba�l� 
i�gücü e�itsizli�inin bugün bütün gücüyle kad�nlar�n ya�am�-
n� etkiledi�i görülmektedir. Bu etki sadece toplumsal rollerde 
ortaya ç�kmamakta, çal��ma ya�am�nda da kendisini aç�k bir 
biçimde göstermektedir. Bunun sonucunda bir k�s�r döngü 
gibi kad�n�n toplum içindeki rolü giderek erkek egemen bir 
toplumda e�itsizli�i en fazla ya�ayanlar olarak tescillenmi� ol-
maktad�r. Ancak, kad�n-erkek e�itsizli�in bilinen tarihin ba�-
lang�c�ndan beri var olan bir e�itsizlik oldu�unu ileri sürmek 
do�ru olmayacakt�r. Bilinen tarih içerisinde kad�n-erkek e�it-
sizli�inin dönem dönem �iddetlendi�i, baz� dönemlerde de bu 
e�itsizli�in azald��� ve baz� dönemlerde de böyle bir e�itsiz-
likten söz edilemeyece�i ileri sürülmektedir (Ayr�nt�l� aç�kla-
malar için bkz. Pelizzon, 2009: 9-40; Kayhan, 1999: 11-28). Ör-
ne�in, Herlihy’nin ifadesiyle, “[k]ad�n�n çal��mas�n� ev i�leri 
ile s�n�rlamak … kadim bir düzen de�ildi. Tersine, kad�n�n 
çal��mas�n�n a��r� ölçüde ev içine k�s�tlanmas� Orta Ça��n son 
dönemlerinden bugüne miras kalan bir özelli�idir.” (Pelizzon, 
2009: 29). Bu nedenle, özellikle Marxist literatür cinsiyet te-
melli e�itsizlik konusu daha çok kapitalizm ile ili�kilendirmek 
e�ilimindedir. Örne�in, “[k]ad�nlar�n konumu üzerine yap�-
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lan ço�u Marksist analizde, sorun olarak kad�nlar�n erkekler-
le ili�kisinden ziyade, kad�nlar�n ekonomik sistemle ili�kisi 
al�n�r” (Hartmann, 2006: 4). Ancak, kad�n sorunlar�na e�ilen 
feminist ak�mda da herhangi bir görü� birli�inin oldu�u ileri 
sürülemez (Detayl� görü�ler için bkz. Hartmann, 2006; Scott, 
2007: 14- 34). Di�er yandan kad�nlar ile ilgili yap�lan akademik 
çal��malarda “kad�n” kavram� yerine ço�unlukla “toplumsal 
cinsiyet”17 kavram�n�n ön plana ç�kar�ld��� görülmektedir an-
cak bu tercih sorunun as�l öznesi olan kad�nlar yerine daha 
nötr bir anlat�m�n ön plana ç�kmas�na neden olmaktad�r (Bkz. 
Scott, 2007: 9-14). Bu çal��mada ise, “toplumsal cinsiyet” kav-
ram�, yerine sorunun as�l öznesi olan “kad�n” kavram� ön pla-
na al�nm��t�r. Kad�nlar�n cinsiyet temelli i�gücü e�itsizli�i so-
rununa e�ilen di�er kuramlar da inceleme konusu olarak ele 
al�nmam�� ve üretim ili�kilerinin tek tara	 � olarak belirlendi�i 
varsay�m�ndan hareketle, kad�n i�gücünün bask� alt�nda tutu-
larak e�itsizli�e u�rad��� görü�ü savunulmu�tur. Dolay�s�yla, 
temel dü�ünce kad�nlar�n çal��ma hayat�nda nas�l ve hangi ko-
�ullar alt�nda yer alacaklar�n�n (t�pk� erkeklerde oldu�u gibi) 
kad�nlar�n kendisi taraf�ndan de�il, ba�kalar� taraf�ndan belir-
lendi�i görü�ü çerçevesinde aç�klamalarla sürdürülmektedir.

Kad�n ��i –Erkek ��i ve Cinsiyete Ba�l� ��gücü E�itsizli�i

Cinsiyete ba�l� i�gücü e�itsizli�i hem olumlu hem de olum-
suz anlamda toplum yap�s� içinde do�al bir olgu olarak kabul 
edilir hale gelmi�tir. Baz� durumlarda kad�nlar�n koruma al-
t�na al�nmas� ve çe�itli özel haklar�n verilmesi kad�nlar aç�-

17 Toplumsal cinsiyet kavram�, toplumda kad�n ve erkek rollerinin da��t�lm�� 
oldu�unu ve her iki cinsiyetin de kendine özgü görev ve sorumluluklar�n�n 
bulundu�unu esas al�r. Rubin’e göre, “[b]ir ‘cinsiyet/toplumsal cinsiyet’ sis-
temi, bir toplumun biyolojik cinselli�i insan faaliyetinin ürünlerine dönü�-
türmesini sa�layan ve bu dönü�türülmü� cinsel ihtiyaçlar�n tatmin edildi�i 
bir düzenlemeler dizisidir.” (Hartmann, 2006 : 33).
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s�ndan olumlu bir e�itsizlik olarak nitelendirilebilirken baz� 
durumlarda, ve ço�unlukla, kad�nlar�n baz� i�lerde çal��ma-
s�n�n � ilen yasaklanmas� ya da çe�itli gerekçelerle kad�nlar�n 
sadece belirli i�lerde çal��mas�na yönelik � ili düzenlemelerin 
yap�lmas� ve kad�nlar�n çe�itli nedenler gerekçe gösterilip ço-
�unlukla i�verenler taraf�ndan tercih edilmemesi olumsuz bir 
e�itsizlik olarak dü�ünülebilir. Bütün bu olgular toplumun 
kültürü ile toplumsal yap�n�n içine yerle�mi� bulunmakta ve 
toplumsal roller de bu �ekilde da��t�lm�� bulunmaktad�r. Bu 
sürece cinsel ideoloji ad� verilmektedir. “Cinsel ideolojinin 
temel mekanizmas� toplumsal cinsiyetin do�alla�t�r�lmas�d�r. 
Kasvetli bir yazg� i�bölümünü ku�at�r: “kad�n i�i”, “erkek so-
rumluluklar�”. Cinsel karakter ö�retisinde, psikolojik bir top-
lumsal cinsiyet yazg�s� ifade edilmektedir.” (Kesiriklio�lu, t.y. 
: 5) Cinsel ideolojiye ba�l� olarak i�bölümü ile görev ve so-
rumluluklar�n da kad�n ve erkek olmak üzere ikili bir ayr�ma 
konu oldu�u ileri sürülebilir. Ücretli ya da ücretsiz olsun, i�-
bölümünde sürekli olarak cinsel ideolojiye uygun bir biçimde 
e�itsizlik örnekleri kendini göstermektedir. Kad�n eme�inin 
yayg�n bir kullan�m alan� olan ücretsiz aile i�çili�i en bilinen 
ve en belirgin örnektir. Ücretlerin belirlenmesinde ise yararla-
n�lan e�itim, k�dem gibi nitelikle ilgili unsurlar dikkate al�n-
masa bile cinsel ideolojinin sonucu olarak ortaya ç�kan e�itsiz-
lik aç�k bir biçimde görülmektedir. Eme�in, i�veren taraf�ndan 
takdir edilmi� de�eri olan ücrete esas al�n�n de�er biçmede 
uygulanan oransal e�itsizlik daha önce bahsedilen ayetlerde 
yer alan de�er biçme oranlar�ndan ço�unlukla daha kötüdür 
(Grint, 1998: 233-234). Cinsel ideolojinin hakimiyeti sonucun-
da kültürel ve tarihsel olarak ev i�leri olarak tan�mlanan i�ler 
ile çocuk yeti�tirmek kad�nlar için uygun görülmü�tür. Bunun 
gerekçesi için bu tip i�lerin kad�na daha çok yak��t��� yönünde 
bir aç�klama getirilmektedir. Örne�in Grint, ev i�leri ve çocuk 
bak�m� gibi i�lerin kad�nlarla özde�le�mesinin nedenini hem 
kad�nlar�n do�as�na uygun olarak nitelendirilmesine hem de 
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özel ve soyutlanm�� bir ortamda bulunulmas�ndan dolay� ah-
laki aç�dan uygun olmas�na ba�lamaktad�r (Grint, 1998: 39); 
çünkü, ev “sevimlilik, namus ve iffetin bulu�tu�u yer” olarak 
tan�mlanmaktad�r (Bora, 2005: 60). Dolay�s�yla, kad�nlar�n ev 
i�leri ve çocuk bak�m� ile özde�le�mesinin kültürel bir arka 
plan�n�n oldu�u ve bu kültürel arka plan�n da erkek egemen 
bir ideolojiye, cinsel ideolojiye ba�l� k�l�nd��� ortaya ç�kmak-
tad�r. Benzer �ekilde, Lamphere ve Rolsaldo, Woman, Culture 
and Society (Kad�n, Kültür ve Toplum) isimli derlemelerinde 
kad�nlar�n bu e�itsiz durumunun kamusal alan – özel alan z�t-
l���ndan kaynakland���n� ve psikolojik, kültürel ve toplum-
sal nedenlerden ötürü erkeklerin kamusal alana daha kolay 
ula�abildiklerini ileri sürerlerken, Pateman da kamusal alan 
– özel alan ay�r�m�ndan hareketle kad�nlar�n vatanda�l�klar�-
n�n da erkeklerden farkl� olarak kazan�ld��� görü�ü üzerinde 
durmaktad�r (Bora, 2005: 63). 

Kad�nlar�n ücretsiz i�gücü olarak çal��t�klar� ev i�leri geni� 
bir kapsama sahiptir ve al��veri�ten bahçe bak�m�na, bebek 
bak�m�ndan yemek pi�irmeye kadar geni� bir alan� olu�tur-
maktad�r. Ku�kusuz piyasada bu i�ler belirli bir bedel kar��l�-
��nda yapt�r�labilirken, ailenin bir bireyi olan kad�nlar bu i�le-
ri herhangi bir ücret kar��l��� yapmamakta, dolay�s�yla kad�n 
i�gücünden tam anlam�yla ücretsiz i�gücü olarak yararlan�l-
maktad�r. Bu durum bile tek ba��na cinsiyete ba�l� i�gücü e�it-
sizli�inin ne denli önemli boyutlara ula�m�� oldu�unu göster-
mektedir (Grint, 1998: 38-39). Bu �ekilde ücretsiz aile i�çili�i 
rolü toplumsal kültür ve yap� taraf�ndan kad�n i�gücü için 
uygun görülmektedir. Ayr�ca, baz� yazarlara göre bu gibi bir 
i�leyi� i�gücünün yeniden üretimi ile ili�kilendirilebilmekte 
ve kapitalist piyasa ekonomisinin mant��� yüzünden kad�n-
lar�n bu faaliyetleri “çal��ma” olarak adland�r�lmamaktad�r. 
Kad�nlar, erkeklerin ev sorumluluklar�n�n tamam�n� üzerle-
rine al�p, erkeklerin ertesi gün dinlenmi� ve yeniden çal��ma 
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gücünü kazanm�� bir biçimde i�lerine gitmelerini sa�lamak-
ta böylelikle ekonomik sisteme yine ücretsiz aile i�çisi olarak 
hizmet etmi� olmaktad�rlar. Ecevit’in ifadesiyle,

“Kad�n eme�inin kullan�m�na yönelik bütün analizler, ‘çal��ma’ 
kavram�na dikkatle yakla�mak zorundad�r. Çünkü bu kavram, ka-
pitalist üretim ili�kileri çerçevesinde, … neredeyse sadece piyasa 
için yap�lan etkinlikleri anlatmak için kullan�l�r olmu�tur. Kad�n-
lar�n kendilerinin ve ailelerinin yeniden üretimi için yapt�klar� ve 
yaratt�klar�, kullan�m de�eri oldu�u halde piyasaya girmeyen, do-
lay�s�yla de�i�im de�eri ve bunun sonucu parasal kar��l��� olmayan 
her türlü i�, ‘çal��ma’dan say�lmay�p ba�ka adlarla nitelendirilmi�tir. 
Böylece ‘çal��ma’, hemen her zaman evin d���nda gerçekle�tirilen, 
parasal kar��l�k bulan, ‘görünen’, ‘de�erli’ ve ‘yararl�’ eylemleri ifa-
de eden bir anlama bürünmü�tür. Çal��ma böyle tan�mland���nda, 
kad�nlar�n evde yapt�klar� veya ev d���nda yap�lmakla beraber kar��-
l��� ödenmeyen her türlü i�, ‘çal��ma’ say�lmamakta, dolay�s�yla ‘gö-
rünmemekte’, ‘de�ersizle�tirilmekte’ ve ‘önemsizle�tirilmektedir’.” 
(Ecevit, 2000: 119).

Benzer bir durumun ücretli çal��ma boyutunda da görül-
dü�ü ileri sürmek yanl�� olmayacakt�r. Tarihsel olarak, cinsel 
ideoloji nedeniyle, erke�inkiyle kar��la�t�r�ld���nda kad�nlar�n 
bedensel olarak daha zay�f oldu�u ileri sürüldü�ünden, kad�n 
eme�inin de�erinin daha az kabul edildi�i görülmektedir; an-
cak kad�n eme�inin tan�mlanmas� için gerekli olan belirgin bir 
kad�n kimli�i ve kad�n i�gücü s�n�r�n�n çizilmesi daha yak�n 
döneme ait bir durumdur. Giddens, kapitalizmin ve sanayi 
devriminin öncesinde ortak bir aile üretimi söz konusu oldu-
�unu ve i�yeri ile ev ayr�m�n�n keskinle�mesinin kad�n ile ev 
aras�ndaki birlik anlay���n�n ortaya ç�kmas�na neden oldu�u-
nu ileri sürmektedir (Giddens, 2005: 116; ayr�ca bkz. German, 
2006: 46-51; Bora, 2005: 59-70). Yine de, cinsiyete ba�l� i�gücü 
e�itsizli�ine ve dayand��� varsay�mlara �üphe ile bakmam�z� 
gerektirecek baz� ipuçlar� da bulunmaktad�r. E�er cinsiyete 
ba�l� i�gücü e�itsizli�ini savunanlar kad�nlar�n erkekler ka-
dar beden gücüne sahip olmad��� iddias�nda bulunulacaksa 
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bu iddiay� çürütecek yak�n tarihe ait önemli örnekler bulun-
du�u hemen belirtmek gerekmektedir. Gerçekten, cinsiyete 
ba�l� i�gücü e�itsizli�i toplum aç�s�ndan kaç�n�lmaz de�ildir. 
Örne�in, Sovyetler Birli�i’nin güçlü oldu�u dönemlerde dev-
let ideolojisi olarak kad�n ve erkek i�gücünün e�itli�i ideolo-
jisi geçerli olmu�tur. Ancak bu ideoloji de, di�er bir çoklar� 
gibi hakim ideolojilere ve kültürel yap�ya yenik dü�mü�tür. 
Dolay�s�yla, kad�n ve erkek i�gücünün e�itli�i anlay��� cinsel 
ideolojinin bask�nl��� kar��s�nda ba�ar�l� olamam��t�r. Zira, 
kad�nlar “erkek i�lerini” itirazs�z kabul ederlerken, erkekler 
“kad�n i�lerini” kabullenmekte gönülsüz davranm��lard�r 
(Grint, 1998: 45). Cinsiyete ba�l� i�gücü e�itsizli�inin uygula-
madaki sonuçlar�n� gösteren iyi bir örnek olarak gösterilebile-
cek �ngiltere’de yap�lan bir ara�t�rmaya göre, mülakatç�lar�n 
sadece kad�nlara çocuklar�n�n olup olmad���n�n sorduklar� 
tespit edilmi�tir. Nedeni soruldu�unda al�nan yan�tlardan iki 
sonuç ortaya ç�km��t�r: Birincisi, çocuklu kad�nlar�n çocuk-
lar�n�n okullar� ya da hastalanmas� nedeniyle daha fazla i�e 
devams�zl�k gösterdiklerine ve ikincisi de, çocuk bak�m�n�n 
annenin özellikle annenin sorumlulu�unda oldu�una inan�l-
maktad�r. (Giddens, 1997: 321). Buradan �u sonuca var�labi-
lir: Her ne kadar ideolojinin kendisinin de kültür olarak ele 
al�nabilmesi mümkün görünse de, toplum içerisindeki bask�n 
erkek kültürünün ve dolay�s�yla cinsel ideolojinin zaman za-
man siyasal ideolojinin de ötesine geçti�ini göstermektedir. 

Cinsel ideolojiye ba�l� olarak etkisini sürdüren cinsiyete 
ba�l� i�gücü e�itsizli�inin bir ba�ka boyutu da ücretli i�gücü 
içerisinde baz� mesleklerin belirli baz� cinslere tan�mlanm�� 
olmas�d�r. Di�er bir deyi�le, erkeklerin de rahatl�kla yapabi-
lecekleri baz� meslekler kad�n i�gücü için uygun görülmü� ve 
cinsiyet temelli bir ayr�ma tabi tutulmu�tur. Giddens’�n da 
ifade etti�i gibi baz� mesleklerin kad�n mesle�i haline dönü�-
mesi gözden kaçmamal�d�r. Giddens, özellikle baz� meslekle-
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rin kad�n i�gücün bu alanlarda yo�unla�t�r�lmas�yla birlikte 
kazanç de�erinin dü�ürüldü�ünü ya da de�eri dü�ürülen 
baz� mesleklerin kad�n mesle�i haline getirildi�ini ileri sür-
mektedir. Giddens’�n ifadesiyle, 

“… kad�n i�çiler bürolarda ve ma�azalarda, yetki hiyerar�isinin 
en alt�nda, rutin ve erkeklere aç�k kariyer f�rsatlar�n�n çok az�na 
sahip i� ortamlar�nda bulunmak durumundad�rlar. “Sekreterin” 
yapt��� i�in kaderi, bu fenomenin nas�l geli�ti�ine dair güzel bir 
örnek sunar. Britanya’da ondokuzuncu yüzy�l�n ortalar�nda, sek-
reterlerin yüzde 1’inden az� kad�nd�. Fakat … “sekreter” olmak, 
kay�t tutma ve di�er becerilerin kullan�m�n� içeren sorumlu bir 
pozisyona sahip olmak demekti. Yirminci yüzy�l, ondokuzuncu 
yüzy�l�n sonlar�nda daktilonun kullan�m�yla ba�layan, “yaz� i�-
leri ile u�ra�an” i�çinin i�inin yar�-vas�	 � i�lemler dizisine dönü-
�ümünün e�lik etti�i, büro i�inin makinele�mesi sürecine �ahit 
olmu�tur. Bugün sekreterlerin ço�u, tezgahtarlar�n ço�u gibi ka-
d�nd�r.” (Giddens, 2005: 118).

Sekreterli�in de�erinin dü�mesi ile birlikte kad�n i�i haline 
dönü�mesine konusuna German da de�inmektedir. German’a 
göre, “sekreterlik i�leri çok say�da ücreti dü�ük, derecesi dü-
�ük kad�n�n çal��t��� ve gittikçe sadece kad�nlar�n çal��t��� bir 
sektör oldu. Bugün sekreterlik emek gücünün dörtte üçü, ka-
d�n i�çilerden olu�uyor… Birinci Dünya Sava�� s�ras�nda az 
say�da genellikle erkeklerin çal��t��� bir sektör [olan sekreter-
lik], zamanla toplumsal olarak de�eri azalan, yeni teknolo-
jilerle kitlesel i�çi çal��t�r�lan bir sektöre dönü�tü.” (German, 
2006: 105-106). Burada, dikkat edilmesi gereken di�er bir 
önemli nokta da mesleklerin itibar�n�n ve meslek içerisinde-
ki çal��an i�gücünün niteliklerinin belirlenmesinde kapitalist 
ekonomik sistemin hakim bir rol oynad���d�r.

Giddens’�n da belirtti�i gibi (2005: 117-118), kad�n i� gü-
cünün özellikle hizmet sektöründe, beyaz yakal�lar�n say�s�-
n�n art���na paralel olarak artmas� bir yan�lsama olarak kabul 
edilmelidir. Çünkü, kad�n i�gücünün niceli�inin artmas� an-
cak niteli�in sorgulanabilir durumu nedeniyle cinsiyet temelli 
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e�itsizlik bütün ç�plakl��� ile ortaya ç�kmaktad�r. Kad�n i�gü-
cünün sadece say� itibariyle artmas�, mesleklerin kapitalizmin 
üretim ili�kilerindeki hakimiyetine paralel olarak gerçekle�en 
bir durumu göstermektedir. Endüstrile�menin ilk y�llar�nda 
yedek i�gücü ordusu olarak kullan�lan kad�n eme�i, günü-
müzde de ayn� amaca hizmet edecek biçimde ele al�nmakta-
d�r. Ondokuzuncu yüzy�la kadar toplumda sayg�n ve prestijli 
bir meslek olan sekreterli�in, kapitalizmin dokundu�u her 
�ey gibi içinin bo�lat�p yine kendi ç�karlar�n� gerçekle�tirecek 
�ekilde müdahalesi ile s�radan ve basit bir i�e dönü�türülerek 
kad�n i�i haline getirilmekte olu�u, nicelik nitelik yan�lsama-
s�n� vurgular niteliktedir.

Çal��an kad�nlar�n kaderinin de yine geleneksel aile yü-
kümlülükleri ile çepeçevre ku�at�ld��� ileri sürülebilir (Gid-
dens, 2005: 119). K�saca, bugün cinsiyete ba�l� i�gücü e�itsizli-
�inin kayna��n�n toplumda hakim olan erkek egemen kültür 
oldu�unu ve kad�nlar�n çal���p çal��mayaca��n�n ve e�er 
çal��acaksa hangi i�lerde çal��aca��n�n yan�t�n� öncelikle bu 
hakim kültürün verdi�ini ileri sürmek mümkündür. Ancak, 
gözden kaç�r�lmamas� gereken bir di�er nokta, cinsiyete ba�l� 
i�gücü e�itsizli�inin e�itsizli�in ekonomik sistem taraf�ndan 
etkin bir �ekilde kullan�ld��� ve kad�n i�i-erkek i�i olarak ta-
n�mlanabilen yapay ay�r�mlarla bu sürecin peki�tirildi�idir. 
Dolay�s�yla, toplumsal temelden ayr� olarak bir de kapitalist 
ekonomik sistemin kad�n i�gücü üzerinde etkili oldu�unu 
ayr�ca belirtmek gerekmektedir. Cinsiyete ba�l� ay�r�m�n ilk 
olarak kapitalizmden kaynaklanan bir süreç oldu�unu ileri 
sürmek do�ru olmayacakt�r. Tarihsel olarak cinsiyet farkl�l�-
��n�n kültürel bir arka plan� vard�r. Ancak, kapitalizm böyle 
bir ay�r�m� kendi ç�karlar� do�rultusunda kontrol edilebilir 
ve verimli bir biçimde kullan�labilir hale getirmi�tir. German, 
bugünkü durumun anla��labilmesi için kapitalist üretim ili�-
kilerinin esasl� bir biçimde de�i�ti�i sanayi devriminin ilk dö-
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nemlerine bak�lmas� gerekti�ini ileri sürmektedir (German, 
2006: 25-26). Dolay�s�yla, kapitalizm cinsiyete dayal� ay�r�m� 
ilk kullanan olmam�� olsa da, bugünkü anlamdaki ay�r�m�n 
ba� sorumlusu olarak gösterilebilir. Gerçekten, kapitalist sis-
tem yeri geldi�inde kad�n i�gücünü “yedek i�gücü ordusu”18 
olarak kullanabilmekte ya da de�erini dü�ürdü�ü i�lerde ka-
d�n eme�inden yararlanabilmektedir. 

Benzer bir biçimde Hartmann da kad�n sorunun anla��la-
bilmesi için ikili sistem yakla��m�n�n gerekli oldu�unu savun-
maktad�r. Hartmann’a göre, 

“�kili sistem çözümü (kapitalizm ve [ataerkilli�in] birbiriyle et-
kile�im içinde olan ayr� alanlar olarak önerilmesi) veya daha çok 
üretim biçimlerinin Ortodoks Marksist tart��malar�na dayal� bir 
analiz, toplumsal cinsiyet sistemlerinin kökeni ve bu sistemlerde 
meydana gelen de�i�iklikler ile ilgili aç�klamalar cinsiyete dayal� 
i�bölümünü[n] d���nda aranmaktad�r. Aile, hane yap�s� ve cinsel-
lik, bunlar�n tamam� de�i�en üretim biçimlerinin ürünleridir … 
Hartmann, kapitalizm ve [ataerkilli�i] birbiriyle etkile�im içinde 
olan ayr� alanlar olarak ele alman�n önemini �srarla vurgular.” 
(Scott, 2007: 18-19)

Tüm bu bilgiler �����nda, kad�nlar�n çal��ma ya�am�nda 
yer almas�n�n ya da al(a)mamas�n�n sadece kad�n olmalar� 
ile ili�kilendirilmesi son derece s�� bir yakla��m olarak ortaya 
ç�kmaktad�r. O halde, cinsiyetler aras�ndaki e�itsizli�in teme-
linin � ziksel de�il, daha çok kültürel ve ideolojik oldu�unu 
ve kapitalizmin bu olumsuz yarg�y� kendi ç�karlar� konusun-
da etkin bir biçimde kulland���n� kabul etmek gerekir. Çünkü, 
ihtiyaç duyuldu�unda kad�nlardan da erkeklerden beklenen 
i�gücü verimini göstermesi talep edilebilmektedir. 

Cinsiyete ba�l� e�itsizli�in kaç�n�lmaz oldu�u ö�retile ge-
len bir toplumsal düstur olarak kar��m�za ç�kmaktad�r. Bu 

18 Ancak baz� yazarlar kad�nlar�n yedek i�gücü olarak nitelendirilmesine kar�� 
ç�kmaktad�r. Ayr�nt�l� bir görü� için (bkz. German, 2006: 116-120).
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düstura göre kad�nlar kendileri için uygun olan i�leri yapma-
l�d�r ve aksi de dü�ünülemez. Oysa, bir i�in hangi gerekçeler-
le kad�n i�i olarak nitelendirildi�inin gerekçelerini ku�kuya 
yer b�rakmayacak bir biçimde ortaya koymak gerekmektedir. 
Cinsel ideoloji kad�nlar�n bedensel olarak güçsüz olduklar� 
gerekçesini yüzy�llardan beri öne sürmektedir; ne var ki, tari-
hi olaylar bunun aksini kan�tlayacak deliller sunmaktad�r. Bu 
delillerden belki de en önemlisi, yak�n tarihli bir olay olan Per-
çinci Rosie (Rosie the Riveter) örne�idir. Bu çal��mada, cinsi-
yete dayal� e�itsizli�i temelsizli�ini ileri sürmek ve kad�nlar�n 
en büyük yedek i�gücü ordusunu olu�turdu�u kan�tlamak 
için Perçinci Rosie (Rosie the Riveter) örne�i verilmektedir. 

Perçinci Rosie (Rosie the Riveter)

Cinsiyete ba�l� i�gücü e�itsizli�ini besleyen ideolojinin en 
temel gerekçesi kad�nlar�n bedensel olarak güçsüz oldu�u ve 
bu nedenle özellikle beden gücünün harcanmas� gereken a��r 
i�lerde çal��amayacaklar� ve as�l i�lerinin ev i�leri oldu�udur. 
Ancak, yeri geldi�inde cinsiyete ba�l� i�bölümüne kar�� tak�-
n�lan tutum ve inan��lar dönemin ihtiyaçlar�na göre de�i�ik-
lik gösterebilmektedir. Örne�in, sava� dönemlerinde, erkek 
i�gücündeki yetersizlik nedeniyle, kad�nlar�n ev d���nda çal��-
malar�n�n vatanseverlik görevi oldu�u � kri desteklenmi�tir. 
Gerçekten, yeri geldi�inde kad�nlar�n da � ziksel olarak a��r 
i� olarak kabul edilen i�lerde çal��abilece�i II. Dünya Sava-
�� s�ras�nda görülmü�tür. II. Dünya Sava�� boyunca, ABD ve 
�ngiltere’de, erkek i�gücünün önemli bir k�sm�n�n sava�a ka-
t�lm�� olmas� nedeniyle, kad�nlar bu bo�lu�u doldurmak için 
göreve ça�r�lm��lard�r. Cinsel ideolojinin, kad�nlar�n � ziksel 
olarak a��r i�lere uygun olmad��� yönündeki görü�üne kar��n, 
kad�nlar� i�gücüne çekmek için bir kampanya ba�lat�lm�� ve 
bu kampanyada kullan�lmak üzere erkeksi tav�rlara ve hatta 
erkeksi bir vücuda sahip “Rosie the Riveter” (Perçinci Rosie) 
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poster tiplemesi yarat�lm��t�r (Kottak, 2000: 295) (Bkz. Resim 
1 ve Resim 2). Bu poster tiplemesinin yan� s�ra, dönemin ünlü 
söz yazarlar� taraf�ndan sözleri yaz�lm�� ve bir erkek dörtlüsü 
taraf�ndan seslendirilen bir �ark� da kampanyan�n ba�ar�l� ol-
mas� amac�yla etkin bir biçimde kullan�lm��t�r. 19

19 �ark�n�n tam sözleri �u �ekildedir: “While other girls attend their fav’rite 
cocktail bar/ Sipping Martinis, munching caviar/ There’s a girl who’s really 
putting them to shame / Rosie is her name / All the day long whether rain or 
shine / She’s a part of the assembly line / She’s making history, working for 
victory / Rosie the Riveter/ Keeps a sharp lookout for sabotage/ Sitting up 
there on the fuselage/ That little frail can do more than a male will do/ Rosie 
the Riveter/ Rosie’s got a boyfriend, Charlie/ Charlie, he’s a Marine/ Rosie 
is protecting Charlie/ Working overtime on the riveting machine/ When 
they gave her a production “E”/ She was as proud as a girl could be/ There’s 
something true about/ Red, white, and blue about/ Rosie the Riveter / 
Everyone stops to admire the scene/ Rosie at work on the B-Nineteen/ She’s 
never twittery, nervous or jittery/ Rosie the Riveter/ What if she’s smeared 
full of oil and grease/ Doing her bit for the old Lendlease/ She keeps the 
gang around/ They love to hang around/ Rosie the Riveter/ Rosie buys 
a lot of war bonds/That girl really has sense/ Wishes she could purchase 
more bonds/ Putting all her cash into national defense/ Senator Jones who 
is “in the know”/ Shouted these words on the radio/ Berlin will hear about/ 
Moscow will cheer about/ Rosie the Riveter!” (Doyle, 2009) 

 �ark� sözlerinin çevirisi: “Di�er k�zlar popüler bir kokteyl bara tak�l�p, 
martinilerini yudumlar, havyarlar�n� çi�nerken; onlar� gerçekten utand�ran 
bir k�z var, Rosie’dir ad�. Ya�mur ya�sa da, güne� açsa da gün boyu montaj 
hatt�n�n bir parças�d�r Perçinci Rosie, zafer için çal���r, tarih yazar. Sabotaj 
olmas�n diye tetiktedir, uçak gövdesinde oturan bu küçük narin �ey. Bir er-
ke�in yapacaklar�ndan daha fazlas�n� yapar. Perçinci Rosie. Rosie’nin bir 
erkek arkada�� var, ismi Charlie, Charlie bir denizci. Rosie perçin makinesin-
de fazla mesai yap�p Charlie’yi korur. Bir üretim ödülü ald���nda bir k�z�n 
olabildi�ince gururlan�r. K�rm�z�, beyaz ve mavi ‘de [Amerikan Bayra��n�n 
Renkleri] do�ru bir �eyler var, o da Perçinci Rosie’dir. Rosie B-19’da [A��r 
Bombard�man Uça��] çal���r, herkes bu manzaray� durup yüceltir, petrole ve 
makine ya��na tamamen bulansa da Perçinci Rosie asla söylenmez, sinirlen-
mez ya da gerilmez, Mütte� k silah program� için görevini yap�p, Tak�m�n� 
toplar, onlarla tak�lmay� sever, Perçinci Rosie. Rosie sava� tahvilleri al�r, Bu 
k�z gerçekten ak�ll�, paras�n� Ulusal Savunmaya yat�r�r, Daha çok tahvil al-
mak ister, Me�hur Senator Jones bu sözleri radyoda hayk�r�r, Berlin bunlar� 
duyar, Moskova bunlarla ne�elenir, Perçinci Rosie.”
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Resim 1: Perçinci Rosie20 Resim 2: Perçinci Rosie21

(Kampanya ba�lad���nda) (Kampanya Devam Ederken)

Kaynak: (Doyle, 2009) Kaynak: (Doyle, 2009)

Bu örnekte de görülebilece�i gibi, kapitalist sistem kendi 
ç�karlar� do�rultusunda kad�n eme�ini görmezden gelebil-
mek ve yine kendi ç�karlar� do�rultusunda çe�itli propagan-
da araçlar�yla kad�n eme�ini göreve ça��rabilmek konusunda 
son derece ba�ar�l�d�r. Gerçekten, Hegarty’nin de ifade etti�i 
gibi �kinci Dünya Sava�� süresinde devlet ayg�t�, kad�nlara 
yönelik karma��k ve hatta toplumsal ahlaka z�t bir kampan-

20 Kampanyan�n ba��nda bu poster ilk kez Westinhouse fabrikas�nda kullan�l-
mak için J. Howard Miller taraf�ndan haz�rlanm��t�r (Doyle, 2009).

21 Bu resim Norman Rockwell taraf�ndan haz�rlan�p, The Saturday Evening 
Post dergisinin 29 May�s 1943 tarihli say�s�n�n kapa��nda yer alm��t�r. Bu 
resmin özelli�i, Rosie isminin bir kampanya resminde ilk kez do�rudan kul-
lan�lmas�d�r (Doyle, 2009).
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yay� ba�ar�yla yürütmü�tür22 (Hegarty, 2008: 2). Çünkü, kad�n 
eme�ini i�gücü piyasas�ndan “yedek i�gücü ordusunu” olu�-
turmak için uzak tutan sistem, kad�n eme�ini yeri geldi�inde 
kendisiyle çeli�ir bir biçimde sisteme dahil etmektedir. 

Perçinci Rosie örne�i özellikle üzerinde durulmas� gere-
ken bir örnektir çünkü bu süreç içerisinde kad�nlar sadece o 
zamana kadar “erkek i�i” olarak tan�mlanan gemi in�aat� ve 
uçak montaj� gibi a��r sanayi i�lerinde herhangi bir tereddüt 
ya�anmadan çal��abilmi�ler, daha do�ru bir ifade ile çal��t�r�l-
m��lard�r. Örne�in, 1943 y�l�nda 2 milyon kad�n �ngiltere’de 
sava� araçlar� sanayinde çal��t�r�lm��lard�r (German, 2006: 
111). Bu süreç içerisinde dikkat çeken di�er bir nokta gerek-
ti�inde kad�nlar�n ya�am�n� kolayla�t�r�labilecek düzenleme-
lerin de yap�labildi�idir. Daha önce de ifade edildi�i gibi ev 
i�leri ve çocuk bak�m� gibi i�ler kad�nlarla özde�le�tirilmi� ve 
buna ba�l� olarak da kad�n eme�inden ücretsiz aile i�çisi ola-
rak yararlan�lmaktad�rlar. Ancak, bu ideolojinin hakimiyeti-
nin k�r�lmas� gerekmektedir ve bu hakimiyeti k�rma görevi 
yine ideoloji yap�c�lar�na dü�mü� ve özellikle toplumsal yap� 
devlet eliyle duruma uygun bir dönü�üme u�rat�lm��t�r. Ör-
ne�in II. Dünya Sava�� arifesinde (�ngiltere’de), “evli kad�n-
lar öncelikle gönüllü olarak çal��ma hayat�na at�lmaya te�vik 
edildiler. Devlet tarihinde ilk kez evli kad�nlar�n nerede ve ne 
i�te çal��acaklar� düzenleniyordu. Devlet kad�nlar�n çal��abil-
mesi için al��veri� saatlerini düzenledi, i�yerlerinde kad�nlar 
için sa�l�k olanaklar�nda ve çocuk bak�m�nda destek sa�lad�. 
Kad�n Gücü Dayan��ma Komitesi ad�nda bir komite bu i�lerle 
ilgilenmek için kuruldu.” (German, 2006: 110-111. Ayr�ca bkz. 
Grint, 1998: 98). O halde, kad�nlar�n ev i�leri, çocuk bak�m� 
gibi ücretsiz i�gücü olarak ya da sekreterlik gibi de�eri dü�ü-

22 Hegarty, kad�nlardan sadece sava� sanayi üretiminde de�il ayn� zamanda 
“Zafer K�zlar�” gibi çe�itli adlar alt�nda askerlerin ho�ça vakit geçirmesi için 
yararlan�ld���n� da anlatmaktad�r (Hegarty, 2008).
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rülmü� ücretli i�lerde çal��an i�gücü olarak çal��malar�n�n bir 
tasar�m�n sonucu oldu�unu ve bu tasar�m� yapan�n yine de-
�i�en ko�ullar nedeniyle yeni bir tasar�mla kad�nlar� çal��ma 
ya�am�na dahil etmek için her türlü toplumsal yap�y� yeniden 
düzenleme becerisine sahip oldu�unu ileri sürmek yanl�� ol-
mayacakt�r. Ba�ka bir deyi�le, kad�n i�gücünün i� piyasas�na 
dahil olup olmayaca��na ili�kin düzenlemelerin bilinçli bir 
biçimde hakim güçler taraf�ndan tasarland��� ve belirli bir 
ideolojik olgu oldu�unu ileri sürmek mümkün görülmekte-
dir. II. Dünya Sava��’nda ya�anan örnekler de göstermektedir 
ki, kad�n i�gücünün i� hayat�nda yer almas�, sosyal ya�amda 
ve aile ya�am� içerisinde kendili�inden sorun yaratmamakta-
d�r. Kad�n eme�inin i� ya�am�nda yer almas� için yeri geldi-
�inde te�vik edici ve düzenleyici önlemler al�nabilmektedir. 
Örne�in, “sava� s�ras�nda kad�nlar�n vakitlerinin ço�unu ev 
i�leriyle geçirmeleri beklenmiyordu. Aksine evde fazla i� yap-
mamalar� için te�vik ediliyorlard�. Devlet taraf�ndan i�letilen 
restoranlar, ucuz � yatlarla s�cak yemek servisi yap�yordu. 
En az�ndan bir grup kad�n i�çi için çocuk bak�m olanaklar� 
sa�lan�yordu. Birkaç fabrika, sava� malzemeleri üreten i�çile-
rinin çok zaman�n� alan s�raya girip, al��veri� yapma i�lerini 
yapmas� için birkaç eleman i�e alm��lard�.” (German, 2006: 
112). O halde, di�er zamanlarda kad�n eme�inin özellikle i� 
piyasas�nda yer almamas� ya da belirli baz� i�lerde yer almas� 
için özellikle engelleyici ve zorla�t�r�c� önlemler al�nd��� ya da 
alg�lar�n bu amaçla manipüle edildi�ini ileri sürmemek için 
hiçbir neden bulunmamaktad�r. Dolay�s�yla, kad�nlar�n i� pi-
yasas�ndaki aktif rolünün asl�nda, Marx’�n söz etti�i “yedek 
i�gücü ordusunu” olu�turmak oldu�unu dü�ünmek gerekir. 
Gerçekten, kad�n i�gücünün sava� döneminde fabrikalara çe-
kilmesi ve sava� sonras�nda evlerine gönderilecek olmas�n�n 
ya da hizmet sektöründe çal��t�r�lmalar�n�n planl� bir hareket 
oldu�u görülmektedir. Üstelik sendika yöneticileri dahi bu 
planl� hareketin bir parças� haline gelmi�lerdir. Örne�in, 



270

Sosyal Politika

“...sava� y�llar�, sendika liderlerinin kad�n konular�nda hala eski ka-
fal� oldu�unu gösterdi. 1942’deki TUC’un [�ngiliz ��çi Sendikalar� 
Federasyonu] Kad�n Dan��ma Kurulu sava� sonras� planlar�nda, 
evli kad�nlar�n sava�tan sonra i�lerini b�rakmalar�n� ve kad�nlar�n 
hizmet sektöründeki çal��malar�n�n art�r�lmas� gerekti�i yer ald�” 
(German, 2006: 143).

Perçinci Rosie örne�inde de görülebilece�i gibi cinsiyete 
ba�l� i�bölümü ve buna ba�l� olarak cinsiyete ba�l� i�gücü ta-
lebi gerekti�inde sistem taraf�ndan ortaya ç�kar�labilmekte ve 
yine sistem taraf�ndan ortadan kald�r�lmaktad�r. Burada esas 
üzerinde durulmas� gereken nokta cinsiyete ba�l� i�bölümü-
nün sa�lanmas� için ideolojik ayg�tlar taraf�ndan kültürün ve 
kültürel aktar�m mekanizmalar�n�n kullan�lmakta oldu�udur. 

II. Dünya Sava��n�n kazan�lmas�yla birlikte Perçinci 
Rosie’nin (Rosie the Riveter) de y�ld�z� sönmü� ve cepheden 
dönen erkek i�gücünün i�e geri dönmesi gündeme gelmi�tir. 
Bunun için “kad�nlar�n yeniden yuvaya geri dönmesi için ge-
ni� bir kampanya ba�lat�ld�. Yeniden güçlü bir �ekilde dirilti-
len ev kad�n� [efsanesi] zevcelik, anal�k ve tüketicilik rolleri-
ni yüceltmeyi getirdi. Kad�nlar�n çal��mas�n� kolayla�t�rmak 
üzere kurulan kre� ve çocuk yuvalar� da … ABD’de bu y�llar-
da kapat�ld�” (Kayhan, 1999: 28). Bu süreç içerisinde Perçinci 
Rosie’lerin büyük bir ço�unlu�unun zorla i�ten ç�kar�ld�klar� 
görülmektedir. Bu geli�me �a��rt�c� de�ildir, çünkü sava� i�-
gücü olarak kullan�lan kad�nlar�n neredeyse % 95’inin zafer 
kesinle�ince i�ten ç�kart�lmas� sava��n ba��nda planlanm��t� 
Ancak, ilginç olan Amerikan toplumun büyük bir ço�unlu�u-
nun yan� s�ra kad�nlar�n da büyük bir ço�unlu�u erkeklerin 
geri dönüp i�lerini geri almalar�n� hem ahlaki hem de yasal 
bir hak olarak görmesidir. Bununla birlikte, sava� döneminde 
i�e al�nan 5 milyon kad�n istekleri d���nda i�ten ç�kar�lm��lar 
(Weatherford, 2010: 263) ve Perçinci Rosie’ler 1947 y�l�ndan 
sonra Pembe Yakal� Hizmet Sektörü ��çisi Pamela’lara dönü�-
meye ba�lam��lard�r (Weatherford, 2010: 256).
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Yukar�da yer alan örnekte de görülece�i gibi a��r sanayi 
i�çisi olarak kullan�lmalar�nda sak�nca görülmeyen kad�nlar, 
kendilerine olan ihtiyaç bitti�inde medeni durumlar�na göre 
ya tipik bir gizli yedek i�gücü ordusu olarak (bir kerelik kul-
lan�l�p at�lan) evlerine gönderilmekte ya da gezgin i�gücü 
ordusu olarak (sistemin kendilerine lay�k gördü�ü) hizmet 
sektörüne yönlendirilmektedirler. Dolay�s�yla kad�n i�gücü, 
yedek bir i�gücü olarak kullan�lm��t�r. Gerçekten, kad�n�n 
üretim sürecinde ve buna ba�l� olarak ekonomik ya�amda k�-
s�tl� bir biçimde yer almas� gerekti�i yönündeki görü� sistem 
taraf�ndan empoze edilirken, ihtiyaç duyulmas� halinde yine 
kad�nlar�n üretim sürecinde ve ekonomik ya�amda yer alma-
s� söz konusu olabilmektedir. Ayn� �ekilde, mesleklerin de 
kad�n kimli�i ile özde�le�mekte oldu�u görülmektedir. Oysa, 
Perçinci Rosie örne�inde de görülebilece�i gibi, bu ay�r�m ta-
mamen hakim sistemin ideolojik ayg�tlar�n�n ortaya ç�kard��� 
yapay bir ay�r�md�r. Fiziksel zay�	 ��� bulundu�u ileri sürülen 
kad�n i�gücünden yeri geldi�inde erkek i�gücü ile ayn� �art-
larda yararlan�lmas� ve sosyal ya�am�n buna uygun düzen-
lenmesi mümkün olabilmektedir. Bu nedenle, cinsiyet temelli 
i�bölümünün do�al olmad���n�, yapay bir arka plan�n�n bu-
lundu�u kabul etmek gerekir. 

Sonuç

Kad�nlar�n çal��ma ya�am�nda erkeklere göre e�it olmayan 
ko�ullar alt�nda olduklar�, kad�nlar�n bu dezavantajl� konum-
lar� ataerkil toplumsal yap� kadar kapitalist üretim sürecin-
den de kaynakland��� çal��mada tespit edilen konulardand�r. 
Kad�n i�gücünün bu olumsuz ko�ullar alt�nda cinsiyete ba�l� 
i�gücü e�itsizli�i ya�ad���n� ileri sürmek yanl�� olmayacakt�r. 
Kad�n i�gücünün ya�ad��� bu cinsiyete ba�l� i�gücü e�itsizli�i, 
kapitalist hakim ideolojinin ayg�tlar�n�n i�leyi�inin bir sonucu 
olarak kabul edilebilir. II. Dünya Sava��’nda ABD’nin imalat 
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sanayinde cepheye giden erkek i�gücünün yaratt��� bo�lu-
�un, Perçinci Rosie tiplemesiyle sürdürülen bir kampanya ile 
kad�n i�gücü taraf�ndan doldurulmas� ve geleneksel olarak 
kad�nlar�n çal��amayaca�� i�ler aras�nda say�lan a��r ve tehli-
keli i�lerde bu süreç içerisinde milyonlarca kad�n�n istihdam 
edilmi� olmas�, kad�nlar�n cinsiyete ba�l� i�gücü e�itsizli�inin 
bir sonucu olarak çal��ma haklar�n�n ve ko�ullar�n�n kapita-
list hakim ideolojik ayg�tlar taraf�ndan kontrol edilmesine iyi 
bir örnektir. 

II. Dünya Sava��’n�n ola�anüstü bir dönem olmas� nede-
niyle bu dönemde sava�� kazanmak için yap�lanlar�n genelle�-
tirilmesinin ne kadar do�ru oldu�u sorgulanabilir. Gerçekten 
Perçinci Rosie’lerin, bir ülkenin var olma ve sava�� kazanma 
mücadelesinin me�ru sonucu olup olmad��� sorusu tart��ma-
ya aç�k olarak kabul edilebilir. Ancak, II. Dünya Sava��’n�n 
di�er önemli aktörü olan Almanya’da Perçinci Rosie gibi bir 
olay�n ya�anmad��� görülmektedir. Tam tersine Nazi �deo-
lojisinin 3 K (Kinder, Küche, Kirche) (Çocuk, Mutfak, Kilise) 
anlay���yla kad�nlar� özellikle üretim sanayinden uzakla�t�r�l-
d�klar�, kad�nlar� gelecek nesillerin güvencesi olarak konum-
land�rd��� ve kad�nlardan bekledi�i en büyük görevin, sava-
��n kazan�lmas�ndan sonra sa�l�kl� nesillerin yeti�tirilmesi 
oldu�u görülmektedir (Ayr�nt�l� görü�ler için Bkz. Bundraß 
vd. 2005: 12; Gupta, 1991). Bu konudaki tart��malar ku�ku-
suz ileride yap�lacak kar��la�t�rmal� çal��malar için verimli bir 
kaynak olacakt�r. 

Di�er yandan, baz� görü�ler, kad�n i�gücünün yedek i�gü-
cü olarak de�erlendirilmesinin do�ru olmad���n� ileri sürse 
de, bu tebli�de verilen Perçinci Rosie örne�inde de görüle-
bilece�i gibi kad�n i�gücü gerekti�inde kapitalist sistem ta-
raf�ndan yedek i�gücü ordusu olarak kullan�labilmektedir. 
Perçinci Rosie örne�inde kad�nlar�n Marx’�n söz etti�i üç tip 
yedek i�gücü ordusuna da uygun görülmektedir. Bu örnek-
teki kad�n i�gücü gizli bir yedek i�gücü ordusu olarak tan�m-
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lanabilir, çünkü daha önce i�gücü piyasas�nda yer almayan 
milyonlarca kad�n ev i�lerinden çekilerek sava� dönemlerinde 
çal��t�r�lm�� ve daha sonra bu i�gücünün bir k�sm�n� geri dön-
dürmek mümkün olmam��t�r. Bunun bir sonucu olarak da ka-
d�n i�gücü, gezgin yedek i�gücü ordusuna do�ru bir de�i�im 
göstermi�tir. Kad�nlar�n ço�unlukla hizmet sektöründe ve es-
nek çal��ma biçimlerinde istihdam ediliyor olmas� buna bir 
örnektir. Kendisinde, erkekler kadar çal��ma gücünün oldu-
�unu anlayan, ancak bir daha i� bulamayan kad�n i�gücü ise 
Marx’�n tarif etti�i üçüncü yedek i�gücü ordusu olan durgun 
yedek i�gücü ordusunu olu�turmu�tur. Dolay�s�yla, kad�n i�-
gücünün dezavantajl� durumunun sadece ataerkil toplumsal 
yap�dan kaynaklanmad���n�, temelde hakim ekonomik sistem 
taraf�ndan etkin bir biçimde kullan�lan ideolojik ayg�tlar�n et-
kisiyle ortaya ç�kt���n� ileri sürmek mümkündür. Gerçekten, 
kad�n�n, zay�f ve korunmaya muhtaç do�as�n�n yan� s�ra eve 
ait oldu�u dü�üncesinin alt�n� �srarla çizen kapitalizm, ihtiyaç 
duydu�unda, kad�n i�gücünü i� piyasas�na çekecek ideolojik 
dü�ünce ve mekanizmalar� devreye sokmaktad�r.
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ÖZET

Yoksulluk, ki�inin ya�am düzeyinin toplumda genel kabul 
görmü� bir standard�n alt�nda olmas� durumunda ortaya ç�-
kan bir statüdür. Yoksulluk, 20.yüzy�l�n sonlar�nda insanl���n 
yüz yüze kald��� en önemli be�eri ve toplumsal bir olgu ola-
rak varl���n� korumaktad�r. Dünya nüfusunun büyük ço�un-
lu�unun h�zla yoksulla�t���, dünya gelirinin her geçen gün 
daha da adaletsiz da��ld��� günümüzde pek çok ülke az ya da 
çok bu sorun ile kar�� kar��ya kalmaktad�r. Sosyo-ekonomik 
geli�melere paralel olarak ortaya ç�kan, yeryüzünde oldukça 
geni� bir co�rafya üzerinde görülen, henüz bütün boyutlar� 
ile tam olarak incelenemeyen yoksulluk sorunu uzun bir za-
man daha dünya gündeminde kalmaya da devam edecek gibi 
görünmektedir.

Bu çal��mada yoksullu�un kavramsal olarak tan�mlan-
mas�n�n yan� s�ra, yoksulluk ile ilgili mücadelede ekonomik 
ve sosyal kalk�nma programlar�n�n öneminin yan�nda yok-
sullu�a yol açan faktörler de vurgulanmaya çal���lm��t�r. Bu-
nun yan� s�ra yoksullu�u gidermeye yönelik uygulanabile-
cek politikalar�n ve önerilerin ortaya konularak Türkiye’de 
yoksullu�un bugünkü boyutlar�na yönelik bir durum tespiti 
yap�lm��t�r.

Anahtar Kelimeler: Yoksulluk, Türkiye’de yoksulluk, 
Sosyo-ekonomik geli�me.
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ABSTRACT

Poverty is a status emerged in the case of levels of people 
living standards drops under the generally accepted levels in 
the community. Poverty is still remains as the most signi� cant 
human and social phenomenon that mankind is facing in late 
20th century. Today, the majority of the world’s population 
rapidly becomes poor every day due to the unequal distribu-
tion of the world income and many countries more or less are 
faced with this problem. The issue of poverty emerging from 
socio-economic developments occurring in a wide geography 
on earth and, not yet being examined with all dimensions se-
ems to continue remaining in global agenda for a long time. 

In this study, conceptual identi� cation of poverty and the 
importance of economic and social development programs 
in the � ght against poverty in addition to the factors causing 
poverty were also emphasized. Moreover, the present size of 
the poverty and situation in Turkey were presented and some 
proposals and policies to alleviate poverty were put forward.

Key words: Poverty, poverty in Turkey, socio-economic 
development.

1. YOKSULLUK KAVRAMI

Yoksulluk, genellikle maddi kaynaklardan; bazen de 
kültürel kaynaklardan yoksun kal�nd���n� ifade eden bir 
durumdur. Yoksulluk kavram�n�n bir �eyin insan�n elinden 
al�nmas� ya da mülksüz b�rak�lmay� ifade eden yoksunluk 
terimi ile birlikte dü�ünülmesi gereklidir. Yoksulluk, asga-
ri ihtiyaçlar� kar��lamaya yetecek bir gelire sahip olmamak 
ve normal kabul edilebilecek bir ya�am standard�n�n alt�n-
da bulunmak durumudur. Bireyin ve hane halk�n�n ya�ad�-
�� toplum göz önüne al�narak yap�lan bir ba�ka tan�mlama 
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ise �öyledir; yoksulluk, toplumsal refah düzeyi, toplumun 
ya�am standard�n�n mutlak ve göreli olarak minimum bir 
düzeyin alt�nda kalan bireyin ve hane halk�n�n statüsüdür 
(TÜS�AD, 2000:96).

Dünya Bankas� ise yoksullu�un tan�m�n� �öyle yapmakta-
d�r: Yoksulluk asgari ya�am standard�na eri�ememe durumu-
dur. Ba�ka bir ifade ile yoksulluk maddi nitelikteki mahrumi-
yetler nedeniyle kaynaklara ve üretim faktörlerine eri�ememe 
ve asgari bir ya�am düzeyini sürdürecek gelirden yoksun 
olma halidir (WORLDBANK, 1990:26). 

Yoksulluk kavram� genellikle birçok ba�l�k alt�nda aç�kla-
nabilmektedir. Literatürde kabul gören yoksulluk kavramla-
r�; mutlak yoksulluk, göreli yoksulluk, öznel yoksulluk, gelir 
yoksullu�u, insani yoksulluk ve yoksulluk s�n�r�d�r. 

a) Mutlak Yoksulluk

Mutlak yoksulluk, hane halk� ya da fertlerin biyolojik ola-
rak, kendilerini üretebilmeleri için ihtiyaç duyduklar� asgari 
gelir ve harcama düzeyine sahip olamama durumudur. Ta-
n�m�n ya�am� sürdürebilmek için gerekli olan asgari besin 
bile�enlerini veya kaloriyi esas almas� ona mutlakl�k niteli�i 
kazand�rmaktad�r (Aktan, 2002:4). Yani k�saca mutlak yoksul-
luk, bir ki�inin sa�l�kl� ve sosyal bir ya�amdan d��lanmadan 
hayat�n� sürdürebilmek için gerekli olan minimum harcama 
düzeyini de ifade etmektedir.

Mutlak yoksulluk s�n�r�23, spesi� k bir refah düzeyi ile ba�-
lant�l�d�r. Belirli bir ya�am standard�n�n alt�nda kalan kesim 
yoksul olarak adland�r�l�r. Bu yolla yoksulluk s�n�r�n�n belir-

23 Mutlak yoksulluk s�n�r� günde 1 dolar olarak kabul edilirken, bu s�n�r ki�inin 
günlük gereksinimlerini kar��lamak için belirlenen alt s�n�r olarak tan�mlan-
maktad�r.
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lenmesi, farkl� zaman ve gruplar itibariyle kar��la�t�rmalar�n 
yap�lmas�n� olanakl� k�lar (Aktan, 2002:4-5). Mutlak yoksul-
lukta yoksulluk çizgisi iki farkl� yöntemle hesaplan�r. Bun-
lardan birincisi, sadece minimum g�da harcamas� maliyetini 
esas al�r. Bunun için bir ki�inin ya�am�n� sürdürebilmesi için 
gerekli olan minimum kalori ihtiyac� hesaplan�r. Daha son-
ra bu kalori ihtiyac�n� kar��layacak g�da harcamas� maliyeti 
ç�kar�l�r. �kinci yöntem, bireyin sadece minimum g�da harca-
mas�n� de�il onun yan�nda di�er temel ihtiyaçlar�n� (giyinme, 
bar�nma, �s�nma gibi) da dikkate al�r. Dolay�s�yla birinci yön-
teme göre daha yüksek bir yoksulluk çizgisini tan�mlar (TÜ-
S�AD, 2000:96).

Dünya Bankas�’n�n 1990 y�l�ndaki raporunda mutlak yok-
sulluk kavram�n�, “insan�n hayatta kalabilmesi için gerekli 
olan günlük kalori 2400 k/cal besini almaya geliri yetmeyen 
insanlar mutlak yoksuldur” �eklinde tan�mlam��t�r. Burada-
ki 2400 k/cal kentsel alanlar için belirlenmi�tir. K�rsal alanlar 
için ise 2100 k/cal’dir. Mutlak yoksulluk s�n�r� az geli�mi� ül-
keler (AGÜ) için ki�i ba��na günde 1$, Latin Amerika ve Ka-
rayipler için 2$, Türkiye’nin de dahil oldu�u Do�u Avrupa 
Ülkeleri için 4$ ve geli�mi� ülkeler (GÜ) için ise 14,4$ olarak 
belirlenmi�tir (WORLDBANK,1990:27-36). 

FAO (Birle�mi� Milletler G�da ve Tar�m Te�kilat�) ve WHO 
(Birle�mi� milletler Dünya Sa�l�k Te�kilat�), mutlak yoksul-
luk kriterini esas alarak, günlük kalori miktar�n�n yaln�zca 
%80’ini kar��layabilenleri “ultra yoksul” olarak tan�mlamak-
tad�r. Dünya Bankas� da, ultra yoksullu�un bir benzeri olarak 
“ola�anüstü yoksulluk” tan�m�n� yapmaktad�r.

b) Göreli Yoksulluk

Göreli yoksulluk kavram�, insan�n toplumsal bir varl�k 
olmas�ndan yola ç�kmaktad�r. Göreli yoksulluk kavram�na 
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göre, yoksulluk sadece kaynaklara eri�ememe ve ya�am� 
sürdürme meselesi de�ildir. Yoksulluk, ki�i ya da hane hal-
k�n�n içinde ya�ad��� toplum taraf�ndan kabul edilen asgari 
bir ya�am düzeyine sahip olup olmad��� ile ilgili bir konudur 
(Dumanl�, 1995:211-229). Yani, toplumun ortalama refah dü-
zeyinin belli bir oran�n�n alt�nda olmas� durumudur. Di�er 
bir ifade ile bir ki�inin veya grubun ya�am düzeyinin, kendi-
sinden daha yüksek gelire sahip bir referans grubunun geli-
ri ile kar��la�t�rmas� sonucunda ortaya ç�kan bir olgu olarak 
tan�mlanmaktad�r. 

Göreli yoksulluk, daha yayg�n olarak maddi kaynaklar�n, 
toplumda adet haline gelmi� veya en az�ndan özendirilen ve 
onaylanan normal etkinliklere kat�l�m�n ve belli bir konfor ve 
ya�am ko�ullar�na sahip olman�n olanaks�z veya son derece 
k�s�tl� hale gelecek kadar yetersiz kalmas� olarak tan�mlan-
maktad�r (�enses, 2001:91). Burada birey, gereksinimlerini 
kar��lama derecesi yönüyle, toplumun di�er bireyleri kar��-
s�ndaki durumuna göre nitelendirilmektedir. Yoksullu�un 
göreli olarak tan�mlanmas�nda ya nüfusun dü�ük gelirli bir 
oran� yoksul olarak kabul edilmekte ya da ortalama gelir dü-
zeyinde bir s�n�r saptanarak, bu s�n�r�n alt�nda gelire sahip 
olanlar yoksul olarak ifade edilmektedir (Da�demir, 1994:1). 
Bu nedenle göreli yoksulluk, gelir da��l�m�ndaki e�itsizlikle-
ri yans�tan yoksulluk olarak da tan�mlanabilmektedir. Göreli 
yoksulluk kavram� geli�mi� ülkeler için, mutlak yoksulluk 
kavram� ise az geli�mi� ülkeler için kullan�lmaktad�r.

c) Öznel Yoksulluk

Yoksulluk yakla��mlar�ndan üçüncüsü olan öznel yoksul-
luk tan�m�nda, yoksulluk çizgisinin kesin olarak belirlenmesi 
için yap�lmas� gereken çal��malardan bahsedilir. Bu yakla��m-
da temel dü�ünce �udur: Mademki yoksulluk toplumun ka-



280

Sosyal Politika

bul edece�i minimum bir ya�am standard� düzeyiyle ilgilidir. 
Öyleyse yoksulluk çizgisini belirlemenin bir yolu, büyük öl-
çekli anketler yaparak toplumun bu konudaki görü�ünü be-
lirlemektir (Goodman, Johnson ve Webb, 1997:230). 

Öznel yoksullu�u belirleyebilmek amac�yla yap�lan anket-
lerde farkl� yöntemler kullan�l�r. Deneklere yoksul olmamak, 
iyi bir gelire sahip olmak gibi baz� özel hede	 ere ula�abilmek 
için yeterli oldu�unu dü�ündükleri gelir miktar� sorulur. Bu 
yöntem “Leyden Yakla��m�” olarak bilinir. Öznel yoksulluk-
ta, anket sonuçlar�ndan refah düzeyleri ile gelirler aras�nda 
ba�lant� kurularak, kritik bir refah düzeyi seçilip ona kar��l�k 
gelen gelir düzeyi yoksulluk çizgisi olarak kabul edilir (At-
kinson, 1991:23). Yoksulluk s�n�r� hesaplan�rken ki�ilere ne 
kadar gelir elde ederlerse geçinme düzeylerinin; çok kötü, 
kötü, yetersiz, yeterli, iyi, çok iyi olaca�� konusunda sorular 
yöneltilmektedir. Ki�iler kendi ya�am düzeylerine göre bu 
soruya yan�t vermektedirler. Sonuçlar de�erlendirilerek daha 
çok fertlerin kendileri için belirledikleri s�n�rlar ortaya ç�ka-
r�lmaktad�r.

K�saca öznel yoksulluk, insanlar�n kendileri için yeterli ka-
bul edebilecekleri, maksimum düzeyi sa�lamaya yetecek bir 
gelire sahip olup olmad�klar�na ili�kin beyanlara ba�l� olarak 
yap�lan bir tan�md�r.

d) Gelir Yoksullu�u

Gelir yoksullu�u ya�am�n idame ettirilmesi için asgari 
düzeyde gerekli gelir düzeyi ile ölçülmektedir. Bu anlamda, 
gelir yoksullu�u, sat�n alma gücünden yoksun olma, yani 
“paras�zl�k” anlam�na gelmektedir (Aktan, 2002). Gelir yok-
sullu�u hesaplamalar�nda genellikle bir ülkede, belirli mik-
tarda yiyecek sat�n almak için gerekli gelir, “yoksulluk s�n�r�” 
olarak belirlenmektedir 
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e) �nsani Yoksulluk

�nsani yoksulluk, Birle�mi� Milletler Kalk�nma Program� 
taraf�ndan geli�tirilmi� yeni bir yoksulluk ölçütüdür. �nsani 
yoksulluk baz� bireylerin insanca ya�am imkanlar�na sahip 
olamamas� anlam�na gelmektedir (Aktan, 2002).

Birle�mi� Milletler Kalk�nma Program�, ülkelerin geli�mi�-
lik düzeyine ba�l� olarak, insani yoksullu�u üç kriterden yola 
ç�karak hesaplamaktad�r. Bu kriterler; ya�am süresi, e�itim ve 
ekonomik ve sosyal imkanlard�r. 

f) Yoksulluk S�n�r�

Yoksulluk s�n�r�, bir toplumda yoksul olanlarla olmayanla-
r� birbirinden ay�rmakta kullan�lan iza�  bir çizgidir (Duman-
l�, 1996:8). Yoksulluk çizgisinin tan�mlanmas� ile ilgili ortak 
bir payda henüz olu�turulamam��t�r. Yoksulluk s�n�r� ile ilgili 
olarak g�da harcamalar�na göre, temel ihtiyaçlar�n maliyetle-
rine göre, g�da kalori al�m�na göre, Leyden yakla��m�na göre 
ve ortalama gelirin yar�s� yakla��m�na göre çe�itli yönlerden 
hesaplama yap�labilmektedir. Göreli, mutlak ve sübjektif ol-
mak üzere üç çe�it yoksulluk s�n�r� bulunmaktad�r. Yoksulluk 
s�n�r�n�n belirlenmesi, yoksulluk düzeyi hakk�nda yorum ya-
pabilmek için bir önko�uldur. 

2. YOKSULLU�A YOL AÇAN FAKTÖRLER

Yoksulluk tan�mlamalar�nda farkl� yakla��mlar oldu�u 
gibi, yoksullu�a yol açan faktörlerde de farkl� yakla��mlar bu-
lunmaktad�r. Yoksullu�un genel olarak neden kaynakland��� 
sorusuna net bir cevap bulabilmek mümkün de�ildir. Genel 
çerçeve itibari ile yoksulluk sorununa neden olan faktörler 
gruplanacak olunursa, üç farkl� faktör grubundan söz edile-
bilir. Bunlar; yap�sal faktörler, dinamik faktörler ve küresel-
le�medir.
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a) Yap�sal Faktörler

Yoksullu�a neden olan faktörler aras�nda, toplumsal i�leyi-
�in yap�sal özellikleri göz ard� edildi�i sürece yoksulluk ana-
lizleri tam anlam�yla aç�klanamamaktad�r (Ercan, 2001:11). 
Yoksullu�a yap�sal yakla��mda bulunanlar, ekonomik güç 
e�itsizlikleri düzeltilmeden, yönetimdeki iyile�tirmelerin faz-
la bir anlam� olmayaca�� görü�ündedirler (Akdan, 2003). Ya-
p�sal faktörler içinde demokratik ve kat�l�mc� mekanizmalar 
bir bütün içerisinde de�erlendirilerek, ekonomik, siyasal ve 
toplumsal bir çerçevede ele al�nabilir.

Toplumsal yap�n�n de�i�imi ve bu de�i�im ile birlikte, ege-
men faktör olan sermaye birikim rejiminin kendini yeniden 
üreten dinami�i de yoksullu�un yap�sal problemlerinden biri 
olarak kendini göstermektedir (Temelli, 2003). 

Yoksullu�un ekonomik boyutunda gelir da��l�m� eksen-
li bir yakla��m ön plana ç�kmaktad�r (Erdo�an, 2002:13-26). 
Ekonomik kaynaklar�n kullan�m ve da��l�m� ile ilgili bir so-
runa ba�l� olarak, gelir da��l�m� e�itsizli�i yoksullu�un en 
önemli yap�sal problemlerinden birini olu�turmaktad�r.

b) Dinamik Faktörler

Yoksulluk tan�mlamas�n�n alan� her geçen gün geni�lerken 
bu alan�n içine giren unsurlar�n dar bir tan�mlama ile ifade 
edilmeleri güçtür. Yoksulluk, toplumsal unsurlar�n birço�un-
da ya�anan bir yoksulla�ma süreci olarak kendini yeniden ta-
n�mlad��� için dinamiktir. Dünya sistemine bir bütün olarak 
bak�ld���nda, yoksul alanlar�n kaba çizgilerle ayr�ld��� görül-
mektedir. Genellikle, güney kuzeye, çevre merkeze, k�r kente 
göre daha yoksuldur (Chossudovsky, 1999:47). Al���lagelmi� 
gelir da��l�m� kategorileri içinde de alt s�n�	 ar do�al olarak 
üst s�n�	 ara göre daha yoksuldur (Sönmez, 2002:15). Piyasa 
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dinamiklerinin e�itsizlik yarat�c� ö�elerinin giderek toplum-
sal alanda daha fazla hissedilir olmas�, yoksulluk sorununu 
toplumsal tart��ma konular�n�n ilk s�ras�na ta��m��t�r. 

Dönemin popüler konusunu olu�turan yoksulluk, çe�it-
li endeksleme yöntemleriyle24 ölçümlemeye tabi tutulurken, 
mutlak ve nispi yoksulluk s�n�rlar�n�n belirlenimi önem ka-
zanm��t�r (�nsel, 1989:62). Bütün bu çal��malar bireysel yok-
sulluk üzerinden hareket etmekte, yoksullukla mücadele 
yeni bir sosyal alan içinde çözümlenmeye çal���lmaktad�r. Bu 
sosyal alan piyasa – devlet ili�kisini kesintiye u�ratmaks�z�n, 
toplumsal alan�n kendi içyap�s�n�n yeniden düzenlenmesine 
yönelik olarak tasarlanmaktad�r. Sosyal i�levli devlet bütçe-
lerinin etkinsizli�i vurgusu terk edilmeksizin, devletin mali 
disiplini konusu sürekli yinelenmekte, bu alan�n d���nda ka-
lan payla��m süreçleriyle yoksullu�a çözüm üretme üzerinde 
aç�l�mlar sa�lanmaya çal���lmaktad�r (Adda, 2002:163). Piya-
san�n sürekli toplumsal alan�n kaynaklar�na yönelik aleyhte 
geli�imi ve bu geli�im sonucu yaratm�� oldu�u sosyal alan-
daki tahribat engellenmeksizin bir çözümün ortaya ç�kmas� 
oldukça güç gözükürken, devletin sosyal alan� bo�altmas� 
küreselle�menin yaratm�� oldu�u yoksulla�ma sürecini daha 
da h�zland�rmaktad�r. 

c) Küreselle�me ve Yoksulluk

Yoksullu�un ulusal oldu�u kadar uluslar aras� boyutlar� da 
vard�r. Günümüzün “küreselle�en” dünyas�nda art�k yoksul-
luk kavram� yaln�z ulusal s�n�rlar içerisinde de�erlendirilme-

24 Yoksulluk ölçütlerine bakt���m�zda, yoksulluk oran�, yoksulluk aç��� endek-
si, Sen endeksi, Fostter-Greer-Thorbecke ölçütü, türünden tüm hesaplama 
yöntemlerinde ortakla�a alan�na yönelik yoksullukla ilintili de�i�kenlerin 
kullan�lmad���n�, yeniden da��l�m sürecinde bireysel gelir kategorilerinden 
hareket edildi�i görülmektedir.
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mektedir. Yoksul/vars�l ayr�m� ya�am alanlar� üzerinden ya-
p�labilir olmaktan giderek uzakla�makta, yoksulluk, kamusal 
alan içinde bir çokluk olarak ortakla�a alan�n ortak paydas�n� 
olu�turan ve her yerde olu�an bir geli�imin ad� olmaktad�r. 
Bu geli�im küreselle�me dedi�imiz birikim rejiminin toplum-
sal izdü�ümünden kaynaklanmaktad�r. Küreselle�me süreci 
en yal�n haliyle sermayenin uluslararas� dola��m sürecindeki 
serbestlik ile aç�klamas�n� bulurken, bu süreç kamusal alan 
ili�kilerini piyasa egemen belirlenimi düzeyine çekmi�, top-
lumsal alan ve devlet piyasa dinamiklerine giderek daha faz-
la ba��ml� hale gelmi�tir (�enses, 2001:204-320). 

Küresel yoksullu�u belirlemede kullan�lan Human De-
velopment Index-�nsani Geli�me Endeksleri (HDI), verile-
rin yetersizli�i, yanl�� parametrelerin seçimi, parametrelerin 
birbirlerini etkilemesiyle ortaya ç�kan korelasyonun göz ard� 
edilmesinin neden oldu�u hesaplama yanl��l�klar�, KBMG 
miktar�n� belirlemede yanl�� formüllerin kullan�lmas� ve baz� 
de�i�kenlerin hesaplara al�nmamas� gibi (Stanton, 2007: 16-
22) nedenlerle ele�tirilse de günümüzde en çok kullan�lan 
kar��la�t�rmal� yoksulluk endeksidir.

Küreselle�me öncesi dönemin yoksulluk tan�mlar�n�n bu 
dönemin tan�mlar�ndan farkl� bir kategorik belirlenime sahip 
oldu�u görülmektedir. Sosyal devlet sürecinde piyasa – top-
lum ili�kisinin dayand��� uzla�� zemininde, devletin sermaye 
birikim rejimiyle olan ili�kisi, yoksulluk azalt�c� bir iktisadi 
politika �eklinde yerini bulur. Bu dönemin yeniden üretim 
ko�ullar�na uygun bir yap�lanmad�r. Burada yoksul ve yok-
sulluk türü kavramlar�n�n dayand��� pro� l, toplumsal alanda 
ma�dur oland�r (Rodrik, 2003). Ama bu ma�duriyet sistem 
d��� etkenlere ba�l� olarak ortaya ç�kan bir ili�kiyle aç�klan-
makta, toplum taraf�ndan da böyle alg�lanmaktad�r.
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3. 2000’L� YILLARDA TÜRK�YE’DE YOKSULLUK 

Yoksulluk dünyaya paralel olarak Türkiye’de de önemini 
ve etkilerini devam ettiren bir sorundur. Biny�l Kalk�nma He-
de	 eri Raporu Türkiye 2010’un birinci amac� mutlak yoksul-
luk ve açl��� ortadan kald�rmakt�r. Birinci s�rada yer alan bu 
amaç, Türkiye’de yoksulluk gerçe�inin kamu otoritelerince 
kabulünün çok önemli bir göstergesidir. Yoksulluk sorunu 
ile mücadele etmenin yolu ise sorunun büyüklü�ünün orta-
ya konulmas� ve kimlerin yoksul oldu�unun belirlenmesin-
den geçmektedir. Hane halk� düzeyinde yap�lacak anket ve 
analizler günümüzde yoksullar�n tespit edilmesinde tercih 
edilen etkili yöntemlerdir. Bu analizlerde bireylerin sosyo-
ekonomik durumlar�, ya�, cinsiyet, meslek ve çal��ma ko-
�ullar� gibi etkenler yoksulluk düzeyini belirlemede önemli 
de�i�kenlerdir. 

Özellikle Türkiye’de 1990’lar sonras� ya�anan toplumsal, 
siyasal ve ekonomik geli�meler sonunda gelir da��l�m� e�it-
sizli�i artm��t�r. Belirli periyotlarla aç�klanan yoksulluk s�n�r� 
ile açl�k s�n�r� rakamlar� dikkat çekici hale gelmeye ba�lam��-
t�r. Asgari ücretin, aç�klanan bu s�n�rlar�n çok alt�nda oldu�u 
ise her zaman kabul edilmekte ve yoksullu�un her geçen gün 
art�yor olu�u vurgulanm��t�r. Önceki y�llarda k�rsal�n bir so-
runu olarak görülen yoksulluk, art�k kentlerin de çok önem-
li bir sorunu haline gelmeye ba�lam��t�r. Gelir da��l�m� h�zla 
bozulmakta, i�sizlik artmakta, göç rakamlar� yükselmekte, 
yeni kent yoksullu�u dönemin en belirgin öznesi olmakta-
d�r. Sokak çocuklar�, sokakta çal��an çocuklar, ucuz ve kaçak 
emek, esnek çal��ma, ta�eronla�t�rma, özelle�tirme gibi birçok 
kavram incelendi�inde yoksullu�un tahribat� daha iyi gözle-
nebilmektedir (Alada vd. 2002:235). 
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2001 � nansal kriz sonras�nda ülkede ekonomik alanda 
birçok �ey hem olumlu hem de olumsuz anlamda de�i�im 
göstermi�tir. Örne�in büyümede 2002-2007 y�llar� aras�nda 
pozitif göstergeleri yakalayan ülke, insani geli�mi�lik aç�s�n-
dan dünya ülkeleri aras�nda ekonomik geli�mi�li�i ile denk 
dü�meyen bir konumda kalm��t�r. Ayr�ca, okuma-yazma ve 
okulla�ma oranlar� bak�m�ndan kendisinden daha dü�ük ge-
lir düzeyindeki ülkelere göre dahi ‘ba�ar�s�z’ bir durumda-
d�r. Bu tablonun de�i�mesi ‘insani bir kalk�nma anlay���n�n’ 
benimsenmesi ve uygulanmas�n� gerektirmektedir (Gürses, 
2009). Sosyalle�me dinami�i dü�ük olan Türkiye gibi ülke-
lerde e�itim, sa�l�k, sosyal güvenlik alanlar�nda gözlenen 
bu geli�meler do�al olarak yoksullu�u ve yoksunlu�u ar-
t�rmaktad�r. 

Gerek yoksullu�un tespiti, gerekse art�� göstergeleri ile 
ilgili son y�llarda, farkl� kurum ve kurulu�lar�n da “yoksul-
luk s�n�r� ara�t�rmas�” yapmaya ba�lamas� ve her bir ara�t�r-
man�n farkl� sonuçlar içermesi, ara�t�rmalar�n do�rulu�unu 
ve güvenilirli�ini tart���l�r hale getirmi�tir. Oysa ara�t�rma 
sonuçlar�n�n birbirinden farkl� rakamlar içermesi, kullan�lan 
g�da � yatlar�na temel te�kil eden kalori miktarlar�n�n farkl� 
olmas�ndan ve yap�lan ara�t�rmalar�n temel mant���n�n, uy-
gulanan yöntemlerle uyu�mamas�ndan kaynaklanmaktad�r 
(KAMU-SEN, 2009). Türkiye Kamu-Sen Ara�t�rma Geli�tirme 
Merkezi, her ay hesaplanan en	 asyonun, yoksulluk ve açl�k 
s�n�r�na temel te�kil eden gider kalemlerinde farkl� oranlarda 
olu�abilece�inden yola ç�karak, asgari geçim için gerekli gör-
dü�ü her bir harcama kalemi için ayr� bir hesap yapmakta ve 
TU�K’den alm�� oldu�u � yatlar� kullanmaktad�r. Buna ba�l� 
olarak da her bir harcama diliminin toplam tüketim harcama-
s� içindeki pay�, en	 asyondaki ayl�k de�i�ime göre farkl�l�klar 
gösterebilmektedir. 
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Oysa Devlet �statistik Enstitüsü de dahil pek çok kurulu-
�un yapm�� oldu�u yoksulluk s�n�r� ara�t�rmas�nda temel kri-
ter g�da � yatlar�d�r. Yap�lan bu ara�t�rmalar, g�da harcamala-
r�n�n toplam tüketim harcamalar� içinde sabit bir orana sahip 
oldu�undan yola ç�kmaktad�r. Dolay�s�yla g�da harcamas� 
tespit edildikten sonra, di�er harcama kalemleri hesap edil-
meden varsay�ma dayal� olarak tahmin edilmektedir. Yani 
her ay g�da � yatlar�nda görülen en	 asyon, do�rudan yoksul-
luk ve açl�k s�n�r�na yans�t�lmaktad�r. Ayr�ca, pek çok kurulu� 
g�da � yatlar�nda ortaya ç�kan ayl�k de�i�imi Devlet �statistik 
Enstitüsü’ne ba�l� olmayan, kendi yapt�rd��� s�n�rl� � yat ara�-
t�rmas�na dayand�rmaktad�r.

Tüm farkl�l�klara ra�men, ülkemizde Türkiye �statistik 
Kurumunun (TU�K) ve Türkiye Kamu-Sen Ara�t�rma Geli�-
tirme Merkezi’nin çal��malar� yoksulluk ile ilgili veri taban� 
olu�turma aç�s�ndan oldukça önemlidir. Örne�in, TU�K’in 
yapt��� 2005 yoksulluk çal��mas� sonuçlar�na göre, Türkiye’de 
yoksulluk oran� % 20.5’tir. 2005 y�l�nda Türkiye’de fertlerin 
yakla��k % 0.87’si yani 623 bin ki�i sadece g�da harcamalar�-
n� içeren açl�k s�n�r�n�n, % 20.5’i yani 14,681 bin ki�i ise g�da 
ve g�da d��� harcamalar� içeren yoksulluk s�n�r�n�n alt�nda 
ya�amaktad�r. Ki�i ba�� günlük harcamas� sat�n alma gücü 
paritesine göre 1 dolar�n alt�nda kalarak ya�amlar�n� sürdü-
renlerin oran� %0.01 yani yakla��k 10 bin ki�i olarak hesap-
lanm��t�r.

Yine TU�K’in, 2007 y�l� analizlerine göre ise; 381 bin ki�i 
sadece g�da harcamalar�n� içeren açl�k s�n�r�n�n, 13 milyon 108 
bin ki�inin ise g�da ve g�da d��� harcamalar� içeren yoksulluk 
s�n�r�n�n alt�nda ya�amaktad�r. 2008 y�l� yoksulluk çal��malar� 
içerisinde yer alan “yoksulluk s�n�r� yöntemlerine göre yok-
sul fert say�lar�” Tablo 1’de görülebilmektedir. 
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Tablo 1. Yoksulluk S�n�r� Yöntemlerine Göre
   Yoksul Fert Say�s�, Türkiye

Yöntemler 
Yoksul fert say�s� (bin ki�i)

2007(*) 2008

G�da yoksullu�u (açl�k) 328 374

Yoksulluk (g�da+g�da d���) 12.261 11.933

Ki�i ba�� günlük 1 $’�n alt� (1) 0 0

Ki�i ba�� günlük 2.15 $’�n alt� (1) 356 330

Ki�i ba�� günlük 4.3 $’�n alt� (1) 5.796 4.759

Harcama esasl� göreli yoksulluk (2) 10.127 10.497

(1) 1 $’�n sat�nalma gücü paritesine (SGP) göre kar��l��� olarak 2007 y�l� 
için 0.926 YTL ve 2008 y�l� için ise 0.983 YTL kullan�lm��t�r. 

(2) E�de�er fert ba��na tüketim harcamas� medyan de�erinin %50’si 
esas al�nm��t�r

(*) Yeni nüfus projeksiyonlar�na göre revize edilmi�tir

 Kaynak : 2008 Yoksulluk Çal��mas� Sonuçlar�, TÜ�K.

Tablo 1’e göre, 2008 y�l�nda açl�k s�n�r�nda olan ki�iler 374 
bin ki�i iken, yoksullar�n say�s� 12 milyona yak�nd�r. Yok-
sulluk s�n�r� yöntemlerine göre fertlerin yoksulluk oranla-
r� ise Tablo 2’de verilmi�tir. Bu Tabloya göre, 2002 y�l�nda 
Türkiye’de g�da yoksulu nüfus bir milyon ki�inin alt�nda 
bulunmaktad�r. 
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Tablo 2. Yoksulluk S�n�r� Yöntemlerine Göre Fertlerin
   Yoksulluk Oranlar�, Türkiye

Yöntemler 
Fert yoksulluk oran� (%)

2002 2003 2004 2005 2006 2007(*) 2008

G�da yoksullu�u (açl�k) - 1,35 1,29 1,29 0,87 0,74 0,48 0,54

Yoksulluk (g�da+g�da d���) 26,96 28,12 25,60 20,50 17,81 17,79 17,11

Ki�i ba�� günlük 1 $’�n alt�(1) 0,20 0,01 0,02 0,01 0,00 0,00 0,00

Ki�i ba�� günlük 2.15 $’�n alt�(1) 3,04 2,39 2,49 1,55 1,41 0,52 0,47

Ki�i ba�� günlük 4.3 $’�n alt�(1) 30,30 23,75 20,89 16,36 13,33 8,41 6,83

Harcama esasl� göreli yoksulluk(2) 14,74 15,51 14,18 16,16 14,50 14,70 15,06

(1) 1 $’�n sat�nalma gücü paritesine (SGP) göre kar��l��� olarak 2002 y�l� 
için 618 281 TL; 2003 y�l� için 732 480 TL; 2004 y�l� için 780 121 TL, 
2005 y�l� için 0.830 YTL, 2006 y�l� için 0.921 YTL; 2007 y�l� için 0.926 
YTL ve 2008 y�l� için ise 0.983 YTL kullan�lm��t�r.

(2) E�de�er fert ba��na tüketim harcamas� medyan de�erinin %50’si 
esas al�nm��t�r.

(*) Yeni nüfus projeksiyonlar�na göre revize edilmi�tir.

 Kaynak: TÜ�K

Ancak, Devlet �statistik Enstitüsü (D�E) eski ba�kanlar�n-
dan Ensari’nin “TÜ�K’in yoksulluk analizleri üzerine” adl� 
çal��mas�nda “G�da Yoksullu�u (AÇLIK) s�n�r�” alt�nda ka-
lanlar�n oran�n�n Tablo 2’de belirtilen oranlar�n çok üzerinde 
oldu�u ifade edilmi�tir. Çal��mada ayr�ca �u önemli sonuçla-
ra var�lm��t�r (Ensari 2010); 

1. Türkiye genelinde y�llara göre Ailelerin yüzde 9,5-12,5’u 
açl�k, yüzde 29-36’s� yoksulluk s�n�r�n�n alt�nda bulun-
maktad�r.
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2. K�rsal Kesimde ya�ayan Ailelerin yüzde 15’e yak�n� açl�k, 
yüzde 40’dan fazlas� yoksulluk s�n�r�n�n alt�nda bulun-
maktad�r.

3. Güneydo�u Anadolu Bölgesinde ya�ayan Ailelerin yüzde 
18 e yak�n� açl�k, yüzde 60’a yak�n� da yoksulluk s�n�r�n�n 
alt�nda bulunmaktad�r.

Türkiye Kamu-Sen Ara�t�rma Geli�tirme Merkezi’nin yap-
m�� oldu�u 2010 Haziran ay�na ait asgari geçim endeksi so-
nuçlar�na göre ise, Türkiye’de çal��an tek ki�inin yoksulluk s�-
n�r� 1.467,60 TL olarak hesaplanm��t�r (Tablo 3). Dört ki�ilik bir 
ailenin asgari geçim haddi ise 2.931,81 TL olarak belirlenmi�tir. 
Sonuçlar dört ki�ilik bir ailenin asgari geçim haddinin bir ön-
ceki aya göre % 0,79 oran�nda azald���n� göstermektedir. Çal�-
�an tek ki�inin açl�k s�n�r� ise bir önceki aya göre % 0,29 oran�n-
da azalarak, 1.120 TL 65 Kuru� olmu�tur. Türkiye’de 4 ki�ilik 
bir ailenin ortalama g�da ve bar�nma harcamalar� toplam� 2010 
y�l� Haziran ay�nda 1.146,20 TL olarak tahmin edilmi�tir. 

Tablo 3. Dört Ki�ilik Bir Ailenin Asgari Geçim Haddi
   (Yoksulluk S�n�r�)

May�s 
2010
(TL)

Haziran 
2010
(TL)

Fark 
De�i�im

%

Tek Ki�i (Çal��an) 1.472,94 1.467,60 -5,34 -0,36

Çal��mayan E� 559,71 554,22 -5,49 -0,98

Çocuk (Okula Gitmeyen) 315,27 309,18 -6,09 -1,93

Çocuk (�lkö�retime Giden) 607,29 600,81 -6,48 -1,07

Asgari Geçim Haddi 2.955,21 2.931,81 -23,40 -0,79

Kaynak : www.kamusen.org.tr (17 Temmuz 2010)



291

12. Çal��ma Ekonomisi ve Endüstri �li�kileri Kongresi

Yap�lan ara�t�rmada, 4 ki�ilik bir ailenin, (sa�l�k kuru-
lu�lar�n�n belirledi�i gibi) sa�l�kl� bir biçimde beslenebil-
mesi için gerekli harcaman�n Haziran 2010 verilerine göre 
günlük 22,20 TL oldu�u belirlenmi�tir. Ailenin ayl�k g�da 
harcamas� toplam� ise 665,94 TL olmu�tur. Haziran 2010 
itibar� ile ortalama 1.355,9 TL ücret alan bir memurun ai-
lesi için yapt��� g�da harcamas�, maa��n�n % 49,11’ini olu�-
turmu�tur.

TU�K verilerinde bulunan konut gideri ise Haziran 2010 
ortalama maa��n�n %35,42’sine denk gelmi�tir. Buna göre 
bir memur, ortalama maa��n�n % 84,53’ünü yaln�zca g�da 
ve bar�nma harcamalar�na ay�rmak zorunda kalm��t�r.

Di�er ihtiyaçlar�n� kar��lamak için ise maa��n�n % 
15,47’si ile yetinmi�tir. Ortalama ücretle geçinen bir me-
mur ailesinin ula��m, sa�l�k, e�itim, haberle�me, giyim 
gibi di�er zorunlu ihtiyaçlar�n� kar��lamas� için Haziran 
2010 maa��ndan geriye yaln�zca 210 TL kalm��t�r. Kas�m 
2002=100 olarak kabul edildi�inde Türkiye Kamu-Sen 
AR-GE Merkezi taraf�ndan haz�rlanan açl�k s�n�r� endek-
si 235,83 olurken; yine Kas�m 2002=100 olarak hesaplanan 
TÜFE endeksi 204,47 olarak hesaplanm��t�r. Buna göre 
an�lan dönemde açl�k s�n�r�ndaki art�� TÜFE’den % 31,36 
daha fazla olmu�tur. 

Çal��an tek ki�inin açl�k s�n�r� ile ilgili veriler ise Tablo 
4’de görülmektedir. Buna göre, çal��an tek ki�inin bir ay-
l�k harcamalar�n�n toplam� 1.120,65 TL olmaktad�r. Asgari 
ücretin (16 ya��n� doldurmu� olanlarda) Haziran 2010’da 
brüt 729 TL ve net 522 TL oldu�u hat�rlanacak olursa du-
rumun pek de iç aç�c� olmad��� söylenebilir.
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Tablo 4. Çal��an Tek Ki�inin Açl�k S�n�r�

Tek Ki�i 
(Çal��an) Giderler

May�s 
2010

Günlük/
TL

Haziran 
2010

Günlük/
TL

Fark
(TL)

De�i�im
%

 

G�da Harcamas�
(1800 Kalori) 3,825 3,700 -0,125 -3,27

Is�nma 7,805 7,789 -0,016 -0,20

Ayd�nlanma 1,800 1,800 0 0

Bar�nma ½ 7,997 8,005 0,008 0,10

Sa�l�k (Sa�l�k 
Giderleri Kamu 
Taraf�ndan 
Sa�land���ndan 
Dahil Edilmedi)

0,820 0,820 0 0

Ula��m 6,160 6,208 0,048 0,78

Haberle�me 1,138 1,138 0 0

Giyim ½ 0,621 0,614 -0,007 -1,13

Temizlik 3,348 3,325 -0,023 -0,69

E�itim-Kültür 0,791 0,791 0 0

Spor 1,086 1,076 -0,010 -0,92

Tatil 0 0 0 0

Çevre ve Su 1,175 1,196 0,021 1,79

Ev E�yas� ½ 0,896 0,893 -0,003 -0,33

1 Günlük 
Harcama Toplam 37,462 37,355 -0,107 -0,29

1 Ayl�k 
Harcama Toplam 1.123,86 1.120,65 -3,21 -0,29

Kaynak : www.kamusen.org.tr (17 Temmuz 2010)
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Yine 2010 Haziran ay�na ait asgari geçim endeksi sonuç-
lar�nda yer ald��� gibi, bireylerin çal��ma durumlar�na göre 
yoksulluk riski de de�i�iyor. 2008 y�l�nda ücretli-maa�l� ça-
l��anlarda yoksulluk oran� % 5,93 iken, yevmiyeli çal��an-
larda bu oran % 28,56, i�verenlerde % 1,87, kendi hesab�na 
çal��anlarda % 24,10 ve ücretsiz aile i�çisi olanlarda ise % 
32,03 olmu�tur. En yüksek yoksulluk riskine sahip olan ta-
r�m sektöründe çal��anlarda yoksulluk oran� 2007 y�l�nda % 
32,05 iken, 2008 y�l�nda % 37,97 olarak tahmin edilmi�tir. Sa-
nayi sektöründe çal��anlarda 2008 y�l�nda yoksulluk oran� % 
9,71 olarak hesaplan�rken, bu oran hizmet sektöründe çal�-
�anlarda % 6,82 olmu�tur. 2008 y�l�nda ekonomik olarak ak-
tif olmayan fertlerin yoksulluk oran� % 13,73 iken, i� arayan 
fertlerin yoksulluk oran� % 17,78’dir. Ayr�ca e�itim durumu 
yükseldikçe yoksul olma riski de azalmaktad�r. 2008 y�l�nda 
okur-yazar olmayanlarda yoksulluk oran� % 39,59 olurken, 
ilkokul mezunlar�nda bu oran % 13,44, lise ve dengi meslek 
okullar� mezunlar�nda % 5,64, yüksekokul, fakülte ve üstü 
mezuniyete sahip fertlerde % 0,71 olmu�tur. �lkö�retime 
ba�lamam�� olan 6 ya��ndan küçük çocuklar�n yoksulluk 
riski ise % 22,53’tür. 

Türkiye’de TÜRK-�� taraf�ndan da yirmi üç y�ldan bu 
yana aral�ks�z olarak her ay hesaplanan “açl�k ve yoksulluk 
s�n�r�” çal��mas� bulunmaktad�r. A�ustos 2010 ay� sonucu-
na göre açl�k ve yoksulluk s�n�r� Tablo 5’de görüldü�ü gibi; 
dört ki�ilik bir ailenin sa�l�kl�, dengeli ve yeterli beslenebil-
mesi için yap�lmas� gereken g�da harcamas� tutar� (açl�k s�-
n�r�) 815,99 TL olarak hesaplanm��t�r. G�da harcamas� yan� 
s�ra giyim, konut (kira, elektrik, su, yak�t), ula��m, e�itim, 
sa�l�k ve benzeri ihtiyaçlar için yap�lmas� zorunlu di�er har-
camalarla birlikte toplam harcama tutar� (yoksulluk s�n�r�) 
ise 2.657,95 TL olmu�tur. 
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Tablo 5. Dört Ki�ilik Ailenin Açl�k ve Yoksulluk S�n�r�
   (TL/Ay)

A�ustos 2009 A�ustos 2010

Yeti�kin ��çi 205,98 225,01

Yeti�kin Kad�n 171,09 189,00

15–19 Ya� Grubu Çocuk 216,97 239,72

4–6 Ya� Grubu Çocuk 146,86 162,26

Açl�k S�n�r� 740,90 815,99

Yoksulluk S�n�r� 2.413,35 2.657,95

Kaynak: TURK-��, www.turkis.org.tr. 

TÜRK-�� taraf�ndan yap�lan hesaplama sonucu ula��lan 
“yoksulluk s�n�r�” tutar� haneye girmesi gereken gelir topla-
m�n� ifade etmektedir. Ancak ço�u ücretli çal��an hanede tek 
gelir getiren konumdad�r. Kabul edilmesi gereken önemli bir 
husus da, genel olarak ele geçen ücret-maa�-ayl�k düzeyinin 
dü�üklü�ü olmaktad�r. Elde edilen gelirin insan onuruna ya-
ra��r geçim ko�ullar�n� sa�layacak harcama tutar� kar��s�nda-
ki yetersizli�i, açl�k ve yoksullu�u daha görünür k�lmaktad�r. 
Burada yap�lan hesaplamada temel olan g�da maddelerinin 
� yatlar� TÜRK-�� taraf�ndan piyasa, market ve semt pazarlar� 
düzenli olarak dola��larak tespit edilmektedir. Çal��ma bu ni-
teli�iyle ba��ms�z ve tüketici � yatlar�ndaki art�� e�ilimini yan-
s�tan “öncü gösterge” olarak kabul edilmektedir (TURK-��).

4. YOKSULLU�UN ORTADAN KALDIRILMASINA
 YÖNEL�K POL�T�KA ÖNER�LER�

Yoksulluk, çok boyutlu bir kavram oldu�u için, yoksullu-
�un ortadan kald�r�lmas�na yönelik politikalar da çok boyutlu 
olmak durumundad�r. Hatta yoksullu�un giderilmesine yö-
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nelik yap�lan çal��malar ve planlamalar da ülkeden ülkeye ve 
bu ülkelerin geli�mi�lik düzeylerine göre de�i�ebilmektedir. 

2005 ve daha önceki birçok Dünya Kalk�nma Raporu’nda 
insanlar� yoksulluktan kurtarman�n en etkili yolunun, yeni i� 
olanaklar� olu�turmaktan geçti�i ifade edilmektedir. ��sizli�in 
var olu�u, bireylerin aktif olarak i� arad�klar�n� ancak bula-
mad�klar�n� göstermektedir. Bununla birlikte geli�mekte olan 
ülkelerde çok küçük bir az�nl�k gönüllü olarak emek piyasas� 
d���nda kalman�n maliyetini kar��layabilmektedir. 2007 rapo-
runsa ise, genç i�sizli�ine de�inilmi�, yoksullukla mücadele-
de gençlere yat�r�m yap�lmas�n�n önemi vurgulanm��t�r. 2008 
raporunda, k�rsal kesimdeki kalk�nma çabalar�ndan bahsedil-
mi�, k�rsal kesimde uygulanabilecek projeler dile getirilmi�tir. 
2009 raporunda ise, dünyan�n en yoksul ve k�r�lgan gruplar�-
n�n yararlanabilmesi için ekonomik faaliyetlerin co�ra�  ola-
rak da��t�lmas� gerekti�i varsay�m� sorgulanm��t�r (Öztürk ve 
Çetin, 2009).

Yoksulluk, insanlar için çaresi olan, kabul edilemez bir 
durumdur. Bir ülkede kalk�nman�n temel amac� yoksullu�un 
ortadan kald�r�lmas� ve sosyal dengesizliklerin azalt�lmas�-
d�r. Sürdürülebilir iktisadi büyüme ve uygun sosyal politi-
kalar�n uygulanmas�, yoksullukla mücadelenin temel anah-
tar�d�r. Yoksullu�un azalt�lmas�, ayn� zamanda, yoksullar�n 
ekonominin verimlili�ine katk�da bulunmalar�n� sa�layarak 
büyümeye de yard�m eder. Ancak iktisadi büyüme, tek ba-
��na yoksullu�un azalt�lmas�ndan ba�ar� elde etmeyi garanti 
etmez. Ya�am kalitesi ve karar alma mekanizmas�na kat�l�m 
gibi yoksullu�un di�er önemli boyutlar�n�n da dikkate al�n-
mas� gerekir (Global Poverty Report, 2000) ve buna uygun 
yöntemlerle de azalt�lmaya çal���lmas� gerekir. Yoksullu�u 
azaltma stratejisi öncelikle a�a��daki �u be� a�amay� içermek-
tedir (Aktan, 2002:22): 
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• Her �eyden önce yoksullu�un tüm boyutlar� ile tan�mlan-
mas�,

• Yoksullar�n, yoksulluk s�n�r�n�n ve sosyal kategorilerin ta-
n�mlanmas�,

• Yoksullu�un ölçümünde kullan�lan metot ve yöntemlerin 
seçilmesi,

• Yoksullu�a yol açan yap�sal ve dinamik faktörlerin analiz 
edilmesi,

• Uygulanacak politika ve programlar�n formüle edilmesi 
ve seçimi.

Yoksullukla mücadelede, hükümetlerden, genel ekono-
mik ve toplumsal politika ve planlamalar�nda, yerel, ulusal 
ve gereken durumlarda, bölgesel düzeylerde saptanan amaç 
ve hede	 er aras�nda uyum sa�lamalar� �srarla istenmektedir. 
Bunun için �unlar�n yap�lmas� önerilmektedir (Aktan, 2003):

• Makroekonomik kararl�l�k, yap�sal düzenleme programla-
r�, vergilendirme, yat�r�mlar, istihdam, pazarlar da dahil 
olmak üzere ekonominin bütün ilgili sektörlerine ili�kin 
politika ve programlar�n yoksulluk ve e�itsizlik üzerinde-
ki etkileri dikkate al�narak incelenmesi gerekmektedir. Bu 
incelemede, bu politika ve programlar�n, ailelerin refah� 
ve ya�am ko�ullar� ile ilgili özellikler dikkate al�nmal�d�r. 
Ayr�ca, bu politika ve programlar�n, gereken durumlarda, 
üretken varl�klar�n, refah�n, olanaklar�n, gelir ve hizmetle-
rin daha e�itlikçi bir �ekilde payla��m�n� sa�lamaya yöne-
lik olmas�na özen gösterilmelidir.

• Yoksulluk içinde ya�ayan insanlar�n yararlanmalar� ve 
yoksullar�n uzun dönemde ya�am standartlar�n�n geli�-
tirilebilmesi için, altyap� geli�meleri, do�al kaynaklar�n 
yönetimi, insan kaynaklar�n�n geli�tirilmesi ile ilgili devlet 
yat�r�mlar�na ili�kin politikalar yeniden olu�turulmal�d�r.
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• Kalk�nma politikalar�ndan, dü�ük gelirli topluluklar�n, 
k�rsal ve tar�msal kesimde ya�ayanlar�n yararlanmas�n� 
sa�lamak gerekmektedir.

• Mümkün olan yerlerde, yerel nüfusu d��lamayan kalk�n-
ma �emalar�n�n seçilerek, yurtlar�ndan ayr�lmak zorunda 
b�rak�lm�� insanlar�n u�rad�klar� kay�plar�n tazmini için 
uygun politika ve yasalar olu�turmakt�r.

• Birle�mi� Milletler Çevre ve Kalk�nma Konferans�’n�n so-
nuçlar�n�n denetlenmesi belgesinde kabul edilmi� olan 
mutabakat anla�malar�, sözle�meler ve programlar ile 
Gündem 21’e uygun olarak yoksullar�n ve korunaks�z 
gruplar�n gereksinmelerini dikkate alan kaynak yönetimi 
önlemleri ve çevre koruma önlemlerinin belirlenmesi ve 
bu önlemlerin uygulanmas�d�r.

• Özel sektör de dahil olmak üzere sivil toplum örgütleri ile 
i�birli�i yap�larak, yoksullukla mücadeleye dönük çabala-
r�n e�güdümü için elveri�li mekanizmalar olu�turularak, 
sektörler aras� birbiriyle ba�lant�l� ve birbirini destekleyen 
yan�tlar�n geli�tirilmesi gerekmektedir.

Yoksullu�u etkin ve sürdürülebilir bir �ekilde azaltmay� 
hede	 eyen politikalar hem ekonomik politikalar� hem de sos-
yal politikalar� içerebilmelidir. Bu politikalar�n yoksullukla 
mücadele programlar� ile desteklemesi gereklidir.

a) Yoksullukla Mücadelede Ekonomik Kalk�nma
 Politika Önerileri

Yoksullukla mücadelede ekonomik kalk�nma politikalar� 
birinci derecede öneme sahiptir. Bu politikalarda ekonomik 
refaha yönelik hede	 er önceliklidir. Ekonomik kalk�nma poli-
tikalar� birçok ülkede uygulanabilece�i gibi en çok az geli�mi� 
ülkelerde ve geli�mekte olan ülkelerde tercih edilmektedir.
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b) Yoksullukla Mücadelede Sosyal Kalk�nma
 Politika Önerileri

Yoksullukla mücadelede sosyal kalk�nma politikalar� ol-
dukça kapsaml� bir konudur. Sosyal kalk�nma politikalar� 
genel çerçeve itibariyle; e�itim, sa�l�k, kad�nlar, çocuklar, k�r-
sal ve kentsel ortamda yoksullukla mücadele programlar�n�n 
gündemindedir.

Yoksullukla mücadelede sosyal kalk�nma politikalar� kap-
sam�nda ba�ta yoksullar olmak üzere, herkesin sosyal hiz-
metlerden yararlanmalar� sa�lanabilmelidir. Etkin bir nüfus 
politikas� yürürlü�e konmal�d�r. Sosyal koruma politikalar� 
devreye sokulmal� ve yoksullu�un dezavantajlar� minimuma 
indirilmeye çal���lmal�d�r. 

SONUÇ 

Yoksullukla mücadele devletin aktif kat�l�m� ve politik 
kararl�l��� ile yürütülüp sürdürülmesi gereken ekonomik, 
sosyal, politik kültürel ve teknik boyutlar� olan zorlu ve çok 
yönlü bir süreçtir. Türkiye gelir da��l�m� e�itsizli�i ve bölgesel 
farkl�l�klar� azaltacak politikalar benimsedi�i oranda ülkede-
ki yoksulluk sorununu da çözme konusunda önemli ad�mlar 
atacakt�r. 8. Be� Y�ll�k Kalk�nma Plan�nda da belirtildi�i gibi 
(2001-2005); “Yoksullukla mücadele amac�yla uygulanan sos-
yal koruma programlar�nda etkinlik sa�lanamam��t�r. Uzun 
süredir devam eden yüksek en	 asyon ve faiz ödemelerinin 
bütçe üzerindeki yükü devletin genelde sosyal refah�, özel-
de ise gelir da��l�m�n� düzeltici ve yoksullu�u azalt�c� poli-
tikalar uygulama imkanlar�n� daraltm��t�r. Gelir da��l�m�nda 
gözlenen dengesiz yap�, ekonomik büyümenin yoksullu�u 
azalt�c� etkilerinin ortaya ç�kmas�n� güçle�tirmektedir. Yok-
sullu�un ortadan kald�r�lmas�nda, makroekonomik istikrar�n 
sa�lanmas�, üretken yat�r�mlar�n art�r�larak istihdam�n geli�-
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tirilmesi çok önemlidir. Sosyal koruma programlar�n�n etkin-
le�tirilmesi, e�itim, sa�l�k, beslenme ve bar�nma sorunlar�n�n 
çözümlenmesi, ekonomik politikalar ile sosyal politikalar�n 
ahenk içinde uygulanmas�, gelir da��l�m�ndaki dengesizlik-
lerin giderilmesi, bilgi ekonomisinin gerektirdi�i becerilerin 
aktar�lmas� ve kamu, özel sektör ve sivil toplum kurulu�lar� 
aras�ndaki i�birli�inin geli�tirilmesi önem ta��maktad�r. 
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Sosyoloji Bölümü Ara�t�rma Görevlisi

ÖZET

Bu ara�t�rma kaynak taramas�na dayal� bir ara�t�rmad�r. 
Ara�t�rma esas olarak üç bölümden olu�maktad�r. Birinci bö-
lümde ara�t�rman�n problemi, amaç ve önemi ele al�nm��t�r. 
Ara�t�rman�n anahtar kavramlar� ise ekonomi, kay�t d��� eko-
nomi ve toplumsal maliyet kavramlar�d�r.

�kinci bölümde kay�t d��� ekonominin temel özellikleri, 
kay�t d��� ekonominin tan�m� ve nitelikleri hakk�nda yedi alt 
ba�l�k olarak bilgi verilmi�tir. Üçüncü bölümde kay�t d��� eko-
nominin toplumsal maliyeti on üç alt ba�l�k halinde ele al�n�p 
incelenmi� ve tart���lm��t�r. Son olarak genel bir sonuç ve de-
�erlendirme yap�lm��t�r. 

ABSTRACT

This research is a research-based literature. Research 
mainly consists of three parts. In the � rst part of the research 
problem, purpose and signi� cance have been addressed. 
The key concepts of the research economy, the concept of the 
informal economy and social costs are.

In the second part of the main features of the informal 
economy, the de� nition of the informal economy and quality 
of the information about the seven sub-headings are given. In 
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the third section of the social costs on the informal economy 
into three sub-topics discussed and examined and discussed. 
Finally, conclusions and an overall assessment is made.

KAYIT DI�I EKONOM�N�N TOPLUMSAL MAL�YET�

1. Giri�, Problem, Amaç, Önem, Anahtar Kavramlar; Eko-
nomi, Kay�t D��� Ekonomi

Bu ara�t�rman�n problemi, modern ulus devletlerin eko-
nomik yap�lar�nda ve ekonomik ili�kilerinde kay�t alt�na al�-
namayan çok önemli bir kesimin hem ekonomik bir de�er 
olarak ekonomik yap� içinde varl���n� sürdürmesidir. Yani 
kay�t d��� ekonomi resmi kay�tlarda görülmeyen geleneksel 
istatistikî yöntemlerle milli gelir hesaplar�na dâhil edileme-
yen faaliyetler olarak tan�mlanmaktad�r. Di�er bir ifadeyle 
kay�t d��� ekonomi belgelendirilemeyen, gizlenen bir ekono-
midir. Fakat asl�nda var olan ya da i�leyen bu ekonominin bir 
k�sm� vergi, sosyal güvenlik, kamusal düzenleme vb… gibi ek 
maliyet unsuru olu�umlar�ndan kaçma amac�yla gerçekle�en, 
bir di�er k�sm� ise faaliyetin esasen yasalara ayk�r� olmas�d�r.
(Özerkmen, 2007: 2).

Kay�t d��� ekonomi, resmi-kamusal denetimin d���ndaki 
ekonomik faaliyetler olarak ta tan�mlanabilir. Geli�mi� bat� 
ülkelerinde kay�t d��� ekonomiden daha çok uyu�turucu ve 
silah kaçakç�l��� gibi yasa d��� faaliyetler akla gelmektedir. 
Geli�mekte olan ülkelerde ise bunlar da dâhil olmak üzere 
kay�t d��� ekonomi daha çok mal ve hizmet al�mlar�n�n de�er-
lendirilmesi olarak görülmektedir.

Geli�mi� ülke ekonomilerinde 1950’li y�llar�n ikinci yar�s�n-
dan sonra, ülkemizde 1990’l� y�llar�n temel ekonomik tart��ma 
ve ara�t�rma konular�ndan olan ‘kay�t d��� ekonomi’ ; ortaya 
ç�k�� nedenleri; kay�t d��� ekonominin temel özelliklerinden 
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kalkarak bu ekonominin toplumsal yap� üzerine olumsuz 
etkilerinin neler olduklar� ve topluma neye mal oldu�u bu 
ara�t�rman�n problemidir. Bu ba�lamda ara�t�rman�n amac� 
ise kay�t d��� ekonominin ne oldu�u temel özelliklerinin ve 
niteliklerinin nelerden ibaret oldu�unda hareketle kay�t d��� 
ekonominin toplum üzerine olumsuz etkileri ya da toplumsal 
maliyetinin ne oldu�unu aç�klamakt�r. 

Bu ara�t�rman�n anahtar kavramlar� ekonomi, kay�t d��� 
ekonomi ve toplumsal maliyet kavramlar�d�r. 

2. Kay�t D��� Ekonominin Temel Özellikleri

Kay�t d��� ekonomi kapsam�nda de�erlendirilen ekonomik 
faaliyetler, genel ekonomi içerisinde piyasa kurallar�na göre 
yürütülen ekonomik faaliyetlerden farkl� özellikler gösterir. 
Kay�t d��� ekonomi büyüklü�ü ve sahip oldu�u çok yönlülük 
nedeniyle genel olarak karakteristik özelliklere sahiptir. Bun-
lar� yedi ana madde alt�nda inceleyebiliriz:

Yasalara Ayk�r� Olmas�, �statistikî Olarak Ölçülememe, Ge-
lir ve Fayda Elde Etme, Ahlaki De�erlere Ayk�r� Olmas�. Eko-
nomik Faaliyetlerinin Düzensiz Olmas�, Vergilendirilmemi� 
Olmas�, Ekonomik Sisteme Uygun Olmas� gibi �eyler.

Kay�t D��� Ekonominin Tan�m� ve Nitelikleri

Kay�t d��� ekonominin çok boyutlu, de�i�ik faaliyetleri 
kapsayan oldukça karma��k bir olgu olmas� nedeniyle’ kay�t 
d��� ekonomi ile ilgili olarak ortaya ç�kan ilk zorluk, bu kavra-
m�n tan�mlanmas�nda ortaya ç�kmaktad�r. Bu nedenle tan�m� 
kadar adland�r�lmas�nda da de�i�ik görü�ler ortaya ç�km��t�r 
(Gelir �daresi Ba�kanl���, [G�B], 2009).
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(Kay�t d��� ekonomi illegal ekonomi, kara ekonomi, resmi 
olmayan ekonomi, gizli ekonomi, düzensiz ekonomi, marjinal 
ekonomi, kay�p ekonomi, karaborsa ekonomisi, nakit ekono-
misi, gözlenemeyen ekonomi, nakit ekonomisi, paralel eko-
nomi, enformel ekonomi, vergi d��� ekonomi gibi vb. adlarla 
et (Aydemir, 1995:5) Buna göre; bilinen istatistik yöntemlerine 
göre tahmin edilemeyen ve Gayri Saf� Milli Has�la hesaplar�n� 
elde etmede kullan�lmayan gelir yarat�c� ekonomik faaliyet-
lerin tümüdür (Derdiyok, 1993: 54). Ba�ka bir ifade ile kay�t 
d��� ekonomi, belgeye hiç ba�lanmam�� ya da içeri�i gerçe�i 
yans�tmayan belgelerle gerçekle�tirilen ekonomik faaliyetle-
rin devletin bilgisi d���na ta��nmas�d�r. 

Bu ekonomik faaliyetler; faturas�z al��-veri�, indirim ya 
da sübvansiyonlardan faydalanma, vergi kaçakç�l���, sigor-
tas�z çal��ma, ikinci bir i�te çal��ma, kaçakç�l�k, uyu�turucu 
ticareti gibi gayri kanuni i�ler olabilece�i gibi; kar��l���nda 
ücret ve para al�nan buna mukabil herhangi bir belge veril-
meyen her türlü yard�m vb. i�leri de kapsamaktad�r (Selman, 
2007:4). Kay�t d��� ekonomi k�saca kamunun denetimi d���n-
daki ekonomik faaliyetler olarak tan�mlanabilir. Bireylerin 
ya da i�letmelerin ekonomik faaliyet ve i�lemlerini kamunun 
denetimi d���nda tutmas�n�n en önemli nedeni ise vergi ka-
ç�rma arzusudur. 

Yabanc� literatürde kay�t d��� ekonomiyi ifade etmek üzere 
ortaya konulan; Black economy (Kara Ekonomi), Cash Eco-
nomy (Nakit Para Ekonomisi), Second Economy (�kinci Eko-
nomi), Shadow Economy (Gölge Ekonomi), Dual Economy 
(�kili Ekonomi), Gray Economy (Gri Ekonomi), Subterranean 
Economy (Yeralt� ekonomisi), Hidden Economy (Gizli Ekono-
mi), Subeconomy (Alt Ekonomi) gibi çok say�daki kavrama 
bakmak bile tan�m güçlü�ü konusunda bir � kir vermektedir 
(Ilg�n, 1999: 8).
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2.2. Kay�t D��� Ekonominin Temel Özellikleri

2.2.1. Yasalara Ayk�r� Olmas�

Yasad��� faaliyetler, konusu suç olan ve dolay�s�yla yasa-
larla cezaland�r�lan faaliyetleri kapsamaktad�r, Bu ba�lamda 
yasad��� faaliyetler sonucu olu�an ekonomik de�erler, elde 
edildikleri kaynak nedeniyle suç ekonomisini olu�turmak-
tad�rlar.

Yasad��� mal ve hizmet üretimi sonucunda olu�an kay�t 
d��� ekonomi, bir ba�ka ifadeyle suç ekonomisi, kay�t d��� 
ekonominin önemli bir alt ayr�m�d�r. Suç ekonomisinde 
belirleyici unsur faaliyetlerin yasalar�n öngördü�ü �ekilde 
yap�lmamas� de�il, faaliyetin kendisinin yasaklanm�� ol-
mas�d�r. Kay�t d��� ekonominin di�er bölümlerde “gelir”in 
yasalara ayk�r� bir �ekilde kay�t d���na ç�kar�lmas� söz konu-
su iken, suç ekonomisinde “üretim” yasalara ayk�r� olarak 
gerçekle�ir. Faaliyet yasad��� oldu�undan, yasad��� üretim 
sonucunda elde edilen gelir de do�as� gere�i gizlenme e�ili-
minde olmas� nedeniyle kay�t d���d�r (Devlet Planlama Te�-
kilat�, [DPT], 2001)

2.2.2. Gelir Veya Fayda Elde Etme Amac�

Bu kritere göre kay�t d��� ekonomik faaliyet kar��l���nda 
bir gelir ya da fayda elde edilmesi gerekmektedir. Kom�uya 
yard�m, evde çocuk bak�m�, temizlik ve bahçe i�leri yap�lmas� 
gibi faaliyetler kar��l���nda gelir elde edilmemekle beraber, 
fayda sa�lanmaktad�r. Ancak ev han�m�n�n çal��maya ba�la-
mas�yla, evde bak�c� istihdam edildi�inde veya çocuk’ kre�e 
verildi�inde, ailenin ev giderleri artmaktad�r. Böylece faaliyet 
piyasa kavram� çerçevesinde parasal bir hüviyet kazanmak-
tad�r (Yetim, 1999: 10).
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2.2.3. �statiksel Olarak Ölçülememe

Bu tür faaliyetler, hükümete bildirilmedi�i için ekono-
miyle ilgili resmi istatistiklere direkt olarak yans�maz. Vergi 
mükelle� yetine itaatteki dü�ü� nedeniyle devlet, üretim faa-
liyetlerinin hacmini do�ru olarak hesaplamada yetersiz kal�r 
(Altu�, 1999: 10).

E�er bir faaliyet milli gelir hesaplamalar�na yans�t�lmak 
üzere tam ve do�ru olarak ölçülemiyor ise, bu k�stasa göre ya-
sal olup olmad���na bak�lmaks�z�n söz konusu faaliyet kay�t 
d��� ekonomi içine dâhil edilecektir. Geçimlik tar�msal üretim, 
ev isleri, çocuk bak�c�l��� ve kom�uya yard�m gibi faaliyetler 
istatistiksel olarak ölçülemeyen kay�t d��� ekonomik faaliyet-
lere örnek olarak verilebilir. Zira bu Faaliyetler ölçülemedi-
�inden kay�tl� ekonomi içerisinde gösterilememektedir. Kay�t 
d��� ekonomik faaliyetlerin hiç veya yeterince ölçülememesi-
nin nedenleri ise; faaliyetlerin parasal de�erinin olmamas�, 
faaliyetlerin • gizli tutularak beyan edilmemesi, hesaplama-
lar�n�n � ilen imkâns�z veya çok zor olmalar� ve bu faaliyet-
lerin esas�nda milli gelir hesaplamalar�na dâhil edilmesinin 
rasyonel, etik ve normatif kabul edilmemesi olarak say�labilir 
(Özsoylu, 1996:11).

2.2.4. Ekonomik Sisteme Uygunluk

Bu k�stas serbest piyasa ekonomisinin geçerli olmad��� 
1990 öncesi Do�u Blo�u ülkelerindeki durumu aç�klamada 
kullan�lm��t�r. Bu ülkelerde üretim araçlar�n�n mülkiyeti dev-
lete ait oldu�u ve dolay�s�yla özel sektöre izin verilmedi�i 
için, ekonomik faaliyetlerin tamam� kay�t d��� ekonomi ola-
rak kabul edilmi�tir. Bu kritere göre, Türkiye’de 24 Ocak 1980 
kararlar� öncesi yap�lan birçok faaliyet örne�in ithal sigara 
al�m ve sat�m�, döviz edinmek ya da dövizle al��-veri� gizli 
ekonomiye dâhil edilirken, günümüzde bu faaliyetler sisteme 
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uygun olduklar�ndan gizli ekonomik faaliyet kabul edilmez. 
Ba�ka bir örnek, daha önce ülkemizde kumarhanelerin yasal 
isletmeler olmas�, su anda ise bu faaliyetin kay�t d��� ekonomi 
içerisinde yer almas�d�r.

2.2.5. Ekonomik Faaliyetlerin Düzensiz Olmas�

Kay�t d��� ekonominin nizams�z yani düzensiz ve kural-
lara uymaz olu�unun en temel göstergesi faaliyetlerin dev-
letten gizleniyor olmas�d�r. Bu gizlemenin sebepleri aras�nda 
asgari ücret s�n�rlar� alt�nda i�çi çal��t�rabilmek, i� güvenli�i, 
i�çi sa�l���, i�çi çal��t�rmada ya� s�n�r�, tüketici haklar� ve stan-
dartlara uygun, kaliteli üretim gibi i�verene mali anlamda 
ciddi külfetler getiren i�lemlerden kurtulma arzusu yatmak-
tad�r (Özer, 1998:7). 

2.2.6. Vergilendirilmemi� Olmas�

Kay�t d��� ekonomi zaten ekonominin kay�t alt�na al�nma-
yan k�sm�n� ifade etmektedir. Dolay�s�yla kay�t alt�na al�nama-
yan gelirlerin vergilendirilmesi mümkün olmayacakt�r. Dev-
letlerin yasad��� faaliyetlerden gelir (vergi) elde etmek gibi bir 
yakla��m� ve amac� olaca�� dü�ünülemeyece�inden bu sektö-
rü kay�t alt�na almaktan da söz edilemez (G�B, 2009). 

Kay�t d��� ekonomi genel olarak, kamu otoritelerinin de-
netimi d���nda kalan her türlü ekonomik i�lem olarak tan�m-
lanabilir. Bu tan�mdan yola ç�kt���m�zda, baz� kay�t d��� eko-
nomik faaliyetlerin yasalarla yasaklanm�� faaliyetler oldu�u 
halde, baz�lar�n�n da yasalarla yasaklanmam�� bir faaliyetin 
bilinçli olarak kay�tlara geçirilmemesi, belgelendirilmemesi, 
dolay�s�yla vergilendirilmemesi �eklinde ortaya ç�kt���n� gö-
rürüz (DPT, 2001).

Kay�t d��� sektörün en bilinen özelli�i, bu sektördeki fa-
aliyetlerin vergilendirilmemi� olmas�nda yatmaktad�r. Bu 
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özellik kay�t d��� sektörle o kadar özde�le�mi�tir ki, kay�t d��� 
ekonomiyi tan�mlarken, vergilendirilmemi� sektör olarak ni-
telendirmek baz� akademisyenler için yeterli olmu�tur. As-
l�nda, kay�t d��� ekonomik faaliyetlerin en temel özelli�inin 
vergilendirilmeme veya vergiden kas�tl� kaç�nma oldu�unu 
dü�ünürsek, bu tan�mlaman�n da çok yan�lt�c� olamad���n� 
anlayabiliriz. (Aktürk, 2003: 5-6)

2.2.7. Ahlaksal Normlara Ayk�r�l�k

Toplumun zararl� ve ahlak d��� olarak gördü�ü, kötü ola-
rak nitelendirdi�i fuhu� ve kumar ile çe�itli kaçakç�l�k ve 
uyu�turucu sat��� ve kullan�m� gibi yasad��� ve kay�t d��� faa-
liyetlerin artmas� toplumda ahlak çöküntüsüne neden olmak-
tad�r. Toplumun h�zla de�i�ti�i dönemlerde ahlâk kurallar� 
da bu de�i�imin sonucu olarak sars�lmaya ba�lamakta, e�er 
bir toplumda h�zl� bir yap� de�i�imi ya�an�yor, toplumda 
kaynaklar ve f�rsatlar e�it olarak da��t�lm�yor ise, yasad��� 
faaliyetleri önleyece�i dü�ünülen ahlaki normlar etkinli�ini 
yitirebilmektedir. Topluma hâkim olacak i� bitirici bir ahlak 
anlay���, ahlak sisteminin bozulmas�na ve hukuk sistemini 
zaafa u�ratan yap�lar�n ortaya ç�kmas�na neden olmaktad�r. 
(Aktürk, 2003: 5–6).

3. Kay�t D��� Ekonominin Toplumsal Maliyeti

Devletlerin ekonomik geli�mi�lik düzeyi, vergi yap�lar�n� 
çok yönlü etkilemektedir. Gerek sosyologlar ve gerekse eko-
nomistler, insanl�k tarihinin ba��ndan bugüne de�in toplum-
sal yap�y�; geleneksel, geçi� dönemi ve modern toplum olarak 
de�erlendirmi�ler ve ekonomik geli�meyle toplumsal geli�me 
aras�nda bir paralellik görmü�lerdir. Kay�t d��� ekonomi, her 
zaman için en önemli ekonomik ve toplumsal sorunlar�m�z 
aras�nda ilk s�ralarda gelmektedir. �imdiye kadar yap�lan dü-
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zenlemelerin de istenen sonucu vermedi�i görülmektedir. Bu 
durum, kay�t d���l�k oranlar�n�n, geli�mi� ülkelerin hayli üze-
rinde seyretmesinden de anla��lmaktad�r.

Toplumlarda de�er yarg�lar� uzun zaman zarf�nda sü-
rekli tekrarlayan deneyimlerin sonucunda olu�maktad�r. 
Türkiye’de ise ahlaki de�erlerin kay�t d���n� d��lad��� ve bu 
d��laman�n toplumsal bir norm haline geldi�i bir sürecin ya-
�and��� söylenemez. Toplumsal de�er yarg�lar�n�n Türkiye’de 
kay�t d���l���n büyümesini engelleyecek bir �ekilde geli�me-
mesinin, kay�t d���n�n büyümesine neden olan faaliyetlerin 
toplum taraf�ndan d��lanmamas�n�n ve hatta d��lanmaktan 
da öte baz� durumlarda me�ru görülmesinin aç�klamas�, fark-
l� sosyal dinamikler sonucu olu�an sosyal bilincin ne �ekilde 
geli�ti�i incelenerek yap�labilir.

Türkiye’de sosyal bilincin do�ru bir �ekilde geli�ememe-
sinin en önemli nedenlerinden biri kronikle�mi� bir sorun 
olan kamu yönetiminde �effa	 ���n sa�lanamamas� ve takibin 
vatanda�larla devlet aras�nda bir güven eksikli�inin var ol-
mas�d�r. Kamunun verdi�i hizmetlerden alman memnuniyet 
de�erleri de genelde dü�üktür. Tra� k polisi, vergi daireleri/
maliyeciler ve gümrük kurumlar�n�n hizmetlerinden mem-
nun olmayanlar, toplam görü�mecilerin yar�s�ndan fazlas�na 
kar��l�k gelmektedir. Vatanda� ile devlet aras�nda var olan 
güven eksikli�inin sosyal bilince ve dolay�s�yla da kay�l d��� 
ekonominin büyüklü�üne olan etkisini gösterebilecek en iyi 
örnek Türkiye’deki vergi kaça�� ve bu kaça��n nedenleridir.

Devletlerin ekonomik geli�mi�lik düzeyi, vergi yap�lar�n� 
çok yönlü etkilemektedir. Gerek sosyologlar ve gerekse eko-
nomistler, insanl�k tarihinin ba��ndan bugüne de�in toplum-
sal yap�y�; geleneksel, geçi� dönemi ve modern toplum olarak 
de�erlendirmi�ler ve ekonomik geli�meyle toplumsal geli�me 
aras�nda bir paralellik görmü�lerdir.
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Kay�t d��� ekonominin en önemli olumsuzlu�u, devletin 
sayg�nl���na gölge dü�ürmesidir. Devletin, vatanda�lar�n�n 
refah�n� yükseltmeye ve onlar� korumaya yönelik uygula-
maya koydu�u kurallar ihlal edilmekte ya da yok say�lmak-
tad�r. Bu durum, toplumsal huzurun sa�lanmas� kar��s�nda 
önemli bir tehlikedir. (http://www.tisk.org.tr/isveren_sayfa.
asp?yazi_id=1028&id=58).

Kay�t d���l���n yayg�n olmas� ve gerekli önlemlerin al�na-
mamas�, yaratt��� bütün dezavantajlar� nedeniyle vatanda� ile 
kamu kurumlan aras�ndaki güven ili�kisini zedelemekte, ka-
y�t d��� ekonomi ile mücadelede toplumsal mutabakat� zay�f-
latt��� için daha fazla kay�t di�ilik için zemin olu�turmaktad�r. 
Kay�t d��� faaliyetlerin artmas�, toplumun ahlaki de�erlerinin 
bozulmas�na ve yasa d��� faaliyetlerin yayg�nla�mas�na neden 
olmaktad�r (G.�.B, 2009)

A�a��da s�ralamaya çal��t���m�z maddeler incelendi�inde 
asl�nda kay�t d��� olgusunun hiçte küçümsenecek yanlar�n�n 
olma�� görülecektir.

• Moral ve ahlaki de�erlerinin bozulmas�na ve anti-sosyal 
davran��lar�n yay�lmas�na sebep olmaktad�r.

• Yasad��� faaliyetler, toplumun zararl� ve ahlakd��� olarak 
gördü�ü, kötü olarak nitelendirdi�i fuhu� ve kumar ile çe-
�itli kaçakç�l�k ve uyu�turucu sat��� ve kullan�m� gibi faali-
yetlerdir.

• Bu tür faaliyetler anlam�ndaki kay�t di�ili�in toplumda 
yayg�nla�mas� ve vergi kaç�rman�n adeta kan�ksanmas� 
toplumun yap�s�n�n bozulmas�na ve sa�l�ks�z nesillerin 
ortaya ç�kmas�na yol açar. Sonuçta toplum, tela� si müm-
kün olmayan sosyal maliyetlere katlanmak zorunda kal�r.

Kay�t d��� faaliyette bulunanlar�n geni� bir kesim olu�tur-
mas�, idare edenler ile edilenler aras�nda bir kopukluk yarat�r 
ve güvensizlik ortam� olu�turur.
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• Kay�tl� faaliyette bulunanlar, yayg�n kay�t d���l��� gördük-
çe devlet otoritesine olan güvenlerini kaybederler.

• Kay�t d��� faaliyetlerde bulunanlar da, kay�t di�ili�in tabi-
at� gere�i ili�kilerini yasal düzenlemeler ve genel ve aç�k 
kurallar d���nda yürütürler.

• Sorunlar�n� da bazen yasad��� yollarla çözme yoluna gi-
derler. Rü�vet ve suiistimal yayg�nla��r ve “mafya” olarak 
tabir edilen yasad��� örgütler olu�abilir.

• Kay�t d��� ekonomik faaliyetler ço�u zaman çevre ile ilgi-
li düzenlemelere uyulmadan gerçekle�tirildi�inden kay�t 
d��� ekonomik faaliyetlerden dolay� do�al kaynaklar�n 
tahribi ve sürdürülebilir kalk�nma amac�n�n gerçekle�tiri-
lememesi söz konusu olmaktad�r.

• Gecekondu ve kaçak yap�la�ma da çarp�k �ehirle�me soru-
nunun ortaya ç�kmas�na yol açmaktad�r.

Kay�t d��� üretimler, belgesiz ve kay�ts�z üretilmeleri se-
bebiyle standart d��� ve garantisiz oldu�undan, söz konusu 
ürünleri tüketen tüketici kesimin de kay�t d���l�ktan dolay� 
ma�dur olmas� ve kay�tl� sektör tüketicilerini korumaya yö-
nelik yasalardan ve sat�� sonras� hizmetlerden yararlanama-
mas� söz konusudur.

Güvenlikten de yoksun olan kay�t d��� sektörün ürünleri, 
bazen hayati tehlike bile yaratabilir. Özellikle g�da ve sa�l�k 
sektörlerindeki kay�t d���l�k tüketiciler aç�s�ndan risklidir. 
Ruhsats�z ve standartlara uyulmadan üretilen g�da mad-
deleri ile ilaçlar, temizlik ve kozmetik ürünleri ve ruhsats�z 
muayenehaneler ile buralarda diplomas�z ki�ilerce verilen 
sa�l�k hizmetleri tüketiciler aç�s�ndan riskli kay�t d��� faali-
yetlere örnektir.Kay�t d��� ekonominin toplumsal maliyetini, 
kay�t d��� ekonomiyi olu�turan sosyolojik etkenlere bak�-
larak ortaya ç�kar�labilir. Bunlar�n önemli olanlar� a�a��da 
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s�ralanm��t�r. Kay�t d��� ekonomiye, ekonomik ve sosyal sis-
temlerin i�leyi�i üzerindeki etkileri ve bu sistemlerin gelece-
�inde oynayaca�� rol aç�s�ndan da önem verilmelidir (Ilg�n, 
1999: 41-42-43).

3.1. K�rdan Kente Göçün Getirdi�i Maliyetler

K�rsaldan kente göçün nedenleri aras�nda tar�m sektörün-
de çal��anlar�n elde etmi� oldu�u gelirlerin yapm�� olduklar� 
giderleri kar��lamamas� ve geçimlik gelirin üzerinde bir gelir 
elde edememeleridir. Kentlerde daha iyi ko�ullarda i� bulma 
umudu ve gelece�ini garanti alt�na alma gibi saiklerle kente 
göç gerçekle�ir. Ayr�ca terör bask�s� yüzünden ya�anan s�k�n-
t�larda önemli bir etkendir. Bunun yan�nda kan davalar� ken-
te göç nedenleri aras�ndad�r. Bu etkenlerin a��rl���n�n artmas� 
maliyetlerinin de artaca�� gerçe�ini daha belirgin hale geti-
recektir. Kente göç ile meydana gelen i�sizlik sonucu çarp�k 
kentle�me, mevcut i�gücü piyasalar�nda olumsuzluklara ve 
kay�t d��� istihdama neden olmaktad�r.

Göçlerden nasibini alm�� ki�iler, hayat standartlar�n� dü-
zeltmek ve i� bulabilmek için bir umutla geldikleri büyük 
�ehirlerde, talep edilen i�gücü tan�m�na uymad�klar� için is-
tihdam edilememi� ve bu nedenle i�siz y���nlar� olu�maya 
ba�lam��t�r. Açl�k tehlikesiyle kar�� kar��ya kalan bu ki�iler 
kay�t d��� istihdam edilmeyi kabul edip, elveri�siz çal��ma 
�artlar�nda hayatlar� pahas�na çal��mak zorunda kalm��lard�r. 
Göç eden kad�nlar aras�nda i�gücüne kat�l�m oran� dü�üktür. 
Sadece genç olanlar� ya okula gitmi� ya da evleninceye kadar 
güvencesiz olarak tekstil sektöründe çal��m��t�r. E�itimsiz 
genç erkekler ise, e�er burada i� bulabilirlerse in�aat sektö-
ründe çal��maktad�rlar. Bunun anlam�, kay�t d��� istihdam�n 
en k�r�lgan bölümünü göç eden e�itimsiz ki�iler olu�turmak-
tad�r (�en, 2008: 79).
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3.2. Kad�n ��çili�i

Göç sonucu kente gelen bireyler ayakta kalabilmek için 
daha özverili çal��mak zorundalar. Çünkü köyde yüksek ge-
lirler elde edemese de bireyler tar�m ve hayvanc�l�k faaliyet-
leri sonucu hayatlar�n� idame edebilecek temel ihtiyaçlar�n� 
kar��layabilmekteydiler. Kent ya�am�nda böyle imkânlara 
sahip olmad�klar�ndan gelir elde etmek için geleneksel an-
lay��a z�t bir olgu olan kad�n�n ev geçiminde rol almas� ger-
çekle�mi� olur.

Sigortas�z, güvencesiz, örgütsüz, dü�ük ücretli, çal��ma 
zaman� ço�u zaman belirsiz ve uzun, çal��ma ko�ullar� kötü 
olan kay�t d��� sektörde, kad�nlar�n y���ld��� alanlar; eve sana-
yiden i� alma, temizli�e gitme, çocuk ve hasta bakma, konfek-
siyonda çal��ma; evde yemek, örgü, dantel, diki� yapma gibi 
kad�n�n kad�nl�k rollerinin devam� niteli�inde kabul edilen i�-
lerden olu�maktad�r. Kay�t d��� çal��ma düzeni, kad�n eme�i-
nin ücretini dü�ürürken, sosyal güvencesiz çal��ma ko�ullar� 
nedeniyle, emeklilik ve sa�l�k haklar� da gasp edilmektedir 
(http://www.sendika.org/yazi.php?yazi_no=l 110).

3.3. Çocuk ��çili�i

Türkiye’nin de imzalam�� oldu�u Birle�mi� Milletler’ in 
Çocuk Haklar� Sözle�mesi’ nin 1. maddesine göre 18 ya�ma 
kadar olan herkes çocuk kabul edilmektedir. Çocuk i�çi ça-
l��t�rmak, sigortas�z çal��ma ve dü�ük ücret nedeniyle sosyal 
aç�dan yaratabilece�i problemlere bak�lmaks�z�n talep edil-
mektedir.

Sa�l�ks�z ve tehlikeli çal��ma ko�ullar�nda bazen bir bod-
rumda bazen de bir çal��ma atölyesinde bir çocuk i�çinin var 
olmas� geli�mekte ve az geli�mi� ülkelerde s�kça kar��la��lan 
bir manzarad�r. Henüz birer eri�kin olamamalar� nedeniyle 
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kolayca sömürülebilmektedirler. Yap�lan tahminlere göre bu-
gün tüm dünyada 250 milyon kadar çocuk, yeterli e�itimden, 
sa�l�k hizmetlerinden ve temel özgürlüklerden yoksun biçim-
de çal��maktad�r. Ki�isel aç�dan bunun faturas�n� ku�kusuz 
çocuklar ödemektedir; ancak durumdan zarar görenler ayn� 
zamanda az geli�mi� ülkelerdir. (http://www.ilo.org/pub-
lic/turkish/region/eurpro/ankara/about/cocukis.htm)

3.4. ��siz Kalma Korkusu

Belki de kay�t d��� çal��anlar aras�nda, en kötü durumda 
bulunanlar i�siz olan kimselerdir. ��sizlik ödemesi bulunan 
ülkelerde, kay�t d��� çal���ld��� anla��ld��� zaman ödeneklerin 
kesilmesi tehlikesi ile kar�� kar��yad�rlar.

�stihdam�n art�r�lmad��� veya istihdam�n yava� büyüdü-
�ü ülkelerde, ya�am�n devam� için gereken para kay�t d��� 
ekonomiden sa�lanmaya çal���l�r. Öyle ki ço�u ülkede kay�t 
d��� istihdam�n nedeni yava� istihdam büyümesidir. Kazan�-
lan para ek gelir olmaktan öte, daha çok hayati öneme sahip 
bir ihtiyaçt�r. Türkiye’de i�siz olmak, açl�k tehlikesi ile kar�� 
kar��ya olmak demektir. Bu nedenle ki�iler ya�amlar�n� de-
vam� için e�itim durumlar� ne olursa olsun, kay�tl� bir i� bu-
luncaya kadar mecburen kay�t d��� sektör içinde yer al�rlar. 
��sizler aras�nda e�itimli gençlerin oldu�u gibi herhangi bir 
beceriye sahip olmad��� için i�siz olan ki�iler de mevcuttur. 
(�en, 2008: 14).

3.5. Çarp�k Kentle�me

Kentlerdeki mevcut i�sizlere dahi istihdam imkânlar� ya-
rat�lamazken, köyden kente göç eden ve herhangi bir üretim 
tecrübesi ve yeterli e�itimi olmayan ki�ilerin kay�tl� sektörde 
istihdam edilebilme olas�l�klar� çok dü�üktür. Bu insanlar�n 
kente uyum sa�lamas� ve i�çile�me sürecim tamamlamas� 
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uzun süre alaca��ndan i�siz kalaca�� bu süre içinde gelir sa�-
layacak, kendi olu�turdu�u, sermaye ve beceri gerektirmeyen 
basit i�leri yürütmesi kaç�n�lmaz olmaktad�r.

Kente eklenen yeni ya�am birimleri için altyap� ve di�er 
hizmetler yetersiz kalmaya ba�lam��t�r. Bu durumda i�inin gö-
rülmesini isteyen ki�iler, özel ve hatta resmi kurulu�lar, kendi 
çevreleri ve güçleri do�rultusunda adil olmayan yollarla i�le-
rinin görülmesinin sa�lamaya çal��maktad�rlar. Do�al olarak, 
h�zl� ve çarp�k kentle�menin en çarp�c� örne�i gecekondular 
olarak verilebilir. Bu �ekilde ekonomik yetersizlikler içinde 
kentlere gelenler, hiçbir yasal dayana�a dayanmadan devlet 
arazilerine izinsiz konutlar in�a etmektedirler. Bu gecekondu-
la�man�n çok yo�un olmas� gecekondu semtlerinin do�mas�-
na neden olur ki bu da siyasi hede	 eri olan partiler için bir oy 
potansiyeli demektir

En son a�amada, kamu otoritesi de kendi koydu�u ya-
saklar� ihlal ederek, bu binalara seçim öncelerinde tapu veya 
tapu tahsis belgesi da��tmak suretiyle bu alandaki yozla�ma 
çerçevesini yasal bir k�l�	 a tamamlamaktad�rlar.

4. Rü�vet ve Yolsuzluk

Günümüzde, küreselle�en dünyan�n ortak sorunu nite-
li�ini kazanan yolsuzluk, ortaya ç�kt���ndan bu yana kamu 
kesimini ilgilendiren bir olgu olarak ele al�nm��t�r. Genellikle, 
yozla�ma, iltimas veya rü�vet kavramlar� ile e� anlaml� olarak 
kullan�l�r (Cumhurba�kanl��� Devlet Denetleme Kurulu Ba�-
kanl���, 1996). Di�er bir tan�mlamaya göre ise, maddi kazanç 
için örne�in rü�vet ya da parasal olmayan özel amaçlara yö-
nelik olarak örne�in kay�rma kamusal yetkinin yasad��� kul-
lan�m�n� içeren davran�� ve eylemleri kapsamaktad�r. Maddi 
ç�kar içeren yolsuzluk türünün en yayg�n ve bilineni rü�vettir. 
Kamu görevlilerinin bir tak�m maddi ç�karlar (para, mal, he-
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diye gibi) kar��l��� bunlar� sa�layan ki�i ya da gruplara ay-
r�cal�kl� bir kamu i�lemi ile ç�kar sa�lamalar� rü�vet olarak 
tan�mlanmaktad�r.

5.  Organize Suç Örgütlerinin Ortaya Ç�kmas�

Kay�tl� ekonomi içerisinde, konusu suç olan faaliyetler 
sonucunda elde edilen iktisadi de�erlerin söz konusu ola-
bilece�i de bir gerçektir. Bu anlamda kay�tl� ekonomi ile bir 
geçi�kenlik söz konusu olabilmektedir. Ancak nihai, amaç bu 
ekonomiyi kay�t alt�na almak de�il, ortadan kald�rmak oldu-
�undan, mücadeleye yönelik önlemler kaç�n�lmaz olarak bu 
hususlar� da içerecektir. Suç ekonomisinin üretim, da��t�m, 
tüketim ve di�er her tür faaliyetlerinin kapsad��� sürecin ya-
sad��� olmas�, bu kapsamdaki faaliyetlerin genellikle konusu 
uzmanla�m�� suç örgütlerince organize edilmesi ve yürütül-
mesi sonucunu do�urmaktad�r (DPT, 2001).

Organize Suç Örgütleri Taraf�ndan Yo�un Olarak ��lenen 
Suçlar (Ayk�n, 2008): Yasal olmayan uyu�turucu ticareti, Ya-
sal olmayan silah ticareti, �nsan ticareti, Göçmen kaçakç�l���, 
Fidye için adam kaç�rma, Fuhu� Organ ticareti, Çek-senet tah-
silat�, Kredi kart� ve internet doland�r�c�l���, Kimlik h�rs�zl���, 
Kara para aklama, H�rs�zl�k, (Araç H�rs�zl���), Çal�nt� mal ti-
careti, Sahtecilik ve doland�r�c�l�k,Rü�vet ve yolsuzluk,Hileli 
i	 as,Fikri mülkiyet haklar�n�n ihlali,Kalpazanl�k,Haraç,�anta
j,Tefecilik,Bili�im suçlar�,�haleye fesat kar��t�rma �eklinde s�-
ralanabilir.

Ayk�n’a (2008) göre organize suç örgütlerini faaliyetlerinin 
sonucunda olu�an etkileri �öyle s�ralamak mümkündür.

Ekonomik Ya�amda olumsuz etkileri, Rekabet e�itsizli�i, 
Ekonomi politika kararlar�n�n etkinsizli�i, Ekonomide istik-
rars�zl�k, �tibar kayb� riski, Ülke, Mali kurumlar, Gelir da-
��l�m�n�n bozulmas�, Yabanc� sermaye için olumsuz ortam, 
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Sa�l�ks�z özelle�tirme uygulamalar�, Toplumsal yozla�ma, 
Demokratik hukuk sistemini etkisiz hale getirme, Terörün � -
nansman� riski, Ülke güvenli�i için tehdit.

6. Toplumda Psikolojik ve Kültürel De�i�im

Kay�t d���nda olman�n bir suç oldu�u günümüzde, mak-
ro bazda ülke ekonomisi, mikro bazda vatanda� menfaatleri 
üzerindeki etkisi oldukça büyük ölçektedir. Etkileri bireyden 
toplumun geneli üzerinde yayg�nla�an bir yap�ya sahip olan 
kay�t d��� ekonomiyi bir kanser gibi bütün toplumu etki eden 
bir hastal�k gibi görmemiz gerekir

6.1. Yurtta�l�k Bilincinin ve Ahlak�n Yitirilmesi
  (Yozla�ma)

Geleneksel toplumlara has olan “ devlet her �eyin üstün-
dedir “. Vatanda� (Tebaa) olanlar devletin bekas� için her 
�eyi yapmak zorundad�r anlay��� hakimdi. Geli�en ekonomi 
ve karma��k hal alan ekonomik ili�kiler, rekabetin daha ac�-
mas�z bir �ekilde ortaya ç�kmas�na neden olmu�tur. Devlete 
ba�l�l�k azalmas� ile ki�isel ç�karlar�n ön plana ç�kt��� bir yap� 
ortaya ç�karm��t�r. Tüm bunlar sonucunda bir aç�dan sosyal 
yap�y� da do�rudan etki eden toplumsal ahlak anlay��� eroz-
yona u�ram��t�r.

Toplumbilimciler ve psikologlar toplumda meydana ge-
len yozla�man�n de�er anlay���nda meydana gelen erozyonla 
ifade etmektedir. Buna göre Toplumda “beytülmale el sürül-
mez”, “devlet mal� yetimin hakk�d�r buna dokunulmaz.”, 
“yolsuzluk usulsüzlük haramd�r” gibi ahlaki yakla��mlar�n 
yerine; “devlet mal� deniz yemeyen domuz” gibi ahlaki yak-
la��mlar kullan�lmaya ba�lanm��t�r. “Vergi ödemek kutsald�r 
ve bir vatanda�l�k görevi ve sorumlulu�udur” anlay���n�n ye-
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rine “vergi ödemek enayiliktir” dü�üncesi geçmeye ba�lam��-
t�r. “Kom�usu aç iken tok yatmamak”, “çuvald�z� kendine i�-
neyi ba�kas�na bat�rmak”, “kendine yap�lmas�n� istemedi�ini 
ba�kas�na yapmamak” gibi temel ahlaki de�erlendirmelerin 
yerini “sana m� kalm��”, “sen mi düzelteceksin ba��na dert mi 
almak istiyorsun”, “böyle gelmi� böyle gider”, “bir daha bu 
dünyaya geri mi geleceksin bak key� ne” gibi kinik ahlak an-
lay���na ait yakla��mlar toplumda kullan�lmaya ba�lanm��t�r.

Sonuç olarak bu tür birbirine tezat te�kil eden ahlaki yak-
la��mlar�n yan�nda tüm toplumsal ili�kilere yön veren davra-
n��larda da kaos ya�anmaktad�r. Rü�vet alan devlet görevlisi, 
uykusuz tra� �e ç�kan �oför, yapt��� binan�n demirini çimen-
tosunu çalan müteahhit, serbest piyasay� fahi� � yatla mal 
satmay� kar zanneden tüccar, kopya çekmeyi uyan�kl�k gören 
ö�renci, delikanl�l�k raconuyla “Robin Hood Efsanesi” ben-
zeri kendine me�ruluk arayan mafya toplumdaki ahlaki kaos 
ortam�nda ortaya ç�km��t�r.

Toplumun bir kesimi çok çal��mas�na ra�men açl�k s�n�r�n-
da ya�arken, toplumun di�er kesimi çal��madan, emek ver-
meden, al�n teri dökmeden para kazanmaktad�r. Bu durum 
toplumda “para kazan da nas�l kazan�rsan kazan” mant���n� 
yerle�tirmektedir. “Ba�kas� yap�yor yan�na kar kal�yor, mis 
gibi ya��yor ben neden namuslu kalay�m” anlay��� insanlar�n 
bilincine yerle�meye ba�lamakta, en	 asyon ortam�nda ülke-
mizde oldu�u gibi kö�e dönmecilik, havadan para kazanma, 
doland�r�c�l�k toplumda yayg�nla�maktad�r. Uzun y�llar yük-
sek en	 asyonun ya�and��� ülkemizde, en	 asyon ortam�n�n 
“vur kaç, kap kaç ahlak�n�” do�urdu�u ileri sürülmü�tür. Ça-
l��madan, üretmeden, tasarruf etmeden, kurnazl�kla adam�n� 
bularak, f�rsat�n� yakalayarak, zenginle�menin toplumda ka-
bul görmenin mümkün olaca�� görülmü�tür (http://wvvrw.
stratejikboyut.com/article_detail.php?id=443).
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6.2. Anti - Sosyal Davran��lar�n Artmas� ve Yay�lmas� 

Anti - Sosyal davran��lar genelde � zyolojik ve psikolojik 
etkiler ba�ta olmak üzere bir çok nedenden dolay� ortaya ç�-
kabilmektedir. Ancak normal bir toplumda anti - sosyal dav-
ran��lar�n art�� göstermesi, toplumsal boyutta problemlerin 
oldu�una i�aret eder. Sava�, terör ve ekonomik krizler insan 
psikolojisini etkileyen en önemli d��sal faktörlerdir. Ekono-
mik krizler toplumsal dayan��mas� dü�ük olan ülkelerde 
ciddi s�k�nt�lara yol açmaktad�r. Çetele�me, ya�ma, kap-kaç 
gibi olaylarda art�� görülmekte olup 2001 Ekonomik krizde 
Arjantin’de görülen ya�ma olaylar�n� örnek olarak göstere-
biliriz.

��ini kaybedenler üzerinde yap�lan çe�itli ara�t�rmalar, 
i�sizlikle beraber stres hormonlar�n�n faaliyetlerinde artma 
oldu�unu, gerilim, uykusuzluk ve sinirlilik durumlar� görül-
dü�ünü, psikosomatik hastal�klarda art�� oldu�unu ortaya 
koymaktad�r.

Sorunun çok daha önemli bir boyutunu ise, i�siz kalan ki-
�ilerde yaratt��� korku, � ziksel ve ruhsal sa�l���n bozulma-
s�, toplumun de�er yarg�lar�n�n yitirilerek ortaya ç�kard��� 
ümitsizlik, yoksulluk ve toplumsal dayan��man�n bozulma-
s� olu�turmaktad�r. ��sizlik salt ekonomik bir sorun olman�n 
ötesinde, toplumsal ve ki�isel içerimleri de olan çok yönlü bir 
olgudur. Eme�in öteki üretim etmenlerinden farkl� özellikler 
ta��mas�, insan�n üretici gücünü simgelemesi, sermaye kar-
��s�ndaki zay�f yönleri ve onun i�siz kalmas�n�n beraberinde 
getirece�i toplumsal sonuçlar i�sizli�in önemli bir toplumsal 
sorun olu�turmas�na yol açmaktad�r.

��sizlik, bireye ve bireyin yak�n çevresine verdi�i zararlar 
kadar sonuçta herkes taraf�ndan yüklenilen sosyal maliyetleri 
de olan bir konudur. ��sizli�in özellikle gençlerde ba��bo�luk, 
alkol, uyu�turucu gibi kötü al��kanl�klar ile suç i�leme e�ilim-
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lerini artt�rd��� s�kça görülmektedir. ��sizler topluma ve mev-
cut sosyo¬ekonomik düzeye olan güvenlerini kolayca kaybe-
debilmektedirler. ��sizlik sorunu sosyal çat��malarda art��a ve 
ahlaki çöküntüye neden olarak toplumsal dengeleri derinden 
sarst��� için toplumdaki herkes taraf�ndan büyük bir ciddi-
yetle ele al�nmal�d�r.(http://www.psikoloji.gen.tr/modules.
php?name=News&f�le=print&sid= 251).

6.3. Aile Birli�ini Tehdit

“Ailenin r�zk�n� sa�layan ki�i” rolünün sona ermesi ve i�siz 
kalma, hem i�yerindeki arkada�lardan ayr�lma, hem de ailede 
sahip olunan belirleyici rolün dayanaklar�ndan yoksun olma 
anlam�na gelmektedir. �� arkada�lar�ndan kopu� toplumsal 
ba�lardan uzakla�man�n ba�lang�c� olabilmekte, i�siz kalma 
süresi uzad�kça aileyi de içine alan bir dizi soruna neden ola-
bilmektedir. Mali s�k�nt�lar�n ve i�siz olman�n verdi�i ezikli-
�in etkisiyle sosyal ili�kilerden kaç�nmakta, bu kaç�nma sos-
yal izolasyonu daha da güçlendirmektedir. ��sizlik, ailedeki 
dengeleri dolay�s�yla toplumdaki dengeleri bozan en önemli 
unsurdur. ��siz kalmamak ve ailenin geçimini sa�lamak için 
bütün bireyler kay�tl� olmayan ve hiçbir sosyal ve sa�l�k gü-
vencesi olmayan i� kollar�nda çal��acaklard�r. Köyden kente 
mevsimlik olarak çal��maya giden aile fertleri zor �artlar al-
t�nda elde edecekleri gelir ile aileye katk� sa�lamaya çal��a-
caklard�r. Böyle bir durumda aile fertleri aras�ndaki ili�kiler 
boyut de�i�tirecek aile olman�n önemi kaybolacakt�r.

7. Demokratik Kültürün Yozla�mas�

Demokrasi, özgürlükleri geni�letti�inden dolay�, ba�l� ba-
��na arzu edilen ve ula��lmas� gereken bir hedeftir. Fakat de-
mokratik kurumlar ve süreçler ekonomik geli�meye de katk� 
sa�lamaktad�r. Otokrasilerle k�yasland���nda, demokrasilerin 
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geli�meye katk�s� daha fazlad�r. Birinci olarak, demokrasiler 
toplumsal çat��malar�n yönetilmesi ve siyasal istikrar�n sa�-
lanmas� konusunda otoriter rejimlerden daha üstündürler. 
�kinci olarak, demokrasiler k�tl�k gibi toplumsal felaketler-
den kaç�nmada otokrasilerden daha ba�ar�l�d�rlar. Demokrasi 
ekonomik geli�me/ büyüme için en temel kurumdur.

• �fade ve dernekle�me özgürlü�ü,

• Çok partili seçimlerin varl���,

• �nsan haklar�n�n korunmas�

• Erkler ayr�m�n�n varl��� gibi demokratik de�erler ekono-
mik geli�menin yer alaca�� kurumsal çerçeveyi ve süreci 
olu�turur.

Demokrasi;

• Ekonomik yetki devrini kolayla�t�r�r,

• �stikrarl� bir yat�r�m ortam� sa�lar

• Ulusal enerjinin ve kaynaklar�n ekonomik geli�me / bü-
yüme do�rultusunda mobilizasyonunu h�zland�r�r.

• Be�eri sermaye birikimini yükselterek ve gelir e�itsizli�ini 
azaltarak büyüme h�z�n�n yükselmesine yol açar. 

Demokrasilerin olmad��� toplumlarda temel hak ve öz-
gürlüklerin yan�nda ekonomik özgürlüklerin olmas� dü�ünü-
lemez. Mafya gibi yasa d��� organize suç örgütlerinin ortaya 
ç�kmas� ekonomik anlamda negatif etkileri büyük boyutlar-
dad�r. Ç�kar gruplar� kendi menfaatleri için toplumsal kaos 
olu�turacak ve olu�an ortam içerisinde kendilerine hayat 
verecek gücün seçimler yoluyla i� ba��na geçmesi için çal��a-
cakt�r. �ktidara gelen siyasi parti temsil etti�i ve kendisini ik-
tidara ta��yan olu�umun menfaati için toplumun menfaatini 
göz ard� edecektir. Kamusal hizmetleri yerine getirmek için 
toplad��� vergileri verimsiz kullanarak devletin borçlanma 
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içine girmesine neden olacakt�r. Borçlanma nedeni ile iyice eli 
kolu ba�lanan devletin ayakta kalabilmesi için tekrar borçla-
nacak, borcu borç ile kapatma yoluna gidecektir. Böylelikle 
olu�an sarmal içinde ülke ekonomisi zay�f kalacakt�r. Kamu 
otoritesinin olmad��� yerde de yasal olmayan güçlü gruplar 
ülke yönetiminde cirit atacaklard�r. Ekonomik anlamda geri 
kalm�� ülkelerin co�ra� k anlamda olmasa da yönetimsel ola-
rak boyunduruk alt�na girmeleri kaç�n�lmazd�r.

Politik süreçte, iktidara gelme ve iktidar�n nimetlerini pay-
la�mak için iktidarda kalma u�runa uygulanan ekonomi poli-
tikalar�n�n ürünü olan en	 asyon ile ahlak aras�nda ters orant� 
oldu�u ileri sürülmü�tür. Çünkü en	 asyon ortam� toplumda 
mutlak e�itsizli�i do�urmaktad�r. Toplumun bir kesimi çok 
çal��mas�na ra�men açl�k s�n�r�nda ya�arken, toplumun di�er 
kesimi çal��madan, emek vermeden, al�n teri dökmeden para 
kazanmaktad�r. Bu durum toplumda “para kazan da nas�l ka-
zan�rsan kazan” mant���n� yerle�tirmektedir. “Ba�kas� yap�-
yor yan�na kar kal�yor mis gibi ya��yor ben neden namuslu 
kalay�m” anlay��� insanlar�n bilincine yerle�meye ba�lamakta, 
en	 asyon ortam�nda ülkemizde oldu�u gibi kö�e dönmecilik, 
havadan para kazanma, doland�r�c�l�k toplumda yayg�nla�-
maktad�r. Uzun y�llar yüksek en	 asyonun ya�and��� ülke-
mizde, en	 asyon ortam�n�n “vur kaç, kap kaç ahlak�m” do-
�urdu�u ileri sürülmü�tür. Çal��madan, üretmeden, tasarruf 
etmeden, kurnazl�kla adam�n� bularak, f�rsat�m yakalayarak, 
zenginle�menin toplumda kabul görmenin mümkün olaca�� 
görülmü�tür.

Ülkemizde siyasal ahlak�n ilkesizli�ini simgele�tiren söz-
lerde s�k s�k kullan�lmaktad�r. “Dün dündür bugün bugün-
dür”, “gemisini kurtaran kaptan.” “can�m i� yaps�n da ne ya-
parsa yaps�n”, “benim memurum i�ini bilir” “verdimse ben 
verdim ne olacak yani?” gibi cümleler yak�n geçmi�imizde 
etkili siyasetçiler taraf�ndan kullan�lm��t�r.
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Bunun sonucunda toplumda sadece kendi mutlulu�unu 
ç�kar�n� ve faydas�n� dü�ünen, haz veren �ey iyi, ac� veren �ey 
kötü anlay���nda, “suya sabuna dokunmaktan korkan”, ilgisiz, 
duyars�z, kay�ts�z, görmedim, duymad�m, konu�mad�m ka-
rakterinde olan birçok birey toplumda ya�amaya ba�lam��t�r.

�nsan davran��lar�n� belirleyen, insan davran��lar�na yön 
veren ahlak sistemi politik yozla�man�n sonucu olarak bozul-
makta ve farkl�la�maktad�r. Toplumumuzda sahip oldu�u-
muz iyi ahlak anlay���na sahip birçok insan olmas�na ra�men, 
toplum genelinin mü�terekte bulu�abilece�i ahlak anlay���n-
dan sapmalar�n oldu�unu söylemek mümkündür.(http://
www.stratejikboyut.com/article_print.php?id=443)

Demokrasi geli�mekte olan ülkeler için bir lüks olarak 
görülmemelidir. Aksine, demokrasi ekonomik geli�me için 
esas de�er olarak kabul edilmelidir. Çünkü demokrasi hem 
politik ve sivil özgürlüklerle kuvvetli ba�lara sahiptir, hem 
de sosyal ve ekonomik geli�meye katk� sa�lamaktad�r. Dün-
yan�n en geli�mi� ülkelerinin en demokratik ülkeler olmas� 
bir rastlant� de�ildir.

8.  Terör

Terör örgütleri halk� korkutmak ya da bir hükümeti veya 
uluslararas� örgütü herhangi bir eylemi gerçekle�tirmeye 
veya gerçekle�tirmekten kaç�nmaya zorlamak amac�n� güde-
rek �iddet eylemleri gerçekle�tirmektedirler. Terör örgütle-
ri teorik olarak politik bir ajandaya sahiptir. Bu nedenle as�l 
amaçlar� gelir elde etmek de�ildir. Ancak bu örgütler faali-
yetlerini devam ettirmek için önemli miktarda fona ihtiyaç 
duyarlar. Terör örgütlerinin faaliyetlerinin � nansman� için 
fon sa�lanmas�, toplanmas�, bu fonlar�n muhafaza edilmesi, 
de�erlendirilmesi ve terör eylemleri ve di�er ihtiyaçlar� için 
örgüt üyelerine ula�t�r�lmas� terörün � nansman� olarak isim-
lendirilebilir (Ayk�n : 2010)
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Kay�t d��� ekonomi ve yasalara uymama, ekonomik ve 
toplumsal anar�inin ve kaosun olu�mas�na neden olmakta-
d�r. Ekonomik anlamda hayat standard� yüksek olan toplum-
larda bireylerin devlet otoritesine kar�� ba�kald�r� gösterme 
e�ilimleri oldukça dü�üktür. Tarihe bakt���m�zda sava�lar�n 
birço�unun alt�nda yatan nedenler aras�nda devletin koymu� 
oldu�u vergilerin yüksek olmas� ve ekonomik ç�karlar�n bir-
biri ile çat��mas� önemli yer tutmaktad�r.

Terörün ortaya ç�kmas�n�n yan�nda onu ayakta tutacak 
ekonomik güç tamam�yla kay�t d��� ekonomiden elde edilen 
gelirlerden sa�lanmaktad�r. Terör örgütleri de t�pk� maryalar 
gibi faaliyetlerini � nanse edecek fonlar� sa�layacak suç gelir-
lerini özellikle uluslararas� malî dola��mlar içinde aklamakta-
d�rlar. Terörün ekonomik olarak � nansman�n� sa�layan ba�l�-
ca unsurlar;

• Silah kaçakç�l��� ve ticareti
• Uyu�turucu ticareti,
• Kara para aklama
• Gasp
• Haraç
• Fidye için adam kaç�rma,
• Kalpazanl�k,
• Doland�r�c�l�k

gibi pek çok suç faaliyetinden elde edilen gelir terörün 
� nansman� için önemli bir kaynak haline gelmi�tir. Yukarda 
saym�� oldu�umuz maddeleri inceledi�imizde kay�t d��� eko-
nominin suç ekonomisi alt ba�l���nda yer ald���n� görmek-
teyiz. Bu tür faaliyetlerden elde edilen gelirlerin çok büyük 
rakamlara ula�t���n� söylemek mümkündür.

Suç faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin büyüklü�ü göz 
önüne al�nd���nda ortaya muazzam rakamlar ç�kmaktad�r. 
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Bu tür faaliyetler gerçekle�tirilirken bir yandan devletin kol-
luk kuvvetleri yasal olmayan faaliyetlerin tespitine ve önle-
nilmesine yönelik çal��malar gerçekle�tirmektedir. Örne�in 
uyu�turucu ticareti yapan ki�ileri kontrol ederek uyu�turucu 
tra� �ini bitirmek için çal��malar yapmaktad�r. Burada kar��-
m�za �u sorular ç�kmaktad�r. Devlet bu tür faaliyetlerin ger-
çekle�mesine yasal olarak izin verip yüksek oranlarda vergi 
koyup gelir elde etmesi mümkün mü ? Yani uyu�turucu mad-
delerinin al�m� ve sat�m� piyasada serbest olsun ama devlet 
bunlardan yüksek oranda vergi als�n yakla��m� olmal� m�d�r 
? Kan�m�zca bu tür faaliyetlerden elde edilen gelirler yan�n-
da ödenecek toplumsal fatura daha kabar�k olacakt�r. �öyle 
ki uyu�turucu ve alkol ba��ml�lar�n� rehabilite etmek için 
rehabilitasyon ve sa�l�k merkezlerinin kurulmas�, personel 
istihdam edilmesi ba�ta olmak üzere toplum içinde madde 
ba��ml�s� insan say�s�n�n artmas�n�n maliyeti ölçülemeyecek 
boyutlara ula�acakt�r. �kinci sorun �u; Kumar, fuhu� gibi faa-
liyetlerden elde edilen gelirler vergilendirilmeli midir ?

Gizli fuhu� yapanlar�n, kumar oynayanlar�n, h�rs�zl�k ya-
panlar�n kendi nam ve hesaplar�na ba��ms�z ve devaml� ola-
rak, beceriye ve ihtisasa dayanarak, kendisine veya ba�kas�na 
ait bir evde, otel odas�nda, arabada, sokaklardaki faaliyetleri 
kar��l��� elde ettikleri kazançlar� da bir serbest meslek kazan-
c� niteli�indedir. GVK’nun 66 nc� maddesi uyar�nca, serbest 
meslek faaliyetini devaml� meslek olarak ifa eden gizli fuhu� 
yapanlar, kumar oynayanlar, h�rs�zl�k yapanlar serbest meslek 
erbab�d�r. Suç te�kil eden bir � il dolay�s�yla gelir elde ediliyor-
sa, yasalara göre elde edilen gelir üzerinden vergi al�nmas� ge-
rekmektedir.Elde edilen gelirin bir k�sm�n�n vergilendirilme-
si, ba�l� ba��na geliri elde eden ki�i aç�s�ndan sevimsiz olmas� 
bile cayd�r�c� olabilecekken bir de vergi kanunlar�nda yer alan 
ceza hükümlerinin uygulanmas� durumunda oldukça a��r 
ekonomik yapt�r�mlar gündeme gelecektir. Bu �ekilde yasala-
ra, hukuka veya genel ahlaka da ayk�r� olsa tüm kazançlar�n 
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vergilendirilmesi söz konusu olaca�� gibi suç i�leyen ki�ilerle 
ekonomik mücadele de mümkün olabilecek, cezalar�n cayd�-
r�c�l�k gücünün azald��� günümüzde, “tamamen duygusal” 
gerekçelerle i�lenen suçlarla, yine ayn� yöntem uygulanarak 
ba� edilebilecektir. “Haydan gelenin huya gidece�i”, kaybe-
dilen onura ra�men önemli bir getirinin de kalmayaca�� bu 
i�lerle kimse u�ra�mak istemeyecektir.(http://vvww.vergi-
danismani.com/yazdir.asp?id=542)

SONUÇ VE DE�ERLEND�RME

Kay�t d��� ekonomi, yap�lan dokümantasyon taramalar�n-
dan elde edilen kavramsal ve kuramsal sonuçlara göre resmi 
kay�tlarda görünmeyen milli gelir hesaplamalar�na dâhil edi-
lemeyen, belgelendirilemeyen, gizlenen ama asl�nda ya�ayan 
ve i�leyen bir ekonomidir. Kay�t d��� ekonomi kendi içinde iki 
farkl� kategoride ele al�nabilir; Enformel-marjinal-ekonomi ve 
yer alt� suç ekonomisi. Di�er bir ayr�m ise yeralt� ekonomisi-
yasad��� faaliyetler yar� kay�tl� ekonomi; gelirin yasal olarak 
kay�t d���nda tutulmas�, gelirin yasalara ayk�r� olarak kay�t 
d���na ç�kar�lmas� ve kay�tlara hiç girmeyen ekonomi olarak 
belirlenebilir.

Kay�t d��� ekonominin temel özelliklerine bakacak olursak; 
yasalara ayk�r� olmas�, gelir ya da fayda elde amac�n�n olma-
s�, istatiksel olarak ölçülememe, ekonomik sisteme uygunluk, 
ekonomik faaliyetlerin düzensiz olmas�, vergilendirmemi� 
olmas� ve ahlaki normlara – kurallara – ayk�r� olmas� olarak 
özetlenebilir. 

Kay�t d��� ekonominin temel özellikleri �u �ekilde özetle-
nebilir: yasalara ayk�r�l�k, fayda elde etme amac�, istatiksel 
olarak ölçülememe, ekonomik sisteme uygunluk, faaliyetle-
rin düzensiz olmas�, vergilendirilmemi� olmas�, ahlaki norm-
lara ayk�r�l�ktan olu�ur. 
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Kay�t d��� ekonominin toplum üzerine etkileri ya da top-
lumsal maliyeti denilince �u de�i�melerin ev olgular�n ortaya 
ç�kt���n� söyleyebiliriz. K�rdan kente göçün getirdi�i maliyet-
ler, kad�n i�çili�i, çocuk i�çili�i, i�siz kalma korkusu, çarp�k 
kentle�me göze çarpar. Ayr�ca rü�vet ve yolsuzluk organize 
suç örgütlerinin ortaya ç�kmas�d�r. 

Toplumda psikolojik ve kültürel de�i�im; yurtta�l�k bilin-
cinin ve ahlak�n yitirilmesi (yozla�ma), anti - sosyal davra-
n��lar�n artmas� ve yay�lmas� ve aile birli�inin tehdit alt�na 
girmesi olarak görülür. Bunlara ek olarak demokratik kül-
türün yozla�mas� terör ve �iddet olaylar�n�n artmas� olarak 
özetlenebilir.
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��S�ZL�K KONUSUNDA ORTAYA ÇIKAN
YEN� TEOR�K YAKLA�IMLAR

Yrd.Doç.Dr. Mevlüt KARABIÇAK*

Ar�.Gör.Gülsüm ATMACA**

ÖZET

Hemen her ülkede i�sizlik ve en	 asyon konusunun en 
temel sorunlar aras�nda yer ald��� görülmektedir. Özellikle 
en	 asyonun gelir da��l�m�, büyüme ve istihdam üzerindeki 
negatif etkilerinin tüm toplumlara olumsuz yans�malar� bu-
lunmaktad�r. A.V.Philips’in �ngiliz ekonomisinin 1861- 1957 
y�llar�na ait i�sizlik ve en	 asyon oran� verilerinden yararla-
narak elde etti�i bulgulara göre, en	 asyonla i�sizlik aras�nda 
negatif bir ili�ki bulunmaktad�r. Bu yakla��ma göre en	 asyo-
nu dü�ürmek için uygulanan s�k� maliye ve para politikalar�-
n�n en	 asyonu dü�ürüp i�sizli�i artt�raca��, geni�letilmi� ma-
liye ve para politikalar�n�n ise i�sizli�i dü�ürüp en	 asyonu 
art�raca�� kabul edilmektedir. Bunun nedeni en	 asyonu dü-
�üren s�k� maliye ve para politikalar�n�n sermaye maliyetini 
yükseltmesi ve getirisi dü�ük yat�r�mlar�n yap�lamamas�d�r. 
Yat�r�m miktar�n�n azalmas�, ekonominin yava�lamas�na ve 
i�sizli�in artmas�na yol açmaktad�r. Bunun tersi durumunda 
ise sermaye maliyetleri dü�ece�i için, dü�ük getirili yat�r�mlar 
bile kolayca yap�labilir hale gelmekte ve i�sizlik azalmakta-
d�r. ��sizlik ile en	 asyon aras�ndaki ili�kiyi aç�klamada önem-
li bir yer tutan bu yakla��m zamanla de�i�mi� ve Edmund 
Phelps ile Milton Friedman taraf�ndan do�al i�sizlik teorisi 
ortaya at�lm�� bulunmaktad�r. Do�al i�sizlik oran� teorisinin 

* SDÜ ��BF, �ktisat Bölümü Ö�retim Üyesi.
** SDÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çal��ma Ekonomisi ve Endüstri �li�kileri 

Anabilim Dal� Ar�.Görevlisi.
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iki de�i�ik yorumundan birisi, ayarlanabilir beklentiler hipo-
tezi di�eri ise rasyonel beklentiler hipotezidir. Bu çal��mada 
istihdam ve i�sizlik konusu irdelenmekte ve bu konuda öne 
ç�kan yeni teorik yakla��mlar incelenmektedir.

Anahtar Kelimeler: �stihdam, ��sizlik, Emek piyasas�, Üc-
ret, Bo� Zaman

G�R��

K�sa dönemde i�sizlik ve en	 asyon aras�nda bir de�i�- to-
ku� ya�and��� gözlemlense de uzun dönemde en	 asyon ve 
i�sizlik aras�nda uyumlu tek bir en	 asyon oran� bulunma-
maktad�r (SEY�DO�LU 2006: 704). Çünkü uzun dönemde 
yat�r�mlar� ço�altan dü�ük sermaye maliyeti, ancak istikrarl� 
ülkeler için geçerli bir durumdur. Konuya bu aç�dan yakla��l-
d���nda, i�sizli�i azaltman�n en önemli yollar�ndan birisinin 
ekonomik istikrar� sa�lamak oldu�u söylenebilir. Ancak bu-
nun sa�lanm�� olmas� i�sizli�in olmayaca�� anlam�na gelmez. 
Çünkü ekonomik istikrar sa�lanm�� olsa dahi yine de i�sizlik, 
ba�ka nedenlerden dolay� yüksek oranda görülebilir.

Son y�llarda hem AB ülkelerinde hem de ülkemizde i�siz-
li�in giderek artt��� gözlemlenmektedir. Ülkemizde i�sizlik 
oranlar� özellikle 2009 y�l�nda çok yükselmi�tir. 2010 y�l�n�n 
ilk iki çeyre�inde ya�anan yüksek büyüme ile i�sizlik oran-
lar� 2010 Haziran itibariyle (%10,5) belirli bir ölçüde dü�mü� 
olsa bile, bu oran 2009 öncesi rakamlara göre (2008 Haziran 
itibariyle %9, 2009 Haziran itibariyle %13) hala oldukça yük-
sektir. Bu durum a�a��daki Tablo 1’den de izlenebilir. Bunu 
sadece en	 asyon ve i�sizlik aras�ndaki negatif ili�kiye ba�la-
mak elbette do�ru de�ildir. Özellikle küresel krizlerin hem iç 
hem de d�� talebi büyük ölçüde dü�ürerek üretimi azaltt��� ve 
bu durumun da i�sizli�in artmas�nda önemli bir rol üstlen-
di�i söylenebilir. Ülkemizin son y�llarda ya�ad��� büyük cari 
aç�klar�n da i�sizli�in artmas�nda önemli bir etken te�kil etti�i 
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dü�ünülmektedir. Zira ülkemizdeki cari aç�klar büyük ölçü-
de d�� ticaret aç�klar�na dayanmaktad�r. �ayet bir ülke sürekli 
olarak d�� ticaret aç��� veriyorsa o ülke üretti�inden daha çok 
tüketiyor demektir. Bir ülkenin sürekli olarak üretti�inden 
çok tüketmesi, o ülkenin kendi i�sizleri yerine ba�ka ülke i�-
sizlerine istihdam sa�lamas� anlam�na gelmektedir. 

Tablo 1: Türkiye’de Y�llara Göre ��gücüne Kat�l�m ve
   ��sizlik Oranlar� 

TÜRK�YE
2004 2005 2006 2007 2008 2008

(Haziran)
2009 2009

(Haziran)
2010
(Haziran)

Kurumsal olmayan 
nüfus (000)

70556 71611 72606 68897 69724 69628 70542 70505 71307

15 ve daha yukar� 
ya�taki nüfus (000)

49906 50826 51668 49215 50772 49946 51686 51644 52503

��gücü (000) 24289 24565 24776 23523 23805 24793 24748 25216 26239

�stihdam (000) 21791 22046 22330 21189 21194 22557 21277 21947 23488

��siz (000) 2 498  2520 2446 2333 2611 2237 3471 3269 2751

��gücüne kat�lma 
oran� (%)

48,7 48,3 48,0 47.8 46,9 49.6 47,9 48,8 50,0

�stihdam oran� (%) 43,7 43,4 43,2 43.1 41,7 45.2 41,2 42,5 44,7

��sizlik oran� (%) 10,3 10,3 9,9 9.9 11,0 9.0 14,0 13,0 10,5

Tar�m d��� i�sizlik 
oran� (%)

14,7 13,6 12,6 12.6 13,6 11.7 17,4 16,4 13,4

Genç nüfusta 
i�sizlik oran�(1)(%)

19,7 4,5 18,7 19.6 20,5 17.6 25,3 23,7 19,1

��gücüne dahil 
olmayanlar (000)

25616 26261 26892 25692 26967 25153 26938 26428 26264

Kaynak: http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=17
    (Eri�im Tarihi 04.10.2010)



333

12. Çal��ma Ekonomisi ve Endüstri �li�kileri Kongresi

1. �ST�HDAM VE ��S�ZL��E A�T
 KAVRAMSAL ÇERÇEVE

Günlük dilde istihdam, hizmete almak ve çal��t�rmak 
anlamlar�na gelmektedir. Ancak literatürde istihdam kav-
ram�na, dar ve geni� anlamda farkl� anlamlar yüklenebil-
mektedir. Dar anlamda istihdam denilince sadece emek 
faktörünün kullan�m� akla gelmekte, geni� anlamda istih-
dam kelimesinden ise eme�in yan� s�ra do�al kaynaklar, 
sermaye gibi di�er faktörlerin de istihdam� anla��lmakta-
d�r. �stihdam kavram� eksik istihdam, tam istihdam ve a��r� 
istihdam olmak üzere üçlü bir ay�r�ma tabi tutulmaktad�r 
(PEK�N 2005:104–109). Eksik istihdamdan kas�t, üretim ola-
naklar�n�n tümünün kullan�lamad��� bir durumdur. Tam 
istihdamdan kas�t, üretim olanaklar�n�n tümüyle kullan�l-
d���, a��r� istihdamdan kas�t ise mevcut kaynaklar�n a��r� 
kullan�ld���d�r.

Eksik istihdam toplumsal refah� azalt�c� bir etki do�ura-
ca�� için tasvip edilemez. Kaynaklar�n a��r� kullan�m� ise sos-
yal maliyetleri art�rabilir, ürün kalitesi ve miktar�n� olumsuz 
etkileyebilir. Bu nedenle istihdamdan söz edilirken hede	 e-
nen �ey tam istihdamd�r. Çünkü kaynaklar�n en verimli bir 
biçimde tam olarak kullan�lmas� ayn� zamanda üretim et-
kinli�ini de ifade etmektedir. Zaten hem üretim hem de tü-
ketimde etkinlik sa�land��� ölçüde optimal kaynak da��l�m� 
da gerçekle�mi� olmaktad�r. Esasen bir ülkede, çal��ma iste�i 
ve yetene�i olan her birey çal���r durumda ise o zaman di�er 
faktörlerinde tam olarak kullan�ld��� var say�lmaktad�r. Fakat 
gerek yap�sal ve gerekse geçici pek çok nedenden dolay� bu 
durum nerede ise imkâns�zd�r. Dolay�s�yla hemen her ülkede 
belli bir i�sizlik oran� bulunmaktad�r. Buna do�al i�sizlik ora-
n� da denilmektedir. Ancak her ülkenin do�al i�sizlik oran� 
farkl� farkl�d�r.
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��siz (unemployed) kelimesi i� kelimesinden türetilmi� 
olumsuzluk ifade eden bir kelimedir. ��sizlik (unemploy-
ment) kavram� ise i�siz kelimesinden türetilmi� olumsuz bir 
kavramd�r. ��siz, ya�� 15 ve daha yukar� olup bir i�i bulunma-
yan, piyasada geçerli ücret düzeyinde çal��maya haz�r olan ve 
bir i� bulmak için çaba gösteren kimsedir (ERTEK 2009: 319). 
Bir ülkede i�sizlerle çal��anlar�n (employed) toplam� i� gücü-
nü (Labor force) olu�turmaktad�r. ��sizlik oran� ise; i�sizler sa-
y�s�n�n i�gücü say�s�na bölünmesiyle hesaplanmaktad�r.

��gücü = ��sizler + Çal��anlar

��sizlik oran� (u) = ��sizler Say�s� / ��gücü’ dür.

2. ��S�ZL�K TÜRLER�

��sizlik türlerini a�a��daki gibi s�ralamak mümkündür 
(ÜNSAL 2007: 91–94; PEK�N 2005: 108–109; CASE 1999: 
506–507).

• Geçici (arizi, friksiyonel) i�sizlik (frictional unemployment)

• Yap�sal i�sizlik (structural unemployment)

• Teknolojik i�sizlik 

• Do�al i�sizlik(natural rate of unemployment)

• Devrevi (çevrimsel) i�sizlik (cyclical unemployment)

• Mevsimlik i�sizlik

• Konjonkturel i�sizlik

• Aç�k i�sizlik ve gizli i�sizlik

• �radi ve gayri iradi i�sizlik gibi çe�itleri bulunmaktad�r.

Friksiyonel i�sizlik i�gücü piyasas�ndaki ola�anüstü hare-
ketlilikten dolay� ortaya ç�kan bir i�sizlik türüdür. Ekonomide 
ya�anan yap�sal de�i�iklikler de i�sizli�e yol açabilmektedir. 
Yap�sal i�sizli�in di�er bir türü, teknolojik de�i�melerden 
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kaynaklanmaktad�r. Geleneksel olarak nispeten emek yo�un 
üretim teknikleri kullanan endüstrilerin zamanla makinele�-
mesi ve sermaye yo�unlu�unu art�rmas� ile olu�an i�sizli�e 
teknolojik i�sizlik denilmektedir. Friksiyonel i�sizlikle yap�sal 
i�sizli�in varl��� ekonomide bir do�al i�sizlik oran�n� günde-
me getirmektedir. Do�al i�sizlik oran�n� belirlemek hem zor 
hem de dönemlere ve ülkelere göre de�i�ebilmektedir. Örne-
�in baz� geli�mi� ülkeler için do�al i�sizlik oran�n�n 1960’larda 
%2,5- 3, 1970’lerde %6–7, 1980’lerde ve 1990’larda %5–6 civa-
r�nda oldu�u hesaplanmaktad�r (YILDIRIM 2007: 350–353).

Do�al i�sizlik oran�n� literatüre kazand�ranlardan biri-
si Friedman’d�r. Friedman do�al i�sizlik oran�n�, her hangi 
bir andaki reel ücretler üzerinde de�i�me bask�s� yaratma-
yan bir i�sizlik olarak tan�mlamaktad�r. Bu nedenle do�al 
i�sizlik oran�: NAIRU (Non- Accelerating In	 ation Rate of 
Unemployment) olarak ta adland�r�lmaktad�r. Aç�k i�sizlik, 
bir ki�inin para kazanmak ve geçimini sa�lamak üzere ya-
paca�� bir i�inin olmamas�, gizli i�sizlik ise bir ki�inin çal�-
��yor görünmesine ra�men o ki�inin i�ten ayr�lmas� halinde 
üretimde bir azalma olmamas� durumudur. Devrevi i�sizlik 
bir ekonomide dönemler itibariyle ortaya ç�kan i�sizlik olup, 
mevsimlik ve konjonkturel olarak iki biçimi bulunmaktad�r 
(ÜNSAL, 2007: 91-94).

��sizli�i azaltmaya yönelik politikalar�n belirlenmesinde, 
emek piyasas�ndaki i�sizlik türünün belirlenmesinin büyük 
önemi bulunmaktad�r. ��sizli�in nedeni, reel ücretlerin pi-
yasa denge düzeyinin üstünde olmas�na ba�l� olarak ortaya 
ç�kan bir dengesizlikten kaynaklan�yorsa, o durumda reel 
ücretlerin dü�ürülmesini amaçlayan politikalar, bu tür i�-
sizli�i azaltmada i�e yarayabilir. Ancak piyasadaki i�sizlik 
türü, denge i�sizlik düzeyinde ise bu durumda reel ücretle-
rin dü�ürülmesine yönelik politikalar�n etkisi olmayacakt�r 
(AKYILDIZ, 2010: 266).
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3. ��S�ZL���N TEMEL ÖZELL�KLER�

ABD i�gücü piyasas� üzerine yap�lan ara�t�rmalar, i�siz-
li�in baz� temel özelliklerini ortaya ç�karm��t�r. Bu özelikleri 
�u �ekilde aç�klamak mümkündür (DORNBUSCH, FISCHER 
1998: 507–508). 

• Ya�, cins ve deneyimlere göre belirlenen gruplar aras�nda 
i�sizlikte büyük de�i�imler olabilmektedir.

• ��gücü piyasas�nda yüksek dönü�üm oran� söz konusudur. 
Her y�l istihdama kat�lanlar�n ve i�ten ayr�lanlar�n say�s�, 
çal��an ve i�siz say�s�na göre çok daha yüksektir.

• Bu dönü�üm oran�n�n büyük bir k�sm� çevrimseldir. Eko-
nominin negatif büyüme dönemlerinde i�ten ç�karmalar, 
geni�leme dönemlerinde ise gönüllü ayr�lmalar daha yük-
sektir.

• Geli�mi� bir ülkedeki i�sizlerin ço�unu uzun dönem i�siz 
kalanlar olu�turmaktad�r.

• Bir ülkedeki kali� ye i�çiler i�ini kaybetse bile bu bir geçici 
durumdur ve bu gruptakiler k�sa sürede yeniden i� bula-
bilmektedirler.

4. ��S�ZL���N MAL�YETLER�

Günümüzde i�sizlik en sevimsiz olgulardan biridir. ��siz 
kalan bireyin sadece geliri ve ya�am standard� dü�mekle kal-
may�p baz� olumsuz psikolojik etkilere de maruz kalmaktad�r. 
��sizlik süresinin uzun sürmesi halinde bu olumsuz etkiler 
daha da derinle�mektedir. Yak�n geçmi�te ya�an�lan küresel 
kriz ortam�nda a��r� talep azalmas� nedeniyle üst üste üretim 
birimleri üretime ara vermi� ya da üretimini azaltm�� ve bu 
nedenle i�sizlerin say�s� büyük ölçüde artm��t�r. Bu olumsuz 
tablo gerek te�vik politikalar�, gerekse i�sizlik sigortalar� dev-
reye sokularak en aza indirilmeye çal���lm��t�r. Ayn� küresel 
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krizin olumsuz etkileri ba�ta ABD ve AB ülkeleri olmak üzere 
nerede ise tüm dünyada oldukça derin hissedilmi�tir. 

��sizli�in hem ekonomik hem de sosyal maliyetleri bu-
lunmaktad�r. ��sizli�in yol açt��� ilk maliyet ekonominin tam 
istihdamda olmamas� nedeniyle üretimde ortaya ç�kan ka-
y�plard�r. �kinci olumsuz etki gelir da��l�m� üzerinde ortaya 
ç�kmaktad�r. Üçüncü önemli bir noktada i�sizli�in i�sizlerin 
ruh sa�l���n� bozmas�d�r (YILDIRIM, 2006:357–358). ��sizli�in 
ekonomik maliyeti, Gayri Sa�  Yurtiçi Hâs�la (GDP) aç��� kav-
ram� ile ölçülmektedir. GDP aç���; do�al (potansiyel) GDP ile 
reel (gerçekle�en) GDP aras�ndaki negatif farkt�r ve tan�m ge-
re�i devrevi i�sizli�in üretimde yol açt��� kayb� yarat�r (ÜN-
SAL, 2010: 376- 377). 

GDP Aç��� = Reel GDP- Do�al GDP 

��sizli�in ekonomik maliyetini temsil eden GDP Aç���; 
mutlak bir de�er yerine, yüzde bir de�er olarak da ifade edil-
mektedir. Bu durumda formül:

GDP Aç���= Reel GDP- Do�al GDP/ Do�al GDP �ekline 
dönü�mektedir.

��sizlik bir toplumda giderek yayg�n hale gelirse toplum-
sal bar���n bozulmas�, ahlaki çöküntü ve istenmeyen pek çok 
negatif geli�me üst üste tezahür edebilir. Bunlara ra�men i�-
sizli�in ekonomi üzerinde baz� olumlu etkilerinden de söz 
edilebilir. Özellikle geli�mekte olan ülkelerde ücretlerin dü�-
mesine, üretim maliyetlerinin azalmas�na ve geçici de olsa bir 
rekabet gücü olu�mas�na katk� sa�layabilir. 

5. �ST�HDAM VE ��S�ZL�K TEOR�LER�

Hemen her ülkede çözülmesi gereken sorunlar�n ba��nda 
i�sizlik konusu gelmektedir. Çünkü bir ülkede i�sizlik ekono-
mik, sosyal ve siyasal pek çok soruna neden olabilmektedir. 
��sizlik konusunda öne ç�km�� birçok yakla��m söz konusu-
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dur. Bir ülkede istihdam ne kadar güçlüyse, i�sizlik o kadar 
dü�ük olmakta ve insanlar�n kendilerine olan güven duygusu 
o ölçüde artmaktad�r. Bir ülkedeki sosyal sorunlar�n azalmas�, 
çal��ma bar���n�n artmas� ve ya�am kalitesinin yükselmesinin 
temel ko�ullar�ndan belki de en önemlisi i�sizlik sorunun en 
aza indirilmesidir. Bu nedenle istihdama ili�kin yakla��mlar�n 
gözden geçirilmesinde yarar görülmektedir. 

5.1. KLAS�K �ST�HDAM TEOR�S�

Ücret ve � yatlar�n tam esnek oldu�u, bilgi yetersizli�i, 
bekleyi� hatas� ve para yan�lg�s� gibi durumlar�n�n bulunma-
d��� varsay�m�na dayal� klasik yakla��ma göre piyasa ba�ar�-
s�zl�klar�n�n da bulunmamas� ko�uluyla i�leyen bir piyasada, 
ekonomi tam istihdam düzeyinde dengeye gelmektedir (GÜ-
RAN,1999: 222). Emek arz ve talebinin otomatikman e�itlen-
di�i tam istihdam denge ücret düzeyinde sadece friksiyonel 
i�sizlik ortaya ç�kmaktad�r. Dolay�s�yla bir ekonomide sürekli 
i�sizli�in ya�anabilmesi için piyasa kusurlar�n�n i� piyasas�n� 
denge durumundan uzakla�t�rmas� gerekmektedir (AKYI-
DIZ, 2010: 262). Emek piyasas�, � rmalar�n ve bireylerin emek 
arz ve taleplerinin toplu büyüklükler olarak kar��la�t�klar� bir 
zemindir. Emek piyasas�ndaki, � rma ve ailelerin rolleri, mal 
ve hizmet piyasas�ndan oldukça farkl�d�r. Mal piyasas�nda-
ki bir ürün � rmalar taraf�ndan arz ve aileler taraf�ndan talep 
edilirken, emek piyasas�nda bunun tam tersi ya�anmakta ve 
emek � rmalar taraf�ndan talep edilirken, aileler taraf�ndan arz 
edilmektedir. Yani i� gücü talebi bir nevi türev taleptir. Firma-
lar, ne kadar çok ürün üretirse o kadar çok i�çi talep edecek ve 
o kadar çok i�çi istihdam edilecektir (PAYA, 2007: 92).

Emek piyasas�n�n i�leyi�i ile ilgili temel sorulardan biri, 
emek arz ve talebinin reel ücretin mi, yoksa parasal (nominal) 
ücretin mi bir fonksiyonu oldu�udur. Bu durum özellikle ek-
sik bilgi ve bekleyi� hatalar�yla para yan�lg�s�n�n söz konusu 
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oldu�u ortamlarda daha da önem kazanmaktad�r. Emek ta-
lebi genelde reel ücretin bir fonksiyonu olarak ele al�n�rken, 
emek arz� tam bilgi varsay�m�na dayanan klasik yakla��m d�-
��nda, parasal ücretin bir fonksiyonu olarak ele al�nmaktad�r. 
Konuya klasik yakla��m aç�s�ndan bak�ld���nda, emek arz ve 
talebinin reel ücretlerin bir fonksiyonu oldu�u görülmekte-
dir (GÜRAN,1999:204–205). Ancak emek talebi reel ücretlerin 
azalan bir fonksiyonudur. Yüksek ücret düzeylerinde üretim 
maliyetleri de artt��� için, � rmalar ürün � yatlar�n� yükseltmek 
zorunda kalmaktad�r. Ürün � yatlar�n�n yükselmesi ise mal ta-
lebini dü�ürmektedir. Bu durumda � rmalar kaç�n�lmaz olarak 
üretimlerini azaltmakta ve dolay�s�yla emek talebi dü�mekte-
dir. Oysaki emek arz�, reel ücretlerin artan bir fonksiyonudur. 
Reel ücretler artt���nda yüksek ücret düzeylerinde daha çok 
çal��mak isteyenler olacak ve sonuçta emek arz� artacakt�r.

5.2. KLAS�K �ST�HDAMDA MARJ�NAL�ST YAKLA�IM

�� hayat�nda pek çok ki�inin, çal��ma süresi üzerinde s�-
n�rl� bir kontrol gücü vard�r. Ya size önerilen çal��ma süresini 
kabul eder ya da i�i kabul etmezsiniz. Bununla birlikte, emek 
arz�n�n belli bir mant��� söz konusudur. Bir i�çinin bir i�te ne 
kadar çok ya da az çal��aca�� seçiminin kendi elinde oldu�u 
varsay�m� alt�nda, böyle bir durumdaki bireyin neden müm-
kün oldu�unca çok çal��maz oldu�u sorusuna cevap arayal�m. 
Çünkü emek arz eden her �eyden önce bir insand�r ve zama-
n�n� ba�ka türlü de kullanmak isteyebilir. Çal���larak geçirilen 
her saatin alternati� , ayn� zamanda daha zevkli geçirebilece�i 
ba�ka bir aktivite de olabilir. Bir i�çi tercihini çal��madan yana 
yaparsa, o zaman geçirmeyi dü�ündü�ü di�er zevkli aktivi-
teden vazgeçmi� olacakt�r. Dolay�s�yla daha çok çal��man�n 
alternatif maliyeti, vazgeçilen di�er aktivitedir. Bireyler çal�-
��rken elde ettikleri gelirle, ihtiyaç duyduklar� birçok mal ve 
hizmeti sa�lam�� olurlar. Bir bireyin, ne kadar çok çal���rsa o 
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kadar çok mal ve hizmet sat�n alabilece�i varsay�m� alt�nda, 
her fazla çal��ma süresi, ilave bir sat�nalma gücü olu�turacak-
t�r. Öyleyse her ilave sat�n alma gücü, çal��mayarak geçirilen 
bo� zaman�n bir alternati� dir.

Bo� zaman� özellikle bo�a geçirilen bir zaman dilimi olarak 
dü�ünmek do�ru de�ildir. Çünkü daha fazla çal��ma ile elde 
edilecek ek sat�nalma gücü yerine geçecek bo� zaman�n, belli 
bir ekonomik maliyeti bulunmaktad�r. Bu nedenden dolay� 
bo� zaman�, ekonomik bir mal gibi dü�ünmek de mümkün-
dür. Bir ki�inin sat�n al�p tüketti�i baz� mal ve hizmetler nas�l 
onun faydas�n� art�r�yorsa, ki�inin ailesine daha çok zaman 
ay�rmas� ve baz� hobilerini gerçekle�tirecek yeterli bir zama-
n�n�n olmas� da faydas�n� art�rabilecektir. Bu durumda opti-
mum çal��ma süresinin ne kadar olmas� gerekti�i sorusu kar-
��m�za ç�kabilir. Marjinalist yakla��m da denilen bu yakla��ma 
göre (PAYA, 2007: 97–100) rasyonel davranan bir birey, bir saat 
fazla çal��t���nda sa�layaca�� ilave sat�nalma gücünün marji-
nal faydas� ile ho� vakit geçirece�i bir saat bo� zaman�n mar-
jinal faydas�n� kar��la�t�racakt�r. E�er 1 saat fazla çal��man�n 
yaratt��� ek sat�nalma gücünün marjinal faydas�, bir saat bo� 
kalmakla elde edece�i marjinal faydadan daha büyükse, fazla 
çal��maya devam edilecektir. Bu durum ek sat�nalma gücü-
nün marjinal faydas�yla, çal��mayarak bo� kalmakla elde ede-
ce�i marjinal fayda birbirine e�it oluncaya kadar sürecek ve 
marjinal faydalar�n e�itlendi�i noktada, optimal bir seçimde 
bulunmu� olacakt�r. (KRUGMAN, 2009: 528–529).

Emek arz� ile emek talebi aras�nda pozitif ili�kiden dolay� 
ücretler artt�kça emek arz� artmaktad�r. Böylece bo� zaman�n 
f�rsat maliyeti de artmaktad�r. Yani çal��mak yerine bo� zama-
n� tercih etmesinden dolay� vazgeçti�i para miktar� artmak-
tad�r. Burada ikame etkisi ve gelir etkisi olmak üzere iki etki 
ortaya ç�kmaktad�r. Di�er ko�ullar e�itken ikame etkisi, emek 
arz edeni daha az bo� zaman tüketip daha çok çal��mas� için 
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özendirmektedir. Yüksek ücret hadleri ise, emek arz edenleri 
daha güçlü k�lmaktad�r. Bu durumda yine di�er ko�ullar e�it-
ken ortaya ç�kan gelir etkisiyle, bireyler daha fazla bo� zaman 
tüketir ve daha az emek arz etmi� olurlar. Yani yüksek ücret 
düzeylerinde emek arz� e�risi negatif konuma gelebilir. Bu 
durum emek arz e�risinin e�iminin ikame ve gelir etkisine 
göre de�i�ebildi�ini göstermektedir. �ayet ikame etkisi gelir 
etkisinden güçlüyse, bireysel emek arz� e�risi pozitif e�im-
lidir. Tersi durumda, yani gelir etkisi daha bask�nsa bireysel 
emek arz e�risi negatif e�imli olacakt�r (PAYA, 2007: 97). �k-
tisadi yaz�nda hem pozitif hem de negatif e�imleri bir arada 
içeren bireysel emek arz e�risine, geriye bükülen bireysel arz 
e�risi denilmektedir. Emek arz e�risi, tercihlerde ve sosyal 
kurallardaki de�i�melere, nüfustaki de�i�melere, f�rsatlarda-
ki de�i�melere ve refahtaki de�i�melere göre yer de�i�tirebil-
mektedir (KRUGMAN, WELLS, 2010:529–532).

5.3. KEYNESÇ� �ST�HDAM TEOR�S�

Keynesyen ve Yeni Keynesyen Arz ko�ullar�nda, toplam 
talep yetersizli�ine ba�l� olarak ekonomi eksik istihdamda 
bulunabilmektedir. Keynes ve Keynesçi yakla��mlarda özel-
likle emek piyasas� dengesizliklerine vurgu yap�lmaktad�r. 
Keynesyen görü�teki emek arz e�risinin konumu, emek 
piyasas�ndaki dengesizli�in ba�l�ca nedeni olarak gösteril-
mektedir. Keynes’e göre ücret düzeyi, ekonomik olmaktan 
çok sosyolojik bir olgudur. ��çiler talep edecekleri ücret ko-
nusunda di�er kesimlerde çal��anlar�n ücretlerini temel al-
maktad�rlar. Ayr�ca ücret düzeylerinin dü�ürülmesine de 
tepki göstermektedirler (PAYA, 2007: 100). Ücret ve � yatlar�n 
özellikle a�a��ya do�ru esnek olmamas� nedeniyle ekonomi-
nin bu durumdan kurtularak tam istihdama yönelmesinin 
imkâns�z ya da çok zor oldu�unu kabul etmektedirler. Bu 
nedenle genelde eksik istihdam dengesi olarak nitelendiri-
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len bu durumdan kurtulmak için geni�letici yönde olacak 
bir talep yönetimi politikas�n�n yararl� olaca��n� öne sür-
mektedirler (GÜRAN,1999: 227).

Keynesyen arz ko�ullar� (Toplam arz e�risi ters L biçimin-
de) geçerli oldu�unda, tam istihdam durumunda izlenecek 
geni�letici politikalar, klasik teoride oldu�u gibi reel yönden 
etkisiz olacak ve bu politika tam d��lama etkisine yol açacak-
t�r. Klasik yakla��mda ekonomi tam istihdamda iken izlene-
cek daralt�c� politikalar, ücret ve � yatlar�n ayn� oranda dü�-
mesine yol açarak reel sonuçlar do�urmazken, Keynesyen 
bak��ta, ücret ve � yatlar�n a�a�� do�ru esnekli�inin bulunma-
mas� ya da yetersizli�ine ba�l� olarak, istihdam ve hâs�lada 
daralmalara ve eksik istihdama yönelime yol açabilecektir. 
(GÜRAN,1999: 229).

5.4. EKLEKT�K ��S�ZL�K MODEL�

Coen ve Hickman 1987 y�l�nda klasik ve keynesyen unsur-
lar� içeren bir modelle i�sizli�in çoklu nedenlerini çözmeye 
çal��m��t�r. Bu modelde klasik i�sizlik, keynesyen i�sizlik ve 
do�al i�sizlik alanlar� bir arada de�erlendirilmektedir. Model-
deki do�al i�sizlik oran�, emek piyasas� dengesinde ortaya ç�-
kan ve friksiyonel i�sizli�i temsil eden bir oran olarak ele al�n-
maktad�r. Modigliani ve Papademos taraf�ndan geli�tirilen ve 
do�al i�sizlik oran�yla e� anl� olarak kullan�lan NAIRU’nun 
ise belirsiz oldu�u görülmektedir. Bu modelde NAIRU, enf-
lasyonu art�rmayan ve do�al i�sizlik oran�n�n alt�nda ya da 
üstünde olabilen gözlemsel ve istatistikî bir oran olarak ka-
bul edilmektedir. Bu modelin i�sizli�in süreklili�ini dikkate 
almam�� olmas� bir eksiklik olarak görülmektedir. Çünkü i�-
sizli�in aç�klanabilmesi için teorinin; en	 asyon, en	 asyonu 
art�rmayan i�sizlik oran�, etkinlik ücreti ve histeri olgusunu 
kapsamas� gerekmektedir (AKYILDIZ, 2010: 274- 275).
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Layard ve arkada�lar� ise 1991 y�l�nda talep �oklar�, içe-
ridekiler etkisi, sendikalarca yap�lan toplu pazarl�k, i�sizlik 
ödenekleri, en	 asyon ve en	 asyonu art�rmayan i�sizlik oran� 
gibi unsurlar� kapsayan bir çal��ma yapm��t�r. Bu teori klasik 
ve Keynesyen unsurlar� içerdi�i için Smith bu modele ili�kin 
olarak eklektik kavram�n� kullanmaktad�r. Burada içerideki-
ler taraf�ndan elde edilen i� güvencesi önemli bir özendirme 
olup, ayr�ca � rmalar etkinlik ücreti uygulamas�na geçip piya-
sa dengesi üzerinde ücret ödeyerek ve i�gücünün maksimum 
çabas�n� öne ç�kararak kar maksimizasyonuna ula�abilmekte-
dirler (AKYILDIZ, 2010: 275- 276).

5.5. ENLASYON- ��S�ZL�K �L��K�S� VE
   PH�L�PS E�R�S�

Bu ili�kiyi ilk olarak inceleyip formüle eden iktisatç� 
A.V.Philips’dir. En	 asyonla i�sizlik aras�ndaki ili�kinin yönü-
nü ortaya koyan negatif e�imli philips e�risi üzerindeki çal��-
malar daha sonra çe�itli ülkeler için denenmi�tir (ERTÜRK, 
2006: 466). Philips bu ara�t�rmas�nda 1861- 1957 y�llar� aras�n-
da �ngiltere’deki nominal i�çi ücretleri ile i�sizlik oranlar�n� 
ele alarak kar��la�t�rm�� ve bu ikisi aras�nda de�i�- toku� ili�-
kisinin mevcut oldu�unu ortaya koymu�tur (ÜNSAL, 2007: 
323). Philips e�risi bir ekonomide ücretlerin yükseldi�i dö-
nemlerde istihdam düzeyinin gerileyerek i�sizli�in artt���, i�çi 
ücretlerinin �l�ml� seyretti�i dönemlerde ise i�sizlik oran�n�n 
azald���n� ortaya koymaktad�r. Bir ekonomide ücretlerin yük-
selmesinin, mal ve hizmet talebini art�rarak � yat art��lar�na 
neden olaca�� ili�kisinden hareketle P.S. Samuelson ve R.M. 
Solov bu kez en	 asyonla i�sizlik aras�ndaki ili�kiyi ara�t�r-
maya ba�lam�� ve sonuç olarak en	 asyon ve i�sizlik aras�nda 
bir de�i�- toku� ili�kisinin var oldu�u sonucuna ula�m��lard�r 
(PEK�N, 2005:109). Literatürde bu ili�kiyi aç�klayan Philips 
e�risine k�sa dönem Philips e�risi denilmektedir. 
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5.6. ENFLASYON - ��S�ZL�K �L��K�S�NE
   MONETER�ST YAKLA�IM

Orijinal Philips e�risi 1960’lar�n sonlar�ndan itibaren ba�-
ta Milton Friedman ve Edmund Phelps olmak üzere pek çok 
ekonomist taraf�ndan çok sert ele�tirilere maruz kalm��t�r. Bu 
ele�tirilerin oda��nda, Philips e�risinde i�sizlikle ücret-� yat 
en	 asyonu aras�ndaki ili�kinin nominal ücret üzerinden ku-
rulmu� olmas�d�r. Yani bu görü�e göre, emek arz� nominal üc-
retlerin bir fonksiyonudur. Genel Teoride de benimsenen bu 
yakla��m�n yetersizli�i anla��l�nca iktisatç�lar, emek arz�n�n 
reel ücretlerin bir fonksiyonu oldu�u, fakat gerçekle�en � yat 
düzeyinde tam bilgiye sahip olmayan i�çilerin, beklenen � yat 
üzerinden emek arz ettiklerini kabul ettiler. Bu �ekilde elde 
edilen e�riye, bekleyi�lerin dahil edildi�i Philips e�risi denil-
mektedir. Burada her alternatif beklenen en	 asyon haddine 
tekabül eden farkl� bir Philips e�risi olu�maktad�r (ÜNSAL, 
2007: 325). En	 asyonun önceden öngörülemeyen k�sm�n�n s�-
f�ra e�it oldu�u, bir ba�ka ifadeyle en	 asyon beklentilerinin 
tam olarak gerçekle�ti�i durumlar, ekonominin düzenli dura-
�an halleridir. Tam olarak tahmin edilebilen en	 asyon oran�, 
nispi � yatlar�n de�i�meyece�i bir durumu da yans�tmaktad�r. 
Bu nedenle böyle bir en	 asyon üretim ve istihdam düzeyi gibi 
reel de�i�kenler üzerinde hiçbir etki sa�lamayacakt�r (YILDI-
RIM, 2006: 378). ��te beklentiler eklenmi� philips e�risi, i�siz-
lik eksenini do�al i�sizlik oran�na kar��l�k gelecek �ekilde dik 
kesen bir do�ru haline gelecektir ki buna literatürde uzun dö-
nem philips e�risi denilmektedir (ÜNSAL, 2007: 325).

5.7. RASYONEL BEKLENT�LER VE PH�L�PS E�R�S�

Friedman ve Phelps’in analizinde uzun dönem ve k�sa 
dönem Philips e�rileri aras�ndaki fark intibakç� (uyarlay�c�, 
adaptif) beklentiler varsay�m�n�n bir sonucudur. Ancak bu 
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varsay�m�n tart��maya aç�k iki yönü bulunmaktad�r. �ntibak-
ç� beklentiler sistematik olarak sapmal� beklentilere yol aça-
bilir ve ekonomik birimler elde ettikleri bilgileri tam olarak 
de�erlendiremeyebilirler. Bir ba�ka ifadeyle, do�al has�la 
düzeyinde faaliyet gösteren bir ekonomide, karar birimleri 
mevcut dönemdeki en	 asyonun, geçmi� dönemlerdeki kadar 
olaca��n� bekledikleri için, cari dönemdeki en	 asyon geçmi� 
dönemdeki kadar olur ve para da geçmi� dönemdeki kadar 
de�er kaybeder. En	 asyonla bekleyi�ler aras�ndaki ili�kiyi 
vurgulayan bu duruma, en	 asyon ataleti de denilmektedir ( 
ÜNSAL,2007: 329). Oysaki rasyonel beklentiler teorisyenleri-
nin görü�ü, en	 asyonist beklentilerin t�pk� di�er beklentiler 
gibi ekonomide tam bilgiye sahip ak�ll� bireyler (rasyonel) ta-
raf�ndan olu�turuldu�u, her hangi bir yan�lg�n�n söz konusu 
olamayaca��, beklentilerin tek tek olmasa da ortalama olarak 
gerçekle�ecek en	 asyon oran�na e�it olaca�� �eklindedir. 

Esasen rasyonel beklentiler yakla��m�nda da bir philips 
e�risi ili�kisi bulunmaktad�r. Ancak buradaki temel fark 
politika uygulay�c�lar�n, en	 asyon oran�n�n beklenen oran-
dan olabilecek sistematik sapmalar�n�, para politikas� ve i�-
sizlik oran�n� etkilemek üzere kullanamayaca�� üzerinedir. 
(YILDIRIM, 2006: 379) Yani de�i�-toku�un sistematik olarak 
bir ekonomi politikas�nda kullan�lmas� halinde bu de�i�-
toku�un ortadan kalkaca�� �eklindedir. Rasyonel beklenti-
lerin geçerlili�i durumunda, uzun dönem philips e�risinin 
dikli�i yan� s�ra, k�sa dönem philips e�risi de diktir. Bunun 
anlam�, uzun dönemde de k�sa dönemde de en	 asyon ve 
i�sizlik aras�nda böyle bir de�i�-toku�un bulunmad���d�r. 
Devletin i�sizli�i azaltmak için uygulayaca�� bu tür politi-
kalar i�e yaramayacakt�r. Bu politikalar sonras�nda hem i�-
sizlik çözülemeyecek, hem de ülkedeki � yat istikrar� daha 
da bozulacakt�r. Öyleyse devlet, bu tür müdahaleci politika-
lardan vazgeçmelidir.
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5.8. �� ARAMA TEOR�S� VE REZERVASYON
   ÜCRET�N�N OLU�UMU

�� arama olgusu di�er bir anlamda da i�sizli�in göstergesi-
dir. ��sizlerin i� arama süresi uzad�kça i�siz say�s� artmaktad�r. 
�� arama süresi, i� arama maliyeti ve rezervasyon ücretinin bir 
fonksiyonu olarak ortaya ç�kmaktad�r. Optimal rezervasyon 
ücreti, i� araman�n marjinal maliyeti ile i� bulman�n marjinal 
faydas�n�n e�itlendi�i noktada sa�lanm�� olur (AKYILDIZ, 
2010: 267). �� bulman�n marjinal faydas�, i� araman�n marjinal 
maliyetinden fazla oldu�u sürece ki�i i� aramaya devam ede-
cektir. �� araman�n marjinal maliyetinin, i� bulman�n marjinal 
faydas�n� geçmesi durumunda ise ki�i i� aramaktan vazgeçe-
cektir. Ancak marjinal fayda fonksiyonu sa�a kayma biçimin-
de yer de�i�tirirse, rezervasyon ücreti daha da yükselebilir. 
Burada i� tekli	 erinin gerçekle�me s�kl��� da önemli bir de-
�i�kendir. �� tekli	 erinin s�kl���ndaki bir azalma rezervasyon 
ücretinin dü�mesine yol açabilir. Bireylerin rezervasyon ücreti, 
i�sizlik yard�m� ve bo� zamana verdikleri de�erin bir fonksiyo-
nu olarak ortaya ç�kmaktad�r. E�er rezervasyon ücreti i�sizlik 
yard�m�na e�itse, i�sizlik süresi i� tekli	 erine ba�l� olarak de-
�i�ebilecektir. ��sizlik yard�m�n�n olmamas� durumunda ise, i� 
arayanlar piyasada daha yüksek bir ücret aray���na girmeden 
tekli	 eri kabul edebileceklerdir. Bu durumda teklif edilen ücret 
rezervasyon ücretini a�m�� olacakt�r (AKYILDIZ, 2010: 267).

SONUÇ

�stihdam ve i�sizlik konusu her ülkede yöneten, üreten ve 
tüketenlerin hep gündeminde olmu� bir konudur. Ekonomik, 
sosyal, psikolojik pek çok yans�mas� vard�r. �stihdam denilince 
tüm faktörlerin çal���r durumda olmas� akla gelmekle birlikte, 
eme�in istihdam� bu kavrama farkl� bir anlaml�l�k katmak-
tad�r. Çünkü eme�in istihdam� durumunda, di�er tüm fak-
törlerin de çal���r oldu�u varsay�lmaktad�r. �stihdam konusu 
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di�er özelliklerinin yan� s�ra, ayn� zamanda sosyal bar��a ve 
refaha da aç�lan bir kap� gibidir. Bir ülkenin insanlar� ba�ta 
yasal ko�ullar olmak üzere; nas�l çal���rlarsa çal��s�nlar, hangi 
ücretle çal���rlarsa çal��s�nlar, nerede çal���rsa çal��s�nlar, hiç i� 
bulamama, hiç çal��amamaya göre daha avantajl�d�rlar. Böyle 
bir durumda en az�ndan kendilerini daha güvende hissede-
cek ve çal��arak bir �eyler üretmenin hazz�n� ya�ayacaklard�r. 
Ayn� zamanda elde ettikleri gelirle de bir �eyler tüketebilme-
nin sat�n alma gücünü olu�turacaklard�r. Çal��an� ve üreteni 
çok olan toplumlar, hiçbir zaman sürekli yoksul kalmazlar. 
Üretken bir toplumda tasarru	 ar artmakta, kar��l�kl� güven 
ço�almakta, ya�am kalitesi yükselmekte, sosyal maliyetler 
azalmakta ve temel alt yap� daha da güçlenmektedir.

Makalede de ele al�nd��� üzere günümüze kadar i�sizlik ve 
istihdam konusunda birçok çal��ma yap�lm�� ve yeni teorik 
yakla��mlar ortaya konmu�tur. Bunlar�n her birini kendi ba-
k�� aç�lar� içerisinde savunmak elbette olas�d�r. Ancak her teori 
çok kere kendi ko�ular� içerisinde bir anlaml�l�k ta��maktad�r. 
Günümüzdeki ücret ve çal��ma ko�ular� her geçen gün de�i�-
mektedir. �stihdamdaki yetersizliklerin ve sorunlar�n temelin-
de, negatif küresel geli�meler, siyasi ve ekonomik belirsizlikler 
ve istikrars�zl�klar yer almaktad�r. Bu sorunlar a��ld��� ölçüde 
üretimin geni�leyece�i, istihdam�n artaca��, i�sizli�in azala-
ca��, gelirin yükselece�i beklenebilir. Gelir artt�kça tüketim 
artacak, tüketim artt�kça üretim artacak ve üretim artt�kça da 
i�sizlik azalacakt�r. ��sizlik konusunu hangi teorik yakla��mla 
ele al�rsak alal�m, temel sorun, üretkensizlik, etkinsizlik, ve-
rimsizliktir. Tüm bunlar� a�abilmenin temel dinami�i ise iyi bir 
toplumsal e�itim ve kali� ye i�gücü sorunudur. �� bilen kim-
seler ko�ullar ne kadar elveri�siz olursa olsun, uzun süre i�siz 
kalmazlar. Ancak e�itimden uzak ve kali� ye olmayan bireyler, 
günümüzdeki artan küresel rekabet ko�ullar�nda fazla �ansl� 
gözükmemektedirler. Burada en temel görev ba�ta devlet bi-
rimleri olmak üzere i�çi ve i�veren sendikalar�na dü�mektedir. 
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SEND�KAL HAREKETTE
KADER Ç�ZG�S�:

TASF�YE YA DA YEN�DEN
YAPILANMA ARASINDA

Y.Doç. Dr. Erdinç Yaz�c�
Gazi Üniversitesi

Çal. Eko. End. �li�. Bölümü Ö�retim Üyesi

2010 y�l�nda bugün Türkiye sivil toplum kurumlar�ndan- 
özellikle sendikalardan- kalkarak kamu örgütlenmesine ka-
dar hemen hemen her alanda bir köklü yenilenme ve yeni 
yüzy�l�n ortaya koydu�u yeni ihtiyaçlara göre bir yeniden 
yap�lanma sorunu ile kar�� kar��yad�r. .Bir tür dualizmin her 
alanda egemen oldu�u günümüz Türkiye’sinde yeni bir ç�k�� 
yolu, bir yok olu� sendromundan uzak durmak kadar bir ge-
lecek tasar�m�na ihtiyaç duymaktad�r. Ancak bilinmektedir ki 
her ülke ve toplum için yeni bir gelecek tasar�m� demek; yeni 
bir donan�m, yeni bir bak�� aç�s�, yeni bir vizyon ve bu vizyo-
na ula�may� sa�layacak güçlü bir strateji ve ta��y�c� inançl�, 
misyon sahibi insanlar ve kurumlar demektir.

Ku�kusuz XXI. yüzy�lda Türkiye için bir at�l�m ve yeni-
lenmeden söz edilecekse, bu yenilenme ve at�l�m�n en önem-
li ayaklar�ndan birisi de sivil toplum kurumlar� ve özellikle 
de sendikalar olmak durumundad�r. Bu perspektif içerisinde 
bugün Türk sendikac�l���, bir yandan kendisini yenileyerek, 
yeni duruma uyum sa�layacak �ekilde dönü�meli, di�er yan-
dan da yirmi birinci yüzy�l�n yeni Türkiye’sini kuran dina-
miklerden birisi olma yönünde çaba sarf etmelidir. Bulunulan 
bu noktada söz konusu amaç bak�m�ndan geçen zaman�n si-
vil toplum kurumlar� ve sendikalar taraf�ndan oldukça hoyrat 
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kullan�ld��� ortadad�r. Sivil toplum kurumlar� ve sendikalar�n 
sa�l�kl� dönü�ümü onlar� Türkiye’nin ç�k�� yoluna güçlü bir 
payda� yapacak aksi durumda savunmaya ve çürümeye yö-
nelmi� bir geçmi� zaman kurumu haline geleceklerdir.

Herhangi bir hekimin hastas�n� iyile�tirebilmek için baz� 
bilgilere ihtiyaç duyu�u gibi, toplumlar�n at�l�m stratejisini ve 
gayesini ta��yacak bir yenilenme çabas�n�n da, mevcut duru-
mu tespite ve yeniden in�aya ihtiyaç duymas� i�in tabiat� ge-
re�idir. Çal��ma hayat� ve Türk sendikac�l��� bak�m�ndan da 
bu böyledir. Yeni dönemde ayakta kalabilmek ve hayatiyetini 
sürdürebilmek bak�m�ndan Türk sendikac�l��� bir özele�tiri 
ve bir genel durum ve pozisyon tespiti ile yola ç�kmak duru-
mundad�r. Sendikalar aç�s�ndan daha da güçlenmek ve güçlü 
bir Türkiye ekonomisinin olu�turulmas�na katk� sunmak, is-
tihdam�n büyümesine yard�mc� olmak ve çal��anlar� lay�k�yla 
temsil etmek ancak bu yolla mümkün gözükmektedir. 

Ya�an�lan ko�ullarda bugün, güçlü bir Türkiye’yi yarata-
cak partnerlerden birisi olmas� gereken Türk sendikac�l���n� 
iyi anlayabilmek, ortaya ç�kt��� toplumsal ve tarihsel dinamik-
leri iyi anlayabilmekten geçmektedir. Bat�da sendikal hareket, 
Sanayi Devrimi denilen çok yönlü olgunun bir ürünü olarak, 
içinde do�du�u ve geli�ti�i tarihsel/toplumsal dinamiklerin 
bir sonucudur. Oysa bat�daki bu bilinen tarihi tecrübeye kar��-
l�k, Türkiye’de sendikac�l���n kendine özgü geli�me maceras�, 
geç sanayile�me ve sorunlu modernle�menin olu�turdu�u bir 
süreçte farkl� toplumsal, ekonomik ve siyasi geli�melerin tesi-
rinde kendine özgü bir yap�lanmay� ortaya ç�karm��t�r(Yaz�c� 
2004a: 190). Bugün bu yap�lanma Türkiye için yeni bir ç�k�� 
yolu bulabilmek aç�s�ndan baz� önemli imkânlar� oldu�u ka-
dar baz� zaa	 ar� da içerisinde bar�nd�rmaktad�r. 

Ya�ad��� modernle�me dönemi tarihsel birikimi itibari ile 
çok önemli ve sorunlu bir tecrübe ya�am�� Türkiye’nin bir 
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yüzy�l hayali üretebilmesi ve bunu gerçekle�tirebilme �an-
s� büyük çapta yeniça��n risklerini ba�ar� ile kar��layarak, 
yeni dinamiklere göre yeniden yap�lanabilmesine ba�l�d�r. 
Eskimi� yap�lar� gelecek zamanlara ta��mak ancak yap�lar�n 
yeni zamanlara uyumla�t�r�labilmesi ile olabilir. Bu durum 
sendikalar içinde böyledir(Drucker 1991:197- 198). Asl�nda 
Türkiye’yi Türkiye yapan toplumsal öznelerin kendilerini 
dönü�türme ve yenileme kabiliyetleri gelecek yüzy�lda küre-
sel bir dünyada Türkiye’nin yerinin ne olaca��n� da büyük 
ölçüde belirleyecektir. Dolay�s� ile sendikalar�n ve di�er top-
lumsal öznelerin yenilenme kabiliyeti ile Türkiye’nin XXI. 
Yüzy�l ufku aras�nda bire bir kader ba�� kurmak abart�l� bir 
tespit olmasa gerekir.

Sorunlara Ra�men Yeni Bir Ç�k��

Bugünkü Türkiye’yi, kendini ku�atan önemli yerel, böl-
gesel ve küresel sorunlarla kar�� kar��ya b�rakan çetin ko-
�ullara ra�men XXI. Yüzy�lda bir yeni vizyon sahibi olmaya 
iten geli�melerin asl�nda 1989 sonras� geli�meler içerisinde 
sakl� yeni imkanlara dayand��� bilinmektedir. Bahsedilen 
geli�meler, Türkiye’nin so�uk sava� dönemi jeopoliti�ini ta-
mamen tas� ye ederken, Türkiye’yi geni� bir co�rafyada do-
�udan bat�ya, güneyden kuzeye her bak�mdan önemli çok 
stratejik bir ülke haline getirmekteydi. Yeni dönemde Irak 
merkezli olarak geli�en yeni siyasal süreç ise Türkiye’nin bu 
co�rafyada her bak�mdan ne derecede önemli bir güç oldu-
�unu apaç�k ortaya koymaktad�r. Sular duruldukça bölgesel 
güç Türkiye foto�raf�n�n daha da net bir biçimde ortaya ç�ka-
ca��ndan ku�ku duymamak gerekmektedir. Nitekim Obama 
dönemi ile ilgili bölgeye ve Türkiye’ye dönük ilk i�aretler 
Türkiye’nin süreci iyi de�erlendirip istikrar içerisinde kal-
may� ba�armas� durumunda bölgesel bir siyasal ve iktisadi 
güç olabilece�ini göstermektedir. 
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Türkiye kar�� kar��ya kald��� ciddi sorunlar�na ra�men, 
bugün iki binli y�llar�n ba��nda, co�rafyan�n ve tarihin kendi-
sine dayatt��� yeni bir at�l�m ve yeni bir vizyon olu�turma zo-
runlulu�una, bütün toplumsal özneleri ve içsel enerjisi ile ce-
vap verebilecek mi? 1990’l� y�llarda bir vizyon sorunu ile kar�� 
kar��ya kalan Türkiye’de bugün sorun, büzü�me retori�i üze-
rine olu�mu� merkezi bürokratik yap�n�n kendini yenilemek-
teki isteksizli�i ile, yeni Türkiye vizyonun ihtiyaç duydu�u 
dinamik, yenilikçi ve bilgili toplumsal enerjinin olu�turdu�u 
aç�l�m kabiliyeti denkleminde yatmaktad�r. Bu denklemde 
Türk sivil toplum örgütleri ve sendikalar� nerede durmakta-
d�r? Bu soruya verilecek cevap, Türk sendikac�l���n�n iki binli 
y�llarda üstlenece�i rolün ne olaca�� sorusuna verilecek ce-
vab� da ku�kusuz içinde ta��yacakt�r. Bugün gündem ya sivil 
toplumun olu�turdu�u/olu�turaca�� sinerji ve enerji ile yeni 
bir ç�k�� için yenilikçi ad�mlar atmak yada bürokratik ve po-
litik kapanma re	 ekslerinin girdab�nda kampla�arak ak�beti 
belirsiz bir gelece�e sürüklenmektir.

Asl�nda, Türkiye için güçlü bir yeni ç�k�� umudunu Türk-
ler için bir umut olmaktan ç�kar�p, bir var�labilecek hedef 
haline getiren faktörler, pek çok geli�me sorununu içerisin-
de bar�nd�rmas�na ra�men, küçümsenemeyecek ekonomik, 
sosyal, siyasi vs. iç dinamikleri de ta��yan faktörlerdir. Daha 
da önemlisi bugün sahip oldu�u genç ve nitelikli insan gücü 
Türkiye’nin gelece�e dönük hamlesinin en önemli motor 
gücü olarak öne ç�kmaktad�r.

Sendikal Hareket Yeni Türkiye’nin Bile�enlerinden
Birisi Olabilir mi?

Sanayile�mekte olan her ülkede oldu�u gibi bizde de ka-
pal� k�rsal ekonomiden, aç�k ve kitlesel üretimin gerçekle�ti-
rildi�i ekonomilere geçi� süreci, ayn� zamanda ülke içinde bir 
k�s�m insan kayna��n�n süratli i�çile�mesinin de güzergâh�n� 
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ortaya koymu�tur. Bat� Avrupa’dan farkl� olarak Türkiye’de 
söz konusu sürecin halen tamamlanamam�� olmas� -sanayi-
le�me sürecinin önemli baz� sorunlarla birlikte sürüyor olma-
s�-, di�er taraftan kamu çal��anlar� aras�nda ciddi bir sendikal 
potansiyelin harekete geçiyor olmas�, potansiyel bir sendi-
kal kayna�a gelece�e dönük olarak daha fazla sahip oluna-
bilece�inin i�aretlerini vermektedir. Bu durum sendikalar� 
Türkiye’nin gelecek tasar�m�n�n yarat�lmas�nda çok önemli 
bir toplumsal aktör durumuna ta��yabilecektir. Bu konuda 
siyasal iktidarlara ve sermaye çevrelerine büyük sorumluluk 
dü�mektedir. Ancak ba�lang�ç ku�kusuz yeni baz� yasal dü-
zenlemeleri ve yeni bir sendikal örgütlenme stratejisine ihti-
yaç göstermektedir

Toplumsal enerji niçin yeteri kadar Türkiye’de harekete 
geçirilemiyor? Bizim için bugün toplumsal enerjinin, küresel 
rekabette ve bir yirmi birinci yüzy�l vizyonunun olu�turul-
mas�nda yeteri kadar aktif bir faktör haline gelemeyi�inin al-
t�nda demokratik kültürün ve demokratik kurumlar�n yeteri 
kadar geli�emeyi�inin yatt���n� ifade etmek gerekmektedir. 
Bu durum çok yönlü toplumsal bask�larla daha da kal�c� hale 
gelmekte ve yeteri kadar sa�lam ve rasyonel kanallar bula-
mayan bir enerjinin, buldu�u kanallarda ciddi güç kay�plar� 
meydana getirmektedir. Bat�daki ve k�smen Türkiye’deki tec-
rübe ile sendikalar, söz konusu toplumsal enerji kanallar�n�n 
aç�k, sa�l�kl� ve rasyonel olu�umuna bir güçlü katk� olarak 
dü�ünülmektedir(Yaz�c� 1999: 99- 100). Katk�n�n boyutu ile 
sendikalar�n sivil karakteri aras�nda bir paralelli�in oldu-
�unu da burada ayr�ca belirtmek gerekmektedir. Bu boyutta 
dü�ünüldü�ünde bir sendikal yeniden yap�lanmaya ciddi bir 
ihtiyaç oldu�u ortadad�r. 

Bütün dünyada Sendikal hareketin toplumsal sistemde 
a��rl�kl� bir olgu haline geli�i, büyük çapta ekonomik, tekno-
lojik, sosyal ve kültürel dönü�ümlerin sonucudur. Ya�anan 
tarihi tecrübe içerisinde sendikal hareket ve sanayi toplumu 
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birbirini kar��l�kl� besleyen bir süreç içerisinde ortaya ç�km�� 
iki önemli olgudur. Zaman içerisinde sendikalar ve emek 
örgütleri, sanayi toplumunu üreten bir unsur olmaktan öte, 
sanayi toplumunun tüketicileri durumuna da gelmi�lerdir. 
Sanayile�me sürecinde k�rsal boyutu a��r basan, gerekli siya-
sal birikimden yoksun, yeterli e�itim alamam�� unsurlar� yeni 
modern istihdam yap�lar� ile söz konusu eksikliklerini tamam-
layarak sanayi toplumunun haklar�n�n ve sorumluluklar�n�n 
fark�nda bireyleri haline gelmi�lerdir(Yaz�c� 2004b: 52- 53). Bu 
geli�me çizgisi, ya�an�lan her toplumda demokratik boyutun 
güçlendirilmesi ve sa�l�kl� i�letilmesine güçlü bir katk� anla-
m�na gelmektedir. Bu noktada i�çi hareketinin örgütlü boyu-
tu sendikalar�n, sanayi toplumunda yerine getirdikleri siyasal 
rolün ve demokrasiye olu�turduklar� geni� toplumsal temelin 
anlam� daha iyi ortaya ç�kmaktad�r. ��te Türkiye’de sendikal 
hareketin arzu edilen güçte bir toplumsal partner olmay���n�n 
sebepleri söz konusu ba�lam içerisinden bak�ld���nda daha 
iyi anla��labilir. 

Yeni Alg�: Birlikte Üretmek Adil Payla�mak

Bugünkü Türkiye genel olarak bak�nd���nda, geli�me çiz-
gisi bak�m�ndan bat�dan çok farkl� bir tecrübe içerisinden gel-
mi� olmas�na ra�men, ekonomik bak�m�ndan küçümseneme-
yecek mesafeler alm�� durumdad�r. Türkiye çe�itli alanlarda 
bugün ald��� mesafe ile güçlü bir gelecek kurabilir mi? Ken-
disine yeni bir gelecek hayali üretebilir? Bu sorulara evet di-
yebilmek için ön ko�ul bir gelecek vizyonuna sahip olmakt�r. 
Türkiye için yirmi birinci yüzy�l vizyonu ise; kendi geli�me 
dinamikleri ile ça��n dinamiklerini ideal bir terkip içerisinde 
uzla�t�r�p, ideal bir senteze kavu�turarak, küresel dönü�ümü 
ve köklü yeniden yap�lanmay� ba�armaktan ve yeni yüzy�l�n 
refah�, ekonomik geli�meyi ba�arm�� bir büyük bölgesel gücü 
olmaktan geçmektedir. 
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Kar�� kar��ya kald��� - bir k�sm� hayati- baz� sorunlar�na 
ra�men bugün Türkiye küreselle�me, piyasa ekonomisi, re-
kabet, teknolojik geli�me vs. kavramlar�n�n üretti�i yeni yap� 
yönünde dönü�erek yeni vizyonuna uygun bir yap�lanmay� 
gerçekle�tirebilir. Türkiye’de sendikalar, bu yap�sal dönü�ü-
mün ba�ar�lmas�na katk�da bulunmak yolu ile geli�mi� bir 
ülkede emek unsurunun hak edece�i refah� sa�layarak adil 
payla��m�n gerçekle�tirilmesine katk�da bulunabilirler. Bu 
aç�l�m, Türk sendikac�l��� için yeni bir pozitif ba�lang�ç haline 
gelebilir. 

Türkiye’yi bugün parlak bir gelece�e ve ba�ar�labilecek 
bir ideale kanatland�racak �ey öncelikle, gelece�e duyulacak 
inanç ve heyecan�n yarat�lmas�ndan önce, yayg�n olarak top-
lumda ve sendikalardaki gelece�e inançs�zl���n a��lmas�d�r. 
Bu ba�lamda bugün Türkiye’de ba�armas� gereken ilk önemli 
i�, pesimist bir psikoloji ve gelece�e güvensizlik duygusu ile 
beslenen anlay��� ortadan kald�rmakt�r. Türkiye’de sendikac�-
l���n da yeni bir misyona soyunabilmesinin ku�kusuz ön �ar-
t� yukar�da vurgu yap�lan psikolojinin mutlaka a��lmas�d�r. 
Yorgun sendikalar bu gelece�e güven sorununu a�abilirler 
mi? Bu zamanla ve tecrübe edilerek ö�renilebilecektir.

Asl�nda bugün Türkiye’de i�çi hareketi içerisinde gelece�e 
güven duygusunun güçlü bir duygu olarak yeniden yarat�la-
bilmesi demek, kar�� kar��ya kal�nan sorunlara psikolojik bir 
yakla��m sergilemek noktas�ndan s�yr�l�p, sorunlar� anlamak-
ta ve çözüm yollar� bulmakta yeni bir kap�n�n aralanmas� de-
mektir. Çözüm mekanizmalar� ancak bu noktada sendikalar 
için anlaml� olabilecektir ve dinamik sendika ancak böyle bir 
iklimde do�abilir.

Bugün Türk sendikac�l���n�n bir misyon hareketi haline ge-
lebilmesinin önündeki en ciddi engel, özelle�tirme ve sendi-
kas�zla�t�rma k�skac�nda geçen ciddi bir yirmi y�ll�k tecrübeye 
ra�men ortaya henüz daha bir çözüm paketi, yeni ve geli�-
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mi� bir toplum projesi konulamam�� olmas�d�r. Kabul etmek 
gerekir ki, bugün halen ac� tecrübelere ra�men Türkiye’de 
sendikalar bir teklif hareketi olmaktan çok bir tepki hareketi 
özelli�ini sürdürüyor görünmektedir. Tarihsel çizgisini de-
vam ettirerek, küresel gerçekler kar��s�nda yeniden yap�la-
namayan bir sendikan�n gelece�e dönük bir misyona sahip 
olmas� da beklenmemelidir. Söz konusu misyon eksikli�inin 
Ak Parti iktidar� y�llar�nda iktidar lehine bir imkan yaratt��� 
görülürken, denge sa�lama yönünde çabalar�nda s�n�rl� kal-
d��� izlenmektedir.

Güçlü Kurumlar / Güçlü Sendikalar / Güçlü Türkiye

Muhtelif bak�mlardan Türkiye Vizyonu için bir misyon ta-
��yabilecek sendika demek, öncelikle kurumsalla�m�� bir sen-
dika demektir. Kar�� kar��ya kal�nan sorunlar� a�abilmek ve 
yeni politikalar, tezler, çözüm yollar� üretebilmek, kurumsal-
la�m�� bir sendikac�l�k anlay��� ile mümkün olabilir. Kurum-
salla�mas�n� gerçekle�tirmi� bir sendika, olaylar�n arkas�ndan 
giden de�il, geli�me çizgisinin ve yarataca�� sorunlar�n önün-
de bulunan sendika demektir. Kurumsal ve güçlü sendika 
Türkiye için zorunlu bir ihtiyaçt�r.

Bir ba�ka boyuttan bölgesel güç Türkiye vizyonunu, bir 
misyon olarak ta��yacak ça�da� Türk sendikas�n�n oturaca-
�� tabii doku, demokratik toplum/demokratik sendika aç�l�-
m� üzerinden daha çok üretmek/daha adil payla�mak temel 
kabulü �eklinde ifade edilebilir. Sivil ve ço�ulcu özelliklere 
sahip bir ho�görü toplumu, Türkiye vizyonu için vazgeçile-
meyecek bir ihtiyaç, Türk sendikac�l��� için hayati öneme sa-
hip bir toplumsal arka plan anlam�na gelmektedir. Ho�görü, 
inanç, birlik, bilgi ve güçlü bir milli irade bugün Türkiye’yi 
küresel savrulmalara kar�� ayakta tutacak en önemli ihtiyaç 
ve en büyük dayanak durumundad�r. 
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Sendikal aç�dan yeni dönemde, ya�an�lan tecrübeler ���-
��nda –ki bu tecrübeler daha çok 1960 sonras� dönemi kap-
samaktad�r- ortaya ç�kan ihtiyaçlardan birisi de sendika-
siyaset ili�kileri bak�m�ndan yeni ve ça�da� bir anlay���n art�k 
yerle�mesi gereklili�idir. Sendikac�l�k ku�kusuz bir siyasi 
faaliyettir(I��kl� 1972: 2- 3). Toplumsal üretimden daha adil 
pay talebi etraf�nda bu siyasal rolünü yerine getirmeye çal�-
�arak kendi varl���n� ortaya koyar. Bu ba�lamda, tarihsel tec-
rübe de ortaya koymaktad�r ki, sendikalar�n siyasi vesayetten 
ba��ms�z, yani siyasi otorite ya da herhangi bir siyasi partiye 
kar�� ba��ms�z faaliyet yürütebilmeleri çok önemli bir gerekli-
liktir ve sendikal faaliyetin temelini olu�turmaktad�r. Türkiye 
tecrübesi dikkate al�nd���nda, Türk sendikac�l���n�n sendika-
siyaset ili�kileri bak�m�ndan çok talihli bir geçmi�e sahip ol-
du�u söylenemez. Türkiye’nin yirmi birinci yüzy�l at�l�m�n�n, 
vesayet ba�� çözülmü� birer siyasi aktör olarak sendikalar�n 
ve di�er sivil toplum kurumlar�n�n sahicile�mesinden geçti-
�ini de unutmamak gerekmektedir. Yine unutulmamal�d�r ki, 
güçlü bir bask� grubu olarak sendika, ihtiyaç duydu�u gücü 
siyasal ba��ms�zl�ktan alabilir. Siyasal ba��ms�zl�k bir sivil 
toplum kurumu olarak sendikan�n güçlü bir misyon ta��ma-
s�n� kolayla�t�rabilir. Kitleleri güçlü bir misyonla, büyük bir 
vizyona ta��yacak güç olarak genelde sivil toplum kurumlar� 
özelde sendikalar ancak siyasal ba��ms�zl���n�n güçlenmesi 
ile bu rolü yerine getirebilirler. Temsil ettikleri emek yap�lar�-
n� hak ettikleri �ekilde temsil edebilirler.

Bugün Türk sendikac�l���n�n yeni misyonlar�ndan biriside 
üyeleri, profesyonel kadrolar� ve ara�t�rma birimleri arac�l�-
�� ile Türk siyaset dü�üncesinin entelektüel seviyesine güçlü 
katk�lar yapmak olmal�d�r. Bu katk�n�n, bir bak�ma Türkiye 
vizyonuna bir katk� olaca�� gözden uzak tutulmamal�d�r. Sen-
dikalar�n siyasi partilerin mutfaklar�na yapacaklar� entelektü-
el katk� ayr�ca bir çözüm ortakl��� olarak da anla��labilir. Ayr�-
ca bu ili�ki iki tara	 � ba��ms�z bir ili�kiyi gerekli k�lacakt�r. 
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De�i�imde Zorlanmaya A��r Bedel 

Son yirmi y�l�n Türk sendikac�l���nda ortaya ç�kard��� 
önemli farkl�la�malardan birisi de ücret sendikac�l��� anla-
y���ndaki çok ciddi y�pranmad�r. Söz konusu sürede s�n�rl� 
tecrübeler içinde geli�me kaydedebilen Türk sendikac�l�-
��nda son dönemde kurumsalla�m��, üyelerine çok boyutlu 
hizmeti sendikac�l���n gere�i sayan, uzla�maya aç�k, piyasa 
ekonomisinin getirdi�i çe�itli riskleri ha� 	 etmeye ya da or-
tadan kald�rmaya yönlenmi� yeni bir sendikac�l�k anlay���n�n 
ilk i�aretlerinden de söz edilebilir. Ancak son yirmi y�l�n a��r-
l�kl� Tecrübesi egemen anlay���n sürdü�ü yönündedir(Yaz�c� 
2004a: 155- 156).

Türk sendikac�l���nda kay�pl� y�llar�n ücret sendikac�l��� te-
melli re	 ekslerle getirdi�i büyük mevzi ve moral kay�plar sen-
dikal hareketi 1990’dan 2009’a dar bir alana kilitlemi�tir. Sen-
dikalar�n 1990’larda de�i�imi ba�aramay��lar�(Mahiro�ullar� 
2005: 332),Üye say�lar�ndaki ciddi dü�ü�ler, özel sektörde 
beklenen örgütlenmenin bir türlü gerçekle�emeyi�i ve özel-
le�tirme sürecine ciddi bir etkinin yap�lamay��� ayn� zaman-
da ciddi bir siyasal ve toplumsal zemin kaybetmelerine sebep 
olmu�tur.

Yeni dönemde Türk sendikalar�n�n tarihsel rolü, yirmi bi-
rinci yüzy�l�n güçlü Türkiye vizyonunu t�kamak de�il, ona 
projeleri, alternatif politikalar�, bilgi ve tecrübe birikimi, al�n 
terine dayanan enerjisi ile do�ru, güçlü, adaletli katk�lar yap-
mak olmal�d�r. Türk sendikac�l��� söz konusu rolü ku�kusuz 
kendi ba�lam�nda daha da güçlenerek, yenile�erek, bütünle-
�erek yerine getirebilir. De�i�ime direnen bir sendika, yozla�-
m�� yap�n�n bir partneri olarak yirmi birinci yüzy�l Türkiye 
vizyonuna ancak ayak ba�� olabilir. Ufukta beklenen sendika; 
zamana yenilen de�il, zaman� dönü�türen sendikad�r ve Türk 
sendikalar� bunu ba�arabilmelidir. 
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Yeni Alg� Haritas�n�n Do�al Zemini: Sosyal Diyalog

Yeni yüzy�l�n ba��na do�ru dünyada küreselle�me süre-
ci ile yeni boyutlar kazanan ça�sal dönü�üm dalgas�; ülke-
lerin yeni ekonomileri, yeni kamu yönetimi ve örgütlenme 
ihtiyaçlar� ile makro boyutta; ��in niteli�inde ya�anan çok 
önemli de�i�meler, yeni emek ve birey merkezli yeni bir i� 
örgütlenmesinin ortaya ç�k���yla(Howard 1995:3-6) mikro bo-
yutta d��a vuran tezahürleri ile –Türk sendikac�l�k hareketi 
bak�m�ndan da- sars�c� etkiler ortaya ç�karmaktad�r. Küresel 
sürecin ve rekabet ortam�n�n, dünyan�n pek çok ülkesinde 
oldu�u gibi Türkiye’de de çal��an ve çal��t�ran� birbirine yak-
la�t�rd��� önemli bir geli�me olarak izlenmektedir(Selamo�lu 
1995: 116- 117). Bu noktada, Türk sendikac�l���n�n ç�kar pa-
ralelli�i temelinde bir uzla�ma anlay���na do�ru kaymakta 
oldu�u söylenebilir. Küresel rekabet kar��s�nda dünyan�n di-
�er pek çok sendikal hareketi gibi Türk sendikac�l�k hareke-
ti bak�m�ndan da i�letmenin ayakta kalmas�, i�in korunmas� 
temelinde i�verenlerle olu�makta olan bir kader birli�inden 
söz edilebilir. Kamu sendikac�l���n�n ise kamu yönetiminin 
yenilenmesi yoluyla güçlendirilmesi temelinde bir yakla��ma 
ihtiyaç duydu�u aç�kt�r.

Yukar�da ifade edilen tara	 ar aras�ndaki yeni ili�ki türü-
nün en makro plandaki d��a vurumu Ekonomik ve Sosyal 
Konseydir. Dünyan�n pek çok ülkesinde son derecede fonk-
siyonel mekanizmalar haline gelen sosyal ve ekonomik kon-
seylerin, Türkiye’de de yeni ve farkl� bir pencereyi aralayacak 
önemli bir kurum olarak kabul edilmesi zorunlu bir ihtiyaçt�r. 
Ak Parti iktidar� ile ciddi kurumsalla�ma beklentisi içine giri-
len bu yap�lanmada beklenen mesafenin al�namamas� y�lg�n-
l�k yaratmamal�d�r. Türkiye için güçlü bir gelecek kurumlar 
ve kesimler aras� diyalogla in�a edilebilir.
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Türkiye’de kurulan Ekonomik ve Sosyal Konseyin kuru-
lu� biçimi itibari ile de kendine özgü bir boyut ta��d��� söy-
lenebilir. Bir sosyal diyalog sürecinin Türkiye’de ba�lat�lm�� 
olmas� bak�m�ndan bu geli�me kayda de�er bir geli�me sa-
y�lmal�d�r. Türkiye’de bugün için ekonomik ve sosyal konsey 
yap�lanmas�n�n, tatmin edici olmaktan uzak, bir toplumsal 
uzla�ma yaratabilmek bak�m�ndan yeterli olmayan boyutu 
ortadad�r. Ancak bu ba�lang�c�n önemli oldu�u gözden uzak 
tutulmamal�d�r. Dünyadaki farkl� Ekonomik ve Sosyal Kon-
sey örgütlenmelerine göre, Türkiye’deki yap�lanman�n geç 
kalm�� olmas�, bir ba�lang�ç noktas� olu�turmas� bak�m�ndan 
yap�lanman�n önemini azaltmaz.

Pek çok ülkede oldu�u gibi Türkiye’de de Ekonomik ve 
Sosyal Konseyin ba�ar�l� olma �ans�, bir sosyal diyalog me-
kanizmas� olarak içerisinde demokratik normlar�, ileri tem-
sil ve adaletli kat�l�m araçlar�n� ta��mas�na, içselle�tirmesine 
ba�l�d�r. Bu geli�me, bir bak�ma Konseyin gerçek bir sosyal 
diyalog mekanizmas� haline dönü�ebilmesinin ön ko�uludur. 
Türkiye’de sendikalar�n ve i�verenlerin içerisinde yer ald���, 
en makro düzeyde kat�l�m�n sa�lanabildi�i bir Ekonomik ve 
Sosyal Konsey örgütlenmesi yirmi birinci yüzy�l�n güçlü Türk 
ekonomisi hede� ne toplumsal enerjiyi kilitleyecek çok etkili 
bir araç olarak dü�ünülebilir.

Bugün dünyada ortaya ç�kan temel sendikal geli�me çiz-
gisi dikkate al�nd���nda; Türk sendikac�l���n�n bu geli�me 
çizgilerinden nas�l etkilenebilece�i öngörülebilir? Bu so-
ruya bugünden yar�na net bir cevap verebilmek mümkün 
gözükmemektedir. Ancak kamuda örgütlü sendikalarda 
toplumsal sözle�me türü geli�melere ilgi duyan ve demok-
ratik kitle sendikac�l���n�n yeni bir versiyonu olarak ifade 
edilebilecek popüler hizmet sendikac�l���na do�ru ciddi 
bir e�ilimin varl��� hissedilmektedir. Özel sektörde örgütlü 
sendikalarda söz konusu e�ilimlerin yan� s�ra adem-i mer-
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keziyetçi, i�yeri merkezli baz� sendikal anlay��lar�n geli�ti�i 
de izlenmektedir. Yine milli düzeyde örgütlü Türk sendika-
lar�n�n i�kolu düzeyinde uluslar aras� aç�l�mlar�n�n h�zlan-
d��� da görülmektedir. Ancak, Türk Sendikac�l��� aç�s�ndan 
bugün içerisinde bulunulan konjonktürün, genel olarak 
yeni bir yap�lanma sürecinden daha çok, geçirilen son yirmi 
y�l�n moral kay�plar�n�n ya�and��� bir konjonktür oldu�u 
da dikkate al�nmal�d�r. Dünyada ortaya ç�kan 2009 � nans 
krizinin giderek imalat sanayilerini de vuru�unun Türkiye 
aya��nda ortaya ç�kan sonuçlar� ciddi i�ten ç�karma oranla-
r�n� söz konusu ederken psikolojik ortam� yaz�k ki daha da 
tahrip etmi�tir. 

Tüm s�k�nt�lara ra�men devam eden sürece bir üst pa-
ragraftaki faktörler bak�m�ndan bak�ld���nda Türk sendika-
c�l���nda bugün, -memur sendikalar� hariç- karma modele 
do�ru hem bir aç�l�m�n, hem de bir zenginle�menin ya�an-
d��� –zay�fta olsa- söylenebilir(Yaz�c� 2004b: 163). Özel sektör 
merkezli olarak Türk sanayiinde ortaya ç�kan i�letme eksenli 
ve adem-i merkeziyetçi e�ilimlerin olabildi�ince geni� mü�te-
reklerle merkeze ta��nmas�, milli ekonomi içerisinde istikrar, 
küresel rekabet bak�m�ndan itici güç olma özelli�ine sahip 
sosyal diyalog mekanizmalar� arac�l��� ile ortak bir bak�� aç�-
s�na dönü�türülmesi çok önemlidir.Küresel süreç kar��s�nda 
istihdam�n korunarak geli�tirilmesi buna ba�l�d�r(Temiz 2004: 
169- 187). Bu sürecin memur sendikalar� bak�m�ndan nas�l ge-
li�tirilebilece�i üzerinde kafa yormak gerekmektedir. Makro 
ve mikro boyutlarda çok boyutlu diyalog ve bütünle�me ihti-
yac�n� öne ç�karan söz konusu e�ilimler, yeni Türk sendikac�-
l�k hareketinin muhtemel karakteri üzerine baz� ipuçlar�n� da 
ortaya ç�karmaktad�r.

Bugün Türkiye’de i�çi hareketi, kar�� kar��ya kald��� so-
runlara ve köklü bir yeniden yap�lanma ihtiyac�na ra�men, 
halen Türk toplumunun en dinamik toplumsal damarlar�n-
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dan birisidir. Sendikal hareketin gelecek yüzy�lda güçlü ve 
lider ülke, bölgesel güç Türkiye vizyonuna yapaca�a katk�, 
kendisini yenileyerek, güçlü bir kurumsal yap�ya, kitleleri 
heyecanland�racak yeni bir misyona sahip olabilmesine ba�-
l�d�r. Türk sendikalar�n�n temsil etti�i kitleleri; bugünden 
daha geli�mi�, daha zengin, daha demokrat, daha güçlü bir 
Türkiye’ye ta��yabilmeleri de yine köklü bir yeniden yap�lan-
madan, bir yirmi birinci yüzy�l sendikac�l���n� kurmay� ba�a-
rabilmelerinden geçecektir.

SONUÇ

Arkada b�rak�lan yakla��k yirmi y�lda Türkiye’nin, yap�-
lanmakta olan küresel sistem kar��s�nda ciddi bir dönü�üm 
ve yeni bir vaziyet al��� ba�aramay���, maalesef bugün çözü-
mü güç sorunlar� ortaya ç�karm��t�r. 1990’l� y�llarda so�uk 
sava� ko�ullar�na uygun bir siyasal ve ekonomik konsept ge-
li�tiren Türkiye’nin yeni dünyan�n ve iç dinamiklerin talep et-
ti�i yönde so�uk sava� konseptini a�acak tam bir yenile�meyi 
yaratamamas� bugün kar�� kar��ya kald��� pek çok sorunun 
kayna��n� olu�turmaktad�r. Türkiye için kay�p yirmi y�l�n be-
deli bugün a��r bir fatura olarak ortaya ç�kmaktad�r. Bugün 
için kabaca bu bedel kürenin çekim merkezlerine siyasal ve 
ekonomik olarak ciddi oranda tek tara	 � ba��ml�l�kt�r.

Bugün, Türkiye’de çok özel ko�ullarda olu�mu� k�r�l-
gan ekonomik dengelerin, sorunlu toplumsal süreçlerin 
ve kampla�ma ve çat��maya dayanan politik alg�lar�n top-
luma a��r bir maliyetinin oldu�u ve küresel aktörlerle ili�-
kilerde büyük bir blokaj yaratt��� kabul edilmelidir. 2009 
Türkiye’sinin içinde bulundu�u uluslar aras� blokaj ko�ul-
lar�, yine Türkiye’nin 1993’den 2003’e ya�ad��� iki büyük 
ekonomik kriz ve bir büyük siyasal krizin do�al bir sonucu 
olarak alg�lanabilir. 
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Söz konusu yirmi y�l�n getirdi�i ekonomik ve siyasal kriz-
lerin Türkiye’ye maliyeti nedir? Bu sorunun cevab�n� geni� bo-
yutlu envanterle verebilmek mümkündür. Ancak k�saca ifade 
etmek gerekirse, bu maliyet s�cak para ve borç stoku üzerinden 
ekonomi ve siyasetin bloke edilmesidir. Ekonomik krizler kü-
resel ekonomi kar��s�nda milli ekonominin güçlenerek ayakta 
kalabilme kabiliyetini zay�	 at�rken, Cumhuriyetin ba��ndan 
bu yana büyüyen milli sermayenin büyük çapta küresel �ir-
ketlerin yerli temsilcisi distribütör sermayeye dönü�mesi so-
nucunu yaratm��t�r. Türkiye’de milli ekonominin ne derece 
küresel etkiler alt�nda kald���n� gösteren önemli örneklerden 
birisi de �MKB’dir. Söz konusu hisse senedi borsam�z�n bugün 
i�lemdeki hisselerinin yar�s�ndan fazlas� yabanc� �irketlerin 
eline geçmi�tir. Bu durumun tabii bir sonucu olarak uluslar 
aras� sistem kar��s�nda Türkiye taviz verdikçe borsa co�makta 
ve morali düzelmekte, buna kar��l�k Türkiye kendi ç�karlar�n� 
öne ç�kard��� zaman borsan�n morali bozulmaktad�r. Borsan�n 
foto�raf� ile ekonominin foto�raf�nda beklenen benzerlik say�-
lan özel duruma ba�l� olarak bir türlü görülememektedir.

Gelinen bu noktada, ayaklar� kendi co�rafyas�na basarak 
küreyi okuyan bir politik ve toplumsal akla kendi tecrübe-
sinden kalkarak i�çi hareketi ve Türkiye ihtiyaç duymaktad�r. 
Türkiye, küre kar��s�nda bugün içinde bulundu�u mevzi ka-
y�plar� ve ku�at�lm��l�k duygusunu bir içe kapanma ve bat� 
dü�manl��� retori�i ile a�amaz. A�amayaca�� gibi sorunlar� 
daha da içinden ç�k�lamaz sorunlar haline getirir. Üstelik bu 
zeminin olu�turaca�� alg� iklimi; ak�l, bilgi, strateji ve siyaset 
yerine duygusal alg�lar� ve fanatizmi gittikçe yayg�nla�t�r�r ki 
bu da olsa olsa Türkiye’nin de�il Türkiye’yi küresel süreçler-
de daha ba��ml� ve edilgen k�lmaya çal��an küresel merkez-
lerin i�ine yarayacakt�r. Türkiye özellikle var olma iradesini 
kendi insan unsuruna, yerli eme�e ve sivil toplum örgütlerin-
de temelledi�i oranda ba�ar�l� olabilir. 
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K�saca söylemek gerekirse kaybedilen zamana ve zemine 
ra�men, Türkiye bugün sahip oldu�u ciddi tarihsel birikimle 
kar�� kar��ya kald��� zorluklar� a�arak, kendisi için güçlü bir 
gelecek yaratacak güçtedir. Sivil toplum örgütlerine ve sendi-
kalara dü�en öncelikle bu inanç ve heyecan� asla kaybetme-
den, bugünün sorunlar�n� çözerek ya da çözümüne katk�da 
bulunarak parlak bir gelece�in yolunu açmak ve gelece�in 
Türkiye’sinde de güçlü bir biçimde var olabilme becerisini 
gösterebilmektir. 
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KÜLTÜRLER ARASI ENDÜSTR�
�L��K�LER� ANAL�Z� �Ç�N

B�R DAYANAK OLARAK HOFSTEDE

Kamil ORHAN25

ÖZET

Küreselle�menin, yayg�nla�an liberal uygulamalar�n, tek-
nolojik geli�melerin ya�am�n her alan�nda dönü�ümler mey-
dana getirdi�i aç�kt�r. Bu dönü�ümlerden en çok etkilenen 
grup ku�kusuz çal��anlar kesimidir. Gittikçe artan biçimde 
birbirinden farkl� ülkeler ortak ko�ullar, benzer tercihler veya 
dayatmalarla kar�� kar��ya kalmaktad�r. Bu durum, fark-
l� geçmi� deneyimlere sahip ülkelerde birbirinin ayn� sosyo 
ekonomik politikalar�n uygulanmas�n� getirmektedir. Böy-
lelikle endüstriyel ili�kiler aç�s�ndan farkl� kültürlerde ortak 
uygulamalar söz konusu olmaktad�r. Post modern dönemde 
endüstri ili�kilerinin saç ayaklar�ndan birisini küreselle�en 
sermaye olu�turmaktad�r. Di�er saç aya�� küresel planda bir 
araya gelmeye çal��an i�çi örgütleridir. Kamusal inisiyati	 er 
de bir tak�m uluslar aras� örgütler ya da ülkeler üstü birlikler 
(AB, BDT gibi) arac�l���yla küreselle�mektedir. Bu gerçekler 
endüstri ili�kilerinin h�zla uluslar aras�l�la�makta oldu�u-
nu netle�tirmektedir. Endüstri ili�kilerinde uluslar aras� k�-
yaslamalar yapmak zorunlulu�u günden güne artmaktad�r. 
Dereli’nin belirtti�i gibi kar��la�t�rmalar sonras�nda model ve 
teorilere ula��lmas� alana güç katacakt�r. 

25 Yrd. Doç. Dr., Pamukkale Üniversitesi, ��BF., Çal��ma Ekonomisi ve Endüstri 
�li�kileri Bölümü, Yönetim ve Çal��ma Psikolojisi ABD., kamilorhan@hotma-
il.com
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Bu anlamda Budd’�n ve Hofstede’nin modelleri üzerin-
de durulacakt�r. Budd’�n modeli Endüstri �li�kileri alan�nda 
geli�tirilmi� özgün bir model olarak oldukça geçerli bir araç 
sunmaktad�r. Bu modelde sosyal ortakl�k, sektörel sözle�me, 
merkezile�tirilmi� ödüller, giri�imci sendikal�la�mas�, yegane 
temsilcilik, ortak belirlenim ve gönüllülük de�i�kenlerinin kul-
lan�lmas�yla kar��la�t�rmalar�n yap�labilece�i dü�ünülmektedir. 
Hofstede’nin modeli sosyal bilimlerde kültürel kar��la�t�rma-
lar�n yayg�n olarak kullan�lmaktad�r. Hofstede’nin modelinde 
kültürler eril ya da di�il olma, toplulukçu ya da bireyselci olma, 
güç mesafesi aç�k ya da dar olmas�, belirsizli�e tolerans�n�n az 
ya da çok olmas�, uzun ya da k�sa dönemli dü�ünceye sahip 
olma aç�s�ndan k�yaslanmaktad�r. Kültürler aras� alan�nda ya-
z�nda oldukça yayg�n ve geçerli kabul edilmi� bir modeldir.

Anahtar Kavramlar: Hofstede, Kültürler Aras� Endüstri 
�li�kileri

G�R��

Endüstri ili�kileri alan� “hammaddesi” gere�i yerel olanla 
ilgilenmek zorundad�r. Ancak ayn� zamanda “felse�  kökleri” 
gere�i evrensel olgulara, “ideal”i gere�i enternasyonel mü-
cadelelere, “gündemi” gere�i küresel olana dönük olmak zo-
rundad�r. Bir yandan yerel bilgiler üretilmeli, öte yandan bu 
bilgilerin evrensel bir kontinyumdaki yeri de tespit edilmeli-
dir. �nsanl�k düzleminde geçerli bilgi birikimi üretilmesinin 
önemli ko�ulu budur.

Bu ko�ulun sa�lanmas� kültüre dönük özel bir hassasiyet 
gerektirmektedir. Üretilen ve üretilmi� olan bilgilerin ait oldu-
�u ve uyguland��� ba�lam�n özenle kontrol edilmesi zorunlu-
dur. Kültüre özgü duyarl�l�klar, özellikle sosyoloji, sosyal psi-
koloji gibi sosyal bilim alanlar�nda a��rl�kl� olarak ba�layan 
özele�tiri süreci içerisinde önem kazanm��t�r. Art�k pek çok 
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bilim dal� ve/veya bilimci bu çerçeve içerisinde kültürlerara-
s�, k�yaslamal�, kar��la�t�rmal� bilgi üretmektedir. 

Bu çerçevede içerisinde endüstri ili�kilerinde kültürler 
aras� çal��malar önemlidir. Bu çal��man�n amac�, endüstri 
ili�kileri alan�nda kültürleraras�, k�yaslamal�, kar��la�t�rma-
l� çal��malar için bir çözüm olarak Hofstede’nin çerçevesini 
önermektir.

1. Endüstri �li�kileri Özelinde 

Endüstri ili�kileri özelinde bak�ld���nda kar��la�t�rmal� 
çal��malar sayesinde sistemler kendilerinin k�yaslamal� de-
�erlendirmesine sahip olmaktad�r. Böylelikle üretilecek/
üretilmi� politikalar hakk�nda karar vermeyi sa�layacak ve-
riler toplanmaktad�r. Çok uluslu veriler arac�l��� ile de en-
düstri ili�kilerinde yeni model ve teorilere ula��lmaktad�r. 
Bu noktada uygulamalar�n ülkeler aras� transferinde kül-
türe uygunlu�un dikkatle göz önüne al�nmas� zorunludur 
(Dereli, 2008: 2).

�ekil 1. Hofstede’ye göre kültür

Kaynak; Hofstede, 2005:3
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Yukar�daki �emaya göre, kültür ki�ilik insan do�as� ara-
s�nda bireysel olan ile evrensel olan�n bulu�tu�u noktay� tem-
sil etmektedir. Evrensel olmamas�na kar��n bireysel olandan 
daha geni� bir katman� ifade etmektedir. Triandis ve arkada�-
lar�na (1986) göre, bir kültürü anlamak kültürel de�i�imin bo-
yutlar�n� tan�mlamakla mümkündür.

Hofstede (2005:4–5) kuram�n�n temeline bu kavramlar� 
yerle�tirmektedir. Kültür, insan�n do�u�undan gelmemi�, ö�-
renilmi�tir. Genlerinden ziyade sosyal çevreden kaynak bul-
maktad�r. Bilgisayar analojisi kullan�larak bilgisayar�n i�letim 
sistemine benzetilmektedir. �nsan do�as� tüm bireyler için or-
tak olmakla birlikte bireysel zihinsel programlarda evrensel 
düzeyi temsil etmektedir. Temel � zyolojik ve psikolojik i�lev-
ler taraf�ndan belirlenmektedir. Ki�ilik, bireyin di�er insanlar-
la payla��lmayan programlar�n ki�iye özgün setidir. Treytlere 
dayanmaktad�r. Ö�renilmi� olan kavram�, kolektif programla-
ma (kültür) etkisi ile düzenlenmeyi ifade etmektedir. Kültürel 
treytler kal�t�ma atfedilmektedir. Bir önceki nesilden ö�renil-
mi� olanlar�n bir sonraki nesle aktar�lmas�na i�aret etmektedir. 

Bu çerçeve içerisinde Endüstri �li�kileri bireyselli�i a�an 
bir düzlemde bilgi üretmek zorundad�r. Ancak gruplar aras� 
kar��la�t�rma yapabilmek için ise mutlak evrensel olan bilgi 
düzeyine eri�memi� bilgilerle çal��mal�d�r. Bu aç�dan kavram 
ve olgular kültür düzleminde ele al�nmal�d�r. 

2.Yöntem sorunu

Kültürler aras� çal��malar�n en önemli sorunu üzerine 
oturtulacak sistem ve zemininin belirlenmesidir. Kültür çal��-
malar�n� yaratan zihinsel çerçeve kültürün özgünlü�üne du-
yarl�l��� içermektedir. Bu sebeple herhangi bir uygulaman�n 
adapte edildi�i kültürü dikkate almadan harekete geçmek 
mümkün de�ildir. Endüstri ili�kilerindeki düzenleme, kanun, 
çal��ma vb. her uygulaman�n kültürel analizi yap�lmal�d�r. 
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Ancak Dereli’nin (2005) de belirtti�i gibi farkl� kültürlerdeki 
kurumlar�n k�yaslanmas�nda kurumlar gösterece�inden uy-
gulamalar� kar��la�t�r�lmal�d�r. 

Kültürel analizlerde izlenecek yol, bütün alanalrdaki kül-
türler aras� çal��mac�lar için de önemli bir karar dü�ümünü 
olu�turmaktad�r. Bu anlamda etik veya emik yakla��m ayr�-
m� belirlemek zaruridir. Etik yakla��m, çal��man�n kültürle-
rin birçok kültürün ele al�narak geni� bir çerçeve içerisinde 
sistemli analizlerin yap�lmas�na vurgu yapmaktad�r. Emik 
yakla��m ise, çal��man�n belirli bir kültür oda��nda yürütül-
mesini ifade etmektedir.

Emik yakla��mda incelenen yaln�zca bir sistemdir. Siste-
min içinden hareket edilir, yap� çözümleyici taraf�ndan bu-
lunur. Etik yakla��mda ise birçok sistem kar��la�t�r�ld���ndan 
sistemlerin d���ndan hareket eden çözümleyici yap�y� in�a 
eder (Salgut,1994: 325). Buna paralel olarak Dereli (2008) en-
düstri ili�kileri aç�s�ndan yatay ve dikey yakla��m ayr�m� yap-
maktad�r. Yatay yakla��mda bir kültürdeki çal��ma hukuku 
ve endüstri ili�kileri bir bütün olarak ele al�n�r. Alanla ilgili 
kültürdeki geli�im kendi iç dinamikleriyle analiz edilir. Dikey 
yakla��mda ise, birçok kültürlerde belirli bir olguya ili�kin k�-
yaslama yap�l�r (Dereli, 2008: 5-7).

3. Kuramsal K�yaslama Zemini Olarak Kültürleraras�
 Çal��ma �li�kileri

Kar��la�t�rmalarda kuramsal bir altyap� olarak kullan�la-
cak iki önemli çerçeveye burada k�saca de�inilecektir. Bun-
lardan birisi Budd taraf�ndan, do�rudan Endüstri �li�kile-
rinde kültürleraras� kar��la�t�rmalarda kullan�lmak üzere 
olu�turulmu�tur. Di�eri ise, genel olarak sosyal bilimler alan-
lar�nda kültürler aras� kar��la�t�rmalarda kullan�lmak üzere 
Hofstede’nin geli�tirdi�i yakla��m�d�r.
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Budd çal��ma ili�kileri aç�s�ndan sosyal ortakl�k, sektörel 
sözle�me, merkezile�tirilmi� ödüller, giri�imci sendikal�la�ma-
s�, yegane temsilcilik (exclusive representation), ortak belirle-
nim ve gönüllülük de�i�kenlerinin kullan�lmas�yla kar��la�-
t�rmalar�n yap�labilece�ine i�aret etmektedir. Sosyal ortakl�k 
kavram�nda, Avusturya ve �rlanda yakla��m�n�n daha merke-
zile�tirilmi�, makro bir biçimine gönderme yapmaktad�r. Sos-
yal ortakl�k, ortak belirlenim kavram�n�n bir formudur. Ayn� 
zamanda giri�imci düzeyine de yön verebilmektedir. Sektörel 
sözle�me, sosyal ortakl���n daha az merkezile�tirilmi� bir bi-
çimi olan endüstri boyutunda sözle�meyi ifade etmektedir. 
Avustralya tarz� merkezile�tirilmi� ödüller e�itlikçilik önyar-
g�s� ta��maktad�r. Etkinli�e müdahil olmakla ele�tirilebilir. Di-
�er sistemler kadar olmasa da i�çilere hizmet etmektedir. Ja-
pon tarz� giri�imci, sendikal�la�ma etkinli�e e�itli�e göre daha 
çok hizmet etmektedir. Ço�unluk kural�yla yegane temsilcilik 
ABD ve Kanada’n�n özelli�idir. Etkinlik i�çi ve sendika strateji-
lerine dayanmaktad�r. E�itlik ve söz hakk� belirli bir sendikay� 
destekleyen i�çilerin ço�unlu�una ba�l�d�r. Bat�-Avrupa biçi-
mi ortak belirlenimde, güç, etkinlik ve söz söyleme hakk� da-
��t�lmaktad�r. Fakat Budd’�n analizine göre, ortak belirlenimin 
e�itli�i sa�lamada etkinli�i dü�üktür. �� konseyleri ve ortak be-
lirlenim yerine toplu sözle�me yoluyla e�itlik sa�lanma e�ilimi 
vard�r. �ngiliz endüstri ili�kileri gönüllülük terimiyle karakte-
rize edilmektedir. Bu sebeple partiler toplu sözle�me görü�me-
lerine kat�lma konusunda hem� kir olduklar� (veya olmad�k-
lar�); sonras�nda da sözle�meye uyduklar� (veya uymad�klar�) 
anlam�na gelmektedir. Ancak 20.yüzy�ldaki Thatcherizm ve 
AB üyeli�i süreçleri sonunda 21.yüzy�l ba��nda gönüllülü�ün 
daha dü�ük oldu�u görülmektedir (Bamber 2005: 119). 

Ulusal endüstri ili�kileri istihdam ili�kilerinin üç amac� 
aras�nda ödünle�imi (trade off) somutla�t�rmaktad�r. Bu se-
beple kar��la�t�rmal� endüstri ili�kilerinin geometrisinde (�e-
kil 2) farkl� yerlere farkl� argümanlar yerle�tirilebilir. Sosyal 
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Giri�imci Sendika 

Zay�f gönüllülük Yeni Düzen sistemi 

Ödül sistemi 

Güçlü gönüllülük 

Sektörel sözle�me 

ortakl�k üçgenin ortas�nda olmal�d�r. Böylelikle sosyal ortak-
l�k tüm çal��anlara söz hakk� tan�maktad�r. Bu yolla e�itlik-
te sa�lanm�� olacakt�r. Etkinlik makro ekonomik istikrar ile 
sa�lanmaktad�r. Tersine ortak belirlenim ve giri�imci sendi-
kal�la�mas� da söz hakk� ve etkinlik sa�layacakt�r ancak e�it-
lik daha az sa�lanacakt�r. Söz hakk� ve e�itli�e gelindi�inde 
sektörel sözle�me ve merkezile�tirilmi� ödüller ABD’nin Yeni 
Düzeni çerçevesinde dü�ünülebilir. Bu çevreler i�görenlere 
daha fazla söz hakk� tan�nd���n� ifade etseler de, etkinlik ve 
söz hakk� konusunda bu görü�ler geçerli görünmemektedir. 
Bununla birlikte, bu düzenlemeler daha e�itlikçi bir ortam ve 
dolay�yla da daha yüksek ücret sa�layabilmektedir. Ancak 
buradaki e�itlik tan�m� �üphelidir. Ortak belirlenim ve giri-
�imci sendikal�l���n oldu�u ülkelere göre ABD’de daha fazla 
ödeme adaletsizli�i vard�r. Ödemelerde dengesizlik e�itli�in 
dü�ük oldu�u anlam�na gelmektedir (a.g.e . : 119-121)

�ekil 2. Budd’�n Endüstri �li�kileri sistemi

Kaynak: Bamber, 2005
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�ekil 2 bütün sistemleri de�il sadece bir endüstri ili�kile-
ri sistemini göstermektedir. Örne�in, sosyal ortakl�k �rlanda 
da gönüllülük; Avusturya’da ortak belirlenim ile kombinedir. 
Bu ö�eler, her ülkenin yerel sistemi ile ba�lant�l� bir biçimde 
�ekilde yerle�tirilebilir. �kinci olarak, ö�elerin �ekil içindeki 
yerleri de görecelidir. Bu, kar��la�t�rmal� endüstri ili�kilerinin 
ö�renilmesini peki�tirmekte ve analizlerini kuvvetlendirmek-
tedir. Ayr�ca kar��la�t�rmal� endüstri ili�kilerinin geometrisi 
endüstri ili�kileri reformlar için bir taslak olarak görülebilir 
(a.g.e.: 122).

Bu çerçeve durum analizi için iyi bir araç olarak görün-
mektedir. Ancak bu noktada kültürlerin kar��la�t�r�lmas�nda 
ara�t�rmac�n�n kendi kültürüne özgü hassasiyetlerinin far-
k�nda olmas� önemlidir. Durumun sebepleri konusunda dü-
�ünmek için ise kültürün sahip oldu�u de�erlere gönderme 
yapmak gereklidir. Kültürün özü de�erlerdir.

De�erler belirli olaylar ve durumlara ili�kin di�erine oran-
la tercih edilmi� e�ilimlerdir. De�erler talep etti�imiz hisler-
dir ( art� ve eksi ucunda) : 

- �yi – kötü
- Kirli – temiz
- Tehlikeli – güvenli
- Yasaklanm�� – izin verilmi�
- Düzgün – düzgün olmayan
- Ahlaki – ahlaks�z
- Çirkin – güzel 
- Do�al olmayan (yapay) – do�al
- Anormal – normal 
- Paradoksal – mant�kl� 
- �rrasyonel – rasyonel 
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Temel de�erler büyüme ve sosyalle�me dönemlerinde çev-
reden kazan�lmaktad�r (Hofstede, 2005: 44-45). Günlük soh-
betlerde, siyasal söylemlerde, medyada bunlar� beslemekte-
dir. Yabanc� kültürler ahlaki terimlerde resmedilmektedir. Bu 
noktada di�er gruplar� daha üstün veya a�a��l�k olarak göz 
önüne al�nabilece�i bilimsel standart yoktur. Gruplar ve top-
luluklar aras�ndaki kültür farkl�l���n� çal��mak kültürel göre-
celi�in tarafs�z bir noktas�nda bulunmay� mant�ksal olarak 
zorunludur. Kültürler aras�nda farkl�l�k olmas�, herhangi bir 
kültürdeki normlar�n di�er grup veya topluluklara uygulan-
mas� için hassas davran�lmal�d�r (a.g.e.:6 ).

Bu anlamda de�erler sistemi bütünüyle sosyo ekonomik 
hayatla etkile�im içinde oldu�u unutulmamal�d�r. Örne�in, 
Inglehart ve Baker’ a (2000) göre yüksek GSMH ya sahip, i�-
gücünün a��rl�kl� olarak endüstri ve hizmet sektöründe yer 
alan geli�mi� ülkelerde seküler, ulusal otoriteye sayg�l� ve 
kendini ifadeye ili�kin de�erler öne ç�kmaktad�r. Tersine dü-
�ük GSMH ya sahip, i� gününü tar�mda yo�unla�t��� birey-
lerden olu�an uluslarda, geleneklere sayg� ve hayatta kalma 
amac�na öncelik veren de�erler a��rl�k kazanmaktad�r. 

Salt kültürler aras�nda de�il kültür içinde de de�erler za-
man içerisinde de�i�ebilir. Örne�in, Inglehart (2008) alt� Bat� 
Avrupal� kültürde yapt��� ara�t�rmada genç ve ya�l� ku�aklar 
aras�nda de�i�im ve dönü�ümün ya�and���n� tespit etmi�tir. 
Ara�t�rmas� 70’li y�llar�n ba��nda iddia etti�i gibi kültürel dö-
nü�ümün ya�and���n� göstermektedir. II. Dünya sava��ndan 
önce do�anlar, Bat� Avrupa’daki gençlere göre daha fazla 
materyalist de�erlere vurgu yapmaktad�r. Bat� Avrupa kül-
türlerinde her yeni nesilde bir öncekine görece daha fazla öz 
dunum de�erleri a��rl�k kazanmaktad�r. �ekil 3’e göre, yatay 
eksende GSMH, dikey eksende toplumun ne kadar materya-
list oldu�u verilmi�tir (1= % 100 materyalist 2= Materyalist 
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post materyalist dengeli 3= % 100 post materyalist). Görüldü-
�ü gibi toplumun de�er yarg�lar� ile sosyo ekonomik düzeyi 
aras�nda etkile�im oldu�u anla��lmaktad�r.

�ekil 3. Kültürlerin GSMH de�i�imine göre

Kaynak: Inglehart, 2005

Bu tür bir çal��ma iyi dizayn edilip, de�i�kenler özenle ele 
al�nmal�d�r. Sosyo ekonomik geli�me ile toplumu olu�turan 
bireylerin de�er yarg�lar� aras�ndaki ba�lar do�ru biçimde 
analiz edilmelidir. Bunlar yap�lmad���nda kolayl�kla “Bat�l�” 
kültürlerin daha “düzenli” (özsayg�l�, ça�da� vb.….) bireyler-
den olu�tu�u, Do�ulu kültürlerdeki insanlar�n bu özelliklere 
sahip olamad�klar�n� söyleme hatas�na dü�ülmektedir.
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4.Hofstede’nin Kültürleraras� Kar��la�t�rma Kuram�

Hofstede 1960’lar�n sonundan itibaren kültür çal��ma-
lar�na yönelmi� önemli bir sosyal psikologdur. Kendisin-
den önce kültür konusunda çal��m�� olan Benedict, Mead, 
Inkeles, Levinson’dan etkilenmi�; Schwartz, Trompenaars, 
Inglehart’�n çal��malar�nda etkili olmu�tur. IBM � rmas�n�n 
faaliyet gösterdi�i elliden fazla ülkede, 1967-1973 dönemin-
de çal��an on binlerce bireyin kat�l�m�yla yapt��� ara�t�rmala-
r� 1980 y�l�nda yay�nlam��t�r. Ard�ndan 2001 y�l�nda çal��ma 
geni�letilerek yenilenmi�tir. Yetmi� ülke veya kültüre 116 000 
ki�iye ait veri elde edilmi�tir.

Hofstede (2005:6-8) kültürel farkl�l�klar�n kendilerini sem-
boller kahramanlar ritüeller ve de�erler arac�l���yla ifade etti-
�ini belirtmektedir. Bir so�an benzetmesiyle, en d�� zar�n sem-
boller oldu�unu bunu alt�nda s�ras�yla kahramanlar, ritüeller 
ve de�erler yer almaktad�r. Semboller, bir kültür içinde özel 
bir anlam ta��yan resim, sözcük, simge, objelerdir. Jargonlar 
k�yafetler saç stilleri bayraklar vb.de buna dahil edilebilir. Bir-
denbire eski olanlar yok olup, yenileri kolayca geli�tirilebilir. 
Kahramanlar ölü veya diri, gerçek veya hayali, toplum için 
yüksek derecede ödüllendirilmi� özelliklere sahip dolay�s�yla 
da model te�kil edebilecek ki�ilerdir. TV ça��nda bunlar�n se-
çimi daha da önem kazanmaktad�r. Ritüeller, istenen sonuçla-
ra ula�mak için teknik olarak gereksiz kolektif aktivitelerdir. 
Ancak toplum için temeldir. Örne�in di�erlerini kutlamak, 
di�erlerine sayg� göstermek hem sosyal hem de dinsel sere-
moniler içermektedir. Ritüeller söylemleri de içermektedir. 
Semboller, kahramanlar ve ritüeller kültürün pratikleridir. 
D��ar�dan gözlemciler taraf�ndan görülebilir. Anlam� ise an-
cak kültürün içindeki insanlar için aç�kt�r.

Her toplumda baz� e�itsizlikler vard�r. Baz� insanlar di�er-
lerinden daha fazla güce, di�erinin davran��lar�n� belirleme 
�ans�na sahiptir. Baz� insanlara di�erlerine göre daha fazla 
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statü ve sayg� verilmektedir. Toplumlarda güç, refah, statü 
e�it olarak ve adaletsiz da��t�lmaktad�r. Baz� toplumlarda bu 
durum problem olarak tan�mlanarak çözümlenmeye çal���l�r-
ken baz� toplumlarda dikkat çekmemektedir. Hükümetler, ya-
salar, hukuk, birlikler, okul, aile vb. sistemlerdeki farkl�l�klar 
sebebiyle farkl� kültürler farkl� kurumlar in�a etmektedir. Bu 
kurumsal farkl�l�klar�n kültür dikkate al�nmadan anla��lmas� 
olanaks�zd�r (Hofstede, 2005: 20). Hofstede (2005: 43-44) bu 
analizlerin yap�lmas� için be� boyutlu bir yap� önermektedir:

• Güç mesafesi
• Bireyselcilik-toplulukçuluk
• Erillik-di�ilik 
• Belirsizli�e tolerans
• Uzun veya k�sa vadeli dü�ünme

4.1.Güç mesafesi

Her toplumda baz� e�it olmayan durumlar söz konusu-
dur. Örne�in, baz� insanlar di�erlerinden daha fazla güce sa-
hiptir. Di�erlerinin davran��lar� üzerinde denetime sahiptir. 
Baz� insanlara di�erlerine göre daha fazla sayg�nl�k ve statü 
verilmi�tir. Toplumlarda statü, güç, refah e�it da��t�labildi-
�i gibi buna özen gösterilmeyebilmektedir. Bununla birlikte 
e�itsizli�in olmas� toplumlarda rahats�zl�k yaratabildi�i gibi 
bir sorun olarak alg�lanamayabilir. Bir çok toplumda hukuk 
kurallar� bunu sa�lamak için düzenlenmi�tir. Ancak çok az 
toplumda bu iddia ba�ar�labilmi�tir. 

Güç mesafesi boyutu toplumdaki ba��ml� ili�ki hakk�nda 
bilgi vermektedir. Güç mesafesinin dü�ük (veya dar) oldu�u 
ülkelerde üst (patron) ile ast aras�nda s�n�rl� düzeyde ba��m-
l� ili�ki vard�r. E�er güç mesafesi geni� ise, dikkate de�er bir 
ba��ml� ili�ki söz konusudur. Geni� güç mesafeli ülkelerde ba-
��ml�l�k ve kar�� ba��ml�l�k kutupla�ma e�ilimi göstermektedir. 
Güç mesafesi, bir ülkenin kurum ve örgütlerindeki dü�ük güce 
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sahip üyelerinin gücün adaletsiz da��t�m�n� ne ölçüde kabul 
ettiklerini ifade etmektedir. �nsanlar�n çal��t�klar� örgütler, aile, 
okul, topluluklar gibi kurumlar toplumun temel ö�eleridir. Güç 
mesafesi, dü�ük güce sahip üyelerin de�er sistemlerine dayal� 
olarak tan�mlanm��t�r (Hofstede, 2005: 45-47). Mesafenin az ol-
du�u kültürlerde, Gücün kullan�m� yasald�r. Yarg�lama iyi ve 
kötüye göre yap�lmaktad�r. Farkl� düzeylerdeki insanlar çok az 
tehdit hissetmekte ve insanlar daha fazla güven duyma e�ili-
mindedir. Güçlü ve zay�f aras�nda gizil bir uyum söz konusu-
dur. Zay�	 ar aras�ndaki i� birli�i dayan��maya temellendiril-
mektedir. Güç mesafesinin büyük oldu�u toplumlarda güç iyi 
ve kötüden önce gelmektedir. Yasall��� önemsizdir. Gücü elin-
de tutan ayr�cal�kl�d�r. �ktidarda olanlar mümkün oldu�unca 
güçlü görünmeye çal��maktad�r. Gücü elinde tutanlar di�er-
lerini tehdit olarak alg�lad�klar�ndan nadiren güven duyulur. 
Güçlü ve zay�f aras�nda gizil bir �ekilde çat��ma vard�r. Di�er 
insanlara ili�kin inanç dü�üklü�ü yüzünden güçsüzler zay�	 ar 
aras�nda dayan��ma zordur (Hofstede, 2007: 227).

Güç mesafesi sosyal s�n�	 arda yans�mas�n� bulmaktad�r. 
Sosyal s�n�	 ar toplumsal hizmetlere eri�im aç�s�ndan fark-
l�la�maktad�r. Bunlar�n en önemlilerinden birisi olan e�itim 
kariyer ile de yak�ndan ili�kilidir. Bir ülkedeki orta s�n�f�n 
de�erleri e�itim, hükümet gibi sistemleri alt s�n�fa göre daha 
fazla etkilemektedir. Çünkü bu tür kurumlar� kontrol eden ki-
�iler genellikle orta s�n�ftan gelen insanlard�r. Sendika liderle-
ri gibi alt s�n�f�n temsilcisi konumunda olan ki�iler dahi, daha 
iyi e�itimle baz� orta s�n�f de�erlere uyum sa�lamaya çal��-
maktad�r. Birçok alt s�n�ftan gelen anne baba çocuklar� için 
orta s�n�f özlemi duymaktad�r (Hofstede, 2005: 48).

Yüksek güç mesafesinin oldu�u toplumlarda astlar ve 
üstler aras�ndaki mesafe aç�kt�r. Gücün da��l�mdaki adalet-
sizlik, e�itsizlik do�al ve varolu�ta kendili�inden ortaya ç�k-
m�� biçimde de�erlendirilmektedir. Hiyerar�ik yap�lanma 
da bu noktadan temel almaktad�r. Hiyerar�ik yap�lanmada 
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birbirlerine raporlama yapan çok say�da insan vard�r. Ücret 
sistemlerinin en üstünde ve en alt�nda yer alanlar aras�nda 
büyük farkl�l�klar mevcuttur. ��çiler görece olarak daha az 
e�itimlidir. O� s i�leri beden i�lerine göre daha yüksek bir 
statüye sahiptir. Astlar�n gözünde ideal patron/yönetici “iyi 
baba” rolünü oynayand�r. Birkaç “kötü baba” denemesinden 
sonra genelleme yap�larak tümden patron otoritesi reddedi-
lebilmektedir. Ço�unlukla ast-üst ili�kileri duygusald�r. Gö-
rünebilir statü simgeleri patronun otoritesini simgeler. Güç 
mesafesinin dü�ük oldu�u ülkelerde, ast ve üstler birbirleri-
ni varolu�sal olarak denk ve e�it görmektedir. Roller zaman 
içerisinde de�i�ebilmektedir. Bugün ast olan gelecekte üst 
olabilmektedir. Örgüt adil biçimde merkezilikten uzakla�-
t�r�lm��, hiyerar�i yatay biçimde yap�lanm��t�r. En üst ve alt 
aras�ndaki ücret fark� azd�r. ��çiler niteliklidir. Üst düzey kas 
becerilerine sahip bir i�çi dü�ük seviyedeki o� s çal��an�ndan 
daha yüksek bir statüye sahiptir. Statü sembolleri �üphelidir 
(Hofstede, 2005: 49). 

Hiyerar�i, kimlik kadar olmasa da refahla ilgilidir. Bir ülke 
zenginle�tikçe güç mesafesi dü�mektedir. Geni� güç mesafesi, 
yoksulluk ve kaynaklara ula��lama durumunun devam etti-
rilmesini kolayla�t�rmaktad�r (Hofstede, Pedersen ve Hofste-
de, 2002: 36). 

4.2.Toplulukçuluk - Bireyselcilik

Bilindi�i gibi toplulukçu kültürde, yak�n çevreye maddi 
ve duygusal ba��ml�l�k, s�k� ba�larla örülmü� ki�iler aras� 
ili�kiler, kar��l�kl� yard�mla�ma ve dayan��ma, gruba sadakat 
özellikleri sergilenirken, bireyci kültürde bireysel ba��ms�zl�k 
ön plandad�r (Ka��tç�ba��, 1990: 33-34). 

Bireyselcilik bireyler için gev�ek örüntülü toplumsal çerçe-
veyi tercihlerini ifade etmektedir. Sadece kendilerini ve yak�n 
akrabalar�yla ilgili olmalar�na refere etmektedir. Toplulukçu 
bireyler iç grup ve d�� grup aras�nda ayr�m yapmaktad�r. 
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Hofstede, Pedersen ve Hofstede’ye göre (2002: 35) günü-
müzde ve geçmi�te refah devletlerinin ço�unlu�u bireyselci 
uca göreceli olarak toplulukçuluktan daha yak�nd�r. Buna 
paralel olarak toplulukçulu�u, yoksullu�a, s�n�rl� kaynakla-
ra; bireyselcili�i ise, zenginlik ve zengin kaynaklara uyum 
olarak görülmektedir. Zenginle�en ülkeler toplulukçu uçtan 
bireyselci uca do�ru geçmektedir. Refah insanlar�n kendile-
rine yetmelerini sa�lamakta ve kendilerine bakmalar�n� ko-
layla�t�rmaktad�r. Toplulukçu toplumlarda, bireysel kimlik 
bask�lanmakta ve sorun olarak görülmektedir. Ço�u bireysel-
ci topluluklarda insanlar yaln�z ve izole edilmi� hissetmekte, 
anti-sosyal davran��lar geli�tirmektedir.

Toplulukçu kültürlerde, bireyler içinde bulunduklar� top-
luma sadakat göstermekte, toplumda onlar� korumaktad�r. 
Biz bilinci yayg�nd�r. Kimlik sosyal siteme temellendirilmi�tir. 
Örgütler ve kurumlardaki bireylerin duygusal ba��ml�l��� bu-
lunmaktad�r. Örgüte angajman ahlakidir. Örgütlere aitlik vur-
gulanmaktad�r. Üyelik idealdir. Grup karar�n�n yerini inançlar 
almakta, iç-grup ve d�� grup farkl� standartta de�erler kulla-
n�lmaktad�r. Bireyselci kültürlerde, birey kendisini, ailesini 
desteklemektedir. Kimlik kurum ve örgütlerdeki bireylerden 
ba��ms�zl�k söz konusudur. Örgüte duyulan angajman ma-
tematikseldir. Bireysel inisiyatif ve ba�ar� vurgulanmaktad�r. 
Liderlik idealdir. Herkes özel ya�am hakk�na sahiptir. Spesi-
� k arkada�l�klara ihtiyaç duyulmaktad�r. De�erler standart 
olarak herkese uygulanmaktad�r (Hofstede, 2007: 229).

4.3.Erillik - Di�illik

Bu boyut toplumlar� bir ucunda eril di�er ucunda di�il 
özelliklere sahip toplumlar olarak iki kutba ay�rmaktad�r. 
Toplumlar�n sahip olduklar� özelliklerin cinsiyet rolleriyle 
benze�im kurarak aç�klamaktad�r.
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Cinsiyet rollerinde temel problem agresyonun kontrolü-
dür. Bütün dünyadaki ülkelerde erkek ve kad�n rolleri da��-
t�m�nda e�itsizlik vard�r. Bu e�itizlik, bak�m ve uzla�madan 
ziyade ba�ar� ve sava�man�n daha fazla vurguland��� top-
lumlarla daha çok örtü�mektedir. Di�il toplumlarda kad�n 
ve erkek daha e�ittir. Yayg�n olmasa da bu boyuta alternatif 
bir ba�l�k olarak bak�m yönelimi, ba�ar� yönelimi isimlen-
dirmesi de kullan�lmaktad�r (Hofstede, Pederesen ve Hofs-
tede, 2002: 37). 

Buna göre giri�imci-giri�kenlik (assertiveness); para ka-
zanma, di�erlerine, ya�am kalitesine ald�rmama eril bir kül-
türün temel özellikleridir. Hemen bütün kültürlerde erkekler 
bu de�erlere pozitif anlam yüklemektedir. Hatta toplum bü-
tününde tersi yönde “di�il” kutupta yer alsa bile bu de�erler 
erkekler taraf�ndan pozitif anlam yüklemi�tir. �lginç bir du-
rumda toplum bütününde eril bir kültür oldu�unda toplum-
daki erkek ve kad�nlar aras�ndaki fark artmaktad�r (Hoftsede, 
2007: 230).

Di�il kültürlerde erkekler güvenli-giri�ken olmaya ihtiyac� 
yoktur ama ayn� zamanda besleyici roller de üstlenebilirler. 
Toplumdaki cinsiyet rolleri çok ak�c�d�r, sürekli kolayca de-
�i�mektedir. Cinsiyetler aras�nda e�itlik olmal�d�r. Ya�am ka-
litesi önemlidir. Ya�amak için çal���lmaktad�r. �nsan ve çevre 
önemlidir. Kar��l�kl� ba�l�l�k idealdir. Talihsize sempati göste-
rilmektedir. Küçük ve yava� olan be�enilmektedir. Cinsiyet 
fark� gözetmemek veya çift cinsiyetli olmak idealdir.

Eril kültürlerde, erkekler güvenli-giri�ken olmal�d�r. Ka-
d�nlar besleyici roller üstelenmelidir. Toplumdaki cinsiyet 
rolleri aç�kça farkl�la�maktad�r. Toplumda erkekler hakim-
dir. Performans parad�r. Çal��mak için ya�anmaktad�r. Para 
ve mal önemlidir. Ba��ms�zl�k idealdir. Ba�ar�l� olana hayran 
olunmaktad�r. H�zl� ve büyük olan be�enilmektedir. Maçoluk 
takdir edilmektedir (Hofstede, 2007: 230).
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4.4.Belirsizlikten kaç�nma

Bu boyut kültürlerin belirsizlik ve karma��kl�k durumla-
r�ndan toplumun ne ölçüde rahats�z hissetti�ine vurgu yap-
maktad�r. Toplumda belirsizlikten kaç�nmak için kariyer du-
ra�anl� sa�lama, daha formal kurallar in�a etme gibi yollarla 
ne öçlüde ba�vuruldu�udur. Sapk�n (farkl�) � kirler, inançlar 
ve davran��lara ne kadar tolerans gösterildi�idir.

Temel problem bir kültürdeki insanlar�n öngörülemeyen 
durum ve karma��kl�klarla nas�l ba�a ç�kt���d�r. Baz� kültür-
lerdeki insanlarda bu durumlar anksiyete yaratmaktad�r. 
Farkl�l�klar tehlike olarak alg�lanmaktad�r. Bu boyuta tek ger-
çek yönelimi-çok gerçek yönelimi ismi de verilebilir (Hofste-
de, Pederesen ve Hofstede, 2002: 38).

Belirsizlikten kaç�nma e�ilimi zay�f olan (belirsizlikten ka-
ç�nmayan) toplumlarda hayat�n belirsizli�i daha kolay kabul 
edilmektedir. Her yeni gün geldi�i gibi kabul edilmektedir. 
Az ve zay�f düzeyde stres ya�anmaktad�r. Zaman özgürlük-
tür. S�k� çal��mak erdem de�ildir. Agresif davran��lar isten-
memektedir. Çat��ma ve rekabet fair play düzeyinde kabul 
edilmektedir. Sapmalar tehdit olarak alg�lanmamaktad�r. 
Daha yüksek risk alma e�ilimi vard�r. Mümkün oldu�u kadar 
az kural üretilmektedir. Kurallara uyulamad���nda de�i�tiril-
mesi gerekmektedir. Makamlar vatanda�a hizmet için kurul-
maktad�r. Yüksek düzeyde belirsizlikten kaç�nan toplumlarda 
ise, hayat�n belirsizli�i sava��lmas� gereken sürekli bir tehdit 
olarak görülmektedir. Zaman parad�r. Çok çal��maya ili�kin 
bir dürtü vard�r. Di�erleri ve kendine dönük �iddet kabul 
görmemektedir. Çat��ma ve rekabet agresyonu getirdi�inden 
kaç�n�lmaktad�r. Güçlü bir uzla�ma beklentisi vard�r. Sapan 
bireyler ve � kirler tehlike olarak alg�lanmaktad�r. Milliyetçi-
lik yayg�nd�r. Ya�am güvenli�i ile ilgili vard�r. Yaz�l� kurallar 
ve düzenlemelere ihtiyaç duyulmaktad�r. Kurallara uyulama-
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mas� günahkarl�k olarak de�erlendirilmektedir. “S�radan” in-
sanlar engelli vatanda�lard�r (Hofstede, 2007: 229).

4.5.Uzun Erimlilik - K�sa Erimlilik

Uzun dönemli k�sa dönemli olma Hofstede’nin en son ek-
ledi�i boyuttur. Orijinal çal��man�n 20 y�l sonraki revizyonu 
s�ras�nda eklenmi�tir. Bu nedenle hali haz�rdaki pek çok ya-
y�nda bu boyut d���ndaki dört boyuta yer verilmektedir. Bo-
yut Kon� çyusçu ilkelere dayanmaktad�r. Biraz daha Do�ulu 
tutumlarla ba�lant� kurmaya çal���lm��t�r. 

Temel problem �imdiki ve uzun dönemli erdem aras�nda 
seçim yapmakt�r. Erdem konusu Asya’da önemlidir. Bu ne-
denle Asyal� olmayanlar�n kültür kavram�n� anlayabilmekte 
zorlanmaktad�r. Avrupal� ve Amerikal�lar daha çok gerçekler-
le ilgiyken Asyal�lar erdem ile daha çok erdem ile ilgilidir. Bu 
nedenle toplumlarda erdem ve gerçekler birbirini tamamlay�-
c�d�r. Her ikisi de toplumun zaman ve geleneklere kar�� tutu-
mu ile ilgilidir (Hofstede, Pederesen ve Hofstede, 2002: 39).

Uzun erimli yönelime sahip kültürlerde statülere göre ili�-
ki talep etmek ve bunu izlemek söz konusu iken di�er uçta 
(k�sa yönelimli toplumlarda) ki�isel istikrar ve kararl�l�k; ge-
leneklere sayg�; günü kurtarma; hediye, iyilik ve selama kar-
��l�k verme söz konusudur.

Bu boyut temelini Bond’un yapt��� çal��malardan ve 
Kon� çyus’un ö�retilerindeki dört temel ilkeden almaktad�r. 

1. Bir toplumun kal�c�l��� insanlar aras�ndaki e�it olmayan 
ili�kiye dayanmaktad�r.

2. Aile bütün sosyal örgütlerin prototipidir.

3. Di�erlerine kar�� erdemli davran�� kendisine yap�lmas�n� 
istemedi�i bir davran��� di�erlerine de yapmamas�n� içer-
mektedir. 
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4. Birisinin ya�amdaki göreviyle ilgili erdemi beceri ve e�i-
timini geli�tirmeyi, çok çal��may� gere�inden fazla harca-
mamay�, sab�rl� ve sebatl� olmay� içermektedir (Hofstede, 
2005: 209).

K�sa dönem yönelimli toplumlarda çabalar k�sa vadede 
sonuç getirmelidir. Sosyal bask� harcama yönünde gerçekle�-
mektedir. Geleneklere vard�r. Geleneklere sayg� vard�r. Ki�isel 
karal�l�k ile sosyal ve statüsel s�n�rlamalara ilgi vard�r. Günü 
kurtarmaya çal���lmaktad�r. Uzun dönem yönelimli toplum-
larda yava� sonuçlar elde etmek için sürdürülebilir, sebatl� 
bir çaba söz konusudur. Kaynaklar tutumlu ve idareli kulla-
n�lmaktad�r. Çevreye sayg� gösterilmektedir. Ki�isel uyuma 
önem verilmektedir. Utanma duygusu ta��nmaktad�r. Bir 
amaç için ast olmaya gönüllük söz konusudur (a.g.e.: 212).

SONUÇ YER�NE

Genel olarak hatlar� çizilen her iki yakla��m da endüstri 
ili�kileri aç�s�ndan önemli çerçeve önemli bir zemin te�kil et-
mektedir. Budd’�n yakla��m� durumun analizinde bize kolay-
l�k sa�larken, Hosftede’nin modeli sebeplerin belirlenmesinde 
etkili bir araç olarak kullan�labilir. Bu noktada sunulan araç-
lar�n seçiminde belirleyici faktör ara�t�rma konusu olacakt�r. 
Her ikisi de kültürler aras� (k�yaslamal�, kar��la�t�rmal�) ça-
l��malarda emik ve etik yakla��mla yap�lacak ara�t�rmalarda 
zemin görevi görecektir.

Zaman ve yer k�s�tlar�ndan dolay� sunulamamas�na ra�-
men Hofstede’nin modeli oldukça fazla say�da ara�t�rmaya 
konu olmu�tur. Farkl� boyutlar� pek çok ortamda s�nanm��t�r. 
Özellikle i� ortam� ve kültürü ile ilgili pek çok veriye ula�mak 
mümkündür.

Hofstede’den yola ç�k�larak, kanunlar�n k�yaslanmas�, 
kanunlar aras�ndaki farkl�l�klar�n anla��lmas� mümkündür. 
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Devlet, sendika ve sermayeden olu�an Endüstri ili�kilerini 
sistemlerinin içinden do�duklar� toplumsal yap�n�n anla��l-
mas� bak�m�ndan önemli bir kolayl�k sa�layacakt�r. Bu ara-
c�l�kla sistemler aras�ndaki farkl�l�klar�n analizi mümkündür. 
Ayr�ca bilgi birikimi yarat�ld�kça, zaman boyutunda kar��la�-
t�rma yap�labilecek standart de�i�kenler sa�lanm�� olacakt�r.

Budd’�n yakla��m� ise, bir ba�ka standart de�i�kenler seti 
sunmaktad�r. Endüstri ili�kilerini k�yaslamak istedi�imizde, 
bize her bir ülkenin iç dinami�ini standart parametrelerle 
okuma �ans� vermektedir. Buradan yola ülkeler aras� k�yasla-
mak mümkün olacakt�r.

Ku�kusuz bu çal��ma bir dizi çal��man�n öncülü niteli�in-
dedir. As�l olan devam niteli�inde, alt alanlarda bu verilerin 
tüketilmesidir. Kültürler aras� endüstri ili�kileri çal��malar� 
farkl� ülke deneyimlerinin do�ru anla��lmas�n� sa�layacakt�r. 
Bu durumda da bilgi veya uygulama transferlerinde ya�anan 
en önemli s�k�nt� olan hatal� uyarlamalar�n önüne geçilecek, 
do�ru bilgilerin ise güvenle transferini sa�layacakt�r.
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ÜLKEM�ZDE NEO-L�BERAL
POL�T�KALAR SONUCU

SEND�KASIZLA�TIRMA VE
ÇÖZÜM ÖNER�LER�

An�l Mevlüt Güven26

ÖZET

1970’lerin ortalar�ndan itibaren dünyada esmeye ba�layan 
küreselle�me rüzgar�, 24 Ocak Kararlar� ile birlikte ülkemizi 
de etki alan�na alm��, 24 Ocak Kararlar�yla ba�layan süreç, 12 
Eylül ve Özal iktidarlar�yla neo-liberal politikalar, ülkemizin 
resmi ekonomik politikas� haline gelmi�tir. 

Neo-liberalizm, toplumlara vaat etti�i “uygar insan”a 
ula�mak için çe�itli araçlar kullanmaktad�r. Bunlar�n ba-
��nda, özelle�tirmeler, ta�eronla�ma ile esnek ve atipik is-
tihdam gelmektedir. Bu araçlar�n ülkemizde yayg�n bir bi-
çimde uygulanmas� sonucu, i�sizlik ve kay�t d��� istihdam 
uç noktalara varm��t�r. Hiç ku�ku yok ki, bu politikalardan 
en çok zarar gören kesim, i�çi s�n�f� ve i�çi s�n�f�n�n örgütü 
olan sendikalar olmu�tur. Nitekim son 30 y�lda sendikalar�n 
gitgide üye kaybetmesi bilinen bir gerçektir. Bugün, ‘sendi-
kalar art�k i�levini yitirmi�tir’ propagandalar� yayg�n olarak 
yap�lsa da, sendikalar, mücadelesine devam etmektedir ve 
daha da güçlenmek zorundad�r.

Sendikalar, neo-liberal politikalar kar��s�nda etkin tutu-
munu, örgütlenme çal��malar�na devam ederek sürdürme 

26 Çal��ma Ekonomisti, A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi’10
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durumundad�r. Bunun da yolu, özelle�tirmelerle ve özelle�-
tirme ma�duru i�çiler için mücadele etmekten, alt-i�veren ça-
l��anlar� örgütlemekten ve atipik çal��anlar�n örgütlenmesine 
destek olmaktan geçmektedir.

Anahtar Kelimeler: neo-liberalizm, sendikas�zla�t�rma, i�-
sizlik, atipik çal��ma, alt-i�veren i�çileri, örgütlenme

G�R��

Neo-liberal politika araçlar� olan özelle�tirme, kamu hiz-
met al�m�n�n ta�eron � rmalara devredilmesi, esnek istihdam 
uygulamas�, bütünüyle i�çi s�n�f�na ve sendikalara zarar ver-
mektedir. Neo-liberal politikalar�n yol açt��� i�sizlik sonucu 
ortaya ç�kan dü�ük ücretli ve güvencesiz çal��ma olgusu da 
tüm bu politika araçlar�yla birlikte sendikal�la�ma oran�n� 
dü�ürmektedir. Sendikas�zla�t�rma olarak kendisini gösteren 
bu durum, rastlant� de�il, bir politikalar bütününün sonu-
cudur. Nitekim makalede ayr�nt�l� bir biçimde de�inilece�i 
gibi, neo-liberal dü�üncenin amac� tam da budur. Otuz y�l-
dan beri uygulanan neo-liberal politikalar, amac�na ula�m�� 
görünmektedir. Kald� ki bugün ülkemizin istihdam yap�s�na 
bakt���m�zda, i�sizlik oran�n�n yüksek oldu�unu, güvencesiz 
ve dü�ük ücretlerle çal��man�n yayg�nla�t���n�, dolay�s�yla 
sendikala�ma oran�n�n günden güne dü�mekte oldu�u tab-
losunu görebiliriz. 

Bu makalede, yukar�da söz edilen politika araçlar�na ve 
bu araçlar�n sonucu olarak ortaya ç�kan sendikas�zla�t�rmaya 
de�inilecek, sendikas�zla�t�rma kar��s�nda al�nabilecek ön-
lemler, gerek ülkemizdeki gerekse öteki ülkelerdeki örnekler 
yard�m�yla aç�klanacakt�r.
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1- Neo-liberalizm ve Ülkemizdeki Neo-liberal
 Politikalar�n Ba�lang�c�

Neo- liberalizm, piyasan�n her türlü sorunu çözece�ini 
ve istikrarl� ve etkin bir �ekilde kaynak da��taca��n�; mü-
dahaleci devletin ekonomide rolünün olmad���n�; özelle�-
tirmeyi, esnekle�tirmeyi, sermayenin serbestle�mesini sa�-
layan, küreselle�meye ayak uyduran ekonomilerin verimli 
çal��aca��n� ve istikrarl� büyüyece�ini; bu uygarl�k projesine 
uyanlar�n uygar dünyan�n birer vatanda�� olaca��n� savu-
nur. Neo- liberalizm, kendisine en büyük rakip olarak sos-
yal devleti ve sendikalar� görmektedir. Bu ideolojiye göre, 
eme�in kar��l��� olan ücret yüksek tutulmamal�d�r; sendi-
kalar, i�çilere ve ülke ekonomilerine zarar vermektedir, do-
lay�s�yla sendikalarla mücadele edilmelidir; sosyal devlet, 
ekonomiye kar��arak, özel sektöre ve ekonomiye zarar ver-
mektedir, dolay�s�yla bitirilmelidir. Örne�in, sa�l�k, e�itim 
gibi en temel insan haklar� olan hizmetler devlet taraf�n-
dan ücretsiz ya da minimum ücretle verilmemelidir; özel 
sektöre devredilmelidir. Devlet, kesinlikle, ekonomide yer 
edinmemelidir, yat�r�m yapmamal�d�r. Nitekim �ngiltere’de 
1979’da iktidara gelen, neo-liberal politikalar�n uygulay�c�s� 
olan Margaret Thatcher, çal��anlar�n ya�am seviyelerini dü-
�ürmü�, sosyal hizmetler ile sa�l�k ve e�itim hizmetlerini 
tahrip etmi�tir.27

Neo-liberal politikalara ülkemizin eklemlenmesi süreci-
nin ba�lang�ç tarihi, hepimizin bildi�i gibi 24 Ocak 1980’dir. 
24 Ocak kararlar�yla ba�layan küreselle�meye eklemlenme 
sürecini, paketin ard�ndan gelen 12 Eylül ve ANAP yöne-
timleri h�zland�rm��, dolay�s�yla Türkiye Cumhuriyeti neo-

27 GÜVEN, An�l Mevlüt (2008), “Türkiye’de Neo-Liberalizm ve Kamu Maliye-
si”, yay�mlanmam�� makale.
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liberalizmi kendisine ekonomik rejim olarak kabul etmi�tir. 
Yukar�da de�indi�imiz neo-liberal ekonomik politikalar, ül-
kemizde de tam anlam�yla uygulanmakta ve en ba�ta emekçi 
kesimi aleyhinde sonuç do�urmaktad�r.

2- Neo-liberal Politika Araçlar� ve Bu Araçlar�n
 Ülkemizde Yayg�n Bir Biçimde Kullan�lmas�
 Sonucu Ortaya Ç�kan Sendikas�zla�ma

Küreselle�menin ideolojisi olarak kendisini gösteren neo-
liberalizm, öngördü�ü “uygar dünya” amac�na ula�mak için 
çe�itli politika araçlar�n� beraberinde getirmektedir. Bu po-
litika araçlar�, özelle�tirme, kamu hizmetlerinin azalt�lmas�, 
kamu hizmetlerinin ta�eron � rmalara devredilmesi, esneklik 
ve ücretlerin dü�ürülmesi �eklinde kendisini göstermektedir. 
Bu politika araçlar� sayesinde, devlet, ekonomiden çekilerek 
piyasa serbestli�i tam olarak sa�lanacak, sendikalar�n ve dev-
letin i�gücü piyasas�na müdahalesi ortadan kald�r�larak üc-
retler dü�ürülecek, dolay�s�yla üretim maliyeti azalt�lacak ve 
ülkelerin küresel rekabet gücü artt�r�lacakt�r. 

Bu politika araçlar�n�n ülkemizde uygulanma biçimlerini 
ve sonuçlar�n� irdeleyelim.

2.1- Özelle�tirmeler ve Özelle�tirmelerin Sonucu
  Olarak Sendikas�zla�ma

Ülkemizde Kamu �ktisadi Te�ebbüsleri’ni özelle�tirme 
tart��malar� uzun bir geçmi�e sahiptir. Bu tart��malar�n ba�-
lang�c�n� demokrasinin ba�lang�c� olan tarihlere götürmemiz 
mümkündür. 1950 seçimlerine yakla��rken Demokrat Parti, 
iktidar oldu�unda devlet te�ekküllerini özel sektöre devrede-
ce�ini; Cumhuriyet Halk Partisi ise, yeni devlet te�ekkülleri 
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kurmayaca��n� vaat ediyordu. Ne var ki ne 1950’de iktida-
ra gelen Demokrat Parti ne de onun ard�l� olan Adalet Par-
tisi, devlet te�ekküllerini özelle�tirmeye yana�mad�.28 Çünkü 
K�T’ler, iktidara gelen partilerce hem geli�mekte olan özel 
te�ebbüse ucuz kaynak sa�lamak hem de seçmen kitlesine is-
tihdam yaratmak amac�yla kullan�lm��t�r.

Özelle�tirme yanl�lar�n�n, 1990’lar�n ba��ndan beri en bü-
yük dayana�� olan K�T’lerin zarar etmesi olgusu, esas�nda 
özelle�tirme yanl�s� liberal partilerce yarat�lm��t�r. K�T’lerin 
zarar etmedi�ini, iktidara gelen liberal partilerce zarar etti-
rildi�ini söylemek yanl�� olmayacakt�r. Nitekim Özal döne-
minde K�T � yatlar�, enerji hariç, genellikle genel � yat hare-
ketlerini arkadan izlemi�; daha da önemlisi Hazine’nin K�T 
yat�r�mlar�n�n � nansman�na katk�s� büyük ölçüde daralt�l-
m��t�r. Bu, yat�r�mc� özelli�i sürdürülen (PTT, TEK, THY gibi) 
K�T’leri büyük ölçüde iç ve d�� borçlanmaya sürüklemi� ve 
kamu i�letmelerinin sonraki y�llarda faiz yükü nedeniyle a��r 
� nansal t�kanmalara saplanmas�na sebep olmu�tur. Sanayi 
kesimindeki K�T’lerde ise yat�r�mlar�n durmas�, teknolojik 
a��nmaya ve verim gerilemelerine yol açm��t�r.29 Bu neden-
lerden dolay� zarar etmeye ba�layan K�T’lerin özelle�tirilmesi 
hususunda kamuoyu haz�rlanm��t�r. Nitekim özelle�tirmeler, 
“K�T’ler zarar ediyor” sloganlar�yla 1985 y�l�ndan itibaren 
gerçekle�tirilmeye ba�lanm��t�r. Bugüne kadar 188 kamu ku-
rumunda, hiç kamu pay� bulunmayacak �ekilde özelle�tirme-
ler gerçekle�tirilmi�tir, ancak ne yaz�k ki bu kurulu�lar içe-
risinde gerek tekel özelli�ine gerek de stratejik öneme sahip 
kurulu�lar bulunmaktad�r. Kar eden kurulu�lar�n say�s� ise 
az�msanmayacak ölçüdedir.

28 BORATAV, Türkiyede Devletçilik, �mge Kitabevi, Ankara, 2006.
29 BORATAV, Türkiye �ktisat Tarihi: 1908-2005, �mge Kitabevi Yay�nlar�, s. 155
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TÜRK-��’in 2007’de yay�nlad��� özelle�tirmelere ili�-
kin raporda30, 1989-2006 y�llar� aras� yap�lan özelle�tirilen 
K�T’lerde toplam 21.767 i�çinin i�ten ç�kar�ld��� ortaya kon-
mu�tur. �stanbul Serbest Muhasebeciler Mali Mü�avirler 
Odas�’n�n 2010 May�s ay�nda yay�nlad��� rapor31da, TÜRK-
��’in raporundaki rakam ile uyumlu olarak, 22000 i�size i�a-
ret etmektedir. Ancak, her iki raporda da önemli veriler ol-
du�una kat�lmakla birlikte, söz konusu raporlarda yer alan 
rakamlar�n, yaln�zca özelle�tirme öncesi ve sonras� i�ten 
ç�karmalar� hesaplad��� dü�üncesindeyiz. Çünkü K�T’lerde 
baz� i�çilerin özelle�tirmenin hemen öncesinde erken emekli 
edildi�i bilinen bir gerçektir. Bu ki�iler de hesaba kat�ld���n-
da, özelle�tirmelerden emek kesiminin gördü�ü zarar gözler 
önünde olacakt�r. Kald� ki Sümer Holding özelle�tirmesinde, 
TÜRK-��’in raporundan32 toplam 3765 ki�inin i�ini kaybetti-
�i anla��l�rken, K�GEM Genel Sekreteri Ayla Y�lmaz’�n bir 
makalesinde33, i�siz kalan i�çi say�s� yakla��k 27000 olarak 
ifade edilmektedir. Ayn� makalede, Çimse-�� Sendikas�’n�n 
kamunun elindeki tüm çimento fabrikalar�n�n özelle�tiril-
mesinden sonra yakla��k 20000 üyesini kaybetti�i, örnek 
olarak gösterilmi�tir. 

Neo-liberal politikan�n savunucular�nca, “kamunun s�r-
t�ndaki kambur” olarak lanse edilen K�T’lerin özelle�tirilmesi 
sonucu i�siz kalan i�çiler, kamuoyunda “4-C statüsü” olarak 
bilinen 657 say�l� Devlet Memurlar� Kanunu kapsam�na al�n-
m��lard�r. Çal��ma ve Sosyal Güvenlik Bakan� Ömer Dinçer, 

30 TÜRK-��, “Özelle�tirme ve Sonuçlar�”, 2007, http://www.turkis.org.tr/in-
dex.snet?wapp=3E533D2D-5B20-407C-8958-2EE2D34BF631 (eri�im tarihi: 
20.09.2010)

31 http://archive.ismmmo.org.tr/docs/basin/2010/bulten/09052010_ozelles-
tirme.pdf (eri�im tarihi: 20.09.2010)

32 TÜRK-��, ayn� rapor.
33 YILMAZ, Ayla, “Özelle�tirme Gerçe�i”, Metalurji, say�:136.
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2010 y�l� ba��nda verdi�i bas�n mülakat�nda, özelle�tirmeler 
nedeniyle 1992- 2003 y�llar� aras�nda i�siz kalan 14 bin i�çiye 
2004’te Bakanlar Kurulu karar�yla devlet taraf�ndan istihdam 
sa�land���n�, Tekel i�çileriyle birlikte 4-C kapsam�nda çal��an 
say�s� 30 bin 357 ki�iye ula�t���n� aç�klad�.34

Kamuoyunda 4-C statüsü olarak an�lan 657 say�l� Devlet 
Personeli Yasas�’n�n 4.maddesinin c bendi, geçici kamu per-
soneli olmay� tan�mlamaktad�r. Yasa, bu statüde çal��anlar�, 
aynen �öyle tan�mlamaktad�r: “Bir y�ldan az süreli veya mev-
simlik hizmet oldu�una Devlet Personel Ba�kanl��� ve Mali-
ye Bakanl���n�n görü�lerine dayan�larak Bakanlar Kurulunca 
karar verilen görevlerde ve belirtilen ücret ve adet s�n�rlar� 
içinde sözle�me ile çal��t�r�lan ve i�çi say�lmayan kimseler-
dir.” Bu hüküm, özelle�tirmeler sonucu i�siz kalan i�çilerin, 
k�dem ve ihbar tazminatlar�n� almaks�z�n, 1 y�ldan az süreli 
olarak devletçe istihdam edilmesi sonucunu do�urmaktad�r. 
Bu statüyle çal��t�r�lan i�çilerin ayl�k ücretleri 772 lira ile 938 
lira aras�nda de�i�mekte, bu rakam da bir dönem K�T i�çisi 
olarak çal��an i�çilerin ciddi ücret kayb� anlam�na gelmekte, 
öte yandan, sendikal haklardan yararlanamamalar� sonucu-
nu do�urmaktad�r.

Raporlarda da görüldü�ü gibi, özelle�tirmeler sonucu 
K�T i�çileri, i�ini kaybederek veya erken emekli edilerek 
ma�dur edilmi� ve sendikalar da ciddi üye kay�plar�na u�-
ram��lard�r. 

Konumuzu da��tmamak için, neo-liberal politika araçla-
r�ndan olan özelle�tirmelerin, i�çilere ve sendikalara verdi�i 
zarar d���ndaki sonuçlar�na burada de�inmiyoruz ve özelle�-
tirmeler konusunu noktal�yoruz.

34 http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/13362384.asp (eri�im tarihi: 
12.09.2010)
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2.2- Kamu Hizmet Al�m�n�n Ta�eron Firmalara
  Devredilmesi ve Özel Sektörde Alt ��veren
  Uygulamalar�n�n Yayg�nla�mas�

Özel sektörde alt-i�veren uygulamas� uzun y�llard�r var 
olan bir durumdur. Ancak, neo-liberal politikalar�n ülkemiz-
de hâkim olmas�yla birlikte kamu kesiminde de bu uygula-
malar ba�lam�� ve giderek yayg�nla�m��t�r. Konuya ara�t�r-
mam�z çerçevesinden bakt���m�zda, devlet taraf�ndan böyle 
bir uygulamaya gidilmesinin sosyal devlet dü�üncesiyle ba�-
da�mad���n� söyleyebiliriz.  

Ülkemizde, ta�eron � rma olarak da adland�r�lan alt i�ve-
renlik kavram� ilk kez 1936 tarihli 3008 say�l� �� Kanunu ile 
hukukumuza girmi�tir. Bu yasan�n ard�llar� olan 1967 tarihli 
ve 931 say�l�, 1971 tarihli ve 1475 say�l� �� Kanunlar� da bu 
konuda düzenlemeler yapm��t�r. Halen yürürlükte olan 2003 
tarihli 4857 say�l� �� Kanunu da 2. maddesiyle “Bir i�veren-
den, i�yerinde yürüttü�ü mal veya hizmet üretimine ili�kin 
yard�mc� i�lerinde veya as�l i�in bir bölümünde i�letmenin ve 
i�in gere�i ile teknolojik nedenlerle uzmanl�k gerektiren i�ler-
de i� alan ve bu i� için görevlendirdi�i i�çilerini sadece bu i�-
yerinde ald��� i�te çal��t�ran di�er i�veren ile i� ald��� i�veren 
aras�nda kurulan ili�kiye as�l i�veren-alt i�veren ili�kisi denir. 
Bu ili�kide as�l i�veren, alt i�verenin i�çilerine kar�� o i�yeri ile 
ilgili olarak bu Kanundan, i� sözle�mesinden veya alt i�vere-
nin taraf oldu�u toplu i� sözle�mesinden do�an yükümlülük-
lerinden alt i�veren ile birlikte sorumludur.

As�l i�verenin i�çilerinin alt i�veren taraf�ndan i�e al�narak 
çal��t�r�lmaya devam ettirilmesi suretiyle haklar� k�s�tlanamaz 
veya daha önce o i�yerinde çal��t�r�lan kimse ile alt i�veren 
ili�kisi kurulamaz. Aksi halde ve genel olarak as�l i�veren alt 
i�veren ili�kisinin muvazaal� i�leme dayand��� kabul edilerek 
alt i�verenin i�çileri ba�lang�çtan itibaren as�l i�verenin i�çisi 
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say�larak i�lem görürler. ��letmenin ve i�in gere�i ile teknolo-
jik nedenlerle uzmanl�k gerektiren i�ler d���nda as�l i� bölüne-
rek alt i�verenlere verilemez.” hükmünü öngörerek alt- i�ve-
ren kavram�n� tan�mlam�� ve yasal zeminini olu�turmu�tur.

 Ülkemizde, gerek özel sektörde gerekse de kamu kesi-
minde yard�mc� hizmetler, alt-i�verence yerine getirilmekte-
dir. Ancak, kimi durumlarda, yasa hükmü ortada olmas�na 
kar��n, yard�mc� i�leri yürütmek üzere ihale alan � rmalar, ger-
çekte yard�mc� i�leri de�il de –teknolojik nedenlerle uzmanl�k 
gerekmedi�i halde- as�l i�verenin i�ini yapmaktad�r. Örne�in, 
devlet kurulu�lar� olan çocuk yuvalar�nda veya özürlü reha-
bilitasyon merkezlerinde temizlik i�i için ihale alan ta�eron 
� rmalar, özel istihdam bürosu gibi çal��makta, uzmanl�k ala-
n�n�n d���na ç�karak ve kurum personelince yerine getirilme-
si gereken çocuk ve özürlülerin bak�m i�ini yapmaktad�r. Bu 
durum aç�kça yasaya ayk�r�d�r. Nitekim Yarg�tay, iki karar�n-
da bu yönde bir sonuca ula�m��t�r. Yarg�tay, Mersin Büyük-
�ehir Belediyesi ile ilgili olarak vermi� oldu�u kararda aynen 
�öyle demi�tir: “Daval�lardan Belediye temizlik ve çöp nakil 
i�ini ihale ile daval� Ceysan A.�.’ye vermi�tir. Temizlik ve çöp 
nakli i�i belediyelerin as�l i�lerindendir. Belediyelerin asli i�-
lerinden olan temizlik hizmeti i�ini 4857 say�l� �� Kanununun 
2/VI-VII maddesi uyar�nca ta�eronlara devretmesi mümkün 
olmad���ndan bu tür ta�eronluk sözle�meleri geçerli say�la-
mayaca��ndan daval� belediyenin i�e iade ve sonuçlar� yö-
nünden sorumlu tutulmas� gerekir.”35 Yarg�tay k�sa bir süre 
sonra Bayburt Belediyesi ile ilgili olarak vermi� oldu�u karar-
da da biraz farkl� bir gerekçe ile ayn� sonuca varm��t�r.

  �� Yasas�’nda alt i�veren, ba��ms�z bir i�yeri olarak ka-
bul edilirken, bu durumun toplu i� hukuku alan�nda yara-
taca�� sonuçlar hiçbir �ekilde dikkate al�nmamaktad�r. Oysa 

35 Yarg. 9.HD., E. 2005/14410, K. 2005/19793, T. 30.5.2005, Belediye-��, Tem-
muz- Ekim 2005, S. 108. (aktaran Sabahattin �en)
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alt i�verenlik sendikas�z ucuz i�gücü kullanman�n en önemli 
arac� haline geldi�ine göre, sorunun çözümü öncelikle top-
lu i� hukuku alan�nda aranmal�d�r. Türk toplu i� hukukunda 
“i�kolu esas�” benimsenmi�tir. Bu nedenle 2821 say�l� Sendi-
kalar Yasas�nda, bir i�yerinde yürütülen as�l i�e yard�mc� i�le-
rin de as�l i�kolundan say�laca�� kabul edilmi�tir (60.Md.). Bu 
anlay���n bir sonucu olarak, i�yerindeki i�çiler yard�mc� i�te 
çal��salar bile ancak i�yerinin ba�l� oldu�u i�kolunda kurulu 
sendikaya üye olabilirler (22.Md.). �� Yasas�’nda alt i�verenin 
ayr� bir i�yeri olarak kabul edilmesi Sendikalar Yasas�’ndaki 
bu amaç ve düzenlemelerle çeli�mektedir. Çünkü alt-i�veren 
ayr� bir i�yeri olarak kabul edildi�inde, buradaki i�çiler ba�-
ka bir sendikada örgütlenebilecek ve bir i�yerinde ayn� anda 
farkl� i�kolundaki sendikalarla farkl� dönemlerde farkl� toplu 
sözle�meler ba��tlanabilecektir.36

Yürürlükteki �� Yasas�’na göre, 30’dan daha az i�çi çal��-
t�ran i�yerleri i� güvencesi kapsam�nda de�ildir. Bunun ya-
n�nda, sanayiden say�lan i�yerlerinin i� sa�l��� ve güvenli�i 
kurulu kurma yükümlülü�ü, 50’den az i�çi çal��t�rmalar� 
durumunda ortadan kalkacakt�r. Ayr�ca, 50’den daha az i�çi 
çal��t�r�lan tar�m ve orman i�lerinin yap�ld��� i�yerleri veya i�-
letmeleri �� Yasas� kapsam� d���ndad�r. Yasan�n bu hükümleri, 
alt-i�verenin ba��ms�z bir i�yeri olarak kabul edilmesi kural� 
ile birle�tirildi�inde, alt-i�veren uygulamalar�n�n i�görenler 
aç�s�ndan çizdi�i olumsuz tablo aç�kça görülecektir. 

Alt-i�veren uygulamalar�n�n yayg�nla�mas� ve kimi du-
rumlarda muvazaal� olarak gerçekle�mesi, sendikal örgütlen-
me bak�m�ndan bir engel olu�turmakta, beraberinde sendika-
s�zla�may� getirmektedir. �� güvencesinden yoksun ve dü�ük 
ücretle istihdam edilen ta�eron i�çilerinin sendikala�mas�, 
yasal olarak bir engel olmamakla birlikte, oldukça zor bir du-
rumdur. 

36 �en, agm
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2.3- Esnek ve Atipik �stihdam

4857 say�l� �� Yasas� ile mevzuata giren ve ülkemizde 
yasal bir zemin kazanan esnek istihdam olgusu, yine neo-
liberal dü�ünce sisteminin, üretim maliyetini dü�ürmek ve 
bu yolla küresel piyasalarda rekabet pay�n� artt�rmak, eko-
nomik kriz ve darbo�azlar�n önüne geçmek ve bu arada 
i�sizlik sorununu çözmek ad�na ortaya koydu�u bir istih-
dam biçimidir. 1970’lerden itibaren bilimsel ve teknolojik 
geli�meler, dünya çap�nda fordist üretimden post-fordist 
üretim tarz�na do�ru bir geçi�i gündeme getirmi�, bu du-
rum, çal��ma kültürünü derinden etkilemi�tir. Post- for-
dizmde büyük fabrikalar bölünüp parçalanm��, üretim 
giderek daha küçük i�letmelere, atölyelere kayd�r�lm��t�r. 
Bilgisayar ve teknolojisindeki geli�meler sayesinde üretim, 
dünyan�n birçok yerinde, ayn� anda örgütlenebilir ve ayn� 
anda örgütlenmesi de�i�tirilebilir hale gelmi�tir.37 Buna 
göre, fordizmdeki toplu üretimden tam zaman�nda üreti-
me; rutin üretimden ise esnek üretime geçi�i �art ko�mu�-
tur. Bu durum, beraberinde “tam zamanl�” ve parça ba��na 
i� yapan küçük atölyeleri ve bu atölyelerdeki i�çileri yay-
g�nla�t�rm��t�r. Bu yeni üretim tarz� atipik çal��ma biçimle-
rini meydana getirmi�tir. Post-fordizm üretim tarz�na göre 
istihdam edilen i�çiler, ço�unlukla atipik çal��ma biçimle-
rine göre istihdam edilmektedir. 

Atipik çal��ma biçimi, i�gücü piyasas�nda kendisini, tele 
çal��ma, evde çal��ma, parça ba��na ücretle çal��ma, i� payla-
��m�, ça�r� üzerine çal��ma ve kay�t d��� çal��ma �eklinde gös-
termektedir ve gitgide yayg�nla�maktad�r. 

37 MEMDUHO�LU, Hasan Basri, “Post-Fordist Üretim Örgütlenmeleri ve ��-
görenler Üzerindeki Etkileri”, Bilim, E�itim ve Dü�ünce Dergisi, Aral�k 2007, 
say�:4
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1980 sonras�nda küreselle�meye eklemlenen ülkemizde 
de fordizmden post-fordizme geçi� süreci gerçekle�mi�, t�pk� 
dünyada oldu�u gibi, ülkemizde de küçük atölyelerde esnek 
üretimi ve bu arada kay�t d���l��� meydana getirmi�tir. 

Kay�t d��� atölyelerin son 30 y�ld�r yayg�nla�mas� sonucu, 
kay�tl� çal��an i�verenlerce, rekabet ortam�n�n bozuldu�u ge-
rekçesiyle yasal esneklik talepleri gündeme getirilmi�tir. Es-
neklik talepleri, ülkemizdeki i�sizli�e bir çözüm yolu olarak 
da konunun savunucular� taraf�ndan ileri sürülmü�tür.

Çal��ma hayat�nda esneklik talepleri, i�çileri korumak 
amac�yla yap�lan yasal düzenlemelerin, ac�mas�z rekabet or-
tam�nda i�letmelerin optimum i�çi say�s�n� yakalamas�n� ve 
birim maliyetlerini rekabet kabiliyetini koruma amac�yla dü-
�ürmesini engelledi�i görü�ünden hareket etmi�tir.38 Nitekim 
i�veren kesiminin esneklik talepleri, 2003 y�l�nda kabul edi-
len �� Yasas�’yla yasal zemine kavu�mu�tur. Yasadan önceki 
durum incelendi�i zaman ise, esnek çal��man�n kay�t d��� ve 
yasal olmayan yollarla gerçekle�mi� oldu�u görülmektedir. 
Dolay�s�yla yasa, yaln�zca yasal olmayan bir durumu yasal 
hale getirmekle kalmam��, bunun yan�nda esnek istihdam�n 
yayg�nla�mas�na olanak tan�m��t�r.

Yasan�n 7. maddesi, geçici i� ili�kisini tan�mlam�� ve bu 
çal��ma türüne ili�kin sözle�melerin s�n�r�n�, “alt� ay� geçme-
mek üzere yaz�l� olarak yap�l�r, gerekti�inde en fazla iki defa 
yenilenebilir” �eklinde çizmi�tir. Böylece, i�gücüne gereksi-
nim duyan i�veren, yeni i�çi almak yerine, bir ba�ka i�verenin 
i�çisini geçici olarak çal��t�racakt�r. 10. Maddesinde süreksiz 
i�, “nitelikleri bak�m�ndan en çok otuz i� günü süren i�ler” 
�eklinde tan�mlanm��t�r. Yasan�n 11. maddesinde belirli süreli 

38 KUTAL, Gülten, “Türkiye’de Çal��ma Hayat�nda Esneklik Uygulamalar�” 
(iibf.kocaeli.edu.tr/ceko/armaganlar/tokerdereli/06.pdf) (eri�im tarihi: 
25.09.2010)
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i� sözle�mesi “belirli süreli i�lerde veya belli bir i�in tamam-
lanmas� veya belirli bir olgunun ortaya ç�kmas� gibi objektif 
ko�ullara ba�l� olarak i�veren ile i�çi aras�nda yaz�l� �ekilde 
yap�lan i� sözle�mesi” �eklinde tan�mlanm��t�r. Yasan�n 13. 
maddesinde “��çinin normal haftal�k çal��ma süresinin, tam 
süreli i� sözle�mesiyle çal��an emsal i�çiye göre önemli ölçü-
de daha az belirlenmesi durumunda sözle�me k�smî süreli i� 
sözle�mesidir” tan�m�na yer verilerek k�smi süreli çal��ma ta-
n�mlanm��t�r. 6.4.2004 tarihli �� Kanununa �li�kin Çal��ma Sü-
releri Yönetmeli�i’nde ise “��yerinde tam süreli i� sözle�mesi 
ile yap�lan emsal çal��man�n üçte ikisi oran�na kadar yap�lan 
çal��ma k�smi süreli çal��mad�r” tan�mlamas�na yer verilerek, 
k�smi süreli çal��man�n ölçütü ortaya konmu�tur. Yasan�n 14. 
maddesi ilk f�kras�nda “Yaz�l� sözle�me ile i�çinin yapmay� 
üstlendi�i i�le ilgili olarak kendisine ihtiyaç duyulmas� halin-
de i� görme ediminin yerine getirilece�inin kararla�t�r�ld��� i� 
ili�kisi, ça�r� üzerine çal��maya dayal� k�smi süreli bir i� söz-
le�mesidir” cümlesiyle ça�r� üzerine çal��ma tan�mlanm�� ve 
yasal zemine kavu�mu�tur. 

Yukar�daki �ekillerde yasal boyuta kavu�an atipik çal��ma 
biçimleri sayesinde i�verenler, yeni i�çi al�m� yerine, i�lerinin 
yo�un oldu�u dönemlerde geçici olarak i�çi istihdam edebi-
lecektir. Bu durum ise, sendikal örgütlenmenin önünde bir 
engel olu�turmaktad�r.

Atipik istihdam biçimleri içerisinde, yasal boyutu olma-
yan, hatta atipik istihdam biçiminin yasad��� boyutunu olu�-
turan kay�t d��� çal��ma olgusu, öteki az geli�mi�- geli�mekte 
olan ülkelerle birlikte ülkemizde de oldukça yayg�nd�r ve git-
gide yayg�nla�maktad�r. Kay�t d��� istihdam da öteki atipik 
çal��ma biçimleri gibi neo-liberal dü�ünce sisteminin i�gücü 
piyasas�ndan talep etti�i bir istihdam biçimidir. Kay�t d��� is-
tihdam sayesinde, i�gücü maliyeti ola�anca dü�erek, � rmala-
r�n karlar�n� artt�r�c� etki yapmaktad�r. Hiç ku�ku yok ki ka-
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y�t d��� istihdam� i�sizlik ve yoksulluk olgusu desteklemekte, 
yayg�nla�mas�na güç vermektedir. D�SK-AR’�n 2010 Haziran 
dönemi istihdam raporuna39 göre, ülkemizde kay�t d���nda 
çal��an say�s� 10519 bin ki�idir. Bir ba�ka deyi�le, ülkemizde 
10519 bin ki�i, güvencesiz ve sigortas�z çal��maktad�r. Bu ra-
kam az�msanmayacak ölçüdedir, öyle ki ülkemizdeki yasal 
olarak istihdam edilen ki�i say�s�n�n yakla��k olarak %45’ine 
denk gelmektedir. Bu durum ise, tahmin edilebilece�i gibi, 
sendikas�zla�may� beraberinde getirmektedir.

3- Neo-liberal Politika Araçlar�n�n Sonucu Olarak
 Sendikas�zla�ma ve Sendikas�zla�maya Kar��
 Çözüm Önerileri

Yukar�da, neo-liberal dü�ünce sistemini ve bu dü�ünce 
sisteminin temel amac� olan “uygar dünya”ya ula�mak için 
kulland��� araçlar� Türkiye özelinde inceledik. Bu politika 
araçlar�n�n temelde eme�i ve sendikalar� hedef ald���n� be-
lirttik. Neo- liberal politikalarla birlikte, üretim yap�s�n�n 
de�i�mesi ve çal��ma biçiminin kol gücünden beyin gücüne 
do�ru yönelmesi de sendikalar üzerinde olumsuz etkiler b�-
rakmaktad�r. Bir ba�ka deyi�le, istihdam�n, sanayi sektöründe 
pay� yeterince artmadan hizmetler sektörüne kaymas�, tekno-
lojik geli�meler ve yeni yönetim anlay��lar�n�n uygulanmaya 
ba�lanmas�, kol gücü yerine beyin gücü kullan�m�n�n baz� 
sektörlerde h�zla artmas�, kad�n i�gücü istihdam�ndaki art��, 
piyasadaki dalgalanmalar nedeniyle kitlesel üretim yerine es-
nek üretim ve çal��ma sistemlerinin tercih edilmesi; kitlesel 
üretime ve mavi yakal� i�çilere dayal� sendikal yap�y� etkile-
meye ba�lam��t�r.40

39 D�SK-AR, 2010 Haziran Ay� Dönemi �stihdam Raporu, 19.09.2010
40 YORGUN, Say�m, Küreselle�me Sürecinde Türk Sendikac�l���nda Yeni Yö-

neli�ler ve Alternatif Öneriler, Çal��ma ve Toplum, say�: 2005/3
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Tüm dünya ile birlikte ülkemizde de sendikalar�n üye sa-
y�s�nda azalma oldu�u ve güç kaybetti�i bilinen bir gerçektir. 
Bunun en büyük nedeni, yukar�da aç�klad���m�z neo-liberal 
politikalard�r. Bugün, kay�t d��� istihdam da hesaba kat�ld���n-
da, ülkemizdeki sendikala�ma oran�n�n %10’un alt�nda oldu�u 
tahmin edilmektedir. 1980’lerin ortalar�ndan itibaren sendika-
la�ma oranlar� incelendi�inde, sendikala�ma oran�n�n y�llar iti-
bariyle dü�me e�ilimi içerisinde oldu�u gözlemlenecektir.

Sendikas�zla�t�rman�n önüne geçilmesi için, gerek sendi-
kalar�n gerekse devletin üzerine dü�en görevler bulunmak-
tad�r. Ancak mevcut düzende, mevcut siyasal iktidardan bu 
konuda önlem almas�n� beklemek gerçekçi bir tav�r olma-
yacakt�r. Çünkü 2003 y�l�nda yasala�t�r�lan mevcut �� Yasas� 
ile atipik çal��ma biçimi yasal zemine kavu�mu�tur. Bunun 
yan�nda, 09.08.2002 tarihli 4773 say�l� “�� Kanunu, Sendikalar 
Kanunu ile Bas�n Mesle�inde Çal��anlarla Çal��t�ranlar Ara-
s�ndaki Münasebetlerin Tanzimi Hakk�nda Kanunda De�i�ik-
lik Yap�lmas� Hakk�nda Kanun”da i� güvencesi kapsam�, “10 
ve daha fazla i�çi çal��t�ran i�yerleri” içinken, bu hüküm, 2003 
y�l�nda yürürlü�e giren 4857 say�l� �� Yasas� ile “30 ve daha 
fazla i�çi çal��t�ran i�yerleri” için olmak üzere de�i�tirilmi�tir. 
Böylece, i� güvencesi kapsam� daralt�lm��t�r.

Sendikas�zla�t�rmayla mücadele etmede en büyük rol yine 
sendikalara dü�mektedir. �imdi, dünyadaki örnekleriyle bir-
likte, bu konuda sendikalar�n atabilecekleri ad�mlar� incele-
yelim.

3.1- Özelle�tirmelere Kar�� Sendikalar�n Tutumu

Yukar�da ülkemizde gerçekle�tirilen özelle�tirmelere ve 
sonuçlar�na de�indik. �u an ülkemizde devletin elinde bulu-
nan kamu kurumu say�s� azalm�� durumdad�r. Özelle�tirile-
cek üretim yapan fabrika kalmam�� gibidir ve mevcut siyasal 
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iktidar, devletin elindeki hizmet sektörüne el atm��t�r. �çinde 
bulundu�umuz dönemde, akarsu santralleri, �eker Fabrikas�, 
TEDA� özelle�tirme kapsam�ndad�r.41 Milli Piyango �daresi 
ise, ivedilikle özelle�tirilecek kurumlar aras�ndad�r.

Özelle�tirilecek kurumlar konusunda sendikalar�n yapma-
s� gereken, medya organlar� arac�l���yla, geçmi� y�llarda yap�-
lan özelle�tirmelerden yola ç�karak, bu konuda kamuoyunu 
bilgilendirmek, toplumsal tepkiyi yaratmakt�r. Özelle�tirilen 
kurumlar�n, asl�nda halka ait oldu�u, halka ucuz ve nitelikli 
ürün sa�lad��� konusunda kamuoyu sürekli ayd�nlat�lmal�, 
özelle�tirmeler sonucu olu�acak i�sizli�in tüm toplumun üze-
rine yük bindirece�i vurgusu yap�lmal�d�r. Özellikle ‘i�sizlik’ 
vurgusu kamuoyunun dikkatini çekecek etki yapacakt�r. Bun-
lar�n yan�nda sendikalar�n öncülük edece�i kitlesel eylemler, 
özelle�tirmeler kar��s�nda toplumsal muhalefeti olu�turan bir 
etkiyi yaratacakt�r. Tüm bunlar�n yan�nda, özelle�tirmeler so-
nucu i�siz kalan ve 4-C statüsünde istihdam edilen i�çilerin, 
4-A (memurluk) ve 4-B (sözle�meli personel) statüsünde ça-
l��t�r�lmalar� veya i�verenlerin bu ki�ileri istihdam etmesinin 
te�vik edilmesi konusunda siyasal iktidarlara yönelik bask� 
mekanizmas� kurmal�d�rlar. 

3.2- Alt-��verenlik Sisteminde Sendikalar�n
  Örgütlenmesi

Yukar�da neo-liberal politika araçlar�n� incelerken belirtti-
�imiz gibi, alt-i�verenlik sisteminde sendikala�man�n önün-
de yasal bir engel bulunmamaktad�r. Ancak alt-i�verenlik 
sistemi, i�yerindeki i�çi say�s�n� parçalamakta, bu durum da 
güvencesiz çal��may� ve sendikas�zla�may� beraberinde getir-
mektedir. 

41 http://www.oib.gov.tr/program/uygulamalar/devam_edenler.htm
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Sendikalar, bu sistem yüzünden u�rad�klar� üye kay�plar�-
n�, bu sistemde örgütlenerek kar��layabilir ve ilgili i�kollar�n-
da çal��an i�çilerin çal��ma kalitelerini yükseltebilir. Bu, zor 
olmakla birlikte olanaks�z de�ildir. Nitekim bugün, Türkiye 
Yol-�� Sendikas�, Karayollar� Genel Müdürlü�ü’nden hizmet 
al�m sözle�mesi yapan alt-i�veren i�çilerinden yakla��k 6000 
tanesini sendikal� yapm��t�r. Bu kazan�m elbette ki kolay ol-
mam��t�r. Öncelikle sendika yöneticileri ve uzmanlar�, alt-
i�veren i�çilerinin bulundu�u illerde, i�çilerle toplant�lar ya-
parak örgütlenme faaliyetini ba�latm��t�r. Oldukça maliyetli 
ve zaman al�c� bu operasyon, buradaki alt-i�verenlik sistemi-
nin muvazaal� ili�kiye dayanmas� sayesinde k�sa bir sürede 
ba�ar�lm��t�r. Gerçekten de alt-i�veren i�çisi olarak gözüken 
çal��anlar, Karayollar� Genel Müdürlü�ü’ne ba�l� çal��makta, 
idari emirlerini KGM’den almaktad�r. Bu durum, hem i�çile-
rin doldurduklar� i�yeri özgeçmi�inden hem de alt-i�veren ile 
KGM aras�nda imzalanan hizmet al�m sözle�mesinden an-
la��lmaktad�r. Örgütlenme çal��mas�nda alt-i�veren, sendika 
taraf�ndan hiç muhatap al�nmam��, do�rudan do�ruya i�çi-
lerle görü�ülmü�tür, böylece süreçte42 birkaç i�çi d���nda i�ten 
at�lan olmam��t�r. Aç�lan dava sonucunda �� Mahkemesi, bu-
radaki alt-i�veren ili�kisinin muvazaal� bir i�leme dayand��� 
yönünde karar vermesi durumunda, buradaki i�çiler Kara-
yollar� Genel Müdürlü�ü’nün kadrolu i�çileri olacakt�r. 

Görüldü�ü gibi, alt-i�veren i�çilerinin örgütlenmesi, gerek 
i�çiler gerekse de son y�llarda üye kay�plar� ya�ayan sendika-
lar aç�s�ndan ya�amsal bir öneme sahiptir. Yol-�� Sendikas�’n�n 
bu cesur ve önemli ad�m�n�n, Türk sendikac�l�k hareketinde 
bir dönüm noktas� olarak ifade edilmesi yanl�� olmayacakt�r. 
Çünkü Yol-��’in bu giri�imi, öteki i�kollar�nda alt-i�veren i�çi-
lerinin örgütlenmesi konusunda bir örnek te�kil edecektir.

42 TAN, �smet, “Ta�eron ��çileri Sendikam�z Çat�s� Alt�nda Birle�iyorlar”, Yol-
��, say�:99
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3.3- Atipik Çal��anlar�n Örgütlenmesi

Atipik çal��ma biçimi, kitlesel çal��may� ortadan kald�rd��� 
ve üretimin evde, bilgisayar ba��nda, telefon ba��nda, ça�r� 
üzerine, parça ba��na yap�lmas� �ekline büründürdü�ü için, 
i�çi aç�s�ndan ‘sürekli i�yeri’ ve ‘sürekli i�veren’ kavramlar�-
n� ortadan kald�rmaktad�r. Bu durum ise üretimi gerçekle�ti-
ren i�çilerin, gerek aidiyet duygusunu ortadan kald�rmakta 
gerekse de bir arada çal��mas�n� engellemektedir. Bir arada 
çal��amayan i�çilerin örgütlenerek sendikala�mas�, dahas� ko-
lektif bir mücadele vermesi zorla�maktad�r. Ayr�ca, süreksiz, 
ça�r� üzerine ve k�smi süreyle çal��an i�çilerin i� güvencesi 
söz konusu olmayaca�� için örgütlenmeleri söz konusu ola-
mayacakt�r. Yukar�da da belirtti�imiz gibi, bu tür istihdam bi-
çiminin yayg�nla�mas�, istihdam edilenler kay�t alt�na al�nm�� 
olsalar dahi, sendikal örgütlenmenin önündeki en büyük en-
gellerden bir tanesidir. Atipik çal��ma biçimlerinin en yayg�n 
türü olan kay�t d��� istihdama dahil olanlar ise herhangi bir 
kuruma kay�tl� bir �ekilde çal��mad�klar�ndan dolay�, sendi-
kal haklar�ndan yararlanamamaktad�r. Kay�t d��� çal��anlar, 
yasal olarak örgütlenemedikleri gibi, i�verenler taraf�ndan da 
sendikal� olmalar�na s�cak bak�lmayacakt�r. 

Enformel sektör çal��anlar�n�n örgütlenmesinin dünyada 
çe�itli örnekleri bulunmaktad�r. Ülkemizde de enformel sek-
tör çal��anlar�, Birle�ik ��çiler Sendikas� ad� alt�nda 2001 y�l�n-
da örgütlenmi�, sendika 2003 y�l�nda �� Mahkemesi’nce ka-
pat�lm��t�r. B�S’i kuran i�çiler, Türkiye’nin geni� ta�eronla�ma 
olanaklar�, sigortas�z i�çi çal��t�rman�n rahatl���, tazminat yü-
kümlülü�ünün genellikle yerine getirilmemesi ve geleneksel 
sendikalar�n bürokratik hantall��� ve zay�	 ��� gibi faktörler 
nedeniyle kuruldu. ILO �artlar�n�n ve �� Kanunu’nun belirle-
di�i çerçevenin çok gerisinde kalan bu i�çilik ko�ullar�n� içine 
sindirmeyen bir grup i�çi, geleneksel sendikalar�n küçük ve 
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orta ölçekli i�letmelerde insanl�k d��� ko�ullarda çal��t�r�lan 
i�çilerin sorunlar�na e�ilmedi�ini gözlemleyerek bir aray�� 
içerisine girerek yeni bir sendika kurmaya karar verdiler. B�S 
kurulmas�ndan sonra geçen süre zarf�nda çal��malar�n� a��r-
l�kla, içerisinde 200-250 bin i�çinin istihdam edildi�i �kitelli 
bölgesi ve civar�nda yo�unla�t�rd�. Merkezini �kitelli’de açan 
B�S kurulu�undan beri taban inisiyati� ne dayanan bir yöne-
tim biçimini kabul etti. Aç�k yap�lan sendika yönetim kurulu 
toplant�lar�na tüm üyelerin kat�l�m� te�vik edildi. B�S’in içeri-
sinde sektörel bazda olu�turulmu� bir birimle�me benimsen-
di. Tekstil birimi, ayakkab� birimi, metal birimi, posta birimi 
çal��malar�n� özerk biçimde yürüttü. Kurulu�unun hemen 
sonras�nda yürüttü�ü “Sigortas�z Çal��maya Son” ba�l�kl� 
kampanya ile tespit etti�i sigortas�z i�çi çal��t�ran i�yerlerini 
yetkili kurumlara ihbar eden B�S, birçok i�yerine yap�lan tef-
ti�ler neticesinde onlarca i�çinin sigorta hakk�n� elde etmesini 
sa�lad�.43

B�S örne�i, �� Mahkemesi’nce kapat�lm�� olsa dahi, kurulu 
oldu�u tarihler itibariyle ba�ar�l� olmu� görünmektedir. Bir-
le�ik ��çiler Sendikas�, önümüzde olabilecek örgütlenmelere 
örnek olma niteli�i ta��maktad�r. 

Enformel çal��anlar�n sendikal nitelikli örgütlenmesinde 
yedi modelin geçerli oldu�u görülmektedir. Bu modeller; (i) 
enformel veya kurumsal ekonomide olup olmad�klar�na bak-
maks�z�n, ayn� i�kolunda çal��anlar� bünyesinde örgütleyen 
i�kolu sendikas�, (ii) enformel ekonomide yer alan bir mesle�i 
veya i�i yapanlar� kapsayan bir sendika kurmak, (iii) kurum-
sal ekonomide örgütlü bir i�kolu sendikas� içinde, o i�kolunda 
enformel olarak çal��anlar� içeren özel bir bölüm olu�turmak, 
(iv) e�reti i�lerde ve enformel i�lerde çal��anlar�n ortak bir 
sendika kurmas�, (v) i�sizlerin örgütlenmesi, (vi) ayn� bölge-

43 http://tr.wikipedia.org/wiki/Birle�ik_��çi_Sendikas�
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de çal��an ve/veya ya�ayan, ancak farkl� i�kollar�nda etkinlik 
gösteren enformel çal��anlar� örgütlemeyi amaçlayan bir sen-
dika kurmak, (vii) enformel ekonomi büyük bir sektör olarak 
kabul edildi�i durumlarda, enformel çal��an örgütlerinin özel 
federasyon yap�s� olu�turmas� biçiminde s�ralanabilir.44

Enformel sektör çal��anlar�n�n örgütlenmesi konusunda 
dünyada da çe�itli ve önemli örnekler bulunmaktad�r. Bun-
lar�n en ba�ar�l� örnekleri aras�nda Hindistan’da kurulan 
Serbest Çal��an Kad�nlar Birli�i’dir. Di�er yandan, Güney 
Afrika Sendikalar Kongresi (COSATU) taraf�ndan destek-
lenen Güney Afrika Ev hizmetleri ve �lgili Çal��anlar Sendi-
kas� (SADSAWU) ev i�lerinde çal��anlar� örgütlemede ba�a-
r�l� olmu�tur.45 Moldova’da sokakta, pazar yerlerinde ve ev 
eksenli i�lerde çal��anlar� kapsayan bir sendika kurulmu�, 
sendika k�sa sürede 40 bin üyeye ula�m�� ve ulusal sendikal 
konfederasyona üye olmu�tur. Zambiya’da ise Enformel Eko-
nomi Derne�i (AZIEA) önemli bir üye say�s�na ula�m��t�r.46 
Avustralya Tekstil, Elbise ve Ayakkab� Sendikas� (TCFUA) 
i�kolundaki ev eksenli çal��anlar� bünyesine katabilmi�tir. 
Benzer bir biçimde Kanada’da UNITE giyim i�kolundaki ev 
eksenli çal��anlar� örgütlemi�tir.47

44 Gerardo Castillo vd., “Union Education for Informal Workers in Latin Ame-
rica”, Unprotected Labour: What Role for Unions in the Informal Economy?, 
Labour Education 2002/2, No. 127, International Labour Organization, Bu-
reau for Workers Activities, Geneva, 2002, s.14. (aktaran: Kapar, “Enformel 
Ekonomide Çal��anlar�n Örgütlenmesi ve Sendikalar, Çal��ma ve Toplum, 
s:2007/1)

45 ILO, Organizing for Social Justice-Global Report under the Follow-up to the 
ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work, Report Of 
The D�rector- General, Internat�onal Labour Conference 92nd Session 2004 
Report I (B), Internat�onal Labour Off�ce, Geneva, s.103. (aktaran: KAPAR, 
agm)

46 Gallin, Economy, s. 26; Gallin, Global, s.3. (aktaran: Kapar, agm)
47 Gallin, Propositions, s.538-539. (aktaran: Kapar, agm)
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Bu s�ralad���m�z ba�ar�l� örneklerden yola ç�karak, ülke-
mizde de atipik çal��anlar�n� örgütlemenin olanaks�z olma-
d���n� söylememiz isabetli olacakt�r. Ancak sendikalar�n, bu 
örgütlenmelerin gerçekle�mesine parasal ve örgütsel destek 
vermesi bu konuda ba�ar�l� olman�n yolunu açacakt�r. Ülke-
mizde de atipik çal��anlar�n örgütlenmesinde, önce dernek 
çat�s� alt�nda örgütleme yöntemi kan�m�zca ba�ar�l� olacak 
yöntemlerdendir.

SONUÇ

Küreselle�me olgusunun hemen her �eyin temel belirle-
yicisi olmaya ba�lad��� “Yeni Dünya Düzeni” evresine gelin-
di�inde, öncelikli hedef, gene i�çi hareketidir. ��çi hareketini 
etkisizle�tirme yönünde 12 Eylül uygulamalar�yla ba�layan 
bask�lar, yasal ve siyasal zemini 12 Eylül ortam�nda olu�tu-
rulmu� bulunan iktisat politikalar�yla bütünlemi�tir. Neo-
liberal küreselle�menin dayatmalar� üzerinde temellenmi� 
bulunan 12 Eylül sonras�n�n iktisat politikalar�n�n iki ana 
unsurunu olu�turan, özelle�tirme ve i�sizli�in do�urdu�u 
tahribat, en belirgin yans�malar�n� örgütlü i�çi hareketi üze-
rinde göstermi�tir.48 Özelle�tirmelerle ba�layan süreç, i�sizli�i 
artt�rm�� ve i�sizli�e çare olarak, yine neo-liberalizmin araçla-
r�ndan olan esneklik ve atipik çal��ma biçimi ortaya konmu�-
tur. Ne var ki uygulanan bu politikalar, en çok emek kesimine 
zarar vermi�, 30 y�lda sonuç, 10 milyonu a�k�n kay�ts�z çal�-
�an v e yakla��k 3 milyon i�siz olmu�tur. Bu arada, sendikalar, 
‘gereksiz’, ‘ça�d���’, ve hatta ‘i�çiyi sömüren’ örgütler olarak 
lanse edilmi�tir. 

Neo-liberal politikalar sonucu ciddi üye kay�plar�na u�ra-
yan sendikalar, yeniden toparlanmak için çe�itli yöntemleri 

48 I�IKLI, Alpaslan, Gerçek Örgütlenme: Sendikac�l�k, �mge Kitabevi, 2003.
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kullanmak durumundad�r. Bu yöntemlerin en önemlisi, ör-
gütlenmemi� olanlar� örgütlemektir. Bu yöntem, zor olmak-
la birlikte, sendikalar ve i�çiler aç�s�ndan ya�amsal öneme 
sahiptir. Sendikalar, gerekli maddi ve örgütsel kayna�� bu 
amaçta kullanmaktan çekinmemeli, i�çilere örgütlenmenin 
yararlar� her türlü teknolojik olanak kullan�larak anlat�lmal�-
d�r. Öte yandan, sendikalar�n maddi gücüyle orant�l� olarak, 
üyelerine yönelik misa� rhane, dinlenme tesisi, yard�mla�ma 
sand��� gibi sosyal imkânlar sunmas�, i�çileri sendikal� olma 
konusunda te�vik edecektir. Ayr�ca, Petrol-�� Sendikas�’n�n 
geçti�imiz y�l içerisinde internet üzerinden yapt��� gibi, rek-
lam kampanyalar� yapmak da etkili olacak, sendikalar�n ba-
�ar�l� olmas�n� sa�layacakt�r.
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ÖZET

Çal��mada örgütsel adalet alg�s�n�n örgütsel vatanda�l�k 
davran��� üzerindeki etkisi ara�t�r�lm��t�r. Bu amaçla Isparta 
ili merkez sa�l�k kurumlar�nda görev yapan doktor, hem�i-
re ve sa�l�k personeli üzerinde bir ara�t�rma yap�lm��t�r. Söz 
konusu ara�t�rma sonucunda elde edilen veriler istatistiksel 
program kullan�larak analiz edilmi� ve de�erlendirilmi�tir.

Anahtar Kelimeler: Örgütsel adalet, Örgütsel adalet alg�-
s�, Örgütsel vatanda�l�k davran���.
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ABSTRACT

In this study, researched the effect of organizational justice 
perceptions on the organizational citizenship behavior. For 
this aim, the stuy includes doctor, nurse and healt staff which 
works hospitals in center of Isparta. All of the data is analized 
by the SPSS programme and evaluated.

Key Words: organizational justice, Organizational justice 
perception, Organizational citizenship behavior,

Örgütsel Adalet Alg�s�

Günlük dilde adalet kavram�, bir davran�� veya hareketin 
adalete uygunlu�unu, do�rulu�unu ve ki�ilerin dürüstlü�ü-
nü ifade etmek için kullan�lmaktad�r. Örgütsel adalet kavram� 
ise örgütlerle ilgili olarak yöneticilerin adil olma durumunu 
tan�mlamak için kullan�lmaktad�r (�çerli, 2010: 69).

Örgütsel adalet temelde Adams’�n e�itlik kuram�na da-
yanmaktad�r. Kurama göre, ki�iler örgütten elde ettikleri geti-
rileri, kendilerinin örgüte verdikleriyle k�yaslamakta ve elde 
ettiklerini di�er ki�ilerle kar��la�t�rmaktad�rlar. Bu kar��la�t�r-
ma neticesinde örgütün adil olup olmad���na dair karar ver-
mektedir (Yavuz, 2010:304). Örgütsel adalet literatürde farkl� 
�ekillerde tan�mlanmaktad�r. Örgütsel adalet, ki�i ve grupla-
r�n, örgütün davran��lar�n�n adilli�ine ili�kin alg�lar� ve bu 
alg�lara ba�l� olarak verdikleri tepkiler olarak tan�mlanabi-
lir. (Irak, 2004: 27). Yine örgütsel adalet, çal��an�n i�yerinde 
gerçekle�tirilen uygulamalara yönelik zihninde olu�turdu�u 
adalet alg�s� olarak ifade edilebilir (Alt�nta�, 2004: 21). Örgüt-
sel adalet, örgütsel kaynaklar�n da��t�m�n�n, da��t�m karar-
lar�n�n verilmesinde kullan�lan süreçlerin ve bu süreçlerin 
gerçekle�tirilmesi s�ras�nda ki�ileraras� davran��lar�n nas�l ol-
mas� gerekti�iyle ilgili kurallar ve sosyal normlar bütünüdür 
(Yaz�c�o�lu ve Topalo�lu, 2009:4).
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Örgütsel adalet, çal��anlar�n ki�isel doyumu ve örgütün 
etkili biçimde i�levlerini yerine getirebilmesi için bir gerekli-
liktir ve çal��anlar�n adalet alg�s� davran��lar�n� etkilemekte-
dir. Adil alg�lay��lar pozitif davran��lara yol açar ve çal��anlar 
kendilerini de�erli ve sayg�n üyeler olarak hissederek çal��ma 
arkada�lar� ve yöneticileriyle uyumlu ve güven temellinde 
ili�kiler geli�tirirler (Özmen vd., 2007:20). Çal��anlar�n, örgü-
tün kural, politika, strateji ve amaçlar�n� desteklemeleri için 
örgütsel adaletin sa�lanmas� zorunludur (��can ve Naktiyok, 
2004: 187–188). Örgütsel adaletin sa�lanmas� sayesinde, ça-
l��anlar�n daha pozitif alg�lara sahip olmalar� mümkündür. 
Yani, çal��anlar, dürüstçe i�lem yap�ld���na inan�rlarsa i�leriyle 
ilgili, i� kazan�mlar�yla ilgili ve yöneticileriyle ilgili daha fazla 
pozitif tutuma sahip olabilecektir (Moorman, 1991: 845).

 �lgili literatür incelendi�inde örgütsel adaletin kaç boyut-
ta tan�mlanmas� gerekti�i tart��mal� (Özmen vd., 2007: 22) 
olmakla birlikte genellikle da��t�m adaleti, i�lemsel (prosedü-
rel, süreç) adalet ve etkile�im adaleti olmak üzere üç boyutta 
ele al�nd��� görülmektedir. 

Da��t�m adaleti, elde edilen ücret ödül, ceza ve ter�  gibi 
her türlü kazan�m�n çal��anlar taraf�ndan adil olarak alg�lan-
mas�n� ifade eder. Da��t�m adaleti, çal��anlar�n belirli dav-
ran��lar� göstermeleri �art�yla belirli ödüllere ula�malar�n� 
garanti etmektedir (��can ve Naktiyok, 2004: 183). Ba�ka bir 
ifade ile, da��t�m adaleti çal��anlar�n örgüte katt�klar�na inan-
d�klar� de�ere kar��l�k olmak üzere, almalar� gereken maddi 
kazanç ve ideal ödül miktar�na ili�kin alg�lar�n�n göstergesidir 
(Yeniçeri vd., 2009:85). Da��t�m adaletinde esas olan, ki�ilerin 
da��t�lan kaynaklardan adil biçimde pay ald�klar�n� dü�ün-
mesidir (Özdevecio�lu, 2003: 78). 

��lemsel adalet, kazan�mlar�n belirlenmesinde kullan�lan 
metot ve süreçlerle ilgili adalet alg�s�d�r ve da��t�m kararlar�n�n 
nas�l verildi�iyle ilgilidir (Özdevecio�lu, 2003: 78). Bir di�er 
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ifadeyle, karar almada kullan�lan prosedürlerin ve politikala-
r�n nas�l alg�land��� ile ilgilidir (Greenberg, 1990: 402). Çal��an-
lar, karar alma sürecini adil olarak de�erlendirdiklerinde veya 
bu süreç üzerinde kontrollerinin oldu�unu hissettiklerinde, 
arzulanmayan ya da olumsuz bir sonuçla kar��la�salar bile 
sonucu daha olumlu de�erlendirme e�ilimindedirler (Özmen 
vd., 2007:22). Kararlar�n al�nma �eklinin çal��anlar taraf�ndan 
adil olarak kabul edilmesi, çal��anlar�n bu kararlar� benimse-
meleri aç�s�ndan büyük önem ta��maktad�r (�çerli, 2010: 80).

Örgütsel uygulamalar�n ki�ileraras� yönüne odaklanan et-
kile�im adaleti ise yönetim ile çal��anlar aras�ndaki ileti�im-
le ilgilidir (Özmen vd., 2007: 22). Bir di�er ifadeyle etkile�im 
adaleti, örgütsel i�lemler uygulan�rken ki�ilerin maruz kald��� 
tutum ve davran��lar�n niteli�i olup karar al�nd���nda bunun 
ki�ilere nas�l söylendi�iyle ilgili adalet alg�lamas�d�r (Özdeve-
cio�lu, 2003: 79). Yani etkile�im adaleti, yöneticilerin, da��t�m 
kararlar�n�n al�nmas�na ili�kin süreçleri, çal��anlara kar�� sayg�l� 
ve dürüst bir �ekilde aç�klamalar� olarak ifade edilebilir (�çerli, 
2010: 86). Dolay�s�yla etkile�im adaleti de, adaletin kayna�� ve 
al�c�s� aras�ndaki ileti�im sürecinde nezaket, sayg� ve dürüst-
lük kapsam�nda geli�mektedir (Karadal vd., 2009:1370).

Bu ba�lamda adalet alg�lamalar�n�n sonuçlar� üç temel 
alanda incelenmektedir; da��t�m adaleti alg�lamas�na ba�l� 
olarak ortaya ç�kan “sonuçlara yönelik tepki”, i�lemsel adalet 
alg�lamas�na ba�l� olarak ortaya ç�kan “örgüte yönelik tepki” 
ve etkile�im adaleti alg�lamas� sonucu ortaya ç�kan “yönetici-
ye tepki” (Özdevecio�lu, 2003: 79).

Örgütsel Vatanda�l�k Davran���

Günümüz i� dünyas�nda örgütler için rekabet avantaj� 
sa�laman�n temel unsuru “birey” olarak görülmektedir. Bu 
ba�lamda çal��anlar�n sergiledikleri ve �irket performans�n� 
art�ran “örgütsel vatanda�l�k davran��lar�” gibi ekstra rol dav-
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ran��lar�, i�letmeler için oldukça önemli bir unsur haline gel-
mi�tir (Yener ve Aykol, 2009:257). Örgütsel vatanda�l�k davra-
n��� (ÖDV), ki�ilerin inisiyati� nde olan ve formel ödül sistemi 
taraf�ndan ödüllendirilmeyen, di�er yandan da gerçekle�tiril-
memesi halinde de ceza gerektirmeyen bir davran��t�r. Ancak 
ayn� zamanda ÖDV, i�letmenin verimli çal��mas�n� sa�layan 
gönüllülük esas�na dayal� bireysel bir davran�� biçimidir (Ni-
ehoff ve Moorman, 1993: 529; Organ, 1997:86; Köse vd., 2003:2; 
Özaslan vd., 2009:101; Yener ve Aykol, 2009: 257). 

ÖDV gönüllülük esas�na dayal�d�r. Burada önemli olan 
husus, bireyin gönüllü davran���n�n i�letme personeli ve yö-
neticileri aç�s�ndan olumluluk ifade etmesi, çal��an di�er ki-
�iler taraf�ndan kabul edilebilir nitelikte olmas� ve bireylere, 
gruplara veya örgütlere yöneltilmi� i�levsel özellikler ta��ma-
s�d�r (Özdevecio�lu, 2003:118; Yücel ve Samanc�,2009:114 ).

Vatanda�l�k davran���, görev performans�n� sosyal ve psi-
kolojik ba�lamda destekleyerek örgütsel etkinli�in artmas�na 
katk�da bulunmaktad�r (Organ, 1997: 92; Lavelle vd., 2007: 848). 
ÖVD ile ilgili ilk yap�lan ara�t�rmalar bu davran���n temelinde i� 
tatmini oldu�unu ortaya koymu�tur (Özdevecio�lu, 2003: 118). 
ÖDV ile ilgili belirgin özellikler a�a��daki gibi s�ralanabilir:

• ÖDV, formel ödül sistemine do�rudan ba�l� de�ildir,

• ÖDV, örgütün i�levsel yap�s�n�n etkili biçimde yürütülme-
sini sa�layan faaliyetler içerisinde yer alan ve i�leyi�le ilgi-
li olan davran��lard�r,

• ÖDV, i� ve görev tan�mlar�nda belirtilmeyen ve gerçekle�-
tirilmedi�i takdirde herhangi bir ceza gerektirmeyen dav-
ran��lard�r,

• ÖDV, sonuçlar� itibariyle bireye ve örgüte olumlu katk�lar 
sa�layan davran��lard�r (Karaarslan vd., 2009:138-139), ay-
r�ca �u madde de eklenebilir;

• ÖDV, çal��anlar�n gönüllü olarak kendilerinden bekleni-
lenden daha fazlas�n� ortaya koyduklar� davran��lard�r.
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Konuyla ilgili literatür incelendi�inde ÖVD’nin farkl� bo-
yutlarda incelendi�i görülmektedir. Literatürde genellikle 
Organ’�n (1988) be� boyutlu inceleme biçiminin kabul gördü-
�ü görülmektedir (Ta�c� ve Koç, 2007:374). Bu boyutlar; özge-
cilik, sivil erdem, vicdanl�l�k, centilmenlik ve nezakettir. An-
cak kimi çal��malarda ayn� boyutlar�n farkl� terimlerle ifade 
edildi�ine de rastlanmaktad�r.

Özgecilik, çal��anlar�n sorunlar kar��s�nda do�rudan ve 
gönüllü olarak di�er çal��ma arkada�lar�na yard�m etmesini 
içeren davran��lard�r (Bolat ve Bolat, 2008: 79).

Sivil erdem, bir bütün olarak örgüte ba�l�l��� ve ilgiyi, ör-
güt ya�am�na aktif ve gönüllü olarak kat�l�m�, tehdit ve f�rsat-
lar için çevreyi gözlemlemeyi içeren davran��lard�r (Bolat vd., 
2009:218; Podsakoff vd., 2000: 525).

Vicdanl�l�k, organizasyon üyelerinin kendilerinden bekle-
nen rol davran���n�n ötesinde bir davran�� sergilemeye gönül-
lü olmas�n� ifade etmektedir (Özdevecio�lu, :2003:120).

Centilmenlik, çal��anlar�n çal��ma ortam�nda gerginlik 
ve çat��ma sebebi olabilecek olumsuz davran��lardan kaç�n-
malar� ve önemsiz sorunlar için �ikâyetçi olmamay� öngören 
davran��lard�r (Gürbüz,2006: 56).

Nezaket, olas� problemleri önceden görme ve önlemeye 
yönelik davran��lar� içermektedir (Kele� ve Pelit, 2009: 28). 

Çal��anlar�n adalet alg�lamalar� ÖVD geli�tirmesinde önem-
li bir rol oynamaktad�r (Moorman ve Niehoff, 1998: 351).

Sa�l�k Personeli Üzerine Bir Ara�t�rma: Isparta Örne�i

Amaç ve Yöntem

Çal��man�n amac� Isparta sa�l�k sektörü çal��anlar�n�n 
örgütsel adalet alg�lar�n�n örgütsel vatanda�l�k davran��lar� 
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üzerinde etkisi olup olmad���n� incelemektir. Çal��mada, ör-
gütsel adalet alg�s�n� belirlemek üzere Niehoff ve Moorman 
(1993) taraf�ndan geli�tirilen ölçekten, örgütsel vatanda�-
l�k davran���n� ölçmek için ise Niehoff ve Moorman (1993) 
ve Bolat ve Bolat (2008) taraf�ndan geli�tirilen ölçeklerden 
yararlan�lm��t�r. Çal��mada kullan�lan ölçek üç bölümden 
olu�maktad�r. Ölçe�in ilk bölümü kat�l�mc�lar�n demog-
ra� k özelliklerini tespit etmeye yönelik toplam 7 sorudan 
olu�maktad�r. Ölçe�in ikinci bölümü kat�l�mc�lar�n örgüt-
sel adalet alg�s�n� belirlemeye yöneliktir. Bu amaçla Niehoff 
ve Moorman (1993) taraf�ndan geli�tirilen 20 maddelik öl-
çek Türkçe’ye çevrilerek, 5’li Likert ölçe�ine uygun biçim-
de düzenlenmi�tir. Kat�l�mc�lar�n ölçekte yer alan ifadelere 
kat�lma dereceleri “kesinlikle kat�l�yorum”, “kat�l�yorum”, 
“� krim yok”, kat�lm�yorum” ve “kesinlikle kat�lm�yorum” 
ifadeleriyle ölçülmü�tür. Ölçe�in üçüncü bölümü ise, ka-
t�l�mc�lar�n örgütsel vatanda�l�k davran��lar�n� belirleme-
ye yöneliktir. Niehoff ve Moorman (1993) ve Bolat ve Bo-
lat (2008) taraf�ndan geli�tirilen ölçeklerden yararlan�larak 
olu�turulan 20 maddelik ölçekte, “hiçbir zaman”, “nadiren”, 
“ara s�ra”, “s�k s�k” ve “her zaman” ifadeleri kullan�larak 
anket formu düzenlenmi�tir. Çal��mada hedef evren üzerin-
den örneklem say�s� hesaplanm�� ve kat�l�mc�lara söz konu-
su anketler anketörler yard�m�yla ula�t�r�lm��t�r. Elde edilen 
veriler ise SPSS paket program�na i�lenerek gerekli analizler 
yap�lm��t�r.

Örneklem

Ara�t�rma amac� do�rultusunda Isparta’da özel hastane-
lerde ve kamu hastanelerinde görev yapan doktor, hem�ire 
ve sa�l�k personeli (idari personel) çal��man�n evrenini olu�-
turmaktad�r. Isparta �l Sa�l�k Müdürlü�ü’nden al�nan 2009 
y�l� verilerine göre Isparta sa�l�k sektöründe toplam 4806 
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ki�i görev yapmaktad�r. Ancak ara�t�rma Isparta il merke-
zinde gerçekle�tirilmi�tir, ara�t�rma evrenini olu�turan sa�-
l�k personelinin da��l�m� Tablo-1’de verilmi�tir. �lgili veriler 
Isparta il merkezinde bulunan hastanelerin web sayfalar�n-
dan ve hastanelerin personel daireleriyle görü�ülerek elde 
edilmi�tir.

Tablo–1: Ara�t�rma Evreni

Sektör Doktor Hem�ire
�dari 

Personel
Toplam

Kamu 308 347 263 918

Özel 74 46 21 141

Toplam 382 493 284 1059

Ara�t�rmada evren büyüklü�ünün 1059 oldu�u saptanm��-
t�r. Isparta il merkezi için bu evrenden örneklem büyüklü�ü 
hesaplanarak toplamda 168 Kat�l�mc�ya ula��lm��t�r. Örnek-
lem hesaplamas�nda, evren büyüklü�ü 1000 olan bir çal��ma 
için 0,10 örneklem hata pay�nda 88 örneklem büyüklü�ü öne-
rilmektedir (Yaz�c�o�lu ve Erdo�an, 2004: 50). Dolay�s�yla ula-
��lan kat�l�mc� say�s� evreni yans�tmaktad�r.

Bulgular 

168 kat�l�mc�ya ili�kin elde edilen bulgular bu k�s�mda ve-
rilmi�tir.

Kat�l�mc�lar�n Demogra� k Özelliklerine
�li�kin Bulgular

Kat�l�mc�lar�n demogra� k özelliklerine ili�kin bulgular 
Tablo-2’de görülmektedir.
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Tablo-2: Kat�l�mc�lar�n Demogra� k Özellikleri

Demogra� k Özellikler Frekans (F) Yüzde (%) 

Cinsiyet
Erkek 77 45,6
Kad�n 91 53,8

Ya��n�z

18-24 12 7,1
25-35 96 56,8
36-45 44 26,0
46 ve üstü 16 9,5

Medeni Durum
Evli 129 76,3
Bekar 39 23,1

Mesle�iniz 
Doktor 102 60,4
Hem�ire 41 24,3
Memur 25 14,8

Meslekte geçirilen y�l

Bir y�ldan az 8 4,7
1-5 y�l 54 32,0
6-10 y�l 38 22,5
11-15 y�l 34 20,1
15 y�ldan çok 34 20,1

Bu kurumda görev y�l�

Bir y�ldan az 21 12,4
1-5 y�l 94 55,6
6-10 y�l 28 16,6
11-15 y�l 20 11,8
15 y�ldan çok 5 3,0

Görev yap�lan kurum 
Kamu 141 83,4
Özel 27 16,0

Tablodan da izlenece�i üzere kat�l�mc�lar�n %45,6’s� (77) er-
kek ve %53,8’i (91) ise kad�nd�r. Kat�l�mc�lar�n ya�lar itibariy-
le da��l�m� ise �u �ekildedir; %7,1’i (12) 18–24 ya� aral���nda, 
%56,8’i (96) 25-35 ya� aral���nda, %26’s� (44) 36-45 ya� aral���n-
da ve %9,5’i (16) 46 ya� ve üzeridir. Kat�l�mc�lar�n %76,3’ü (129) 
evli ve %23,1’ (39) ise bekârd�r. Ara�t�rmaya kat�lanlar�n %4,7’si 
(8) meslekte bir y�ldan az, %32’si (54) 1-5 y�l aras�, %22,5’i (38) 
6-10 y�l aras�, %20,1’i (34) 11-15 y�l aras� ve %20,1’i (34) 15 y�ldan 
daha uzun süredir görev yapmaktad�r. Kat�l�mc�lar�n %12,4’ü 
(21) bir y�ldan az süredir, %55,6’s� (94) 1-5 y�l aras�, %16,6’s� 
(28) 6-10 y�l aras�, %11,8’i (20) 11-15 y�ld�r ve %3’ü (5) 15 y�ldan 
uzun zamand�r ayn� kurumda görev yapmaktad�r. 
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Örgütsel Adalet Alg�s�na Yönelik Bulgular

Örgütsel adalet alg�s�n� saptamak üzere kullan�lan ölçe�e 
yap�lan güvenilirlik analizi sonucunda Cronbach’s Alpha de-
�eri 0,95 olarak bulunmu�tur. Bu oran ölçe�in yüksek derece-
de güvenilir oldu�unu göstermektedir.

Tablo-3: Örgütsel Adalet Alg�s�na Yönelik Ortalama ve
   Standart Sapmalar

�fadeler N Ort. ss

Çal��ma program�m adildir 168 2,66 1,31

Ücret düzeyim adildir 168 2,32 1,37

�� yüküm oldukça adildir 168 2,54 1,35

Ald���m ödüller yeterince adildir 168 2,25 1,29

�� sorumlulu�um yeterince adildir 168 2,84 1,49

Yönetim taraf�ndan al�nan kararlar tarafs�zd�r 168 2,35 1,21

Yönetim karar almadan önce çal��anlar�n dü�üncelerine ba�vurur 168 2,15 1,93

Yönetim kararlar�n�, bilgileri eksiz ve tam olarak toplad�ktan sonra verir 168 2,35 1,18

Yönetim çal��anlar talep etti�inde gerekli bilgileri payla��r 168 2,69 1,23

Tüm i� kararlar� bütün çal��anlar� kapsayacak �ekilde uygulan�r 168 2,30 1,11

Yönetimin verdi�i kararlara çal��anlar�n onay verme veya itiraz etme serbestli�i vard�r 168 2,20 1,14

Yönetim i�imle ilgili karar al�rken bana kibar davran�r 168 2,85 1,40

Yönetim i�imle ilgili karar al�rken bana sayg�l� davran�r 168 2,89 1,24

Yönetim i�imle ilgili karar al�rken ki�isel ihtiyaçlar�ma duyarl� davran�r 168 2,51 1,24

Yönetim i�imle ilgili karar al�rken bana dürüst davran�r 168 2,54 1,25

Yönetim i�imle ilgili karar al�rken, bir çal��an olarak haklar�ma dikkat eder 168 2,43 1,16

Yönetim i�imi ilgilendiren karar al�rken, kararlar�n etkisini benimle tart���r 168 2,50 1,22

Yönetim i�imle ilgili al�nan kararlarda gerekçeleri bildirir 168 2,66 1,24

Yöneticim i�imle ilgili karar verirken bana mant�kl� aç�klamada bulunur 168 2,53 1,25

Yöneticim i�imle ilgili herhangi bir karar verildi�inde oldukça net aç�klama yapar 168 2,57 1,27

Tüm ölçek 2,50 0,90
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Tablo incelendi�inde, ara�t�rmaya kat�lanlar�n, “Çal��ma 
program�m adildir” ifadesine (2,66) kat�lm�yorum, “Ücret düze-
yim adildir” ifadesine (2,32) kat�lm�yorum, “�� yüküm oldukça 
adildir” ifadesine (2,54) kat�lm�yorum, “Ald���m ödüller yete-
rince adildir” ifadesine (2,25) kat�lm�yorum, “�� sorumlulu�um 
yeterince adildir” ifadesine (2,84) kat�lm�yorum, “Yönetim ta-
raf�ndan al�nan kararlar tarafs�zd�r” ifadesine (2,35) kat�lm�yo-
rum, “Yönetim karar almadan önce çal��anlar�n dü�üncelerine 
ba�vurur” ifadesine (2,15) kat�lm�yorum, “Yönetim kararlar�n�, 
bilgileri eksiz ve tam olarak toplad�ktan sonra verir” ifadesine 
(2,35) kat�lm�yorum, “Yönetim çal��anlar talep etti�inde gerekli 
bilgileri payla��r” ifadesine (2,69) kat�lm�yorum, “Tüm i� karar-
lar� bütün çal��anlar� kapsayacak �ekilde uygulan�r” ifadesine 
(2,30) kat�lm�yorum, “Yönetimin verdi�i kararlara çal��anlar�n 
onay verme veya itiraz etme serbestli�i vard�r” ifadesine (2,20) 
kat�lm�yorum, “Yönetim i�imle ilgili karar al�rken bana kibar 
davran�r” ifadesine (2,85) kat�lm�yorum, “Yönetim i�imle ilgili 
karar al�rken bana sayg�l� davran�r” ifadesine (2,89) kat�lm�yo-
rum, “Yönetim i�imle ilgili karar al�rken ki�isel ihtiyaçlar�ma 
duyarl� davran�r” ifadesine (2,51) kat�lm�yorum, “Yönetim 
i�imle ilgili karar al�rken bana dürüst davran�r” ifadesine (2,54) 
kat�lm�yorum, “Yönetim i�imle ilgili karar al�rken, bir çal��an 
olarak haklar�ma dikkat eder” ifadesine (2,43) kat�lm�yorum, 
“Yönetim i�imi ilgilendiren karar al�rken, kararlar�n etkisini 
benimle tart���r” ifadesine (2,50) kat�lm�yorum, “Yönetim i�im-
le ilgili al�nan kararlarda gerekçeleri bildirir” ifadesine (2,66) 
kat�lm�yorum, “Yöneticim i�imle ilgili karar verirken bana 
mant�kl� aç�klamada bulunur” ifadesine (2,53) kat�lm�yorum 
ve “Yöneticim i�imle ilgili herhangi bir karar verildi�inde ol-
dukça net aç�klama yapar” ifadesine (2,57) kat�lm�yorum �ek-
linde cevap verdi�i görülmektedir. Ayr�ca ölçe�in tümüne ait 
ortalama ise (2,50) kat�lm�yorum olarak saptanm��t�r. Dolay�-
s�yla ara�t�rmaya kat�lan sa�l�k sektörü çal��anlar�n�n örgütsel 
adalet alg�s�n�n dü�ük seviyede oldu�u söylenebilir.
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Örgütsel adalet alg�s�n�n boyutlar�n� saptamak üzere fak-
tör analizi uygulanm�� ve Keiser-Meyer-Olkin testi sonucu 
0,943 ç�km��t�r. Bu oran verilerin faktör analizi için uygun ol-
du�unu göstermektedir. Analiz sonucunda ölçekte yer alan 
ifadelerin üç faktör alt�nda topland��� görülmü�tür. Ölçekte 
yer alan 10 ifade “i�lemsel adalet”, 5 ifade “etkile�im adale-
ti ve 5 ifade ise “da��t�m adaleti” olarak isimlendirilmi�tir. 
Aç�klanan toplam varyans %67,08’dir.

Tablo-4: Örgütsel Adalet Alg�s� Faktör Analizi Sonuçlar�

�fadeler

Faktörler 

��l
em

se
l 

Ad
ale

t

Et
ki

le�
im

 
Ad

ale
ti

Da
��

t�m
sa

l 
Ad

ale
t

Yönetim taraf�ndan al�nan kararlar tarafs�zd�r 0,83 0,09 0,10
Yönetim karar almadan önce çal��anlar�n dü�üncelerine ba�vurur 0,82 0,29 0,09
Yönetim kararlar�n�, bilgileri eksiz ve tam olarak toplad�ktan sonra verir 0,75 0,36 0,26
Yönetim çal��anlar talep etti�inde gerekli bilgileri payla��r 0,74 0,40 0,19
Yönetimin verdi�i kararlara çal��anlar�n onay verme veya itiraz etme serbestli�i vard�r 0,64 0,36 0,35
Yönetim i�imle ilgili karar al�rken bana kibar davran�r 0,59 0,39 0,38
Yönetim i�imle ilgili karar al�rken bana sayg�l� davran�r 0,59 0,56 0,23
Yönetim i�imle ilgili karar al�rken ki�isel ihtiyaçlar�ma duyarl� davran�r 0,56 0,45 0,22
Yönetim i�imle ilgili karar al�rken bana dürüst davran�r 0,54 0,46 0,33
Yönetim i�imle ilgili karar al�rken, bir çal��an olarak haklar�ma dikkat eder 0,51 0,40 0,29
Tüm i� kararlar� bütün çal��anlar� kapsayacak �ekilde uygulan�r 0,42 0,52 0,27
Yönetim i�imi ilgilendiren karar al�rken, kararlar�n etkisini benimle tart���r 0,40 0,69 0,19
Yönetim i�imle ilgili al�nan kararlarda gerekçeleri bildirir 0,30 0,83 0,59
Yöneticim i�imle ilgili karar verirken bana mant�kl� aç�klamada bulunur 0,44 0,71 0,22
Yöneticim i�imle ilgili herhangi bir karar verildi�inde oldukça net aç�klama yapar 0,19 0,83 0,27
Çal��ma program�m adildir 0,74 0,00 0,78

Ücret düzeyim adildir 0,19 0,37 0,68

�� yüküm oldukça adildir 0,17 0,24 0,83

Ald���m ödüller yeterince adildir 0,31 0,29 0,58

�� sorumlulu�um yeterince adildir 0,18 0,09 0,67
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Örgütsel Vatanda�l�k Davran���na �li�kin Bulgular

Örgütsel vatanda�l�k davran���n� belirlemek üzere kullan�-
lan ölçe�e yap�lan güvenilirlik analizi sonucunda Cronbach’s 
Alpha de�eri 0,84 olarak bulunmu�tur ve bu oran ölçe�in ol-
dukça güvenilir oldu�unu göstermektedir. 

Tablo-5: Örgütsel Vatanda�l�k Davran���na Yönelik
   Ortalama ve Standart Sapmalar

�fadeler N Ort. ss

�� yükü a��r olanlara yard�m ederim 157 3,94 4,19

��te yetersiz olanlara yard�m ederim 157 3,72 1,05

�htiyaç duyduklar�nda çal��ma arkada�lar�m�n i�lerinde onlara yard�m ederim 157 3,95 0,94

��le ilgili problemi olan çal��anlara yard�m için gönüllü olarak zaman ay�r�r�m 157 3,54 1,00

Zorunlu olmad��� halde, yeni çal��anlar�n oryantasyonuna(uyumuna) yard�m ederim 157 3,77 1,05

Çal��ma arkada�lar�ma, i�leri ile ilgili sorunlar�n� çözmeleri konusunda yard�mc� olurum 157 3,95 0,87

Bana verilen i�leri zaman�nda tamamlamaya özen gösteririm 157 4,59 0,69

��e zaman�nda gelirim 157 4,45 0,81

Hiç kimse kontrol etmese de kurallara uyar�m 157 4,42 0,71

Çal��ma arkada�lar�ma zarar veren davran��lardan kaç�n�r�m 157 4,53 0,76

Di�er çal��anlarla ilgili problemleri önlemek için çaba gösteririm 157 4,29 0,78

Çal��ma arkada�lar�m�n haklar�na zarar vermekten kaç�n�r�m 157 4,49 0,73

Çal��ma arkada�lar�m� etkileyebilecek bir durum söz konusu oldu�unda önceden onlar�n 
görü�ünü al�r�m 157 4,26 0,89

Ufak tefek konular� sorun haline getirmem 157 4,35 4,21

S�radan olaylar� �ikayet konusu yapmaktan kaç�n�r�m 157 4,26 0,95

Genellikle olaylar�n olumlu yanlar�na odaklan�r�m 157 4,19 0,82

��yerimle ilgili geli�meleri takip ederim 157 4,26 0,83

��yeri ile ilgili yap�lan toplant�lara kat�l�r�m 157 4,06 0,91

��yerimin geli�mesi için öneriler geli�tiririm 157 3,72 1,08

��yerindeki geli�melere ayak uydururum 157 4,41 0,67

Tüm ölçek 4,16 0,56
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Tablodan da izlenebilece�i üzere ara�t�rmaya kat�lanlar “�� 
yükü a��r olanlara yard�m ederim” ifadesine (3,94) ara s�ra, 
“��te yetersiz olanlara yard�m ederim” ifadesine (3,72) ara s�ra, 
“�htiyaç duyduklar�nda çal��ma arkada�lar�m�n i�lerinde onla-
ra yard�m ederim” ifadesine (3,95) ara s�ra, “��le ilgili problemi 
olan çal��anlara yard�m için gönüllü olarak zaman ay�r�r�m” ifa-
desine (3,54) ara s�ra, “Zorunlu olmad��� halde, yeni çal��anla-
r�n oryantasyonuna(uyumuna) yard�m ederim” ifadesine (3,77) 
ara s�ra, “Çal��ma arkada�lar�ma, i�leri ile ilgili sorunlar�n� çöz-
meleri konusunda yard�mc� olurum” ifadesine (3,95) ara s�ra, 
“Bana verilen i�leri zaman�nda tamamlamaya özen gösteririm” 
ifadesine (4,59) s�k s�k, “��e zaman�nda gelirim” ifadesine (4,45) 
s�k s�k, “Hiç kimse kontrol etmese de kurallara uyar�m” ifade-
sine (4,42) s�k s�k, “Çal��ma arkada�lar�ma zarar veren davra-
n��lardan kaç�n�r�m” ifadesine (4,53) s�k s�k, “Di�er çal��anlarla 
ilgili problemleri önlemek için çaba gösteririm” ifadesine (4,29) 
s�k s�k, “Çal��ma arkada�lar�m�n haklar�na zarar vermekten ka-
ç�n�r�m” ifadesine (4,49) s�k s�k, “Çal��ma arkada�lar�m� etkile-
yebilecek bir durum söz konusu oldu�unda önceden onlar�n 
görü�ünü al�r�m” ifadesine (4,26) s�k s�k, “Ufak tefek konular� 
sorun haline getirmem” ifadesine (4,35) s�k s�k, “S�radan olayla-
r� �ikayet konusu yapmaktan kaç�n�r�m” ifadesine (4,26) s�k s�k, 
“Genellikle olaylar�n olumlu yanlar�na odaklan�r�m” ifadesine 
(4,19) s�k s�k, “��yerimle ilgili geli�meleri takip ederim” ifadesi-
ne (4,26) s�k s�k, “��yeri ile ilgili yap�lan toplant�lara kat�l�r�m” 
ifadesine (4,06) s�k s�k, “��yerimin geli�mesi için öneriler geli�ti-
ririm” ifadesine (3,72) ara s�ra ve “��yerindeki geli�melere ayak 
uydururum” ifadesine (4,41) s�k s�k �eklinde cevap vermi�ler-
dir. Ayr�ca ölçe�in tümüne ait ortalama (4,16) s�k s�k olarak tes-
pit edilmi�tir. Dolay�s�yla Isparta sa�l�k sektöründe çal��anlar�n 
örgütsel vatanda�l�k davran��� sergiledikleri söylenebilir.

Yap�lan faktör analizi neticesinde Keiser-Meyer-Olkin testi 
sonucu 0,787 ç�km��t�r ve bu oran verilerin faktör analizi için 
uygun oldu�unu göstermektedir. Faktör analizi sonucunda 



425

12. Çal��ma Ekonomisi ve Endüstri �li�kileri Kongresi

ölçekte yer alan 6 ifade “özgecilik”, 4 ifade “sivil erdem”, 4 
ifade “nezaket”, 3 ifade “vicdanl�l�k” ve 3 ifade ise “centil-
menlik” boyutu olarak isimlendirilmi�tir.

Tablo-6: Örgütsel Vatanda�l�k Davran���
   Faktör Analizi Sonuçlar�

�fadeler

Faktörler

Öz
ge

cil
ik

 

Si
vi

l E
rd

em

Ne
za

ke
t 

Vi
cd

an
l�l

�k
 

Ce
nt

ilm
en

lik
 

�� yükü a��r olanlara yard�m ederim 0,37 -0,26 0,01 0,11 0,31
��te yetersiz olanlara yard�m ederim 0,72 -0,01 0,05 0,07 0,05
�htiyaç duyduklar�nda çal��ma arkada�lar�m�n i�lerinde 
onlara yard�m ederim 0,71 0,04 0,21 0,03 0,08

��le ilgili problemi olan çal��anlara yard�m için gönüllü 
olarak zaman ay�r�r�m 0,77 0,21 0,11 0,04 0,05

Zorunlu olmad��� halde, yeni çal��anlar�n oryantasyonuna 
(uyumuna) yard�m ederim 0,81 0,19 0,06 -0,06 -0,04

Çal��ma arkada�lar�ma, i�leri ile ilgili sorunlar�n� çözmeleri 
konusunda yard�mc� olurum 0,67 0,15 0,23 0,10 -0,05

��yerimle ilgili geli�meleri takip ederim 0,10 0,70 0,12 0,09 0,34
��yeri ile ilgili yap�lan toplant�lara kat�l�r�m 0,02 0,80 0,09 0,23 -0,05
��yerimin geli�mesi için öneriler geli�tiririm 0,21 0,71 0,13 -0,08 0,01
��yerindeki geli�melere ayak uydururum 0,22 0,56 0,18 0,42 0,22
Çal��ma arkada�lar�ma zarar veren davran��lardan kaç�n�r�m 0,02 0,14 0,64 0,26 -0,03
Di�er çal��anlarla ilgili problemleri önlemek için çaba gösteririm 0,22 0,19 0,74 0,02 0,16
Çal��ma arkada�lar�m�n haklar�na zarar vermekten kaç�n�r�m 0,14 -0,03 0,78 0,19 0,16
Çal��ma arkada�lar�m� etkileyebilecek bir durum söz konusu 
oldu�unda önceden onlar�n görü�ünü al�r�m 0,20 0,12 0,64 0,00 0,16

��e zaman�nda gelirim -0,07 0,13 0,08 0,84 0,08
Bana verilen i�leri zaman�nda tamamlamaya özen gösteririm 0,15 0,09 0,16 0,81 0,16

Hiç kimse kontrol etmese de kurallara uyar�m 0,07 0,13 0,10 0,65 0,10

Ufak tefek konular� sorun haline getirmem -0,16 -0,03 0,19 0,07 0,56

S�radan olaylar� �ikayet konusu yapmaktan kaç�n�r�m 0,07 0,14 0,15 0,00 0,74
Genellikle olaylar�n olumlu yanlar�na odaklan�r�m 0,28 0,34 -0,01 0,20 0,63
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Örgütsel Adalet Alg�s�-Örgütsel Vatanda�l�k Davran��� 
�li�kisine Yönelik Bulgular

Örgütsel adalet alg�s� ile örgütsel vatanda�l�k davran��� 
aras�nda bir ili�ki olup olmad��� Pearson Korelasyonu kul-
lan�larak analiz edilmi� ve neticede örgütsel adalet alg�s� ile 
örgütsel vatanda�l�k davran��� aras�nda anlaml� bir ili�ki ol-
mad��� tespit edilmi�tir. Tablo-7’de örgütsel adalet alg�s� ve 
ÖVD aras�ndaki ili�kiye yönelik sonuçlar verilmi�tir.

%5 ve %1 < H0=Örgütsel adalet alg�s� ve örgütsel vatan-
da�l�k davran��� aras�nda ili�ki yoktur.

%5 ve %1 >Ha= Örgütsel adalet alg�s� ve örgütsel vatan-
da�l�k davran��� aras�nda ili�ki vard�r.

Tablo-7: Örgütsel Adalet Alg�s�-ÖVD
   Korelasyon Sonuçlar�

 
Örgütsel 
Adalet 
Alg�s�

Örgütsel 
Vatanda�l�k 
Davran���

Örgütsel 
Adalet 
Alg�s�

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

1
168

-,083
,299
157

Örgütsel 
Vatanda�l�k 
Davran���

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

-,083
0,299
157

1

157

Sonuç olarak Ha hipotezi reddedilerek de�i�kenler aras�n-
da ili�ki olmad��� kabul edilmi�tir.

Örgütsel adalet alg�s�n� olu�turan boyutlar ile örgütsel va-
tanda�l�k davran���n� olu�turan boyutlar aras�nda ili�kinin 
Pearson Korelasyon sonuçlar� ise Tablo-8’de verilmi�tir. 
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%5 ve %1 < H0=Örgütsel adalet alg�s� ve örgütsel vatan-
da�l�k davran��� aras�nda ili�ki yoktur.

%5 ve %1 >Ha= Örgütsel adalet alg�s� ve örgütsel vatan-
da�l�k davran��� aras�nda ili�ki vard�r.

Tablo-8: Örgütsel Adalet Boyutlar�- ÖVD Boyutlar�
   Korelasyon Sonuçlar�

 ��lemsel 
Adalet

Etkile�im 
Adaleti

Da��t�m 
Adaleti

Özgecilik 
Sivil 

Erdem
Nezaket Vicdanl�l�k Centilmenlik 

��lemsel 
Adalet

Pearson 
Correlation 1 ,000 ,000 -,046 -,079 ,043 -,028 ,049

 Sig. (2-tailed)  1,000 1,000 ,552 ,307 ,580 ,723 ,526

 N 168 168 168 168 168 168 168 168

Etkile�im 
Adaleti

Pearson 
Correlation ,000 1 ,000 -,017 ,101 -,142 -,071 -,100

 Sig. (2-tailed) 1,000  1,000 ,825 ,192 ,065 ,359 ,197

 N 168 168 168 168 168 168 168 168

Da��t�m 
Adaleti

Pearson 
Correlation ,000 ,000 1 ,140 ,204(**) -,213(**) -,085 ,035

 Sig. (2-tailed) 1,000 1,000  ,071 ,008 ,006 ,274 ,655

 N 168 168 168 168 168 168 168 168

** korelasyon vard�r 0.01 anlam seviyesinde (2-kuyruklu).

Yap�lan analiz neticesinde da��t�m adaleti ile sivil erdem 
aras�nda %1 anlam seviyesinde anlaml� ve pozitif yönlü 
(r=0,204) ve da��t�m adaleti ile nezaket aras�nda anlaml� ve 
negatif yönlü (r=-0,213) bir ili�ki oldu�u saptanm��t�r.

SONUÇ

Çal��ma, örgütsel adalet alg�s� ile örgütsel vatanda�l�k 
davran��� aras�nda ili�ki olup olmad���n�, sa�l�k sektörü ça-
l��anlar� üzerinde Isparta örne�inde ara�t�rm��t�r. Elde edilen 
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bulgularda ilginç olan, örgütsel adalet alg�s�n�n genel orta-
lamas� negatif yönlü (ölçekte “kat�lm�yorum” ifadesi) iken; 
yüksek örgütsel vatanda�l�k davran���n�n ortaya koyulmu� 
olmas�d�r (ölçekte “s�k s�k” ifadesi). Genellikle beklenen, bi-
zim de çal��may� yaparken beklentimiz örgütsel adalet alg�s� 
yüksek bireylerin yüksek örgütsel vatanda�l�k davran��� orta-
ya koymalar�d�r. Yani çal��an, e�er örgütünün yönetim, karar 
ve uygulamalar�nda adil oldu�una inan�rsa, örgüte ba�l�l��� 
artarak aidiyet duygusu yükselecek dolay�s�yla olumlu yön-
de örgütsel vatanda�l�k davran��lar� sergileyeceklerdir. Ancak 
ortaya ç�kan sonuç bu paralelde olmam��t�r.

Her ne kadar iki kavram aras�nda bir ili�kiye rastlamam�� 
olsak da; sa�l�k sektöründe çal��an personelin çal��t��� kuru-
ma kar�� olumlu örgütsel vatanda�l�k davran��lar� içinde ol-
duklar�n� söylemek yanl�� olmaz. Bu ba�lamda bu örneklem-
de yer alan sa�l�k personelinin her ne kadar örgütsel adaletin 
olmad���na inansalar da örgütlerine kar�� pozitif tutum için-
de olduklar� söylenebilir.
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Panel Ba�kan�: Prof. Dr. Abdurrahman AYHAN

Ben de�erli panelistleri davet ediyorum. Prof. Dr. Fevzi 
DEM�R, Say�n Hocam Prof. Dr. Nizamettin AKTAY ve Prof. 
Dr. Nüvit GEREK. Profesör Doktor Fevzi DEM�R hocam�z 
buraya Dokuz Eylül Üniversitesi, Ya�ar Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi’nde görevli. Prof. Dr Nizamettin AKTAY, Gazi Üni-
versitesi ��BF GEE� bölüm ba�kan�. Prof. Dr. Nüvit GEREK, 
Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi dekan�. Ayn� zamanda 
bölümümüzde GEE� bölümünde. Panelimizin ana temas�, ko-
nusu i� hukukunun güncel sorunlar�. Tabi zaman bak�m�ndan 
1 saat rötarl� olunca yemek te var. Say�n konu�mac�lara 15’er 
dakikayla zamana uyarlarsa çok memnun olurum. Buradaki 
s�ray� takip etmek istiyorum. Konu�mac�lar sunumlar�n� yap-
t�ktan sonra usul bak�m�ndan sorular�n da yöneltilmesi olursa 
herhalde panelin yürümesinde de �ekil bak�m�ndan hayli ko-
lay olur diye dü�ünüyorum. �� hukukunun güncel sorunlar� 
demi�tik. Önceki oturumda da birçok k�dem tazminat�, sosyal 
güvenlik, sigorta primleri gibi konular� i�lediler arkada�lar. 
Ben sözü Say�n Demir’e b�rak�yorum. Konu sendikal örgüt-
lenmenin önündeki hukuki engeller. Buyurun say�n hocam.

Prof.Dr. Fevzi DEM�R

Sendikal Örgütlenmenin Önündeki Hukuki Engeller

Te�ekkür ederim say�n ba�kan, tabi bu sadece hukuki en-
gel yok sendikal örgütlenmenin önünde ama biz hukukçu ol-
du�umuz için genellikle bulgulara de�inmeye çal��aca��z. En 
az�ndan bunun önü aç�l�rsa güçlü bir sendikac�l���n do�mas�na 
neden olabiliriz diye dü�ünüyorum. �u anda tabi Türkiye’de 
bilmiyorum ama sendikac�l���n biraz da köküne kibrit suyu 
dökülüyormu� gibi geliyor. Sürekli bir rekülasyon içinde, ge-
rileme içinde oldu�unu hepimiz biliyoruz. Hâlbuki ben sendi-
kalar� demokrasinin temel direklerinden biri say�yorum.
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Gerçekten dün say�n bakana da söyledi�imiz gibi siyasi 
partileri biz meslek kurulu�lar�m�z ki bunlar�n içinde sendi-
kalar çok önemli, demokrasiyi ayakta tutan, çünkü demokrasi 
demokratik toplum demek örgütlü toplum demek. O yüzden 
ne kadar güçlü bir i�çi sendikac�l���n�z, ne kadar güçlü bir i�-
veren sendikac�l���n�z, sadece i�çi sendikac�l��� da de�il ama 
i�çi sendikac�l��� güçlenirse o zaman i�veren sendikac�l��� 
güçlenebiliyor. Yani tarihsel süreç içinde de bu böyle, bat�da 
da böyle olmu�. Önce i�çi sendikac�l���n�n güçlenmesi gere-
kiyor. O zaman da tabi i�te sivil toplum örgütlerinin kamuo-
yundaki etkisinin artt�rmas� mümkün olabiliyor. Bu anlamda 
güçlü bir sendikac�l�k için i�te önünün aç�lmas� gereken bir 
tak�m konular var.

Asl�nda �uanda, mesela i� güvencesi yasam�z bu konuda 
i�çilerin sendikaya üye olmalar� konusunda yetersiz de olsa 
ben özellikle sendikal örgütlenme konusunda biraz sonra de-
�inece�im gibi yetersiz görüyorum. Bir tak�m hükümler için 
ihtiva ediyor ama bunlardan büyük bir kesimi haberdar de�il. 
Haberdar olmas� için iyi istihbar yani bu i�çilere bu bilgilerin 
gönderilmesi laz�m. Bunun için de mesela bir çal��anlar kana-
l�, bir i�çi kanal� gibi televizyondan böyle bir televizyon kana-
l�yla onlar�n örgütlenmenin faziletlerini anlatmak mümkün 
mü? Olmaz bu öncelikle böyle bir engel var. Çünkü sendi-
kalar�n televizyon kurmalar�n�n önünde bir yasak var. �imdi 
bu yasa�a kar�� böyle hukuki bir engel olarak ben önce bunu 
görüyorum. �kinci olarak yasama organ�ndaki temsil kabili-
yetleri bak�m�ndan fevkalade zay�	 �k var.

�imdi rahmetli TÜRK-��’in dan��manlar�ndan Metin Ogan 
Bey zaman�nda o zamanlar �eydi d�� i�lerinden sorumluydu. 
E�itime geçti sonra da o zamanda d�� i�leri. Onun yapt��� bir 
ara�t�rma vard� ilk defa orda TÜRK-��’in yapt��� ara�t�rmada. 
Hiç unutmuyorum bat� ülkelerindeki parlamentolarda i�çi kö-
kenli, sendikac� kökenli milletvekili oran� %30 la %35 aras�nda 
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de�i�iyordu. Bak�n �imdi bunu Türkiye’ ye uygulayacak olur-
san�z 555 milletvekilinden % 30 -35 yakla��k 170 milletvekili-
nin Türkiye’de sendikac� veya i�çi kökenli olmas� gerekir. �im-
di kaç tane? Bir elin be� parma��n� geçer mi bilmiyorum. Ama 
d��ar�dan birileri gelse parlamentonun bu halini görse bir de 
sizlere tan�nan �u haklar� incelese buna bu haklar çok bile ya 
der. Yani sizi hakikaten tan�nm�� olan bu haklar�n nereden gel-
di�ini, nas�l geldi�ini anlamakta zorlan�rlar yani. �imdi bunun 
içindir ki bunun da önü aç�lmas� gerekir. Ne gerekiyor? Diyor 
ki; yani b�rak milletvekili olmay� yani il genel meclis üyesi ol-
mak istersen, ben muhtar bile olsam biliyorsun mahalli idare-
de sendikac�l�ktaki yöneticilik dü�er diyorum. Sendikac�l�ktaki 
yöneticili�in dü�üp te parlamentoya geldi�in zaman arkanda 
seni bask� alt�nda tutan bir kitle de olmad���ndan o istedi�in 
gibi davranabileceksin demektir. Bunlar�n özellikleri siyasi 
tarihimizde geçmi�te biliyorsunuz örneklerini çok gördük. 
Yani bu anlamdaki kendi s�n�f�na ihanet edebilecek derecede 
oy kullanma söz konusu olabildi�i gibi olmad��� zamanlarda 
oldu. Yani bunlar� tabi bu �ekilde davranmayan i�çi kökenli 
sendikac� gibi kökenli milletvekillerimize hiçbir zaman bura-
da haks�zl�k etmemek gerekir. ��te o yüzden anayasada ba�ta 
olmak üzere yöneticili�in dü�ürülmesini öngören genel veya 
mahalli seçimlerde seçildi�i zamanda sendika yöneticili�inin 
dü�ürülmesini öngören hükmün de yasal anlamda de�i�tiril-
mesi laz�m. Bu birlikte giderse. Böyle bir �ey yok zaten bat� 
ülkelerinde onu size söyleyeyim. Sendika ba�kan�d�r, belediye 
ba�kan� da olur, milletvekili de olur arkas�ndaki kitle daima 
devam eder. Dolay�s� ile bu anlamdaki hükümlerin de yine 
ben sendikac�l���n geli�mesinin önündeki bir engel olarak gö-
rüyorum. Bugünkü sendikac� kökenli, i�çi kökenli milletvekili 
say�s�n�n azl���na da bu hükmün etkili oldu�unu dü�ünüyo-
rum. Yani böyle bir yasaklama olmasa zannediyorum parla-
mentoda bu çal��anlar�n haklar�n�n çok daha iyi bir �ekilde 
korunmas� söz konusu olabilir diye dü�ünüyorum.
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�imdi bu alanda getirilen baz� hükümlerden sendikac�l�-
��ndaki hukuki di�er hükümlerde sendikalar kanununda-
ki hükümlerden bahsetmek istiyorum. �imdi biliyorsunuz 
31.maddede sendikaya üyelik nedeni ile i�ten at�lma halinde 
i�e iade hükümleri söz konusu. �imdi i�e iade ile ilgili bakt�-
��n�z zamanda zannediyorum Nam�k Tan’ la görü�mü�tüm. 
Yine böyle bir yap�lan ara�t�rmada sendika nedenle i�ine son 
verilen i�çilerinden i�i iade davas�n� kazanan hemen hiç kim-
senin i�ine iade edilmedi�ini görüyoruz. Yani demek ki bu 
mevcut hükümler sendikal güvenceyi garanti almaya yeterli 
de�il diye dü�ünmek yanl�� olmaz herhalde. Bir de sendika 
üyesi olmak bile biliyorsunuz asl�nda gerekmiyor.

Kanun diyor ki sendikal faaliyette bulunmak sendikal faa-
liyette bulunduysan�z baz� arkada�lar�n�z veya sendikaya üye 
olal�m d��ar�da böyle bir kendi aran�zda görü�meler yap�yor-
san�z böyle bir haber i�verene uçtu�u halde bu sefer üye olma-
san�z bile sizin at�lman�z söz konusu oluyor. O zaman da tabi 
yarg� önünde sizin sendikal nedenle at�ld�n�z. �spat gücünüz 
fevkalade zay�	 �yor. �spatlama zor oluyor. O yüzden de en az 
1 y�ll�k ücret tutar�ndaki tazminat yerine i�te 4 ayl�k ücret tu-
tar�ndaki tazminata raz� olmak zorunda kal�yorsunuz. Benim 
önerim 18. madde var biliyorsunuz. ��te sendika temsilcilik 
faaliyetinde bulundu�u için, sendikaya üye oldu�u veya sen-
dikal faaliyette bulundu�u için, bir de diyor ki yasalardaki 
haklardan yararla oray� birde aç�kl�kla özelikle sigortaya üye 
olmak istedi�i için sigortal� olmak istedi�i için ilavesi ile bu 
gibi hallerde i�çinin i�veren taraf�ndan i�ten at�lmas� halinde 
o dört ayla s�n�rl� olan sürenin bana göre i�ten at�ld��� tarihten 
ba�lamak suretiyle i�e iade edildi�i tarihe kadar geçen süre 
içindeki ücret ve di�er haklard�. Çünkü bak�n di�er i�çilerin 
i�ten at�lmas�nda yani sendikal� olmayan i�yerleri var biliyor-
sunuz oralarda geçerli sebep aran�yor, aranm�yor bunlardan 
dolay� de�il çünkü burada sendika hakk� ve sosyal güvenlik 
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hakk� art�k uluslararas� sözle�melerin hepsinde insan hakk� 
olarak geçiyor. �imdi bu insan haklar�n�n müeyyidesinin bi-
raz daha farkla�t�r�lmas�nda yarar var. Nitekim di�erlerinde 4 
ayla 8 ay aras�nda tazminat ön görülürken rahatl�kla sendikal 
nedenle i�ten ç�karmalarda en az 1 y�ll�k tazminattan bahse-
dilebiliyor. Bunlar� biraz daha güçlendirmek yani sigortaya 
üye olmak istedi�inden dolay� i�ten ç�kar�l�yorsa yine i�ten 
ç�kar�ld��� tarihten i�e ba�lad��� i�e iade karar� ald��� tarihe 
kadar geçen süre içinde bütün ücret ve di�er haklar�na hak 
kazanacak �ekilde bir yasal de�i�iklik. Tabi i�e ba�lat�lmad��� 
takdirde de gerekli tazminatlar� neyse onlar� da alabilir. Çün-
kü bu anlamda mecburen ald���yla ilgili hükümlerin kabulü 
biraz zor. Son olarak bir tasar� elime geçti benim orda gerçi 
�ey var. Bizim bundan önceki i�çi sendikas� temsilcilerinin te-
minat� var. Yani i�e ba�latmad��� takdirde i�veren i�e ba�lat-
masa bile her ay ücretini ödemeye mecbur tutulacak �ekilde. 
Bu daha tabi sendikala�may� istiyor muyuz istemiyor muyuz 
öncelikle bakaca��z. Yani bu bir niyet meselesi. Ve sendika-
c�l�k, sendikalar�n geli�mesinin ülkemiz bak�m�ndan yararl� 
oldu�una, olaca��na inan�yor muyuz, inanm�yor muz? Buna 
bakmak laz�m bana göre.

Çünkü bak�n�z sendikac�l�k ayn� zamanda i�verenlerin de 
lehinedir. Biz bunu okuturken sadece i�çini lehinedir diye 
okutmuyoruz. Yap�lan toplu i� sözle�melerinin getirmi� oldu-
�u maliyet kolayl�klar� bu gün hangi mal�n � yat�n�n ne zaman 
kaç paraya alaca��n� bilmezsin. Ama yapaca��n sözle�me ile 
2 y�l süreyle i� gücünü sabit � yatla ald���n� görürsün. Orada 
sana maliyet kolayl��� sa�lar yani.

Bunun yan�nda bir de i� kolunda i� kolu düzeyinde ne 
derece örgütlenmeyi yayg�nla�t�r�rsak i�letmeler aras�ndaki 
haks�z rekabeti de engellersin. ��te hiçbir zaman sendikan�n 
bulundu�u yerde biliyorsunuz öyle kay�t d��� falan çal��amaz 
yani. ��te kay�t d���n�n biraz da kökünü kurutmak bu tabi ben 
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size söyleyeyim kay�t d���n�n kökü hiçbir zaman kurumaz. 
Mutlaka belli ölçülerde kay�t d��� olur ama bizdeki kadar bu 
kadar yüksek düzeyde fevkalade zordur. O nedenledir ki dün 
yine say�n bakana önerilerim aras�nda kay�t d��� çal��anlar�n 
da sendikalara üye olma hakk�n�n tan�nmas�n� istedim. Bu 
çünkü sendikalar arac�l���yla ancak bu kay�t d���n�n önüne 
geçebiliriz. Neden? Ben �imdi bu arabulucuklar�m s�ras�n-
da olsun, seminerler s�ras�nda olsun, ba�ka nedenlerle olsun 
sendikalara gitti�imizde, ziyaret etti�imizde mutlaka 3-5 tane 
orada i�çiler gelir görürüm. ��te ben 5 senedir çal���yorum 
ama abi bakt�m sigortaya 2 y�l yat�r�lm�� öbürleri yat�r�lma-
m�� veya i�te ben bilmem kaç senedir çal���yorum ama sigor-
tam� yapm�yorum, be�enmiyorsan çek git diyor. Atabilir mi-
yim? Niye bölge çal��ma müdürlüklerine, i� müfetti�liklerine 
gitmiyor diyeceksiniz. Orya gitti miydi gelecek ondan sonra 
i�inden olacak. O da korkuyor. Yani genelde bu konuda zaten 
tefti� heyetimizin s�n�rl� say�da olmas�. Yan�lm�yorsam say�n 
genel müdürüm burada beni do�rultur mu bilmiyorum. % 
10-11 civar�nda i� yerleri denetleniyor çal��ma bakanl��� ta-
raf�ndan senede. �imdi % 10-11 oran�nda denetleniyorsa bu 
demektir ki; bir i� müfetti�i bir i� yerine gittikten 10 sene son-
ra ancak oraya u�rayabiliyor. �imdi 10 senede bir benim ora-
ya ortalama müfetti� gelece�ine göre oradaki kanunlar� ben 
kendim koyar�m yani devletin kanunlar�ndan önce ben kendi 
kanunlar�m� i�letebilirim yani. 

��te o nedenledir ki; hangi i�yerinde özellikle sendika �u-
beleri biliyor bunu genel merkezler bilmez sendikalar�n genel 
merkezleri çökmez ama �ubeler hangi i�yerinde kaç tane ka-
y�t d��� çal���yor bunu çok iyi biliyor. ��te bu kay�t d��� çal�-
�anlar�n sendikaya üyeli�ini sa�layabilirsek onlar�n sendika 
avukatlar� taraf�ndan da mahkemelerde savunulmas�n� sa�-
layabiliriz. Çünkü sendika üyesi olmad��� zaman da herhangi 
bir sendika taraf�ndan o i�çinin savunulmas� mümkün de�il. 



441

12. Çal��ma Ekonomisi ve Endüstri �li�kileri Kongresi

Yarg�tay’�m�z�n böyle kararlar� var. Yani do�ru diyor çünkü 
sen sendika üyesi de�ilsin onu nereden savunuyorsun? Bu bu 
�ekilde. Bu imkân� sa�lamakta yarar var.

Yaln�z dün say�n müste�ar yetki dedi�i ne olacak yet-
kiyi o zaman bozacak yetki yine son olarak yap�lm�� olan 
düzenlemeler kar��s�nda bakanl�k yetkiyi verirken sigorta-
l� i�çi say�s�n� da verecek zaten. Yani orada de�i�en bir �ey 
yok. Sigortas�z çal��anlar� da o i�yerinin sigortal� ne bileyim 
sendikal� i�çisiymi� gibi mütalaa ederek yetki vermeyece�iz. 
Yetkinin verilmesinde elimizdeki döküman belli. Sigortal� 
çal��an i�çi say�s�, onlar�n içinden kaç tanesi sigortal� olup ta 
sendika üyesiyse ona göre yetkimizi verece�iz demektir. E 
peki sigortas�z çal��an kay�t d���lar ne olacak? Kay�t d���lar 
1,2,3,5 kitle halinde bir noktada kendilerini kaybetti�imiz 
takdirde hep birlikte oraya i�te o zaman �ikayet üzerine bir 
müfetti� gönderilebilir. ��çilerin i�ten ç�kar�lmas� halinde de 
sendikam�z onlar� müdafaa edebilir. Bugün çünkü o i�çile-
rin en korktuklar� �ey mahkemeye gitmek, dava açmak ve 
orada kendisini savunmak. Hangi avukat� tutacak ta hangi 
savunmay� kendisine yapacak? Yani bu nedenle, bu vesileyle 
sendikalar�m�za kay�t d��� i�çilerin kayd�n� mümkün k�lacak 
bir düzenleme yaparsak o zaman kendilerinin de mahke-
mede savunulmas�n� sendikalar taraf�ndan savunulmas�n� 
sa�layabiliriz ve bu anlamda kay�t alt�na ald�rd���m�zda da 
o i�çilerin çal��t��� günden bu yana i� yerinde hem sigortala-
r�n� ödettirmemiz, hem de o i�yerinde yetki sa�lamak sure-
tiyle ta�eronla da bir sözle�me yapmam�z mümkün olabilir. E 
hocam o ta�eron ma�eron kalmaz ortada ta�eron tas� ye edi-
lir i�te zaten sizin istedi�iniz de öyle de�il mi? Ta�eronlar�n 
ba�ka türlü tas� yesi mümkün de�il ki. Y�llar y�l� hep sen-
dikalar�m�zda gördüm. Ta�eronla�maya hay�r. Ta�eronla�ma 
yasaklans�n. Yasaklanmaz arkada�lar. Sözle�me özgürlü�ü 
var anayasam�zda. �steyen istedi�iyle istedi�i sözle�meyi ya-
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p�yor. O yüzden mevzuat bak�m�ndan ta�eronla�may� huku-
ken yasaklayamay�z. Zaten bakanl���m�z son olarak getirdi�i 
düzenlemelerle muvazaa ile ilgili olsun, alt i�veren ili�kile-
riyle olsun fevkalade zorla�t�rm�� durumda. Zaten muvazaa 
varsa sorun yok orada kay�tl� veya kay�ts�z olan i�çileri de 
kendimize mal edebiliyorsunuz muvazaan�n oldu�u yerde 
çünkü bunlar� da as�l i�verenin i�çisi olarak sayd�rabiliyor-
sunuz. Ama i�te bu kay�t d��� i�çili�i veya ta�eronla�man�n 
genellikle çünkü kay�t d��� i�çilik bildi�iniz gibi ta�eronlar 
eliyle ya�at�l�yor �u anda ülkemizde yani. 3 ki�i, 5 ki�i on-
lar�n içinde sigortal� oluyor. Onun d���ndaki ki�ilerde böyle 
bir �eyi göremiyoruz. O yüzden bu anlamda yani kay�t d��� 
çal��an i�çilerin de mahkemeler nezdinde sendikalar taraf�n-
dan savunulmas� konusunda bir düzenleme yap�lacak olursa 
Yarg�tay�m�z’�n bu konuda vermi� oldu�u karar�n aksine.

Kanaatimce sendikalar�m�z� kay�t d��� i�çilikle ve ta�eron-
lukla mücadelede büyük bir �ekilde destekleyebiliriz ve kay�t 
d���n�n önüne mümkün oldu�u kadar ç�kmam�z mümkün 
olur diye dü�ünüyorum. Bunun yan�nda yap�lacak olan di-
�er bir husus bu i�e iade davalar�yla ilgili sürelerde kendisini 
gösteriyor. Mesela fesih tarihinde, fesih bildiriminin tebli�i 
tarihinden itibaren 1 ay içinde diyor dava aç�lacak. �imdi dü-
�ünün ki 3 y�l ve daha fazla süreden beri i�yerinde çal��an bir 
i�çi varsa buna tebli� süresi 8 haftad�r biliyorsunuz. Toptan 
kullanacaksa i� arama iznini 6 haftad�r. 6 hafta devaml� ola-
rak i�verenin yan�nda çal��an bir i�çiden diyor ki sen 4 hafta 
içinde git dava aç diyor. �imdi belki o süre içinde i�veren ben 
de vazgeçebilir diye dü�ünebilir. Adam�n akl�na da gelmez. O 
zaman 4 haftal�k süre içinde gidecek, avukat bulacak, efendim 
onlarla anla�acak, bundan dolay� yevmiyesini kaybedecek. 

�imdi bu i� hukukunu hele hele i� güvencesin felsefesiy-
le ve i� hukukunun i�çiyi koruyucu niteli�iyle ba�da�an bir 
durum olmad��� a�ikârd�r. O nedenle de bize göre feshin 



443

12. Çal��ma Ekonomisi ve Endüstri �li�kileri Kongresi

gerçekle�ti�i tarihten itibaren yani zaten i�verenimiz ihbar 
tazminat�n�, k�dem tazminat�n� pe�in verip te gönderiyorsa 
orada bir sorun yok. Orada bir ay içinde gidiyor çünkü art�k 
i� bitmi�, bir ay içinde gidiyor dava aç�yor. Ama öyle yapm�-
yor. Ne yap�yor? Diyor ki; seni sekiz hafta so�uraca��m toplu 
kullanmak istersen iznini 6 haftan�n sonunda gönderece�im. 
�yi ama o tebli�i ona yapt��� andan itibaren 4. haftan�n sonun-
da dava açmak dü�üyor yani. Çünkü bu çok büyük tabiat�yla 
dava hakk� kullan�lmas�na önemli bir engel te�kil ediyor. Bu-
rada o yüzden bize göre feshin gerçekle�ti�i tarihten itibaren 
1 ayl�k süre içinde verilmesinde yarar var. Yine uygulamada 
kar��la�t���m�z bir ba�ka husus i�e iade karar�n� alan i�çi bili-
yorsunuz 10 i� günü içinde i�verene ba�vuracak. Karar� al�yor 
i�çimiz, gidiyor i�verene diyor ki; sen bir 5-10 gün sonra gel 
bakal�m. 1 ayl�k süre içinde kendisinin nas�l olsa i�e ba�latma 
�eyi var. Aradan 5-10 gün geçtikten sonra gitti�inde de ya sen 
10 gün içinde i�e ba�lamak zorundayd�n, 10 günü geçti�ine 
göre o hakk�n� kaybettin, o nedenle seni i�e ba�latamay�z. 
�imdi i� güvencesinde amaç buray� iyi görmek laz�m. �� gü-
vencesinde amaç i�çinin i�e iadesidir, i�ini kaybetmemesidir. 
Yani as�l amaç, tazminat al�nmas� de�ildir bana göre. Yani i� 
güvencesi müessesesinin getirilmesi o. Ayr�ca bir tazminat 
için de�il, ama onu i�e ba�latacak �ekilde gerekli düzenleme-
lerin sa�lanmas�d�r. Nitekim Yarg�tay�m�z’�n kararlar� da i�e 
iade edilen i�çinin ta ba��ndan beri o i�yerinin i�çisi oldu�u 
yolunda kararlar� var. �sabetli olarak biliyorsunuz özellikle 
yetki tespitlerinde ve o nedenle de burada bak�yorsunuz yine 
i�çi kazanm�� oldu�u bir dava vesilesiyle ba�vurmam�� gibi, 
i�yerine ba�vurmam�� gibi i�lem görüyor. Tabi o zaman ne 4 
aya kadar olan ücret ve di�er haklar�n�, ne de i� güvencesi 
tazminat�na hak kazanabilir, hepsinde kaybediyor ald�ysa 
yerine i�te ihbar, k�dem tazminat�n� sadece o kal�yor. Burada 
mutlaka yine bir düzenleme yap�lmas� laz�m. Ne yap�lma-
s� laz�m? ��e iade karar� sadece i�çiye de�il ki, bana de�il ki 
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kime de tebli� ediliyor? ��verene de. O zaman i�verene tebli� 
edildi�i tarihten itibaren 1 ay içinde i�çiye ça�r�da bulunmas� 
sa�lanmal�. Yani i�çiye demeli ki gel i�e ba�la. ��te i�çi orada 
10 gün içinde i�e ba�lamazsa. Orada i�e ba�lamazsa ancak o 
zaman bunun ters çevrilmesinde yani i�çinin i�e ba�lamak 
için onun ba�vurusunu sa�lamak de�il, ama i�verenin i�çi-
yi ça�r�da bulunmas� i�e ba�lamak üzere ça�r�da bulunmas� 
�eklinde de�i�tirilmesinde yine de bu konuda çok net istis-
marlarla kar��la��l�yor. Yani i�çinin i�e ba�lat�lmamas� sure-
tiyle bütün haklar�n�n kaybedilmesi �eklinde çok önemli bir 
tak�m say�n ba�kan bitiyor galiba süremiz ama biraz daha ben 
rica edeyim.

Panel Ba�kan�: Prof. Dr. Abdurrahman AYHAN

O kadar güzel sunum yap�yorsunuz ki say�n hocam sözü-
nüzü kesmek istemedim.

Prof. Dr. Fevzi DEM�R

Ya bu derdimiz bu bizim, memleketimizin derdi, ben öyle 
görüyorum. Sendikalar�m�z�n de�il, i�çilerimizin de�il, ülke-
mizin derdi görüyorum. O nedenle yani y�llardan beri i�te 
82-83 ten beri biliyorsunuz bu piyasan�n içindeyiz, 38-40 y�l� 
buluyor neredeyse. Kar�nca kaderince katk�larda bulunmaya 
çal���yoruz. Onun için diyorum.

�imdi burada di�er bir husus bu kamu kurum ve kuru-
lu�lar�nda biliyorsunuz y�ll�k ihaleler yap�l�yor. Y�ll�k ihaleler 
s�ras�nda da müteahhitlerle ilgili olarak bu ba�l� ba��na bir 
sorun zaten. Yarg�tay’a intikal eden sorunlar�n ba��nda geli-
yor. �imdi ihale sonucu bitmeden, süresi bitmeden 2 ay kadar 
önce i�veren �ey yap�yor, yani as�l ihaleyi alan de�il de yani 
ta�eron de�il de i�verenin kendisi i�te ihbarda bulunuyor. Di-
yor ki; 2 ay sonra sizin sözle�meleriniz sona erecek ona göre 
diyor. Tabi ihbar önerilerinde bulundu�u için yani bildirim 
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süresinde bulundu�u için 2. ihaleye ba�lamak üzere o i�çi �a-
yet i�e ba�lama konusunda kendisini listede görmezse yine 
i�e iade davas� açam�yor. Yine i�e iade davas� açam�yor. O 
nedenle burada da yine yani 2. bir ihalede i�çinin i� sözle�-
mesi sona erdirilecek olursa kendisine 2 ay önceden bildirim 
süresinde bulundu�undan bu süre içinde dava açmad���n-
dan i�e iade davas� açma hakk� sona eriyor. Bu da yine ba�l� 
ba��na sorunlar�m�zdan biri olarak kar��m�za ç�k�yor. ��çili�in 
sürdürülmesi, i� güvencesi hakk�n�n kullan�lmas� aç�s�ndan. 
Yine bu 10 günlük süre için de yap�lacak tebligatlarla ilgili 
olarak, 10 gün içinde i�e ba�lamayla ilgili olarak bizde tabi 
�ey de veriliyor, gerekli doktrinde gerekse baz� arkada�lar�-
m�z diyor ki; i�te i�e ba�lamak isteyen i�çi noter arac���yla 
i�verene tebligatta bulunsun, bu hakk�n� kaybetmemesi için. 
�yi ama �imdi mümkün oldu�u kadar i�çi için ucuza, i�çi için 
koruyucu bir �ekilde i�lemesi gereken bu mekanizman�n i�çi-
ye benim hakk�m kaybolmas�n diye bir de noter arac�l���yla 
yük yüklemek herhalde yine i� hukukunun i� güvencesi fel-
sefesiyle ve i�çiyi koruyucu hükümleriyle ba�da�masa gerek 
diye dü�ünüyorum.

Di�er bir husus biliyorsunuz asl�nda, sendikal nedenle i�-
ten ç�karmada her ne kadar ispat külfeti i�verene yükleniyor 
ise de asl�nda sendikal nedenle i�ten ç�kar�ld���n�n ispat� i�çi-
ye ait yani. ��çi ba�vuruda bulunuyor sendikal nedenle i�ve-
ren çünkü kendisi hay�r diyor. Geçerli bir neden, ben diyor 
sendikal nedenlerle diyor i�ten ç�kar�ld�m diyor. ��veren de 
diyor ki; hay�r diyor i�te yeniden yap�lanma nedeniyle bil-
mem ne. Bunu ispat edemedi�i takdirde i�verenin normal 
ko�ullarda o zaman i�çinin iddias�n�n kabul edilmesi gerekir 
ama mahkemelerimizde biliyorsunuz çok s�k kararlar ç�k�yor. 
Ya diyor i�te i�veren de diyor kendisinin i�çi de diyor ken-
disinin sendikal nedenle i�ten ç�kar�ld���n� ispat edememi�tir 
diyor. Sadece diyor sendika üyesi olmak yetmiyor diyor. Sen-
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dika üyesi olanlar�n ars�na zaten birkaç tane de sendika üyesi 
olmayanlar� ilave etti�iniz zaman da i�verenin bu �ekilde bir 
niyetinin olmad��� dolay�s�yla en az bir y�ll�k ücret tutar�nda-
ki tazminat yerine 4 ayl�k tazminatla yine yetinmek zorunda 
kald���n� görüyoruz. O yüzden burada ispat yükü tam tersi 
çevrilememi� görülüyor. Yani sendikal nedenle i�ten ç�kar�l-
d���n� hemen her mahkemede, her davada mutlaka ve mut-
laka i�çinin ispat etmesi yükümlülü�ü kendisine ait oluyor 
dolay�s�yla da Bat�’da gördü�ümüz ispat yükünü ters çevril-
mesiyle ilgili konularda da gerekti�i �ekilde sendikala�mada 
bir kolayl�k sa�land��� söylenemiyor.

Bunun yan�nda bitiriyorum. Daha çok �ey var daha bite-
cek gibi de�il. Çok önemli bir iki �eye bakay�m ben. Bir de 
bir sefer bana göre sendikal� i�çi çal��t�ran i�yerleri, i�verenler 
bana biraz kutsal ki�iler bugünkü ko�ullarda bak�yorsunuz 
bunlara Allah raz� olsun demek laz�m. Hiç olmazsa biraz da 
bunu desteklemek bak�m�ndan hem sendikala�may� destek-
lemek hem de bu i�verenlere biraz yard�mc� olmak bak�m�n-
dan acaba diyorum tabi ben bu konuyu bir maliyet hesab�n� 
gerektiriyor ama mesela sendikal� i�yerlerinde sigorta prim-
leri veya vergi oranlar� daha dü�ük uygulanamaz m�? Bu da 
i�yerlerini sendikala�maya te�vik etme bak�m�ndan yani en 
az�ndan i�verenlerin bu anlamdaki dirençlerini yumu�atma, 
k�rma diyemeyece�im mutlaka bir direnç yine geliyor. Ama 
en az�ndan bunu bak bunda avantaj�n da var belli bir nokta-
dan özellikle i� kollar� düzeyinde geni� çapta bir örgütlenme-
yi sa�lad�ktan sonra. �imdi bu örgütlenmeden korkman�n da 
bir anlam� göremiyorum �urada son y�llarda hani 12 Eylülden 
önce biliyoruz yani neler oldu�unu. ��yeri i�gallerinden, ne 
bileyim grevlerden gereksiz yere siyasi anlamda hükümete 
kar��ym�� �uymu� buymu� diye. Hala bunun ac�s�n� çekiyor 
Türk sendikac�l�k hareketi. Ben çünkü rastl�yorum bizim Ege 
bölgesi sanayi odas�nda bir sendika tasar�s� üzerinde konu�u-
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yorduk falan. Ben de anlat�yorum i�te sendikalar�n yararla-
r�n�, toplu sözle�me düzeni, �u, bu falan. Hoca hoca dedi bir 
tanesi, senin dedi dedi�in o Avrupa’da o sendikac�l�k dedi. 
Burada öyle sendikac�l�k niye dedim yani? Ayn� dönemde 
tekstilciydi bizim grup sözle�mesi yapm��t� fakat 300 milyon 
lira civar�ndayd� o zaman i�çilerine geçen para. Ne kadar ve-
riyorsun dedim o da 300 milyon lira dedi. E dedim yani niye 
korkuyorsun. Yok dedi onlar sözle�me falan yapmaz dedi. 
Onlar grev yaparlar grev dedi. Babaca��z�m dedi onlar�n iste-
di�i paray� veriyor dedi gene greve devam ediyorlar neymi� 
dedi hükümete kar�� yap�yorlarm��. Ona kar�� yapm�yorlar-
m��. Yani böyle günler ya�ad� Türkiye. Herhalde bunun hala 
birtak�m ac�lar�n� da çekiyoruz diye dü�ünüyorum. O yüzden 
ama özellikle 12 Eylülden sonra yap�lan grup sözle�meleriyle 
Türk sendikac�l���n gayet olgunla�t���n� da görüyoruz. Yani 
dü�ünebiliyor musunuz o günden bu yana grup sözle�mele-
rinin yap�ld��� yerlerde öyle bir grev olay� ç�kmad�. Zannedi-
yorum Türk Metal Sendikas�’nda bir günlük öyle bir uyu�-
mazl�k �eyi oldu. MES’le arada bir günlük. 25-30 y�ll�k süreç 
içindeyiz. O günden bu yana i� bar��� dolay�s�yla sosyal bar�� 
grup sözle�meleri düzeyinde devam ediyor. O nedenle bana 
göre i� hayat�ndaki bu istikrar�n esas itibariyle Türkiye’de 
sendikala�man�n daha öyle çok korkulacak bir �ey olmad���n� 
i�verenlere göstermesi gerekir. Ama onlar� hiç olmazsa des-
teklemek için dedi�im gibi birkaç puan mesela i�sizli�i önle-
mek için nas�l her ya�taki han�mlara veya 18 ya��ndan itiba-
ren baz� gençler için devlet baz� sigorta primlerini yüklenerek 
istihdam� te�vik edici �eyler ald��� için bu sendikac�l��� te�vik 
için de bana göre vergilerde ve sigorta primlerinde kendileri-
ne bu �ekilde bir avantaj sa�lan�r diye dü�ünüyorum.

Di�er bir husus i�yerlerindeki sendika temsilcilerinin gü-
venli�i mutlaka ve mutlaka artt�r�lmas� gerekti�ine inan�yo-
rum. �u anda biliyorsunuz 2003 y�l�nda gelen yasalarla i�yeri 



448

�� Hukukunun Güncel Sorunlar�

sendika temsilcilerinin güvencesi orada çal��an s�radan bir 
i�çinin güvencesinden hiç farkl� de�il. O nedenle onun eski-
ye döndürülmesinde yarar oldu�una inan�yorum. Ta�eron-
la�may� önlemek konusunda size �eylerimi söyledim. Ama 
ta�eronla�may� yasaklayamay�z arkada�lar yani anayasan�n 
ilgili hükümleri aç�k ve meydanda. Öyle yasaklama diye bir 
�ey söz konusu olmaz ama ta�eron i�çilerinin de kay�tl� olan� 
da, kay�ts�z olan� da sendikaya kaydettirmenin teminatlar�n�, 
güvencesini att�r�rsak ancak o zaman ya ta�eron i�çileriyle de 
sözle�me yapmak suretiyle veyahut ta ta�eronlar� bu i�yerin-
de tas� ye etmek suretiyle çünkü bak�n kay�ts�z, sendikas�z ve 
sigortas�z çal��an i�yerlerindeki üretilen mallar çok kalitesiz 
olur. �imdi bunlar�n tas� ye edilmesi suretiyle pazarda bun-
lar�n satt��� mallar� kaliteli üretim yapan sendikal�, sigortal� 
i�yerleri sa�lar. O nedenle de bu konuda oralarda çal��an ka-
y�t d��� i�çiler, sigortas�z i�çiler öyle i�siz kalacak, aç kalacak 
diye beklememek laz�m. Çünkü üretimin artmas� suretiyle 
kay�tl� i�yerlerinde orada mutlaka i�çi ihtiyac� olacak ve ora-
ya bu i�çiler monte edilebilecek demektir. Bana göre bu yolda 
bir çal��ma Türk endüstri ili�kilerinde oldukça radikal sonuç-
lar do�uracak niteliktedir. Son olarak bu toplu i� sözle�mesi 
yetkisine itirazlar bitmez tükenmez. Tabi yetkiye itiraz süresi 
içinde de i�yerlerindeki sendikal� i�çilerin tas� yesi sonunda 
da oturdu�unuzda pek sonuç ç�kmad���n� görüyorsunuz. 
�imdi i�verenler bile bile öyle çok i�yerleri biliyorum her se-
ferinde de mutlaka itiraz ediliyor. �tirazdan sonra i�te toplu 
görü�meye oturuluyor. Mümkün oldu�u kadar oyalan�yor. 
Arabulucu da geliyor. Arabulucu geldikten sonra i�te biraz 
daha bekleniliyor. Yüksek hakeme gönderiliyor. 1,5-2 y�l� her 
seferinde geçiyor. Dolay�s�yla 1,5-2 y�ll�k ücret farklar� hep 
i�letilmi� oluyor. Bunlara çok �imdi söylemek istemiyorum. 
Ne i�yerini ne de sendikam�z� bu ba�lamda pek söylemek is-
temiyorum ama her defas�nda o i�yerinde arabulucu olarak 
gitti�imde bu sonuçlarla kar��la�t���m� ifade etmek isterim. 
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Dolay�s�yla bunun önüne geçme bak�m�ndan mutlaka ve mut-
laka kötü niyetle bir itiraz yani. �ayet yetki i�çi sendikas�na 
verilmi� ise i�verene ayr�ca bir yapt�r�m önlenmesi, yapt�r�m 
uygulanmas� ne yapt�r�m� yap�labilir. Böyle tazminat gibi bir 
�ey olabilir çünkü o süre içinde sendika orada örgütlü olsayd� 
üyelik aidat� kazanacakt�. Hâlbuki bu arada birçok i�te dava 
masra	 ar�yla birlikte masraf ta yapt�. Bununla ilgili olarak 
bir tazminat veya bu konu tart���labilir diye dü�ünüyorum. 
Ama yetkinin mutlaka h�zland�r�lmas� konusunda da önlem-
ler al�nmas� gerekti�i kanaatini ta��yorum. Beni sab�rla dinle-
di�iniz için hepinize te�ekkür ederim. Sorular olursa onlara 
yine ayr�ca yan�t vermeye çal���r�z. Sevgilerimi sayg�lar�m� 
sunuyorum. Sa� olun.

Panel Ba�kan�: Prof. Dr. Abdurrahman AYHAN

De�erli hocam�z Fevzi DEM�R’in vermi� oldu�u bilgilere 
sendikal örgütlenmenin önündeki hukuki engeller ile ilgili 
konuda te�ekkür ediyoruz. Sorular� daha sonra tart��ma bölü-
münde ele almak, öyle konu�mu�tuk. �imdi 2. konu�mam�z 
Say�n Nizamettin AKTAY. Anayasal de�i�ikliklerin çal��ma 
hayat�na etkileri. Ben devreye girip zaman� almak istemiyo-
rum araya oturum ba�kan� olarak. Derhal süreye de uyarsa-
n�z hocam çok memnun olurum te�ekkür ederim.

Prof. Dr. Nizamettin AKTAY 

Anayasal De�i�ikliklerin Çal��ma Hayat�na Etkileri

Evet, say�n ba�kan, de�erli dinleyenler hepinizi ben sayg�-
lar�mla selamlar�m. Bilindi�i gibi Eylül ay�n�n 12’sinde bir re-
ferandum yap�ld� Türkiye’de ve 7 May�s tarihli resmi gazete-
de yay�nlanan anayasa de�i�iklikleri halka sunuldu ve kabul 
edildi. Bu de�i�ikliklerin bir k�sm�n�n da çal��ma hayat�n� ilgi-
lendirdi�ini biliyoruz. Anayasan�n 51, 53 ve 54. maddelerinde 
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yap�lan de�i�iklikler çal��ma hayat�m�z�n demokratikle�ti�i, 
çok haklar�n ileri götürüldü�ü bir yap� olarak sunuldu. Biz 
de bunu inceledik. Acaba böyle mi, de�il mi diye. Görü�leri-
mizi sizin takdirinize sunaca��z. Bu de�i�ikliklerin 3 noktada 
yap�ld���n� ifade ettik.

Birincisi 51. maddede yap�lan de�i�iklik. 51. maddenin 4. 
f�kras�nda �öyle bir ifade vard�: ayn� zamanda ve ayn� i�ko-
lunda birden fazla sendikaya üye olunamaz ifadesi vard� ve 
bu kald�r�ld�. Art�k eskiye göre i�çi ve i�verenlerin ayn� za-
manda ve ayn� i�kolunda birden çok sendikaya üye olmala-
r�n� düzenleyen bu hüküm ortadan kald�r�ld�. Böylelikle çok 
sendika üyeli�inin önünün aç�lm�� oldu�u ifade ediliyor.

�imdi ayn� anda ve ayn� i�kolunda olup olmad���na bak�l-
maks�z�n birden çok sendikaya üye olunabilmesi için yap�lan 
bu de�i�iklikle hürriyetlerin geli�tirildi�i de ifade ediliyor. Ve 
gerekçede de �u söyleniliyor: Anayasan�n 51. maddesinin 4. 
f�kras� sendika özgürlü�ünü i�kolu ile s�n�rlamakta ve ayn� 
zamanda ayn� i�kolunda birden fazla sendikaya üye oluna-
mayaca��n� hükme ba�lamaktad�r. Bu düzenleme uluslar 
as� çal��ma te�kilat�n�n sendika özgürlü�üne ve örgütlenme 
hakk�n�n korunmas�na ili�kin 87 say�l� sözle�mesini ayk�r� 
bulunmaktad�r deniliyor. Bu nedenle söz konusu ayk�r�l���n 
giderilmesi için 51. maddenin 4. f�kras� yürürlükten kald�r�l-
maktad�r deniliyor.

Bir kere ba�lang�ç olarak �unu söylemek laz�m: e�er sen-
dika çoklu�u ilkesi çerçevesinde çal��anlar�n ve i�verenlerin 
istedi�i sendikay� seçebilmeleri sendika hürriyeti olarak alg�-
lan�yor ve ba�ka da hiçbir �ey dü�ünülmüyorsa bu yanl��t�r. 
Sendika çoklu�u ilkesi, üye olmak isteyenlere alternatif su-
nulmas�n� sa�layan bir sistemdir. Ki�iler alternati	 er aras�nda 
istediklerini seçebiliyorlarsa, tercihlerini belirleyebiliyorlarsa 
bu sendika hürriyetinin geçekle�ti�i anlam�na gelir. Ve 2. ola-
rak ayn� i�kolunda birden çok i�yerini k�smi zamanl� olarak 
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çal��anlar�n ayn� zamanda, ayn� i� kolunda, birden çok i�ye-
rinde k�smi zamanl� olarak çal��anlar�n ayn� anda birden çok 
sendikaya üye olabilmesi sa�lanmak isteniyorsa bunun yolu 
da anayasadaki hükmü topyekûn kald�rmak olmamal�yd�. 
Bunun ba�ka yollar� vard�r. Meram anlat�lmaya çal���l�rken 
ortal��� y�kmak yanl�� kanaatimizce.

Önce ayn� anda ve ayn� i�kolunda birden çok sendikaya 
üye olabilmek imkân�n�n tan�nmas�n�n getirilerini bir de�er-
lendirmek laz�m. Acaba böylelikle ne gibi sonuçlar ortaya 
ç�kacak? Ayn� anda birden çok sendikaya üye olan tek bir 
i�yerinde çal��makla birlikte i�çilerin ortaya ç�kmas� toplu 
i� sözle�mesi yetkisinin tespitinde çok büyük s�k�nt�lar ç�-
karacakt�r ortaya. Bir kere birden çok üyelik söz konusu ol-
du�undan toplu i� sözle�mesinin yetkisi tespitinde i�yeri ve 
i�letmede yar�dan fazla çal��an�n üyesi oldu�u sendika de�il, 
i�yeri ya da i�letmede en çok üyeye sahip sendikan�n toplu i� 
sözle�mesi yapma yetkisi söz konusu olacak. Bu geçmi�te en 
fazla temsil yetkisine sahip sendika diye bir kavram vard�. O 
kavram�n yeniden ihya olarak ortaya ç�kacak. Yani geçmi�e 
dönü�, 80 öncesine dönü� gibi bir uygulaman�n ortaya ç�kma-
s�na sebep olacak. Bu sefer sendikalar ba�ka sendikan�n üyesi 
olsun ya da olmas�n i�çileri kendilerine üye yapmak için her 
yolu deneyeceklerdir.

Ayr�ca ayartma olaylar� da son derece etkili olacakt�r i�çi 
ayartma, sendikal� üye ayartma olaylar� son derece etkili ola-
cakt�r. �dari olarak popülist bir yakla��mla i�çilerin her sendi-
kaya üye olmalar� gibi bir sonucun ortaya ç�kmas� da muhte-
meldir.

Yine idari olarak özellikle yetki tespiti dönemlerinde sen-
dikal� seyyaliyet son derece yo�un bir biçimde i�leyecektir. 
��yeri ve i�letmelerde sendika rekabetinin getirdi�i olumsuz 
havalar huzursuzlu�u ve gerginli�i art�racak, i�yerlerinde 
bar�� ortam�ndan uzakla�t�racakt�r. Hatta kavga ortam�na gö-
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türecektir. 1980 öncesinde Türkiye bu geli�meleri ya�am��t�r. 
Bunlardan ba�ka çal���lan ayn� i�kolunda, ayn� anda birden 
çok sendikaya üye olmay� yasaklaman�n sendikal hürriyetleri 
k�s�tlayaca�� da ifade edilemez.

Her ne kadar gerekçede ILO’nun 87 say�l� sözle�mesine 
ayk�r�l�ktan söz edilmekte ise de bunun do�rulu�u savunu-
lamaz. ILO’nun 87 say�l� sendika özgürlü�üne ve örgütlenme 
hakk�n�n korunmas�na ili�kin sözle�mesini ayk�r�l��� göstere-
cek bir hüküm anayasada mevcut de�ildi. Nereden istihraç 
ettiler bunu ben bilemiyorum. Sendika çoklu�u ilkesi her ne 
kadar sendika hürriyetinin bir parças� ise de ki�inin ayn� anda 
birden çok sendikaya üye olmas� sendika çoklu�u ilkesinin 
bir parças� olarak ta dü�ünülemez. Birden çok sendikaya üye 
olabilmek sendika çoklu�u ilkesinin do�al bir sonucu de�il-
dir. Yaln�zca yukar�da da bahsetti�imiz gibi bir hususun üs-
tünde dikkatle durmak gerekir. Ayn� i�kolunda, farkl� i� yerle-
rinde k�smi zamanl� olarak çal��anlar�n ayn� i�kolunda farkl� 
sendikalara üye olabilmeleri sendikal hürriyetin bir parças� 
olarak dü�ünülebilir ancak ayn� i�kolunda, tek bir i�yerinde 
çal��anlar�n ayn� anda birden çok sendikaya üye olmalar�n� 
sa�layacak düzenlemeler sendikal hürriyet çerçevesinde dü-
�ünülmemeli. Bu kaos ç�karmaya yönelik bir uygulaman�n 
tetikleyicisi olacakt�r.

Dün say�n bakanla yapm�� olu�umuz görü�mede de ba-
kan bize ayn� i�yerinde tek sendika üyeli�i konusunda taraf-
lar�n bir mutabakat� oldu�unu söyledi ama madem böyle bir 
mutabakat var idi ya da böyle bir �eyi getirmek istiyorsunuz 
kanunla böyle bir düzenleme yapmak istiyorsunuz o zaman 
niye anayasay� de�i�tirdiniz diye sorarlar. Anayasa zaten 
ayn� i�yerinde birden çok sendika üyeli�i mümkün olsun 
diye de�i�iklik yap�ld�. De�i�iklik yap�lmayacakt� ya da ayn� 
i�yerinde tek sendika üyeli�i kabul edilecekti. Tek bir i�yeri 
için tek bir toplu sözle�me yetkisi az sonra ona da gelece�iz 
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kabul edilecekti. Madem öyle niye anayasa de�i�ikli�i yap�l-
d�? Mevcut durum zaten bunu sa�lamakta idi.

Anayasan�n 2. noktaya geldi�imizde 53. maddesinde ya-
p�lan de�i�iklik üstünde durmak istiyorum. Burada toplu i� 
sözle�mesi hakk� olan maddenin ba�l��� toplu i� sözle�mesi 
ve toplu sözle�me hakk� olarak de�i�tiriliyor. Burada da kamu 
görevlilerine toplu görü�me hakk�n�n yerine toplu sözle�me-
nin almas� madde matlab�nda ifade edilmekte.

Son düzenlemeyle anayasadaki 23.07.1995 tarih ve 4121 
say�l� kanunda yap�lan de�i�iklik yani kamu görevlilerine 
toplu görü�me hakk� tan�nan hüküm ve ayn� i�yerinde ayn� 
dönemde �imdi birden çok toplu i� sözle�mesi yap�lamaz ve 
uygulanamaz hükmü yürürlükten kald�r�l�yor. Bunun yerine 
a�a��daki f�kra �imdi okuyaca��m f�kra yürürlü�e sokuluyor. 
�fade aynen �u: memurlar ve di�er kamu görevlileri toplu söz-
le�me yapma hakk�na sahiptirler. Toplu sözle�me yap�lmas� 
s�ras�nda uyu�mazl�k ç�kmas� halinde tara	 ar kamu görev-
lileri hakem kuruluna ba�vurabilir. Kamu görevlileri hakem 
kurulu kararlar� kesindir. Bu toplu sözle�me hükmündedir. 
Toplu sözle�me hakk�n�n kapsam�, istisnalar�, toplu sözle�-
meden yararlanacaklar, toplu sözle�memenin yap�lma �ekli, 
usulü ve yürürlü�ü toplu sözle�me hükümlerinin emeklilere 
yans�t�lmas�, kamu görevlileri hakem kurulunun te�kili, ça-
l��ma usul ve esaslar�yla di�er hususlar� kanunda düzenlenir. 
Bunun geni� bir gerekçesi var. Gerekçesine girmeyece�im. 
Yaln�z ba�lang�ç olarak �unu söyleyece�im. Kamu görevlile-
rine toplu sözle�me hakk� veriliyor. Sözle�me bir borçlar hu-
kuku tasarrufudur. Sözle�me �u mant��a dayan�r: tara	 ar�n 
e�itli�i as�ld�r sözle�me mant���nda. Hukukçular bunu daha 
iyi alg�layacaklard�r. Siz e�it olmayan tara	 ar�n sözle�me ya-
pabilece�ini söylüyorsan�z bu sözle�me de�ildir. Bunun ad� 
ba�ka bir �eydir. Bunun ne oldu�u da çok iyi bilinir ama s�rf 
bak sana ben sözle�me hakk�n� veriyorum. Dolay�s�yla seni 
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tatmin ediyorum, t�pk� sen de i�çiler gibi sözle�me yap�yor-
sun demenin hukuki mant��� içinde yeri yok. Bu sözle�me 
de�il tara	 ar e�it de�il. Tara	 ar�n e�it olmas� için ilk anda o i� 
sözle�mesinin ki i� sözle�mesi denmiyor idari bir tasarruftur 
memurun i�e girmesi o idari tasarrufta idare ne yap�yordur 
�artlar�n� haz�rlam��t�r sunmu�tur. Di�er tarafa dikta ettiri-
yordur. Bunlar� kabul et diyor. O da di�er tarafta o kendisine 
dikte edilen �artlar� kabul ediyor. Hâlbuki i�çinin i� sözle�me-
sinde biliyorsunuz evet güçlü i�veren yerine göre �artlar�n� 
dikta ettirebilir ama her halükarda i�çinin kendi inisiyati� yle, 
vasf�yla, niteli�iyle ya da arkas�ndaki güçle birlikte o �artlar� 
de�i�tirebilme �ans� var. Ama bir kamu görevlisine tutup ta 
kar��s�ndaki kamu otoritesine efendim ben i�e girerken i�te 1. 
derecenin �u kademesinde ya da 10. derecenin �u kademesin-
den de�il de 5. derecenin �u kademesinden ba�lamak istiyo-
rum deme �ans� bunu pazarl�k etme, bunu sözle�meye koy-
durma �ans� var m�? Asla yok. Dolay�s�yla buradaki sözle�me 
kelimesi de yanl��t�r. Ama maalesef bu yanl�� yap�lm��t�r.

Devam ediyoruz. 53. maddeye getirilen yeni düzenleme 
ile bu toplu sözle�me hakk� tan�n�yor. Toplu görü�me kald�-
r�l�yor. Toplu i� sözle�mesi iyi ki de denmemi� denmesi biraz 
daha s�k�nt� ç�kar�rd�. Toplu sözle�me kapsam�na girenlerin 
memurlar ve di�er kamu görevlileri olmas� de�i�iklik önce-
si anayasal düzenlemeyle uyumlu oldu�unu gösteriyor. Yani 
eskiden kamu görevlilerine ve memurlara veriliyordu toplu 
görü�me hakk�. Bu sözle�meye dönü�tü yine kapsam olarak 
ayn� yerde duruyorlar. Her ne kadar f�krada 5. f�krada yer 
alsa da toplu sözle�me ile ili�kilendirilmesi itibariyle bak�ld�-
��nda emeklilerin de toplu sözle�me düzeninde yer almalar� 
yeni düzenlemenin farkl�l��� olarak görülmeli. Toplu sözle�-
menin yap�lmas�nda eskiye göre en önemli farkl�l�k anla�ma 
söz konusu olmad���nda mecburen ba�vurulan yolun sonun-
da yetkilendirilen kurulun kararlar�na uyma zorunlulu�u-
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nun getirilmi� olmas�d�r. Bu gerçekten önemli bir yeniliktir. 
Bu konuda da kamu görevlileri hakem kurulu demi�ler. Bi-
lindi�i gibi eski düzenlemede uzla�t�rma kurulu söz konusu 
idi. Hatta maddi gerekçesini de ayn� tabir aynen yer al�yor. 
Onu de�i�tirmemi�ler ak�llar�na gelmemi� yapanlar�n. Mad-
di gerekçesinde uzla�t�rma kurulu yaz�yor kamu görevlileri 
hakem kurulu yazm�yor. En önemli olan eski düzenlemede 
nihai yetkinin Bakanlar Kurulu’nun yerine kamu görevlileri 
hakem kuruluna verilmi� olmas�d�r. Di�er tara	 ar sözle�me-
ye varma konusunda anla�amam��larsa dosya kamu görevli-
leri hakem kuruluna gidecek. Bir uyu�mazl�k onu sonland�ra-
cak ve bir sözle�meyi haz�rlayacak ve yürürlü�e sokacak. Bu 
toplu tara	 ar kendi aralar�nda anla�sayd� yeni uygulanmaya 
soksalard� nas�l uygulanacak idiyse ayn� hükme, ayn� etkiye 
sahip bir sözle�me olacakt�r. Ve hakem kurulunun kararlar�n� 
kesin olaca��n� söylüyor t�pk� yüksek hakem kurulu kararlar� 
gibi. Do�ru bu da yerinde bir ifadedir çünkü bunu tart��maya 
açmak ya da muhakemeye, mahkemeye götürmek, yarg�ya 
götürmek büyük s�k�nt�lara yol açabilirdi. Maddenin 5. f�kra-
s�yla ilgili getirilen düzenleme toplu sözle�menin nas�l yap�-
laca�� �ekli, usulü, yürürlü�ü, kapsam�, istisnalar�, yararlana-
caklar ve emeklilere yans�t�lmas� ve kamu görevlileri hakem 
kurulunun te�kili, çal��ma usul ve esaslar� bunlar�n kanunla 
düzenlenece�ini anayasa ifade ediyor.

Fakat burada en önemli noktalardan bir tanesi olarak biz 
�unu görüyoruz üzerinde dikkatle durulmal�d�r. E�er kamu 
görevlileri hakem kurulu kanunla belirlenirken kanun koyu-
cu bu kurulu kamunun etki ve yetkisine son derece aç�k bir 
biçimde olu�turursa bu taktirde her ne kadar hükümet d��� 
organlarca toplu görü�me nihayetlendirilmi� olsa da kamu 
görevlileri hakem kurulunu te�kil eden hükümet organlar�-
n�n toplu sözle�mede etkisiz kald��� söylenemez. Bilindi�i 
gibi grev ve lokavt�n yasak oldu�u i�yerlerinde, i�letmelerde 
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toplu i� uyu�mazl�klar�n�n çözümünde yine zorunlu organ 
olarak yüksek hakem kurulu te�ekkül ettirilmi�tir. Bunda da 
kamusal a��rl�k söz konusudur. Yüksek hakem kurulunun 
vaatlad��� toplu i� sözle�meleri de her zaman serbest vaat-
lanan toplu i� sözle�melerine nazaran daha dü�ük �artlarla 
vaatlanmaktad�r. Bu teklif önündeyken Bakanlar Kurulu tak-
dir yetkisinin sona erdi�ine ve böylelikle daha da demokra-
tikle�ildi�i gibi sonuca varabilmek kamu görevlileri hakem 
kurulunda ç�kacak toplu i� sözle�meleri için bu sözü söyle-
yebilmek kanaatimce çok erkendir. Büyük ölçekte hükümeti 
temsil edecek bir yap�da kamu görevlileri hakem kurulu be-
lirlenecektir. Yani bu bir �ey de�il, ahkâm kesme de�il, böyle 
olaca�� kanaati % 100. Burada has�l olacak kararlar�n da kana-
atimizce yüksek hakem kurulu kararlar� dahi sosyal tara	 ar� 
tatmin etmeyece�i kanaatini ta��maktay�z.

Bunlardan ba�ka anayasaya uygun bir biçimde ç�kar�lmas� 
öngörülen kanunlar�n da k�sa sürede ç�kar�lmas� önemlidir ve 
buna ili�kin bir düzenlemenin yap�lmas� bekleniyor. Ne ka-
dar zamanda yap�lacak? Dün say�n bakana bunu da sorduk. 
Seçimlere kadar yapmay� dü�ünüyoruz dediler ama sosyal 
tara	 ar�n tabi bu konuda görü�lerini de alacaklar�n� ifade etti-
ler. Ama �ahsi kanaatimiz seçimlere kadar bunun pek ç�kabi-
lece�i yönünde de�il. Bu maddeyle ilgili getirilen de�i�iklik-
lerin önemli noktalar�ndan bir tanesi bu getirilerin emeklilere 
de yans�t�laca��d�r. Bunu iyi niyetle yap�lm�� bir düzenleme 
olarak ifade edelim.

Yine bu maddeyle son düzenleme ayn� i�yerinde ayn� 
dönem içinde birden fazla toplu i� sözle�mesi yap�lamaz ve 
uygulanamaz hükmünün anayasadan ç�kar�lm�� olmas�d�r. 
Bunu ç�kard�lar. Bilindi�i gibi 275 say�l� kanun döneminde 
i�yeri ve i�kolu düzeyinde farkl� toplu i� sözle�meleri yap�la-
bilmekte idi. Bu yüzden farkl� sözle�melerin tevafuku, iç içe 
geçmesi söz konusu oluyordu. Hangisi uygulanacak denildi-
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�inde bak�l�yordu sözle�meler ay�klan�yordu i�verenden yana 
olan hükümler uygulan�yordu. Bir y���n s�k�nt� ç�kmaktayd� 
ve mahkemelere dü�üyordu ve bir y���n toplu sözle�menin 
uygulanmas�nda gecikmeler olmaktayd�. Bu maddenin ana-
yasadan kald�r�lmas� tabi ki toplu i� sözle�mesi grev lokavt 
kanunundan kald�r�lmas� da ayn� s�k�nt�y�, ayn� s�k�nt�n�n 
Türkiye’de yeniden ya�anmas�na sebep olacakt�r. �imdiye 
kadar 27 y�ll�k dönemde uygulanan ve uygulama döneminde 
oldukça ba�ar�l� sonuçlar veren, tara	 ar� rahats�z etmeyen bu 
hususun kald�r�lmas�n�n sebeplerini anlamakta biz zorlan�yo-
ruz. Gerekçede �u söyleniyor deniliyor ki; ILO’nun 98 say�l� 
sözle�mesine uyumlulu�u sa�lad�k deniliyor. Biz ILO’nun 
98 say�l� sözle�mesinin 4. maddesini açt�k okuduk. Orada bu 
bahsedilenle ilgili hiçbir ili�ki yok. Yani nereden bunu yine 
ç�kartt�lar ILO’nun 98 say�l� sözle�mesine ayk�r�l��� ve bunu 
anayasal düzenleme yolu yapmay� ç�kartt�lar biz anlayabilmi� 
de�iliz. 3. ve son olarak anayasan�n 54. maddesinde yap�lan 
de�i�iklikten bahsetmek istiyoruz. Bu maddede yap�lan de-
�i�iklik 2 ana ba�l�k üstünde oturuyor. Bir tanesi grevle ilgili, 
grev yasaklar�yla ilgili. Grev esnas�nda greve kat�lan i�çilerin 
grev düzenlemesiyle ilgili düzeltiyorum. Grev esnas�nda gre-
ve kat�lan i�çilerin sendikan�n kas�tl� veya kusurlu hareketleri 
sonucu grev uygulan i�yerinde sebep olduklar� maddi zarar-
dan sendika sorumludur denilmekteydi. Bu yanl�� bir hü-
kümdü. Biz bunu y�lardan beri hukuk camias�nda hocalar�m 
olsun, bizler olsun sürekli yazd�k çizdik. Bu yanl��t�r, yetki 
verilmemi� bir �ekilde yetkisiz ki�ilerin yapm�� oldu�u tasar-
ru	 ardan dolay� sendikay� sorumlu tutmak zorunlu hukuk 
prensiplerine de uymamaktad�r. Borçlar hukukunun temel 
hükümlerine, ilkelerine de ayk�r�l�k te�kil etmektedir. Bunun 
de�i�tirilmesini biz y�llardan beri söylüyorduk ve bu de�i�ik-
lik yap�lm��t�r. Belki de çal��ma hayat�yla ilgili yerinde olan 
tek de�i�iklik, anayasadaki de�i�iklik bu olarak görülebilir.
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Di�eri ise 54. maddenin 7. f�kras�n�n anayasa metninden 
ç�kart�lmas�. Bu, grev yasaklar�n� anayasadan ç�karan ifade-
dir. Diyor ki de�i�ikli�in kald�rd��� hüküm siyasi amaçl� grev 
ve lokavt dayan��ma grevi ve lokavt�, genel grev ve lokavt, 
i�yeri i�gali, i�i yava�latma, verim dü�ürme ve di�erleri yap�-
lamaz diyor. Maddenin gerekçesinde de �öyle ifade ediliyor: 
taraf oldu�um uz uluslararas� sözle�melerle ça�da� demokra-
tik toplumlarda çal��ma hayat�n� düzenleyen ve genel kabul 
gören evrensel ilkelerle ba�da�mayan, grev ve lokavt hakk�na 
getirilen s�n�rlamalar 54. maddenin 3. ve 7. f�kralar� yürürlük-
ten kald�r�lmaktad�r. Söz konusu hükümlerin kald�r�lmas�y-
la sendikal haklar ile grev ve lokavt haklar�n�n kullan�lmas� 
bak�m�ndan ileri bir ad�m at�lm�� olmal�d�r. Dünyan�n hiçbir 
yerinde grev ve lokavt hakk�n�n s�n�rs�z kullan�ld���n� söyle-
mek mümkün de�il. Maalesef baz� yazarlar, baz� çizerler ya 
da baz�lar� popülist yakla��mlarla bunun s�n�rs�z bir biçimde 
kullan�ld���n� ifade etmektedir. Ama bunun böyle olmad���n� 
bilmekteyiz.

Son anayasa de�i�ikli�i ile sürekli olarak yap�lan taleplerin 
kar��lanmas� hep istenmi�. Fakat dikkatten kaç�r�lmamas� ge-
reken konu bu talepleri kar��larken ortaya ç�kmas� muhtemel 
geli�meler kestirilmemi�tir. �imdi anayasada kabul edilen 
grev yasaklar�n�n tümünün ortadan kald�r�lmas�, i�yeri i�gali 
ve verim dü�ürme vb. di�er direni�lere getirilen yasaklar�n 
kald�r�lmas�n�n do�uraca�� sonuçlar ne olacakt�r? Bunlar aca-
ba iyi hesap edilebildi mi? Grev hakk�nda getirilen s�n�rla-
malar�n kald�r�lmas�yla çal��anlar�n sadece çal��ma hayat�na 
yönelik taleplerinin olamayaca��, siyasi ve illegal örgütlerin 
taleplerinin de dillendirildi�i grev uygulamalar�n�n ortaya 
ç�kmas�na muhtemel oldu�u bilinmelidir.

Anayasalar otorite kar��s�nda vatanda��n haklar�n� garan-
tiye ald��� metinlerdir. Ancak anayasalar ayn� zamanda birey-
lerin refah ve huzur içerisinde ya�ayabilmeleri için tedbirleri 
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alan kabul üzerine nas�l gerçekle�tirilece�inin düzenlendi�i 
metinler olarak ta ortaya ç�kar. Anayasa’da grevle ilgili bütün 
yasaklar� kald�rd�ktan sonra bu yasaklar�n kanunlarla tekrar 
getirilmesi de mümkün de�ildir. Belki anayasa de�i�ikli�ini 
haz�rlayanlar bunu dü�ünmü� olabilirler.

Bir ba�ka ifadeyle anayasa yasaklar� anayasa yasaklar� 
yazmadan kanunlar yolu ile grev yasaklar� getirilmek istene-
bilir. Ama bu uygulama kabiliyeti son derece s�n�rl�d�r. Belki 
o i�yeri i�gali, i�i yava�latma, verim dü�ürme vs. onlarla ilgili 
olarak toplu i� sözle�mesi grev lokavt kanunu d���nda borç-
lar hukukuyla, borçlar�n temel hükümleri çerçevesinde ya da 
zarar ile ilgili borçlar hukuku hükümleri çerçevesinde baz� 
takibatlar yap�labilir onlar�n engellenmesi bak�m�ndan. Ama 
genel grevi, dayan��ma grevini bunlar� nas�l önleyeceksiniz 
bunu anayasada yazm�yoruz ama hadi kanunlara yasak ge-
tiririz deyip te yapmaya kalkarsan�z bu sefer niye anayasay� 
de�i�tirdiniz diye de size sorarlar.

Son olarak �unu söylemek istiyoruz: 1982 anayasas� üze-
rinde bugüne kadar 16 de�i�iklik yap�ld�. Bu de�i�liklerle 
toplam 85 madde ve ba�lang�ç k�sm�nda de�i�iklikler yap�l-
d�. Her de�i�ikli�in anayasay� daha da demokratikle�tirmek 
için yap�ld��� ifade edildi. Ancak son yap�lan de�i�ikliklerin 
özellikle birkaç madde üzerinde yo�unla�t��� bu anayasa 
mahkemesinin te�ekkülü, hakimler ve savc�lar yüksek kuru-
lunun te�ekkülü esas olarak bu de�i�ikliklerin yap�lmas�n�n 
niyetlendi�i dü�ünülüyor. Di�er de�i�ikliklerin ise esas de-
�i�ikliklerin yan�nda ar�zi de�i�iklikler oldu�u kanaatini ta-
��maktay�z. Her ne kadar tali mahiyette olsa da yukar�da in-
celemeye çal��t���m�z de�i�iklikler toplum hayat�nda önemli 
de�i�iklikleri de do�uracakt�r. Sonuçlar� do�uracakt�r. Meclis 
ço�unlu�una sahip siyasal parti taraf�ndan yap�lan de�i�ik-
liklerin samimi bir biçimde toplumun demokratikle�mesine 
katk� sa�layaca��na ili�kin ciddi endi�eler mevcuttur.



460

�� Hukukunun Güncel Sorunlar�

Tekel i�çilerinin 2,5 ay süren sokakta yatma eylemini sona 
erdirmek için her türlü idari, hukuki ve cebri yolu deneyenle-
rin s�rf hükümetin tasarru	 ar�na kar�� görü� beyan ediyorlar 
diye k�� ortas�nda bu i�çilere gazl�, so�uk sulu bask�nlar dü-
zenleyenlerin i�çilerin her türlü eylemine izin veren bu grev 
de�i�ikliklerine ve di�er anayasa de�i�iklikleri samimi bir bi-
çimde yapacaklar�n�, bunu samimi bir aç�l�m olarak görecek-
lerine kanaatimce dü�ünmek pek fazla mümkün de�ildir. Bu 
çerçevede yap�lmak istenen de�i�ikliklerin çok k�smen fayda-
l� olaca�� ama baz� de�i�ikliklerin de önemli ölçüde tetikleme 
faaliyeti yapaca��n�, çal��ma hayat�n� kaosa sürükleyece�i en-
di�esi ta��maktay�m.

Hepinizi sayg�lar�mla selamlar�m.

Panel Ba�kan�: Prof. Dr. Abdurrahman AYHAN

Say�n Aktay’a te�ekkür ediyorum. Anayasal de�i�iklik-
lerin çal��ma hayat�na etkileri 51, 53 ve 54. maddelerde baz� 
endi�eleri ile birlikte demek 2011 y�l�na seçime kadar sendi-
kal hayat�m�zda baya hareketli bir aylara, günlerin önümüze 
gelecek. 3. konu�mac�m�z Prof. Dr. Nüvit GEREK. �� sa�l��� 
ve güvenli�i yasa tasla��yla ilgili neler getirdi�i konusunda 
sunumunu yapacak. Buyurun say�n Gerek.

Prof. Dr. Nüvit GEREK 

�� Sa�l��� ve Güvenli�i Yasa Tasar�s� Tasla��
Neler Getiriyor?

Te�ekkür ederim say�n ba�kan. De�erli kat�l�mc�lar, sabr�-
n�z�n sonuna geldi�inizi biliyorum. Bir 10 dakika daha sab-
retmenizi rica ediyorum. Bugün ilk oturumda ve �u andaki 
oturumda çok güzel tebli�ler dinledik. Öncelikle sevgili ho-
calar�ma te�ekkür ediyorum. Bu konferans� düzenlemekte 
eme�i geçen herkese ve Süleyman Demirel Üniversitesi’nde 
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görev yapan genç arkada�lar�ma özellikle te�ekkür etmek is-
tiyorum. Bugün de�inilen konular�n hepsi do�al olarak son 
derece tart��mal� konular, son derece zor konular.

Benim de�inece�im konu ise hemen hemen üzerinde hiç 
tart��ma olmayan bir konu. Bildi�iniz gibi hem i� hukukunu 
hem sosyal güvenlik hukukunu ilgilendiren bir konu i� sa�l��� 
güvenli�i konusu. Yürürlükteki mevzuatla ilgili olarak tara	 ar 
aras�nda bir tart��ma, görü� ayr�l��� söz konusu de�il. Esasen 
bu konuda yeterli mevzuat�m�z�n olmad��� da söylenemez. 
Özellikle son zamanlarda AB direkti	 erinin birebir çevirisi 
niteli�inde çok say�da yönetmelik var. Ancak mevzuattaki da-
yan�kl��� önleme aç�s�ndan bir temel i� sa�l���, i� güvenli�i ka-
nunun ç�kmas� son derece yararl� olur. Bu konuda çabalar da 
var ama çok daha önce kanunla�abilece�ini zannediyordum. 
Nedense bugüne kadar geçekle�medi. 51 küsür maddeden 
ibaret dolay�s�yla sadece maddeleri okumak bile yar�m saatten 
fazla bir zaman al�r. Bunu k�sa bir zamanda da��tmadan na-
s�l aktarabilirim diye dü�ündü�ümde 3’e ay�rabilmek akl�ma 
geldi. 1. k�s�mda tasar� tasla��nda öngörülen �u andaki mev-
zuat�m�zda olmayan yeni kavram ve kurumlar. Daha sonra 
2. k�s�mda kimlere hangi sorumluluklar�n, yükümlülüklerin 
getirildi�i ve daha sonra da maddelerde yeni düzenlemeler, 
yürürlükteki mevzuat�m�zda olmayan yeni düzenlemeler. 

�lk olarak i�çi kavram� yerine çal��an kavram�n�n bulundu-
�unu görüyoruz tasla��n 3. maddesinde.

Bir di�er yeni kavram i� ili�kisi kavram�, i� sözle�mesi ye-
rine art�k her türlü çal��ma, çal��t�rma ili�kisi ve memurlar� da 
kapsayacak �ekilde atanma i�lemiyle kurulan ili�ki de burada 
yer al�yor.

Bir yeni çal��an kavram� görüyoruz. �� sa�l��� ve güvenli-
�i çal��an temsilcisi. Bu di�er sendika temsilcilerinden farkl� 
olarak sadece taslakta i� sa�l��� ve güvenli�i konusunda bir i� 
yerinde çal��anlar�n temsilcisi.
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Gene yeni bir kavram: kendi ad�na çal��an. Burada tek ba��-
na herhangi bir i�yerinde bu bir elektrik ustas� olabilir, bir du-
var ustas� olabilir, bir marangoz olabilir tek ba��na çal��an bir 
ki�i. Kendisine ait i�yerinde veyahut ta ba�ka bir i�verene ait i�-
yerinde ama yan�nda i�çi çal��t�rmadan tek ba��na çal��an ki�i.

Bir di�er kavram önleme. Mesleki riskleri önlemek veya 
azaltmak için i�yerinde yap�lan i�lerin bütün a�amalar�nda 
planlanan ve al�nan önlemlerin tümü.

Risk de�erlendirmesi 2 aya�� olan bir kavram. �� yerinde 
var olan veya ortaya ç�kabilecek tehlikelerin, zararlar�n sap-
tanmas� 1. ayak. 2. ayak ta bunlar�n nas�l önlenebilece�i.

Ve son olarak ta risk gruplar� kavram�. Kad�nlar, çocuklar, 
ya�l�lar, özürlüler ve di�er hassas risk gruplar� özel olarak yer 
al�yor metinde.

Bir KUTGES gördü�ümüz bir kurum çok ta yararl� olabile-
ce�ini dü�ünüyorum iyi i�letilebilirse. Ulusal i� sa�l��� ve gü-
venli�i konseyi var. Bu konsey ne yapacak? Genel politikalar� 
tespit edecek, öncelikleri belirleyecek, tavsiyelerde bulunacak 
do�al olarak bakanl�k, sosyal tara	 ar, ilgili kamu kurumlar�, 
üniversiteler ve sivil toplum kurulu�lar�ndan olu�acak. �imdi 
bu konuyla ilgili olarak kimlerin sorumluluk ta��d��� konusu-
nu bir �ema halinde aktarmaya çal��aca��m ama bunu getire-
medim ekrana nedense. Belki bir arkada��m�z yard�mc� olabilir. 
Ben buradan aktarmaya çal��ay�m. Evet, daha önce i�verenle-
rin ve i�çilerin sorumlu tutuldu�unu biliyoruz. Buna ek olarak 
kendi çal��anlar�n biraz önce ifade etti�im gibi yükümlülük-
leri ve üreticiler ve tedarik edenlerin yükümlülükleri ilk defa 
düzenleniyor. Bu tabi çok ayr�nt�l� ama ben sadece ana ba�l�k-
lar� itibariyle s�ralamaya çal��t�m. Bir defa i�verenin i�yerleri 
aras�nda ay�r�m yap�lmaks�z�n i�te havaland�rma, ayd�nlatma, 
�s�tma gibi konulardaki almas� gereken genel tedbirleri almas� 
gerekiyor. Bunun d���nda i�yerinin özeli�ine göre ayr� ayr� dü-
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�ünmesi gereken tedbirler var. Koruyucu, önleyici hizmetlere 
ilk defa yer verildi�ini görüyoruz. �lk yard�m, yang�nla müca-
dele ve ciddi yak�n tehlike hallerinde tahliye sa�lanmas�, risk 
de�erlendirmesi yap�lmas�, kazalar�n ve meslek hastal�klar�-
n�n kaydedilmesi ve bildirilmesi, çal��anlar�n e�itimi ve ilk kez 
bir madde olarak yer alan çal��anlar�n görü�lerinin al�nmas� ve 
kat�l�mlar�n�n sa�lanmas� bunun da çok önemli oldu�unu dü-
�ünüyorum ve i�in görüldü�ü i�yeri binalar�n�n, eklentilerinin, 
üretimde kullan�lan girdilerin ve koruyucu teçhizat�n mevzu-
at�n ön gördü�ü nitelikte, kalitede olmas�n�n sa�lanmas�.

Çal��anlar�n yükümlülüklerine gelince tabi ki gereken dik-
kat ve özeni göstermek, kendi sa�l�k ve güvenlikleri kadar 
ba�kalar�n�n sa�l�k ve güvenli�ini de korumaya çal��mak, 
araç gereç donan�m�, ki�isel koruyucular� do�ru kullanmak, 
bunlar� kulland�ktan sonra yerine iade etmek, i�yeri d���na 
ç�karmamak, key�  olarak de�i�tirmemek ve ciddi ve ani bir 
tehlike do�mas� durumunda mutlaka i�verene veya i� sa�l��� 
ve güvenli�i temsilcisine haber vermek, tefti�e yetkili müfet-
ti�ler geldi�inde onlara gereken yard�m� sa�lamak. Kendi ad�-
na çal��anlar�n yükümlülükleri de tabi ki bir defa kendilerine 
ait ba��ms�z bir i�yerinde bu faaliyeti yürütüyorlarsa kendi 
i�yerlerinde bunun gere�ini yapmak, ba�ka bir i�verene ait 
bir i�yerinde kendi ba��na çal���yorsa oran�n i� sa�l��� güven-
li�i konusundaki tedbirlere uymak, ciddi yak�n, önlenemeyen 
tehlike hallerinde hem kendi vücut bütünlüklerini koruyacak 
�ekilde davranmak, yang�n tehlikesi varsa gereken tedbirleri 
almak ve var olan tedbirlere uymak. Yeni daha önceki mevzu-
at�m�zda bulunmayan bir düzenleme.

Üreticilerin ve tedarik edenlerin yükümlülü�ü ba�l���n� 
ta��yor 26. maddede. �� ekipmanlar�n�, ki�isel koruyucu do-
nan�mlar�, üretimde kullan�lan her türlü malzemeyi, girdileri 
temin veya tedarik edenler ve i�yeri d���ndan bak�m, onar�m, 
servis vb. hizmetleri sa�layan kurum ve ki�iler de bu ürün ve 
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hizmetlerin i� sa�l���, güvenli�i mevzuat�na uygun nitelikte 
olmas�n� sa�lamak mecburiyetinde. �imdi taslakta öngörülen 
yeni düzenlemelerin neler oldu�unu çok k�saca birkaç daki-
ka içerisinde aktarmaya çal��aca��m. Birincisi: ��le ilgili �u 
veya bu �ekilde ba�lant�l� olan her konuda i�in ba�lang�c�n-
dan önce, üretim süreci esnas�nda ve daha sonra i� sa�l��� ve 
güvenli�i konusunda gere�ini yapmak �eklinde s�n�rs�z bir 
sorumlulu�u söz konusu i�verenlerin.

Ve 7. maddenin 2. f�kras�nda i�verenin genel yükümlülü�ü 
ba�l���n� ta��makta bu f�kra. Gereken çal��malar�n ve al�nmas� 
gereken tedbirlerin mali yükünün hiçbir �ekilde çal��anlara 
yükletilemeyece�i belirtiliyor burada.

8. maddede gene önemli bir husus toplu korunma yöntem-
lerine ki�isel korunma yöntemlerine k�yasla öncelik verilmesi 
gerekti�i ifade ediliyor. Bunun d���nda 9. f�krada i� kanunu-
muzdaki genel anlay��a uygun olarak i�e uygun i�çi çal��t�rma 
borcu ile uyumlu bir düzenlemenin var oldu�unu görüyoruz. 
Hayati ve özel tehlike arz eden i�yerlerine sadece yeterli bilgi 
ve talimat verilen i�lerin girebilece�i bunlar�n d���ndakilerin 
girmemesi gerekti�i ifade ediliyor. Takip eden maddelere k�-
saca de�inecek olursam ayn� i�yerinde birden fazla i�verenin 
faaliyet göstermesi durumunda bunlar�n i� sa�l��� ve güven-
li�i konusunda i� birli�i yapmalar� ve aralar�nda bir koordi-
nasyonun sa�lamak zorunda olduklar� ifade ediliyor.

11. maddede koruyucu ve önleyici hizmetlerin neler oldu-
�u aç�kland�ktan sonra bunlar�n bakanl�k taraf�ndan belge-
lendirilen ki�ilere yapt�r�lmas� gerekti�i ifade ediliyor. Bugün 
bu bir sektör haline gelmi� vaziyette. E�itim veren bir tak�m 
kurulu�lar var. Bunlar�n hepsinin Bakanl�k’tan belge almas� 
gerekiyor. �lk yard�m, yang�nla mücadele ve tahliye konusu 
elbette çok önemli bir konu. Bir defa böyle bir durum söz ko-
nusuysa gerekli donan�ma sahip olan yani gerekli koruyucu 
techizata sahip olan ve özel olarak görevlendirilenler hariç 
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di�er i�çilerin burada çal��maya devam etmeleri i�veren ta-
raf�ndan istenilmeyecek. Ciddi yak�n ve önlenemeyen tehlike 
hallerinde e�er bu bölgeleri terk etmi�se i�çiler bu davran��-
lar� nedeniyle i�çilik haklar� k�s�tlanamayacak. Ve gene ayn� 
maddede 5. f�krada e�er amirlerine derhal an�nda haber ver-
me olana�� yoksa oradaki çal��anlar�n kendi inisiyati	 erini 
kullanabilecek durumda olmalar�n�n sa�lanmas� öngörülü-
yor ve 6. f�kra uyar�nca ilk yard�m, yang�nla mücadele, tahli-
ye ve ciddi yak�n tehlike hallerinde görevlerini yaparken bu 
konuyla ilgili görevlerini yaparken ihmalkar davranmad�kça 
yahut kusurlu davran��lar� tespit edilmedikçe bu çal��anlar 
olumsuz davran��larla kar��la�amayacaklar.

13. maddede risk de�erlendirmesi konusunda sadece i�ve-
renlerin de�il kendi ad�na çal��anlar�n da ayn� sorumlulu�u 
ta��mak zorunda olduklar� denir. 

16. maddede kat�l�m, i� sa�l��� güvenli�i konusunda gö-
revli olanlar�n görü�lerini aktarmalar� ve kat�l�mlar�n�n sa�-
lanmas� ön görülüyor.

17. maddede e�itim konusu düzenleniyor. Bu tabi oldukça 
ayr�nt�l�. Ben tek tek de�inmeyece�im. Ama önemli olan hu-
sus e�itim maliyetinin çal��anlara yüklenemeyece�i ve gene 
önemli bir konu e�itimde geçen sürenin çal��ma süresinden 
say�laca��, i� süresinden say�laca��n�n ifade edilmi� olmas�.

19. maddede gene kendi ad�na çal��anlar�n bu konudaki 
yükümlülü�ü ifade ediliyor.

20. madde sa�l�k gözetimi ba�l���n� ta��makta. Ya� unsuru, 
yap�lan i�in a��r ve tehlikeli olup olmad��� hususlar�na de-
�inildikten sonra genel mant��� içerisinde tasla��n, i�çi yeri-
ne çal��an kavram� kullan�l�yor. Hiçbir ay�r�m yap�lmaks�z�n 
genç i�çi, çocuk i�çi, daha ileri ya�taki i�çi, kad�n i�çi, özürlü 
i�çi hiçbir ay�r�m yap�lmadan bütün çal��anlar için sa�l�k ra-
poru al�nacak ve i�in niteli�i gerektiriyorsa periyodik olarak 
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bu sa�l�k kontrollerinin devam etmesi söz konusu olacak. Ve 
gene bununla ilgili mali yük hiçbir �ekilde çal��anlara yükle-
tilmeyecek.

21. maddede gene yeni ve önemli bir düzenleme görüyo-
ruz. Risk gruplar� ba�l��� alt�nda kad�nlar, çocuklar, özürlüler 
ve dikkatinizi çekmek isterim ilk defa ya�l�lar çal��ma haya-
t�m�zda daha do�rusu ileri ya� grubundakiler demek belki 
daha do�ru bunlar�n özel olarak korunmas� gerekti�ine dair 
bir hüküm mevcut.

23. maddede i� sa�l��� ve güvenli�i çal��an temsilcisinden 
söz ediliyor. En az 10 çal��an�n bulundu�u i�yerinde mutlaka 
bir i� sa��l��� güvenli�i çal��an temsilcisi bulunacak.

�lerleyecek olursak 25. madde izinler ve belgelendirme 
ba�l���n� ta��makta. Burada i�verenin sa�layaca�� girdilerin, 
üretimde kullan�lan malzemelerin ve i�yeri olarak kullan�lan 
bina ve eklentilerin i� sa�l��� güvenli�i bak�m�ndan yeterli ni-
telikte olmas� düzenleniyor. Maddenin 2. f�kras�nda da hangi 
i�yerleri, i�ler ve ürünlerle ilgili olarak i� sa�l��� güvenli�i bel-
gesi al�nmas� gerekti�i bakanl�ktan ifade ediliyor.

Gene 26. maddede buna paralel olarak tedarik edenlerin 
bu hizmetleri, ürünleri tedarik edenlerin de ta��malar� gere-
ken sorumluluklar ifade ediliyor.

27. madde a�ina oldu�unuz bir ba�l�k. ��in durdurulmas� 
ve i�yerinin kapat�lmas� ba�l���n� ta��yor. Ancak burada i�çi 
ifadesi yerine çal��an temsilcisinin yer almas� gerekti�i ifade 
ediliyor. Ba�kaca bir de�i�iklik yok.

28. maddede tütün ve tütün mamullerinin kullan�lmas�n�n 
s�n�rland�r�lmas�, yasaklanmas�yla ilgili bir düzenleme var. 
Ama dikkatimi çeken bir nokta; alkol ve uyu�turucu kulla-
n�m�yla ilgili olarak var olan yasak muhtemelen unutulmu� 
olabilece�ini dü�ünüyorum. Taslakta yer alm�yor.
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Son 3 maddeye geliyoruz. Tasla��n 30. maddesinde dev-
letin yetkisi ba�l��� var. Bu 4857 say�l� kanunda 91. maddede 
yer alan bir ba�l�k. Ama �u anda aç�klamaya çal��t���m taslak-
ta çal��ma hayat�yla ilgili tüm mevzuat�n uygulanmas� de�il, 
sadece i� sa�l��� güvenli�i yönünden izleme ve denetlemenin 
amaçland��� ifade ediliyor ve umar�m gerçekle�ir. Çünkü bi-
liyoruz ki Çal��ma Bakanl���’n�n elindeki müfetti� say�s� son 
derece az, son derece yetersiz. Burada ihtiyaca yetecek say�da 
müfetti�tin ve gene çok önemli bir kavram kullan�lm��, devlet 
ad�na yetkili olarak denetim yapacaklar� ifade ediliyor.

32. maddede yetkili memurlar�n ödevi ba�l��� alt�nda 
mevcut mevzuat�m�zda yer alan düzenlemenin müfetti�in 
sorumlulu�u alt�nda düzenlenmesi söz konusu ve son olarak 
ta gene yerinde bir düzenleme madde metninde bir de�i�iklik 
yok ama zab�tan�n yard�m� ba�l��� yerine güvenlik güçlerinin 
yard�m� ba�l��� getirilmi�. Çünkü hakikaten zab�ta güçlerinin 
ça��r�ld�klar� zaman pek bir fonksiyon yerine getiremedikleri-
ni söylememiz mümkün. Ben aç�klamalar�m� burada tamam-
l�yorum. Ancak ö�leden önce sosyal güvenlikle ilgili olarak 
de�erli karde�im Enver TOÇO�LU’nun de�indi�i hususlara 
bir ilave yapmak istiyorum. Yusuf ALPER hoca da bana hak 
verecektir tahmin ediyorum. Sosyal güvenlik fonlar�n�n eri-
mesinde çok önemli bir faktör halk aras�nda yakacak yard�-
m� olarak bilinen bir uygulamayd�. Siyasi bir kararla SSK’n�n 
emeklilere bu ödemeyi yapmas� öngörüldü. Ama bu ödeme-
lerin kar��l���nda kurumun bir prim tahsilat� imkan� olama-
d��� için fonlar�n erimesinde bu da önemli bir faktördü. Bunu 
da hat�rlatmakta yarar gördüm.

Sabr�n�z için te�ekkür ediyorum.

Panel Ba�kan�: Prof. Dr. Abdurrahman AYHAN

Say�n Gerek’in i� sa�l��� ve güvenli�i yasa tasar�s� tasla��y-
la ilgili vermi� oldu�u bilgilerden dolay� kendilerine te�ekkür 
ediyorum.
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Panelde Sorulan Sorular

Panel Ba�kan�: Prof. Dr. Abdurrahman AYHAN

Say�n ARICI buyurun

1. Soru: Prof. Dr. Kadir ARICI

Sorular�m� öncelikle Fevzi Bey Hocama sormak istiyorum. 
�imdi k�saca sadece soraca��m. Fevzi Bey hocam bu televiz-
yon kurulmas�yla ilgili hükmün kanuna konulmas� gerekti�i-
ni söylüyorlar. Ben �ahsen buna gerek oldu�unu dü�ünmü-
yorum. Çünkü sendikalar gelirlerinin % 40’�n� bu tür ticari, 
s�nai kurulu�lar�n�n hisselerine yat�rabilme imkânlar� var. 
�imdi mesela sendikalar bu konuda bir televizyon sat�n alma 
konusunda ya da mevcut sat�lan hatta kamunun elinde var 
�u anda tasarruf mevduat fonunda var. Bunlardan bir tane-
sini çok rahat alabilirler. Ve kanuna lüzumsuz �eyleri ç�kar�-
yoruz, anayasadan da ç�kar�yoruz. Bence kanuna bu konuda 
aç�k bir hüküm koyman�n hiçbir faydas� yok. Burada 2 tane 
TÜRK-��’in eski genel ba�kan� var. Bir de mevcut ba�kan�m�z 
var. Dolay�s�yla sendikalar bu konuda televizyon kurma ko-
nusunu ciddi olarak gündemlerine ald�lar m�, almad�lar m�? 
Bir de bu madde bu ihtiyac� kar��lar m�? Fevzi Bey hocam bu 
konuda ne dü�ünür onu sormak istiyorum.

2. bir sorum, �imdi siyasi partiler sendikalar�n içinde � ilen 
milletvekili olmas� konusunu 274 say�l� kanun döneminde bu 
mümkündü, uyguland�. Burada bir risk vard�. O risk te sendi-
kalar�n ba��ms�zl��� konusuydu. Siyasi partiler kar��s�ndaki 
ba��ms�zl���. Dolay�s�yla 2821 say�l� kanuna bu ba��ms�zl��� 
sa�lamak için kurulmu�tur. �imdi biz bunu buradan ç�kar�r-
sak ayn� risk yeniden söz konusu olmayacak m� yani sendi-
kalar çünkü Türkiye’de demokrasi yeterince geli�medi�i için 
siyasi partiler sendikalar� çok rahat bir �ekilde ele geçirip 
amac�n d���na ta��yabilirler mi bunu engellemek için konul-
mu�tu bu konuda görü�ünüzü ö�renmek istiyorum hocam.
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�imdi Nizamettin Hocama bir soru sormak istiyorum. Bu 
da �imdi anayasa de�i�ikliklerinde hem 87’de 51. maddede 
hem de 54. maddedeki hükümlerin kald�r�lmas�nda benim 
bildi�im hep 87 ve 98 de olur. Hâlbuki aplikasyon komisyonu 
kararlar�na bak�n hiç birinde buna yönelik bir tane tenkitle 
kar��la�m�yoruz. Dolay�s�yla aplikasyon komisyonunda bu 
konuda hiçi bir de�i�iklik yok iken bu maddeleri ç�kard���-
m�zda ileride tarihi yorum noktas�nda yani benim anlayabil-
di�im kadar�yla Türkiye’nin belli bir uygulamas� var ve bu 
uygulamada da siz ayn� anda, ayn� i�kolunda 2 sendikaya 
birden üye olmaya ili�kin hükmü yasaya koyamayacaks�n�z. 
Çünkü Türkiye bundan hiçbir �ikâyeti yok bundan da �ikâyeti 
yok. �imdi tarihi yorum noktas�nda yar�n anayasaya böyle bir 
hüküm konuldu�unda ilgililer anayasaya ayk�r�l�k iddias�n-
da bulunabilirler mi? Bu konudaki görü�ünüz nedir?

Yine bir ba�ka soru Nizamettin hocama, �imdi sendikala-
r�n sorumlulu�unun kald�r�lmas� konusu bunu Fevzi hocam 
da cevapland�rabilir. Bu madde biliyorsunuz TAR�� grevi de-
di�imiz bizim sendika tarihimizde çok ac� bir grev vard�. �im-
di bu Türkiye içinde çok önemli bir hadise. �imdi siz TAR�� 
fabrikalar� mahvedilmi�ti ve bunun faturas�n� kimse ödeme-
di. Günümüzde de �stanbul’da, Ankara’da büyük �ehirlerde 
toplant� ve gösteri yürüyü�leri yap�l�yor, vatanda��n arabala-
r�, i�yerleri tahrip ediliyor ve devlet bunlar�n, bu tahrip eden-
lerden bu paran�n al�nmas� konusunda hiçbir çaba göstermi-
yor. Tamam, sendikalardan bu sorumlulu�un kald�r�lmas� 
yerindedir. Peki, bu bo�lu�u toplant� ve gösteri yürüyü�leri 
kanununa bir hüküm koysak ve desek ki; devlet bu zararlar� 
verenlerden bu zararlar� ilgililer tahsil için çaba gösterir. Çün-
kü Avrupa’da hiç kimse bunu yapam�yor niye? Sonuna kadar 
üzerine gidiliyor. Ama burada hukuki bir bo�lu�umuz var. 
Böyle bir hükmün toplant� ve gösteri yürüyü�leri kanununa 
konularak yetkili ve sorumlulardan çünkü bunu yapanlardan 
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da bunun hesab� sorulur o zaman. Böyle bir hükmün konul-
mas�n� siz ne dü�ünüyorsunuz? Bundan kald�rmak m� sadece 
problem çözülür mü çok te�ekkür ederim.

Panel Cevaplar�:

1. Cevap: Prof. Dr. Fevzi DEM�R

�imdi televizyon kurulmas� konusunda aç�k bir yasak 
var orada siyasi partiler, sendikalar kuramaz diye o yüzden. 
Mümkünse yat�rmak suretiyle kurabilir misin ama burada da 
sendikalar�n hissesi yar�ndan sonra savc�l�k bu konuya el ko-
yar, seni engeller mi, oradaki hükümden yola ç�karak o yüz-
den dedim bana göre yararl� olabilir. Hem bir i�çinin hakla-
r�n�n özellikle zaman zaman bunlar� gazetelerde görüyoruz. 
Mesela sosyal sigortalarda benim prim günüm ne kadard�r? 
Daha kaç ya��nda emekli olaca��m gibi bütün �eylere cevap 
verebilir diye dü�ünüyorum. Ve sendikal� olman�n, sigortal� 
olman�n yararl�l��� burada belirlenebilir ve sigortas�z çal��an-
lar�n da �ikâyetleri al�nabilir. Yani en az�ndan bu konuda bir 
de�i�iklik yap�labilir. Milletvekillerinin ba��ml� olmas� ko-
nusu ise hani bir partiden falan bana göre siz sendikal� ba�-
kanlar�n� yönetimle ilgisini keserseniz as�l o zaman ba��ml� 
olur. Yani onlar�n sendikayla ilgisinin kesilmeden devam et-
melerini istiyorum ki; arkadaki kimlerin �eyin üzerinde olsa 
daha özgür devam eder. Ama onla ili�kisini kestin mi parti 
disipliniydi, �uydu, buydu yani o zaman daha ba��ml� olur. 
O nedenle ben onun kald�r�lmas�na dair anayasa hukuku ki-
tab�mda yazd�m, hem i� hukuku kitaplar�nda yazd�m. Yani 
bu 2 konu çok önemli. Ayn� i�kolunda bu anayasada yap�lan 
de�i�iklikler ben orada biraz �ey bak�m�ndan uygun gördüm 
anayasadan kald�r�lmas� bak�m�ndan çünkü anayasa yapma 
tekni�ine pek uygun de�il bunlar hep yasayla düzenlenecek 
olan konulard�. Onlar� da o zaman ele�tirmi�tim. O yüzden 
yasalara dikkat etmek gerekiyor. Yasada bunlar�n devam et-
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mesi gerekiyor asl�nda. Bu ayn� i�yerinde 2 tane toplu söz-
le�meye yol açan ayn� i�kolunda 2 tane üyelik oldu�u zaman 
da bu konuda say�n Aktay’�n görü�lerine kat�l�yorum yani 
hakikaten kaos olur. Ona imkân vermemek laz�m. Yani o yüz-
den sendikac�l�k hareketini önünde engel olarak gördü�ümü 
belirtmek isterim.

2. Cevap: Prof. Dr. Nizamettin AKTAY

Say�n Ar�c�’n�n aç�klamalar� asl�nda bizim tebli�imizin 
içinde k�smen vard�. Uluslararas� çal��ma örgütünün kendile-
ri aplikasyon komite çal��malar�na da kat�ld�lar. Bizde zaman 
zaman kat�ld�k. Türkiye bu bak�mdan hiç suçlanm�yor. Türki-
ye hiç demokratik eksiklik var, bunlar� de�i�tirin vs. demiyor-
lar. Demedikleri halde özellikle 87 ve 98 say�l� sözle�meleri 
gerekçeye yaz�p i�te bunlar� yaparsak daha fazla demokratik-
le�tiririz demek asl�nda ba�ka baz� hesaplar� gündeme getiri-
yor. Bak�n�z çok sendika üyeli�i asl�nda Kadir hoca çift sen-
dika üyeli�i diyor. Kadir hoca çift sendika üyeli�i de�il çok 
sendika üyeli�i geliyor. 3 sendikaya, 5 sendikaya üye olabilir-
siniz. Bu gelecek ortaya. Bunlar ne büyük s�k�nt�lar yaratacak. 
Sebep ne? �imdi buradan da Say�n Sabri Bey’e cevap vereyim. 
Asl�nda Sabri Bey benim meram�m� biliyor. Herkes te benim 
meram�m� biliyor ama burada bir oyun oynan�yor. Türkiye’de 
tar�m i�kolunda oynanan, TÜRK-��’e ba�l� sendikalara oy-
nanan oyunlar var. Türkiye’de Metal-�� kolunda TÜRK-��’e 
ba�l� sendikalara uygulanan oyunlar var. Baz� �eyler var, ge-
li�meler var. Bu geli�meler sonucunda Türkiye’de TÜRK-��’in 
dengedeki yerinin de�i�ti�ini biliyoruz. Bak�n�z sizler çok iyi 
bilirsiniz sendikac�s�n�z. 1950-60 aras�nda Türkiye’de 2 tane 
konfederasyon yarat�ld�. Birisi A partisine, birisi B partisine. 
Son zamanlarda yine bir konfederasyon yarat�l�yor bilmem 
ne partisine. Siz neredesiniz? Siz nötrsünüz. Siz dengede 
duruyorsunuz. TÜRK-��’siniz Ankara’da TÜRK-�� vars�n�z. 
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Ben bunu demek istiyorum. Sizin gücünüz k�r�l�p siz ortadan 
kald�r�lmak çal���yorsunuz, çal���l�yorsunuz. Ama böylelikle 
Türkiye’nin gücü k�r�l�yor. Bak�yorsunuz dün say�n bakan da 
itiraf etti biz bunu derslerde ö�rencilere söylüyoruz. 3 milyon 
civar�nda sendika üyesi i�çiden bahsediliyor. Yanl�� bakanl�k 
kay�tlar� do�ru de�il. Uluslararas� Çal��ma Örgütü Türkiye 
Cumhuriyeti Çal��ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl���’na diyor 
ki senin kay�tlar�na itibar etmiyorum diyor. Bu ay�pt�r. Y�llar-
d�r böyle. 8 y�ld�r ba�tas�n�z neden de�i�tirmediniz. 3 milyo-
nun 4’te biri kadar bir üyemiz var diyor say�n bakan. Dün iti-
raf etti. 750.000 o da yanl�� biliyorum. Toplu sözle�me yapan 
sendika üyesi i�çi kadar Türkiye’de sendika üyesi �ey var. 
Sendika üyesi var. Ben bunlar� demek istiyorum Sabri Beye. 
Benim meram�m budur. Bir ba�kas� Kadir hocan�n �eyle ilgili, 
toplant� ve gösteri yürüyü�leri kanununda de�i�iklik yap�l-
s�n. Buna da hiç gerek yok hocam. Zaten 55. madde içerisinde 
borçlar kanunu 55. madde çerçevesinde bu sorumluluk çözü-
lür. Sendikan�n yetki vermedi�i birisi sendika ad�na bir �ey 
yapamaz. Yetki vermi�se o zaman sendika yine sorumludur. 
O sorumluluk hukuku çerçevesinde problem çözülür. Ama 
sendika hiç yetki vermedi sendikan�n üyesi ya da sendikan�n 
ba�kan� yetkisizdir. Yetkisizse bir �ey yapm��sa tutup ta onu 
sendika tüzel ki�ili�ine mal etmek bu do�ru de�il. Dolay�s�y-
la bunun kald�r�lmas� dedi�imiz gibi belki de içinde yap�lan 
tek do�ru de�i�iklik olmu�tur diye dü�ünüyorum.

Panel Ba�kan�: Prof. Dr. Abdurrahman AYHAN

Sabr�n�zdan dolay� çok te�ekkür ediyorum. Hepinize sev-
gi ve sayg�lar�m� sunuyorum. �yi günler efendim.
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2008 KÜRESEL F�NANS KR�Z� VE
TÜRK�YE’DE KADINLARIN ��GÜCÜNE 

KATILIMINA ETK�S�

Serap Palaz52

Olcay Çolak53

ÖZET

Dünya ekonomisinde �imdiye kadar ya�anan pek çok 
krizden farkl� olarak 2007’de Amerika Birle�ik Devletleri’nde 
(ABD), ipotekli konut kredileri piyasas�nda ortaya ç�kan kriz 
k�sa bir süre içinde küresel bir nitelik kazanm�� ve Türkiye 
ekonomisini de 2008’in ikinci yar�s�ndan itibaren etkisi alt�-
na al�rken, reel sektörü olumsuz bir �ekilde etkilemi�tir. Reel 
sektördeki bu negatif görünüm özellikle i�gücü piyasas�na 
yans�m��t�r. Tarihsel süreç içinde sürekli olarak gerileyen 
kad�n i�gücüne kat�l�m�, krizle birlikte daha da olumsuz bir 
seyir izlemi�tir. Krizle birlikte kentlerde her be� kad�ndan 
biri i�gücüne kat�l�rken, k�rsal kesimde her dört kad�ndan 
biri i�gücüne kat�lmaktad�r. Kad�nlar�n tarihsel süreç için-
de i�gücüne kat�l�m�nda etkili olan ev han�m� olma, ataerkil 
gelenekler krizle de�i�im göstermemi�, bununla birlikte e�i-
tim düzeyi artt�kça kad�nlar�n i�gücüne kat�l�m�n�n da artt�-
�� görülmektedir. 

Anahtar kelimeler: Finansal Kriz, ��gücü, Kad�nlar�n ��-
gücüne Kat�l�m�

52 Doç. Dr. Bal�kesir Üniversitesi, Band�rma �.�.B.F. Ç.E.E.�.B.
 e-mail: serappalaz@yahoo.com

53  Ara�.Gör. Rize Üniversitesi, �.�.B.F. e-mail: olcaycolak10@yahoo.com
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ABSTRACT

The � nancial crisis that had appeared in 2007 in the 
United States of America (USA) in the subprime mortgage 
credit markets, more differently from the aspects of the many 
� nancial crisis that world economics had been experienced 
so far, acquired a global quali� cation in a short time period 
and got the Turkish economy under the in	 uence since the 
second half of 2008 by affecting the real sector negatively. This 
negative aspect re	 ected especially to the labour market. The 
woman labour force Participation which declines continiously 
in the historical course followed a more negative trend 
with the crisis. While one � fth of each woman participates 
to the labour force in the rural areas, on the other hand one 
fourth of each woman participate to the labour force in the 
urban areas with the crisis. Factors such as being housewife, 
patriarchal traditions which are effective for women’s labour 
force participation within the historical course, didn’t change 
with the crisis however women’s labour force participation 
increases as the educational attainment level increaes.

Key Words: Financial cries, Laborforce, Female Labour 
Forc e participation

1. G�R��

Dünya � nans tarihinde ya�anan en büyük � nansal kriz-
lerden birisi 1929’da Amerikan ekonomisinde ya�anan “Bü-
yük Kriz” olmu�tur. Fakat söz konusu kriz, dönemin siyasi ve 
iktisadi konjonktürü göz önüne al�nd���nda özellikle piyasa 
ekonomisi sisteminin hâkim oldu�u ekonomileri etkilemi�tir. 
Küreselle�me sürecinin h�zland��� 1980’li y�llardan itibaren 
So�uk Sava� döneminin de sona ermesiyle ortaya ç�kan � nan-
sal krizler ilk etapta yerel nitelikli olsa da sonraki a�amalarda 
dünya genelini de etkileyebilmi�tir. 2007 y�l�nda Amerikan 
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ekonomisinde ilk olarak ipotekli konut kredileri piyasas�nda 
ortaya ç�kan kriz, k�sa sürede dünya ekonomisini etkisi alt�na 
alm��t�r. 

Kriz, Türkiye ekonomisini 2008’in ikinci yar�s�ndan iti-
baren özellikle reel sektörü ciddi bir biçimde etkilemi�tir. 
Finans kesiminde 2001 krizinin ard�ndan al�nan önlemlerin 
de etkisiyle önemli bir sorun ya�anmazken, reel sektör iç ve 
d�� talepte daralmayla birlikte ciddi bir darbo�aza girmi� 
ve özellikle i�sizlik oranlar� önemli boyutlara ula�m��t�r. Bu 
durum, i�gücü piyasas�n�n seyri hakk�nda önemli bir gös-
terge olan i�gücüne kat�l�m� da olumsuz yönde etkilemi�. 
Bilhassa y�llardan beri i�gücü piyasas�na adapte olmada so-
runlar ya�ayan kad�nlar için krizin sonuçlar� daha olumsuz 
olmu�tur. 

Türkiye ekonomisi 1970’li y�llardan sonra ciddi bir dö-
nü�üm geçirmi�tir. Ekonominin yap�s�n�n köklü bir biçimde 
de�i�mesine yol açan bu dönü�üm süreci, üretimin k�rsal 
kesimden kentlere, tar�mdan sanayiye h�zl� bir biçimde kay-
d�rm��t�r. Bu çal��mada, kad�nlar�n i�gücüne kat�l�m�, söz ko-
nusu ekonomik dönü�üm ba�lam�nda gerekçeleriyle birlikte 
irdelenecektir. Çal��mada, kad�nlar�n i�gücüne kat�l�m� farkl� 
dönemler itibariyle istatistiklerle derlenip kar��la�t�rmal� bir 
analizi yap�lm�� ve Türkiye’de kad�n istihdam�n�n pro� linin 
ortaya konulmas� amaçlanm��t�r. Bununla birlikte 2008 küre-
sel � nans krizinde de kad�nlar�n i�gücüne kat�l�m� çe�itli gös-
tergeler itibariyle derlenip analiz edilmi�tir.

Bu ba�lamda, çal��ma giri� ile sonuç ve önerilerle birlikte 
dört bölümden olu�maktad�r. �kinci bölümde Türkiye’de ka-
d�nlar�n i�gücüne kat�l�m�n�n tarihsel süreç içindeki geli�imi 
sunulacakt�r. Bu k�s�mda 2000 öncesi ve 2000 sonras� dönem 
ayr� ayr� ele al�nm��t�r. Zira Türkiye’de i�gücüne kat�l�m ora-
n�n�n hesaplanmas�nda kullan�lan teknikler 2000 y�l�ndan 
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sonra farkl�la�m�� ve uluslararas� ölçütlere uygun hale ge-
tirilmeye çal���lm��t�r. Bununla birlikte söz konusu dönem-
de kad�nlar�n i�gücüne kat�l�m� farkl� unsurlar ba�lam�nda 
ele al�n�p, i�gücüne kat�l�m� belirleyen faktörler ve etkileri 
analiz edilip okuyucuya sunulacakt�r. Üçüncü bölümde, 
2008 küresel � nans krizinin Türkiye’de kad�nlar�n i�gücüne 
kat�l�m�n� ne �ekilde etkiledi�i çe�itli istatistiklerle irdelene-
cektir. Kriz döneminde kad�nlar�n i�gücüne kat�l�m�n� han-
gi unsurlar�n etkiledi�i de bu ba�lamda ele al�nacakt�r. Son 
bölümde ise genel bir de�erlendirme yap�larak kad�nlar�n 
i�gücüne kat�l�mlar�n� art�rmaya yönelik politika önerilerin-
de bulunulacakt�r. 

2. TÜRK�YE’DE KADINLARIN ��GÜCÜNE
 KATILIMININ TAR�HSEL SÜREÇ �Ç�NDEK�
 GEL���M�

Çal��man�n bu bölümünde Türkiye’de kad�nlar�n i�gücü-
ne kat�l�m�n�n tarihsel süreç içindeki geli�imi, erkeklerin i�-
gücüne kat�l�m�yla kar��la�t�r�lmas� ve bu geli�imi etkileyen 
faktörler analiz edilecektir. Öte yandan kad�nlar�n i�gücüne 
kat�l�m� ile ilgili istatistikler düzenli olarak 1988 y�l�ndan iti-
baren D�E (günümüzde Türkiye �statistik Kurumu) taraf�ndan 
yay�nlanmaktad�r. Söz konusu istatistikler H�A kapsam�nda 
2000 y�l�na kadar y�lda iki defa (Nisan ve Ekim aylar�nda), 
2000 y�l�ndan itibaren ise y�lda dört defa yay�nlanmaktad�r 
(Özer ve Biçerli, 2004: 63). Bu ba�lamda 2000 öncesi dönem 
ve 2000 sonras� kad�nlar�n i�gücüne kat�l�m oran�n�n geli�imi 
çe�itli aç�lardan incelenecektir.

2.1. 2000 Öncesi Dönemde Kad�nlar�n ��gücüne Kat�l�m�

Tablo 1, 1955-1995 döneminde kad�n ve erkeklerin i�gücü-
ne kat�l�m e�ilimini göstermektedir.
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Tablo 1. Kad�n ve Erkek ��gücüne Kat�l�m

Y�llar Erkek Kad�n
1955 95.3 72.0
1960 93.6 66.3
1965 91.8 56.6
1970 84.7 50.9
1975 85.4 47.4
1980 84.9 46.3
1985 83.3 44.3
1990 83.3 43.7
1995 77.8 30.6

Kaynak: Özer, M. ve Biçerli, K. (2004). Türkiye’de Kad�n ��gücünün Panel 
Veri Analizi. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 3 (1), 55-86

Palaz, S. (29-30 April 2004). Women’s Labour Force Participation in Tur-
key. Paper Presented at the 1st International Conference on Women’s 
Studies: Famagusta, Turkish Republic of Northern Cyprus

Tablo 1 incelendi�inde, dönemler itibariyle Türkiye’de ge-
rek erkeklerde gerekse kad�nlarda i�gücüne kat�l�m oranlar� 
dü�mü�tür. Kad�nlardaki dü�ü� ise ciddi boyutlara ula�m��t�r. 
1970’lere gelindi�inde %50’lere dü�en i�gücüne kat�l�m ora-
n�, 1995’ten itibaren %30’un alt�na dü�mü�tür. Gerek cinsiyet 
ba�lam�nda gerekse genel anlamda i�gücüne kat�l�m oran�n�n 
dü�mesi, çal��ma ça��ndaki nüfusun uzun dönemde oransal 
art�� göstermesine ra�men gerçekle�mi�tir. ��gücüne kat�lma 
oran�n�n dü�mesi, Türkiye’de i�gücü piyasas�nda i�gücüne da-
hil olmama (çal��an veya i�siz olarak) yönünde e�ilimin daha 
güçlü oldu�u anlam�na gelmektedir (Sapancal�, 2000: 5).

��gücüne kat�l�m oran�n�n dü�mesinde en önemli faktör, 
Türkiye ekonomisinin ya�ad��� h�zl� dönü�ümdür. 1950’li y�l-
lar Türkiye ekonomisinde sanayile�menin ve köyden kente gö-
çün h�z kazand��� dönemler olmu�tur. Ekonominin dönü�üm 
sürecine girdi�i bu dönemde GSY�H içinde tar�m�n pay� azal�r-
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ken, sanayi ve hizmetler sektörlerinin paylar� artm��t�r. Bu sü-
reçte tar�m kesiminde istihdam çözülürken, kad�n i�gücü sana-
yi sektöründe kendisine yer bulamam��t�r. Sanayide istihdam 
edilenlerin içinde kad�nlar�n pay�n�n 1955-1980 döneminde 
%12,3’den %10,7’ye dü�mesi sanayinin kad�n i�gücüne istih-
dam yaratmad���n�n göstergesidir (Özer ve Biçerli, 2004: 64).

Öte yandan ekonomik geli�me, kentle�me ve i�gücüne 
kat�l�m oran� aras�nda yak�n bir ili�ki söz konusudur. Ekono-
mik geli�me ve sanayile�me kentle�meyi h�zland�rd���ndan 
i�gücüne kat�l�m oran�nda art�� gösterir. Kentle�me yeni i� 
imkânlar� yarat�r. Tar�msal kesimde ekonomik bak�mdan faal 
olanlarla olmayanlar�n bir k�sm� yeni istihdam alanlar�nda i� 
bulur. Tar�m�n d��a aç�lmas�yla ula��m ve haberle�me araç-
lar�n�n kullan�m�ndaki art�� istihdam alanlar�n� çe�itlendirir. 
�htiyaçlardaki ve isteklerdeki art�� çal��ma arzusunu kam-
ç�lar. Bu da i�gücüne kat�l�m oran�n�n yükselmesine neden 
olur. K�rdan kentlere göçün yani kentle�menin yo�un olarak 
ya�and��� ülkemizde ise mevcut durum, iktisat teorisinin 
ve demogra� k geli�menin ö�retileriyle çeli�mektedir. Genel 
olarak i�gücüne kat�l�m oran� söz konusu dönemde dü�ü� 
göstermi�tir ve k�rsal kesimde i�gücüne kat�l�m oran�, kent-
lerdeki orandan ve Türkiye ortalamas�ndan daha yüksektir. 
Dolay�s�yla k�rsal kesimde i�gücü piyasas� ile olan ili�ki kent-
lere göre daha yo�undur. Ülkemiz aç�s�ndan kentlere gelen 
nüfusun en az�ndan bir k�sm�n�n i�gücüne dahil olmayarak 
dinlenmeyi tercih etti�i sonucuna var�labilir. Bunun d���ndaki 
bir ba�ka aç�klama ise kentlere gelen nüfus fazlas�n�n mevcut 
sektörler yerine özellikle enformel sektör kanal�yla resmi ka-
y�tlar d���nda kalm�� olmas�d�r (Sapancal�, 2000: 6).

1970’lerin sonunda ciddi boyutlara ula�an en	 asyon ve 
ödemeler bilançosu aç�klar� problemlerinin üstesinden gele-
bilmek için IMF deste�inde istikrar tedbirleri uygulanmaya 
ba�lanm��, ihracata yönelik sanayile�me stratejisi benimsenir-
ken tar�msal girdilere uygulanan sübvansiyonlar önemli ölçü-
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de azalt�lm��t�r. Bu politika de�i�ikliklerinin kad�n i�gücüne 
kat�l�m oran�n�n azalma sürecini durdurmad��� gözlenmek-
tedir. Bunda tar�mda istihdam edilen kad�n i�gücünün oran� 
dü�erken sanayi ve hizmetler sektöründe kad�n istihdam�n�n 
artmay���n�n etkili oldu�u söylenebilir. 1980 sonras� uygula-
nan istikrar tedbirlerine ra�men en	 asyonun genelde yüksek 
oranlarda seyretmesi; ücret, maa� ve tar�msal gelirlerin azalma 
seyrini �iddetlendirmi�tir. 1980-1988 aras� i�çi ücretleri 19 kat, 
memur maa�lar� 23 kat artarken � yatlar 32 kat artm��t�r. Bu 
durum daha önce çal��mayan ikincil i�gücünden emek piya-
salar�na giri� yapmak isteyen kad�n say�s� önemli ölçüde art-
m��t�r. Ancak, kentli kad�n�n sanayi ve hizmetlerde yarat�lan 
istihdam kapasitesinden yeterince yararlanamay���, onlar� ka-
y�t d��� istihdama yönelterek i�gücüne kat�l�m oran� dü�ü� sey-
rinin h�zlanmas�na neden olmu�tur (Özer ve Biçerli, 2004: 64).

Kad�nlar�n i�gücüne kat�l�m oran�nda azalan e�ilimin olma-
s�n�n bir di�er nedeni de 1980’li y�llar�n ba�lar�nda yürürlü�e 
konan erken emeklilik düzenlemeleri olmu�tur. Bu düzenle-
melere göre kad�nlar 50 ya��nda veya 20 senelik hizmet döne-
minden sonra, erkeklerde 25 senelik hizmet döneminden sonra 
veya 55 ya��nda emekli olmaya hak kazanmaktayd�. Söz konu-
su kurumsal düzenleme özellikle orta ve daha üst ya� grupla-
r�n�n i�gücüne dü�ük kat�l�m sa�lamalar�na yol açm��t�r. Fakat 
söz konusu düzenleme 2001 y�l�nda de�i�tirilmi� ve daha yük-
sek ya� limitleri ile hizmet süreleri getirilmi�tir. Bu düzenle-
meyle i�gücüne kat�l�m oran�n�n artmas� beklenmektedir.

Türkiye’de kad�nlar�n i�gücüne kat�l�m�n�n dü�ük olma-
s�n�n bir ba�ka nedeni ise kentsel alanlardaki e�itim düzeyi 
dü�ük kad�nlar�n “yetersiz kat�l�m ç�kmaz�” olarak adlan-
d�r�lan bir olguyla kar�� kar��ya olmalar�d�r (Taymaz, 2009). 
Kentlerde ya�ayan e�itim düzeyi dü�ük kad�nlar�n sigortas�z 
ve kay�t d��� i�lerde ald�klar� ücretler genellikle çocuk bak�m�, 
yemek pi�irme ve temizlik gibi ev i�leri için ba�kas�n� tutmak 
için ödeyecekleri paradan daha dü�üktür bu nedenle sade-
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ce kay�t d��� sektörde çal��ma �ans� olan bu kad�nlar�n i�gücü 
arz� da dü�ük olmaktad�r. Dü�ük ücretler ve dü�ük e�itim ge-
tirileri, büyüdüklerinde i�gücüne kat�l�m �anslar�n�n çok az 
oldu�unu dü�ündüklerinden dolay� ailelerin k�z çocuklar�n�n 
e�itimine az yat�r�m yapmalar�n� yol açmaktad�r. Bu durum 
i�gücü piyasas�na da yans�makta ve ücretlerin daha da dü�ük 
olmas�na neden olmakta ve i�gücü arz�n� azaltmakta, bu dön-
gü yetersiz kat�l�m� peki�tirmektedir (DPT ve WB, 2009: 22).

2.2. 2000 Sonras� Dönemde Kad�nlar�n ��gücüne Kat�l�m�

Tablo 2, 2000 sonras�nda Türkiye genelinde kent ve k�rsal 
düzeyde cinsiyete göre i�gücünün durumunu vermektedir.

Tablo 2. 2000-2006 Dönemi ��gücünün Durumu

2000 2005 2006

K�r Kent K�r Kent K�r Kent

Toplam ��gücü (Bin) 10.902 12.176 10.167 14.398 9.894 14.882

Kad�n ��gücü (Bin) 3.809 2.379 3.310 3.043 3.237 3.243

Erkek ��gücü (Bin) 7.093 9.797 6.857 11.356 6.657 11.640

Toplam ��gücüne Kat�l�m 
Oran� (%) 58,7 44,1 53,1 45,5 52,2 45,5

Kad�n ��gücüne Kat�l�m 
Oran� (%) 40,2 17,2 33,7 19,3 33,0 19,9

Erkek ��gücüne Kat�l�m 
Oran� (%) 77,9 70,9 73,5 71,5 72,2 70,8

��gücüne Dahil Olmayan 
Nüfus (Bin) 7.679 15.454 8.981 17.279 9.057 17.835

��gücüne Dahil Olmayan 
Kad�n Nüfus (Bin) 5.669 11.439 6.506 12.759 6.560 13.028

��gücüne Dahil Olmayan 
Erkek Nüfus (Bin) 2.011 4.015 2.476 4.520 2.497 4.807

Kaynak: Toksöz, G. (2007). Türkiye’de Kad�n �stihdam�n�n Durumu.
    (1. Bask�). Ankara Uluslararas� Çal��ma Örgütü
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Tablo 2 incelendi�inde, 2000 y�l�ndan itibaren Türkiye’de 
kentlerde toplam i�gücü artarken k�rsal kesimde sürekli dü-
�ü� göstermektedir. Benzer e�ilim kad�n i�gücü için de ge-
çerlidir. Bu durum, 2000’li y�llarda k�rsal kesimden kentlere 
göçün devam etti�ini göstermektedir. 2006 y�l� itibariyle 15 
ve daha yukar� ya�taki toplam i�gücü 24.776.000 ki�i olup, 
genel i�gücüne kat�l�m oran� %46,8 olarak gerçekle�mi�tir. 
Toplam i�gücünün 6.480.000’i kad�n, 18.297.000’i erkektir, i�-
gücündeki her dört ki�iden biri kad�nd�r (%26,1). ��gücüne 
kat�l�m oran� kad�nlarda %24,9 ve erkeklerde %71,5 olarak 
gerçekle�mi�tir. Arada büyük fark vard�r ve erkeklerin i�gü-
cüne kat�l�m oranlar� y�llar itibariyle çok s�n�rl� biçimde aza-
l�rken, kad�nlar�nki sürekli dü�ü� göstermi�tir (Toksöz, 2007: 
18). Türkiye’de kad�nlar�n i�gücüne kat�l�m�n�n dü�üklü�ü, 
yüksek i�sizlik oranlar� ve kay�td��� istihdamla birlikte i�gü-
cü piyasas�n�n en önemli sorunlar� aras�nda yer almaktad�r. 
Türkiye’de kad�nlar i�gücüne kat�l�m oranlar� aç�s�ndan 130 
BM üyesi ülkeler aras�nda 2000li y�llara ait verilerle yap�lan 
s�ralamada en alttan 10.s�rada, OECD ülkeleri aras�nda ise en 
altta yer almaktad�r (KE�G, 2010). 

Öte yandan k�rsal kesimde i�gücüne kat�l�m oran� gerek 
erkeklerde gerekse kad�nlarda 2000’den itibaren sürekli azal-
sa da kentlerdeki i�gücüne kat�l�m oran�ndan daha yüksektir. 
2000 y�l� itibariyle k�rsal kesimde %40,2 olan kad�n i�gücü-
ne kat�l�m oran�, 2006 itibariyle %33’e kadar gerilemi�tir. Er-
kekler için k�r/kent i�gücüne kat�lma oranlar� 2001 y�l�ndan 
sonra birbirine yakla�maktad�r. Kad�nlar için ise k�r/kent i�-
gücüne kat�lma oran� farkl�l��� çok fazla çarp�c�d�r. K�rsal ke-
simde, kentteki kad�na göre yakla��k 3-3,5 kat daha fazla sa-
y�da kad�n, kar��l�ks�z eme�in bir kategorisi olan ücretsiz aile 
i�çili�i ad� alt�nda istihdam edilmektedir. Erkekler ise hane 
reisi olarak kendi hesab�na çal��ma kategorisinde kaydolmak-
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tad�r. Ancak 2004 y�l�ndan sonra bu fark 2 kat�na inmektedir. 
Farkl�l���n azalmas� k�rsal kesimde kad�nlar�n kentlere göç 
nedeniyle gittikçe i�gücü piyasas�ndan çekilmesiyle ilgilidir 
(Özkaplan, 2008: 15).

2006 itibariyle kentlerde i�gücüne dahil olan her be� ki�i-
den biri (%21,8) kad�nd�r, buna kar��l�k i�gücüne dahil olma-
yan her dört ki�iden üçü (%73,0) kad�nd�r. Yine her be� ka-
d�ndan sadece biri (%19,9) i�gücündedir. Kad�nlar�n durumu 
be�te birli�in ötesine geçememektedir. Oysa erkeklerde i�gü-
cüne kat�l�m oran� %70,8’dir. K�rda ise i�gücüne dahil olan her 
üç ki�iden biri (%32,7) kad�nd�r. ��gücüne dahil olmayanlar�n 
da kentte oldu�u gibi dörtte üçü (%72,4) kad�nd�r. Her üç ka-
d�ndan biri (%33) i�gücündedir. K�rda kad�nlar�n i�gücüne 
kat�l�m oran�nda gözlenen h�zl� dü�ü�ün gerisinde son 10-15 
y�ld�r uygulanan tar�m politikalar�n�n k�rsal istihdama etkisi-
nin büyük rolü vard�r. Bu durum tar�mda azalan istihdamla 
yak�ndan alakal�d�r. Çünkü esas olarak tar�mda yo�unla�an 
kad�n eme�i, tar�mdaki istihdam daralmas�na ba�l� olarak 
i�gücü d���na ç�km��t�r. 2006 itibariyle k�rda ve kentte i�gü-
cündeki kad�n say�s� birbirine çok yakla�m��t�r. Toplam kad�n 
i�gücünün yar�s� k�rda yar�s� kentte iken, erkek i�gücünün 
üçte birinden biraz fazlas� (%36,4) k�rda, yakla��k üçte ikisi 
kenttedir (Toksöz, 2007: 19).

Di�er taraftan kad�nlar�n i�gücü piyasas�n�n d���nda kal-
mas�yla toplam i�gücü kat�l�m oran� aras�ndaki ili�ki de be-
lirgindir daha da önemlisi, i�gücüne kat�l�m oranlar�ndaki 
sürekli azal�� i� bulma ümidini yitirenlerin say�s�ndaki ar-
t��� yans�tmaktad�r. 2001-2007 dönemine bakt���m�zda, hem 
istihdamdaki azalma hem de i� aramaktan vazgeçenlerin 
say�ndaki art�� çarp�c�d�r: aktif nüfusa ilave olan 2 milyon 
ki�inin sadece 400 bini (%10’u) “i�siz” kategorisinde i�gücü-
ne dahil olmu�tur; zira istihdam 400 bine yak�n azalm��t�r. 
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��gücüne dâhil olmayanlar�n say�s� 4,5 milyona yak�n art-
m��t�r; bu art���n %20’si i� bulma ümidini yitirenlerin, %20
’si emekli olanlar�n, %20’si ö�rencilerin ve ancak %10’u ev 
kad�nlar�n�n say�s�ndaki art��a ba�l� gözükmektedir. Dolay�-
s�yla 2001 krizi ve sonras� dönemde “aktif” olmama nedeni, 
ev kad�n� olmaktan daha çok; i� bulamama, e�itime kat�l-
ma ve emekli olma �eklinde ortaya ç�kmaktad�r; yani aktif 
olamaman�n nedeni 2000’li y�llarda de�i�mektedir; büyük 
ölçüde i� aramay�p, i�ba�� yapmaya haz�r olanlar�n say�s�n-
daki art�� önemlidir (Özkaplan, 2008: 17). Bu ba�lamda ka-
d�nlar�n i�gücüne dahil olmama nedenleri 2006 y�l� itibariyle 
gerek Türkiye geneli gerekse yerle�im yeri itibariyle Tablo 
3’de verilmi�tir.

Tablo 3. Nedenlere Göre ��gücüne Dahil Olmayan
   Kad�nlar: 2006 (%)

Türkiye Kent K�r

�� aramay�p çal��maya haz�r 
olan 5,6 5,2 6,4

Mevsimlik çal��an 1,6 0,5 3,7

Ev i�leriyle me�gul 64,8 67,4 60,9

E�itim/ö�retime devam 
ediyor 7,9 9,0 5,9

Emekli 2,9 3,9 0,9

Özürlü, ya�l� veya hasta 10,4 7,1 16,8

Di�er 6,3 6,7 4,4

Kaynak: Toksöz, G. (2007). Türkiye’de Kad�n �stihdam�n�n Durumu
    (1. Bask�). Ankara: Uluslararas� Çal��ma Örgütü
Not: Söz konusu tablo yukar�daki kaynaktan taraf�m�zca derlenerek ha-
z�rlanm��t�r.
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2006 y�l� itibariyle kad�nlar�n i�gücüne dahil olmama ne-
denleri irdelendi�inde, gerek Türkiye geneli gerekse kent-
ler ve k�rsal kesimde en önemli nedenin ev i�leriyle me�gul 
olma oldu�u görülmektedir. Özellikle bu durum kentlerde 
Türkiye ortalamas�n�n da üzerindedir. Bu faktörü s�ras�y-
la özürlü, ya�l� veya hasta olma ile e�itim/ö�retime devam 
ediyor olma izlemektedir. Türkiye �statistik Kurumu (TÜ�K) 
taraf�ndan yay�mlanan Zaman Kullan�m� Anketi sonuçlar�na 
göre Türkiye’de 15 ve daha yukar� ya�taki fertlerin 24 saatlik 
etkinlikleri incelendi�inde; çal��an erkeklerin hanehalk� ve ev 
bak�m�na ay�rd��� süre sadece 43 dakika iken çal��an kad�n-
larda bu süre 4 saat 3 dakika oldu�u saptanm��t�r. Buna kar-
��n çal��mayan erkeklerin hanehalk� ve ev bak�m�na ay�rd��� 
süre sadece 1 saat 12 dakika iken, kad�nlarda bu süre 5 saat 
43 dakikad�r (TÜ�K, 2007: 2). Bu durum erkeklerin ev i�lerine 
çok az zaman ay�rarak ev i�leri ve bak�m hizmetlerinin asl�n-
da kad�n i�i oldu�unu göstermektedirler. Türkiye’de devlet 
taraf�ndan sa�lanan kurumsal bak�m hizmetlerinin yetersiz 
olmas� da devletin de bu tür hizmetlerin kad�nlar taraf�ndan 
kar��lanmas� gerekti�ini ve ataerkil aile vurgusuyla perçinle-
nen bu durum çocuk bak�m�n� ve ev i�lerinin bütünüyle ka-
d�nlara yüklenmesine neden olmu�tur.

Da��l�m k�r ve kent ayr�m� temelinde incelendi�inde, geç-
mi�te kendi hesab�na çal��an çiftçi hanelerindeki kad�nlar�n 
ücretsiz aile i�çisi olarak kay�tlara geçti�i dönemlerin geride 
kald��� görülmektedir. 2006’da k�rda 3.237.000 ki�i olan kad�n 
i�gücünün iki kat� miktarda kad�n (6.560.000) i�gücü d���nda-
d�r ve bunun üçte ikisine yak�n kesimi ev kad�n� konumun-
dad�r. K�rda e�itim/ö�retime devam etti�i için i�gücü d���nda 
kalan kad�nlar kente göre daha dü�ük orandad�r. Kentte emek-
lilik nedeniyle i�gücü d���nda olanlar�n yakla��k %4’le zaten 
dü�ük olan oran� ise k�rda %1’in de alt�na inmektedir. K�rda 
özürlülük, ya�l�l�k, hastal�k nedeniyle i�gücü d���nda olanlar�n 
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oran� kentte bu nedenle i�gücü d���nda olanlar�n oran�n�n iki 
kat�ndan fazlad�r. Bütün bunlar kad�nlar aç�s�ndan k�rdaki ko-
�ullar�n a��rl���na i�aret etmektedir (Toksöz, 2007: 21). 

E�itim kad�nlar�n i�gücüne kat�l�m�nda önemli faktörler-
den biridir. E�itim olana��na ula�ma ile i�gücüne kat�l�m ara-
s�ndaki ili�ki kad�nlar için erkeklere göre daha belirleyicidir 
(Palaz ve di�erleri, 2006). Okulla�ma, kad�nlar�n i�gücüne 
kat�l�m�nda tutarl� ve en etkili belirleyici unsurdur. E�itimin 
i�gücüne kat�l�m oran� üzerine etkileri genelde iki türlü gö-
rülmektedir: Birincisi, i�gücü piyasas�nda ücretlerin ve i� ola-
naklar�n�n okulla�mayla belirlenmesi, e�itimli kad�nlar� ev 
i�leri gibi piyasa d��� faaliyetlerde kalmadan ziyade i�gücü 
piyasas�nda çal��may� daha cazip hale getirmektedir. �kincisi, 
okulla�man�n etkisinden dolay� kad�n i�gücü arz�, ev i�lerine 
kar�� olarak piyasa i�ine do�ru kad�n�n davran��lar�yla ilgili 
ekonomik olmayan k�s�tlar� y�karak ücretler vas�tas�yla etki-
lerden ba��ms�z olur (Palaz, 2004: 5). Tablo 4, e�itime göre i�-
gücüne kat�lma oranlar�n� vermektedir.

Tablo 4. E�itim Durumuna Göre ��gücüne Kat�l�m
   Durumu (%), 15+Ya�

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

E K E K E K E K E K E K E K

Okur Yazar 
Olmayanlar 56,7 25,2 52,5 24,8 48,1 24,4 48,7 23,6 46,8 19,3 43,5 17,5 40,4 16,2

Lise Alt� 74,9 23,0 73,7 24,2 72,3 24,9 70,7 23,4 72,3 22,8 71,8 21,8 70,8 21,8

Lise ve Dengi 70,8 31,8 71,6 31,1 69,7 31,9 69,0 28,9 73,3 30,6 73,8 30,9 73,6 31,4

Üniversite 83,2 70,1 84,3 70,8 84,5 71,5 82,7 69,5 85,3 71,3 84,7 70,0 84,1 69,8

Kaynak: Özkaplan, N. (2008). Türkiye ��gücü Piyasas�n�n Dönü�ümü: 
1980-2007.
http://www.keig.org/raporlar/Isgucu%20Piyasasinin%20Donusumu.doc
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E�itim, kad�n ve erke�in i�gücüne kat�l�m�n� etkileyen 
önemli faktörlerden birisidir. Her üst e�itim düzeyine ç�k�ld�-
��nda k�rsal ve kentsel alanlar itibariyle kad�n ve erkek i�gücü 
kat�l�m oranlar� yükselmektedir. Ancak kad�nlar için ücretli 
bir i�e girmede e�itimin rolü erkeklerinkine göre daha fazla 
belirleyicidir. Okuryazar-olmayan kad�nlar�n i�gücüne kat�-
l�m oran� 2006 y�l�nda %16,2 iken, bu oran üniversite mezunu 
kad�nlar için %70’e yak�nd�r; daha çarp�c� olarak, kentlerde 
be�eri sermaye farkl�l���n�n i�gücüne kat�l�m oranlar�n� daha 
fazla etkilemesidir (bu oranlar kentlerde ayn� y�l için s�ras�yla 
%10 ve %70dir) (Özkaplan, 2008: 32).

Öte yandan k�rsal kesimde e�itimin i�gücüne kat�l�m üze-
rine etkisi üniversite e�itimi d���nda s�n�rl�d�r. Çünkü k�rsal 
kad�nlar genel olarak tar�mda istihdam edilmekte veya ücret-
siz aile i�çisi olarak e�itim gerektirmeyen i�lerde çal��makta-
d�r. Di�er yandan kentlerde tar�ma göre daha fazla e�itim ge-
rektiren sanayi ve hizmet sektörleri yayg�nd�r. Kad�nlar k�rsal 
kesimden kentlere az veya e�itimsiz olarak ve sadece tar�msal 
kesimdeki i� tecrübesiyle göç ettiklerinde i�gücüne kolayl�kla 
girememektedir.

3. 2008 KÜRESEL KR�Z�NDE TÜRK�YE’DE
 KADINLARIN ��GÜCÜNE KATILIMI

2007 y�l�n�n ikinci yar�s�ndan itibaren ABD ekonomisinde 
görülen mortgage krizi, 2008 y�l�ndan itibaren tüm dünyay� 
etkisi alt�na alarak küresel bir � nans haline gelmi�tir. Finans 
kesiminde ba�layan kriz k�sa sürede reel kesime de yans�m�� 
ve dünya çap�nda üretimde azalman�n etkisiyle i�sizlik soru-
nu ortaya ç�km��t�r. Türkiye ekonomisi de krizden özellikle 
2008’in üçüncü çeyre�iyle birlikte ciddi biçimde etkilenmeye 
ba�lam��t�r. ��sizlik oranlar� iç ve d�� talepte dolay�s�yla üre-
timde azalman�n etkisiyle art�� göstermi�tir. Bu durum kriz 
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dönemine kadar olan süreçte i�gücüne entegre olmada prob-
lem ya�ayan kad�n i�gücüne de olumsuz �ekilde yans�m��t�r. 
Çal��man�n bu bölümünde 2008 küresel krizinin Türkiye’de 
kad�nlar�n i�gücüne kat�l�m�n� nas�l etkiledi�i, yerle�im yeri, 
e�itim durumu ve cinsiyet gibi faktörlerle incelenecek ve ay-
r�ca i�gücüne dahil olmama nedenleri de irdelenecektir.

3.1. Cinsiyete ve Yerle�im Yerine Göre ��gücüne
  Kat�l�m ve Kar��la�t�rma

Küresel � nans krizi özellikle Türkiye ekonomisini 2008’in 
üçüncü çeyre�inden itibaren etkilemi�tir. Bu ba�lamda kad�n-
lar�n kriz döneminde i�gücüne kat�l�m�, erkeklerle ve Türkiye 
ortalamas� ile kar��la�t�rmal� bir biçimde Tablo 5’de sunul-
mu�tur. Bununla birlikte inceleme periyodu kriz öncesi duru-
mu da görebilmek aç�s�ndan 2008’in ilk çeyre�inden ba�laya-
rak ele al�narak, 2009’un son çeyre�ine kadar uzat�lm��t�r.

Tablo 5. Kriz Döneminde ��gücüne Kat�l�m Oranlar� (%)

Dönem Türkiye Kad�n Erkek

2008-1 44,8 22,2 68,2

2008-2 47,3 25,2 70,3

2008-3 48,2 25,8 71,4

2008-4 47,0 24,5 70,3

2009-1 46,1 23,8 69,2

2009-2 48,1 26,5 70,4

2009-3 49,2 27,5 71,7

2009-4 48,2 26,4 70,6

Kaynak: TÜ�K, Hanehalk� ��gücü Anketleri Dönemsel Sonuçlar�,
   http://www.tuik.gov.tr

Not: Söz konusu tablo, taraf�m�zca hesaplanarak haz�rlanm��t�r. 
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Tablo 5’e göre Türkiye’de genel olarak i�gücüne kat�l�m 
oran�, gerek kriz öncesi gerek kriz esnas�nda ve krizden son-
raki dönemlerde 2000’li y�llarla paralellik arz edecek �ekilde 
dü�ük seyrini korumu� ve %50’nin alt�nda kalm��t�r. Krizin 
Türkiye ekonomisini etkilemeye ba�lad��� 2008’in üçüncü 
çeyre�inden itibaren i�gücüne kat�l�m oran� dü�ü� göster-
mi�tir. 2008’in üçüncü çeyre�inde %48,2 olan i�gücüne kat�-
l�m oran�, 2008’in son çeyre�inde %47’ye ve 2009’un ba��nda 
%46,1’e kadar gerilemi�tir. 2008’in ba��nda artan i�gücüne 
kat�l�m oran� ise, Türkiye ekonomisinin h�zl� büyüme kay-
detti�i dönemlerin yans�mas� olarak kabul edilebilir. �� ola-
naklar�n�n h�zl� büyüme rakamlar�yla artt��� dü�ünülürse, 
insanlar�n i� bulma umuduyla i�gücü piyasas�na girmeleri 
etkili olmu� olabilir. 

Kad�nlar�n i�gücüne kat�l�m oran� Türkiye’de dü�ük sey-
rini kriz döneminde de devam ettirmi�tir. Kriz döneminde 
de neredeyse her dört kad�ndan birinin i�gücüne dahil ol-
du�u görülmektedir. Türkiye’nin krize girdi�i 2008 üçüncü 
çeyre�inden itibaren i�gücüne kat�l�m oran�nda dü�ü� ba�-
lam�� ve bu durum 2009’un ikinci çeyre�ine kadar devam 
etmi�tir. 2009’un üçüncü çeyre�inde kad�nlar�n i�gücüne 
kat�l�m�nda küçük bir art�� olmu� ve dördüncü çeyrekte 
ise tekrar bir dü�ü� ya�anm��t�r. 2008’in dördüncü çeyre-
�i ile 2009’un dördüncü çeyre�i kar��la�t�r�ld���nda hem 
erkeklerin hem de kad�nlar�n i�gücüne kat�l�m oranlar�n-
da ha� f bir art�� oldu�u görülmü�tür (erkekler için yüzde 
70.3’den yüzde 70.6’ya; kad�nlar için yüzde 24.5’den yüzde 
26.4 ‘e). Bunun sebebi ekonomik kriz s�ras�ndaki “ilave i�çi 
etkisi” olabilir, yani resesyon dönemlerindeki gelir kayb�n� 
veya i�sizli�i tela�  etmek için ailenin di�er fertlerinin i�-
gücü piyasas�na kat�lmaya karar vermesidir. Ba�levent ve 
Onaran’n�n (2003) evli kad�nlar�n kriz dönemlerinde ilave 
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i�çi mi yoksa cesareti k�r�lm�� i�çi mi olmaya daha e�ilim-
li olduklar�n� ara�t�rd�klar� çal��malar�nda belirtikleri gibi 
2001 mali kriz döneminde de ilave i�çi etkisi daha çok ka-
d�nlar aras�nda gözlemlenmi� ve kad�nlar�n i�gücüne kat�-
l�mlar� artm��t�r.

Tablo 6. Yerle�im Yeri ve Cinsiyete Göre ��gücüne
   Kat�l�m Oranlar� (%)

Dönem
Kad�n Erkek

Kent K�r Kent K�r

2008-1 16,2 28,1 68,1 68,3

2008-2 15,0 35,2 69,3 72,8

2008-3 17,0 36,1 70,6 73,2

2008-4 18,2 31,7 69,8 71,7

2009-1 20,5 29,0 68,9 69,7

2009-2 20,1 35,9 69,6 72,4

2009-3 21,3 38,5 70,7 74,1

2009-4 19,4 35,0 70,1 71,8

Kaynak: TÜ�K, Hanehalk� ��gücü Anketleri Dönemsel Sonuçlar�,

   http://www.tuik.gov.tr

Not: Söz konusu tablo, taraf�m�zca hesaplanarak haz�rlanm��t�r. 

Tablo 6’da yerle�im yeri itibariyle kriz döneminde i�gü-
cüne kat�l�m oranlar� incelenmektedir. Kriz dönemi ve ön-
cesinde yerle�im yerine göre i�gücüne kat�l�m oran� kad�n-
larda büyük farkl�l�k gösterirken, erkeklerde birbirine yak�n 
bir seyir izlemi�tir. Kentlerde kad�nlar�n i�gücüne kat�l�m� 
dü�ük düzeyde kalm��t�r. Kriz döneminde kentlerde kad�n-
lar�n i�gücüne kat�l�m oran� k�rsal kesime k�yasla ufak bir 
art�� kaydetmi�tir fakat kentlerde her be� kad�ndan birinin 
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i�gücüne kat�ld��� görülmektedir. K�rsal kesimde kad�nlar-
da i�gücüne kat�l�m oran�, krizin Türkiye ekonomisini etki-
ledi�i 2008’in üçüncü çeyre�inden itibaren h�zl� bir dü�ü� 
göstermi�tir. Hatta 2009’un ilk çeyre�i itibariyle i�gücüne 
kat�l�m oran� %30’un alt�na inmi�tir. Benzer durum erkek-
lerin i�gücüne kat�l�m oran� için de geçerlidir. Kriz döne-
minde erkeklerin i�gücüne kat�l�m� kad�nlar�nki gibi dalgal� 
bir seyir izlememi�tir. Fakat k�rsal kesimde 2008’in üçün-
cü çeyre�inden itibaren bir dü�ü� gözlenmi� ve 2009’un ilk 
çeyre�i itibariyle %70’in alt�na inmi�tir. Öte yandan kentler-
de erkeklerin i�gücüne kat�l�m oran� kriz döneminde ufak 
dü�ü�ler sergilemi�tir. Kriz döneminde gerek kad�nlar�n ge-
rek erkeklerin i�gücüne kat�l�m�nda k�rsal kesimde a��rl�k 
olmas� ve krizden ç�k�� sürecinde k�rsal kesimde i�gücüne 
kat�l�m�n artmas�, istihdam�n sanayi ve hizmetler sektörün-
den tar�m sektörüne do�ru kayd���n�n göstergesidir. Azalan 
iç ve d�� talep sanayi sektöründe ve hizmetler sektöründe 
i�lerin durma noktas�na gelmesini ve yeni i� imkânlar�n�n 
yarat�lamamas�na neden olmu� ve bu da k�rsal kesime olan 
göçü ve gizli i�sizlerin tar�m sektöründe istihdam�yla so-
nuçlanm��t�r. 

3.2. E�itim Durumuna Göre Kad�nlar�n ��gücüne Kat�l�m�

2008 küresel � nans krizine kadar olan dönemde özellik-
le 2000’li y�llarda, e�itimin i�gücüne kat�l�mda özellikle ka-
d�nlarda önemli rol oynam��t�r. Zorunlu ilkö�retimin 8 y�la 
ç�kar�lmas�n�n etkileri 2000’li y�llarda belirgin bir �ekilde gö-
rülmü� ve kad�nlar�n i�gücüne kat�l�m�, e�itim seviyesinde 
art��la birlikte artma e�ilimi göstermi�tir. 2008 küresel krizin-
de Türkiye’de e�itime göre i�gücüne kat�l�m durumu Tablo 
7’de verilmi�tir.
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Tablo 7. 2008 Küresel Krizinde E�itime Göre ��gücüne
   Kat�l�m Durumu (%), 15+Ya�

Dönem
Okuryazar 
Olmayan

Lise Alt�
Lise ve 
Dengi

Üniversite

E K E K E K E K

2008-1 33,8 12,1 67,5 17,8 69,6 30,6 82,1 69,3

2008-2 37,7 16,1 69,6 20,9 71,9 32,6 82,7 69,9

2008-3 36,5 16,2 70,3 21,6 74,3 33,5 83,0 70,0

2008-4 36,2 13,4 69,0 20,1 73,6 33,2 82,8 70,4

2009-1 36,9 12,2 67,7 19,2 73,0 33,4 82,4 69,9

2009-2 37,5 15,1 68,8 22,4 74,6 34,2 82,9 70,8

2009-3 37,7 16,9 70,5 23,4 75,4 34,2 83,4 70,9

2009-4 36,4 15,6 69,0 22,2 74,8 33,2 83,4 71,4

Kaynak: TÜ�K, Hanehalk� ��gücü Anketleri Dönemsel Sonuçlar�,
   http://www.tuik.gov.tr

Not: Söz konusu tablo, taraf�m�zca hesaplanarak haz�rlanm��t�r.

2008 küresel krizinin ya�and��� dönemde i�gücüne kat�l�m 
durumunun yans�t�ld��� Tablo 7 incelendi�inde, kad�nlar�n 
i�gücüne kat�l�m� e�itim düzeyi artt�kça art�� göstermekte-
dir. Fakat her e�itim düzeyinde i�gücüne kat�l�m, erkeklerin 
alt�nda bir seyir izlemektedir. Ayr�ca kriz döneminde e�itim 
durumuna göre i�gücüne kat�l�m, kriz öncesi dönemlerde 
Türkiye’de gözlenen trendle tutarl� bir seyir izlemi�tir. Ka-
d�nlar�n e�itim durumu incelendi�inde, okuryazar olmayan 
kad�nlar�n i�gücüne kat�l�m�n�n di�er e�itim seviyelerinden 
çok dü�ük kald��� görülmektedir. Ayr�ca okuryazar olmayan 
kad�nlar�n i�gücüne kat�l�m� di�er e�itim düzeylerine göre 
kriz döneminde daha çok dalgalanma göstermi�tir. 2000’li 
y�llarda okuryazar olmayan kad�nlar�n i�gücüne kat�l�m�, 
%20’lerin üzerindeyken kriz döneminde oran�n %15’lerin 
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alt�na bile dü�tü�ü görülmektedir. Benzer durum lise alt� 
e�itim seviyesinde de gözlenmi� ve bu düzeyde i�gücüne 
kat�l�m oran� neredeyse okuryazar olmayan kad�nlar�n i�gü-
cüne kat�l�m düzeyine yak�nla�m��t�r. Üniversite düzeyinde 
i�gücüne kat�l�m ise di�er e�itim seviyelerinin çok üstünde-
dir. Kriz döneminde gerçekle�en bu e�ilim, literatürde e�itim 
düzeyi artt�kça i�gücüne kat�l�m�n artt���na dair bulgular� da 
desteklemektedir. Öte yandan kad�nlar�n 2008 küresel krizin-
de yerle�im yerleri itibariyle e�itim durumuna göre i�gücüne 
kat�l�m durumu Tablo 8’de verilmi�tir.

Tablo 8. Kad�nlar�n E�itim ve Yerle�im Yerine Göre
   ��gücüne Kat�l�m Durumu (%), 15+Ya� 

Dönem
Okuryazar 
Olmayan

Lise Alt�
Lise ve 
Dengi

Üniversite

Kent K�r Kent K�r Kent K�r Kent K�r

2008-1 4,2 20,7 12,3 29,6 30,0 33,5 69,3 70,0
2008-2 5,6 27,6 13,2 37,5 32,2 34,8 69,6 72,8
2008-3 6,4 26,8 13,4 39,2 33,1 36,3 69,9 71,2
2008-4 5,4 21,9 13,5 34,3 32,4 37,4 70,1 73,9
2009-1 4,5 20,6 13,8 30,6 32,7 38,4 69,7 72,6
2009-2 5,6 24,8 14,7 39,2 33,3 40,6 70,2 76,3
2009-3 6,2 27,9 14,6 42,2 33,5 39,3 70,8 72,7
2009-4 6,1 25,6 15,2 37,4 32,5 37,6 70,8 77,7

Kaynak: TÜ�K, Hanehalk� ��gücü Anketleri Dönemsel Sonuçlar�,
   http://www.tuik.gov.tr

Not: Söz konusu tablo, taraf�m�zca hesaplanarak haz�rlanm��t�r.

Tablo 8 incelendi�inde, kriz döneminde kad�nlar�n e�itim 
düzeyi artt�kça gerek k�rsal kesimde gerekse kentlerde i�gü-
cüne kat�l�mlar�n�n da artt��� görülmektedir. Fakat k�rsal ke-
simde i�gücüne kat�l�m oran� her e�itim düzeyinde kentlere 
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nazaran daha fazlad�r. Kentlerde ve k�rsal kesimde i�gücüne 
kat�l�mdaki en bariz farkl�l�k dü�ük e�itim düzeylerinde bir 
di�er ifade ile lise alt� ve okuryazar olmama durumlar�nda 
ortaya ç�km��t�r. Okuryazar olmayan kad�nlar�n i�gücüne ka-
t�l�m�, k�rsal düzeyde kentlerden ortalama dört kat daha fazla 
gerçekle�irken, lise alt� e�itim düzeyinde bu fark ortalama iki 
kat olarak gerçekle�mi�tir. Bu durum, kriz döneminde ücret-
siz aile i�çili�inin kad�n i�gücüne kat�l�m�nda ve istihdam�nda 
hala önemli bir belirleyici oldu�unu göstermektedir. Bununla 
birlikte kentlerde i�gücüne kat�l�m�n, e�itim düzeyindeki dü-
�ü�le paralellik göstermesi, kentlerde ev kad�n� olarak kad�n-
lar�n ya�amlar�n� devam ettirdi�ini, ayr�ca kriz dolay�s�yla iç 
ve d�� talebin yol açt��� durgunluk nedeniyle i�ten ç�karmala-
r�n özellikle dü�ük e�itim düzeyine sahip kad�nlar� i�gücüne 
kat�l�mda etkiledi�i ve hatta bu kad�nlar� “cesareti k�r�lm�� i�-
gücü” kapsam�na soktu�u da söylenebilir. Lise ve üniversite 
e�itimi düzeyine sahip kad�nlar�n i�gücüne kat�l�m�n�n, kriz-
den fazla etkilenmedi�i gerek kentsel gerekse k�rsal düzeyde 
vurgulanabilir. Kriz döneminde söz konusu e�itim düzeyine 
sahip kad�nlar�n i�gücüne kat�l�mda ufak azalmalar ve art��-
lar görülse de istikrarl� bir düzeye sahip oldu�u söylenebilir. 
Bununla birlikte e�itim düzeyi artt�kça i�gücüne kat�l�mda 
kentlerde ve k�rsal düzeyde yak�nsaman�n gerçekle�ti�i de 
görülmektedir.

3.3. ��gücüne Kat�lmama Nedenleri

Bundan önceki bölümlerde vurguland��� üzere 2008 küre-
sel krizinde kad�nlar�n i�gücüne kat�l�m�, krizden önceki dö-
nemlere paralellik arz edecek �ekilde dü�ük gerçekle�mi�tir. 
Bu durum, yerle�im yeri, e�itim, ya� gibi faktörlerle de ortaya 
sunulmu�tur. Bunun d���nda ya�an�lan krizin her ne kadar 
� nans krizi olarak kabul edilse de ülkemizde reel sektörü 
daha derinden etkilemesi, üretimdeki daralman�n beraberin-
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de getirdi�i i�sizlik olgusu, darbo�azda olan kad�n i�gücünü, 
i�gücüne kat�l�mdan al�koyan en önemli faktörlerden biri ol-
mu�tur. 2008 küresel krizinde kad�nlar�n i�gücüne kat�lmama 
nedenleri, k�rsal ve kentsel düzeyde Tablo 9’da verilmi�tir.

Tablo 9: Kriz Döneminde Kad�nlar�n ��gücüne
   Dahil Olmama Nedenleri (%)

��gücüne Dahil Olmama Nedenleri
2008 2009

Kent K�r Kent K�r

�� Bulma Ümidi Olmayanlar 1,03 1,75 1,43 1,98

�� Aramay�p Çal��maya Haz�r Olanlar 3,93 4,12 4,11 5,12

Mevsimlik Çal��anlar 0,50 3,23 0,14 0,89

Ev ��leriyle Me�gul Olanlar 62,84 61,22 63,36 58,90

E�itim/Ö�retim 9,63 5,63 10,46 6,55

Emekli 4,43 0,96 4,92 1,18

Çal��amaz Halde Olanlar 7,96 19,09 7,55 20,40

Di�er 9,63 3,95 7,99 4,95

Kaynak: TÜ�K, Hanehalk� ��gücü Anketleri Dönemsel Sonuçlar�,
   http://www.tuik.gov.tr

Not: Söz konusu tablo, taraf�m�zca hesaplanarak haz�rlanm��t�r.

Tablo 9 incelendi�inde, kriz döneminde kad�nlar�n i�gücü-
ne kat�lmamas�nda en önemli faktörü, gerek kentsel gerekse 
k�rsal düzeyde ev i�leriyle me�gul olma bir di�er ifade ile ev 
han�m� olarak kabul edilme olu�turmaktad�r. Bu oran k�rsal 
kesimde kentlere göre biraz daha dü�ük olarak gerçekle�mi�-
tir. Ev i�leriyle me�gul olma faktörünün yüksek oranda olma-
s�, krizin de Türk kad�n�n�n toplumdaki statüsünü de�i�tir-
medi�i, kad�nlar�n çocuk bakma gibi ev i�leriyle daha ziyade 
me�gul oldu�unu ve ataerkil yap�n�n k�r�lamad���n�n bir gös-
tergesidir. Çocuk, hasta ve ya�l� bak�m�nda kamusal hizmet-
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lerin yetersizli�i ve ev i�lerinin kad�nlar�n asli görevi olarak 
görülmesi kad�n istihdam�n� olumsuz etkilemektedir. Yap�lan 
ara�t�rmalarda kad�nlar�n erkeklere göre zamanlar�n�n 6 kat� 
süreyi günlük ev ve bak�m islerine harcamakta oldu�u tespit 
edilmi�tir (ILO 2009).

  Kentlerde i�gücüne dahil olmamada e�itim ve di�er 
nedenler sonra gelmektedir. Fakat bu faktörlerin i�gücüne 
kat�lmamada etkisi s�n�rl�d�r. K�rsal kesimde e�itimin etkisi 
kentlere k�yasla daha s�n�rl� olmu�tur. K�rsal kesimde ev i�-
leriyle me�gul olma d���nda etkili olan di�er faktör ise çal�-
�amaz halde olanlar�n durumudur. Çal��amaz halde olanlar; 
engelliler, hastalar ve ya�l�lar gibi gruplar� kapsamaktad�r. 
Bu faktörün etkili olmas�, Türkiye’de k�rsal kesime yeterince 
sa�l�k hizmetlerinin götürülemedi�ini ve Tablo 3’de 2006 y�l� 
yani 2008 küresel krizi öncesi dönemde gerçekle�en de�erin 
de üzerinde oldu�unu, krizle birlikte bunun derinle�ip kad�n 
i�gücüne kat�l�m� olumsuz yönde etkiledi�i görülmektedir. 

4. SONUÇ VE ÖNER�LER

Genel olarak, bir ülkede istihdam edilenlerle i�sizlerin top-
lam�ndan olu�an i�gücü miktar�n�n toplam nüfusa oranlan-
mas�yla bulunan i�gücüne kat�l�m oran�, o ülkedeki i�gücü pi-
yasas�n�n seyri hakk�nda önemli bir göstergedir. Türkiye’de 
i�gücüne kat�l�m oran�, y�llar itibariyle sürekli dü�ü� göster-
mi�tir. Özellikle kad�nlar�n i�gücüne kat�l�m�nda dü�ü� daha 
sert ve dramatik olmu�tur. Bununla birlikte k�rsal kesimde 
i�gücüne kat�l�m, kentlere nazaran daha yüksek gerçekle�-
mi�tir. Kad�nlar�n i�gücüne kat�l�m�n�n dü�mesinde, ekono-
minin son otuz y�lda h�zl� dönü�üm geçirmesi etkili olmu�tur. 
Fakat sanayile�me ve kentle�me artmas�na ra�men istihdam-
da kad�na ayr�lan pay sürekli dü�ü� göstermi�tir. Dolay�s�yla 
kad�nlar�n özellikle kentlerde ev i�leriyle daha fazla me�gul 
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olmas� da bu durumdan kaynaklanm��t�r. Çocuk bak�m� so-
runu ve ataerkil yap�n�n bir di�er ifadeyle aile içinde bu yön-
de geleneklerin olmas�, bu durumu daha da etkilemi�tir. Öte 
yandan k�rsal kesimde i�gücüne kat�l�m�n daha fazla olma-
s�nda tar�m sektörünün ve dolay�s�yla ücretsiz aile i�çili�inin 
etkili oldu�u görülmektedir. Bununla birlikte e�itim düzeyin-
deki art��la birlikte kad�nlar�n i�gücü piyasas�nda daha aktif 
oldu�u ve kendine yer buldu�u da görülmektedir.

2008 küresel krizi Türkiye’de reel sektörü olumsuz yönde 
etkilemi�tir. �ç ve d�� talepteki daralmayla birlikte üretimin 
azalmas�, i�sizlik sorununun ortaya ç�kmas�na neden olmu� 
ve bu durum, i�gücü piyasas�na entegre olmada zorluk çeken 
kad�nlar�n konumunu daha da olumsuz etkilemi�. Kriz dö-
neminde her dört kad�ndan üçünün i�gücüne dahil olmad��� 
ortaya ç�km��t�r. Bu durum kentlerde neredeyse her be� ka-
d�ndan birinin i�gücüne dahil olmas� �eklinde gerçekle�mi�-
tir. K�rsal kesimde kad�n i�gücüne kat�l�m�n�n kentlere göre 
fazla olmas�, kriz döneminde istihdamda tar�m sektörünün 
pay�n�n sanayi ve hizmetler sektörüne göre daha etkili oldu-
�unu göstermektedir. Ayr�ca tar�m sektöründe istihdam art�-
��, kad�nlar aç�s�ndan ücretsiz aile i�çili�i durumunun artarak 
devam etmesine yol açm��t�r. Bununla birlikte daha önceki 
dönemlerle paralellik arz edecek �ekilde, e�itim düzeyindeki 
art��la birlikte i�gücüne kat�l�m�n artt��� da görülmektedir. Bu 
durum k�rsal kesimde kentlere göre daha fazla gerçekle�mi�-
tir. Yine di�er dönemlerle paralellik arz edecek �ekilde kad�n-
lar�n i�gücüne kat�lmamas�nda ev kad�nl��� olgusu en önemli 
faktörlerden biri olmu�tur.

Krizden ç�k�� amac�yla bu zamana kadar yedi adet önlem 
paketi aç�klanm��t�r. Her önlem paketi, reel sektörün önünü 
açacak ve istihdam artt�racak �ekilde planlanm��t�r. Fakat söz 
konusu paketlerde kad�n istihdam�na ve i�gücüne kat�l�m�na 
dair özel bir vurgu da bulunulmam��t�r. Türkiye’de kad�nlar�n 
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i�gücüne kat�l�m�n�n, ba�ta OECD ve AB olmak üzere pek çok 
geli�mi� ve geli�mekte olan ülke ortalamas�n�n alt�nda oldu-
�u dü�ünülürse, kad�nlar�n i�gücüne kat�l�m�na yönelik daha 
somut tedbirlerin al�nmas� gerekmektedir. �� Kanunu’nda bu 
alandaki düzenlemelere a��rl�k verilmelidir. Öte yandan ka-
d�nlar�n i�gücüne kat�lmamas�nda, ev i�leriyle me�gul olma, 
geleneksel aile yap�s� ve çocuk bak�m� gibi sorunlar ön pla-
na ç�kmaktad�r. Kad�nlar�n tek ba�lar�na üstlendi�i ev i�leri 
ve çocuk ve ya�l� bak�m� hizmetleri yükünün toplumsal bir 
sorumluluk olarak devlet-i�veren-erkekler taraf�ndan ortak 
payla��lmas�na olanak veren kurumsal düzenlemelere ihtiyaç 
oldu�u görülmektedir. Bu ba�lamda �� Yasas�nda belirtilen 
150 kad�n i�çi çal��t�ran i�yerlerine kre� açma zorunlulu�u 
getiren madde kad�n veya erkek 150 i�çi çal��t�ran i�yerleri 
olarak de�i�tirilmesi isabetli olacakt�r. Böylece hem i�veren-
leri kre� açma zorunlulu�u dolay�s�yla 150 i�çiden az kad�n 
i�çi çal��t�rmaya yönelten bu madde ayn� zamanda çocuk 
bak�m�n�n da sadece kad�nlara ait bir sorumluluk olarak gö-
ren cinsiyetçi bak�� aç�s�n�n kanunlara yans�mas�d�r. Ayn� 
zamanda i�çi say�s� aç�s�ndan madde kapsam� d���nda kalan 
i�yerlerinde ise çal��an ebeveynlerin çocuk bak�m hizmetleri 
aç�s�ndan desteklenmelerine yönelik olarak belediyeler, Milli 
E�itim Bakanl���, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Ku-
rumu gibi ilgili kurumlar�n 0-6 ya� aras� çocuklar için dü�ük 
ücretli ve kaliteli hizmet sa�lad��� kre�ler ve anaokullar� aç-
malar� için gerekli düzenlemelerin yap�lmas� gerekmektedir 
(KE�G, 2010). Ayn� �ekilde AB normlar� çerçevesinde çocuk 
bak�m hizmetinin kad�n ve erke�in ortak sorumlulu�unda 
oldu�unu gösteren ebeveyn izninin yasala�mas� da kad�n-
lar�n i�gücüne kat�l�m�n� olumlu etkileyecek bir düzenleme 
olacakt�r. E�itim düzeyi artt�kça kad�nlar�n i�gücüne kat�l�m�-
n�n artt��� dü�ünülürse, kad�nlar�n e�itimine yönelik sosyal 
aktivitelere ve kampanyalara devlet deste�i sa�lanmal�d�r. 
Bu konuda aileleri bilinçlendirecek çal��malara h�z verilmeli-



500

Makro Ekonomi ve �stihdam

dir. Zira günümüzde i�gücü piyasas� nitelikli eleman olmay� 
gerektirmektedir. Bu ba�lamda kad�nlar�n mesleki e�itim ve 
üniversite e�itimi gibi ihtiyaçlar�n�n kar��lanmas�nda devletin 
pozitif bir ayr�mc�l��a gitmesi gereklidir. �ayet e�itim düzeyi 
artt�kça, kentle�me ve sanayile�menin kriz sonras�nda yara-
taca�� istihdam olanaklar� ve di�er faydalardan kad�nlar�n 
da yararlanmas� mümkün olabilecektir. Ayr�ca ayr�mc�l���n 
da önüne geçilebilmeli ve i�e al�mda benzer niteli�e sahip er-
kek ve kad�nlarda kad�nlara hak tan�nmas� te�vik edilmelidir. 
Bununla birlikte, kad�nlar�n çal��mas�nda engel te�kil eden 
sa�l�k sorunlar� ve çocuk bak�m� gibi hususlarda devletin ko-
ruyucu önlemleri almas� da son derece önem arz etmektedir. 
Söz konusu önlemlerin al�nmas� ve kad�n istihdam�n�n art���, 
ülke ekonomisinin krizden daha güçlü bir �ekilde ç�kmas�na 
ve kalk�nman�n da temellerinin at�lmas�na yol açabilecektir. 
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ÖZET

Küresel ekonomik kriz önce sanayiciyi, sonra sanayicinin 
yat�r�m �evkini etkilemi�, dolay�s�yla en a��r darbeyi de is-
tihdama vurmu�tur. Yüzlerce ki�iye istihdam sa�layan birçok 
sanayi kurulu�u, kriz dönemlerinde ya üretim vardiyalar�n� 
dü�ürmekte, ya da üretimi durdurmaktad�r. Krizin üretim, 
yat�r�m ve istihdam üzerindeki bu etkilerini ha� 	 etmek, 
hatta yat�r�mc�y� krize ra�men yeni yat�r�mlara te�vik etmek 
amac�yla devletin çe�itli önlemler almas� ise bir zorunluluk-
tur. Çünkü i�sizlik, devletin aktif rolü ile çözülmesi gereken 
sorunlardan biridir.

Pek çok ülkede oldu�u gibi Türkiye’de de küresel krizin 
etkisi üretim hacminin daralmas� ve i�sizli�in artmas� �eklin-
de kendini göstermi�tir. Krizin bu etkilerinin ha� 	 etilmesi 
için yap�lmas� gereken; istihdam�n önündeki engellerin kald�-
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r�lmas�, istihdam ve yat�r�mlar�n te�vik edilmesi ve iç talebin 
canland�r�lmas�d�r. Kriz dönemlerinde ula��lmas� oldukça zor 
olan bu hede	 erin gerçekle�tirilmesi için ise tek yol; devletin 
aktif rol oynayarak, yat�r�m ve istihdam� te�vik etmeye yöne-
lik ç�karaca�� yasalar olmaktad�r.

Bu çal��man�n amac�, küresel ekonomik krizin y�k�c� etki-
lerini ha� 	 etmek amac�yla haz�rlanan düzenlemeleri, istihda-
m� te�vik noktas�nda de�erlendirmek ve Türkiye’de yat�r�m 
te�vik sistemi dâhilinde ç�kar�lan, 2006/10921 ve 2009/15199 
say�l� “yat�r�mlarda devlet yard�mlar� hakk�ndaki karar”lar�n 
ve kamuoyunda istihdam paketleri olarak bilinen 5763 ve 
5838 say�l� Kanunlar�n, amaçlar� ve içerikleri hakk�nda bilgi 
vererek, yap�sal bir sorun olan bölgesel e�itsizli�i gidermede 
ve istihdam yaratmada, bu kararlar�n ne ölçüde etkili olabile-
ce�i konusunda bir de�erlendirme yapmakt�r.

Anahtar Kelimeler: Ekonomik Kriz, Yat�r�m Te�vik Siste-
mi, �stihdam.

THE PREVENTION MEASURES OF THE GLOBAL
ECONOMIC CRISIS IMPACTS ON EMPLOYMENT
IN TURKEY: AN ASSESSMENT OF EMPLOYMENT

AND INVESTMENT INCENTIVES PACKAGE

ABSTRACT

The global economic crisis have effected � rst industrialists, 
then enthusiasm of the investment, hence deal the heaviest 
blow to the employment. Many industrial companies which 
employed hundreds of people, in times of crisis reduce 
production shift or stops the production. Crisis of production, 
investment and mitigate the effect on employment, in fact 
new investments despite the crisis and even investors in order 
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to encourage the government to take various measures are a 
necessity. Because unemployment is one of the problem to be 
solved with the active role of the state.

As in many countries, the impact of global crisis in Turkey 
and contraction of production capacity and showed itself in 
the form of increased unemployment. To alleviate the effects 
of the crisis; removing employment barriers, encourage 
employment and investments and also stimulate domestic 
demand has to be done. For the achieving this dif� cult aims 
in times of crisis, the only way is the state playing an active 
role, aimed at encouraging investment and employment and 
also enacted laws to aim these.

This study aimed the evaluation of the Law No: 
2006/10921 and the Law No: 2009/15199 “investment in state 
aid decisions” and which known in the public opinion as 
employment package Law No. 5763 and 5838. Before then the 
decision will be informed about the contents of the level of 
activity and employment impact will be discussed. 

KeyWords: Economic Crisis, Investmen Incentives, 
Employment.

G�R��

Sanayi devriminin ilk dönemlerinde üretim biçiminin ön-
gördü�ü yo�un i�gücü talebi nedeniyle liberal anlay���n i�siz-
li�e bak��� geçerliydi. Ancak hem tüketicilerin tercihlerindeki 
farkl�la�ma, hem de daralan piyasalar sonucu i�sizlik olgusu 
farkl� bir boyuta ta��nm��t�r. 1929 Dünya Ekonomik Buhran� 
ile birlikte yara alan liberal anlay��, devlet müdahalesini ön-
gören Keynesyen politikalar�n güç kazanmas� ve ekonominin 
tam istihdam düzeyinin alt�nda da dengede olabilece�inin 
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kan�tlanmas� ile i�sizli�e olan tavr�n� de�i�tirmek zorunda 
kalm��t�r. Ancak Keynesyen politikalar�n güç kaybetmesi ve 
stag	 asyon olgusuna çözüm bulunamamas� sonucu olu�an 
yeni liberal politikalarda i�sizli�in devletin aktif rolü ile çö-
zülmesi gereken bir sorun oldu�u görü�ü yerle�mi�tir. 

Devletin i�sizlik sorununun çözümünde bir merci olarak 
kabulü ile birlikte, istihdam olanaklar� s�n�rl� bireylerin ko-
runmas�, i�sizli�in yol açt��� sosyal sorunlar�n önüne geçilme-
si, yeterli düzeyde i� yarat�lmas� gibi konularda devletin baz� 
düzenlemelere gitti�i görülmektedir. Özellikle ekonomik 
kriz, sosyal çalkant� ve do�al afet dönemlerinde devletin hem 
istihdam�n sosyal yönü, hem de ekonomik gidi�at dü�ünü-
lerek istihdam� te�vik etti�i ve istihdam�n önündeki engelle-
ri azaltt��� görülmektedir. Bu anlay��, eme�in giderek de�er 
kaybetti�i ve reel ekonomi ile � nans ekonomisi aras�ndaki 
ba�lar�n iyice azald��� günümüzde oldukça önemli hale gel-
mi�tir. Devletin daha fazla müdahil oldu�u ekonomik süreç-
ten, daha az role sahip oldu�u bir sürece geçilmekle beraber, 
dünyada istihdam�n te�vik edilmesi noktas�nda devletlere 
özellikle küresel kriz sürecinde fazlaca rol biçildi�i bir döne-
me girildi�i gözlenmektedir. 

Türkiye aç�s�ndan küresel ekonomik krizin en önemli 
etkisi i�sizli�in artmas� ve istihdamdaki daralma olmu�-
tur. Bu anlamda küresel � nans krizi, yerel istihdam krizine 
dönü�mü�tür. %10’lardan %15’ler seviyesine yükselen i�-
sizli�in kriz sonras� sabitlenmesinden endi�e edilmektedir. 
Kapitalizmin do�as�nda kendisine yer bulan ve sistemin 
kendisini yenilemesine etki yapt��� bilinen ekonomik kriz 
olgusu, 2008 sonlar�nda küresel bir kriz �eklinde ortaya 
ç�km�� ve 1929 sonras� tüm dünyay� etkileyen en önemli 
durgunluk olarak kay�tlara geçmi�tir. “Great Recession” 
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olarak da ifade edilen küresel ekonomik kriz özellikle is-
tihdam ve i�sizlik boyutunda Türkiye’yi ciddi �ekilde etki-
lemi� ve bu do�rultuda önlemler al�nm��t�r. Bu çerçevede 
krize kar�� al�nan ilk önlemler i�gücü piyasas�na yönelik, 
istihdam�n önündeki engellerin azalt�lmas�, istihdam�n 
te�vik edilmesi ve yat�r�mlar ile iç talebi canland�rmak yö-
nünde olmu�tur. Birbirini tamamlay�c� niteli�e sahip istih-
dam ve yat�r�m te�vik paketlerinde öngörülen hede	 er ile 
devlet, birtak�m düzenlemeler yaparak yat�r�mlar� te�vik 
etmektedir. Çal��man�n amac� kamuoyunda istihdam pa-
keti olarak bilinen düzenlemeler ile yat�r�m te�vik paketle-
rinin istihdam perspekti� nde genel bir de�erlendirmesini 
yapmakt�r.

A. 2006/10921 say�l� YATIRIMLARDA DEVLET
 YARDIMLARI HAKKINDA KARAR:
 2001 Krizi Sonras� Getirilen Paket Yeniden
 Düzenleniyor

Bakanlar Kurulu’nun 06.10.2006 tarihli Resmi Gazete’de 
yay�mlanan 2006/10921 say�l� Karar� ile bu Karar’a ekli “Ya-
t�r�mlarda Devlet Yard�mlar� Hakk�nda Karar”�n amac�; 
“Kalk�nma Planlar� ve Y�ll�k Programlarda öngörülen hedef-
ler ile Avrupa Birli�i normlar� ve uluslararas� anla�malara uy-
gun olarak tasarru	 ar� katma de�eri yüksek, ileri ve uygun 
teknolojileri kullanan yat�r�mlara yönlendirmek, istihdam 
yaratmak, yat�r�m e�iliminin devaml�l���n� ve sürdürülebi-
lir kalk�nmay� sa�lamak, bölgeleraras� dengesizliklerin gi-
derilmesini temin etmek, küçük ve orta ölçekli i�letmelerin 
uluslararas� düzeyde rekabet edebilmelerini teminen yat�r�m, 
üretim, kalite ve standartlar�n� art�rmalar�n� ve istihdam ya-
ratmalar�n� sa�lamak, çevre korumaya yönelik yat�r�mlar, 
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ileri teknoloji gerektiren yat�r�mlar ile bu yat�r�mlara ili�kin 
ara�t�rma ve geli�tirme faaliyetlerini desteklemek” olarak be-
lirlenmi�tir.

Bu amaçtan hareketle 2002/4367 say�l� kararda belirlenen; 
gümrük vergisi ve toplu konut fonu istisnas�, yat�r�m indiri-
mi, katma de�er vergisi istisnas�, vergi, resim ve harç istisna-
s� ile kredi tahsisi destek unsurlar�, 2006/10921 say�l� karar-
da; gümrük vergisi mua� yeti, katma de�er vergisi istisnas� 
ve faiz deste�i olarak belirlenmi�tir. Dolay�s�yla, 2002/4367 
say�l� kararda yer alan destek unsurlar�ndan, yat�r�m indiri-
mi, vergi, resim ve harç istisnas� ile kredi tahsisi destekleri-
ne 2006/10921 say�l� kararda yer verilmemi�, bunun yerine 
2002/4367 say�l� kararda yer almayan faiz deste�i müessesesi 
getirilmi�tir.

Getirilen faiz deste�i uyar�nca; kalk�nmada öncelik-
li yörelerde yap�lacak yat�r�mlar�n, Küçük ve orta ölçekli 
i�letmelerin(KOB�) yapaca�� yat�r�mlar�n ve ara�t�rma – 
geli�tirme(AR-GE) ve çevre konular�nda yap�lacak yat�r�m-
lar�n gerçekle�tirilmesi için bankalardan (kat�l�m bankalar� 
dahil) kullan�lacak en az 1 y�l vadeli yat�r�m kredileri ile ilgili 
olarak ödenecek faizin veya kâr pay�n�n TL cinsi kredilerde 5 
puan�, döviz kredilerinde ise 2 puan�, Hazine Müste�arl���nca 
uygun görülmesi halinde azami ilk 4 y�l için bütçe kaynakla-
r�ndan kar��lanacakt�r. 

AR-GE konusunda yap�lacak yat�r�mlar�n gerçekle�tiril-
mesi için ise, Hazine Müste�arl���nca uygun görülen i�letme 
malzemelerinin teminine yönelik olarak bankalardan kulla-
n�lacak en az 6 ay ve en çok 12 ay vadeli i�letme kredileri ile 
ilgili olarak; Türk Liras� cinsi kredilerde ödenecek faizin veya 
kâr pay�n�n 5 puan�, döviz kredilerinde ise 2 puan� bütçe kay-
naklar�ndan kar��lanacakt�r. Ancak, proje baz�nda bütçe kay-
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naklar�ndan kar��lanabilecek azami yat�r�m kredisi faizi des-
te�i miktar�, AR-GE ve çevre yat�r�mlar� için 300 bin TL, KOB� 
yat�r�mlar� için 200 bin TL, kalk�nmada öncelikli yörelerde 
yap�lacak yat�r�mlar için 1 milyon TL; AR-GE yat�r�mlar�na 
yönelik i�letme kredisi faizi deste�i için 100 bin TL ile s�n�rl� 
olacakt�r. Finansal kiralama �irketleri arac�l���yla yap�lacak 
yat�r�mlar ile kullan�lm�� makine ve teçhizat için ise faiz des-
te�i verilmemektedir.

Gümrük vergisi mua� yeti konusunda; 2002/4367 say�-
l� Karar’da makine ve teçhizat bedelinin %5’ini geçmemek 
kayd�yla yedek parçalara tan�nan gümrük vergisi mua� ye-
ti 2006/10921 say�l� Karar’la yürürlükten kald�r�lm��, te�vik 
belgesi kapsam�nda yap�lacak makine ve teçhizat ithal ve yer-
li teslimleri de katma de�er vergisinden muaf tutulmu�tur.

2002/4367 say�l� karara göre yat�r�m te�vikinde destek 
unsurlar� konusunda baz� de�i�iklikler ve yeni düzenleme-
ler getiren 2006/4367 say�l� karar, bu destek unsurlar�ndan 
yararlanabilmek, dolay�s�yla Müste�arl�kça makro ekonomik 
programlar, arz-talep dengesi, sektörel, mali ve teknik yönden 
yap�lacak de�erlendirmeler sonucunda yat�r�m projesinin uy-
gun görülmesi ve tebli�le belirlenecek ilke ve ölçütler içinde 
kal�nmas� ko�ulu ile te�vik belgesine hak kazanabilmek için 
gerekli olan asgari sabit yat�r�m tutarlar�nda da de�i�ikli�e 
gitmi�tir.

2002/4367 say�l� karara göre; asgari sabit yat�r�m tutar�, 
kalk�nmada öncelikli yörelerde yap�lacak yat�r�mlarda 200 
bin Türk Liras�, di�er yörelerde yap�lacak yat�r�mlarda 400 bin 
Türk Liras� olarak uygulanmakta, � nansal kiralama �irketleri 
arac�l���yla yap�lacak yat�r�mlarda ise bu tutarlar�n %25’i ola-
rak uygulanmaktayd�. 2000/1822 say�l� kararda küçük ve orta 
ölçekli i�letmeler için ise bu miktar azami 400 bin TL olarak 
belirlenmi�ti. 2006/10921 say�l� kararda ise, te�vik belgesi ala-
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bilmek ve dolay�s�yla destek unsurlar�ndan yararlanabilmek 
için gerekli olan asgari sabit yat�r�m tutarlar� a�a��daki gibi 
de�i�tirilmi�tir: 

a) Kapsam� müste�arl�kça tebli�le belirlenecek KOB�’lerin 
yat�r�mlar�nda asgari 200 bin Türk Liras�, azami 2 milyon 
Türk Liras�, 

b) KOB� kapsam�na girmeyen i�letmelerin yat�r�mlar�nda as-
gari 1 milyon Türk Liras�,

c) Finansal kiralama �irketleri arac�l���yla yap�lacak yat�-
r�mlarda, � nansal kiralama �irketleri için ise 200 bin Türk 
Liras�’d�r.

2006/10921 say�l� karar öncesi, daha önceki y�llarda dü-
zenlenen te�vik belgeleri ile ilgili uygulamalarda söz konusu 
belge hangi Karar’a istinaden verildiyse o Karar çerçevesinde 
uygulamaya devam edilecektir. Ancak, talep edilmesi halinde 
faiz deste�i hariç olmak üzere 2006/10921 say�l� Karar ve bu 
Karar’a istinaden ç�kar�lacak tebli�in lehe gelen hükümleri-
nin uygulanmas� da mümkün olacakt�r.

2002/4367 say�l� karar�n 17’nci maddesi uyar�nca te�vik 
belgesi kapsam� ithal makine ve teçhizat�n 5 y�l, yerli maki-
ne ve teçhizat�n ise 2 y�l süre ile Hazine Müste�arl���’n�n izni 
olmaks�z�n devir, temlik, sat�� ve ihrac� yap�lamamaktayd�. 
2006/10921 say�l� karar�n 13’üncü maddesinde ise yat�r�m 
tamamlama vizesi yap�lm�� te�vik belgesi kapsam�ndaki 
makine ve teçhizat�n, devir, sat��, ihraç veya kiralanmas� söz 
konusu yat�r�m mallar�n�n teminini takiben 3 y�l� doldurmu� 
olmas� halinde serbest oldu�u hükmü yer almaktad�r. Ancak 
3 y�ll�k sürenin doldurulup doldurulmad���na bak�lmaks�z�n, 
tamamlama vizesi yap�lmam�� te�vik belgeleri kapsam�ndaki 
makine ve teçhizat�n, yat�r�m�n bütünlü�ünün bozulmamas� 
kayd�yla veya bütünü ile birlikte; Te�vik belgeli bir ba�ka ya-
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t�r�m için devri, Te�vik belgesi olmayan bir ba�ka yat�r�mc�ya 
sat���, �hrac� veya Kiralanmas� Hazine Müste�arl���n�n iznine 
ba�lanm��t�r.

Son olarak; te�vik belgesi kapsam� yat�r�mlar�n proje ba-
z�nda yap�lacak de�erlendirme sonucunda öngörülecek süre-
de gerçekle�tirilmesi gerekmektedir. Ancak yat�r�m�n öngö-
rülen sürede gerçekle�tirilememesi halinde te�vik belgesinde 
kay�tl� ilk sürenin yar�s� kadar ek süre verilebilecektir. 

B. 2009/15199 say�l� YATIRIMLARDA
 DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR:
 Daha Kapsaml� ve Etkili Yeni Te�vik Yasas�

2001 krizinin etkilerinin k�smen de olsa giderilmeye çal�-
��ld��� 2002 ve 2006 tarihli yat�r�m paketlerinin ard�ndan 2008 
y�l�n�n son aylar�nda ortaya ç�kan ve dünyan�n birçok ülke-
sini oldu�u gibi Türkiye’yi de olumsuz yönde etkileyen eko-
nomik krizin bir anda allak bullak etti�i yat�r�m iklimi yeni 
ve daha kapsaml� bir yat�r�m te�vik paketine ihtiyac� körük-
lemi�tir. Bunun sonucunda kamuoyunda Yeni Te�vik Yasas� 
olarak bilinen “Yat�r�mlarda Devlet Yard�mlar�, Aktif ��gücü 
Programlar�n�n Güçlendirilmesi ve Kredi Garanti Deste�i” 
paketine ili�kin düzenleme, 2009/15199 Say�l� “Yat�r�mlarda 
Devlet Yard�mlar� Hakk�nda Karar”’�n 16 Temmuz 2009’da 
yay�nlanmas� ile somut hale gelmi� ve 28 Temmuz 2009’da 
yay�nlanan “Yat�r�mlarda Devlet Yard�mlar� Hakk�nda Kara-
r�n Uygulanmas�na ili�kin Tebli�” ile konuya ili�kin esaslar 
belirlenmi�tir.

2008 krizinin olumsuz etkilerinin yan� s�ra yeni ve daha 
kapsaml� bir te�vik yasas�na ihtiyac� körükleyen nedenlerden 
bir di�eri de; 2006/10921 say�l� te�vik yasas�n�n, 2002/4367 
say�l� yasaya göre kapsam�n�n geni�letilmesine ra�men yat�-
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r�mc�y� beklenilen düzeyde te�vik edememesidir. Gerçekten 
de Tablo 1’de de görüldü�ü gibi 2007- 2010 y�llar� aras� Ocak-
Temmuz dönemleri kar��la�t�r�ld���nda; gerek verilen te�vik 
belgelerinin miktar�, gerekse istihdam rakamlar� aç�s�ndan 
2009/15199 say�l� te�vik yasas�n�n ilk etkilerinin görülmeye 
ba�land��� 2010 y�l� ilk 6 ay�nda önemli bir art�� göze çarp-
maktad�r. 

Tablo 1: 2007-2010 Y�llar� Ocak-Temmuz Aylar� Aras�nda
   Verilen Yat�r�m Te�vik Belgelerinin Sektörel
   Da��l�m� ve �stihdam Rakamlar�

Belge Say�s�

Tar�m Madencilik �malat Enerji Hizmetler Toplam

2007 41 80 875 55 436 1.487

2008 44 105 1.042 79 395 1.665

2009 29 67 392 60 204 752

2010 203 157 1.320 92 636 2.408

�stihdam

2007 1.444 2.870 46.068 2.608 20.672 73.662

2008 1.917 3.945 34.141 3.300 21.695 64.998

2009 1.119 1.822 14.493 667 11.315 29.416

2010 6.882 3.256 40.480 1.263 23.761 75.642

Kaynak: T.C. Hazine Müste�arl���, http://www.hazine.gov.tr

2006/10921 say�l� karara göre çok daha kapsaml� ve etki-
li olan ayr�ca Türkiye’yi geli�mi�lik düzeyine göre 4 bölgeye 
ay�rarak, bölgesel bir te�vik sistemi uygulayan 2009/15199 
say�l� yeni te�vik yasas�; kalk�nma planlar� ve y�ll�k prog-
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ramlarda öngörülen hede	 er ile uluslararas� anla�malara 
uygun olarak, tasarru	 ar� katma de�eri yüksek yat�r�mlara 
yönlendirmek, üretimi ve istihdam� art�rmak, yat�r�m e�ili-
minin devaml�l���n� ve sürdürülebilir kalk�nmay� sa�lamak, 
uluslararas� rekabet gücünü art�racak teknoloji ve AR-GE içe-
ri�i yüksek büyük ölçekli yat�r�mlar� özendirmek, do�rudan 
yabanc� sermaye yat�r�mlar�n� art�rmak, bölgesel geli�mi�lik 
farkl�l�klar�n� gidermek/en aza indirmek, çevre korumaya 
yönelik yat�r�mlar ile AR-GE faaliyetlerini desteklemek ama-
c�yla ç�kar�lm�� ve karar�n 21.maddesi ile 2006/10921 say�l� 
karar yürürlükten kald�r�lm��t�r.

Yeni te�vik sistemi 3 ana ba�l�k üzerinde olu�turulmu�tur. 
Bunlar; Büyük ölçekli yat�r�mlar�n te�viki sistemi, bölgesel 
te�vik sistemi, genel te�vik sistemidir.

 Büyük proje yat�r�mlar�n�n te�viki ile Teknoloji ve AR-
GE kapasitesini art�racak ve rekabet üstünlü�ü sa�layacak, 
sektörüne göre farkl� büyüklüklerde tan�mlanm��, büyük öl-
çekli yat�r�mlara yönelik bir te�vik sisteminin olu�turulmas� 
amaçlanm�� olup, bu tür yat�r�mlar bütün bölgelerde te�vik 
edilmi�tir. Buna göre; 50 Milyon TL’nin üzerinde asgari sabit 
yat�r�m tutar� bulunan 12 ayr� yat�r�m alan�, büyük ölçekli ya-
t�r�m olarak belirlenmi�tir.

Yeni kararla getirilen en önemli ve en çok ele�tirilen dü-
zenlemelerden biri ku�kusuz; yat�r�m destek unsurlar�n�n 
uygulanmas� aç�s�ndan 28/8/2002 tarihli ve 2002/4720 say�l� 
Bakanlar Kurulu Karar�nda yer alan �statistiki Bölge Birimle-
ri S�n�	 and�rmas� (�BBS)-Düzey 2 esas al�narak Türkiye’nin 4 
bölgeye ayr�lmas�d�r. Yeni te�vik sisteminde; sosyo-ekonomik 
geli�mi�lik seviyeleri dikkate al�narak Türkiye, 26 düzey 2 
bölgesi ve 4 ana bölgede tasnif edilmi�tir. Bölgelerin geli�mi�-
lik seviyelerine göre yard�m yo�unluklar�/te�vikler de fark-
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l�la�t�r�lm��t�r. Ayr�ca desteklenecek sektörler, bölgelerin po-
tansiyelleri ve ekonomik ölçek büyüklükleri dikkate al�narak 
tespit edilmi�tir.

Bu s�n�	 and�rma do�rultusunda; 1. Bölgede, a��rl�kl� ola-
rak motorlu kara ta��tlar� ve yan sanayi, elektronik, ilaç, ma-
kine imalat ve t�bbi, hassas ve optik alet yat�r�mlar� gibi yük-
sek teknoloji gerektiren yat�r�mlar desteklenirken, 2. Bölgede 
nispeten teknoloji yo�un sektörler desteklenecektir. Bu çerçe-
vede; a��rl�kl� olarak, makine imalat, ak�ll� çok fonksiyonlu 
tekstil, metalik olmayan mineral ürünler (cam, seramik, karo, 
yal�t�m malzemeleri vb) kâ��t, g�da ve içecek imalat� sektör-
leri te�vik edilecektir. 3. ve 4. Bölgelerde ise; tar�m ve tar�ma 
dayal� imalat sanayi, konfeksiyon, deri, plastik, kauçuk, me-
tal e�ya gibi emek yo�un sektörlerin yan� s�ra turizm, sa�l�k 
ve e�itim yat�r�mlar� da te�vik edilecektir.

Bölgelere ay�rma konusundaki düzenlemeye getirilen 
ele�tiriler; ayn� bölge kapsam�na al�nan illerin geli�mi�lik 
düzeyleri aras�nda ciddi farklar bulunmas�ndan kaynaklan-
maktad�r. Ele�tirilere göre; iller aras�nda haks�z bir rekabete 
yol aç�lacak ve yat�r�mlar belli yerlerde yo�unla�acakt�r. Do-
lay�s�yla daha üst bir bölgeye yerle�tirilen baz� illerin yeri, 
ekonomik imkânlar� gözetildi�inde, daha alt bir bölgeye kay-
d�r�lmal�d�r.

Örne�in; IV. bölgede yer alan Do�u ve Güneydo�u Ana-
dolu bölgelerine Trabzon da dahil edilmi�tir. ��sizlik oran�n�n 
2009 y�l� itibariyle %6,1 oldu�u Trabzon gibi limana sahip bir 
�ehir ile i�sizlik oran�n�n %22,1 oldu�u ��rnak, %14,2 oldu�u 
Bitlis ve %19,4 oldu�u Hakkari’nin (TÜ�K, Hanehalk� ��gücü 
Anketi Bölgesel Sonuçlar�, 2009) ayn� grupta yer almas� yanl�� 
bir uygulamad�r. Çünkü Trabzon varken kimse ��rnak’a yat�-
r�m yapmayacakt�r.
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Tablo 2: IV. Bölge 2010 Y�l� Ocak-Temmuz Aylar�nda
   Verilen Yat�r�m Te�vik Belgelerinin Trabzon
   ��rnak-Bitlis ve Hakkâri �lleri Aras�ndaki
   Da��l�m�

Genel Te�vik Sistemi

�l Sektör Belge Say�s� Sabit Yat�r�m 
(TL)

�stihdam 
(ki�i)

TRABZON

Madencilik 1 3.400.000 30
�malat 8 14.269.120 83
Enerji 2 77.880.000 20
Hizmet 4 6.127.500 16

Toplam 15 101.676.620 149
�IRNAK Madencilik 1 2.300.000 20

�malat 1 16.370.000 30
Hizmetler 1 5.650.800 --

Toplam 3 24.320.800 50
B�TL�S �malat 3 18.431.870 80

Hizmetler 2 1.925.310 20
Toplam 5 20.357.180 100

HAKKAR�

Tar�m 1 560.000 11
Madencilik 1 3.500.000 26
�malat 1 8.522.000 25
Hizmetler 2 1.135.200 8

Toplam 5 13.717.200 70
Bölgesel Yat�r�mlar

TRABZON
Madencilik 2 15.630.000 34
�malat 5 13.076.128 87
Hizmetler 10 47.552.242 333

Toplam 17 76.258.370 454
�IRNAK �malat 2 16.169.050 70
Toplam 2 16.169.050 70

B�TL�S
Madencilik 1 3.630.000 10
�malat 2 5.077.810 55
Hizmetler 1 4.000.000 10

Toplam 4 12.707.810 75
HAKKAR� Hizmetler 1 550.386 4
Toplam 1 550.386 4

Kaynak: T.C. Hazine Müste�arl���, http://www.hazine.gov.tr 
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Tablo 2’de de görüldü�ü gibi yat�r�mc�, ayn� düzey bölge-
ler aras�nda yer alan Trabzon, ��rnak, Bitlis ve Hakkâri illeri 
aras�nda 2009 verilerine göre; liman�n�n 679 bin ton ihracat ve 
1 milyon 116 bin ton ithalat gerçekle�tirdi�i Trabzon’u tercih 
etmi�tir (Denizhaber, 2010). 

2009/15199 say�l� kararla getirilen bir ba�ka düzenleme-
ye göre; her bölgede her sektör te�vik kapsam�na al�nmad��� 
gibi, karar ekinde belirtilen tar�m ve tar�msal sanayi, imalat 
ve madencilik yat�r�mlar� ve hizmetler sektörü dahilindeki 
baz� yat�r�mlar�n genel te�vik sisteminden te�vik edilmeyece-
�i, tar�m ve tar�msal sanayi ile hizmetler sektöründeki baz� 
yat�r�mlar�n ise te�vikinin belirli �artlara ba�land��� görül-
mektedir.

Te�vik edilmeyecek yat�r�m konular� ile aranan �artla-
r� sa�layamayan yat�r�m konular� hariç olmak üzere, asgarî 
sabit yat�r�m tutar�n�n üzerindeki tüm yat�r�mlar ise, (Asgari 
sabit yat�r�m tutar�n�n I inci ve II nci bölgelerde 1milyon TL, 
III üncü ve IV üncü bölgelerde ise 500 bin TL tutar�nda olmas� 
gerekir.), bölgesel ayr�m yap�lmaks�z�n gümrük vergisi mua-
� yeti ile katma de�er vergisi istisnas�ndan yararlanacaklard�r. 
Bu hüküm ile büyük ölçekli yat�r�mlar ve bölgesel destekler 
kapsam�na giren yat�r�mlarda destek kapsam�na al�nm��t�r.

Yat�r�mc�lar�n yeni te�vik sisteminden ve bu sistem kap-
sam�ndaki destek unsurlar�ndan yararlanabilmeleri için, 
Yat�r�mlarda Devlet Yard�mlar� Hakk�ndaki Karar ve Tebli� 
kapsam�nda Yat�r�m Te�vik Belgesi al�nmas� zorunlulu�u bu-
lunmaktad�r. Yat�r�m Te�vik Belgesi al�m�ndan önce gerçek-
le�tirilen harcamalar�n te�vik belgesi kapsam� destek unsurla-
r�ndan yararland�r�lmas� da mümkün bulunmamaktad�r.

2006/10921 say�l� kararda belirlenen destek unsurlar�, 
2009/15199 say�l� yeni karar ile geni�letilerek; gümrük ver-
gisi mua� yeti, katma de�er vergisi istisnas� ve faiz deste�ine; 
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vergi indirimi, sigorta primi i�veren hissesi deste�i ve yat�r�m 
yeri tahsisi ilave edilmi�, bu destek unsurlar�ndan yararlan-
d�rma konusunda ise, Tablo 3’de görüldü�ü gibi bölgesel bir 
ayr�ma gidilmi�tir.

Tablo 3: Destek Unsurlar�ndan Yararlanma

Büyük Ölçekli Yat�r�mlar
Aç�s�ndan Destek Unsurlar�:

a) Gümrük vergisi mua� yeti,
b) KDV istisnas�,
c) Vergi indirimi,
ç) Sigorta primi i�veren hissesi deste�i,
d) Yat�r�m yeri tahsisi

Bölgesel Te�vik Sistemi
Aç�s�ndan Destek Unsurlar�:
a) 1. ve 2. Bölgelerde:

a) Gümrük vergisi mua� yeti,
b) KDV istisnas�,
c) Vergi indirimi,
ç) Sigorta primi i�veren hissesi deste�i,
d) Yat�r�m yeri tahsisi

Bölgesel Te�vik Sistemi
Aç�s�ndan Destek Unsurlar�:
b) 3. ve 4. Bölgelerde:

a) Gümrük vergisi mua� yeti,
b) KDV istisnas�,
c) Vergi indirimi,
ç) Sigorta primi i�veren hissesi deste�i,
d) Yat�r�m yeri tahsisi,
e) Faiz deste�i

Tekstil Konfeksiyon ve Haz�r Giyim, 
Deri ve Deri Mamulleri Sektörleri 
Ta��nma Deste�i Aç�s�ndan Destek 
Unsurlar�:

a) Gümrük vergisi mua� yeti,
b) KDV istisnas�,
a) Vergi indirimi,
b) Sigorta primi i�veren hissesi deste�i,
c) Yat�r�m yeri tahsisi,
d) Ta��nma giderleri deste�i

Yeni te�vik paketinde destek unsurlar�ndan; gümrük ver-
gisi mua� yeti ve katma de�er vergisi istisnas�n�n içeri�i ko-
nusunda önemli de�i�iklikler yap�lmazken, faiz deste�i konu-
sunda bölgesel bir ayr�ma gidildi�i ve bölgesel desteklerden 
yararlanacak yat�r�mlar ile bölge ayr�m� olmaks�z�n AR-GE ve 
çevre yat�r�mlar� kapsam�nda kullan�lacak en az 1 y�l vadeli 
kredilerde veya � nansal kiralama sözle�melerinde azami ilk 
5 y�l için uygulanmak üzere faizin veya kar pay�n�n belirli bir 
k�sm�n�n Hazine kaynaklar�ndan kar��lanmas� öngörülmü�-
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tür. Bununla birlikte, bölgesel desteklerden yararlanacak yat�-
r�mlar için bankalardan kullan�lacak en az bir y�l vadeli kredi-
lerin te�vik belgesinde kay�tl� sabit yat�r�m tutar�n�n %70’ine 
kadar olan k�sm� için;

a) Faiz deste�i, III. bölgede yer alacak yat�r�mlarda TL cinsi 
kredilerde 3 puan ve döviz kredilerinde 1 puan, IV. bölge-
de yer alacak yat�r�mlar için TL cinsi kredilerde 5 puan ve 
döviz kredilerinde 2 puan ve en fazla 500.000 TL olmak 
üzere uygulanacakt�r.

b) Bölge ayr�m� yap�lmaks�z�n ara�t�rma ve geli�tirme yat�-
r�mlar� ile do�rudan ticarî mal üretimine yönelik olmayan, 
mevcut veya gerçekle�tirilecek tesisin kat�, s�v� veya gaz 
gibi at�klar�n�n temizlenmesi veya yok edilmesine yönelik 
çevre yat�r�mlar�nda kullan�lacak kredilerde ise faiz deste-
�i; TL cinsi kredilerde 5 puan ve döviz kredilerinde 2 puan 
ve en fazla 300.000 TL olmak üzere uygulanacakt�r.

Faiz deste�i uygulanacak yat�r�m tutar� toplam sabit yat�-
r�m tutar�n�n en fazla %70’i olarak uygulanabilir. Ayn� te�vik 
belgesi kapsam�ndaki yat�r�m için faiz deste�i uygulamas�na 
yönelik olarak birden fazla banka talepte bulunamaz veya � -
nansal kiralama i�lemi yap�lamaz.

Te�vik belgelerinde faiz deste�inin öngörülmü� olmas� 
do�rudan faiz deste�inden yararlanmaya hak olu�turma-
maktad�r. Faiz deste�inden yararlan�lmas� için banka taraf�n-
dan kredinin kulland�r�lmas�n�n öngörülmesi, banka taraf�n-
dan yap�lacak müracaat�n da Müste�arl�k taraf�ndan uygun 
görülmesi gerekmektedir.

Yeni Te�vik paketiyle getirilen yeni bir destek unsuru ise; 
vergi indirimi uygulamas�d�r. Vergi indiriminden yararlan-
d�rmada bir yandan bölgesel bir ayr�ma gidilirken, di�er yan-
dan da 31.12.2010 tarihinden sonra ba�lanacak yat�r�mlar ile 
bu tarihten önceki yat�r�mlar için Tablo 4’de görüldü�ü gibi 
farkl� vergi indirimi ve yat�r�ma katk� oranlar� belirlenmi�tir.
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Tablo 4: Yat�r�ma Katk� ve Vergi �ndirim Oranlar�

31.12.2010 Tarihinden Sonra Ba�lanacak Yat�r�mlar

Bölgesel Uygulama Büyük Ölçekli Yat�r�mlar

Bölgeler
Yat�r�ma 

Katk� Oran� 
(%)

Kurumlar 
Vergisi veya 
Gelir Vergisi 

�ndirim 
Oran� (%)

Yat�r�ma 
Katk� Oran� 

(%)

Kurumlar 
Vergisi veya 
Gelir Vergisi 

�ndirim 
Oran� (%)

I. 10 25 25 25
II. 15 40 30 40
III. 20 60 40 60
IV. 25 80 45 80

Te�vik Belgesi Kapsam�nda 31.12.2010 Tarihine Kadar Ba�lanan Yat�r�mlar

I. 20 50 30 50
II. 30 60 40 60
III. 40 80 50 80
IV. 60 90 70 90

Kaynak: 2009/15199 Say�l� Yat�r�mlarda Devlet Yard�mlar� Hakk�nda
     Karar, mad.10.

Yukar�daki tablodan hareketle; örne�in; te�vik belgesi kap-
sam�nda III. Bölgede yap�lan ve 31.12.2010 tarihinden önce 
tamamlanan 500.000 TL’lik bir yat�r�m için uygulanacak yat�-
r�ma katk� oran� %40 olacakt�r. Ba�ka bir deyi�le; yap�lan ya-
t�r�m�n (500.000 TL x % 40 =) 200.000 TL tutarl�k k�sm�, devlet 
taraf�ndan desteklenmi� olacakt�r. Kurumlar Vergisi aç�s�ndan 
indirimli oran ise �u �ekildeki formüle göre hesaplanacakt�r; 
�ndirimli oranl� kurumlar vergisi= (Normal Kurumlar Vergisi 
oran�-(Normal Kurumlar Vergisi oran�x0.80). Buna göre, in-
dirimli Kurumlar Vergisi oran�; (0.20-(0.20x0.80)= 0.04 olarak 
uygulanacakt�r. Böyle bir durumda faydalan�lan vergi indiri-
mi; (20-4)= 16 birim olarak hesaplanacakt�r.
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Bilindi�i üzere, kurumlar vergisi oran� %20’dir. Gelir ver-
gisi ise %15 ile %35 aras�nda de�i�en tarifeye göre al�nmak-
tad�r. Örne�imizde yat�r�m yapan�n kurum oldu�unu kabul 
edersek, yap�lan bu yat�r�mlardan elde edilecek kazançlar 
%20 oran�nda de�il, (%80 indirim yap�lmak suretiyle) %4 ora-
n�nda vergilendirilecektir.

Vergi indirimi konusunda paketin getirdi�i önemli düzen-
lemelerden biri de; tekstil, konfeksiyon ve haz�r giyim, deri 
ve deri mamulleri sektörlerinde I. ve II. Bölgelerde yer alan 
illerde faaliyette bulunan i�letmelerin IV. Bölgedeki illere 
31/12/2010 tarihine kadar bütünüyle ta��nmas� ve en az 50 
ki�ilik istihdam sa�lanmas� halinde bu tesisler için; Kurumlar 
vergisi veya gelir vergisinin 5 y�l süreyle %75 oran�nda indi-
rimli olarak (bir di�er ifadeyle kurumlar vergisi %20 yerine 
%5 olarak) uygulanaca��d�r. Uygulamada tekstil gibi birçok 
ara elaman�n çal��t��� bir sektörü do�u ve güney do�uya kay-
d�rmak, bu iki bölgedeki i�gücünün hem say�ca çoklu�u hem 
de vas�f düzeyinin dü�üklü�ü göz önüne al�nd���nda oldukça 
yerinde gözükmektedir. Üstelik bu sayede i�sizlik oranlar�n�n 
en yüksek oldu�u Do�u ve Güneydo�u illerinde istihdam�n 
artt�r�lmas� ve bu bölgelerin sosyo-ekonomik ya�am stan-
dartlar�n�n yükseltilmesi hede	 enmektedir. Bu düzenleme-
ye ili�kin getirilen ele�tiriler ise; tek ba��na vergi indiriminin 
yat�r�mc�lar� az geli�mi� bölgelere çekmeyece�i yönündedir. 
Bilindi�i gibi yat�r�m yerinin belirlenmesinde te�vikler tek 
ba��na belirleyici bir unsur de�ildir. Alt yap�, pazara uzakl�k, 
hammadde ve enerji kaynaklar�, al���lm�� mü�teri, banka ili�-
kileri ve vas�	 � eleman varl��� gibi çe�itli parametreler dikkate 
al�nmaktad�r.

2009/15199 say�l� te�vik paketiyle uygulama alan� bulan 
bir di�er destek unsuru; süresi 4 bölge için ayr� ayr� belirlen-
mi� olan, sigorta priminde i�veren hissesi deste�i sa�lanmas�-
d�r. Bu düzenleme, istihdam� te�vik amac� bak�m�ndan; 5763 
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say�l� Kanunla yürürlü�e giren istihdam paketiyle getirilen 
ve i�verenin sigorta prim yükünde indirim sa�layan düzenle-
meye benzer niteliktedir.

Yeni düzenlemeye göre; yat�r�m te�vik belgesi kapsam�nda 
gerçekle�tirilecek olan ve 2009/15199 say�l� Karar kapsam�n-
da belirlenen büyük ölçekli yat�r�mlar ile bölgesel uygulama 
kapsam�nda desteklenen yat�r�mlardan, te�vik belgesinde ka-
y�tl� istihdam öngörüleri ile tutarl� olmak kayd�yla; komple 
yeni yat�r�mlarda, i�letmeye geçi� tarihinden itibaren sa�la-
nan ve di�er yat�r�m cinslerinde, yat�r�m�n tamamlanmas�n� 
müteakip, yat�r�ma ba�lama tarihinden önceki son 6 ayl�k dö-
nemde ayl�k prim ve hizmet belgesinde bildirilen ortalama 
i�çi say�s�na ilave edilen istihdam için ödenmesi gereken si-
gorta primi i�veren hissesinin asgarî ücrete tekabül eden k�s-
m�, bölgesel s�n�	 and�rmaya göre de�i�mek suretiyle 2 y�ldan 
7 y�la kadar Hazinece kar��lanacakt�r. Buna göre; 31.12.2010 
tarihine kadar ba�lan�lan yat�r�mlarda; I.bölge yat�r�mlar� için 
2 y�l, II.bölge için 3 y�l, III. bölge için 5 y�l ve IV. bölge için ise 
7 y�ll�k süreler öngörülmü�tür.

Bütün bu aktif i�gücü politikalar� kapsam�ndaki istihdam 
desteklerine ilave olarak yeni te�vik yasas�nda toplum ya-
rar�na i�ler için olu�turulan çal��ma programlar�na aktar�lan 
kayna��n art�r�lmas� yolu ile okul, hastane ve benzeri sa�l�k 
kurumlar�ndaki bak�m ve onar�m i�leri, a�açland�rma ve 
erozyon kontrolü, çevre düzenlemesi, arazi �slah�, park, bah-
çe düzenlemesi gibi alanlarda geçici süreli olarak istihdam 
amaçl� programlar geni�letilecek ve program kapsam�nda 
120 bin i�size do�rudan istihdam olana�� sa�lanacakt�r. Pa-
ket, 120 bin i�size 3 aydan 6 aya kadar “çevre düzenlemesi” 
i�i vaat ederken, 200 bin i�size günlük 15 TL ödemeli e�itim 
imkan� sa�layacak, 100 bin genç i�siz ise, devletin ödeyece�i 
günlük 15 TL kar��l���nda özel sektörde “staj” ad� alt�nda ça-
l��acakt�r.
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��KUR 2009 y�l� sonu verilerine göre Türkiye genelinde 
1.627 toplum yarar�na çal��ma program� düzenlenmi� ve bu 
programlardan 33.229 erkek, 12.238 kad�n olmak üzere top-
lam 45.467 ki�i yararlanm��t�r (Ersöz, 2010). Bu önemli bir 
ad�m olmakla birlikte, geçici çözümler üreten ve k�sa dönem-
li sonuçlar almay� amaçlayan bir düzenleme oldu�undan, 
Türkiye’nin kronik i�sizlik sorununa genel ve kal�c� bir çö-
züm getirmekten oldukça uzakt�r. Özellikle i�sizlik rakam-
lar�n�n büyüklü�ü ve krizin etkisiyle bu sorunun kronik bir 
hal ald��� dü�ünüldü�ünde Türkiye’nin geçici ve k�sa vadeli 
çözümlerden ziyade uzun vadeli ve kal�c� çözümlere, ayr�ca 
i�sizli�in olumsuz etkilerini azaltmaya yönelik politikalara 
daha çok ihtiyac� vard�r.

Sonuç itibariyle yeni te�vik paketinin getirdi�i bölgesel 
te�vik sistemine yönelik ele�tirilere ra�men, 2008 krizinin 
allak bullak etti�i yat�r�m iklimini k�smen de olsa dengele-
di�i gözlemlenmektedir. Bu, yeni paket sonras�nda al�nan 
te�vik belgelerindeki yat�r�m tutarlar�n�n, kriz öncesi olan 
2007’yi yakalamas�ndan aç�kça anla��lmaktad�r. �öyle ki; 
2008 y�l�n�n ikinci çeyre�inden itibaren ve 8 milyar liradan 
ba�layan te�vik belgesi tutar�ndaki dü�ü�, be� çeyrek bo-
yunca sürmü� ve 2009 üçüncü çeyre�inde 3,9 milyara kadar 
gerilemi�tir. Te�vik paketinin etkisiyle y�l�n son çeyre�inde 
al�nan belgelerin yat�r�m tutar� ise 8,8 milyar lira ile son be� 
y�l�n 20 çeyre�i içinde 2007 ikinci çeyre�inden sonraki en 
yüksek ikinci rakam olmu�tur (Yavuz, 2010:24). Yine paket 
sonras� sigortal� say�s�na bakt���m�zda ise olumlu bir art�� 
e�ilimi göze çarpmaktad�r. Buna göre; 2008 krizi sonras� or-
talama %7.5 azalma ile 2009 y�l� Haziran ay�nda 14.968.360 
ki�iye gerileyen aktif sigortal� say�s�, 2010 Haziran ay�nda 
15.714.795 ki�iye yükselerek ortalama y�ll�k %4.9’luk bir 
art�� kaydetmi�tir(T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu �statistik 
Y�ll��� 2010).
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C. 5763 Say�l� KANUN: Genç ve Kad�n �stihdam�n�n
 Te�viki ve ��gücü Piyasas�n�n Deregülasyonu

5763 say�l� Kanun 15.05.2008 tarihinde kabul edilmi� ve 
26.05.2009 tarihinde Resmi Gazete’de yay�mlanarak yürür-
lü�e girmi�tir. 39 Maddeden olu�an Kanunla birlikte birçok 
Kanunda de�i�iklik yap�lm�� ve baz� Kanunlara maddeler ek-
lenmi�tir. 

Kanun, 10 Kanunun toplam 35 maddesinde de�i�iklik ön-
görmektedir. Bu Kanunlardan en çok de�i�ikli�e u�rayan� 10 
maddesi de�i�ikli�e u�rayan 4857 say�l� �� Kanunu’dur. ��siz-
lik Sigortas� Kanunu ve Sosyal Sigortalar ve Genel Sa�l�k Si-
gortas� Kanunun da önemli de�i�iklikler olmu�tur. 

�� Kanunu ve Baz� Kanunlarda De�i�iklik Yap�lmas� Hak-
k�nda Kanunun en önemli düzenlemeleri özürlü, eski hü-
kümlü ve terör ma�duru çal��t�rma noktas�nda getirdi�i de-
�i�iklikler, i� sa�l��� ve güvenli�ine ili�kin hükümler, günlük 
i�sizlik ödene�inin miktar�nda öngörülen art��, ücret garanti 
fonu ve k�sa çal��man�n ��sizlik Sigortas� Kanununa eklenme-
si, i�sizlik sigortas� fonundan kar��lanacak prim kolayl�klar�, 
5510 say�l� Kanunda yap�lan de�i�ikliklerle sa�lanan prim af-
lar�d�r. Belirtilmesi gereken husus, i� sa�l��� ve güvenli�i ile 
ilgili de�i�ikliklerin alt�nda Tuzla Tersanelerinde ard� ard�na 
ya�anan ölümlü i� kazalar�n�n yatt���d�r. Prim aff�n�n alt�nda 
da, ödenmemi� prim borçlar�n�n büyüklü�ü ve bu borçlar�n 
ödenmesine kolayl�k sa�layarak yüklü miktardaki alaca��n 
tahsil edilmesi yatmaktad�r. Finansman� i�sizlik sigortas� fo-
nundan kar��lanacak genç ve kad�nlar�n istihdam�na yönelik 
te�vik ve yine 5510 say�l� Kanun çerçevesinde öngörülen prim 
ödemelerine devlet deste�i, � nansman� bak�m�ndan sorgu-
lanmas� gereken düzenlemelerdir. 

Kanunun 1. Maddesi, 4857 say�l� �� Kanununun 3. Madde-
sinin 2. F�kras�n� de�i�tirerek, alt i�verenlik ili�kisinin kurul-
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mas�nda sakatl�k ve alt i�verenlik i�leminin muvazaal� olmas� 
durumunda izlenecek prosedürü düzenlemektedir. Alt i�ve-
renlik müessesesinin hassas bir konu olmas� ve i�çiler aç�s�n-
dan hak kayb� yaratabilecek uygulamalara sahne olabilmesi 
bak�m�ndan getirilen bu de�i�iklik olumlu olarak de�erlen-
dirilmelidir. 

Kanunun 2. Maddesi ise özürlü ve eski hükümlü çal��t�r-
ma zorunlulu�u bak�m�ndan önemli bir de�i�ikli�e giderek, 
�� Kanununun 30. Maddesinde düzenleme yapmaktad�r. 
Buna göre, özürlü ve eski hükümlü çal��t�rma zorunlulu�u 
aç�s�ndan kamu ve özel i�yeri ayr�m�na gidilmi�tir. Ayr�ca 
önemli bir de�i�iklik ile terör ma�duru çal��t�rma zorunlulu-
�u hem kamu, hem de özel i�yerleri bak�m�ndan kald�r�lm��-
t�r. Özel i�yerlerinin ise eski hükümlü çal��t�rmas� zorunlu-
luk olmaktan ç�kar�lm��t�r. Düzenlemeye göre; elli veya daha 
fazla i�çi çal��t�ran özel i�yerleri %3 özürlü, kamu i�yerleri 
ise %4 özürlü ve %2 eski hükümlü çal��t�rmakla yükümlü-
dür. Bununla beraber, özel sektör i�verenlerinin bu madde 
kapsam�nda çal��t�rd�klar� i�çilerin sigorta primlerinin i�-
veren hissesinin tamam�, belirtilen kontenjandan fazla i�çi 
çal��t�ran özel sektör i�verenlerinin ise kontenjan fazlas� i�-
çilerin sigorta primlerinin i�veren hissesinin %50’si Hazine 
taraf�ndan kar��lanacakt�r. 

Getirdi�i de�i�iklikler bak�m�ndan oldukça önemli bir 
düzenlemeye konu olan maddenin de�erlendirmesini yap-
mak gerekirse; terör ma�duru istihdam�n�n bir zorunluluk 
olmaktan ç�kar�lmas�n� ele�tirmek mümkündür. Özel sektör 
i�yerleri için %6’dan %3’e inen özürlü ve eski hükümlü ça-
l��t�rma zorunlulu�u ise özel sektör i�verenlerini bu nitelik-
teki ki�ilerin istihdam�n�n verimsizli�i bak�m�ndan memnun 
edebilir. Ancak unutulmamal�d�r ki, istihdam�n sosyal yönü 
de oldukça önemlidir. Bu noktada özel sektör i�yerleri için 
getirilen ve i�verenleri de memnun edece�i aç�k olan, özür-
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lülerin istihdam�nda i�çilerin sigorta primlerinin i�veren his-
sesinin Hazine taraf�ndan kar��lanmas� olumlu bir düzenle-
medir. Ayr�ca belirtilen kontenjandan fazla özürlü çal��t�ran 
özel sektör i�yerlerindeki i�çilerin sigorta primlerinin i�veren 
hissesinin %50’sinin Hazine taraf�ndan ödenecek olmas�, i�-
verenleri özürlü istihdam etmeye te�vik edici nitelikte bir 
düzenlemedir. Ancak kamu ve özel sektör i�yerleri için te-
rör ma�durlar�n�n istihdam bak�m�ndan korunmas� gereken 
grup d���na ç�kar�lmas�n�n hiçbir gerekçesi yoktur. �stihdam 
edilmelerinin daha zor oldu�u aç�k olan terör ma�durlar�n�n 
bu durumunun de�i�medi�inin bilinmesine ve bu yönde hiç-
bir çal��ma yap�lmadan istihdam bak�m�ndan korunmas�na 
gerek olmad���na karar vererek bu zorunlulu�u kald�rmak, 
istihdam�n sosyal boyutunu yads�mak anlam�na gelmektedir. 
Özel sektör i�yerleri aç�s�ndan özürlü çal��t�rma zorunlulu-
�unun azalt�lmas� olumlu olarak de�erlendirilmekle beraber, 
arkas�nda hiçbir gerekçe bulunmayan terör ma�durlar�n�n is-
tihdam bak�m�ndan korunmas� gereken kesim d���na ç�kar�l-
malar� olumsuz olarak de�erlendirilmeli ve en yak�n zaman-
da bu kesimin ya istihdam�na imkan verecek düzenlemelerin 
yap�lmas� sa�lanmal�, ya da bu oran içinde terör ma�durlar�-
na da yer vererek istihdamlar� en az�ndan kamu i�yerlerinde 
korunmal�d�r. �statistiklere bak�ld���nda terör ma�durlar�n-
dan Türkiye �� Kurumu’na ba�vuranlar�n 2008 y�l� içinde %50 
oran�nda i�e yerle�tirildi�i ve aç�k i� say�s�n�n 4.303 oldu�u 
görülmektedir. (Çal��ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl���, Türki-
ye �� Kurumu Genel Müdürlü�ü �statistik Y�ll��� 2008, Tablo 
28a). Bununla beraber bu orana güvenerek hem kamu, hem 
özel sektör i�yerlerinde terör ma�duru istihdam edilmesi zo-
runlulu�u kald�rmak, terör ma�durlar�n�n istihdam edilebi-
lirliklerini geli�tirme noktas�nda en önemli motivasyonlar�n� 
azaltmak anlam�na gelecektir. �statistiklerin yans�tt��� sonuç, 
terör ma�durlar�n�n istihdam edilebilirliklerinin yeterli sevi-
yede olmad��� için istihdam edilemedi�idir. Aç�k i�lerle ba�-
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vurular aras�nda önemli bir fark olmas�na ra�men baz� terör 
ma�durlar� istihdam edilememektedir. Bu noktada istatistik-
lere güvenerek bu kesimi istihdam aç�s�ndan koruman�n d���-
na ç�karmak, bu kesimin i� arama sürecinin de d���na itilmesi 
sonucunu do�urabilir. Terör ma�durlar�n�n istihdam edilebi-
lirli�i do�rultusunda e�itimlere tabi tutulmas� ve kamu i�yer-
lerinde istihdam edilme zorunlulu�unun da korunmas� daha 
makul bir çözüm olarak gözükmektedir. 

Özürlüler aç�s�ndan verilere bak�ld���nda ise, özel sektö-
rün özürlü çal��t�rma zorunlulu�unun azalt�lmas�n�n oldukça 
yerinde bir karar oldu�u gözükmektedir. 2009 Y�l� verilerine 
göre Türkiye’de toplam özürlü istihdam etmek zorunda olan 
özel i�yeri say�s� 13.943’dür. Bununla beraber bu i�yerlerinde 
çal��an özürlü say�s� ise 71.529’dur. Özel sektör i�yerlerinde 
kontenjan fazlas� çal��t�r�lan özürlü i�çi say�s� ise 4.693’dür. 
Ayr�ca en önemli veri, özel sektör i�yerlerinde özürlü i�çiler 
için 16.367 ki�ilik aç�k kontenjan bulunmas�d�r. Eski hüküm-
lüler bak�m�ndan ise özel sektör i�yerlerinde böyle bir aç�k 
söz konusu de�ildir(Çal��ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl���, 
Türkiye �� Kurumu Genel Müdürlü�ü �statistik Y�ll��� 2009, 
Tablo 26a). 

Bu noktada önemli bir di�er istatistik, 2009 y�l�nda Türkiye 
�� Kurumu’na ba�vuran özürlü i�çilerin 26.405’i özel sektör i�-
yerlerinde istihdam edilmeye ba�lanm��t�r. Bu rakam, y�l için-
de kuruma ba�vuran özürlülerin %65’ini, toplam i�e yerle�ti-
rilenlerin ise %22’sini olu�turmaktad�r. Ancak belirtilmelidir 
ki, y�lsonu itibar�yla s�rada bekleyen 14.114 özürlü bulunmak-
tad�r. Bu çerçevede söylenmelidir ki, özürlü istihdam�n�n yü-
künü özel sektör çekmektedir ve eski hükümlüler noktas�n-
da özel sektör i�yerlerinin istihdam� kritik önemde de�ilken, 
özürlüler aç�s�ndan özel sektör i�yerlerinin istihdam� oldukça 
önemlidir. Bu noktadan bak�ld���nda özel sektör i�yerlerinin 
istihdam zorunlulu�unu özürlüler ile s�n�rl� tutarak kamu i�-
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yerlerine hem özürlü, hem eski hükümlü istihdam�n� zorunlu 
tutmak olumlu bir uygulama olarak gözükmektedir. Ayr�ca 
özürlülerin istihdam�nda sa�lanan prim kolayl��� da te�vik 
aç�s�ndan olumludur. 

Ele�tirel noktadan bak�ld���nda ise, özellikle özürlüle-
rin sadece istihdam edilebilecek ki�iler olarak görüldü�ü ve 
kendi i�lerini kurma noktas�nda ayr�ca bir korumaya konu 
edilmedikleri görülmektedir. Avrupa �stihdam Stratejisi’nin 
önemli bir aya��n� olu�turan giri�imcilik perspekti� nden de-
�erlendirildi�inde, özürlülerin giri�imcili�inin desteklenme-
si, en az istihdam edilmeleri kadar önemlidir. Ancak incele-
nen Kanunda bu yönde bir düzenleme söz konusu de�ildir. 
Bununla birlikte özürlülerin ula��m sorunlar�n�n çözümlen-
mesi ve özrün olu�mas� noktas�nda önlemler al�nmas� devle-
tin sorumlulu�undad�r ve bu önlemleri almaks�z�n özel sek-
tör i�yerlerini özürlüleri istihdam etmekte en önemli sorumlu 
olarak görmek anla��l�r de�ildir. 

Kanunda özel sektör i�yerlerine getirilen özürlü istihdam 
etme zorunlulu�unun azalt�lmas�, özürlü vatanda�lar�m�z için 
bir de�i�iklik yaratmayacak olmakla birlikte terör ma�durla-
r�n�n istihdam�n�n zorunluluk olmaktan ç�kar�lmas� s�k�nt� 
yaratmaktad�r. Kamu i�yerlerinde de istihdam zorunlulu�u 
kalkan ve bu do�rultuda istihdam olana�� azalan bu kesi-
me yönelik yeni bir düzenleme ihtiyac� do�maktad�r. Ancak 
amac� krize kar�� istihdam� te�vik etmek olan bir Kanunun bu 
noktada amaca hizmet etmedi�i söylenmelidir. Bu düzenle-
me istatistiklere bak�ld���nda zaten yap�lmas� gereken ve özel 
sektör i�yerlerine gerekti�inden fazla istihdam zorunlulu�u 
getiren bir düzenlemenin kald�r�lmas�d�r. Ancak küresel eko-
nomik kriz temelli bir yenilik getirmemektedir. 

Kanunun 3., 4., 5. ve 6. Maddeleri i� sa�l��� ve güvenli�i 
ile ilgilidir ve Kanunun ç�kt��� dönem itibar�yla Tuzla Tersa-
nelerinde ya�anan i�çi ölümleri sonucu denetimin artt�r�lmas� 
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ve a��r ve tehlikeli i�lerde “çal��t��� i�le ilgili mesleki e�itim 
almam�� ki�ilerin” çal��mas�n� yasaklayan düzenlemeleri 
içermektedir. Bu yönüyle i� sa�l��� ve güvenli�i yönünden 
önemli bir hüküm getiren Kanun, çocuk bak�m yurdu (kre�) 
ve emzirme odalar� kurma zorunlulu�unu, hizmet sat�n ala-
bilme imkân� tan�yarak zorunluluk olmaktan ç�karm��t�r. 

Kanunun 7., 8., 9. ve 10. Maddeleri i�yeri açma, i�yerini 
bildirme, i�yerini bildirme yükümlülü�üne uymayan durum-
larda cezai yapt�r�m gibi konularda de�i�iklik öngörmektedir. 
�stihdam aç�s�ndan herhangi bir de�i�iklik öngörmeyen bu 
düzenlemeler üstünde durulmayacakt�r. 11. Maddede getiri-
len düzenleme ile �� Kanununun 111. Maddesi uyar�nca ç�kar-
t�lan Sanayi, Ticaret, Tar�m ve Orman ��lerinden Say�lan ��lere 
�li�kin Yönetmelik yürürlükten kald�r�lm�� ve bu yönetmelik-
te oldukça uzun tan�mlanan i�ler daha k�sa ve net bir tan�ma 
kavu�turulmu�tur. 

Kanunun 12., 13. ve 14. Maddelerinde 5510 ve 4447 sa-
y�l� Kanunlarda de�i�iklik öngörülmektedir. Bu de�i�iklik-
lerden en önemlisi ve hakl� ele�tirilere konu olan�, sigortal� 
ve kuruma kay�tl� di�er i�sizlere, i� bulma, dan��manl�k hiz-
metleri, mesleki e�itim, i�gücü uyum ve toplum yarar�na 
çal��ma hizmetleri ve i�gücü piyasas� ara�t�rma ve planlama 
çal��mas� yap�lmas�nda gerekli harcamalar�n i�sizlik sigor-
tas� fonundan yap�lmas�n� öngören düzenlemedir. Belirtilen 
hizmetlerin yap�lmas� sosyal devletin görevleri aras�ndad�r 
ve oldukça önemlidir. Ancak bu hizmetlerin � nansman�nda, 
i�sizlik sigortas� fonundan yararlanamayacak olanlar�n dahi 
� nansman� i�sizlik sigortas� fonundan kar��lanarak hem bu 
e�itimleri ücretsiz almas�, hem de bu sürede belirli bir ücret 
almas� sa�lanmaktad�r. Bu durum kanun metninde bulunan 
“kuruma kay�tl� di�er i�sizlere” ibaresinden kaynaklanmak-
tad�r. ��sizlik sigortas�ndan yararlanman�n en önemli ve ilk 
ko�ulu “kendi iste�i d���nda” i�siz kalm�� olmakt�r. Ki�i bu 
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kriteri sa�layarak i�sizlik sigortas�ndan yararlanabilir. Ancak 
Kanunda getirilen düzenleme ile ki�inin i�sizlik sigortas�ndan 
yararlanabilme durumundan ba��ms�z olarak belirtilen tüm 
hizmetlerden yararland�r�lmas� ve en önemlisi bu hizmetlerin 
� nansman�n�n i�sizlik sigortas� fonundan sa�lanmas� söz ko-
nusudur. ��sizlik sigortas�ndan hedef kitle d���ndakilere ama-
c� ne olursa olsun bu tip destekler sa�lamak fonun itibar�n� 
bizzat fonun � nansman�n� sa�layan ki�iler nezdinde zedele-
mektedir. Düzenlemeye getirilen ele�tiriler taraf�m�zca da bu 
gerekçelerle hakl� bulunmaktad�r. 

Kanunun 15. ve 16. Maddelerinde i�sizlik sigortas� ile il-
gili düzenlemelere yer verilmi�tir. 15. Maddede günlük i�siz-
lik ödene�inin miktar�, sigortal�n�n son dört ayl�k prime esas 
kazançlar� dikkate al�narak hesaplanan günlük ortalama brüt 
kazanc�n�n %40’� olarak belirlenmi�tir. Bu oran Kanunun yü-
rürlü�ünden önce günlük ortalama net kazanc�n %50’siydi. 
Hesaplanmas� aç�s�ndan farkl�l�k yaratan uygulama, sigorta-
l�n�n eline geçen para aç�s�ndan da %10’luk bir fark yaratmak-
tad�r. Ayr�ca i�sizlik sigortas�ndan ki�inin eline geçen paran�n 
üst s�n�r� da alt s�n�rdaki kriterle uyumla�t�r�lm�� ve asgari üc-
retin brüt tutar�n�n %80’i ile s�n�rland�r�lm��t�r. �ç talebin can-
land�r�lmas�na yönelik di�er tüm uygulamalar gibi bu art�� 
da olumlu ve kriz döneminde hem i�sizlik hem de iç talebin 
korunmas� aç�s�ndan oldukça önemlidir.

Kanunun 17. Maddesi ile ücret garanti fonuna ili�kin �� 
Kanununun 33. Maddesi ��sizlik Sigortas� Kanununun Ek 1. 
Maddesine dönü�mü�tür. Bu maddenin �� Kanunundan ç�ka-
r�larak, ��sizlik Sigortas� Kanununa eklenmesi hukuki yorum 
gerektiren bir olayd�r. Belirtilmesi gereken husus ise, ücret 
garanti fonundan yararlanmak için son bir y�l içinde ayn� i�-
yerinde çal��m�� olma ko�ulunun getirilmi� oldu�udur. Bu-
nunla birlikte bu uygulamaya paralel bir �ekilde, 18. Madde 
ile k�sa çal��ma ödene�ine ili�kin hükümde �� Kanunundan 



529

12. Çal��ma Ekonomisi ve Endüstri �li�kileri Kongresi

al�n�p, ��sizlik Sigortas� Kanununa eklenmi�tir. K�sa çal��ma 
ile ilgili madde de�i�ikli�e u�ramadan ��sizlik Sigortas� Ka-
nununa eklenmi�tir. 

Kanunun önemli bir di�er Maddesi 19. Maddedir. Bu mad-
de kapsam�nda ��sizlik Sigortas� Fonundan 2008 y�l�na mün-
has�r olmak üzere, 1.300.000.000 TL’lik bir k�s�m Güneydo�u 
Anadolu Projesi kapsam�ndaki yat�r�mlara öncelik verilmek 
kayd�yla Hazine �ç Ödemeler Muhasebe Birimine aktar�lmak-
tad�r. ��sizlik sigortas� fonunda biriken paran�n, yine i�sizlere 
yönelik kullan�lmas� hedef dâhilindedir. Ancak Güneydo�u 
Anadolu Projesi kapsam�ndaki yat�r�mlara öncelik verilmek 
kayd�yla aktar�lan paran�n denetimi Maliye Bakanl���’na b�-
rak�lmaktad�r. Bu da fonun denetiminin belli bir miktar�n�n 
el de�i�tirmesi anlam�na gelmektedir. Elbette ki sosyal aç�dan 
önemli bir kaynak aktar�m� olmakla beraber, devletin kendi 
bütçesinden gerçekle�tirmesi gereken harcamalar�n i�sizlik 
sigortas� fonundan kar��lanmas� anla��l�r de�ildir. 

Bu noktada iki farkl� görü� verilerek ele�tirilerin temeline 
inilecektir. Birinci görü�e göre i�sizlik sigortas� fonunda bi-
riken paran�n büyük mebla�lara ula�mas� bu paran�n hangi 
amaçla olursa olsun bir ba�ka yerde kullan�lmas� kabul edi-
lemez bir durumdur ve daha da önemlisi anayasaya ayk�r�-
d�r (Tuncay, 2009:28). �kinci görü� ise, fon kaynaklar�n�n GAP 
yat�r�mlar�nda kullan�lmas� istihdam�n artt�r�lmas�na olumlu 
etki yapacakt�r, ancak fonun ba�ka amaçlarla kullan�lmas�n�n 
kap�s�n� açan bir uygulama olmas� dolay�s�yla dikkat edilme-
si gerekmektedir(K�l�ç, 2008:62-63).

Bizim görü�ümüze göre ise, önemli bir büyüklü�e ula�-
mas�yla birlikte ayr� bir önem kazanan i�sizlik sigortas� fonu, 
bu gibi uygulamalarla tüketilerek fonun itibar� zedelenmek-
tedir. Türkiye’de birçok fonun bu anlay�� çerçevesinde tüke-
tildi�i ve amac� dahilinde kullan�lamad��� bilinmektedir. Bu 
düzenleme devam� gelebilecek bir uygulaman�n ba�lang�c� 
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olmas� nedeniyle önemlidir. Fonun Temmuz 2010 itibar�yla 
büyüklü�ü 43 Milyar 762 Milyon TL’dir (Çal��ma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanl���, Türkiye �� Kurumu Genel Müdürlü�ü, 
��sizlik Sigortas� Fonu Genel Müdürlü�ü, ��sizlik Sigortas� 
Fonu Ayl�k Bas�n Bülteni, 2010:5) Türkiye’nin 2010’nu birinci 
çeyre�i itibar�yla net d�� borcunun 149.542 Milyon Dolar (Ha-
zine Bakanl���, Y�ll�k �statistikler, Türkiye’nin Net Borç Stoku 
2008, Tablo 24a) oldu�u göz önüne al�n�rsa fondaki paran�n 
büyüklü�ü anlaml� hale gelmektedir. 

Kanunun 19. Maddesi, istihdam� te�vik aç�s�ndan olduk-
ça önemli bir maddedir. Genç ve kad�n istihdam�n�n te�viki 
noktas�nda; 18 ya��ndan büyük ve 29 ya��ndan küçük ki�iler 
ve ya� üst s�n�r� aranmaks�z�n 18 ya��ndan büyük kad�nlar�n, 
Kanunun yürürlük tarihinden önceki alt� ayl�k dönemde prim 
ve hizmet belgelerinde kay�tl� sigortal�lar d���nda olmas� �ar-
t�yla, Kanunun yay�nlanma tarihinden itibaren bir y�l içinde 
i�e al�nan ve � ilen çal��t�r�lanlar için prime esas kazanç alt s�-
n�r� üzerinden sigorta primine ait i�veren hisselerinin; Birinci 
y�l için %100’ü, ikinci y�l için %80’i, üçüncü y�l için %60’�, dör-
düncü y�l için %40’�, be�inci y�l için %20’si i�sizlik sigortas� 
fonundan kar��lanacakt�r. ,

Madde kad�n ve genç istihdam�n�n te�viki noktas�nda i�-
verenlere prim deste�i sa�lamakta ve bu deste�i kademeli 
olarak azaltarak kötü niyetli uygulamalar�n önüne geçmeye 
çal��maktad�r. Ülkemiz aç�s�ndan bak�ld���nda, genç ve kad�n 
i�sizli�inin boyutlar� çarp�c�d�r. Haziran 2010 itibar�yla 15 – 
24 ya� aras� grubun i�sizlik oran� %19,1’dir. Bu oran ayn� ya� 
seviyesindeki kad�nlarda %20 olarak gözükmektedir. Toplam 
i�sizli�in %10,5 oldu�u bir ülkede genç i�sizli�i oldukça yük-
sek seyretmektedir. Bunun önemli nedenleri genç i�sizli�i-
nin kronik sorunlar� olarak say�labilecek, gençlerin beceri ve 
tecrübe eksikli�i ile � nansal kaynak yoksunlu�u nedeniyle 
ekonomik konjonktürün olumlu seyretti�i dönemlerde dahi 
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daha zay�f bir konumda bulunmalar�d�r. Kriz süresince genç 
i�sizli�i art�� göstermi�tir. Bunun nedeni ise bir taraftan i�e 
al�mlar�n durmas� di�er taraftan k�demli çal��anlara göre ön-
celikli olarak gençlerin i�ten ç�kar�lmalar� nedeniyle i�sizlikle 
daha yo�un biçimde kar�� kar��ya kalmalar�d�r. 

Bununla beraber çarp�c� bir di�er gösterge, i�gücüne ka-
t�lma oran�n�n 15 ya� üstü erkeklerde %71,6 iken bu oran�n 
kad�nlarda %29,1 olmas�d�r. Bu veriler noktas�nda getirilen 
önlemler hedefe yöneliktir. Ancak yeterlilikleri sorgulanma-
l�d�r. Krize kar�� önlem al�rken, i�gücü piyasas�n�n kat�l���na 
yönelik bir de�i�ikli�in krize kar�� al�nan bir önlem gibi gös-
terilmesi ne yaz�k ki hem yeterli olmamakta, hem de popülist 
bir yakla��m� gözler önüne sermektedir. 

Kanunun 21., 22. ve 23. Maddelerinde, 4904 say�l� Türkiye 
�� Kurumu Kanununa ili�kin düzenlemeler yer almaktad�r. 
�l �stihdam Kurulu’nun üye da��l�m� ve Türkiye �� Kurumu 
personelinin görevde yükselmesine yönelik düzenlemeler 
istihdam�n te�viki ile ilgili düzenlemeler de�ildir. Ancak be-
lirtilmelidir ki, istihdam kurullar�n�n kararlar�na ba�lay�c�l�k 
kazand�r�lmas� önemli bir noktad�r. 

Kanunun 24. Maddesinde, istihdam� te�vik yönünden 
önemli bir düzenleme getirilmi�tir. 5510 say�l� Sosyal Sigorta-
lar ve Genel Sa�l�k Sigortas� Kanununda de�i�iklik yap�larak, 
Kanunun 4. Maddesinin A bendi uyar�nca sigortal� istihdam 
eden i�verenlerin, i�çiler için ödedi�i malullük, ya�l�l�k ve 
ölüm sigortalar� primlerinin i�veren hissesinin be� puanl�k 
k�sm� Hazinece kar��lanacakt�r hükmü getirilmi�tir. Bu uygu-
lamadan yararlanmak için i�verenlerin kuruma borçlu olma-
mas� esas al�nm��t�r. 

Uygulama istihdam� te�vik noktas�nda önemli olmak-
la beraber yetersiz kalmaktad�r. OECD ülkeleri içinde is-
tihdam üzerindeki mali yüklerin en fazla oldu�u ülke olan 
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Türkiye’nin (OECD, 2010), bu durumu de�i�tirmek nokta-
s�nda att��� ad�mlardan biri olmas� dolay�s�yla önemli olan 
düzenleme, malullük, ya�l�l�k ve ölüm prim oran�n�n i�veren 
hissesinin %11’den %6’ya dü�ürülmesi noktas�nda yetersiz 
kalmaktad�r. �stihdam üstündeki yüklerin azalt�lmas� sigorta 
primleri yönünden de düzenlenmelidir. Ancak vergi yükle-
rinin azalt�lmas�n�n öncelikli olmas� gerekti�i dü�ünülmek-
tedir. ��verene maliyeti yönünden avantaj sa�layacak düzen-
leme ile gelir vergisi ve damga vergisi azalt�larak ücretlerin 
i�verene maliyetinin azalt�lmas� hede	 enmelidir. Özellikle 
ücretlerin damga vergisine tabi olmas� uygulamas� sendika-
lar�n da üstünde durdu�u ve kald�r�lmas� gereken bir düzen-
lemedir. Bu düzenleme ile s�n�rl� da olsa ücretler ve dolay�-
s�yla istihdam üzerindeki yükler azalt�lm�� olacakt�r. Mevcut 
uygulama ise malullük, ya�l�l�k ve ölüm sigortas�nda i�veren 
hissesinin azalt�lmas� bak�m�ndan olumlu ancak yetersiz ola-
rak de�erlendirilmelidir. 

Kanunun 25., 26. ve 27. Maddelerinde sosyal güvenlik sis-
teminin birle�tirilmesi noktas�nda prim borçlular� için yeni-
den yap�land�rma ve prim aff� düzenlenmektedir. Prim aff� 
uygulamas� ele�tirilere konu olmakla beraber, birikmi� prim 
borçlar�n�n en az�ndan anaparas�n�n teminini öngörmek anla-
��l�r bir dü�üncedir. Ancak belirtilmelidir ki, prim a	 ar� top-
lum nezdinde “niye prim ödeyeyim ki nas�l olsa af ç�k�yor” 
dü�üncesinin olu�mas� sonucunu do�urmaktad�r. 

Genel olarak Kanunu istihdam� te�vik yönünden de�erlen-
dirmek gerekirse, genç ve kad�n istihdam�n�n te�vik edilmesi 
ve sigorta primlerinin i�veren hissesindeki puan indirimi ol-
dukça önemli düzenlemelerdir. Bununla beraber yeterlilikleri 
ve zamanlamas� tart��ma konusudur. ��yeri açma prosedü-
rünün basitle�tirilmesini de, Avrupa �stihdam Stratejisi’nin 
önemli bir aya�� olan giri�imcili�in te�vik edilmesi bak�m�n-
dan olumlu bir ad�m olarak de�erlendirmek mümkündür. 
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�� sa�l��� ve güvenli�i bak�m�ndan önemli düzenlemeler 
getiren Kanun, ç�kar�ld��� dönemdeki geli�melerin bir sonucu 
olarak do�mu�tur. Bu anlamda Kanunun i� sa�l��� ve güven-
li�i ile ilgili düzenlemelerini, gerek i�letmeler, gerekse kamu 
için önemli de�i�iklikler öngören ve genel olarak Çal��ma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanl���’n� i� sa�l��� ve güvenli�i bak�m�n-
dan bulundu�u açmazdan kurtaracak önlemler olarak de�er-
lendirmek mümkündür (T�SK, 2009:15).

Genel anlamda Kanunu, i�gücü piyasas�n�n esnekle�tiril-
mesi yönünden regülasyonlar olarak de�erlendirmek müm-
kündür. Ancak daha önce vurgulanan yetersizlik noktas� ön 
plana ç�kmaktad�r. Bu yetersizli�i a�a��daki tabloda görmek 
mümkündür. 

Tablo 5. 2010’un �lk Yar�s� �tibar�yla Asgari Ücretin
   Hesaplanmas�

2009 Y�l� �lk Yar�s� Üstünden Hesaplama Oran Düzey (TL)

SGK ��çi Pay� 14 102,06

��sizlik Sigortas� ��çi Pay� 1 7,29

SGK ��veren Pay� 19,5 142,16

��sizlik Sigortas� ��veren Pay� 2 14,58

Gelir Vergisi (Asgari Geçim �ndirimi �le Birlikte) 15 92,95

Damga Vergisi 0.6 4,81

Net Ücret 576,57

Toplam Maliyet (�ndirim Öncesi) 885,74

5 Puanl�k �ndirim 36,45

Toplam Maliyet (�ndirim Sonras�) 849,29

Kaynak: Çal��ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl��� Asgari Ücretin ��verene
     Maliyeti Verileri
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��gücü piyasas�n�n esnekle�tirilmesi ve istihdam üzerin-
deki yüklerin azalt�lmas� bak�m�ndan getirilen düzenleme-
lerin yans�malar� tablodaki gibidir. Bu yönden bak�ld���nda 
yetersizlik ele�tirisi geçerlidir. 5 puanl�k indirimin kar��l��� 
yaln�zca 36,45 TL’dir. �ndirim öncesi ve sonras� maliyet kar��-
la�t�r�ld���nda sadece bu indirim dolay�s�yla i�verenlerin yeni 
istihdama karar vermelerini beklemek ne yaz�k ki mümkün 
de�ildir. Düzenleme ile getirilen indirimin daha kapsaml� ol-
mas� istihdam�n te�vik edilmesi bak�m�ndan gereklidir.

Ayr�ca belirtilmelidir ki, sosyal bir yük olarak kre� ve sos-
yal tesis kurma zorunlulu�unun hizmet al�m� �ekline dönü�-
türülebilmesi imkân�, bu hizmetlerinde standard�n�n dü�mesi 
sonucu do�abilecektir. 

Tüm bunlar birlikte de�erlendirildi�inde, genç ve kad�n 
i�gücünün istihdam�n�n te�vikinin yeterli, ancak istihdam 
üzerindeki yüklerin sürmesi ve kriz sürecinde önlem alma 
noktas�nda i�veren sigorta prim hissesinin 5 puanl�k indiri-
mi yetersiz görülmektedir. Krizin varl���n�n kabul edilmesi 
ve krize yönelik önlem almada gecikmenin yans�mas� olarak 
kabul edilebilecek bu geli�meler, i�gücü piyasas�n�n krizden 
etkilenmesinin ne yaz�k ki önüne geçilememesi sonucunu do-
�urmaktad�r. 

D. 5838 say�l� KANUN:
 Krizin Ayak Seslerinden, Dip Noktas�na

5838 say�l� Baz� Kanunlarda De�i�iklik Yap�lmas� Hakk�n-
da Kanun, 18.02.2009 tarihinde kabul edilmi� ve 28.02.2009 
tarih ve 27155 say�l� Resmi Gazete’de yay�mlanarak yürürlü-
�e girmi�tir. 34 Maddeden olu�an Kanun, toplam 29 Kanun-
da de�i�iklik öngörmektedir. Torba kanun �eklinde yasala�an 
metin, çal��ma çerçevesinde sadece istihdam� te�vik yönün-
den de�erlendirilecektir. 
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5838 say�l� Kanun çal��ma çerçevesinde istihdam� te�vik 
yönünden de�erlendirilecek olmakla beraber, Kanunun genel 
gerekçeleri de sorgulanmal�d�r. Do�rudan istihdam� te�vik 
amaçl� olmayan Kanunun genel gerekçelerinden ilki 9. Kal-
k�nma Plan�nda belirtilen Türkiye’nin vizyonu ve uzun vadeli 
stratejisi gere�i �� Ortam�n�n iyile�tirilmesi, kay�tl� ekonomiye 
geçi�in h�zland�r�lmas�, AR-GE faaliyetlerinin desteklenmesi 
ve vergide gönüllü uyum stratejisinin ortaya konulmas�d�r. 
�kincisi ise; hem OECD ülkelerindeki vergi k�staslar�na yak-
la�mak hem de e- devlet, e-ticaret uygulamalar�n�n yayg�nla�-
t�r�lmas� ve kolayla�t�r�lmas� ile yerli ve yabanc� yat�r�mc�lara 
tüm vergi ve sosyal güvenlik mevzuat�nda bir düzenleme ge-
tirmektir.

5763 say�l� Kanundan farkl� olarak, krizin özellikle i�siz-
lik noktas�nda daha fazla hissedildi�i bir dönemde ç�kar�lan 
Kanun, krize yönelik önlemleri içermektedir. Bunlardan en 
önemlisi k�sa çal��ma ödene�ine ili�kin düzenlemelerdir. Kri-
zin i�gücü piyasas� üzerindeki etkilerinin önüne geçilmesi ve 
kriz dönemlerinde i�çi ç�karman�n engellenmesini hede	 eyen 
k�sa çal��ma ödene�i, daha çok pasif nitelikli bir i�gücü piya-
sas� müdahale arac�d�r. Bununla beraber Kanunun getirdi�i 
en önemli düzenleme k�sa çal��ma ödene�ine ili�kindir ve 
k�sa çal��may� krizin i�gücü piyasalar�na yans�malar� nokta-
s�nda yegane çözüm olarak dayatmaktad�r. 

Kanunun krize kar�� iç talebin canland�r�lmas� amac�yla 
motorlu ta��t vergisi indirimi ve baz� mallara yönelik katma 
de�er vergisi avantaj� getirmesi, krizin genel mant��� çerçe-
vesinde olumlu düzenlemelerdir. Buna göre 2001 y�l�nda ya-
�anan krizden farkl� olarak, küresel temelli yans�malar� olan 
2009 krizi, d�� talebe müdahale edilememesi ancak iç talebin 
canland�r�larak, ihracata yönelik üretim yapan � rmalar�n bu 
yolla ayakta kalabilmeleri aç�s�ndan bu tip uygulamalar� ge-
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rekli k�lmaktad�r. Bununla beraber, � nans piyasalar�ndaki de-
regülasyonlar�n ve üretimden kopuk büyümenin sonuçlar�n� 
yans�tan küresel ekonomik kriz, en liberal politikalar�n yü-
rütüldü�ü ülkelerde dahi devlet müdahalesini gerekli k�lm�� 
ve birçok ülkede � rmalar�n devletle�tirildi�i görülmü�tür. 
Amerika’da devletin baz� bankalara nakit transferi gerçekle�-
tirdi�i ve bu anlamda batmalar�n� engelledi�i görülmü�tür. 
Bu müdahalelerin niteli�i veya hangi amaçla yap�ld��� sorgu-
lanmal� ve kapitalizmin yeniden hayat bulmas� için devletle-
rin üstlendi�i bu rolün, krizin a��lmas� sonras�nda ne �ekilde 
de�erlendirilece�i takip edilmelidir. 

Türkiye aç�s�ndan duruma bak�ld���nda ise � nans piyasas� 
2001 krizi sonras� ba����kl�k sistemini yükseltmi� ve küresel 
krizden bu anlamda daha az etkilenmi�tir. Ancak d�� talebin 
azalmas� sonucu özellikle sanayi üretiminde daralmalar ve 
kapasite kullan�m�nda dü�ü�ler gözlenmi�tir. Türkiye �sta-
tistik Kurumu taraf�ndan yay�mlanan imalat sanayinde ka-
pasite kullan�m� anketi sonuçlar�na göre, 2009 y�l�n�n sadece 
Aral�k ay�nda bir önceki y�la göre kapasite kullan�m� art�� 
göstermi�tir. Bununla beraber 2009 y�l� ortalamas�na bak�ld�-
��nda, sanayide kapasite kullan�m�n�n 2008 y�l�na oranla azal-
d��� gözlenmektedir(TU�K �malat Sanayinde E�ilimler Aral�k 
2009 Bülteni, 2009:2). 

Bu noktada krizin Türk ekonomisi ve sanayisindeki etkisi 
daha detayl� incelenmelidir. Sanayi üretim endeksi, kapasite 
kullan�m oranlar� ve i�sizlik oran� birlikte incelendi�inde, kri-
zin dip noktas�n�n �ubat 2009 oldu�u gözlenmektedir. Bu an-
lamda önlemlerin zamanlamas�n�n geç oldu�unu söylemek 
do�ru olacakt�r. Krizin dip noktas�na varmas�n� beklemeden 
öncü göstergelerden hareketle baz� önlemler almak, özellikle 
i�sizlik oran�n�n %13’ler seviyesinde platola�mas�n� engelle-
yici olabilecekken, geç kal�nmas� ne yaz�k ki krizin etkilerini 
derinle�tirmi�tir. 
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Küresel ekonomik krizin ekonominin temel dinamiklerini 
etkilemesi do�rudan de�il, dolayl� olmu�tur. �hracata dayal� 
büyüme modelinin izlenmesi ve özellikle ihracat�m�z�n önem-
li bir bölümünü kapsayan Euro Bölgesinin küresel ekonomik 
krizden fazlaca etkilenmesi hem kapasite kullan�m oranlar�n� 
a�a��ya çekmi�, hem de i�sizlik oranlar�nda yükseli�e neden 
olmu�tur. �hracat�m�z�n da önemli ölçüde aramal ithalat�na 
ba�l� olmas�, kriz döneminde dahi yakalanan yüksek büyü-
me rakamlar�n�n istihdam� etkileyememesi sonucunu do�ur-
mu�tur. Do�rudan reel ekonomi ve sanayi sektörü üzerinden 
etkilerini gösteren kriz, sanayi sektörünü ucuz döviz – ucuz 
ithalat – ucuz i�gücü üçgenine dayal� tornavida montaj hat-
t� teknolojisini sürdürememe noktas�na getirmi�tir. Yüksek 
cari aç�k sonucunu do�uran ithalata ba��ml� sanayile�me ve 
büyüme, cari aç���n nas�l � nanse edildi�i sorunundan ba-
��ms�z olarak i�sizlik sorununu derinle�tirmektedir (Yeldan, 
2008:58). Tüm bu geli�meler küresel ekonomik kriz do�rul-
tusunda i�gücü piyasas�na ili�kin önlemlerin al�nmas�n� ve iç 
talebin canland�r�lmas�n� gerekli k�lm��t�r. 

Krize kar�� al�nan önlemlerin sonuçlar�n� da yans�tacak ve-
riler ne yaz�k ki hem do�rudan al�nan önlemlere atfedileme-
yecek sonuçlar� bar�nd�rmas�, hem de al�nan önlemlerin k�sa 
sürede sonuç vermemesi nedeniyle önlemleri de�erlendir-
mede bir kriter olarak kullan�lamamaktad�r. Bu do�rultuda 
krizden ç�k��� i�aret eden kapasite kullan�m oranlar� ve sanayi 
üretim endeksindeki art��lar al�nan önlemlerin bir sonucu ola-
rak de�erlendirilemeyece�i gibi istikrar kazanmad��� sürece 
krizden ç�k�� i�aretleri olarak da de�erlendirilemeyecektir. 

Bununla beraber tüm verilerde küresel ekonomik krizin et-
kileri görülmekte ve kriz öncesi döneme göre azal��lara rast-
lanmaktad�r. Bu durum özellikle i�gücü piyasas� ve istihdam 
çerçevesinde mutlaka önlem al�nmas�n� ve i�gücü piyasas�n�n 
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yeniden düzenlenmesini gerekli k�lmaktad�r. Al�nan önlemler 
de bu anlamda reform seviyesinde de�il yap�lmas� gereken 
düzenlemeler olarak de�erlendirilmelidir. 

Haziran ay� ile ba�layan toparlanma ise hem mevsim ve 
takvim etkisi göz ard� edildi�inde krizden ç�k��� yans�tma-
makta, hem de i�gücü piyasas� aç�s�ndan baz� vahim sonuç-
lara i�aret etmektedir. Öncelikli olarak belirtilmesi gereken, 
i�gücü piyasas�n�n ve istihdam�n kriz alt�nda çok yo�un bir 
�ekilde enformelle�ti�i, kay�td���na ve parçalanmaya do�ru 
yol ald���d�r. 2010 Y�l�n�n ilk yar�s�nda toplam istihdam�n 2 
Milyon 324 bin ki�i artt��� ancak bu art���n 1 Milyon 194 bin 
ki�isinin tar�m sektöründe istihdam edildi�i görülmektedir. 
Bu da demek oluyor ki toplam istihdamdaki art���n %51’i ta-
r�m sektöründeki art��tan kaynaklanm��t�r(TU�K Hane Halk� 
��gücü Anketi Sonuçlar�, 2010). Tar�m sektöründeki istihdam 
art���n�n istihdam� enformelle�tirdi�i ve i�gücünün nitelik 
düzeyini a�a��ya çekti�i bilinen bir gerçektir. 

Bununla beraber di�er bir önemli sonuç, 2010 y�l�n�n ilk 
alt� ay�nda kay�td��� çal��anlar�n say�s�n�n 1 Milyon 570 bin 
ki�i art�� gösterdi�idir. Bu süreçte ya�anan istihdam art���n�n 
%67,6’s� herhangi bir sosyal güvenlik kurulu�unun güven-
cesinden yararlanmayan kay�td��� çal��anlardan kaynaklan-
maktad�r (Yeldan, 2010:3).

�stihdam art��lar�n�n kalitesizli�i, krizin faturas�n�n ça-
l��anlar üzerinden � nanse edildi�ini i�aret etmektedir. Bu 
süreçte ya�anan yüksek büyüme ve siyasi istikrar argüman-
lar�, ücretin erimesini ne yaz�k ki durduramam��t�r. Ayr�-
ca belirtmek gerekir ki, d�� � nansmana dayal� spekülatif 
nitelikli yat�r�mlara dayal� büyüme konjonktürü, ülkemizi 
uluslararas� � nans sermayesine ba��ml� k�lmaktad�r. Bu da 
ak�llara yeni bir krize en yatk�n ülkenin, uluslararas� � nans 
sermayesinin en gözde ekonomisi oldu�u gerçe�ini getir-
mektedir (Yeldan, 2010:2).
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Tablo 6. Kriz Takip Tablosu

Sanayi 
Üretim 
Endeksi

Kapasite 
Kullan�m 
Oranlar�

Kurulan 
�irket

Kapanan 
�irket

��sizlik 
Oran�

Haz.08 121,7 78,8 - - 9,4
Tem.08 121,4 78 - - 9,9
A�u.08 111,2 78,1 3 462 604 10,2
Eyl.08 113,9 75,6 3 609 635 10,7
Eki.08 110,8 74,3 3 026 568 11,2
Kas.08 110,3 70,6 3 088 640 12,6
Ara.08 93,5 64,1 2 676 1 190 14,0
Oca.09 88,5 61,4 3 920 1 670 15,5
�ub.09 84,6 60,3 3 392 787 16,1
Mar.09 95,9 59,2 3 613 682 15,8
Nis.09 97,1 60,3 3 541 693 14,9
May.09 102,1 64,2 3 445 621 13,6
Haz.09 109,5 66,8 4 073 835 13,0
Tem.09 110,5 67,4 4 180 799 12,8
A�u.09 104,2 68,2 3 416 661 13,4
Eyl.09 103,7 67,5 3 425 655 13,4
Eki.09 117,9 68 3 764 793 13,0
Kas.09 107,8 69,2 3 526 664 13,1
Ara.09 117,2 67,6 4 177 1 535 13,5
Oca.10 99,3 67,8 5 003 1.942 14,5
�ub.10 99,9 67,8 4 230 1 064 14,4
Mar.10 116,2 67,9 5 055 989 13,7
Nis.10 113,8 72,2 4 466 912 12,0
May.10 117,9 73,4 4 072 822 11,0
Haz.10 120,6 73,6 4 327 1 145 10,5
Tem.10 - 74,7 3 979 1 085 -

Kaynak: TCMB ve TU�K �statistiklerinden Derlenmi�tir.
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Tablodan da görülece�i üzere, sanayi üretim endeksi-
nin dip noktas� �ubat 2009, kapasite kullan�m oran�n�n dip 
noktas� ise Mart 2009’dur. Önlemlerin al�nd��� tarihler ile 
çak��mas� bak�m�ndan geç kal�nd��� ele�tirisi ön plana ç�k-
maktad�r. Bununla birlikte sanayi üretim endeksinde ancak 
Haziran 2010’da kriz öncesi döneme dönülebildi�i, kapasi-
te kullan�m oran�nda ise kriz öncesi oranlara dönülemedi�i 
görülmektedir. ��sizlik oran�nda ise beklenildi�i üzere kriz 
öncesi dönemden oldukça yukar�da bir oran söz konusu-
dur. Buna bir de i�sizli�in krizden ba��ms�z olarak may�s ve 
haziran aylar�nda dü�ü� trendinde oldu�u ve y�lba��ndaki 
oran�n krizden ç�k�� noktas�nda kritik önemde oldu�u ekle-
nirse, i�sizlikteki görünür iyile�menin önlemlerin reaksiyo-
nu olmad��� ve ocak ay�n�n beklenmesi gerekti�i görü�ü ön 
plana ç�kmaktad�r. 

Bu noktada de�inilmesi gereken bir di�er istatistik sa-
nayi elektrik kullan�m� ve i�sizlik süresinin uzunlu�udur. 
TE�A� istatistiklerinden elde edilen verilere göre 2008 y�l�n-
da 1994’ten beri en dü�ük art�� kaydedilmi� ve henüz elde 
edilmeyen 2009 y�l� verilerinde dü�ü�ün sinyalleri verilmi�-
tir. Elektrik kullan�m� istatisti�i, do�rudan sanayi üretim 
endeksinin bir fonksiyonu olaca��ndan 2009 y�l� verilerinin 
önemli ölçüde dü�ü� gösterece�i beklentisi yerindedir. ��-
sizlik süresinin uzunlu�u ise i�sizli�in yap�sal boyuta geçip 
geçmedi�inin belirlenmesinde önemlidir. Ayr�ca al�nan ön-
lemler do�rultusunda az da olsa bir yorum �ans� sa�lama-
s� bak�m�ndan önemli bir veridir. ��sizlik süresinin uzama-
s� hem bireyi olumsuz etkilemekte, hem de yeteneklerinin 
erozyona u�ramas� sonucunu do�urarak bireyi tekrar i�gü-
cü piyasas�na çekmeyi zorla�t�rmaktad�r. 
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Tablo 7: ��sizlik Süresinin Uzunlu�u

1 – 2 
Ay

3 – 5 
Ay

6 – 8 
Ay

9 – 11 
Ay

1 Y�ldan 
Fazla 2 

Y�ldan Az

2 Y�ldan 
Fazla 3 

Y�ldan Az

3 Y�ldan 
Fazla

Haz.08 33,09 21,33 13,06 4,79 17,28 6,01 4,44

Tem.08 34,23 22,31 10,89 5,07 17,11 5,94 4,45

A�u.08 35,05 24,10 9,15 4,44 17,03 6,04 4,24

Eyl.08 33,29 25,22 8,84 4,23 16,76 6,69 4,88

Eki.08 32,89 26,04 9,30 3,33 16,26 7,18 4,98

Kas.08 31,58 27,99 10,34 3,39 15,21 7,11 4,38

Ara.08 30,34 30,85 11,88 2,88 14,26 6,24 3,57

Oca.09 28,77 32,11 13,64 3,26 13,18 5,51 3,56

�ub.09 26,70 33,61 15,89 3,34 12,47 4,63 3,37

Mar.09 24,07 31,99 17,80 4,40 12,69 5,40 3,63

Nis.09 22,97 29,63 19,02 5,44 13,68 5,50 3,76

May.09 24,51 24,45 18,36 6,27 15,67 6,48 4,20

Haz.09 27,56 21,96 16,95 6,12 16,98 6,12 4,37

Tem.09 30,46 21,00 14,39 6,09 18,06 5,82 4,16

A�u.09 31,41 22,69 12,54 5,92 17,26 5,92 4,26

Eyl.09 30,65 24,15 11,31 6,24 17,17 6,18 4,30

Eki.09 29,74 26,10 11,19 5,58 16,94 6,34 4,09

Kas.09 29,66 26,45 11,31 5,14 17,52 6,09 3,79

Ara.09 29,40 27,85 12,02 4,08 17,17 5,80 3,69

Oca.10 27,79 28,04 13,56 3,84 16,54 6,63 3,59

�ub.10 24,75 29,35 15,40 3,98 15,66 6,82 4,04

Mar.10 23,94 26,38 17,25 4,94 15,82 7,56 4,07

Nis.10 24,32 24,13 16,22 6,19 17,26 7,59 4,33

May.10 28,39 19,68 14,69 6,64 18,48 7,66 4,43

Kaynak: TU�K �statistiklerinden Derlenmi�tir.
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Üstünde durulan te�vik ve istihdam paketlerinin beklenen 
etkisi, i�sizlik süresini k�saltmalar� ve özellikle bireyin yete-
neklerinin erozyona u�ramas�n� engelleyerek, i�sizlik süresini 
k�saltarak bireyi hem i�gücü piyasas�nda tutmas�, hem de ye-
niden istihdama kazand�rmas�d�r. Ancak istatistikler bu yön-
de sonuçlara i�aret etmemektedir. Bu süreçte i�sizlik süresinin 
ortalama olarak uzad��� ve daha çok 9 – 11 ay aras�nda art�� 
gösterdi�i gözlenmektedir. Bu istatistikte tamamen al�nan 
önlemlerin yetersizli�ini tek ba��na yans�tmamakla birlikte, 
i�gücü piyasas� içinde önemli bir hareketi i�aret etmektedir. 

Çal��man�n konusu aç�s�ndan Kanunun getirdi�i en önem-
li de�i�iklik, 1. Maddesinde düzenlenen k�sa çal��ma ödene-
�inin 2008 ve 2009 y�l�na münhas�r olmak üzere yararlanma 
süresinin 6 aya ç�kar�lmas� ve k�sa çal��ma ödene�inin mikta-
r�n�n da %50 artt�r�lmas�d�r. Bununla beraber, Bakanlar Ku-
rulu k�sa çal��ma ödene�inin miktar� ayn� kalmak �art�yla, 
süresinin 6 ay daha uzat�lmas� noktas�nda yetkili k�l�nm��t�r. 
Bakanlar Kurulu da bu yetkisini 02.07.2009 tarihinde kulla-
narak 6 ayl�k süreyi 1 y�la ç�karm��t�r. Buna göre 2009’un son 
günlerinde k�sa çal��ma ödene�ine ba�vuran bir i�yeri, 2010 
y�l�n�n son günlerine kadar k�sa çal��ma ödene�inden yarar-
lanabilmektedir. ��gücünün korunmas� bak�m�ndan önemli 
olan k�sa çal��ma ödene�i, iç talebi canland�rmak bak�m�ndan 
miktar� da artt�r�lmak suretiyle geni�letilmi�tir. 

Türkiye �� Kurumu’nun istatistiklerine bak�ld���nda k�sa 
çal��ma ödene�inden yararlananlar�n say�s� ve ödeme mikta-
r�ndaki art�� ortaya ç�kmaktad�r. Bu anlamda daha önce ele�-
tirdi�imiz i�sizlik sigortas� fonunun, fonun kurulu� amaçlar� 
do�rultusunda kullan�lmamas� durumu, k�sa çal��ma ödene-
�i için söz konusu de�ildir. Madde gerekçesinde ve metninde 
aç�kça belirtildi�i üzere k�sa çal��ma kavram�, ekonomik kriz 
dönemlerinde i�gücü kayb�n�n önlenmesi amac�yla getirilen 
bir düzenlemedir. Bu do�rultuda revize edilen k�sa çal��ma-
n�n uygulanmas� ve bu do�rultuda i�sizlik sigortas� fonunun 
bu amaca yönelik olarak kullan�lmas� yerinde geli�melerdir. 
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Tablo 8. K�sa Çal��ma Ödene�inden Yararlanan Ki�iler
   ve Ödeme Miktar� 2005 – 2009

Dönemler Ki�i Say�s� Ödeme Miktar� (TL)

2005 21 10.566

2006 217 64.398

2007 40 22.051

2008 650 70.640

Oca.09 651 491.729

�ub.09 6.935 1.678.575

Mar.09 27.491 12.396.559

Nis.09 46.727 18.217.295

May.09 66.405 24.348.339

Haz.09 82.439 23.925.294

Tem.09 53.734 15.539.249

A�u.09 47.176 13.691.439

Eyl.09 52.301 14.802.259

Eki.09 45.105 13.477.416

Kas.09 40.378 12.285.646

Ara.09 38.911 11.652.459

2009 Toplam 509.181 162.506.261

Oca.10 8.364 10.277.164

�ub.10 3.651 8.297.799

Mar.10 931 6.130.775

Nis.10 2.162 3.574.533

May.10 1.381 2.478.710

Haz.10 2.198 1.401.269

Tem.10 4.258 2.091.382

A�u.10 1.522 2.186.308

Kaynak: ��sizlik Sigortas� Fonu Ayl�k Bas�n Bülteni, Ocak 2010.
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K�sa çal��ma uygulamas�n�n ba�lad��� 2005 y�l�ndan k�sa 
çal��ma uygulamas�n�n kapsam�n�n geni�letildi�i 2009 y�l�n�n 
Mart ay�na kadar k�sa çal��ma ödene�inden yararlanan ki�i 
say�s� 8.514 ve bu ki�ilere ödenen toplam miktar 2.337.959 TL 
iken, Kanunun yay�nlanmas�ndan sonra k�sa çal��ma ödene-
�inden yararlanan ki�i say�s� 525.134’tür. Bu ki�ilere ödenen 
toplam miktar ise 196.773.895 TL’dir. Daha önce de belirtildi�i 
üzere, amac� ekonomik kriz dönemlerinde i�gücünün azalt�l-
mamas� ve sat�n alma gücünün korunmas� olan uygulaman�n 
kullan�lmas� zamanlama bak�m�ndan geç olmakla beraber 
son derece olumlu bir uygulamad�r. Ancak belirtilmelidir ki, 
uygulaman�n yasal süresinin bitimi ile birlikte k�sa çal��ma-
dan yararlananlar�n say�s� da gün geçtikçe azalmaktad�r. Bu 
bak�mdan k�sa çal��man�n sürdürülmesine yönelik bir huku-
ki düzenleme yeniden gündeme gelebilir ve krizin istihdam 
üzerindeki etkilerinin yeniden artmas� beklenmeden k�sa ça-
l��man�n uygulama süresi uzat�labilir.

Kanunun istihdam� te�vik edici bir di�er düzenlemesi, 
daha önce incelenen 5763 say�l� Kanunla getirilen genç ve ka-
d�n istihdam�na ili�kin te�viklerin 2010 Haziran ay�na kadar 
uzat�lmas� ve 2008 Aral�k ve 2009 y�l� Ocak aylar�na ili�kin 
prim hizmet belgelerinde ismi bulunmayan genç ve kad�nla-
r�n yararlanmas�n� sa�lamas�d�r. 

Kanunun geri kalan maddeleri, iç talebi canland�rma 
temelli özel tüketim vergisi indirimleri, getirilen baz� te�-
viklerin süresinin uzat�lmas�, katma de�er vergisine ili�kin 
düzenlemeler, özel ileti�im vergisinde indirim, indirimli ku-
rumlar vergisi uygulamas� ve baz� sektörlere tan�nan ayr�-
cal�klar gibi hususlar� düzenlemektedir. Bu düzenlemeler i� 
ortam�n�n geni�lemesini ve ekonomik canlanmay� hede	 e-
yen düzenlemelerdir. 

Kanunun öngördü�ü önemli bir de�i�iklik de kurumlar 
vergisinin indirimli uygulanmas�d�r. Yat�r�m te�viklerine pa-
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ralel bir düzenleme getiren uygulama ile yat�r�m te�vik belge-
sine sahip yat�r�mlara, yat�r�m katk� tutar�na ula��ncaya kadar 
kurumlar vergisinde indirim sa�lanmaktad�r. Bu düzenleme-
ler Kurumlar Vergisi Kanununa i�lenmi�tir ve ayr�ca de�er-
lendirilmesi gereken baz� düzenlemeler içermektedir. 

Kanunu istihdam� te�vik yönünden de�erlendirmek ge-
rekirse; k�sa çal��ma ödene�i temelli getirilen düzenlemele-
rin olumlu oldu�u ve krizin i�sizli�i daha yukar� seviyelere 
yükseltmesinin bir nebze olsun önüne geçilmesini sa�lad��� 
söylenmelidir. Bununla beraber iç talebi canland�rmaya yö-
nelik önlemlerin de faydal� oldu�u ancak 2009 y�l� sonunda 
kar��la��lan tarihi bütçe aç��� göz önüne al�nd���nda baz�lar� 
taraf�ndan devletin � nansman�n� dü�ünmeden ortaya att��� 
bir düzenleme, baz�lar� taraf�ndan da süresi k�sa kalan bir dü-
zenleme olarak de�erlendirildi�i görülmektedir. 

K�sa bir dönemde olsa, vergilerin azalt�lmas� �eklinde 
iç talebin canland�r�lmas� önemli bir uygulamad�r. Ancak 
vergi oranlar�n uzun vadeli bir revizyondan geçirilmesi ve 
makul oranlarda belirlenmesi, daha olumlu sonuçlar do�u-
rabilecektir. 

SONUÇ

2006/10921 say�l� Kararla getirilen yat�r�m te�vik paketi; 
kendisinden önceki te�vik paketindeki baz� destek unsurlar�n-
da de�i�ikli�e gitmi� ve faiz deste�i müessesesini getirmi�tir. 
Ancak; gümrük vergisi mua� yeti, Kdv istisnas� ve faiz deste�i 
gibi s�n�rl� alanlarda destek imkân� sa�layan bu paket, yat�-
r�mc�lar taraf�ndan yeterince ra�bet görmemi�tir. Daha aç�k 
bir ifadeyle; 2006/10921 say�l� Kararla getirilen yat�r�m te�vik 
paketi; getirdi�i s�n�rl� destek unsurlar� ile; yap�sal bir sorun 
olan bölgeleraras� e�itsizlikleri gidermek ve istihdam yarat-
mak konusunda yat�r�mc�lar� yeterince te�vik edememi�tir.
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2009/15199 say�l� Kararla getirilen ve temel hede	 eri; böl-
gesel geli�mi�lik farklar�n� azaltmak/en aza indirmek, özellik-
le sosyo-ekonomik geli�mi�lik düzeyi dü�ük bölgelerde istih-
dam� art�rmak, desteklenecek yat�r�m konular�nda ekonomik 
ölçek kriterlerini öne ç�karmak ve rekabet gücünü art�racak, 
teknoloji ve AR-GE içeri�i yüksek büyük ölçekli yat�r�mlara 
destek olmak olan, yeni te�vik sisteminin, sektörel ve bölgesel 
bir çerçeve ortaya koymakla birlikte, 2006/10921 say�l� eski 
te�vik sistemiyle kar��la�t�r�ld���nda oldukça kapsaml� oldu-
�u ve önemli revizyonlar içerdi�i görülmektedir. 

Yeni te�vik paketinin, 3 boyutlu yap�s�yla bugüne kadar 
Türkiye’de haz�rlanm�� en kapsaml� te�vik yasas� oldu�u ve 
genel çerçeve itibar�yla beklentilere bir ölçüde cevap verdi�i 
söylenebilir. Hatta Türkiye’deki yat�r�mlar�n önünde büyük 
bir engel olan vergi ve sigorta gibi kamu yüklerinin yüksekli-
�i nedeniyle sigorta primi i�veren hissesinin bölgesine göre 2 
y�lla 7 y�l gibi bir süre devlet taraf�ndan kar��lanmas� yerinde 
gözükmektedir. Ancak sonraki a�amalarda, özellikle III. ve 
IV. düzey bölgelerdeki i�letmelerde mevcut istihdam�n ko-
runmas�na yönelik özel prim ve vergi desteklerinin gündeme 
gelmesi gerekmektedir.

Yeni te�vik paketiyle bölgesel geli�mi�lik farklar�n� en aza 
indirmeye ve sektörel kümelenmeyi azaltmaya yönelik ola-
rak getirilen düzenlemeyle, özellikle III. ve IV. bölgelere yö-
nelik; tar�m ve tar�ma dayal� imalat sanayi, konfeksiyon, deri, 
plastik, kauçuk, metal e�ya gibi emek yo�un sektörler te�vik 
edilecek, ayr�ca tekstil, konfeksiyon ve haz�r giyim, deri ve 
deri mamulleri sektörlerinde I. ve II. bölgelerdeki illerde faali-
yette bulunan i�letmelerin IV. bölgedeki illere 31/12/2010 ta-
rihine kadar bütünüyle ta��nmas� ve en az elli ki�ilik istihdam 
sa�lanmas� halinde kurumlar vergisi veya gelir vergisi be� y�l 
süreyle yüzde yetmi� be� oran�nda indirimli olarak uygula-
nacak ve çal��anlar�n asgari ücrete tekabül eden sigorta primi 
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i�veren hissesinin tamam� ta��nma tarihinden itibaren be� y�l 
süre ile bütçeden kar��lanacakt�r. �lk bak��ta olumlu olarak 
de�erlendirilebilecek bu te�vi�in uygulamaya ne ölçüde ge-
çirilebilece�i ise soru i�aretidir. Sadece vergi indirimi, sigorta 
primi i�veren pay� ve nakliye deste�i ile tekstil ve haz�r giyim 
sektörünün Do�u’ya ta��nmas�n� beklemek pek mümkün gö-
zükmemektedir. Her �eyden önce; bu iki deste�in ta��nma alt 
yap� destekleri ve çe�itli ilave � nansal yard�mlarla da destek-
lenmesi ve 5 y�l ile s�n�rlanan IV. bölge kapsam�ndaki Do�u 
ve Güneydo�u’ya ta��nacak fabrikalara ili�kin verilecek des-
teklerin, mevcut sürenin bitiminden itibaren kademeli olarak 
azalt�lmas� suretiyle daha uzun bir döneme yay�lmas� daha 
yerinde olacakt�r. Di�er yandan ise; 30 y�ld�r bu bölgelerde 
devam eden terör sorunu nedeniyle yat�r�mc� daha az vergi 
ödeyip risk alt�na girmek yerine hakl� olarak daha güvenli 
bölgelere yönelecektir. 

Yeni paket, 120.000 ki�iye 3 aydan 6 aya kadar kamu ya-
rar�na çal��ma kapsam�nda geçici olarak i� imkân� sa�lamak-
tad�r. Bu destek geçici süreli de olsa i�sizlikle mücadele aç�-
s�ndan olumlu olarak de�erlendirilebilir. Ancak, çözüm geçici 
ve yetersizdir. Dolay�s�yla olumlu etkisi de geçici ve yetersiz 
olacakt�r. Aktif istihdam politikalar�ndan toplum yarar�na 
çal��ma ekonomik kriz dönemlerinde uygulama alan� bulan 
ve krizlerin sosyal etkilerinin azalt�lmas� noktas�nda sosyal 
aç�dan önemli ve gerekli bir uygulamad�r. Ancak toplum ya-
rar�na çal��ma çerçevesinde yap�lacak i�lerin, belirtilen süre 
sonras�nda da istihdam yarat�c� �ekilde belirlenmesi, uzun 
vadeli istihdam�n ve bu i�lerde çal��anlar�n program sonras� 
da istihdam edilmesini sa�layacak �ekilde düzenlenmesi ge-
rekmektedir. Türkiye’de Haziran 2010 y�l� itibariyle toplam 
i�siz say�s� 2 milyon 751 bin ki�idir. Bu say�ya ümidi k�r�lm�� 
i�sizler de eklendi�inde i�siz say�s� 5 milyona yakla�maktad�r. 
Sonuç itibariyle, i�sizlik rakamlar�n�n büyüklü�ü ve krizin 
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etkisiyle bu sorunun kronik bir hal ald��� dü�ünüldü�ünde 
Türkiye’nin geçici ve k�sa vadeli çözümlerden ziyade uzun 
vadeli ve kal�c� çözümlere, ayr�ca i�sizli�in olumsuz etkilerini 
azaltmaya yönelik politikalara daha çok ihtiyac� vard�r. 

Küresel kriz ortam�nda, mevcut ekonomik de�erlerin ko-
runmas� daha fazla önem kazanmaktad�r. Bir di�er ifadeyle; 
kriz dönemlerinde çe�itli destek unsurlar�yla bütçeye a��r 
yükler getirmek pahas�na yat�r�mc�y� yeni yat�r�mlara te�vik 
etmek yerine, mevcut istihdam�n ve üretim hacminin korun-
mas�na ve mevcut i�letmeleri ayakta tutacak tedbirlere ihti-
yaç vard�r. Yeni yat�r�mlara yönelmek ise ancak krizden ç�k�p 
büyümeye geçildi�i bir dönemde anlam kazanacakt�r.

Kabul etmek gerekir ki Türkiye ve Dünya’da küresel kri-
zin etkileri halen devam etmektedir. 2009 y�l� Kas�m ay�nda, 
2008 y�l�n�n ayn� ay�na göre ihracat�n %5,2 oran�nda azald���, 
mevcut kapasitenin %60’�n�n kullan�ld��� ve son 1 y�lda sade-
ce kay�tl� olanlardan yakla��k 460 bin ki�inin i�ten ç�kar�ld��� 
(TÜ�K, Hanehalk� ��gücü Anketi Sonuçlar� ve D�� Ticaret �s-
tatistikleri, 2009) bir ortamda Türkiye, yat�r�m te�viki yerine 
mevcut üretim kapasitesini korumaya yönelik üretim te�viki-
ni ön planda tutulmas� gereken bir dönemden geçmektedir. 
Daha aç�k bir ifadeyle; kapasite kullan�m ve istihdam oranla-
r�n�n dü�tü�ü, iç ve d�� talebin birlikte ortadan kalkt��� bir dö-
nemde, zaten kullan�lmayacak ilave kapasiteler olu�turmak 
yerine mevcut kapasitelerin kullan�lmas�n� desteklemek daha 
do�ru bir yakla��m olacakt�r (TOBB, 2010). Dolay�s�yla bu te�-
vik sisteminin bugünün ihtiyaçlar�n� do�rudan kar��lamad��� 
ve geç kalm�� bir destek paketi oldu�u söylenebilir.

Küresel ekonomik krize yönelik düzenlemeleri içeren ve 
i�gücü piyasas�n�n esnekle�tirilmesini amaçlayan 5838 ve 
5763 say�l� Kanunlar istihdam aç�s�ndan de�erlendirildi�inde 
ise, al�nan önlemlerin ne yaz�k ki hem çok s�n�rl�, hem de geç 
kalm�� oldu�u görülmektedir. Krizi kabullenmeme �eklinde 
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sürdürülen tav�r dolay�s�yla vakit kaybeden Türkiye ekono-
misi, i�sizli�in %15’ler seviyesine yükselmesine �ahit olmu� 
ve ne yaz�k ki bu i�sizlik seviyesinin kan�ksanmas� noktas�na 
gelinmi�tir. 

Ayr�ca küresel ekonomik krizin seyri noktas�nda ikinci dip 
noktas�ndan bahseden yakla��mlar gerçekle�irse, i�sizli�in ne 
yaz�k ki sosyal patlama seviyelerine gelmesinden endi�e edil-
mektedir. Böyle bir durumun gerçekle�mesi, üstün � nansal 
araçlara sahip ülkelerin yeni enstrümanlarla � nans piyasas�n-
daki daralmay� yönetebilece�i ancak bu araçlara sahip olma-
yan ve d�� borç stoku oldukça fazla olan Türkiye gibi ülkelerin 
ikinci dipten daha zor ç�kaca�� öngörülerini do�urmaktad�r. 

Bu çerçevede al�nan önlemleri de�erlendirmek gerekirse, 
katma de�er vergisi ve özel tüketim vergisi indirimleri iç ta-
lebin canland�r�lmas� bak�m�ndan oldukça verimli olmu�tur. 
Ancak getirilen di�er önlemlerin ilave istihdama yönelik ol-
mas�, k�sa çal��man�n da tek ba��na i�gücü kay�plar�n� azal-
tamamas�, al�nan tedbirlerin istihdam� koruyamamas�nda en 
önemli etkenlerdir. Ancak, k�sa çal��ma ödene�inin uygula-
ma süresinin geni�letilmesi ve ödenek miktar�n�n artt�r�lmas� 
olumlu uygulamalard�r. 

Kriz dönemlerinde ula��lan i�sizlik rakamlar�n�n, krizden 
sonra da sabitlenmesi durumu, tedbirlerin geç al�nmas�n�n en 
önemli sonucudur. OECD’nin öngörüleri de bu ele�tirilerin 
hakl�l�k pay�n� yükseltmektedir. OECD, Türkiye ekonomi-
sinin 2009 y�l�nda kaydedece�i %6,5 oran�ndaki küçülmeyi 
2010 y�l�nda %3,7 oran�ndaki büyümeye çevirece�ini, ancak 
ayn� dönemde i�sizli�in %14,6’dan %15,2’ye t�rmanaca��n� 
öngörmektedir. Türkiye ekonomisinin büyümeye kar��l�k is-
tihdam yaratamamas� ve ya�anan küresel kriz sonras� ula��lan 
i�sizlik rakamlar�n�n sabitlenmesi endi�esi rasyonel temellere 
oturan bir ele�tiridir. 
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Demogra� k süreçler dikkate al�nd���nda, önümüzdeki y�l-
larda i�gücüne kat�l�m oran�n�n dü�ece�i de �üphelidir. 2001 
Krizi ile %10’a ç�kan i�sizli�in, i�çi çal��t�rman�n maliyetini 
azalt�c� ve i�çi çal��t�rmay� te�vik edici köklü tedbirler uygu-
lanmad��� için sonraki y�llarda ortalama %7’lik yüksek büyü-
meye ra�men dü�ürülemedi�i unutulmamal�d�r. Üç y�ll�k dö-
nemde ortalama % 4’lük bir büyüme h�z�yla i�sizlik oran�n�n, 
2009 düzeyinin, yani yakla��k %15’in alt�na dü�mesi beklen-
memelidir. ��sizli�in sabit tutulmas� için bile Türkiye’de en az 
%5-5,5 büyüme h�z�n� yakalamas� gerekmektedir.

Tüm bunlar de�erlendirildi�inde i�sizli�in sosyal ve psi-
kolojik etkileri de göz önüne al�narak daha ciddi önlemler 
al�nmal�d�r. Japonya’da insanlar� iki metrelik kapsül otellere 
mahkûm eden i�sizlik, sosyal patlama boyutuna gelmeden 
engellenmelidir. Bu do�rultuda aktif i�gücü piyasas� politi-
kalar�na h�z verilmeli, ücret sübvansiyonlar� sa�lanmal�, k�sa 
çal��ma uygulamas�n�n i�veren lehine geni�letilmesi ve çe�it-
lendirilmesi sa�lanmal�, esnek çal��ma biçimlerinin ki�ilerin 
sosyal haklar�n�n kaybedilmeden te�vik edilmesi ve i�gücü 
piyasas� reformu niteli�inde uygulamalara yönlenilmesi ge-
rekmektedir. Bu düzenlemelerin geç kalmas� halinde, kay�t-
d���l�k ve kurals�zl�k i�lemekte olan dinamiklerin do�uraca�� 
sonuçlar olacakt�r.

Esnekle�menin kurals�zla�ma haline dönü�memesi için 
h�zla yasal düzenlemelere gidilmeli ve bu çerçevede yeni is-
tihdam yaratmaya yönelik düzenlemeler yerine mevcut istih-
dam�n korunmas� yönünde daha kapsaml� önlemler al�nma-
l�d�r. Kriz süresince yeni istihdam olanaklar�n�n yarat�lmas� 
ve istihdam üzerindeki yüklerin azalt�lmas�, i�gücü piyasa-
s�n�n deregülasyonu ile birlikte yürütüldü�ünde güvencesiz 
istihdam�n desteklenmesi anlam�na gelecektir. Dolay�s�yla 
bu ortamda yap�lmas� gereken, güvenceli esneklik kavram� 
çerçevesinde uygulamalar�n ön plana ç�kar�lmas� ve esnek-
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le�menin hukuki boyutunun yarat�lmas�d�r. Ta�eronla�ma ve 
piyasala�ma gerçekle�meden yeterli düzenlemeler getirilmeli 
ancak küresel ekonomik krizin yaratt��� y�k�c� etkiler de göz 
önünde bulundurulmal�d�r. 

Küresel ekonomik krizin %15’ler seviyesine ç�kard��� i�-
sizlik olgusu, bu seviyelerde sabitlenmeden istihdam� te�vik 
edici uygulamalar�n daha geni� çerçevede yer almas�, getirilen 
yat�r�m te�viklerinin zamans�z kesilmemesi ve bu anlamda 
büyümenin istihdamla birlikte gerçekle�mesi sa�lanmal�d�r. 
Bu anlamda getirilen önlemler bir ilk ad�m ve küresel ekono-
mik krizin yans�malar�n�n i�gücü piyasas�nda reform sürecini 
ba�latmas� f�rsat� olarak de�erlendirilmelidir. Ulusal istihdam 
stratejisi ile geni� bir önlemler yelpazesi olu�turulmal�d�r.

Önerilen baz� düzenlemeler i�çi sendikalar�n�n tepkisini 
çekebilecek ve baz�lar� da i�veren kesimini memnun etme-
yecek uygulamalard�r. Bu do�rultuda sosyal bir mutabakat 
sa�lanmadan bu önlemlerin sürdürülebilece�i dü�üncesi re-
aliteden uzakt�r. Ayr�ca bu düzenlemelerin ömrü de sosyal 
diyalog sonucu olu�turulan mutabakat ile do�rudan orant�l� 
olacakt�r.

KAYNAKÇA

ÇSGB ve ��KUR (2010), ��sizlik Sigortas� Fonu Ayl�k Bas�n Bülteni, 
Ocak, s. 5-15.

DEN�ZHABER; “Trabzon Liman� Kapasitesini �kiye Katlad�”, http://
www.denizhaber.com.tr/limanlar/29537/trabzon-limani-kapasite-
hedef-ekonomik-kriz-ithalat-deniz-hudut-yolcu.html, 17.09.2010.

ERSÖZ, Halis Yunus (2010), “Kriz Dönemi �stihdam”, ��’te Çal��anlar, 
http://www.istecalisanlar.com/2010/07/kriz-donemi-istihdam/, 
18.09.2010.

KARADEN�Z, Salim (2007), “Yat�r�mlara Sa�lanan Destek Unsurlar�”, 
Yakla��m Dergisi, Say� 170, �ubat, s.3-12.

KILIÇ, Cem (2008), “��yerlerine Getirilen Te�vikler, ��sizlik Sigortas� 



552

Makro Ekonomi ve �stihdam

Düzenlemeleri ve ��kur Faaliyetleri”, �stihdam Paketi ve Sosyal Gü-
venlikteki Yeni Düzenlemeler ��letmelere Ne Getiriyor? Semineri, 
�stanbul, s. 62 – 63

OECD (2010), http://stats.oecd.org/Index.aspx?DatasetCode=ULC_
QUA, 01.01.2010.

T.C. Hazine Müste�arl���, Yat�r�m Te�vik �statistikleri, 2010.

T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu �statistik Y�ll��� 2010.

T�SK (2008), “5763 Say�l� Kanun �le �� Sa�l��� ve Güvenli�i Mevzuat�nda 
Yap�lan De�i�iklikler”, http://www.tisk.org.tr/HUKUK/guncel.
asp?id=15, 28.12.2009.

TOBB (2009), Konseyler Mü�terek Toplant�s�, http://www.tobb.org.tr/
haber_arsiv2.php?haberid=2495, 17.02.2010.

TUNCAY, A. Can (2009), “��sizlik Sigortas� Fonu Amaç D��� Kullan�lma-
ya Ba�land�”, Mercek Dergisi, Say�: 56, �ubat, s. 22-31.

TÜ�K (2009a), “�malat Sanayinde E�ilimler”, Aral�k 2009 Bülteni, s. 
2-15.

TÜ�K (2009b), Hanehalk� ��gücü Anketi Sonuçlar� ve D�� Ticaret �statis-
tikleri.

TÜ�K (2009c), Hanehalk� ��gücü Anketi Bölgesel Sonuçlar�.

YAVUZ, Özge (2010), “Te�vik Belgelerinde Kriz Öncesine Dönüldü”, 
Ekonomist Dergisi, Ocak, s.22-28.

YELDAN, Erinç, (2008), “Küresel Kriz, ��sizlik ve �� Yaratmayan Büyü-
me”, ��veren Dergisi, Temmuz-A�ustos, s. 55-67.

YELDAN (2010), Ekonomi Politik, Cumhuriyet Gazetesi, 22 Eylül.



553

12. Çal��ma Ekonomisi ve Endüstri �li�kileri Kongresi

HANEHALKI-GRUPLARI ARASINDA
GEL�R OLU�UMU �L��K�S�N�N
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ÖZET

Bu çal��man�n amac�, Türkiye’de gelir gruplar� aras�nda 
gelir olu�um ili�kisinin Türkiye 2002 girdi-ç�kt� tablosu kulla-
n�larak Miyazawa yöntemiyle analiz edilmesi ve Türkiye’nin 
gelir da��l�m�n�n yap�s�n�n incelenmesidir. 59 sektörlü 2002 
Türkiye Girdi-Ç�kt� tablosu 3-sektörlü tar�m, sanayi ve hiz-
metler olarak toplula�t�r�larak, bu sektörlerin gelir çarpanlar� 
ile sektörel hanehalk� gelirlerini art�rma oranlar� hesaplanm��-
t�r. Ayr�ca, sektörel talep art��lar�na kar��, her bir gelir grubu-
nun ve kümülatif gelir gruplar�n�n gelir esneklikleri de ortaya 
konulmu�tur. Çal��ma kapsam�nda, son dönemde k�smi bir 
iyile�me görülse de Türkiye’de gelir e�itsizli�inin yüksek sey-
retti�i, herhangi bir gelir grubundaki gelir art���n�n, harcama 
yoluyla di�er gelir gruplar�n�n gelirini en yoksuldan en zengi-
ne do�ru artan bir biçimde art�rd���, herhangi bir gelir grubuna 
yap�lan gelir transferinin, her durumda en üst gelir grubunda 
daha fazla gelir art��� yaratt���, en alt gelir grubuna yap�lan 
gelir transferinin, di�er gelir gruplar�na yap�lan transferlere 
göre, hem gelir da��l�m�n� asgari düzeyde bozmakta hem de 
toplam geliri en fazla art�rd��� sonuçlar�na ula��lm��t�r.  

54 Bu çal��mada yer alan analiz ve de�erlendirmeler, yazarlar�n çal��t�klar� ku-
rumu ba�lamamakta, ki�isel görü�lerini yans�tmaktad�r.
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ANALYZ�NG THE INCOME FORMAT�ON PROCESS
AMONG HOUSEHOLD-GROUPS W�TH

M�YAZAWA METHOD

ASBTRACT

The objective of the study is to analyze income formation 
process among income groups, and to examine the income 
distribution structure by employing Miyazawa method on 
the most recent Input-Ouput Table in Turkey.  Within this 
context, � rstly, sectoral income multipliers were calculated 
through using consolidated I-O table with three sectors, and 
the rates of increase in household incomes due to each sector 
have been computed. Secondly, the impact of an increase in 
the income of any group on the income levels of other groups 
due to the intersectoral interactions have been analyzed on 
the basis of  raw  Household Budget Survey data. According 
to multiplier analysis and Miyazawa Method results, In 
Turkey, regardless of the income group targeted, the highest 
income group gets the most bene� t from income transfers. 
The rise in the income of each group stemming from an 
increase in the � nal demand of each sector is highest in the 
richest group and declines with the level of income for each 
group. 

Keywords: Income Distribution, Input-Output Model,  
Multiplier Analysis, Miyazawa Methodology, Income 
Multipliers, Income Multipliers Among Income Groups, 
Sectoral Income Multipliers, Turkey
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1. G�R��

Gelir da��l�m�n�n hem sosyal hem ekonomik bir olgu olarak 
çok boyutlu bir �ekilde incelenmesi gerekmektedir. Gelir da��l�-
m� ve reel sektör ili�kilerinin birlikte yap�sal bir biçimde ortaya 
konuldu�u, teorik çerçevesi Nobel ödüllü iktisatç� Richard Sto-
ne taraf�ndan ortaya konulan Sosyal Hesaplar Matrisleri(SHM) 
bu tür analizlere imkan vermektedir. OECD ve Avrupa Birli�i 
ülkelerinde ulusal ve bölgesel düzeyde Sosyal Hesaplar Matris-
lerinin olu�turulmas� ve bu matris için gereken hesaplara ili�kin 
düzenli istatistiklerin üretilmesi ulusal istatistik kurumlar� ta-
raf�ndan yerine getirilirken ESA-95 (Avrupa Ulusal ve Bölgesel 
Hesaplar Sistemi)’e taraf olan ülkemiz için bugüne kadar TÜ�K 
taraf�ndan olu�turulmu� herhangi bir sosyal hesaplar matri-
si bulunmamaktad�r. Ayr�ca, Türkiye’de ekonomik ve sosyal 
sektörleri içerecek ve birbirleriyle olan ili�kilerini bütüncül bir 
biçimde inceleyecek çal��malar�n azl��� da dikkat çekmektedir. 
Özellikle, gelir da��l�m� ve yoksulluk gibi sosyal konularda ana-
litilik inceleme ve ara�t�rmalar olan ihtiyaç önemli düzeydedir. 
Bu çal��man�n amac� gelir da��l�m� ve gelir olu�umu alan�ndaki 
literatüre ve politika olu�turma süreçlerine katk� sa�lamakt�r. 
Bu amaca yönelik olarak, gelir da��l�m�yla ilgili olarak �imdi-
ye kadar Türkiye’de uygulanmam�� bir yöntem uygulanarak 
gelir gruplar� aras�ndaki gelir olu�um ili�kisi Türkiye için DPT 
Uzman� Hakan Erten taraf�ndan üretilmi� 2006 y�l�na ait Sosyal 
Hesaplar Matrisi’nin girdi-ç�kt� tablosuna dönü�türülmesi su-
retiyle Miyazawa yöntemi kullan�larak incelenmi�tir. Çal��ma 
yap�sal olarak teorik çerçeve, kullan�lacak veri ve modelin uy-
gulanmas� olarak 3 ana k�sma ayr�lmaktad�r. Miyazawa taraf�n-
dan geli�tirilen yöntemin tan�t�lmas� ve uygulanmas�ndan önce 
yöntemin daha iyi anla��labilmesi için önce Girdi-Ç�kt� mode-
linde çarpan mekanizmas� ve gelir çarpan� tan�t�lm��, ard�ndan 
çal��mada kullan�lan veri setleri sunulmu�tur. Türkiye için söz 
konusu çarpanlar hesaplanm��, Miyazawa yöntemi uygulana-
rak modelin sonuçlar� yorumlanm��t�r.
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2. METODOLOJ�

2.1 Girdi-Ç�kt� Tablosunda Gelir/Tüketim

 Çarpanlar� Yöntemi

Gelir çarpan� sektörel politikalarda yap�lacak de�i�iklikle-
rin hanehalklar� gelirlerini de�i�tirmedeki etkinli�inin ölçü-
münde kullan�lmaktad�r. Girdi-Ç�kt�  tablosundaki hanehalk-
lar�n�n gelirlerini h sat�r vektörü olarak gösterecek olursak hc 

gelir katsay�lar� olarak tan�mlan�r ve 

hc = h . X-1
 

olarak gösterilebilir ve hc’nin her bir elementi [an+1,1,…
,an+1,n]’dir. Basit gelir çarpan�  hanehalklar�na Girdi-Ç�kt� 
ak�m�nda d��sal bir de�i�ken olarak al�nd��� modeldeki ifa-
desiyle hanehalklar�n�n gelirinin sektör ç�kt�s�na oran� (an+1,j 
= zn+1,j/xj)’d�r.

m(h)j = ij

n

1i i1,n la� = +   

Burada l = Leontief  ters matrisinin katsay�lar�d�r. Denk-
lemde gösterilen m(h)j basit gelir çarpan� n� ifade etmektedir 
ve j sektöründeki bir birimlik nihai talep art���n�n hanehalkla-
r�nda ne kadar gelir art��� olu�turaca��n� göstermektedir. Ba-
sit gelir çarpan� ile hanehalklar�n�n gelirlerinde do�rudan ve 
dolayl� gelir art��lar� görülmektedir. m(h)j = ij

n

1i i1,n la� = +   for-
mülünden de görülece�i üzere, basit gelir çarpan�, Leontief  
ters matrisinin j sektörü sütun vektörünün gelir katsay�s�yla 
çarp�m�d�r. 
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Tablo 1: Girdi-Ç�kt�  Tablosunda Endüstriler Aras� �li�ki
   (Hanehalk� �çselle�tirilmi�) 

 Al�c� Sektörler

 1 . . . j . . . n Hanehalk� 
(Tüketici)

Satan 
Sektörler

1 z11 . . . z1j . . . z1,n z1,n+1

. . . . .

. . . . .

. . . . .

i zi1 . . . zij . . . zn,j zi,n+1

. . . . .

. . . . .

. . . . .

n zn1 . . . znj . . . zn,n zn,n+1

Hanehalk�(Gelir) zn+1,1 . . . zn+1,j . . . zn+1,n zn+1,n+1

Kaynak: (Miller ve Blair, 2009:35)

Hanehalklar� sektörel üretim için sektörlere sunduklar� i�-
gücü sonucu gelir elde ederler ve elde ettikleri gelirleri sek-
törlerde harcarlar. Hanehalklar�n�n Girdi-Ç�kt�  analizinde d��-
sal bir de�i�ken de�il de sektörlerden gelir elde eden ve elde 
etti�i bu geliri sektörlerde harcayan iç�el bir de�i�ken olarak 
al�nmas�na modelin hanehalk�na göre kapat�lmas� denilmek-
tedir (Miller ve Blair, 2009:35). Basit gelir çarpan�  hanehalk�n�n 
d��sal oldu�u, yani hanehalk�n�n gelir ve tüketiminin dolayl� 
etkilerinin Leontief  ters matrisinde dikkate al�nmad��� etkileri 
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göstermektedir. Hanehalk�n� kapal� olarak içsel bir de�i�ken 
olarak al�rsak toplam gelir çarpan�n� elde ederiz.

m (h)j = ij

1n

1i i1,n la�
+

= +  

Burada l  hanehalk�n�n içselle�tirildi�i Leontief  ters mat-
risinin katsay�lar�n� göstermektedir. Denklemde verilen top-
lam gelir çarpan�  ile hanehalklar�n�n herhangi bir sektördeki 
talep art���ndan kaynaklanacak yeni gelir art���n� yani sektör-
lerdeki bir birimlik toplam talep art���n�n hanehalklar�n�n ge-
lirlerinde do�rudan (sektördeki talep art���n�n etkisi), dolayl� 
(di�er sektörlerdeki talep art��lar�n�n etkisi) ve indirgenmi� 
(hanehaklar�n�n yeni gelir ve tüketiminden kaynaklanan etki) 
etkilerini analiz edebiliriz.

2.2 Tip I ve Tip II Gelir Çarpanlar�

Sektörel ç�kt�da bir birimlik nihai talep art���, ç�kt� mikta-
r�n� bir birimden fazla art�rmaktad�r. Benzer �ekilde gelir çar-
panlar�nda da do�rudan hanehalk�n�n gelirlerini etkileyecek 
nihai talep de�i�iklikleri hanehalk�n�n gelirinde bir birimden 
fazla de�i�ime sebep olacakt�r. Tip I olarak an�lan söz konusu 
etkiyi inceleyen denklem a�a��daki gibidir. 

m
I
j(h)
= j1,n

n

1i
iji1,n

a

la

+

=

+�

= j1,n

j

a

m(h)

+   

Tip I gelir çarpan� , basit gelir çarpan�n�n toplam ç�kt� için-
deki hanehalk� geliri oran�na bölünmesi ile bulunmaktad�r. 
Burada m(h)I

j  j sektörü için  Tip I gelir çarpan�n� göstermek-
tedir. Tip I gelir çarpan� hanehalk� gelirlerini etkileyecek bir 
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birimlik nihai talep de�i�iminin j sektöründeki hanehalk� ge-
lirlerinde meydana getirece�i do�rudan ve dolayl� gelir de�i-
�imini göstermektedir. Toplam gelir çarpan� n�n hesaplanma-
s�nda kullan�ld��� üzere hanehalklar�n�n gelir ve harcamalar� 
da Leontief  Ters Matrisine içsel bir de�i�ken olarak dahil edil-
di�inde Tip II gelir çarpan� elde edilir. 

m
II
j(h)

= j1,n

1n

1i
iji1,n

a

la

+

+

=

+�

= j1,n

j

a

(h)m

+

Tip II olarak an�lan çarpan, toplam gelir çarpan� n toplam 
ç�kt� içindeki hanehalk� geliri oran�na bölünmesi ile bulun-
maktad�r. Burada m(h)II

j  j sektörü için  Tip II gelir çarpan�-
n� göstermektedir. Tip II gelir çarpan� hanehalk� gelirlerini 
etkileyecek bir birimlik nihai talep de�i�iminin j sektörün-
deki hanehalk� gelirlerinde meydana getirece�i do�rudan, 
dolayl� ve indirgenmi� gelir etkilerini göstermektedir. Ta-
n�mlanan ç�kt�lardan hangisinin kullan�lmas�n�n gerekti�i, 
etkisi ara�t�r�lan d��sal faktörün do�as�yla ilgilidir. Örne-
�in, kamunun sanayi  sektöründeki üretime yönelik harca-
malar�ndaki bir art���n hanehalklar�n�n gelirlerini ne kadar 
etkiledi�inin ölçülmesi için basit ve toplam gelir çarpan� n� 
kullanmak daha uygun olacakt�r. Söz konusu talep art��� 
ithalatç� bir sektörde gerçekle�iyorsa hanehalklar� model-
de içselle�tirilmeyece�inden basit gelir çarpan�, hanehalk-
lar�n�n modelde içselle�tirilece�i yerel üretime yönelik bir 
sektördeki kamu harcamalar�nda ise toplam gelir çarpan� 
kullan�lmal�d�r. Tip I ve Tip II gelir çarpan� için bir örnek 
verecek olursak, bir fabrikan�n yüksek i�gücü maliyetlerin-
den dolay� ba�ka bir yere ta��nmas� gerekti�i durumda, söz 
konusu fabrikan�n ba�ka bir yere ta��nmas�n�n toplam gelir 
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etkisi Tip I ve Tip II gelir çarpan� ile ölçülür (Miller ve Blair, 
2009:254). Genel olarak Tip I gelir çarpan� n�n hanehalk� faa-
liyetlerini içermedi�i için ekonomik etkiyi dü�ük tahmin et-
ti�i, Tip II çarpan�n�n ise hanehalk�n�n gelir ve harcamalar� 
konusunda kat� bir varsay�m� oldu�undan ekonomik etkiyi 
yüksek de�erlendirdi�i dü�ünülmektedir. Gelir çarpan� et-
kisinin kabaca Tip I ve Tip II çarpan�n ortas�nda bir de�er 
olaca��n� belirtmektedirler. 

2.3 Miyazawa  Yöntemi

Standart endüstriler aras� analizlerde tüketim talebi d��sal 
bir de�i�ken olarak ele al�nmaktad�r. Miyazawa  yönteminde 
ise hanehalk� sektörü kat�ld��� üretim faaliyetlerine sahip ol-
du�u faktörler kar��l���nda elde etti�i geliri tüketime dönü�-
türen bir üretici sektör olarak ele al�nmaktad�r. Bu yakla��m�n 
temelinde yatan husus tüketimin genel olarak gelir da��l�m�   
yap�s�na ba�l� oldu�u varsay�m�d�r. Gelir da��l�m� yap�s� ise 
farkl� gelir gruplar�n�n harcama ve tüketim davran��lar�n� et-
kilemektedir (Miyazawa,1976:1). Bu yöntem ile gelir gruplar� 
aras� gelir olu�um ili�kisinin incelenmesinde ekonominin bir 
bütün olarak ele al�nmas� ve hem sektörler aras� hem de gelir 
gruplar� aras� etkile�imin do�rudan ve dolayl� etkilerinin ana-
liz edilebilmesi, bu yöntemin gelir da��l�m�  n�n incelenmesinde 
çok yönlü ve aç�klay�c� olarak ön plana ç�kmas�n� sa�lamakta-
d�r.  Bu analiz gelir da��l�m�n�n temel yap�s�n�n anla��lmas�-
na ve farkl� politikalar�n gelir da��l�m� üzerindeki etkilerinin 
tahmin edilebilmesine imkan vermektedir. Endüstriler aras� 
ili�kinin incelenmesinde katma de�er sektörü bir yandan n 
adet sektöre bölünürken bir yandan da sat�r boyunca r adet 
gelir grubuna bölünmü�tür. Ykj, k’�nc� grubun j’inci sektörden 
kazand��� geliri Ykj ( j=1 ,…, n; k=1 ,…, r ), gelir da��l�m�  n�n 
en genel �ekliyle izledi�i yolun (olu�umunun-davran���n�n) 
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gösterildi�i  r x n gelir-olu�um matrisini ifade etmektedir. Bu 
gelir da��l�m� olu�umunda Cik, i’inci mal�n k’�nc� gelir grubu 
taraf�ndan tüketildi�ini gösteren ( i=1 ,…, n ; k=1 ,…, r ) mat-
ris olarak tan�mlanmaktad�r. Modelin genel yap�s� (katsay�la-
r�) a�a��daki �ekilde gösterilmektedir55.

�ekil 1: Miyazawa  Çerçevesi

Tüketimi içsel bir de�i�ken olarak ald���m�zda, Girdi-Ç�kt�  
sistemi a�a��daki gibi gösterilebilir:

 X = AX + fc + f.

Standart bir Girdi-Ç�kt�  analizinde yer alan F’yi f ve fc top-
lam� olarak al�rsak, fc  burada içsel bir de�i�ken olmakta ve 
Miyazawa  formülizasyonundaki a�a��daki sonucu elde edil-
mektedir.

 X = [I-A]-1 {fc + f}                                                                                      

55 Miyazawa  (1976) orijinal metinde buraya kadar kullan�lmakta olan Girdi-
Ç�kt�  genel gösterimlerinden farkl� k�saltmalar kulland��� için bu k�s�mda 
Miyazawa’n�n orijinal gösterimleri aç�klanacak ve kullan�lacakt�r.

Burada;
A = n x n ara girdi katsay�lar� matrisini: aij = xij / Xj,

V = r x n katma de�er oranlar� matrisini: vkj=Ykj/Xj,
C = n x r tüketim katsay�lar� matrisini: cik = Cik / Yk,
Xj = j’inci sektörün ç�kt�s�n�, 
Yk = k’�nc� gelir grubunun gelirini göstermektedir. 
Modelde ayr�ca;
X = bir ç�kt� sütun vektörünü,
fc = bir tüketim talebinin sütun vektörünü göstermekte ve
f = tüketim d���ndaki nihai talebi gösteren bir sütun vektör 
olarak al�nmaktad�r. 
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Tüketim talebi fc’yi içsel bir de�i�ken, hanehalk�n� kurgu-
sal bir üretim faktörü yerine ayr� bir karar-al�c� birim olarak 
al�rsak, bölünmü� bir tüketim fonksiyonunun da tan�mlan-
mas� gerekmektedir.

Bu modelde kullan�lacak tüketim fonksiyonu a�a��da gös-
terilmektedir:

Burada c(k) = (c1k, c2k, …, cnk) bir sütun vektör ve v(k)= (vk1, 
vk2, …, vkn) de bir sat�r vektördür. E�er tüketim fonksiyonu-
muza homojen olmayan terimler veya d��sal elementler ek-
lersek C, tüketim katsay�lar� matrisi olur ve bu durumda f’ye 
homojen olmayan terimleri ekleyebiliriz. Yukar�daki e�itlik-
lerden a�a��daki denklemi elde ederiz. 

 X = AX + CVX + f

Denklemini X için çözersek a�a��daki alternatif çözümlere 
ula�abiliriz.

 X = [I-A-CV]-1 f  (i)

     = B[I-CVB]-1 f  (ii)

     = B[I+ CKVB] f  (iii)

Burada B=[I-A]-1 Leontief  ters matris çarpan�d�r56. Bu e�it-
liklerdeki ilk gösterim (i) bize endüstriler aras� ve indirgenmi� 
tüketim faaliyetleri yoluyla toplam talebin ç�kt� üzerindeki 
tüm etkilerini göstermektedir. E�itlikteki birinci gösterim (i) 
ikinci gösterim (ii)’ye dönü�türülebilir. Bu,  “Orijinal Leontief  
tersi” olarak adland�r�lan B’nin [I - CVB]-1 ile sa�dan çarp�l-
mas� ile yap�l�r. 

56 B=[I-A]-1 Leontief  ters matris çarpan� geleneksel Girdi-Ç�kt�  çözümlemesin-
de L olarak tan�mlanmaktad�r, ancak Miyazawa  L’yi ba�ka bir gösterim için 
kulland���ndan burada B olarak ifade edilmektedir.
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Dönü�üm a�a��daki gibidir: 

 [I-A-CV]-1 = [{I-CV(I-A)-1}(I-A)]-1

                = (I-A)-1 [I-CVB]-1 

                = B[I-CVB]-1

Ters [I-CVB]-1 matrisini, altbile�en ters matris olarak adland�-
rabiliriz. Bu ters matris içsel de�i�kenlerin her bir gelir grubu-
nun tüketim harcamalar�na etkisini göstermektedir.  Yukar�-
daki e�itlikteki (ii) numaral� gösterimin avantaj�, içsel tüketim 
faaliyetinin ters yans�mas�n� üretim aktivitesinin ters yans�-
mas�ndan ay�rabilmesidir. Ayr�ca, böyle kolay hesaplanabilir 
bir formülün geli�tirilmesi, gelir gruplar� aras� faaliyetlerin 
teorik taraf�n� anlamak için yararl�d�r.  Böyle bir ayr�m (i) nolu 
e�itlikte ise yap�lamamaktad�r. 

 VBC = L =(lkv) k = 1, …, r

 K = (I-L)-1 =(kkv) v = 1, …, r

L ve K’y� yukar�daki �ekilde yazd���m�zda a�a��daki denk-
leme ula�abiliriz.

 B[I-CVB]-1 = B[I+CKVB].

n x n altbile�en ters [I-CVB]-1 matrisinin, matrisin tersini 
almadan, büyüklü�ü r x r olan gelir gruplar� aras� gelir çarpa-
n�  K’y� kullanarak elde edebilece�imizi, yukar�daki (iii)’ncü 
gösterimden ç�kartabilmekteyiz.

2.4 Gelir-Gruplar�-Aras� Çarpanlar�
 (Inter-income groups multipliers) 

Bu bölümde K ve L matrislerinin üretilmesi ilerleme sü-
reciyle gösterilecektir. Yukar�daki  (iii) e�itli�inin ispat� ayn� 
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zamanda müdahalelerle ba�layan ilerleme süreci kullan�la-
rak da yap�labilir. Bu yöntem ayn� zamanda K ve L mat-
rislerinin ekonomik anlamlar�n� da aç�klamaya yard�mc� 
olmaktad�r.

�lerleme (propagation) sürecinin say�sal bir dönemini gös-
termek için m’yi kullan�rsak, 

 X1 = Bf

 Xm = BCVXm-1  (m 
 2)

Elde ederiz buradan,

 Xm = (BCV)m-1 Bf = BC(VBC)m-2 VBf

        = BCL m-2 VBf olur.

Sonuç olarak,

yak�ns�yor ise,

 X = B[I + C ( I – L )-1 VB]f

     = B[I + CKVB]f’ dir.

L = VBC katsay�lar matrisinin her bir gelir grubunun tüke-
tim davran���n�n, ilerleme mekanizmas� süreciyle gelir grup-
lar� aras�ndaki iç ili�kisini gösterdi�i görülmektedir. Buna 
göre v’inci gelir grubunun tüketim harcamalar�n�n k’�nc� gelir 
grubu üzerindeki etkisi a�a��daki �ekil’de yer alan süreç ile 
özetlenebilir.
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�ekil 2: Gelir Gruplar� Aras� Tüketim ve Gelir �li�kisi
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Yukar�daki �ekilden de görülece�i üzere; L, örne�in lkv, a�a-
��daki gibi yaz�labilir:

Lkv = v(k) Bc(v) = v (k )Bc (v)v (v)Bf
v (v)Bf

 = (5. Ad�m / 2.Ad�m) 
          

Burada lkv katsay�s�, v’inci gelir grubunun 1 birim ilave ge-
lirinden kaynaklanan harcamas�n�n, k’�nc� gelir grubunda ne 
kadar gelir art���na sebep olaca��n� göstermektedir. Bu yüz-
den L “Gelir Gruplar� Aras�ndaki Katsay� Matrisi” (matrix of 
inter-income-group coef� cients) olarak ve K’da “Gelir Gruplar�-
n�n Kar��l�kl� Çarpan Matrisi” (the interrelational multiplier of 
income groups) olarak adland�r�lmaktad�r.
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'
ni  ve '

ri s�ras�yla n’inci ve r’inci sat�r toplamlar� vektörleri 
olmak üzere,L matrisinin sütun toplamlar� her bir gelir gru-
bunun toplam tüketim katsay�s�n� vermektedir: 

'
ri L = '

ri VBC = '
ni [I-A]BC = '

ni C,   
    

2.5 Çok Sektörlü Gelir Çarpan�  

Çok sektörlü gelir çarpan�  bize her bir gelir grubunun top-
lam (direkt, dolayl� ve indirgenmi�) gelirinin, her hangi bir 
sektördeki bir birimlik toplam talep art���nda ne kadar arta-
ca��n� göstermektedir. Çok sektörlü gelir çarpan�n� bulmak 
üzere öncelikle denge ç�kt�s�n� kullanarak denge gelirini elde 
etmek gerekmektedir. Denge geliri ve denge ç�kt�s� aras�ndaki 
ili�ki a�a��daki e�itlikte görüldü�ü gibidir.

 Y = VX

Yukar�daki e�itlikle üretim (X) yerine  (iii)’no’lu gösterimi 
koyarsak, gelir denklemi a�a��daki gibi olur:

 Y = VB[I + CKVB]f

     = [I + VBCK]VBf

     = [I + LK]VBf,

burada  I + LK = K çünkü [I - L] K = I ‘d�r, sonuç olarak; 

 Y = KVBf

elde edilir. r x n büyüklü�ündeki KVB, çok sektörlü gelir 
çarpan� matrisidir, ya da di�er bir ifadeyle gelir olu�umu çar-
panlar� matrisidir. KVB matrisi her bir gelir grubunun toplam 
her hangi bir sektördeki bir birimlik toplam talep art���nda ne 
kadar artaca��n� göstermektedir.

Burada aç�klanan denklemler sonucunda Miyazawa (1963, 
1968, 1976) L, K ve KVB matrislerini türetmi�tir. “Gelir grup-
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lar� katsay� matrisi” olarak adland�r�lan L matrisinin her bir 
katsay�s� her hangi bir gelir grubunun gelirindeki ilave bir 
birim art��tan dolay� yapt��� harcaman�n ba�ka bir gelir gru-
bunun gelirindeki do�rudan gelir art���n� göstermektedir. K 
matrisinin her bir katsay�s� ise her hangi bir gelir grubunun 
gelirindeki ilave bir birim art��tan dolay� yapt��� harcaman�n 
ba�ka bir gelir grubunun gelirindeki toplam, yani do�rudan, 
dolayl� ve indirgenmi� art��� göstermektedir. Gelir olu�umu 
çarpan� matrisi olarak an�lan KVB matrisinin her bir bile�eni 
ise, i sektöründeki bir birim toplam talep art���n�n her hangi 
bir gelir grubunda olu�turaca�� ilave toplam (do�rudan, do-
layl� ve indirgenmi�) gelir art���n� göstermektedir. Miyazawa 
geli�tirmi� oldu�u yönteminde Girdi-Ç�kt� modellerine çok 
önemli bir katk� yaparak, hanehalk�n�n gelir ve tüketimini 
içsel de�i�kenler olarak denkleme dahil etmi� ve Girdi-Ç�kt� 
modellerinin ekonominin en önemli çal��ma alanlar�ndan biri 
olan gelir da��l�m�n�n incelenmesinde kullan�lmas�na öncü-
lük etmi�tir. 

3. Kullan�lacak Veri

Çal��mada Miyazawa yönteminde kullan�lacak en güncel 
Girdi-Ç�kt� tablosunun kullan�labilmesi için Erten (2009) tara-
f�ndan haz�rlanm�� olan Sosyal Hesaplar Matrisi (SHM), 2006 
y�l� için 3 sektörlü olarak toplula�t�r�larak Girdi-Ç�kt� tablosu 
olarak kullan�lm��t�r. Girdi-Ç�kt� tablolar� ile yap�lan analiz-
lerde, tablonun ait oldu�u y�l�n, ekonominin � nansal krizler 
gibi ola�anüstü dönemler d���nda genel durumunu gösteren 
bir y�l olmas� (2006 y�l�), yap�lan analizlerin ülkenin genel 
durumunu yans�tmas� aç�s�ndan önemlidir. Çal��mada Girdi-
Ç�kt� tablolar� ile tutarl�l��� sa�lamak ve hanehalklar�n� gelir 
gruplar�na ay�rmak üzere, 2006 y�l� Hanehalk� Bütçe Anketi 
(HBA) verileri kullan�lm��t�r.  
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3.1 Girdi-Ç�kt� Tablosu

Bu çal��mada 3 sektörlü olarak toplula�t�r�lm�� 2006 y�l� 
Girdi-Ç�kt� tablosu kullan�lmaktad�r57. Miyazawa yöntemi-
nin uygulanmas� için 2006 y�l� toplula�t�r�lm�� Girdi-Ç�kt� 
tablosu üretilmektedir. 2006 y�l� Girdi-Ç�kt� tablosu olu�-
turmak üzere, Erten (2009) taraf�ndan haz�rlanan Türkiye 
için Sosyal Hesaplar Matrisi (SHM), baz� toplula�t�rmalar 
yap�larak kullan�lm��t�r. Bahse konu SHM 9 sektörlü olarak 
olu�turulmu�tur58. Bu sektörler; tar�m, madencilik, tüketim 
mallar� imalat�, ara mal� imalat�, sermaye mallar�, enerji, in-
�aat, özel hizmetler ve kamu hizmetlerinden olu�maktad�r. 
Miyazawa yönteminin uygulanmas� için, HBA’dan NACE 
s�n�	 amas� ile uyumlu 9 sektörlü yeterli veri üretilemedi�i 
için gelir gruplar� aras�ndaki gelir ve tüketim yoluyla ger-
çekle�en gelir etkile�iminin incelenmesinde tar�m, sanayi 
ve hizmetler olmak üzere 3 sektörde toplula�t�rma yap�l-
m��t�r. 

57 TÜ�K taraf�ndan resmi veri olarak yay�mlanan en güncel tarihli Girdi-Ç�kt� 
tablosu 2002 y�l�na aittir. 2002 y�l� Girdi-Ç�kt� tablosu 1995 Avrupa Hesap-
lar Sistemi’nde (ESA’95) yer alan tan�m ve kavramlara göre haz�rlanmas� 
yönüyle bir ilk olma özelli�i ta��maktad�r. 2002 y�l� Arz-Kullan�m ve Girdi-
Ç�kt� Tablolar�, 1959, 1963, 1968, 1973, 1979, 1985, 1990, 1996 ve 1998 y�l� tab-
lolar�ndan sonra Türkiye için haz�rlanan onuncu tablodur. 2002 y�l�na ili�kin 
59 faaliyet ve 59 ürün grubuna göre al�c� ve temel � yatlarla arz ve kullan�m 
tablolar� haz�rlanm��t�r. Tablolar, Avrupa Toplulu�unda kullan�lan sanayi ve 
ürün s�n�	 amas� olan Ekonomik Faaliyetlerin �statistiki S�n�	 amas� (NACE 
Revize 1.1) ve Faaliyete göre Ürünlerin �statistiki S�n�	 amas�na (CPA 2002) 
göre haz�rlanm��t�r.

58 Erten (2009)’da bahse konu 2002 y�l� Girdi-Ç�kt� tablosunun verilerinden 
hareketle 2006 SHM’sinin olu�turulmas� geni� kapsaml� olarak anlat�lmak-
tad�r.
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Tablo 2: 2006 Y�l� 3 Sektörlü Toplula�t�r�lm��
   Girdi-Ç�kt� Tablosu
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3.2 Tüketim ve Gelir Matrisleri

Gelir da��l�m� ile ilgili çal��malar�n en temel veri kayna-
��, hanehalklar�n�n gelir, harcama ve sosyal durumlar�yla 
ilgili bilgilerin derlendi�i hanehalk� gelir ve tüketim har-
camalar� ara�t�rmalar�d�r (TÜ�K, 2007). Çal��mada, hane-
halklar�n�n %10’luk gelir gruplar� baz�nda gelir ve tüketim 
harcamalar�n� bulmak üzere 2006 y�l� HBA ham verileri 
kullan�lacakt�r. Bilindi�i üzere, hanehalk� bütçe anketle-
rinde hanehalk� tüketimine konu olan mallar�n anketlerde 
yer alan kodlar�, bu çal��mada di�er veri kayna�� olarak 
kullan�lan Girdi-Ç�kt� tablolar�ndaki gösterimden farkl�l�k 
arz etmektedir. 

3.2.1 Tüketim Matrisi Veri Seti

2006 y�l� HBA’da tüketim veri setinde   yer alan ürünler 5 
basamakl� olarak COICOP-HBS s�n�	 amas�nda kodlanmakta-
d�r. Hanehalklar�n�n tüketim tutarlar� HBA verilerinden he-
saplanan oranlar sabit kalmak kayd�yla çal��mada kullan�lan 
Girdi-Ç�kt� tablosunda yer alan hanehalklar�n�n toplam sektö-
rel tüketimlerinin oranlanmas� ile bulunmu�tur59. Buna göre, 
hanehalklar�n�n 1.%10’luk gelir grubu en yoksul, 10.%10’luk 
gelir grubu en zengin olmak üzere gelir gruplar� itibariyle 
yapt�klar� tüketim harcamalar� sektörel bazda a�a��daki tab-
loda sunulmaktad�r.

59 Hanehalk� bütçe anketleri ile milli gelir rakamlar� aras�nda hanehalklar�n�n 
gelirlerini saklama kayg�s� nedeniyle farklar olmaktad�r. Anket verileri milli 
gelir rakamlar�na göre daha az ç�kmaktad�r (Ravillion,2003). Bu kapsamda 
anket verileri ile Girdi-Ç�kt� tablosu verilerinin uyumla�t�r�lmas� amac�yla 
HBA’dan hesaplanan %10’luk gelir gruplar� halinde hanehalklar� tüketim 
ve gelir oranlar�, Girdi-Ç�kt� tablosundaki hanehalk� tüketim ve gelirleri ile 
çarp�larak, gelir gruplar�n�n gelir ve tüketim tutarlar� elde edilmi�tir.
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Tablo 3: Gelir Gruplar�n�n 2006 Y�l� Sektör Bazl�
   Tüketimleri 

Gelir 
Gruplar�

Tar�m  Sanayi  Hizmetler  

% Tutar TL % Tutar TL % Tutar  TL

1.%10 GG 4,91 2.600.900 3,39 7.501.310 2,22 6.183.224

2.% 10 GG 7,23 3.826.341 5,10 11.289.809 3,75 10.455.667

3.% 10 GG 8,43 4.460.905 6,02 13.340.553 4,79 13.338.703

4.% 10 GG 7,72 4.085.718 6,65 14.733.634 5,73 15.958.850

5.% 10 GG 9,86 5.220.874 7,51 16.640.625 7,68 21.413.973

6.% 10 GG 10,66 5.643.438 8,58 19.013.134 8,90 24.808.891

7.% 10 GG 11,63 6.154.240 10,00 22.154.636 10,83 30.197.767

8.% 10 GG 11,59 6.135.623 11,75 26.030.566 13,08 36.455.509

9.% 10 GG 12,38 6.551.595 14,75 32.671.237 15,57 43.405.497

10.% 10 GG 15,59 8.251.802 26,26 58.185.408 27,45 76.524.349

TOPLAM 100 52.931.436 100 221.560.912 100 278.742.431

Kaynak: HBA ham verileri ve Girdi-Ç�kt� tablosu ile yazar�n kendi
     hesaplamalar�.

3.2.2 Gelir Matrisi Veri Seti

2006 Y�l� HBA’da fert veri setinde yer alan esas i�te yer al-
d��� ana sektörü NACE s�n�	 amas�nda verilmi�tir. Hanehalk-
lar�n�n gelir tutarlar�, HBA verilerinden hesaplanan oranlar 
sabit kalmak kayd�yla, çal��mada kullan�lan Girdi-Ç�kt� tab-
losunda yer alan hanehalklar�n�n toplam sektörel gelirlerine 
oranlanmas� ile bulunmu�tur. Toplam sektörel gelir hesaplan-
mas�nda, hanehalklar�n�n i�gücü gelirleri ve sermayenin sek-
törel da��l�m oranlar� sabit kalmak kayd�yla hanehalklar�na 
transfer olan gelir toplanarak toplam gelir elde edilmi�tir. 
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Tablo 4: Gelir Gruplar�n�n 2006 Y�l� Sektör Bazl�
   Gelirleri

 Gelir 
Gruplar�

Tar�m  Sanayi  Hizmetler  

% Tutar TL % Tutar TL % Tutar  TL

1.%10 GG 6,70 4.678.450 2,69 4.567.149 1,01 3.881.518

2.% 10 GG 14,53 10.142.450 3,86 6.572.597 3,10 11.875.776

3.% 10 GG 10,44 7.283.567 6,19 10.524.653 3,96 15.192.851

4.% 10 GG 9,43 6.579.651 7,86 13.362.064 4,65 17.829.635

5.% 10 GG 6,21 4.331.142 9,42 16.026.499 6,08 23.335.513

6.% 10 GG 4,97 3.469.336 8,16 13.871.594 8,60 33.005.840

7.% 10 GG 9,00 6.279.305 12,77 21.724.901 9,47 36.307.042

8.% 10 GG 6,79 4.736.794 12,54 21.329.918 12,02 46.107.123

9.% 10 GG 15,99 11.160.135 14,36 24.415.151 15,17 58.182.694

10.% 10 GG 15,95 11.132.699 22,16 37.680.896 35,94 137.862.187

TOPLAM 100 69.793.527 100 170.075.422 100 383.580.178

Kaynak: HBA ham verileri ve Girdi-Ç�kt� Tablosu ile yazar�n kendi
     hesaplamalar�

4. Girdi-Ç�kt� Çarpanlar� Hesaplanmas� ve Miyazawa
 Yöntemininin Uygulanmas�

4.1 Girdi-Ç�kt� Çarpanlar�: Tip-1 ve Tip-2  

Girdi-Ç�kt� Çarpanlar� hesaplanarak a�a��daki tablo elde 
edilmi�tir. Tabloya göre sanayi sektörüne ait gelir çarpanlar� 
di�er sektörlerin gelir çarpanlar�ndan daha yüksektir. Dolay�-
s�yla hanehalklar�n�n gelirlerini sektörel nihai talep de�i�ik-
liklerinde en fazla art�racak sektör sanayi sektörü olacakt�r. 
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Toplam gelir çarpan�nda ve Tip II çarpan�nda hanehalk� mo-
delde içselle�tirilmi� ve bu çarpanlar, herhangi bir sektörün 
ç�kt�s�nda meydana gelecek bir birimlik toplam talep art��� so-
nucunda hanehalklar� gelirlerinde olu�acak do�rudan dolay-
l� ve indirgenmi� etkileri göstermektedir.  A�a��daki tablo’da 
üç sektörlü toplula�t�r�lm�� Girdi-Ç�kt� tablosunun verileriyle 
hesaplanm�� besleme etkisi (backward linkages effect), uyar-
ma etkisi (forward linkage effect), basit gelir çarpan�, toplam 
gelir çarpan�, Tip I gelir çarpan� ve Tip II gelir çarpan� verileri 
yer almaktad�r.

Tablo 5: 2006 Y�l� Üç Sektörlü Toplula�t�r�lm��
   Girdi-Ç�kt� Tablosu ile Hesaplanan
   Çarpanlar Tablosu

Sektörler
Besleme 

etkisi 
(BL)

Uyarma 
etkisi 
(FL)

Basit 
gelir 

çarpan�  

Toplam 
gelir 

çarpan� 

Tip
I - gelir 
çarpan� 

Tip
II - gelir 
çarpan� 

Tar�m (Xagr)  1,644 1,502 0,284 0,407 1,536 2,200

Sanayi (Xind)  2,371 2,291 0,314 0,450 2,769 3,964

Hizmetler (Xser)  1,629 1,851 0,292 0,418 1,533 2,195

Toplam gelir çarpan�na göre sanayi sektörü ç�kt�lar�nda 
meydana gelecek toplam 1.000 TL tutar�ndaki bir talep art���, 
hanehalklar�n�n gelirlerinde 450 TL tutar�nda bir gelir art��� 
olu�turacakt�r. Tar�m ve hizmetler sektörlerinde ise bu art�� 
407 TL ve 418 TL’dir. Tip II çarpan� ise, hanehalklar�n�n gelir-
lerinin sektördeki do�rudan bir politikayla de�i�tirildi�inde, 
hanehalklar� gelirlerinde olu�acak toplam art��� göstermek-
tedir. Daha aç�k bir ifadeyle, gelirlerde do�rudan art�� yapa-
cak gelir vergisi indirimi gibi bir politika sonucunda toplam 
talepte meydana gelecek bir birimlik bir art���n, hanehalklar� 
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gelirlerinde olu�turaca�� toplam gelir art���n� Tip II çarpan� 
göstermektedir. Tip II çarpan� en yüksek olan sektör yine sa-
nayi sektörü olup, nihai talepteki gelir kaynakl� 1.000 TL tu-
tar�nda bir art�� hanehalklar� gelirlerinde 3.964 TL tutar�nda 
bir gelir art��� sa�lamaktad�r. Tip II çarpan� tar�m ve hizmet-
ler sektörü için birbirine çok yak�n olup yakla��k 2,2’dir. Tip 
I gelir çarpan� ve basit gelir çarpan� en yüksek olan sektör 
sanayi sektörüdür. Basit gelir çarpan�na göre sanayi sektörü 
ç�kt�lar�na yönelik meydana gelecek toplam 1.000 TL tutar�n-
daki bir talep art���, hanehalklar�n�n gelirlerinde 314 TL tuta-
r�nda bir gelir art��� olu�turacakt�r. Tar�m ve hizmetler sektör-
lerinde ise bu art�� 284 TL ve 292 TL’dir. Tip I gelir çarpan�na 
göre ise, sanayi sektörü ç�kt�lar�na yönelik meydana gelecek 
gelir temelli toplam 1.000 TL tutar�ndaki bir talep art���, ha-
nehalklar�n�n gelirlerinde 2.769 TL tutar�nda bir gelir art��� 
olu�turacakt�r. Tar�m ve hizmetler sektörlerinde ise bu art�� 
1.536 TL ve 1.573 TL olmaktad�r. Ayr�ca, üç sektör aras�nda, 
en yüksek besleme (backward linkages) ve uyarma(forwad 
linkages) etkilerine sahip sektör sanayi sektörü olmaktad�r. 
2006 y�l� toplula�t�r�lm�� Girdi-Ç�kt� tablosu çarpan analizine 
göre, sanayi sektörü hanehalklar�nda gelir olu�umu ve di�er 
sektörlerde olu�turaca�� ba� etkileri yönünden öncelikli sek-
tör olarak ortaya ç�kmaktad�r. 

4.2  Miyazawa Yöntemi Sonuçlar�: 

4.2.1 Gelir Gruplar� Aras�ndaki Etkile�imin
  �ncelenmesi : L Matrisi

2006 y�l� HBA ve Girdi-Ç�kt� tablosu verilerine dayan�larak 
hesaplanan Gelir Gruplar� Aras�ndaki Katsay� Matrisi (L mat-
risi) a�a��da sunulmaktad�r. 
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Tablo 6:  Gelir Gruplar� Aras�ndaki Katsay� Matrisi
   (L Matrisi)

 1.%10GG 2.%10GG 3.%10GG 4.%10GG 5.%10GG 6.%10GG 7.%10GG 8.%10GG 9.%10GG 10.%10GG

1.%10GG 0,032 0,022 0,022 0,021 0,022 0,022 0,020 0,020 0,019 0,016

2.%10GG 0,067 0,046 0,047 0,045 0,047 0,047 0,043 0,044 0,040 0,034

3.%10GG 0,069 0,049 0,050 0,049 0,051 0,051 0,047 0,048 0,045 0,038

4.%10GG 0,076 0,054 0,056 0,054 0,057 0,057 0,052 0,054 0,050 0,043

5.%10GG 0,081 0,058 0,061 0,060 0,063 0,063 0,058 0,061 0,056 0,049

6.%10GG 0,087 0,063 0,066 0,065 0,070 0,070 0,065 0,068 0,063 0,055

7.%10GG 0,118 0,085 0,089 0,087 0,093 0,092 0,085 0,089 0,083 0,072

8.%10GG 0,125 0,090 0,095 0,094 0,101 0,101 0,093 0,098 0,091 0,079

9.%10GG 0,171 0,122 0,128 0,126 0,135 0,135 0,124 0,130 0,120 0,104

10.%10GG 0,307 0,224 0,237 0,236 0,256 0,255 0,238 0,250 0,232 0,202

TOPLAM 1,134 0,812 0,851 0,836 0,897 0,892 0,824 0,863 0,799 0,692

Kaynak: HBA ham verileri ve Girdi-Ç�kt� tablosu  ile yazar�n kendi
     hesaplamalar� 

Yukar�daki tabloda gösterilen matrisin her bir katsay�-
s�; tablonun en üst sat�r�nda yer alan gelir grubu hanehalk-
lar�n�n gelirlerindeki bir birimlik art��tan dolay� yapt��� 
harcaman�n tablonun en sol sütununda yer alan herhangi 
bir gelir grubunun gelirlerinde olu�turdu�u do�rudan ar-
t��� göstermektedir. Buna göre; en yoksul 1.% 10’luk gelir 
grubundaki hanehalklar�n�n gelirlerinin 1.000 TL tutar�n-
da artmas� halinde, bu gelir grubunun yapt��� harcamalar 
kendi gelir grubundaki hanehalklar�n�n gelirlerini 32 TL 
art�rmaktad�r. Söz konusu art�� en yoksul gelir grubu için 
32 TL iken, 3.% 10’luk gelir grubu hanehalklar�nda 69 TL, 
7.% 10’luk gelir grubu hanehalklar�nda 118 TL ve en zen-
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gin 10.% 10’luk gelir grubu hanehalklar�nda ise 307 TL ola-
rak gerçekle�mektedir. Yine matrise göre en zengin 10.% 
10’luk gelir grubu hanehalklar�n�n gelirlerinde yap�lacak 
do�rudan 1000 TL’lik bir gelir art��� en yoksul hanehalkla-
r�n�n yer ald��� 1.% 10’luk gelir grubunda 16 TL, kendi gelir 
grubunda ise 202 TL tutar�nda bir gelir art�� olu�turmakta-
d�r. Gelir gruplar� tüketim katsay�s�, en üst sat�rda yer alan 
hanehalk� gelir grubuna yap�lacak do�rudan gelir trans-
ferinin ilgili gelir grubunun yapt��� harcamalardan dolay� 
tüm hanehalklar�nda olu�turaca�� toplam do�rudan gelir 
art���n� göstermektedir. 1.%10’luk gelir grubu hanehalkla-
r�n�n gelirlerindeki 1.000TL tutar�ndaki art���n harcanmas� 
yoluyla di�er gelir gruplar�nda olu�turaca�� do�rudan ge-
lir art���n�n toplam tutar� 1.134 TL olacakt�r. Bu tutar�n tüm 
gelir gruplar� için en yüksek tutar oldu�u görülmektedir. 
Herhangi bir gelir grubundaki gelir art��� en yoksuldan en 
zengine do�ru gittikçe artan bir biçimde gelir gruplar�n�n 
gelirinde art��a yol açmaktad�r. Bir ba�ka deyi�le, her hangi 
bir gelir grubuna yap�lan gelir transferi, her halükarda en 
zengin kesimde daha fazla gelir art���na yol açmaktad�r. Alt 
gelir gruplar�ndan üst gelir gruplar�na do�ru gidildikçe, 
gelir art��lar�n�n da��l�m�nda üst gelir gruplar�na do�ru bir 
y���lma oldu�u görülmektedir. 

4.2.2 Gelir Gruplar� Aras� Çarpan Matrisi (K Matrisi)

2006 y�l� verilerine dayan�larak hesaplanan gelir gruplar�-
n�n kar��l�kl� çarpan matrisi a�a��daki tabloda sunulmaktad�r. 
Tablodaki her bir katsay�, tablonun üst sat�r�nda yer alan ha-
nehalk� gelir gruplar�ndan birinin gelirindeki do�rudan ar-
t���n, tablonun sol sütunundaki gelir gruplar�n�n her birinde 
olu�turaca�� do�rudan, dolayl� ve indirgenmi� gelir art���n� 
göstermektedir. 
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Tablo 7: Gelir Gruplar� Aras� Çarpan� Matrisi
   (K Matrisi) 

1.%10GG 2.%10GG 3.%10GG 4.%10GG 5.%10GG 6.%10GG 7.%10GG 8.%10GG 9.%10GG 10.%10GG

1.%10GG 1,146 0,106 0,110 0,106 0,113 0,113 0,103 0,108 0,101 0,088

2.%10GG 0,305 1,223 0,231 0,222 0,237 0,238 0,217 0,228 0,212 0,185

3.%10GG 0,336 0,246 1,255 0,246 0,263 0,264 0,242 0,254 0,237 0,207

4.%10GG 0,379 0,277 0,288 1,278 0,297 0,298 0,273 0,287 0,268 0,235

5.%10GG 0,421 0,309 0,320 0,310 1,331 0,333 0,305 0,321 0,300 0,264

6.%10GG 0,460 0,337 0,351 0,340 0,364 1,367 0,336 0,354 0,331 0,291

7.%10GG 0,613 0,449 0,466 0,452 0,483 0,486 1,445 0,468 0,437 0,384

8.%10GG 0,663 0,486 0,505 0,491 0,525 0,528 0,484 1,510 0,477 0,419

9.%10GG 0,879 0,645 0,669 0,649 0,694 0,698 0,640 0,673 1,628 0,552

10.%10GG 1,644 1,208 1,257 1,222 1,310 1,319 1,210 1,275 1,191 2,047

Toplam 6,844 5,287 5,450 5,316 5,615 5,645 5,256 5,478 5,181 4,671

Kaynak: HBA ham verileri ve Girdi-Ç�kt� Tablosu verileri ile yazar�n
     kendi hesaplamalar�

Örne�in, 5.% 10’luk gelir grubunun gelirlerindeki 1.000 
TL’lik bir gelir art��� ayn� gelir grubunun gelirlerinde çarpan 
etkisiyle 1.331 TL’lik bir gelir art���na sebep olmaktad�r (1.000 
TL do�rudan etki ve 331 TL dolayl� ve indirgenmi� etki). Bu 
gelir grubundaki gelir art��� ayn� zamanda en yoksul gelir gru-
bunda 113 TL, 9.% 10’luk gelir grubunda 694 TL ve en zengin 
gelir grubunda ise 1.310 TL tutar�nda dolayl� ve indirgenmi� 
bir gelir art��� olu�turmaktad�r. Tabloda en alt sat�r gelir grup-
lar� aras� çarpanlar�n ayn� gelir grubu için toplam�n� ya da en 
üst sat�rda yer alan gelir grubundaki gelir art���n�n tüm hane-
halklar�nda olu�turaca�� toplam (do�rudan, dolayl� ve indir-
genmi�) gelir art���n� göstermektedir. Yukar�da bahsedilen 5.% 
10’luk gelir grubunun gelirlerindeki 1.000 TL tutar�ndaki do�-
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rudan art�� tüm gelir gruplar�nda toplam 5.615 TL tutar�nda 
bir art��a sebep olmaktad�r. En yoksul 1.% 10’luk gelir grubu 
hanehalklar�n�n gelirlerindeki do�rudan 1.000 TL tutar�ndaki 
bir gelir art��� ise ayn� gelir grubunun gelirlerini toplam 1.146 
TL tutar�nda, tüm gelir gruplar�ndaki hanehalklar�n�n toplam 
gelirlerini ise 6.844 TL tutar�nda art�rmaktad�r. 

Bu art�� tüm gelir gruplar�ndaki en büyük toplam gelir ar-
t���n� göstermektedir. Bu durum en alt gelir gruplar�n�n mar-
jinal tüketim taleplerinin yüksek olmas� ve dü�ük vergi ve 
tasarruf oranlar� ile aç�klanabilir (Rose, Beamount, 1986:12). 
En zengin 10.% 10’luk gelir grubunun gelirlerindeki do�ru-
dan 1.000 TL tutar�ndaki bir art�� ise ayn� gelir grubundaki 
hanehalklar�n�n gelirlerinde toplam 2.047 TL gelir art���, tüm 
hanehalklar�nda ise en dü�ük toplam gelir art��� olan 4.671 TL 
tutar�nda gelir art��� olu�turmaktad�r. Özetle, gelir gruplar� 
katsay� matrisi ve gelir gruplar� aras� çarpan matrisi de�er-
lendirildi�inde, hangi gelir grubunun yap�lan harcama olursa 
olsun, bu harcama üst gelir gruplar�nda alt gelir gruplar�na 
oranla daha fazla gelir art��� gerçekle�tirmektedir sonucuna 
ula��lmaktad�r. Bu durum gelir da��l�m�nda süregelen bo-
zuklu�un temel aç�klay�c�lar�ndan biri olarak görülmektedir. 
Tüm gelir gruplar�nda en yüksek gelir art��� 1.% 10’luk gelir 
grubu hanehalklar�n�n gelirlerindeki art��tan, en dü�ük gelir 
art��� ise 10.% 10’luk gelir grubu hanehalklar�n�n gelirlerinde-
ki art��tan kaynaklanmaktad�r. Sonuçlardan görülece�i üzere 
en yoksul gelir grubunun gelirlerindeki art��, en üst gelir gru-
bundaki art��a göre, en üst gelir grubu hariç tüm gelir grupla-
r�n�n gelirlerinde daha yüksek art�� olu�turmakta hem de tüm 
gelir gruplar�nda daha yüksek toplam gelir art���na sebep ol-
maktad�r. Üst gelir gruplar�nda olu�an gelir art��lar�n�n alt 
gelir gruplar�nda olu�turdu�u etki çok k�s�tl� kalmaktad�r. En 
üst gelir grubu hanehalklar�n�n gelirlerindeki 1.000 TL tuta-
r�ndaki bir gelir art��� ayn� gelir grubu hanehalklar�n�n gelir-
lerinde toplam 2.047 TL gelir art���, en yoksul gelir grubunda 
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ise sadece 88 TL gelir art��� olu�turmaktad�r. Bu sonuç, gelir 
da��l�m�n� iyile�tirmek için öncelikle üst gelir gruplar�n�n ge-
lirlerinin iyile�tirilmesiyle toplam refah art���n�n toplumun 
tüm kesimlerine yay�laca��n� iddia eden damlama teorisinin 
Türkiye için geçerli olmad���n� ortaya koymaktad�r. Yukar�da 
sunulan çarpan katsay�lar� Türkiye için daha çok toplanma 
(trickle up) teorisinin geçerli oldu�una i�aret etmektedir. Yani, 
alt gelir gruplar�na yap�lan transferlerden, tüm gelir grupla-
r�ndaki haneler do�rudan ve dolayl� olarak yüksek miktarda 
kazanç sa�lamaktad�r (Rose ve Beamount, 1986b :26). 

Alt gelir gruplar�na yap�lan transferlerden çarpan meka-
nizmas� sonucunda üst gelir gruplar� bulunduklar� gelir gru-
bu (zenginli�i) artt�kça, artan oranda gelir elde etmektedir. 
Örne�in, i� yaratma ya da vergi reformu gibi bir politikayla 
ortaya ç�kan transfer harcamalar� 2. gelir grubunun gelirlerin-
de 1.000 TL tutar�ndaki bir gelir art��� 1.% 10’luk gelir grubun-
da 106 TL, 8., 9. ve 10.% 10’luk gelir gruplar�nda ise s�ras�yla 
486 TL, 645 TL ve 1208 TL gelir art��� ortaya ç�karmaktad�r. 
Bu durumda, gelir da��l�m�n�n iyile�tirilmesine yönelik yap�-
lan transferlerin etkinli�i dolayl� ve indirgenmi� etkiler sonu-
cunda azalmaktad�r; çünkü, gelir gruplar� çarpanlar� üst gelir 
gruplar� için daha yüksektir. Üst gelir gruplar� alt gelir grup-
lar�n�n harcamalar�ndan, alt gelir gruplar�na oranla daha faz-
la yararlanmaktad�r. Örne�in, alt gelir gruplar�n�n tüketimle-
rinin önemli bir k�sm� konut kiras�na gitmekte ve bu durum 
üst gelir gruplar�n�n gelirlerini art�rmaktad�r. 

4.3 Çok Sektörlü Gelir Çarpan� Matrisi (KVB Matrisi)

Sektörel bazda gelir gruplar� aras�ndaki çarpan mekaniz-
mas� yoluyla gelir olu�umu ili�kisini gösteren matris, çok 
sektörlü gelir çarpan� matrisi olarak adland�r�lmaktad�r. Her-
hangi bir sektörde bir birimlik toplam talep art���nda, her bir 
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gelir grubunun do�rudan, dolayl� ve indirgenmi� gelirinin ne 
kadar artaca��n� gösteren ve 2006 y�l� verilerine dayan�larak 
haz�rlanm�� olan çok sektörlü gelir çarpan� matrisi a�a��daki 
tabloda sunulmaktad�r.

Tablo 8: Çok Sektörlü Gelir Çarpan� Matrisi
   (KVB Matrisi)

Gelir Gruplar� Tar�m  Sanayi  Hizmetler  

1.%10GG 0,142 0,119 0,103

2.%10GG 0,304 0,247 0,226

3.%10GG 0,297 0,273 0,252

4.%10GG 0,318 0,309 0,284

5.%10GG 0,326 0,343 0,323

6.%10GG 0,349 0,370 0,372

7.%10GG 0,476 0,497 0,476

8.%10GG 0,500 0,535 0,533

9.%10GG 0,710 0,708 0,703

10.%10GG 1,254 1,312 1,387

TOPLAM 4,675 4,712 4,659

Kaynak: HBA ham verileri ve Girdi-Ç�kt� Tablosu ile yazar�n
     hesaplamalar� 

Tablonun en alt sat�r�, sektörlerde meydana gelecek top-
lam talep art��lar�n�n hanehalklar�n�n toplam gelirlerini ne 
kadar art�raca��n� göstermektedir. Sektörel bazda tüm hane-
halklar�n�n toplam gelirlerinin art��� birbirine yak�n olmakla 
birlikte en yüksek gelir çarpan� sanayi sektörüne aittir. Çok 
sektörlü gelir çarpan� matrisinden, tüm sektörlerde sektörel 
talep art��lar�, en fazla üst gelir gruplar�na gelirlerini art�c� et-
kide bulunmaktad�r.
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�ekil 3: Gelir Gruplar�na Göre Çok Sektörlü
   Gelir Çarpan� 

Kaynak: HBA ham verileri ve Girdi-Ç�kt� Tablosu ile yazar�n
     hesaplamalar� 

5. SONUÇ VE DE�ERLEND�RME

Çal��mada basit, toplam, Tip I ve Tip II gelir çarpanlar� he-
saplanm��t�r. Girdi-Ç�kt� çarpan analizine göre; tar�m, sanayi 
ve hizmetler sektörlerinin nihai talebindeki bir birimlik art���n 
hanehalklar�nda gelir olu�turma etkisi incelendi�inde, hesap-
lanan tüm gelir çarpanlar�na göre hanehalklar�n�n gelirleri-
ni en fazla sanayi daha sonra tar�m daha sonra da hizmetler 
sektörünün art�rd��� görülmü�tür. Daha sonra %10’luk gelir 
gruplar� aras�nda gelir olu�um ili�kisinin incelenmesi için Mi-
yazawa yöntemi kullan�lm��t�r. HBA ham verileri kullan�larak 
% 10’luk gelir gruplar�n�n üç sektörlü gelir ve tüketim mat-
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risleri olu�turulmu�tur. Gelir ve tüketim matrisleri Girdi-Ç�kt� 
tablosu iktisadi s�n�	 ama sistemi ile uyumlu olarak toplula�t�-
r�lm��t�r. Gelir ve tüketim matrisleri ile toplula�t�r�lm�� Girdi-
Ç�kt� tablosu kullan�larak gelir gruplar� aras� gelir olu�um ili�-
kisi analiz edilmi�tir. Her bir gelir grubunun gelirindeki art�� 
dolay�s�yla yapaca�� harcamalar�n sektörler aras� etkile�im so-
nucunda di�er gelir gruplar�n�n gelirlerinde olu�turaca�� gelir 
art���n�n ilk olarak do�rudan etkisi ve daha sonra da toplam, 
yani do�rudan, dolayl� ve indirgenmi� etkisi incelenmi�tir. Son 
olarak da gelir gruplar� aras�ndaki gelir olu�um ili�kisi sektö-
rel olarak incelenmi�, her bir sektörün nihai talebine yönelik 
art��lar�n hanehalklar�n�n gelir gruplar�na göre gelirlerini ne 
kadar art�raca�� hesaplanm��t�r. Miyazawa yöntemi ile yap�-
lan analizler sonucunda a�a��daki sonuçlara ula��lm��t�r:

Herhangi bir gelir grubuna yap�lacak gelir transferinin 
tüm hanehalklar�n�n gelirlerinde olu�turaca�� do�rudan et-
kiyi gösteren tüketim katsay�s�n�n; en yüksek oldu�u gelir 
grubu en yoksul gelir grubu olurken, tüketim katsay�s�n�n en 
küçük oldu�u gelir grubu ise en zengin gelir grubudur. Üst 
gelir gruplar�nda olu�an gelir art��lar�n�n alt gelir gruplar�n�n 
gelirlerinde yapt��� etki çok k�s�tl� kalmaktad�r. En yoksul ge-
lir grubunun gelirlerindeki art��, en üst gelir grubu hariç tüm 
gelir gruplar�n�n gelirlerinde en üst gelir grubunun olu�tur-
du�u art��a göre daha yüksek gelir art��� olu�turmaktad�r. 

En yoksul gelir grubunun gelirindeki art���n tüm gelir 
gruplar�na yapt��� toplam gelir art���, en üst gelir grubunun 
gelirindeki art���n yapt���ndan daha yüksek bir toplam art��a 
sebep olmaktad�r. Herhangi bir gelir grubundaki gelir art��� 
gelir gruplar�n�n gelirinde en yoksuldan en zengine do�ru 
gittikçe artan bir biçimde art��a yol açmaktad�r. Bir ba�ka de-
yi�le, herhangi bir gelir grubuna yap�lan gelir transferi, her 
halükarda en zengin kesimde daha fazla gelir art���na yol aç-
maktad�r. Alt gelir gruplar�ndan üst gelir gruplar�na do�ru 
gidildikçe, gelir art��lar�n�n da��l�m�nda üst gelir gruplar�na 
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do�ru bir y���lma oldu�u görülmektedir. Gelir gruplar� aras� 
gelir olu�um ili�kisi, tar�m, sanayi ve hizmetler sektörleri ay-
r�m�nda incelendi�inde de benzer sonuçlar elde edilmektedir. 
Tar�m, sanayi ve hizmetler sektörlerinin nihai talebindeki bir 
birimlik art��, üç sektörde de üst gelir gruplar�n�n daha fazla 
gelir elde etmesini sa�lamaktad�r. Di�er sektörlerle kar��la�-
t�r�ld���nda hizmetler sektörüne yönelik bir talep art���n�n alt 
gelir gruplar�nda geliri en az, üst gelir grubunda ise gelirleri 
en fazla art�ran sektör oldu�u görülmektedir. 

Ayr�ca hizmetler sektörünün tüm gelir gruplar�n�n toplam 
gelirlerinde di�er sektörlere göre daha az gelir art��� sa�lad��� 
da görülmektedir. Bu nedenlerden dolay� hizmetler sektörü-
nün gelir da��l�m�n� en fazla bozan sektör oldu�u görülmek-
tedir. Tar�m sektörünün, üç sektör içinde alt gelir gruplar�n�n 
oran olarak en fazla gelir elde etti�i ve üst gelir gruplar�n�n 
ise oran olarak en az gelir elde etti�i sektör oldu�u görülmek-
tedir. Bu nedenle, gelir da��l�m�n� düzeltmeye yönelik en uy-
gun sektörün tar�m sektörü oldu�u de�erlendirilmektedir. 

Bu tür çal��malar�n temel k�s�t� sektörel ve bölgesel düzey-
de üretilen verilerin eksikli�idir. Özellikle, 2005 y�l�nda yü-
rürlü�e giren 5429 say�l� Türkiye �statistik Kanunu ile TÜ�K’in 
kurumsalla�mas� ve çal��anlar�n�n özlük haklar� için iyile�me 
sa�lan�rken, kurumun asli görevi olan ulusal ve bölgesel dü-
zeyde iktisadi ve sosyal veri ve istatistiklerin üretiminde ise 
ciddi düzeyde gerileme ya�anm��t�r. Örne�in, 2002 y�l� sonra-
s�nda, iktisadi ve sosyal geli�menin en temel göstergesi olan 
ki�iba��na dü�en milli gelir verisinin üretilmesi Türkiye için 
art�k üretilmemektedir. Bu durum veriye ve bilimsel çal��ma-
lara dayal� iktisadi ve sosyal politika üretim sürecini ve aka-
demisyenlerin Türkiye’nin sorunlar�na yönelik uygulamal� 
ara�t�rma ve inceleme yapmalar�n� olumsuz yönde etkilemi�-
tir. Özellikle, üretilen gelir da��l�m� ve gelir olu�umu verile-
rinde kullan�lan sektörler aras�nda da uyumsuzluk olmas� 
daha detayl� analizler yap�lmas�n� engellemektedir.  
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ALTERNAT�F PARA POL�T�KASI
STRATEJ�LER�NDEN ENFLASYON

HEDEFLEMES� STRATEJ�S�
DÖNEM�NDE �ST�HDAMDAK� 

GEL��MELER�N ANAL�Z�

Nihat ALTUNTEPE*

Serpil A�CAKAYA**

G�R��

Ülkeler makro ekonomik hede	 ere ula�abilmek amac�yla 
hem para politikas�n� hem de maliye politikas�n� kullanmak-
tad�rlar. Maliye politikas� kamu harcamalar� ve kamu gelirle-
rini kapsarken, para politikas� ise piyasadaki para miktar�n�n 
kontrol edilmesi amac�yla uygulanan bütün politikalar� içer-
mektedir �eklinde k�saca tan�mlanabilir. Asl�nda ekonomik 
hede	 ere ula�mada bu iki politika birbirini tamamlayacak 
nitelikte uygulanmaktad�r. Bunun yan�nda hem para politi-
kas�n�n hem de maliye politikas�n�n kullanm�� oldu�u birçok 
araçlar vard�r. Para politikas�n�n klasik araçlar� yan�nda (aç�k 
piyasa i�lemleri, reeskont oranlar� ve yasal kar��l�k oranlar�n�, 
v.s.) alternatif para politikas� stratejileri de uygulanmaktad�r. 
Bu stratejiler aras�nda döviz kuru hede	 emesi stratejisi ve 
en	 asyon hede	 emesi stratejisi say�labilir. ��te bu çal��man�n 
temelinde 2002 y�l�ndan bu yana ülkemizde de uygulanmak-
ta olan en	 asyon hede	 emesi stratejisi döneminde istihdam-
da görülen geli�meleri analiz etmektir.

* Ar�. Gör., Süleyman Demirel Üniversitesi, ��BF, �ktisat Bölümü.
** Yrd. Doç. Dr., Süleyman Demirel Üniversitesi, ��BF, Maliye Bölümü.
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�lk defa 1990 y�l�nda Yeni Zelanda’da uygulanmaya ba�-
lanan alternatif para politikas� stratejilerinden en	 asyon 
hede	 emesi stratejisi 1990’l� y�llarda birçok ülke taraf�ndan 
uygulanmaya ba�lanm��t�r. Ülkemizde de ilk defa 2002 y�l�-
n�n ba��ndan itibaren örtülü olarak uygulanmaya ba�lanm��, 
2006 y�l�ndan itibarense aç�k olarak uygulanmas�na geçilmi�-
tir. Stratejinin temel amac� � yat istikrar�n� sa�lamakt�r. 

 Bu çal��mada öncelikle en	 asyon hede	 emesi strate-
jisinden teorik olarak bahsedilecek daha sonra istihdam ve 
i�sizlik kavramlar� ele al�n�p incelenecektir. �stihdam yap�s� 
ortaya konulmaya çal���lacakt�r. Çal��man�n son bölümünde, 
bu dönem içersinde Türkiye’de istihdamdaki geli�meler ele 
al�nacakt�r.

Anahtar Kelimeler: Para Politikas�, En	 asyon Hede	 eme-
si, �stihdam, ��sizlik. 

1. En	 asyon Hede	 emesi Stratejisi

En	 asyon hede	 emesi, ekonominin mevcut durumu dik-
kate al�narak belirli bir dönem sonunda gerçekle�tirilmesi he-
de	 enerek kabul edilebilir bir en	 asyon oran�n�n belirlenme-
si ve para politikalar�n�n da bu hedefe ula��labilecek �ekilde 
uygulanmas�n� kapsar. En	 asyon hede	 emesi ilk defa 1990 
y�l�nda Yeni Zelanda’da uygulanmaya ba�lanm��t�r. �lk etapta 
sadece geli�mi� ülkeler taraf�ndan uygulanan en	 asyon he-
de	 emesi, zamanla özellikle 1998 y�l�ndan sonra geli�mekte 
olan ülkeler taraf�ndan da uygulanmaya ba�lanm��t�r (Ö�ret-
men, 2004: 4). 

Mishkin ve Bernanke 1997 y�l�nda yapm�� olduklar� bir ça-
l��mada en	 asyon hede	 emesini, ya hükümet yada merkez 
bankas�n�n veya her iki taraf�n bir araya gelerek belli bir dö-
nem sonunda gerçekle�tirmek istedikleri en	 asyon oran�n�n 
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say�sal de�erinin kamuya ilan edilmesi �eklinde tan�mlam��-
lard�r (Mishkin ve Bernanke, 1997: 5). Buna göre en	 asyon 
hede	 emesinde en	 asyon oran�n�n belirlenme süreci ya hü-
kümet taraf�ndan ya merkez bankas� taraf�ndan ya da her iki-
sinin birlikte hareket ederek karar verdikleri bir süreç olarak 
ortaya ç�kmaktad�r. Yine Mishkin 2000 y�l�nda yapm�� oldu�u 
bir çal��mada en	 asyon hede	 emesi stratejisinin 5 ana unsu-
ru oldu�unu belirtmi�tir. Bu unsurlar;

- En	 asyon oran� için orta vadede hede	 enen say�sal bir de-
�erin belirlenerek kamuya ilan edilmesi

- Merkez Bankas� taraf�ndan uygulanan para politikas�n�n 
birinci amac� � yat istikrar� olmal�, di�er amaçlar ise ikinci 
dereceden amaçlar olmal�d�r.

- Hede	 emenin ba�ar�s� ölçülürken sadece parasal büyük-
lükler ile döviz kurundaki de�i�meler de�il, ayn� zamanda 
di�er de�i�kenlerde göz önünde bulundurulmal�d�r.

- Para politikas�n� uygulayan otoritenin planlar�n�, amaç-
lar�n� ve kararlar�n� kamuoyuna ve piyasalara aktar�lma-
l�d�r.

- Dönem sonunda gerçekle�tirilmek istenen en	 asyon ora-
n�na ula�abilmek için merkez bankas�n�n hem ba��ms�zl�-
��n�n hem de sorumlulu�unun art�r�lmas� gerekir. 

En	 asyon hede	 emesi stratejisini uygulamalar�n�n bir 
tak�m yararlar� vard�r. Bunlar aras�nda en çok dikkati çeken 
nokta, bu stratejinin uygulanmas� sonucu sa�lanm�� olan � -
yat istikrar� sayesinde ekonomideki mevcut refah düzeyinde 
bir art�� ortaya ç�kar. Bu refah art���n�n temelinde ise, en	 as-
yon hede	 emesiyle daha �effaf bir � yat sisteminin kurulmu� 
olmas� sonucu yat�r�m ortam�ndaki güvenin artmas� yatmak-
tad�r (Genberg, 2002: 4). 
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En	 asyon hede	 emesini iki türe ay�r�p incelemek müm-
kündür. Bunlardan birincisi örtük en	 asyon hede	 emesi 
di�eri ise aç�k en	 asyon hede	 emesidir. Örtük en	 asyon 
hede	 emesinde Merkez bankas� uygulam�� oldu�u para po-
litikas�yla sadece � yat istikrar�n� de�il, ayn� zamanda di�er 
makro ekonomik hede	 eri de göz önüne al�r. Bunun yan�nda 
aç�k en	 asyon hede	 emesinde ise; sadece amaç � yat istikrar�-
n�n sa�lanmas�d�r. Dolay�s�yla aç�k en	 asyon hede	 emesinde 
para politikas�n�n tek amac� � yat istikrar�n� sa�lamakt�r. (De-
mirhan, 2002: 5). 

En	 asyon hede	 emesi stratejisini uygulamaya ba�layan 
merkez bankalar� belli dönemlerde raporlar haz�rlayarak 
uygulad�klar� ya da uygulayacaklar� para politikalar�n�, bu 
politikalar�n� etkilerini ve sonuçlar�n� kamuoyuna duyurmak 
zorundad�rlar. Buradaki amaç merkez bankas�n�n uygulam�� 
oldu�u politikalarda �effa	 ��� sa�layarak denetim mekaniz-
mas�n�n i�lerlik kazanmas�n� sa�lamakt�r. Bu raporlar�n ha-
z�rlan�� dönemleri ülkelerin merkez bankalar�na göre farkl�l�k 
gösterse de genelde bu zaman dilimi 3 ya da 6 ayl�k bir süreci 
kapsamaktad�r (Bernanke ve Mishkin, 1997: 5). 

En	 asyon hede	 emesi uygulama sürecinde baz� husus-
lar öne ç�kmaktad�r. Öne ç�kan bu hususlar aras�nda; merkez 
bankas�n�n ba��ms�zl���, hede� n hangi otorite taraf�ndan be-
lirlenece�i, hede� n seviye ve süresi, �effa	 �k ve hesap vere-
bilirlik yer almaktad�r. Merkez bankas�n�n ba��ms�zl���, mer-
kez bankas�na duyulan güvenin artmas�, yani kredibilitesinin 
yükselmesi ve bankan�n uygulam�� oldu�u politikalara olan 
güvenin sa�lanmas� aç�s�ndan önem ta��maktad�r (Ö�retmen, 
2004: 4). Bankan�n uygulayaca�� ya da uygulad��� politikalar-
da ba��ms�z bir �ekilde hareket edebildi�ine inan�lmas� ban-
kaya olan güvenin artmas�na bu da sonuçta en	 asyon hedef-
lemesinin ba�ar�ya ula�mas�nda önemli bir rol oynar.
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Merkez Bankas�’n�n ba��ms�zl��� kavram� ile ifade edilmek 
istenen husus, bankan�n � yat istikrar�n� sa�lamak için uygu-
layaca�� para politikalar�na ve bu politikalar� uygularken 
kullanaca�� araçlara, ayn� zamanda politika de�i�ikli�i ge-
rekti�inde herhangi bir siyasi bask�ya maruz kalmadan kendi 
yetkili organlar�nca karar verebilmesini içermektedir. Genel 
olarak merkez bankas�n�n ba��ms�zl���n�n göstergesi olarak 
dört faktör öne ç�kmaktad�r. Bu faktörler (Ero�lu, 2007: 7);

- Merkez Bankas�’na seçilen ba�kan ile banka üyelerinin gö-
revde kalma süreleri

- Uygulanacak olan para politikalar�n�n belirlenme �ekli ve 
politikalar�n uygulanma süreci

- Bankan�n ana amaçlar�n�n belirlenme süreci

- Kamu kesimine verilecek olan kredilere getirilen s�n�rlan-
d�rmalard�r.

Bunun yan�nda Wagner 2000 y�l�nda yapm�� oldu�u çal��-
mas�nda merkez bankas�n�n ba��ms�zl���n�n sadece hukuki 
anlamda olmamas� gerekti�inin, uygulamada da bankan�n 
ba��ms�zl���n�n gerçekle�mesi gerekti�ini ifade etmektedir. 
Hukuki ba��ms�zl���n � ili ba��ms�zl��a dönü�ebilmesi için 
hem güçlü hem de rekabetçi bir � nansal yap�n�n varl��� ya-
n�nda makro ekonomik istikrar�nda gerçekle�mi� olmas� 
gerekti�ini Wagner bu çal��mas�nda ifade etmi�tir (Wagner, 
2000: 68). 

En	 asyon hede	 emesinde en	 asyon hede� ni belirleme 
yetkisi ülkeden ülkeye farkl�l�k göstermektedir. Baz� ülkeler-
de bu yetki sadece merkez bankalar�nda iken, baz� ülkelerde 
hükümetlerde, baz�lar�nda ise hem hükümet hem de merkez 
bankas�n�n birlikte karar verdi�i bir süreç olarak ortaya ç�k-
maktad�r.
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Tablo 1. Hedef Belirleme Yetkisi

Merkez 
Bankas� ile 
Hükümet 
Birlikte

Merkez Bankas� Hükümet

Do�rudan Hükümete 
Dan��arak

Do�rudan
Merkez 

Bankas�na 
Dan��arak

Avustralya Çek Cum. Macaristan Norveç G. Afrika

Kanada �sveç G. Kore �ngiltere Tayland

Yeni Zelanda Polonya �ili Brezilya

Filipinler �sviçre Peru �srail

Kolombiya Meksika

�zlanda

Kaynak: Ö�retmen, 2004, s.8.

En	 asyon hede	 emesi stratejisi uygulayan ülkelerde uy-
gulanacak para politikalar�na ili�kin kararlar genelde belli 
kurul ya da komiteler taraf�ndan al�nmaktad�r. Olu�turulan 
bu kurullar�n baz�lar�nda hükümeti temsilen bir bakan yer 
almaktad�r. Bunun yan�nda uygulamada ilan edilen en	 asyo-
nun tahmin seviyesi bant, nokta ve tavan �eklinde olmaktad�r. 
Bu tahmin seviyelerinden en çok kullan�lan� bant uygulama-
s�d�r. Bant uygulamas�n�n yayg�n olarak kullan�lmas�n�n ne-
deni, tek bir hede� n gerçekle�tirilmesinin zor olmas� bunun 
da uygulanan politikalara olan güvenin azalmas�na neden 
olarak stratejinin ba�ar�n� olumsuz yönde etkilemesidir. Stra-
tejide hede	 eme süresi ise; en	 asyon hede� nin kamuoyuna 
aç�kland��� dönem ba�lang�c� ile hede� n gerçekle�mesinin 
beklendi�i dönem aras�ndaki zaman dilimini ifade etmekte-
dir. Bu süre ülkelerin ekonomik ko�ullar�na göre bir y�ll�k, iki 
y�ll�k ve daha fazla y�l olabilece�i gibi, belirsiz zaman süresi 
olarak da uygulanmaktad�r (Ö�retmen, 2004: 8-12). 

En	 asyon hede	 emesinin para politikas�n�n �effa	 ���n� 
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art�rmas�, di�er alternatif para politikalar�na göre daha an-
la��l�r olmas�, Merkez Bankas�’n�n güvenirlili�inin ve hesap 
verilebilirli�ini art�rmas� (Ero�lu, 2007: 13); gibi avantajlar� 
yan�nda, uygulanan politikalarda herhangi bir sapmaya izin 
vermemesi, en	 asyon hede� nin ilan� ile bu hede� n gerçekle�-
mesi aras�nda geçen zaman diliminde uygulana politikalar�n 
kontrolü aç�s�ndan bo�luklar�n bulunmas�, bu stratejiyi uygu-
layan ülkelerde yeterli mali disiplinin sa�lanamamas� (�anl�, 
2006: 42) dezavantajlar� da bulunmaktad�r. 

2. Türkiye’de En	 asyon Hede	 emesi Uygulamas�

Türkiye’de en	 asyon hede	 emesi uygulamas�na 2002 y�l�-
n�n ba��nda geçilmi�tir. Ancak bu uygulama 2002-2006 y�llar� 
aras�nda örtük en	 asyon hede	 emesi �eklinde uygulan�rken, 
2006 y�l�n�n ba��ndan bu yana da aç�k en	 asyon hede	 emesi 
�eklinde uygulanm��t�r. Bu yüzden Türkiye’deki en	 asyon he-
de	 emesi stratejisinin uygulamas� ele al�n�rken 2002–2005 ve 
2006–2010 dönemleri �eklinde ayr�ma gidilerek incelenecektir. 

2.1. 2002–2005 Örtük En	 asyon Hede	 emesi Dönemi 

Türkiye 2000 y�l�ndan itibaren “Döviz Kuruna Dayal� �s-
tikrar Program�” uygulamaya ba�lam��t�r. Ancak uygulanan 
bu program 2001 y�l�n�n �ubat ay�nda ortaya ç�kan ekonomik 
krizle sona ermi�tir. Ya�anan bu krizle birlikte daha önce enf-
lasyon hede	 emesine geçme karar�nda olan Türkiye Cumhu-
riyet Merkez Bankas� (TCMB) günün ekonomik ko�ullar�n� da 
dikkate alarak özellikle ya�anan krizin ortaya ç�karm�� oldu-
�u olumsuzluklar� göz önüne alarak en	 asyon hede	 emesine 
geçi� sürecini a�amal� olarak gerçekle�tirmeye karar vermi�tir. 
Bu amaçla 2002 y�l�ndan itibaren örtük en	 asyon hede	 emesi 
stratejisini uygulamaya ba�lam��t�r (Kara ve Orak, 2008: 37).

Türkiye 18 Ocak 2002 tarihinde IMF sundu�u Niyet Mek-
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tubunda 2002 ile 2004 y�llar� aras�nda uygulayaca�� ekonomi 
politikalar� hakk�nda ayr�nt�l� bilgi vererek, IMF’den bu prog-
rama destek vermesi için 18. Stand-by Düzenlemesi talep et-
mi�tir. Bu programda her ne kadar parasal tabana yönelik he-
de	 er belirlenmi� olsa da, ön ko�ullar�n olu�mas�yla birlikte 
en k�sa zamanda resmi en	 asyon hede	 emesine geçilece�inin 
alt� çizilmi�tir (TCMB, 2002: 3). 

Türkiye’nin ilk etapta aç�k en	 asyon hede	 emesi stratejisi-
ne geçmeyi�inin bir tak�m gerekçeleri vard�r. Bu gerekçelerin 
temelinde en	 asyon hede	 emesine geçi� için gerekli olan ön 
ko�ular�n tam anlam�yla sa�lanamam�� olmas� gelmektedir. 
Bu ön ko�ullardan biri olan en	 asyon oran�n�n çok yüksek 
seviyelerde olmamas� gerekti�i ko�ulu Türkiye’de 2001 y�l�-
n�n sonlar�nda sa�lanamam�� olmas�d�r. 2001 y�l�n�n sonunda 
en	 asyon oran� yüzde 68’lere kadar yükselmi�tir. Bunun ya-
n�nda, rejime geçi� için teknik ve kurumsal altyap�n�n haz�r 
olmas� gerekmektedir. Her ne kadar Türkiye 2002 y�l�ndan 
önce uygulam�� oldu�u programlarla bu haz�rl�klar� tamam-
lama yolunda ad�mlar atm�� ise de, ya�anan kriz ve parasal 
aktar�m mekanizmalar�ndaki belirsizlikler merkez bankas�-
n�n en	 asyon tahmini yapmas�n� güçle�tirmi�, ayn� zaman-
da para politikalar�n� uygulamas�n� zora sokmu�tur. Yani 
bankan�n gelece�e yönelik politikalar�n� belirlemede ve uy-
gulamada aksakl�klar� gündeme getirmi�tir. Bunun yan�nda 
ko�ullardan biri olan mali bask�nl�k konusunda da ilerleme 
tam anlam�yla sa�lanamam��, ayn� dönemde mali bask�nl�k 
sorunun ya�an�yor olmas� para politikas�n�n uygulanmas�n� 
oldukça zorla�t�rm��t�r. Krizle birlikte birçok bankan�n yü-
kümlülüklerini merkez bankas�n�n üstlenmesi kamu borç 
stokunun artmas�na neden olmu�tur. Bir di�er neden ise o 
dönemde yüksek oranlarda dolarizasyon sürecinin ya�anm�� 
olmas�d�r (Kara ve Orak, 2008: 38-41). 
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Tablo 2. 2002–2005 Döneminde Hede	 enen ve
   Gerçekle�en En	 asyon Oranlar�

Y�llar 2002 2003 2004 2005

Y�lsonu En	 asyon Hede�  (%) 35 20 12 8

Gerçekle�en Y�lsonu En	 asyon Oran� (%) 29,7 18,4 9,3 7,7

Hedeften Sapma (%) -5,3 -1,6 -2,7 -0,3

Kaynak: TCMB.

Yukar�daki Tablo 2, 2002 y�l�nda ba�layan örtülü en	 asyon 
hede	 emesi stratejisi döneminde hede	 enen en	 asyon oran� 
ile gerçekle�en en	 asyon oranlar� vermektedir. Tablo’dan da 
net bir �ekilde görüldü�ü gibi örtülü en	 asyon hede	 emesi 
döneminde hede	 enen en	 asyon oranlar�n�n alt�nda gerçek-
le�en en	 asyon oranlar� göze çarpmaktad�r. Y�llar itibariyle 
en	 asyon oran�nda görülen bu geli�melerin nedenleri a�a��-
da ele al�nm��t�r. 

2002 y�l�n�n ba��ndan itibaren ba�lanan örtülü en	 asyon 
hede	 emesi stratejisi döneminde en	 asyonla mücadelede 
ba�ar�l� olman�n çe�itli nedenleri vard�r. 2002 y�l�nda uygu-
lanan s�k� ayn� zamanda birbirleriyle uyumlu olarak uygula-
nan para ve maliye politikalar� sayesinde toplumun tüm ke-
simleri taraf�ndan programa olan güven artm��t�r. Bu güven 
ortam�yla birlikte iç talebin azalmas� ve kurklardaki gerileme 
en	 asyon oran�n�n da azalmas�na nende olmu�tur. Dolarda-
ki bu dalgalanmaya ba�l� olarak ters para ikamesinin ortaya 
ç�kmas�yla merkez bankas� rezervlerini art�rmaya ba�lam��, 
ayn� zamanda beklenen reel faizlerde yüzde 15’ler düzeyine 
kadar gerilemi�tir. 2002 y�l�n�n May�s ay�ndan itibaren siyasi 
istikrars�zl���n alg�lanmaya ba�lanmas� sonucu en	 asyonda 
ve döviz kurlar�nda azda olsa bir art�� ortaya ç�km��, ancak 
merkez bankas� yapt��� aç�klamada seçim sürecinde bile ön 
görülen programdan vazgeçilmesinin mümkün olmad���n� 
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ifade etmi�, yap�sal reformlar�n büyük ölçüde gerçekle�ti�ini 
belirtmi�tir. 2002 y�l� içinde merkez bankas� gecelik faiz oran-
lar�n� 6 defa indirerek, faiz oranlar�n� yüzde 59’dan yüzde 
44’e kadar çekmi�tir. Bununla birlikte seçim ortam�n�n ya�an-
m�� olmas�na ra�men 2002 y�l�ndaki parasal hede	 er tuttu-
rulmu�tur (TCMB, 2003a).

2003 y�l�n ilk aylar�nda, özellikle ilk be� ay�nda, d�� etmen-
lere ba�l� olarak ortaya ç�kan geli�meler piyasalar� olumsuz 
etkilemi�, bu durumda maliyet art���na neden olmu� ve do-
lay�s�yla y�l�n ilk aylar�nda hede	 enen en	 asyon oranlar� 
gerçekle�ememi�tir. Ancak y�l�n di�er aylar�nda olumsuz 
havan�n ortadan kalkmas�yla en	 asyon hede� ne h�zla yakla-
��lmaya ba�lanm��t�r. Y�l sonunda en	 asyon hede� nin tutma-
s�n�n, dolay�s�yla en	 asyondaki dü�ü�ün nedenleri aras�nda, 
Türk liras�n�n yabanc� paralar kar��s�nda de�erinin artmaya 
ba�lamas�, reel ücretlerde ortaya ç�kan dü�ü�ler, verimlilik ar-
t��lar�n�n maliyetlerde azalmaya neden olmas�, hem g�da hem 
de tar�m mallar�n�n � yat art��lar�nda görülen yava�lama ve 
kamunun � yatlama politikas�n�n en	 asyon hede� yle uyumlu 
olmas� say�labilir (TCMB, 2003b: 1-2). 

2004 y�l�nda uluslararas� piyasalarda mallarda görülen 
art��a ve Nisan ay� ile May�s aylar�nda mali piyasalarda dal-
galanmalar ortaya ç�kmas�na ra�men bu olumsuz geli�meler 
en	 asyonu art�r�c� bir etki ortaya ç�karmam��t�r. Bu geli�me-
nin temelinde birbiriyle uyumlu olarak yürütülmekte olan 
para ve maliye politikalar� ile yap�sal düzenlemelerdeki geli�-
melerdir. Bu y�lda en	 asyondaki dü�ü�ün nedenleri aras�nda, 
iç talepteki azda olsa daralma, yat�r�m harcamalar�ndaki art��, 
enerji � yatlar�nda ve birim ücretler ile maliyetlerdeki olumlu 
art��lar yer almaktad�r (TCMB, 2004: 1). 

2005 y�l�n�n en	 asyon oran�nda giyim ve g�da mallar�n�n 
� yatlar�ndaki dalgalanmalar olumlu katk� sa�lam��t�r. Bu-
nunla birlikte kamunun yapm�� oldu�u � yat düzenlemeleri 
ile vergi düzenlemeleri en	 asyon oran� üzerinde olumsuz 
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etki ortaya ç�karm��t�r. Petrol � yatlar�ndaki geli�meyle birlik-
te, ula�t�rma ve konut piyasas�ndaki � yat art��lar� en	 asyon 
oran�nda art��a neden olmu�tur. Yine bu dönemde kamu sek-
törünün uygulam�� oldu�u ücret politikas� en	 asyon hede-
� yle uyumlu �ekilde yürütülmü�tür. Ancak uluslararas� piya-
salarda özellikle hammadde � yatlar�ndaki art��lar en	 asyonu 
olumsuz etkilemi�tir (TCMB, 2005a: 1-2). 

Aç�kça görülmektedir ki, örtülü en	 asyon hede	 emesi 
döneminde programdaki en	 asyon hede	 erine ula�mak için 
s�k� para ve maliye politikalar� yan�nda, iç ve d�� piyasalarda-
ki geli�melerde etkili olmu�tur. Merkez bankas� uygulayaca�� 
politikalara ba�l� kalm��t�r. 

Örtük en	 asyon hede	 emesi döneminde uygulanan para 
politikalar�n�n ba�ar�l� olmas�nda mali disiplinin önemli bir 
rolü vard�r. Mali disiplinin gelece�e yönelik en	 asyon bek-
lentileri üzerindeki etkisi, � yat istikrar�yla birlikte ekonomik 
istikrar� da sa�lamada üstlenmi� oldu�u önemli rol merkez 
bankas� taraf�ndan s�kça gündemde tutularak en	 asyonla 
mücadelede etkin bir araç olmu�tur. Bununla birlikte dönem 
içindeki en	 asyon hede	 eri merkez bankas� ile hükümet ta-
raf�ndan belirlenmi� olmas� para ve maliye politikalar�n�n 
uyumlu bir �ekilde uygulanmas�na neden olmu�tur. Yine bu 
dönemde faiz d��� fazla için öngörülen hede	 erin tutturulmu� 
olmas� ve kamu borç stokunda meydana gelen azalmalar ka-
munun borç yükünü çevrilebilirlili�ine olan güveni art�rm��-
t�r. Ekonomide ortaya ç�kan bu geli�meler resmi anlamda enf-
lasyon hede	 emesine geçi� için gerekli olan ortam� meydana 
getirmi�tir (Kara ve Orak, 2008: 45). 

2.2. 2006–2010 Aç�k En	 asyon Hede	 emesi Dönemi 

TCMB 2002 y�l� ba��nda, gelece�e yönelik olarak uy-
gulayaca�� para politikas�n�n nihai hede� nin en	 asyon 
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hede	 emesine geçmek oldu�unu kamuoyuna ilan etmi�, 
ayn� zamanda en	 asyon hede	 emesine geçebilmek için 
ilk etapta para politikas�n�n gücünü azaltan unsurlar�n ya 
tamamen ortadan kald�r�lmas� gerekti�inin ya da etkileri-
nin azalt�lmas� gerekti�ini ifade etmi�tir. Bu amaçla 2002 
y�l�ndan itibaren örtük en	 asyon hede	 emesi uygulamas�-
n�n gerçekle�tirilece�ini aç�klam��t�r. Bu geli�melere ba�l� 
olarak 2002 ve 2005 y�llar� aras�nda örtülü en	 asyon he-
de	 emesi uygulanm��t�r. Uygulamada en	 asyon hede	 eri 
hükümetle birlikte belirlenmi�tir. Dönem içersinde uygu-
lanan politikalarla birlikte gerçekle�en makro ekonomik 
hede	 er bankan�n 2006 y�l�ndan itibaren aç�k en	 asyon 
hede	 emesine geçi�inin sa�lam��t�r. Bu geçi�te mali disip-
linin sa�lanm�� olmas�, merkez bankas�n�n ba��ms�zl��� 
yolunda önemli ad�mlar at�lm�� olmas� etkin bir rol oyna-
m��t�r (TCMB, 2005b: 1). 

Uygulamaya geçilen aç�k en	 asyon hede	 emesi çerçeve-
sinde, en	 asyon hede�  hükümetle birlikte nokta hedef �ek-
linde TÜFE �eklinde belirlenecek, hede� n 3 y�ll�k bir zaman 
diliminde gerçekle�mesi sa�lanacak, hedeften sapma oldu-
�unda bunun gerekçelerini banka kamuoyuna haz�rlayaca�� 
raporlar arac�l���yla aç�klayacakt�r (TCMB, 2005b: 4-5). 

Tablo 3. 2006–2010 Döneminde Hede	 enen ve 
   Gerçekle�en En	 asyon Oranlar�

Y�llar 2006 2007 2008 2009 2010

Y�lsonu En	 asyon Hede�  (%) 5 4 4 4/7,5 6,5

Gerçekle�en Y�lsonu En	 asyon Oran� (%) 9,6 8,4 10,06 6,53 8,33*

Hedeften Sapma (%) 4,6 4,4 6,06 2.53/-1 -

Kaynak: TCMB.
*2010 Y�l� A�ustos ay� itibariyle. 
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2006 y�l�nda en	 asyon oran�n�n hede� n üstünde gerçek-
le�mesinin nedenleri aras�nda, döviz kurundaki dalgalanma-
lar, enerji ile i�lenmemi� g�da ürünlerindeki � yat art��lar� yer 
almaktad�r. Yine y�l içinde uygulanan para politikas�n�n enf-
lasyon üzerindeki etkisi, hem kamu harcamalar�ndaki hem 
de d�� talepteki art�� nedeniyle azalm��t�r (TCMB, 2007: 1). 
2007 y�l�nda uygulanan parasal s�k��t�rma ba�l� olarak en	 as-
yonda belirgin bir dü�ü� ya�anm��t�r. Bunun yan�nda hizmet 
sektöründe � yatlarda görülen dü�ü�ler en	 asyona olumlu 
bir �ekilde yans�m��t�r. Bu geli�melere ra�men petrol ve mal 
� yatlar�nda özellikle g�da mallar� � yatlar�nda görülen art��-
lar ile para politikas�n�n kontrolü d���nda geli�en etmenlere 
ba�l� olarak en	 asyon oran�n� y�lsonu hede� ni a�m��t�r. Ayn� 
zamanda 2007 y�l�nda ya�anan kurakl�kta tar�m ürünleri ar-
z�n� s�n�rlayarak � yat art��lar�na zemin haz�rlam��t�r. Enerji 
� yatlar�nda görülen art�� da hede� n tutmamas�nda etkin bir 
rol oynam��t�r (TCMB, 2008: 1-3). 2008 y�l�nda en	 asyon üze-
rinde en çok etkili olan unsur ya�anan küresel ekonomik kriz 
olmu�tur. Krizin etkisiyle mal, enerji ve hizmetler sektöründe 
� yat art��lar� h�zl� olmu�tur. Dönem sonuna do�ru küresel kri-
zin etkisinin artmas�yla aralar�nda Türkiye’nin de bulundu�u 
bir çok ülkenin kredi riskini olumsuz yönde etkilemi� ve ayn� 
zamanda döviz kurunda ortaya ç�kan belirgin de�er kay�plar� 
en	 asyon üzerinde etkili olmu�tur (TCMB, 2009: 1-2).

Geli�mi� ülke ekonomilerinde ba�layan ve büyük bir h�zla 
bütün dünya ekonomilerini etki alt�na alan küresel kriz 2009 
y�l�nda Türkiye ekonomisinin geli�iminde hem etkili hem 
de belirleyici olmu�tur. En	 asyonda ya�anan belirsizli�in en 
önemli nedeni krizin ortaya ç�karm�� oldu�u güvensizlik or-
tam�d�r. En	 asyon tahminlerinin �ekillenmesinde etkili olan 
� nansal piyasalar, küresel büyüme, yurt içi ekonomik faali-
yetler ile mal ve g�da � yatlar�na ili�kin tahminlerde yenileme 
yap�lmas� gere�i duyulmu�tur. Bu nedenle 2009 y�l� en	 asyon 
hede	 eri y�l içinde çe�itli zaman dilimlerinde revize edilmi�-
tir (TCMB, 2010: 13). 
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3. �stihdam

3.1. �stihdamla �lgili Temel Kavramlar

�stihdamla ilgili bir tak�m kavramlar vard�r.. Bu kavram-
lar aras�nda kurumsal olmayan nüfus, i�gücü, i�gücüne ka-
t�lma oran�, i�ba��nda olanlar, i�ba��nda olmayanlar, istihdam 
edilenler, istihdam oran� ve i�sizlik oran� gibi kavramlar yer 
almaktad�r. Bu kavramlarla ilgili aç�klamalar a�a��da yap�l-
m��t�r.

“Kurumsal olmayan nüfus; bir ülke nüfusu içinde okul, 
yurt, otel, huzurevi, hastane ve k��la d���nda kalan nüfusu 
kapsamaktad�r. Kurumsal olmayan çal��ma ça��ndaki nüfus 
ise; kurumsal olmayan sivil nüfus içersindeki 15 ve daha yu-
kar�daki nüfusu kapsar. ��gücü, bir i�te istihdam edilenlerle 
i�sizlerin toplam�ndan olu�ur. �stihdam oran�, istihdam�n ku-
rumsal olmayan çal��ma ça��ndaki nüfusun içindeki oran�d�r. 
��sizlik oran�, i�siz nüfusun i�gücü nüfusu içindeki oran�d�r” 
(TÜ�K, 2009: 156–157). 

3.2. Türkiye’de 2002–2010 Döneminde istihdam ve
   ��sizlik 

��sizlik sorunu Türkiye’nin en önemli sorunlar�ndan biri-
dir. Emek piyasas�na her geçen gün yeni i�gücünün kat�lma-
s�yla bu sorun gün geçtikçe daha da çok kendini göstermek-
tedir. Türkiye’de görülen i�sizli�in temel nedenleri aras�nda, 
h�zl� nüfus art���n�n varl���n�, iç ve d�� göçlerin etkisini, ye-
tersiz gelir seviyesini, bölgeler aras�nda geçmi�ten beri var 
olan farkl�l�klar�, yat�r�mlardaki yetersizli�i ve birde e�itim-
deki sorunlar� sayabiliriz (Gediz ve Yalç�nkaya, 2000: 180). 
Bununla birlikte i�gücünün vas�fs�z olmas�, faiz oranlar�nda 
ve d�� ticaret hadlerindeki de�i�meler, kredi sa�lamadaki 
imkâns�zl�klar ve teknolojik geli�melerde i�sizli�in nedenleri 
aras�nda say�labilir (Eser ve Terzi, 2008: 230). 
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Sanayi sektöründe arzulanan büyüme h�z�n�n tam anla-
m�yla yakalanamam�� olmas�, tar�m sektörünün üretimde-
ki a��rl���n� koruyor olmas�, genç nüfustaki art��a ra�men 
yeterinde yat�r�mlar�n yap�lamamas� Türkiye’deki i�sizli�in 
nedenleri aras�ndad�r. Yine Türkiye’de e�itim seviyesi art-
t�kça i�sizlik oranlar�n�n da artt��� görülmektedir. Bunun 
temel nedeni ise; ki�ilerin e�itim seviyeleri artt�kça ücret 
seviyesi dü�ük olan i�lerde çal��may� kabul etmemeleridir. 
Dikkat çeken bir di�er hususta i�sizli�in daha çok hane hal-
k� reisi olmayan ki�iler aras�nda yayg�n olarak görülmesidir. 
Bu durumun nedeni ise, birilerine bakmakla yükümlü olma-
yan ki�ilerin i� ararken daha seçici davran�yor olmalar�d�r 
(Karabulut, 2007: 21). 

Türkiye’de önemli bir sorun haline gelen kay�t d��� ekono-
miye ba�l� olarak, kentsel alanda çal��an her üç i�çiden biri-
nin ve ayn� zamanda k�rsal kesimde çal��an her dört i�çiden 
üçünün hiçbir sosyal güvenlik kurumuna kay�tl� de�ildir. Bu 
geli�menin sonucu olarak çok az i�çi, emeklilik, sa�l�k sigor-
tas� ve i�sizlik sigortas� gibi haklardan yararlanabilmektedir. 
Bu süreçte i�çilerin haklar�n�n korunmas� için gerekli düzen-
lemelerin yap�lmas� zorunlulu�u ortaya ç�kmaktad�r. Bunun-
la birlikte Türkiye’de tar�m sektöründe çal��an nüfus hala 
yüksek seviyelerdedir. Ekonomik kalk�nmayla birlikte her ne 
kadar tar�m sektöründe istihdam edilenlerin say�s� azalsa da 
di�er sektörlerde istihdam art���n�n yeterli derecede olmama-
s� istihdam� olumsuz yönde etkileyen bir unsur olarak ortaya 
ç�kmaktad�r. Buna ra�men hizmetler sektöründeki istihdam 
art��� yüksek olmakla birlikte istenilen seviyede de�ildir. Bu-
nun yan�nda kay�t d��� istihdama etki eden unsurlar aras�nda 
h�zla artan asgari ücretler ile yüksek ücret d��� i�gücü maliyet-
leri yer al�r (Dünya Bankas�, 2006: 2-3). 

Türkiye’de 2009 y�l�nda i�sizlerin toplam� 3,4 milyon ki�i 
iken, oransal olarak i�gücünün yüzde 13,5’i i�siz konumun-
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dad�r. Verilere göre kentsel i�gücünde her 6 ki�iden 1’i i�siz 
konumundad�r. Kentsel alanda kad�nlar i�sizlik sorunundan 
daha çok etkilenmektedir (TÜ�K, 2010). 

Tablo 4. 2002–2010 Döneminde ��sizlik Oranlar�ndaki
   Geli�meler

Y�llar ��sizlik Oranlar� (%)

2002 10,3

2003 10,5

2004 10,8

2005 10,6

2006 10,2

2007 10,3

2008 11

2009* 13

2010* 10,5*

Kaynak: TÜ�K,2009, s.161.
*TÜ�K, 15 Eylül 2010 Hanehalk� ��gücü �statistikleri.

Yukar�daki Tablo 4’de 2002 ile 2010 y�llar� aras�ndaki i�siz-
lik oran�nda ortaya ç�kan de�i�imler ele al�nm��t�r. Tablo in-
celendi�inde görülmektedir ki, 2002 y�l�nda yüzde 10,3 olan 
i�sizlik oran�, 2009 y�l�nda yüzde 13’lere kadar yükselmi�tir. 
Dikkat çeken bir di�er nokta ise örtük en	 asyon hede	 emesi 
dönemi olarak ifade etti�imiz 2002–2005 döneminde i�sizlik 
oran� y�ll�k ortalama 10,3 seviyesinde gerçekle�mi�tir. Aç�k 
en	 asyon hede	 emesinin ba�lad��� 2006 y�l�ndan itibaren ise, 
i�sizlik oran�nda önemli olabilecek derecede dalgalanmalar 
ortaya ç�km��t�r. Bu dönemde ortaya ç�kan bu dalgalanmala-
r�n temelinde 2007 y�l�nda kendisini hissettirmeye ba�layan 
küresel kriz yatmaktad�r. 
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2002 ile 2007 y�llar� aras�nda makro ekonomik verilerde gö-
rülen iyile�me, özellikle ekonomik büyümedeki performans i� 
piyasas�na istenilen ölçülerde yans�mam�� dolay�s�yla i�sizlik 
önemli bir sorun olarak ekonomideki yerini korumu�tur. Bu-
nunla birlikte 2008 y�l�nda etkisini art�ran küresel krizle bera-
ber i�sizlik sorunu daha da çok hissedilmi�tir. Türkiye ekono-
misinde bu dönemlerde görülen büyüme ve i�sizlik aras�ndaki 
bu bo�luk i�gücüne kat�l�m oran�n� da k�s�tlamaktad�r. 2001 ile 
2007 y�llar� aras�nda i�gücüne kat�l�m oran�n�n yüzde 46–47 
düzeylerinde sabitlendi�i görülmektedir. ��gücüne kat�l�m 
oran�n�n daralmas�, üretime kat�lan nüfusun azalmas� anlam�-
na gelmektedir. Bu geli�me bir yandan üretim miktar�nda aza-
l��a neden olurken di�er taraftan da ba��ml�l�k oran�n�n yük-
selmesine neden olmaktad�r (Karagöl ve Akgeyik, 2010: 6). 

Tablo 5. Temel ��gücü Göstergeleri 

Y�llar
Toplam 
Nüfus 
(Bin)

15+ya� 
nüfusu
(Bin)

��gücü 
(Bin)

��gücüne 
dâhil 

olmayan 
Nüfus 
(Bin)

��gücüne 
kat�lma 
Oran�

(%)

�stihdam 
edilenler

(Bin)

��siz
(Bin)

��sizlik 
oran�  
(%)

2002 68.393 48.041 23.818 24.223 49,6 21.354 2.464 10,3

2003 69.479 48.912 23.640 25.272 48,3 21.147 2.493 10,5

2004 66.379 47.544 22.016 25.527 46,3 19.632 2.385 10,8

2005 67.227 48.359 22.455 25.905 46,4 20.067 2.388 10,6

2006 68.066 49.174 22.751 26.423 46,3 20.423 2.328 10,2

2007 68.901 49.994 23.114 26.879 46,2 20.738 2.376 10,3

2008 69.724 50.772 23.805 26.967 46,9 21.194 2.611 11,0

2009* 70.505 51.644 25.216 26.428 48,8 21.947 3.269 13,0

2010* 71.307 52.503 26.239 26.264 50,0 23.488 2.751 10,5

Kaynak: TÜ�K,2009, s.161.
* TÜ�K, 15 Eylül 2010 Hanehalk� ��gücü �statistikleri Verileri.
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Yukar�daki Tablo 5’de, 2002 ile 2010 y�llar� aras�ndaki temel 
i�gücü parametrelerini göstermektedir. Tablo incelendi�inde 
görülmektedir ki, aç�k en	 asyon hede	 emesinin uyguland��� 
2006 y�l�ndan bugüne i�sizlik oran� ortalama olarak %11 dü-
zeylerinde gerçekle�mi�tir. Stratejinin uygulanmaya ba�lad�-
�� ilk y�llarda i�sizlik belli bir düzeyde seyrederken, ilerleyen 
y�llarda küresel krizin etkisiyle de artma sürecine girmi�tir. 

Ekonomik büyümenin istihdam da istenile art��� gerçek-
le�tirememesinin bir nedeni de, dönem içersinde uygulanan 
baz� politikalard�r. Yüksek faiz ve dü�ük kur politikas� buna 
bir örnektir. Uygulanan bu politika sanayi sektöründe ve ih-
racattaki üretimi ithal girdilere ba��ml� hale getirmi�tir. Bu-
nunla birlikte her y�l 750 bin yeni i�gücünün emek piyasas�na 
dâhil olmas� da sorunu önemli hale getirmektedir (Karagöl ve 
Akgeyik, 2010: 7). 

Tablo 6. En	 asyon Hede	 emesi Stratejisi Döneminde
   En	 asyon Oranlar� ve ��sizlik Oranlar�

Y�llar En	 asyon Oran� (%) ��sizlik oran�  (%)

2002 29,7 10,3

2003 18,4 10,5

2004 9,3 10,8

2005 7,7 10,6

2006 9,6 10,2

2007 8,4 10,3

2008 10,06 11,0

2009 6,53 14,0

2010* 8,33* 10,5**

Kaynak: TÜ�K,2009, s.161.
*TÜ�K, 2010 Y�l� A�ustos ay� itibariyle
** TÜ�K,15 Eylül 2010 Hanehalk� ��gücü �statistikleri Verileri.
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Yukar�daki Tablo 6’da 2002 ile 2010 y�llar� aras�ndaki i�-
sizlik oran� ile en	 asyon oran�ndaki geli�meler gösterilmi�tir. 
Tabloda örtük en	 asyon hede	 emesinin uyguland��� 2002 ile 
2005 y�llar� aras�nda en	 asyon oran�nda dü�üler aç�k bir �e-
kilde görülmektedir. Ayn� dönemde i�sizlik oranlar�nda fazla 
bir de�i�im gerçekle�memi�tir. 2002 ile 2005 y�llar� aras�nda 
i�sizlik oran� y�ll�k ortalama %10,5 oran�nda gerçekle�ti�i gö-
rülmektedir. Yine tablodan anla��lmaktad�r ki, aç�k en	 asyon 
hede	 emesinin uyguland��� 2006 ile 2010 y�llar� aras�nda i�-
sizlik oranlar� sürekli bir art�� göstermi�tir. Ancak en	 asyon 
oranlar�nda fazla bir yükselme ortaya ç�kmam��t�r. 

4. SONUÇ 

�ktisat politikalar�n�n farkl� amaçlar� vard�r. Bu amaçlar 
aras�nda ekonomik büyümeyi sa�lamak, tam istihdam� ger-
çekle�tirmek, � yat istikrar�n� yakalamak ve ödemeler denge-
sizliklerini gidermek yer almaktad�r. En	 asyon hede	 emesiy-
le birlikte özellikle hede	 emenin türüne göre bu amaçlardan 
baz�lar� göz ard� edilebilmektedir. Bu amaçlara ula�abilmek 
için para ve maliye politikalar�n�n uyumlu �ekilde uygulama-
da olmas� önem ta��maktad�r. Aksi takdirde hede	 ere ula�-
mada zorluklarla kar��la�mak kaç�n�lmaz olacakt�r. 

Yap�lan çal��mada en	 asyon hede	 emesi stratejisinin uy-
guland��� dönemde istihdam yap�s�ndaki geli�meler incelen-
meye çal���lm��t�r. Görülmü�tür ki örtük en	 asyon hede	 e-
mesi döneminde i�sizlik oran�nda bir art�� gerçekle�memi�tir. 
Yine dönemin ba�lang�c� olan 2002 y�l�nda istihdam edilenler 
21 milyon 354 bin ki�i iken, dönem sonu olan 2005 y�l�nda 
ise bu rakam 20 milyon 67 bin ki�i olarak gerçekle�mi�tir. ��-
sizlik oranlar� ise 2002 y�l�nda %10,2 iken 2005 y�l�nda %10,3 
olmu�tur. Dolay�s�yla örtük en	 asyon hede	 emesi dönemin-
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de hem en	 asyon oranlar�n�n hede	 enenin alt�nda gerçekle�-
mesi hem de i�sizlik oran�n�n da neredeyse dönem boyu sabit 
kalmas� uygulanan politikalar�n olumlu sonuçlar� olarak kar-
��m�za ç�kmaktad�r. Aç�k en	 asyon hede	 emesinin ba�lad��� 
2006 y�l�nda i�sizlik oran� % 10,2 iken 2009 y�l�nda bu oran 
%13 olarak gerçekle�mi�tir. Ayn� dönemde en	 asyon oran� da 
hede	 erin çok üstünde gerçekle�mi�tir. Bu olumsuzluklar� sa-
dece uygulanan en	 asyon hede	 emesi stratejisine ba�lamak 
gerçekçi olmayacakt�r. Çünkü dönem içersinde en büyük et-
kiyi küresel kriz ortaya ç�karm��t�r. 

Özetle ortaya ç�kan sonuç de�erlendirildi�inde � yat istik-
rar� ve i�sizlik konusunda örtük en	 asyon hede	 emesi dö-
neminde belli bir ba�ar� yakalanm��ken, aç�k en	 asyon uy-
gulamas� döneminde bu her iki parametre konusunda ayn� 
ba�ar�n�n yakaland���n� söylemek mümkün de�ildir. Aç�kt�r 
ki, makro de�i�kenlerde ortaya ç�kan de�i�imleri tek bir fak-
töre ba�l� olarak aç�klamak yan�lt�c� olmaktad�r. Dolay�s�yla 
makro ekonomik de�i�keni etkileyen di�er faktörleri de göz 
önüne alarak de�erlendirme yapmak daha gerçekçi olacak-
t�r. Bu nedenle aç�k en	 asyon hede	 emesinin uyguland��� 
dönemdeki istihdamdaki özellikle i�sizlik oran�ndaki yüksel-
melerin tek nedeni olarak uygulanan en	 asyon hede	 emesi 
stratejisine ba�lamak mümkün de�ildir. Dönem içindeki di-
�er ekonomik geli�meleri de dikkate alarak bir de�erlendir-
me yap�lmas� gerekir.

Burada �u noktan�n da alt�n� çizmekte fayda görülmekte-
dir. Ad� geçen dönemde, özellikle 2002 ile 2007 y�llar� aras�n-
da, ekonomik büyümenin istihdam art��� üzerinde s�n�rl� bir 
etki ortaya ç�kard���d�r. Bu dönemlerde ekonomik büyüme-
nin i�sizlik üzerine yans�mamas�n�n temel nedenleri aras�n-
da, ortaya ç�kan büyümenin teknolojik geli�me ve verimlilik 
art��� kaynakl� olmas�d�r
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TÜRK�YE’DEK� YABANCI SERMAYE
YATIRIMLARININ �ST�HDAM

ÜZER�NE ETK�LER�

Ar�. Gör. Nihat ALTUNTEPE 
Ar�. Gör. Alim TET�K

Ömer YALÇIN

G�R��

Ülkelerin, özellikle geli�mekte olan ülkelerin büyüme sü-
recinde yabanc� sermaye etkin bir role sahiptir. Yabanc� ser-
maye kavram� öncelikle s�cak para giri�ini akla getirmektedir. 
Ancak ülkelerin ekonomik performans�na etki eden yabanc� 
sermaye türü s�cak para giri�i de�il, do�rudan yabanc� ser-
maye türündeki giri�idir. Do�rudan yabanc� sermaye, ülke-
lere Çok Uluslu �irketler (ÇU�) �eklinde giri� yapmaktad�r. 
Bu tür sermaye giri�i ülkelerin ekonomik yap�lar� üzerinde 
önemli bir etkiye sahiptir. Bu etkiler aras�nda üretim ve istih-
dam art���n� sa�lamas� ön plana ç�kmaktad�r.

Bu çal��mada Türkiye’ye giri� yapan do�rudan yabanc� 
sermaye giri�lerinin istihdam� nas�l etkiledi�i ortaya konul-
maya çal���lacakt�r. Bu amaçla öncelikle yabanc� sermaye kav-
ram� teorik aç�dan ele al�nacak, daha sonra yabanc� sermaye 
giri�lerinin ekonomik etkileri ele al�n�p, ad� geçen dönemde 
Türkiye’ye giri� yapan yabanc� sermayenin istihdam üzerin-
deki etkisi ortaya konulmaya çal���lacakt�r. 

Çal��mam�z 4 bölümden olu�acakt�r.1. bölümde yabanc� 
sermaye kavram� derinlemesine incelenip 2. bölümde do�-
rudan yabanc� sermaye yat�r�mlar�n�n etkilerinden bahsedi-
lecek. Bu etkilerden özellikle istihdama olan etki bu bölümde 
yüzeysel olarak geçilerek 4. bölümde derinlemesine incele-
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necek. 3. bölümde ise do�rudan yabanc� sermaye giri�lerinin 
ülkelere, bölgelere ve sektörlere göre da�l�m� verilecek. 4. bö-
lümde do�rudan yabanc� sermaye giri�lerinin istihdama etki-
leri incelenecek ve son bölümde ise do�rudan yabanc� serma-
ye giri�lerinin istihdama etkilerinde dünya genelinde yap�lan 
çal��malara göz at�larak çal��ma nihayete erecektir.

1. Yabanc� Sermaye Kavram�

Dünya’da son y�llarda kar��m�za ç�kan, en çok ad�ndan 
söz ettiren kavramlardan birisi hiç ku�kusuz küreselle�me 
kavram�d�r. Küreselle�me, ülkelerin sahip olduklar� milli ve 
manevi de�erlerin dünya çap�nda yay�lmas�, farkl�l�klar�n bir 
bütünlük ve uyum içinde ortadan kalkmas� ve dünyan�n kü-
çük bir köy haline gelmesidir. (ekodialog.com)

Küreselle�meyle birlikte, ekonomi ve ticarette liberalle�me 
h�z kazanm��, sermayenin serbest dola��m� artm��, ticaret ser-
bestle�mi� ve tüketici al��kanl�klar� birbirine benzer bir hale 
bürünmü�tür.

“Ulusal ekonomi, ulusal siyaset, ulusal kültür kavramla-
r�, uluslararas� ekonomi, uluslar aras� siyaset ve uluslararas� 
kültür kavramlar�n�n gölgesinde kalm��t�r. Bu süreç farkl� ül-
kelerden insanlar� bir araya getiren ulus ötesi yeni ç�kar grup-
lar� ortaya ç�karm��t�r. Ülkeler bu sürece uyum sa�layabilmek 
için ekonomilerini d��a açarken iç ekonomik yap�y� uluslara-
ras� ekonomik düzenlemelere uygun hale getirme zorunlulu-
�unu hissetmeye ba�lam��lard�r” (Güven, 2008: 75).  

Dünyada küreselle�me süreci öncesinde yeterince önem-
senmeyen yabanc� sermaye kavram�n�n, bugün ülkelerin 
kalk�nmas�na olan do�rudan etkilerinin farkedilmesiyle, 
geli�mi� ve geli�mekte olan tüm ülkelerin ilgi oda�� haline 
gelmi�tir. Geli�mi� ülkeler rekabet güçlerini art�rmada ihtiyaç 
duyduklar� daha ucuz i�gücü, daha ucuz hammadde, daha 
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uygun yasal düzenlemeler ve vergilendirme sistemini ve �art-
lar�n� kazanabilmek için sermaye ve teknoloji transferi yoluna 
gitmektedirler. Geli�mekte olan ülkelerin ise en önemli sorun-
lar� aras�nda sermaye ve teknoloji azl��� dü�ünülebilir. Dü�ük 
sat�n alma gücü ve iç tasarru	 ardaki eksiklikler ve döviz dar-
bo�az� yerli sanayinin geli�imini ve rekabet gücünü zay�	 at-
maktad�r (Oksay, 1998: 4).

Ülkeler için bu denli öneme sahip olan yabanc� sermaye 
kavram�n� teorik olarak çe�itli �ekillerde tarif etmek müm-
kündür; bir ülkenin k�sa bir süre içinde kaynaklar�n� ve buna 
ba�l� olarak da ekonomik gücünü etkileyebilmek için kar��l�-
��n� de�i�ik biçimlerde ileride ödemek üzere di�er ülkelerden 
sa�lad��� mali veya teknolojik kaynaklard�r (Uras, 1979: 27). 
Bir ba�ka tan�ma göre ise yabanc� sermaye, bir ülkenin kar��-
l���n� farkl� �ekillerde ileride ödemek üzere ba�ka ülkelerden 
temin ederek k�sa sürede ekonomik gücüne ekleyebilece�i 
mali veya teknolojik kaynaklar olarak tan�mlanmaktad�r (Al-
par, 1980).

Türkiye’de do�rudan yabanc� yat�r�m ve yabanc� sermaye 
kavramlar� genellikle birbirlerinin yerine kullan�lan terim-
lerdir. Yabanc� sermaye denilince akla ilk olarak s�cak para 
gelmektedir. S�cak para, genel kabul görmü� bir tan�m olma-
makla beraber beklenen getiri oranlar� ve risklerdeki de�i�im-
lere h�zl� tepki veren sermaye ak�mlar� olarak tan�mlanabilir. 
Portföy yat�r�mlar�, k�sa vadeli sermaye ak�mlar� ve net hata 
ve noksan kalemleri de s�cak para tan�m� kapsam�nda göste-
rilmektedir ( Görmezöz, 2007: 3). Ancak ülkelerin ekonomik 
performans�na etki eden yabanc� sermaye türü s�cak para gi-
ri�i de�il, do�rudan yabanc� sermaye türündeki yat�r�mlard�r. 
Bu çe�it yat�r�mlar, geli�mi� ülkelerde kurulu te�ebbüslerin, 
geli�mekte olan ülkelerde kendilerine ba�l� bir �ube açmalar� 
veya yeni bir tesis meydana getirmeleri �eklinde olmaktad�r. 
Yeni kurulan tesis tamamen yabanc� sermaye ile olabildi�i 
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gibi yerli sermaye ile ortakla�a bir �ekilde de olabilir.  

Bilindi�i üzere Türkiye 1980’li y�llara dek kendi kendine 
yeten, yabanc� sermaye giri�inin çok fazla ilgi görmedi�i ve 
hatta yabanc� sermayenin yasak oldu�u dönemler ya�am��-
t�r. Tabi ki o dönemlerin kendine göre baz� gerekçeleri olmas� 
sebebiyle böyle bir anlay�� meydana gelmi�tir. Fakat küresel-
le�me dünyada ülkelerin art�k kendi kabuklar�na çekilip ken-
dilerini idare edebilme politikalar�ndan s�yr�lmalar�na sebep 
olmu�tur.

Yabanc� sermayenin zaruri oldu�u bir dünyada içe ba��m-
l� bir ekonomi politikas� sürdürmek ülkeleri ç�kmaza sürük-
leyece�i için Türkiye’de de 1980 lerden sonra yabanc� ser-
mayeye yönelik giri�imler giderek artmaya ba�lam��t�r. Son 
y�llardaki göstergelere bakarak dünyan�n art�k küçük bir köy 
haline geldi�ini söylemek yanl�� olmayacakt�r.

1.1. Dolayl� Yabanc� Sermaye

Dolayl� yabanc� sermaye yat�r�mlar�, tasarruf sahiplerinin 
uluslararas� sermaye piyasalar�nda bir tak�m riskleri üstlen-
mek ko�uluyla bir tak�m kazançlar elde etmek amac�yla hisse 
senedi, tahvil ve di�er sermaye piyasas� araçlar�na yapt�klar� 
yat�r�md�r (Sa�lamer, 2003: 2). Bir di�er ifadeyle dolayl� ya-
banc� sermaye yat�r�mlar�, tasarruf sahiplerinin bir faiz veya 
dividant geliri elde etmek için uluslar aras� sermaye piyasala-
r�ndan menkul de�erler sat�n almalar� �eklinde tan�mlanabilir 
(ekodialog.com).

1.2. Do�rudan Yabanc� Sermaye

Yabanc� sermaye yat�r�m�, bir ülkede yerle�ik ki�i ve kuru-
lu�lar�n ülke s�n�rlar� d���nda servet elde etmeleridir. Sözü ge-
çen bu servet edinimlerinin iki boyutu vard�r. �lki, mali boyut, 
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ikincisi de � ziki boyuttur. Yabanc� tahvil ya da hisse senetleri 
gibi menkul de�erlerin sat�n al�nmas� yabanc� sermaye yat�-
r�mlar�n�n mali boyutunu olu�tururken (portföy yat�r�mlar�), 
yabanc� ülkelerde edinilen fabrika gibi � ziki de�erler ise � ziki 
boyutu olup; dolays�z yabanc� sermaye yat�r�mlar� olarak ad-
land�r�lmaktad�r (�im�ek ve Behdio�lu,2006:56).

Do�rudan yabanc� sermaye yat�r�m�; yabanc� � rman�n, tek 
ba��na ya da yerli �irketle birlikte, ev sahibi ülkede reel bir 
yat�r�m gerçekle�tirmesidir. Bu yat�r�mlar, dünya ölçe�inde 
üreten çok uluslu � rmalar taraf�ndan yap�lmaktad�r. Yabanc� 
sermayeli � rmalar, yat�r�m�n gerçekle�ti�i ev sahibi ülkede, 
piyasa yap�s�na etki eder. Yabanc� sermaye bazen yerli üre-
ticinin piyasa kontrolünü azalt�r, bazen de yerli üretici ile 
birle�ip tekelci yap�y� güçlendirir. Verilen kararda, yabanc� 
yat�r�mc�n�n kar maksimizasyonu yan�nda, yat�r�m yap�lan 
sektörün yap�s�, teknoloji ve ülke ko�ullar� da etkin olur(Öza�, 
2002:1).

1.2.1. Çok Uluslu �irketler

Küreselle�menin zeminini haz�rlayan daha sonraki y�l-
larda küreselle�me sürecini h�zland�r�p ve onun itici gücünü 
olu�turan çok uluslu �irketler, ülkelerin d��a aç�lmalar�nda 
önemli bir rol oynamaktad�r. 1980’li y�llardan sonra ÇU�’lar�n 
do�rudan yat�r�m yapan �irketler olmas�n�n yan� s�ra ulusla-
raras� � nans ve teknoloji üreten �irketler haline gelmeleri üre-
tim, yat�r�m, ticaret ve istihdam faaliyetlerinde etkinliklerinin 
artmas�na neden olmu�tur. Üzerinde birçok tart��man�n ya-
p�ld��� bu kavram� literatürde kar��layan tek bir terim bulun-
mamaktad�r. Öncelikle çokuluslu �irket ile kar��t�r�lan, ulus-
lararas� �irket, uluslar ötesi �irket ve uluslar üstü �irket sonra 
çokuluslu �irket tan�mlar� verilerek kavram kar���kl��� önlen-
meye çal���lacakt�r. Buna göre; uluslararas� �irket; bir ülkede 
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kuvvetli �ekilde yerle�tikten sonra merkezi bir yönetimden 
yararlanarak di�er ülkelere girmeye ve oralarda yerle�meye 
çal��an � rmad�r. Çokuluslu �irket; bir ülkeden yönetilmeye 
ba�lanan ve yabanc� ülkelerdeki faaliyetin sanki as�l ülkede 
cereyan etmi� gibi kabul edildi�i � rmalard�r. Bu �irketler, ge-
nel merkezleri belli bir ülkede oldu�u halde bir veya birden 
fazla ülkede kendisi taraf�ndan koordine edilen �ubeleri, yav-
ru �irketleri arac�l���yla ve genel merkez taraf�ndan kararla�-
t�r�lan bir i�letme politikas�na uygun olarak etkinliklerini yü-
rütmektedirler. Uluslar ötesi �irket; çok uluslu bir �irket gibi 
kabul edilen ve yönetimi çe�itli uluslardan gelen ki�ilerden 
olan kurulu� taraf�ndan geli�tirilen � rmad�r. Uluslar üstü �ir-
ket; halen mevcut olmayan ve hiçbir ülkeye mensup olmayan, 
uluslararas� bir anla�ma ile kurulan, uluslararas� bir kurulu� 
nezdinde tescil edilmi� ve bu kurulu�a ba�l� olan, bu kurulu� 
taraf�ndan denetlenen, bu kurulu�lara vergi ödeyen ve böyle-
ce milletini hukuken kaybeden �irkettir  (Kutal ve Büyükuslu, 
1996: 29-35).

Çok uluslu �irketlerin çok yönlü özelliklerinin bulunmas� 
tan�mlama yaparken farkl�l�klara neden olmaktad�r. Mali ve 
ekonomik güç üzerinde duran tan�mlamalar; �irket büyüklü-
�ü, üretimi, di�er ülkelerde sahip oldu�u kaynaklar�n de�eri 
ve Dünya ölçe�indeki yay�nl��� gibi özelliklere odaklanmak-
tad�r. Üretim faaliyetlerinde bulunan �irketlerin üretimle il-
gili kararlar�n�n teknoloji seçimi, kaynak kullan�m�, pazarla-
ma yöntemleri ana �irketin bulundu�u ülkede saptanmas� ve 
geli�tirilmesi de �irketin çokuluslu olma niteli�ini belirleyen 
önemli bir özellik olarak kar��m�za ç�kmaktad�r. Di�er bir ta-
n�mlama da �irket yöneticilerinin yönetimle ilgili kararlara 
yakla��mlar� üzerinde durmaktad�r. Çokuluslu �irketleri, tek 
merkezli, çok merkezli ve Dünya merkezli uluslar aras� �ir-
ketler olarak ay�ran tan�mlamalar� da ekleyebiliriz. ( Görme-
zöz, 2007: 12)
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2. Do�rudan Yabanc� Sermaye Yat�r�mlar�n�n Etkileri

2.1. �stihdama Etkileri

Birle�mi� Milletler Kalk�nma ve ��birli�i Te�kilat�n�n (1994) 
dünya yat�r�m raporunda, do�rudan yabanc� sermaye yat�r�m 
giri�lerinin istihdam�n nicelik, nitelik ve konumu üzerindeki 
potansiyel etkileri üzerine bir tablo olu�turmu�lard�r. Tablo 1 
olarak nitelendirdi�imiz çal��ma alt tarafta gözükmektedir.

Tablo 1: Do�rudan Yabanc� Sermaye Yat�r�mlar�n�n
   �stihdama Etkileri

                   do�rudan                      dolayl�
olumlu olumsuz olumlu olumsuz

nicelik

net sermaye
kazand�r�r ve 
geni�leyen 
sektörlerde 
yeni i�ler 
yarat�r.

�irket sat�n 
almalar 
rasyonelle�me ve 
i� kayb�na neden 
olabilir.

ileriye ve 
geriye do�ru 
ba�lant�lar 
çarpan etkisi 
nedeniyle yerel 
ekonomide 
istihdam 
sa�lanabilir.

ithalata 
dayanmak 
veya mevcut 
� rmalar�m 
yerinden 
edilmesi i� 
kayb�na neden 
olur

nitelik

daha yüksek 
ücret verir ve 
daha yüksek 
verimlili�e 
sahiptir.

kiralama ve 
tan�t�mda 
istenmeyen 
uygulamalar getirir.

yerli � rmalar�n 
yeni çal��ma 
ve örgütlenme 
biçimleri 
aktar�r.

yerli � rmalar�n 
ücret seviyesini 
a��nd�r�r.

konum

yüksek 
i�sizli�in 
görüldü�ü 
baz� 
bölgelerde 
yeni ve 
daha iyi i� 
imkanlar� 
yarat�r.

zaten kalabal�k 
olan yerle�im 
yerlerini daha da 
kalabal�kla�t�rabilir 
ve bölgesel 
dengesizlikleri 
art�rabilir.

tedarikçi 
� rmalar� i� 
gücü arz�n�n 
daha uygun 
oldu�u alanlara 
ta��nmaya 
te�vik edebilir.

yabanc� � rmalar 
yerel üretimi 
ikame eder veya 
ithalata dayan�rsa 
yerel üreticileri 
yerinden edebilir 
ve bölgesel 
i�sizli�e neden 
olur.

Kaynak: Kadir Karagöz, Do�rudan Yabanc� Yat�r�mlar�n �stihdama Etki-
si: Türkiye Örne�i, 8. Türkiye  
Ekonometri ve �statistik Kongresi, 24-25 May�s 2007, �nönü Üniversitesi, 
Malatya, s. 3
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2.2. ��gücüne Etkileri

Uluslararas� ticaret teorisindeki ortak görü�; geli�mekte 
olan ülkelerdeki dü�ük i�gücü maliyetlerinin do�rudan ya-
banc� sermaye yat�r�mlar�n� kendi ülkelerine çekti�i yönünde-
dir. Yat�r�m yapan ve yat�r�m yap�lan ülkeler aras�ndaki ücret 
farklar�n� i�gücünün dü�üklü�üyle birle�tiren çal��malarda, 
yüksek ücret seviyesinin yabanc� sermayeyi kaç�rd��� görül-
mü�tür. (Görmezöz, 2007: 32). Bunun en büyük örne�i Çin’de 
gözükmektedir. Çin’deki i�gücü maliyetlerinin di�er ülkelerle 
k�yasland���nda daha dü�ük seviyelerde olmas� yat�r�mc�y� 
kendine do�ru çekmesindeki en büyük etkenlerden birisidir.

2.3. Yat�r�mlara Etkileri

Yat�r�m, bir ekonomide zaman içerisinde sermaye stokun-
da meydana gelen de�i�melerdir (umutdolu.com).

Bir di�er ifadeyle yat�r�m, belli bir dönemde sermaye mallar� 
ve teçhizat stokuna yap�lan net ilaveler olarak ta tan�mlanabilir. 
Bu tan�mdan ç�kar�m yaparak menkul de�erlerin sat�n al�nma-
s� yat�r�m olarak dü�ünülemez. Çünkü yeni üretim kapasitesi 
olu�turmam��t�r Do�rudan yabanc� sermaye yat�r�mlar�n�n ge-
li�imi sektörel, bölgesel ve yat�r�m türüne göre verilen te�vik 
belgeleri incelenerek verilebilir. Bu da Türkiye’nin yat�r�mlarda-
ki ba�ar�s�n� gösterecektir. Merkez Bankas�’ndan al�nan bilgile-
re göre ülkemizdeki yat�r�m te�vik belgeli yat�r�mlar�n geli�imi 
analiz edildi�inde sektörler toplam�nda son y�llarda art��lar�n 
oldu�u gözlenmektedir. Özellikle enerji ve hizmetler sektörün-
deki art��lar dikkatleri çekmektedir. (Görmezöz, 2007: 29-30)

2.4. Ücretlere Etkileri

Ücretler bir ülkeye yap�lan do�rudan yabanc� yat�r�mlar�n 
belirlenmesinde çok önemli bir rol oynamaktad�r. Örne�in bir 
yat�r�mc� bir ülkeye yat�r�m yapmak istedi�inde o ülkedeki 
ucuz i� gücünü dikkate al�r. Ülkedeki ucuz i� gücü yat�r�mc�y� 
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kendine çekerken bunun tam tersi olan i� gücünün yüksek ol-
mas� yat�r�mc�y� kendinden uzakla�t�r�r. Mesela yat�r�mc�lar�n 
Çin’de yat�r�m yapmak istemelerinin en büyük sebeplerinden 
biri belki de en önemli sebebi i� gücünün ucuz olmas�d�r. Dü-
�ük ücret, kaliteli i� gücü yat�r�mc�lar�n istedi�i en önemli iki 
yat�r�m sebebi olarak görülmektedir. (Görmezöz, 2007:30)

Uluslar aras� ticarette ucuz i�gücü ülkelerin birbiriyle reka-
bette kulland�klar� en önemli araçlardan biri haline gelmi�tir. 
Bu sebeple yabanc� sermaye yat�r�mc�lar� bu ucuz i�gücünü 
en iyi �ekilde kullanmay� hedef alm��lard�r ( Aç�kal�n, Gül, 
Ya�ar, 2006: 272-273).

3. Türkiye’ye Do�rudan Yabanc� Sermaye giri�leri

3.1. Ülkelere göre da��l�m

Hazine Müste�arl���’ndan al�nan en son verilere göre, 
Tablo 2’de Türkiye’ye yap�lan do�rudan yabanc� sermaye 
yat�r�mlar� 2009 y�l� itibariyle yakla��k olarak 6 milyar $ ci-
var�ndad�r. 2002 y�l�ndan itibaren do�rudan yabanc� serma-
ye yat�r�mlar� baz� ülkelerde dü�ü� e�ilimine girmi� olsa bile 
toplama bakt���m�zda 2007 y�l�na kadar yüksek bir oranda ar-
t�� e�iliminde oldu�unu görmekteyiz. 2007 y�l�ndan itibaren 
ise dü�ü� e�ilimine girdi�i görülmektedir. Ama ne kadar da 
dü�ü� e�ilimine girse; 2002 y�l�nda toplam do�rudan yabanc� 
sermaye yat�r�m� 571 milyon $ iken 2009 y�l�na gelindi�inde 
yakla��k olarak 11 kat daha fazla oldu�u görülmektedir. Bu-
nun da Türkiye için iyi bir gösterge oldu�u söylenebilir.

Türkiye’ye en çok do�rudan yabanc� sermaye yat�r�m� ya-
pan ülkelerin ba��nda Tablo 2’ye bakt���m�zda 737 milyon $ 
ile AB ülkeleri gelmektedir. AB ülkelerinin toplamdaki oran� 
ise yakla��k olarak % 78 dir.

Tablo 2’de belki de en fazla dikkatimizi çeken husus Afrika 
ülkelerindeki büyük dü�ü�tür. 2008 y�l�na kadar dü�ük sevi-
yelerde ilerleyen yat�r�m oranlar� 2008 y�l�nda maksimum se-
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viyeye ula�m��t�r. Ama 2009 y�l�na gelindi�inde ise 82 milyon 
$’dan 1 milyon $’a gerilemi�tir. Do�rudan yabanc� sermaye 
yat�r�mlar�n�n dü�ü� e�iliminde olmas�n�n ku�kusuz en bü-
yük etkeni 2008 küresel � nans krizidir.

Tablo 2: Do�rudan Uluslararas� Yat�r�m Giri�lerinin
   Ülkelere Göre Da��l�m� (Milyon $ Cinsinden)

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

AB Ülkeleri (27) 455 565 1.027 5.006 14.489 12.601 11.051 4.737

Almanya                                 86 142 73 391 357 954 1.211 485

Fransa 22 121 34 2.107 439 367 679 617

Hollanda                   72 51 568 383 5.069 5.442 1.343 851

�ngiltere 8 141 126 166 628 703 1.336 346

�talya 241 1 14 692 189 74 249 284

Di�er AB Ülkeleri 26 109 212 1.267 7.807 5.061 6.233 2.154
Di�er Avrupa 
Ülkeleri (AB Hariç)

13 11 6 1.646 85 373 291 308

Afrika Ülkeleri 0 0 0 3 21 5 82 1

Kuzey Amerika 9 58 97 114 969 4.223 886 305

A.B.D. 2 52 36 88 848 4.212 863 253

Kanada 7 6 61 26 121 11 23 52
Orta Amerika ve 
Karayipler

0 0 0 8 32 27 8 12

Güney Amerika 0 0 0 0 1 467 52 7

Asya 70 60 60 1.756 1.927 1.405 2.361 619

Körfez Ülkeleri 5 0 43 1.675 1.783 311 1.978 167
Yak�n ve Orta Do�u 
Ülkeleri 0 1 11 2 3 196 96 78

Di�er Asya Ülkeleri 65 59 6 79 141 898 287 374

Avustralya 0 0 0 1 108 26 2 12

S�n�	 and�r�lamayan 24 2 0 1 7 10 0 0

TOPLAM 571 696 1.190 8.535 17.639 19.137 14.733 6.001

Kaynak: http://www.hazine.gov.tr, Eri�im Tarihi: 05.10.2010
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3.2. Bölgelere göre Da��l��m

Yabanc� � rmalar�n co�rafî bölgelere da��l��� yap�l�rken, her 
� rman�n faaliyette bulundu�u ilin idarî alan� esas al�nm��t�r. 
Ancak burada dikkat edilmesi gereken nokta, il s�n�rlar� içe-
risinde yer alan � rmalar�n yakla��k olarak tamam�n�n il mer-
kezi durumundaki �ehirde toplanm�� olmas�d�r. Yani yabanc� 
sermayeli � rmalar yer olarak ço�unlukla �ehirleri veya �ehrin 
yak�n çevresinde yer alan sanayi ve ticaret merkezlerini seç-
mektedirler (Yavan ve Kara, 2003, :34).

Tablo 3: �llere Göre Uluslar aras� Do�rudan Yat�r�m
   Giri�leri 2009 (Milyon $ Cinsinden)

�ller
UDY (Uluslararas� 
Do�rudan Yat�r�m)

Yüzde

�stanbul 4.861,4 89,58
�zmir 272,4 5,02
Ankara 120,2 2,22
Kocaeli 75,8 1,40
Mersin 52,0 0,96
Bursa 11,0 0,20
Manisa 9,0 0,17
Denizli 6,4 0,12
Mu�la 4,0 0,07
Eski�ehir 2,7 0,05
Tekirda� 2,6 0,05
Antalya 2,2 0,04
I�d�r 1,7 0,03
U�ak 1,7 0,03
K�rklareli 1,0 0,02
Di�er 2,9 0,05
Toplam 5.427 100

Kaynak: Hazine Müste�arl���, Uluslar aras� Do�rudan Yat�r�m
     2009 Y�l� Raporu, s. 22
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Tablo 3’te görüldü�ü üzere 2009 y�l� do�rudan yabanc� 
sermaye yat�r�mlar�na iller baz�nda bakt���m�zda en yük-
sek oran % 89,58 ile �stanbul gelmektedir. Bunun bir di�er 
ifadesi ise �stanbul do�rudan yabanc� sermaye çekmek hu-
susunda Türkiye’yi en fazla ilgilendiren �ehirdir. 

3.3. Sektörlere göre da��l�m

Yabanc� sermayenin dünya ekonomisindeki genel da��-
l�m�n�n en önemli ekonomik unsurlar “ verimlilik” ve “ ka-
rarl�l�kt�r”. Bunun yan� s�ra hukuki i�lemlerdeki kolayl�k, 
i�lemlerdeki kolayl�k, i�lemlerdeki h�zl�l�k siyasal istikrar 
ve dünya ile bütünle�me düzeyi de bu da��l�m ve yönel-
mede çok önemli i�lev görebilmektedir. Do�rudan yabanc� 
sermaye yat�r�mlar� genelde sanayi sektörüne yönelik ol-
mas�na ek olarak hizmet sektöründe de yabanc� sermaye 
giri�leri son y�llarda art�� göstermi�tir. Yabanc� sermaye 
konusunda sektörel olarak önemli geli�meler gösterilmi�-
tir. Yabanc� sermaye yat�r�mlar� geleneksel bir yap� içeri-
sindeyken son on be� y�l içerisinde daha da geni�leyerek 
yeni sektör alan�na girmi�tir. Bu alanlardan birkaç�; turizm, 
elektronik, otomobil, haz�r giyim ve yiyecek sektörüdür. 
Bu da��l�m son dönemlerde ise telefon, software ve bilgisa-
yar teknolojisi, elektronik parçalar, i�lenmi� malzeme gibi 
sektörlerinde içine alacak �ekilde geni�lemi�tir (Çetinkaya, 
2002, :245)
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Tablo 4: Do�rudan Uluslararas� Yat�r�m Giri�lerinin
   Sektörlere Göre Da��l�m� (Milyon $ cinsinden)

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Tar�m, Avc�l�k ve 
Ormanc�l�k 0 1 4 5 5 6 23 42

Bal�kç�l�k 0 0 2 2 1 3 18 1
Madencilik ve 
Ta�ocakç�l��� 2 13 73 40 122 337 152 213

�malat Sanayii 95 440 190 785 1.866 4.211 3.931 1.713
G�da Ürünleri ve 
�çecek �malat� 14 249 78 68 608 766 1.252 214

Tekstil Ürünleri �malat� 5 2 9 180 26 232 189 78
Kimyasal  Madde ve 
Ürünlerin �malat� 8 9 38 174 601 1.109 200 339

B.Y.S. Makine ve 
Teçhizat �malat� 13 16 6 13 54 48 226 223

Elektrikli Optik Aletler 
�malat� 2 4 2 13 53 117 236 58

Ula��m Araçlar� �malat� 34 145 27 106 63 70 77 233
Di�er �malat 19 15 30 231 461 1.869 1.751 568
Elektrik, Gaz ve Su 68 86 66 4 112 568 1.068 1.648
�n�aat 0 8 3 80 222 285 331 343
Toptan ve Perakende 
Ticaret 75 58 72 68 1.166 165 2.084 403

Oteller ve Lokantalar 0 4 1 42 23 33 24 48
Ula�t�rma, Haberle�me 
ve Depolama 
Hizmetleri

1 1 639 3.285 6.696 1.117 170 382

Mali Arac� 
Kurulu�lar�n 
Faaliyetleri

246 51 69 4.018 6.957 11.662 6.069 497

Gayrimenkul Kiralama 
ve �� Faaliyetleri 0 3 3 29 99 560 656 561

Sa�l�k ��leri ve Sosyal 
Hizmetler 4 21 35 74 265 177 149 101

Di�er Toplumsal, 
Sosyal ve Ki�isel 
Hizmet Faaliyetleri

80 10 33 103 105 13 58 49

TOPLAM 571 696 1.190 8.535 17.639 19.137 14.733 6.001

Kaynak: http://www.hazine.gov.tr, Eri�im Tarihi: 05.10.2010
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Tablo 4’ten görüldü�ü üzere en çok yat�r�m yap�lan sektör 
2009 y�l� itibariyle imalat sanayi, ikinci s�rada ise büyük bir 
hamle gerçekle�tiren ve hatta 2008 krizinde bile yat�r�m oran� 
yükselme e�iliminde olan elektrik, gaz ve su sektörüdür.

4. Türkiye’de Do�rudan Yabanc� Sermaye �le �stihdam
 Aras�ndaki �li�kiler

Do�rudan yabanc� sermaye yat�r�mlar�n�n bir ülke için 
maddi ve manevi ne kadar yararlar� oldu�u �üphe gerektir-
mez bir gerçektir. Bu sa�lad��� yararlar�n ba��nda istihdam da 
gelmektedir. �stihdamla do�rudan yabanc� sermaye yat�r�m-
lar� aras�ndaki ili�kileri inceleyecek olursak; burada önemli 
olan do�rudan yabanc� sermaye yat�r�m�n�n hangi yolla gel-
di�idir. E�er yat�r�mc� birle�me ve sat�n alma �eklinde paza-
ra giri� yap�yorsa k�sa vadede istihdamda azalmalar olabilir. 
Fakat uzun vadede istihdamdaki azal��lar yerini art��a b�rak-
maktad�r. Ama e�er yat�r�mc� yeni yat�r�mlar olarak pazara 
giriyorsa bu tür yat�r�mda istihdam art��� gözlenmektedir. 
Yani yeni yat�r�m yöntemi do�rudan yabanc� sermayenin is-
tihdam� art�r�c� en önemli yöntemidir (Görmezöz, 2007: 33).

Genelde do�rudan yabanc� sermaye yat�r�mlar�n�n istih-
dam� art�rmas� beklenir. Ülkemize gelen do�rudan yabanc� 
sermaye yat�r�mlar� gayri sa�  yurtiçi has�lay� art�r�rken istih-
dama etkisi s�n�rl� kalm��t�r. Do�rudan yabanc� sermaye yat�-
r�mlar� ile reel gayri sa�  yurtiçi has�la ve istihdam aras�ndaki 
bu ili�kiyi Kadir Karagöz 2007 y�l�nda yapm�� oldu�u çal��-
mada ele al�p incelemi�tir ve sonuç olarak �u ili�kiyi bulmu�-
tur; do�rudan yabanc� sermaye yat�r�mlar�n�n Türkiye’de 
istihdamda etkisinin s�n�rl� kalmas�nda do�rudan yabanc� 
sermaye yat�r�mlar�n�n genellikle sat�n alma, mülkiyet dev-
ri, özelle�tirme ve birle�me �eklinde giri� yapmas�d�r. Hatta 
bu durum istihdam� azalt�c� bir etki ortaya ç�karabilmektedir. 
(Karagöz, 2007: 8)
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Özetleyecek olursak; yurtd���na giden yabanc� sermaye 
bir yerde ihracat� ikame etmektedir ve bu da yat�r�mc�n�n 
kendi ülkesinde istihdam� azaltmaktad�r. Genel olarak do�-
rudan yabanc� sermayenin istihdam üzerindeki etkilerini �u 
�ekilde ifade edebiliriz; Yat�r�m�n yap�ld��� ülkede istihdam 
artarken yat�r�m veren ülkenin istihdam� dolay�s�yla azal�r  
(Cömert, 2000: 3).

4.1. Yeni Yat�r�mlar�n �stihdam Üzerindeki Etkileri

Yeni yat�r�mlar yukar�da da bahsetti�imiz gibi istihdam 
üzerinde çok büyük etkileri vard�r. �stihdam�n artmas�na se-
bep olan en önemli do�rudan yabanc� sermaye yat�r�m�d�r. 
Özellikle ev sahibi ülkeler i�sizliklerinin çözümünde yeni ya-
t�r�mlar� öncelikli olarak tercih etmektedirler. Örnek verecek 
olursak yeni yat�r�mlar sonucu �ngiltere istihdam oran�n� % 
75 art�rm��t�r. Yeni yat�r�mlar sonucu yat�r�m yap�lan ülkede 
eksik istihdam varsa ve yat�r�m yap�lan i� kolu dolmam��sa 
teknik olarak yeni yat�r�mlar ülkedeki istihdam� art�r�c� etki-
ler yapacakt�r. Bu yat�r�mlar sayesinde ülkede önceden kulla-
n�lan teknikler geli�tirilir, i� gücüne yeni vas�	 ar kazand�r�l�r, 
yeni pazarlar aç�l�r ve nihayetinde yeni yat�r�mlar sayesinde 
d�� ticaret geli�ir. (Görmezöz, 2007: 34)

4.2. Özelle�tirmenin �stihdam Üzerindeki Etkileri

“Özelle�tirme,  kamu mülkiyetindeki �irketler ve mallar�n, 
özel ki�i ya da kurumlar�n mülkiyetine ya da sevk ve idaresi-
ne devredilmesidir (International PPP Platform, 2008).

“Özelle�tirme uygulamalar�n� yürütmekle görevlendiri-
len Özelle�tirme �daresi taraf�ndan yap�lan incelemelerde, 
1989-1997 y�llar� aras�nda özelle�tirilen 29 �irket ile 56 i�let-
me biriminin, özelle�tirme öncesi ve sonras� faaliyetlerine 
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ili�kin Ö�B(Özelle�tirme �daresi Ba�kanl���) taraf�ndan yap�-
lan incelemeler sonucunda elde edilen tespitlerden baz�lar� 
özet olarak �u �ekildedir.1995 y�l�nda özelle�tirilen 31 adet 
SEK i�letmesinde yüzde 10 oran�nda; 10 adet kombina (Et ve 
Bal�k Kurumu ��letmeleri) yüzde 46 oran�nda; 3 y�l üretim 
�art� ile 1996 y�l�nda özelle�tirilen 8 ORÜS i�letmesinin 1997 
y�lsonu itibariyle yüzde 66 oran�nda; yine 3 y�l üretim �art� 
ile 1996 y�l�nda özelle�tirilen 7 Sümer Holding i�letmesinde 
ise yüzde 35, oran�nda personel say�s�nda azalma olmu�tur.“ 
(DPT, 2007)

Görüldü�ü üzere özelle�tirme faaliyetleri istihdamda azal-
malara sebep olmu�tur. Ancak yap�lan ara�t�rmalar ortalama 
i�gücü verimlili�inde art��lar�n oldu�unu söylemektedirler. 
Örnek olarak, çimento sektöründe sendikalar�n yapt��� bir 
ara�t�rmada özelle�tirme öncesi ve özelle�tirme sonras� istih-
dam ve i�gücü verimlili�i üzerinde yap�lan ara�t�rmada istih-
dam miktar�nda % 30 azal��, i�gücü verimlili�inde ise % 39 
art�� görülmü�tür. (Görmezöz, 2007: 35)

4.3. �irket Evliliklerinin �stihdam Üzerindeki Etkileri

�irket evlilikleri do�rudan yabanc� sermaye yat�r�mlar�n�n 
en çok uygulanan yöntemi diyebiliriz. Çünkü yat�r�mc� ya-
banc� bir ülkeye girerken çok büyük riskleri göz önüne al�r. 
Bunlardan birisi de o ülkenin kültürel yap�s�d�r. Bir ülkenin 
kültürel yap�s�n� bilmeyen bir yat�r�mc� ne kadar da büyük 
bir yat�r�mla ve kaliteyle o ülkeye giri� yapsa da yapt��� ya-
t�r�mla o ülke kültürel yap�s� çeli�iyorsa ba�ar�s�zl��a u�ra-
maya mahkumdur. Örne�in; Burger King Türkiye’de domuz 
etli sandviç sat��� yapm�yor. Çünkü Türkiye’nin kültürel ve 
ahlaki yap�s�na uygun de�il. Bu gibi kültürel çeli�ki içine dü�-
mek istemeyen yat�r�mc�lar yeni yat�r�mdan daha çok �irket 
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evliliklerini kullan�yorlar. �irket evlilikleriyle ev sahibi ülke-
den bir � rmayla ortakl�k kuruluyor ve bu sayede o orta��n ev 
sahibi ülke kültüründeki deneyimleri elde edilmi� oluyor.

Yeni yat�r�mlarla �irket evlilikleri k�yasland���nda ise �ir-
ket evliliklerinin istihdama k�sa vadede yeni yat�r�mlar kadar 
katk�s� olmuyor.

5. Do�rudan Yabanc� Sermaye Giri�lerinin �stihdama
 Etkisi: Dünya Genelinde Yap�lan Baz� Çal��malar

Baldwin 1995 y�l�nda OECD ülkelerinde d�� ticaret ve 
do�rudan yabanc� sermaye yat�r�mlar�n�n istihdam ve ücret-
ler üzerindeki etkisini ele alan bir çal��ma yapm��t�r ve sonuç 
olarak; do�rudan yabanc� sermaye ile istihdam ili�kisinde 
do�rudan yabanc� sermayenin yurtiçi yat�r�m� ikame boyutu, 
ara ve sermaye mal� ihracat�na yönelik olma derecesi ve var 
olan üretim tesislerinin sat�n al�nmas�ndan çok yeni tesisler 
kurma gücü as�l önemli olan rolü oynamaktad�r. Yine ayn� 
�ekilde Fazekas 2003 Y�l�nda Çek Cumhuriyeti’nde yaban-
c� ve yerli � rmalar�n istihdam üzerindeki etkilerine yönelik 
çal��ma yapm��t�r ve sonuç olarak; Çek Cumhuriyeti, AB’ye 
üye olduktan sonra artan yabanc� yat�r�m giri�leri istihdam� 
art�r�rken bir yandan da bölgesel olarak kutupla�maya neden 
oldu�u belirlenmi�tir. Bir di�er çal��ma 2005 y�l�nda Hunya 
ve Geishecker’den gelmi�tir. Çal��malar�nda, AB’ye yeni 
üye olan Orta ve  Do�u Avrupa ülkelerinde DYY’nin kali� -
ye i�gücünde daha fazla  istihdam art�r�c� etkide bulundu�u 
sonucuna ula��lm��t�r. Son olarak, Jayaraman ve Singh 2006 
y�l�nda  zaman serileri analiz yöntemlerini kullanarak Fiji 
ekonomisinde DYY ve GSYH ile istihdam aras�ndaki uzun-
dönem ili�kisini incelemi�, istihdam�n DYY ve GSYH’den 
olumlu yönde ve anlaml� bir �ekilde etkilendi�i sonucuna 
var�lm��t�r. (Karagöz, 2007: 5-6)
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SONUÇ

Yap�lan çal��malar neticesinde Türkiye’ye gelen do�rudan 
yabanc� sermaye giri�leri 1980 y�l�ndan itibaren günümüze 
kadar art�� gösterdi�ini görmekteyiz. 1980 y�l�ndan sonraki 
dönem Türkiye için baz� reformlar�n al�nd��� ve ticaretin ge-
li�erek ekonomik büyümenin ve kalk�nman�n gözle görünür 
bir �ekilde artt��� dönemlerdir.

Türkiye’ye gelen do�rudan yabanc� sermaye yat�r�mlar� is-
tihdam� art�r�c� yönde etki yapmaktad�r. �stihdam� art�r�c� yön-
deki etkileri �u �ekilde s�n�	 and�racak olursak; �irket evlilik-
leri veya yeni bir �irketin sat�n al�nmas� �eklindeki do�rudan 
yabanc� sermaye yat�r�mlar� k�sa vadede istihdamda sabitlik 
veya azalmaya sebep olurken uzun vadede de�erlendirdi�i-
mizde istihdam� art�r�c� yönde etki olu�turmaktad�r. Fakat ya-
banc� sermaye, yeni yat�r�mlar �eklinde giri� yap�yorsa hem 
k�sa vadede hem de uzun vadede istihdam� art�r�c� yönde 
etki yapmaktad�r. Bunun sebebi ise genellikle yat�r�m yapan 
yabanc� sermaye, i�gücü ihtiyac�n� ev sahibi ülkeden kar��la-
maktad�r. Bu da ev sahibi ülkenin i�sizlikle mücadelesine po-
zitif yönde katk�lar yapmaktad�r, istihdam�n� art�rmaktad�r.

Küreselle�menin bu denli art�� e�ilimine girdi�i bu devir-
de yabanc� sermayeye kay�ts�z kalmak, kendi imkanlar�yla 
hayat�n� idame ettirmek, içe dönük ekonomi politikas� uy-
gulamak ülkelerin art�k dü�ünmedi�i bir sistem haline gel-
mi�tir. Art�k en kat� kurallar�n oldu�u komünist ülkeler bile 
küreselle�meye ayak uydurmak zorunda kalm��t�r. Bundan 
dolay� Türkiye de yabanc� sermayeye kay�ts�z kalmamakta-
d�r. Önemli olan yabanc� sermayenin ülkenize giri� yapmas� 
de�il, ülkenize fayda getirici yabanc� sermaye giri�lerinin ya-
p�lmas�d�r. Yani her yabanc� sermaye yararl�d�r demek hata 
olacakt�r. Bu sebeple Türkiye aç�s�ndan bakt���m�zda, i�sizlik 
sorunu gözümüze çarpmaktad�r. Yabanc� sermaye e�er ülke-
mize giri� yapacaksa istihdam� art�r�c� bir etkisi olmal� ve eko-
nomiye pozitif katk�lar yapmal�d�r. 
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Panel Ba�kan�: Prof. Dr. Kadir ARICI

Çok k�ymetli kat�l�mc�lar, Çok k�ymetli ö�retim üyesi ar-
kada�lar�m, De�erli misa� rler,

Bu son oturumu biz sosyal güvenlik konusuna ay�rd�k. Tabi 
sosyal güvenlik kurumumuzun çok k�ymetli ba�kan yard�m-
c�s� ve yönetim kurulu üyesi aram�zda. Yine sosyal güvenlikle 
ilgili y�llar�n� vermi� üç tebli� sahibi aram�zda. Bu arada tabi 
gündemde sosyal güvenlik noktas�nda çok ilginç bir yerde. 
Yani bir Ekim 2010’dan itibaren genel sa�l�k sigortas�n�n belli 
hükümlerinin yürürlü�e girece�ini biliyorduk. Bu konuda bir 
erteleme var. Bununla ilgili aç�klamalar� ile bize kurum yö-
netimi veya say�n ba�kan yard�mc�s�n�n yard�mc� olacaklar�n� 
dü�ünüyoruz. Sosyal güvenlikle bir büyük reform yap�ld�. Ve 
Türkiye’de en büyük kurum ortaya ç�kt� Sosyal Güvenlik Ku-
rumu ba�kanl���. Ve yap�lanma süreci devam ediyor. 

Bu yap�lanma süreci içerisinde kurumun ciddi ihtiyaçlar� 
var. Çok ciddi bir e�itim süreciyle birlikte götürülmesi gereki-
yor. Bir taraftan sosyal güvenlik hizmet merkezlerinin Türkiye 
saf�nda dengeli bir �ekilde aç�lmas�, di�er tarafta bu persone-
lin e�itimi ve onlardan çok daha önemlisi 3 sosyal güvenlik 
kurumunun (ssk, ba�kur, emekli sand���)personelinin sosyal 
güvenlik kurumu personeli kimli�ine kavu�turulmas� içinde 
bir ayr� e�itim sürecinin devam ettirilmesi ihtiyac� var. Onun 
için kurum yöneticilerine kolayl�klar diliyoruz. Tabi olay�n bir 
vatanda� olarak d��ar�dan görünümü var. O noktada genel 
sa�l�k sigortas� uygulamas� vatanda�a çok büyük kolayl�klar� 
getirdi yani eczanelere rahatça gidebilme, özel sektörden çok 
rahat bir �ekilde hizmet sat�n alabilme, istedi�i sa�l�k kurumu-
na gidebilme bunlara bakarsan�z sade vatanda� bak�m�ndan 
son derece güzel geli�meler. Ama bi de bunu arka cephesi var 
arka cephesinde neler oluyor konusunu tabi konunun uzman-
lar� tart��acak. Sabah ki oturumda Yusuf hocam bu konuda 
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k�sa bir aç�l�m yapt� zannediyorum bu oturumda bu konuda 
eksik b�rakt�klar�n� da tamamlay�p bize farkl� bir perspektif-
ten bu arka cephe ile de ilgili bilgiler sunacak çünkü benim 
�öyle bir kanaatim var. Kamuoyunun tepkisini en aza indire-
bilmek için aktif sigortal�lar� yeni sosyal güvenlik reformunun 
kapsam� d���nda b�rakarak bir tür duyars�z kitle olu�turduk. 
Asl�nda kapsam d���nda de�il aktif sigortal�lar. Yani belki öyle 
zannediyorlard�. Bu tepkileri en aza indirebilmek içinde aktif 
sigortal�lar�n sisteme yeterince kat�l�m�n� önledik. Nas�l olsa 
bana bir �ey olmaz diye hâlbuki perdenin gerisi öle de�il. Bu 
ki�iler bu sistem içerisinde ne kadar çok kal�rlarsa sistemden o 
kadar çok etkilenmeleri söz konusu olacak. Onun için biz daha 
y�llarca sosyal güvenlik sorunlar�n� tart��aca��z. Tart��maya 
da ihtiyac�m�z var. Bir inanc�ma göre sosyal güvenlik milli gü-
venli�in harc�d�r. Yani biz 72 milyonun karde�li�ini sa�laya-
caksak bunda sosyal güvenli�in önemli pay� var. Ama sosyal 
güvenlik reformu çok istememize ra�men sosyal yard�m ve 
sosyal hizmet sistemini bir tarafa b�rakarak yap�ld��� için bu 
çok ciddi bir eksiklik. Bu eksiklik geçmi�te de vard�. Sosyal 
güvenlik ve sosyal yard�m sistemi kurulmadan bunun üzerine 
sosyal güvenlik sistemini kurmak gecekondu temeli üzerine 
gökdelen dikmeye benziyor. Ve bu temel çürük oldu�u için 
gökdelenin temelleri de çürük olacakt�r diye dü�ünüyorum. 
Onun içinde bir an önce sosyal güvenlik reformunun eksik ka-
lan sosyal hizmet ve sosyal yard�m aya��n�n tamamlanmas� ve 
mutlaka sosyal yard�m ve hizmetin bir hak haline getirilmesi 
gerekiyor. Çünkü anayasa sosyal yard�m hakk�n� da kaps�yor. 
Tabi bu tek çat�y� en çok savunan hocalardan bir tanesi benim. 
Biraz önce Salih Bey dedi ki Sosyal Güvenlik kurumumuzun 
yönetim kurulu üyesi. Efendim bunu siz istediniz dedi. Do�ru 
biz istedik. Biz �u anlamda istiyorduk. SSK, Ba� kur, Emekli 
sand��� aras�nda korkunç farkl�l�klar vard�. E�itsizlikler, ada-
letsizlikler vard�. Norm ve standart birli�i sa�lans�n istiyor-
duk. Bunun için tek çat�, tek bakanl�k diyorduk. Ama bu bir 
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türlü gerçekle�medi bu bir. �ki benim �ahsen idealimdeki �ey 
�uydu. Bir sa�l�k sand���m�z olsun. Genel sa�l�k sigortas� ayr� 
bir kalem olarak kurulsun. Emeklilik sistemi tek bir emekli 
sand��� çat�s� alt�nda kurulsun. Bir tanede sosyal yard�m ve 
sosyal hizmet sistemimiz olsun. Anayasam�z�n 10. Maddesin-
deki e�itlikte böylece gerçekle�sin. Bu sistemin tamam� da tek 
bir bakanl��a sosyal güvenlik bakanl���na ba�lans�n. Dev bir 
kurulu� kuruldu. 400 milyona hizmet verilen bir kurulu�la 
kar�� kar��yay�z. Sözü panelistlere veriyorum. 

Prof. Dr. Yusuf ALPER 

5510 Say�l� Kanun Uygulamalar�ndan
Kaynaklanan Sorunlar

Ekim 2010 tarihi itibar�yla yürürlü�e giri�inin ikinci y�l�-
n� dolduran 5510 say�l� SSGSS Kanunun uygulamas�na yö-
nelik sorunlar�n ele al�nd��� bu oturumda, geçen y�l yap�lan 
Kongre’de sunmu� oldu�um tebli� de dikkate al�narak, bir 
anlamda “� kri takip” yapma amac�yla, geçen iki y�ll�k döne-
me ait çe�itli tespitler yap�lmaya çal���lacakt�r. Amaç, sosyal 
güvenlik sistemimizde köklü de�i�iklikler yapan 5510 say�l� 
Kanun uygulamas�ndan kaynaklanan sorunlar var ise bunla-
r�n bir an önce konu ile ilgili tara	 ar�n da kat�l�m�n� sa�laya-
cak �ekilde tart���lmas�n� sa�lamak ve gelecekte daha yüksek 
maliyetli düzenlemeler yap�lma ihtiyac� do�madan tedbir 
al�nmas�n� sa�lamakt�r. Bu tespitler ve öneriler, a�a��da belir-
tilen 5 ana ba�l�kta toplanm��t�r.

Bir anlamda “iki y�ll�k uygulama dönemi ile ilgili özele�-
tiri” yapmaya yönelik bu tebli�in temel varsay�m�; “ 5510 say�-
l� Kanun öncesi döneme ait Türk sosyal güvenlik sisteminin;

• Do�ru ba�lang�ç ve do�ru tercihler yap�larak, do�ru ad�m-
larla Türkiye �artlar�na uygun �ekilde kurulmu� bir sistem 
oldu�u;
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• Sistemin esas olarak temel sosyal güvenlik ilkelerine uy-
gun bir kurumsal yap�, mevzuat olu�turdu�u, 

• Sosyal sigortalar� esas alan sistemin temel tercihlerinin 
do�ru oldu�u,

kabullerine dayanmaktad�r. Bu temel kabule ba�l� olarak 
1945’de ��çi Sigortalar� Kurumu (SSK) ile ba�layan bu sis-
temin reform öncesi 2005 y�l�na kadar geçen 60 y�ll�k dö-
nemde;

• Sosyal güvenlik kapsam�na al�nan ve koruma garantisi 
sa�lanan nüfus,

• Geni� bir te�kilatlanma a��na sahip olan kurumsal yap� ve 
yeti�mi� insan gücü,

• Zengin ve kapsaml� bir sosyal güvenlik mevzuat�, 

• Geni� toplum kesimlerinde olu�turulan ve benimsenen 
sosyal güvenlik bilinci,

bak�mlar�ndan ciddi ba�ar�lar sa�lanm��t�r. Sa�lanan ba�a-
r�larla birlikte, 1970’li y�llar�n ba��ndan itibaren temel sosyal 
güvenlik ilkelerine ayk�r� müdahaleler zaman içinde sistemi 
ray�ndan ç�karm��, zaman içinde yanl��lar� artan ve problem-
leri derinle�en bir sosyal güvenlik sistemi olu�mu�tur. Yanl�� 
müdahaleler, yar�m as�rl�k bir geçmi�e sahip olan “genç” 
Türk sosyal güvenlik sistemini k�sa sürede “ya�l�, olgun-
la�m��” geli�mi� ülke sosyal güvenlik sistemlerinin prob-
lemleri ile muhatap etmi�tir. Sistemin temel göstergeleri 
bozulmu�, bozulan göstergelerin sonucu olarak � nansman 
aç�klar� vermeye ba�lam��t�r. 1990’l� y�llar�n ba��nda Türk 
sosyal güvenlik sistemi, bütün sosyal tara	 ar�n �ikayet etti�i, 
neredeyse “hiç kimseyi memnun etmeyen” bir sosyal gü-
venlik sistemi haline gelmi�tir. Bu noktaya gelinme sürecin-
de yap�lan hatalar bak�m�ndan hiçbir sosyal taraf�n kabahati 
di�erinden daha az de�ildir. 



635

12. Çal��ma Ekonomisi ve Endüstri �li�kileri Kongresi

1999 y�l�nda 4447 say�l� Kanun ve takip eden dönemde 
gerçekle�tirilen baz� düzenlemeler, mevcut sistemle yola de-
vam etme dü�üncesinin son çabalar�n� olu�turmu� ancak bu 
tedbirlerle amaçlanan hede	 er gerçekle�meyince 2006 y�l�nda 
5502 ve 5510 say�l� Kanunlarla yap�lan kapsaml� düzenleme-
lerle Türk sosyal güvenlik sistemi yeniden yap�land�r�lm��t�r. 
A�a��daki tespitler ve öneriler, sistemin yeniden yap�land�r�l-
mas� ile ilgili tercihin do�rulu�u-yanl��l��� ile ilgili tart��ma-
lara girmeden yeni sistemin “sil-ba�tan” anlam�na gelecek 
kapsaml� müdahaleler yap�lmas�n� gerektirmeyecek bir i�le-
yi�e sahip k�l�nmas� için yap�lmaya çal���lm�� dü�üncelerdir. 

1. Kurumsal Yap�, Organizasyon, Yönetim ve Özerklik

5502 say�l� SGK Kanunun may�s 2006 da yürürlü�e girdi�i 
dikkate al�n�rsa geçen 4 y�ll�k sürede SSK, Ba�-Kur ve ES ile il-
gili devir i�lemleri büyük ölçüde tamamlanm��, sistemle ilgili 
günlük i�lemler bak�m�ndan SGK tek kurum haline gelmi�-
tir. Fiziki görünüm bak�m�ndan 3 Kurumun birle�me süreci 
büyük ölçüde tamamlanm�� olmakla birlikte Kurumun insan 
gücü ile ilgili olarak;

• Geçen sürede toplam insan gücü say�s� bak�m�ndan olmas� 
gereken art�� olmam��t�r,

• Kurum personelinin nitelik art���, yeni personel al�m� ile 
güçlenmi� olmakla birlikte arzu edilen seviyeye gelmesi 
için zamana ihtiyaç vard�r,

• Üç farkl� kurumun, üç farkl� çal��ma kültürü gelene�ine 
sahip personeli aras�ndaki uyum güçlükleri giderileme-
mi�, ortak ve yeni bir Kurum kültürü olu�turulmas� ta-
mamlanmam�� görünmektedir. 

• Kurum için görevde yükselme ve atamalarda zaman za-
man sigortal�lara yönelik hizmetleri etkileyen problemler 
ya�anmaktad�r. 
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SGK insangücü bak�m�ndan henüz beklenen geli�meleri 
sa�layamam�� olmakla birlikte Kurumun � ziki yap�lanmas� 
ve özellikle e-sigorta uygulamalar� bak�m�ndan SSK döne-
minde ba�layan uygulamalar�n kapsam�n� geni�letmi�tir. Si-
gortal�lar, i�verenler ve Kurumla ili�kisi olan 3. ki�ilerle ilgili 
olarak zaman kayb� ve ilave maliyete yol açan bir çok i�lem 
elektronik ortamda gerçekle�tirilmektedir. Genel Sa�l�k Sigor-
tas� kapsam�nda yürütülen ilaç takip sistemi gibi uygulamalar 
da dikkate al�n�nca zaman içinde Kurumun denetim ve kont-
rol etkinli�ini art�racak ciddi önemli geli�meler sa�lanm��t�r. 
Kurumun elektronik ortamda gerçekle�tirdi�i i�lemlerin kap-
sam� artt�kça kay�td��� çal��man�n önlenmesi ve suistimallerin 
önlenmesi bak�m�ndan ciddi mesafeler kaydedilecektir. Bu 
noktada, bir tür halkla ili�kiler problemi gibi görülerek Ku-
rum bak�m�ndan ciddiye al�nmas� gereken bir problem alan�, 
zaman zaman vatanda�a yönelik günlük hizmetlere yönelik 
aksamalar ve sistem kilitlenmeleri ile ilgili problemlerdir. 
Bunlar�n bir k�sm� teknolojik alt yap� yetersizli�inden, bir 
k�sm� programlama hatalar�ndan ve bir k�sm� da yeterli ön 
haz�rl�k yap�lmadan hayata geçirilmesinden kaynaklanm�� 
olabilir. Bu aksamalar�n olmas� da do�ald�r. Ancak, bu tür ak-
samalarda Kurum taraf�ndan sebeplerine ve çözüme yönelik 
tam zamanl� ve do�ru bilgilerle yap�lacak aç�klamalar sisteme 
olan güvenin zedelenmesine yönelik bir alg� olu�mas�n� en-
gelleyecektir. Uzun dönemde, sistemin veri-kay�t sisteminin 
güvenilirli�ine yönelik endi�eleri ortadan kald�rmak gerekir.

Kurum hizmetlerinin ta�rada etkin �ekilde yürütülmesini 
sa�layacak sosyal güvenlik merkezlerinin aç�lmas� ile ilgili 
say�sal hede	 er henüz tutturulamam�� görünmektedir. Özel-
likle ES ile ilgili kay�tlar�n elektronik ortama aktar�lmas� ile 
Kurumun gündelik i�lemlerinde beklenen iyile�me ortaya 
ç�kabilecek, özellikle ayl�klar�n ba�lanma süreci k�salacak-
t�r. Sosyal güvenlik merkezlerinin aç�lmas� yan�nda Kurum 
hizmet birimlerinin � ziki alt yap� olarak güçlendirilmesi ve 
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vatanda�lar bak�m�ndan SGK’n�n kolay ve çabuk ula��labilir 
hale gelmesi aç�s�ndan özellikle baz� illerde önemli mesafe 
kaydedilmi� görünmektedir. 

Fiziki yap�lanma ile ilgili geli�meler bak�m�ndan söylenen 
olumlu geli�meleri Kurumun özerkli�i bak�m�ndan söylemek 
mümkün görünmemektedir. 5502 say�l� Kanunla getirilen dü-
zenlemelerden dolay� Kurumun özerkli�i ile ilgili problemler 
devam etmektedir. Kas�m 2009 tarihinde yap�lan �kinci Genel 
Kurul toplant�s�, bir seçim toplant�s� olmaktan öteye gideme-
mi�, kamuoyunda sosyal güvenlik sistemine yönelik ilgiyi 
yaratamam��t�r. SSK döneminde 4-5 gün süren ve bir bütün 
olarak sosyal güvenlik sisteminin sorunlar�n�n tart���ld��� et-
kinlik yarat�lamam��t�r. Bir günlük, seçim amaçl� Genel Kurul 
toplant�lar� amaca uygun de�ildir.

May�s ay� içinde yap�lan ve sosyal güvenlik bilinci yarat-
mak ve kay�td��� çal��may� önlemek, sigortal� çal��may� te�vik 
etmek gibi temel politikalar için alan yaratmaya yönelik “Sos-
yal Güvenlik Haftas�” etkinlikleri faydal� olmakla birlikte Ge-
nel Kurul toplant�lar� ile yarat�labilecek atmosferi yaratmak-
tan uzakt�r. Genel Kurul toplant�lar�, bütün sosyal tara	 ar�n 
problemlerini aktarmalar�n�n yan� s�ra temel politika tercihle-
rini aç�klayabilecekleri, geni� kat�l�ml� bir tart��ma platformu 
haline getirilmelidir. 

SGK, 5510 say�l� Kanunla kendisine verilen gündelik si-
gortal�l�k i�lemlerini yerine getirmenin yan� s�ra 5502 say�l� 
Kanunla kendisine “sosyal güvenlik politikalar� ve stratejile-
ri belirleme” görevi de verilmi� bir kurumdur. Geçen 4 y�l-
l�k sürede � ziksel yap� ve insangücü bak�m�ndan Kurumsal 
bütünle�menin sa�lanmas� ve 5510 say�l� Kanun uygulamas� 
ile mevzuat�n olu�turulmas� çal��malar�n�n Kurum için cid-
di bir yük olu�turdu�u gerçektir. Bunlara Konut edindirme 
yard�mlar� ile ilgili i�lemlerin de Kurum taraf�ndan gerçekle�-
tirilmek zorunda oldu�u gerçe�i dikkate al�n�rsa Kurumun 
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politika belirleme ve strateji olu�turma çal��malar�na ancak 
ba�layabilece�i ortaya ç�kmaktad�r. Özellikle primsiz öde-
melerle ilgili uygulaman�n temel esaslar�n�n belirlenmesi ve 
GSS için de hayati öneme sahip olan gelir testi uygulamas�n�n 
hayata geçirilmesine yönelik çal��malar Kurum için 2011 y�l� 
sonuna kadar yo�un bir mesai gerektirecektir. Kurumun po-
litika belirleme ve strateji olu�turmaya yönelik tek çal��mas� 
2010-2014 dönemi için haz�rlam�� oldu�u Stratejik Plan olarak 
görünmektedir. Buna may�s 2010 tarihinde gerçekle�tirilen 
Uluslar aras� Sosyal Güvenlik Sempozyumu ve uluslar aras� 
bir sosyal güvenlik dergisi ç�karmaya yönelik çal��malar da 
eklenebilir, ancak bu çal��malar 5502 say�l� Kanunla Kuruma 
verilen görev kapsam�na göre dar kapsaml� çal��malard�r. 
Kurumdan beklenen, sosyal güvenlik sistemine yönelik dü-
zenlemelerde Kurum çal��malar�n�n temel al�nmas�, politik 
tercihlerde bu çal��malar�n öne ç�kmas�d�r.

Yeni dönemde, Kurumun yönetim anlay��� ve politika yak-
la��m� bak�m�ndan dile getirilecek son husus, di�er tara	 arla 
olan ili�kilerinde ortaya ç�kan problemleri çözüm bak�m�ndan 
benimsedi�i tutumdur. �laç temini konusunda eczac�lar odas� 
ve sa�l�k hizmeti temini konusunda özel sa�l�k kurulu�lar� 
ile ili�kilerde, Kurumun GSS’nin uygulay�c�s� olarak tek al�-
c� konumunun verdi�i avantajla benimsemi� oldu�u politika 
uzun dönemde tasvip edilebilecek bir politika de�ildir. Türk 
sa�l�k sisteminin önemli problemleri oldu�u, bu problemle-
rin GSS uygulamas� bak�m�ndan SGK’nu sistemin önemli bir 
taraf� haline getirdi�i aç�kt�r. Ancak, Kurumun tek al�c� olma-
n�n verdi�i avantajla sistemin di�er tara	 ar�n� k�sa dönemde 
zorda b�rakan politikalar yerine uzun dönemde onlar�n da 
yeni sisteme uyumlar�n� kolayla�t�racak geçi� dönemi uygu-
lamalar� ile devam etmesi daha isabetli bir yakla��m olacakt�r. 
Problemlerin çözümünde i�birli�ine dayal� bir kar��l�kl� uz-
la�ma yönteminin benimsenmesi uzun dönemde daha do�ru 
bir yakla��md�r. Kurumun, sistemin di�er tara	 ar�n� cezalan-
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d�r�c� yöntemleri uygulamaktan sak�nmas� daha do�ru ve 
sa�l�kta dönü�üm projesinin temel yakla��m�na daha uygun 
bir politika olacakt�r. 

Sa�l�kta Dönü�üm Projesinin gecikmesi ve Sa�l�k Bakanl�-
�� taraf�ndan yerine getirilmeyen i�lerin (aile hekimli�i gibi) 
yaratt��� bo�luklar�n Kurum taraf�ndan doldurulmaya çal�-
��lmas�, zaman içinde SGK’nu Sa�l�k Bakanl���n�n görevleri-
nin bir k�sm�n� üstlenme zorunda b�rakabilir. Nitekim, özel 
hastanelerin s�n�	 and�r�lmas�na yönelik çal��malar� bu kap-
samda de�erlendirmek gerekir ve Kurumu Türkiye’de Sa�-
l�k Bakanl��� taraf�ndan yerine getirilmesi gereken i�lemleri 
üstlenmekten al�koymak gerekir. Aksine bir geli�me Kuruma 
haks�zl�k anlam�na gelir. 

2. Sosyal Güvenlik Mevzuat� �le �lgili Geli�meler

Özellikle norm ve standart birli�i sa�lanmas� aç�s�ndan, 
tekle�tirilmi� bir sosyal sigorta mevzuat� olu�turulmas� sos-
yal güvenlik reformunun önde gelen gerekçelerinden birini 
olu�turuyordu. Nitekim, 5 farkl� sosyal sigorta rejimi büyük 
ölçüde 5510 say�l� Kanun alt�nda toplanm��, sosyal sigorta 
mevzuat�nda önemli bir sadele�me sa�lanm��t�. 5510 say�l� 
Kanun yaz�m tekni�i dolay�s�yla basit, kolay anla��labilir ve 
takip edilebilir bir sistemati�e sahip olmasa da toplam olarak 
1200 maddeyi a�an 5 sosyal sigorta kanununu 130 civar�nda 
madde de toplayarak mevzuat� sadele�tirdi.

5510 say�l� Kanundan önceki sosyal sigorta mevzuat�n� 
karma��k, anla��lmas� zor ve takibi zor hale getiren öncelikli 
sebep, mevzuat�n s�kl�kla de�i�tirilmesi olu�turmu�tu. Orta-
lama olarak her y�l sosyal sigorta mevzuat�nda kapsaml� bir 
düzenleme yap�l�yordu. Benzer bir geli�menin 5510 say�l� Ka-
nun uygulamas�ndan sonra olmamas� yeni sistemle ilgili bek-
lenti alanlar�ndan birini olu�turuyordu, ancak geçen 2 y�ll�k 
dönemde 6 s� do�rudan 5510 say�l� Kanunla ilgili olmak üze-
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re sosyal güvenlik mevzuat�n� de�i�tiren 12 yasal düzenleme 
yap�lm�� olmas� benzer problemlerin bu dönemde de ya�ana-
ca��n� ortaya koymaktad�r. 

Sosyal güvenlik mevzuat�, dura�an, hiç de�i�meyen, statik 
bir mevzuat de�ildir. �htiyaçlar� kar��lamak ve de�i�im bek-
lentilerine cevap vermek üzere yasal düzenlemeler yap�lacak-
t�r. Ancak, 5510 say�l� Kanunda yap�lan de�i�ikliklerden bir 
k�sm�, anl�k ihtiyaçlara kar��l�k vermek üzere sosyal güvenlik 
reformunun temel ilkelerine ayk�r� �ekilde yap�lan düzenle-
meler niteli�inde olmu�tur. Bunlardan ilk akla geleni, 5947 
say�l� Kanunla, tam gün çal��an sa�l�k personeline daha yük-
sek gelir sa�lamak üzere yap�lan ve ikinci ayl�k uygulamas� 
anlam�na gelecek düzenleme ile ilgilidir. Henüz düzenleme 
esaslar� ile ilgili ikincil mevzuat haz�rlanmad��� için kapsa-
m� belirginle�memi� olmamakla birlikte ayn� sistem içinde 
yaln�zca bir çal��an grubuna yönelik ikinci ayl�k uygulamas� 
kabul edilebilir bir uygulama de�ildir. Tam gün yasas� olarak 
bilinen uygulaman�n kabulünü kolayla�t�rmak için yap�lan 
bu düzenleme ba�ta kamu çal��anlar� olmak üzere sistemin 
bütünlü�ünü bozucu bir etki yapabilecektir. Bu noktada ol-
mas� gereken, geçen iki y�ll�k uygulama sonuçlar� da dikkate 
al�narak bütüncü bir yakla��mla 5510 say�l� Kanunla ilgili de-
�i�iklik düzenlemelerini ele almakt�r. Bu amaçla, çal��ma ha-
yat�nda giderek yayg�nla�an yöntem içinde kal�narak Kurum 
mensuplar�n�n da kat�l�m� ile bir bilim komisyonu olu�turmak 
ve de�i�iklikleri bir bütünlük anlay��� ile gerçekle�tirmektir.

Mevzuatla ilgili ikinci problem alan�n� ikincil mevzuat 
olu�turmaktad�r. Kabul etmek gerekirki, SGK, k�sa sürede 
5510 say�l� Kanun uygulamas� ile ilgili çok say�da ikincil mev-
zuat� haz�rlamak ve uygulamak zorunda kalm��t�r. �kincil 
mevzuat bak�m�ndan ilk problem alan�n� hala uygulama ile 
ilgili baz� temel esaslar�n hiç düzenlenmemi� olmas�d�r. Ni-
tekim, 4/b’li sigortal�lar�n primlerini bir y�la kadar süre için 
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pe�in ödemelerine imkan verecek düzenlemelerin yap�lma-
m�� olmas� bu eksikliklerden biridir. Öte yandan, kad�n si-
gortal�lar�n do�um borçlanmas�nda oldu�u gibi ayn� konuda 
birbirinden farkl� ve yarg�ya akseden düzenlemeler yap�lm��-
t�r. Giderek yayg�nla�an bir kanaat, Kurumun kendini yasa 
koyucu yerine koyarak Kanunda yer verilmeyen baz� husus-
lar�n ikincil mevzuatla düzenlenmeye çal���ld��� yönündedir. 
Böyle bir geli�im zaman içinde sosyal güvenlik mevzuat�n� 
karma��k ve içinden ç�k�lmaz hale getirecektir. �kincil mevzu-
at konusunda daha titiz davran�lmas� gerekti�i aç�kt�r. Kuru-
mun insangücü niteli�i yetersiz tespiti yap�l�rken vurgulan-
mak istenen hususlar�n ba��nda ikincil mevzuat� olu�turacak 
bölüm ba�ta gelmektedir.

3. Genel Sa�l�k Sigortas� ve Gelir Testi Uygulamas�

Türkiye’de bütün kamu programlar� için kabul edilen 
geçerli bir yoksulluk testi uygulamas�n�n olmamas�, sosyal 
güvenlik sistemi içinde ba�ta GSS bak�m�ndan prim ödeme 
yükümlülü�ünün belirlenmesi ile ilgili bir yoksulluk testi ya-
p�lmas�n� gerekli k�lm��t�r. Gelir testi ad� verilen bu uygula-
man�n Kanunun yürürlü�e girmesinden sonra iki y�l içinde 
tamamlanmas� ve hayata geçirilmesi öngörülmü�tür. Bugün 
ye�il kart olarak bilinen uygulamay� sonland�rmas�n�n yan� 
s�ra sosyal güvenlik reformunun 4. aya��n� olu�turan primsiz 
ödemelerin de temelini olu�turacak gelir testi uygulamas� ile 
ilgili çal��malar sonuçland�r�lamam�� ve ertelenmek zorunda 
kalm��t�r. 

Kurumun,yeniden yap�lanma ile birlikte artan i� yo�un-
lu�u dikkate al�n�rsa gelir testi ile ilgili haz�rl�klar�n tamam-
lanamam�� olmas� mazur görülebilir. Yanl�� ve zaman için-
de problem yaratacak bir sistemi hemen yürürlü�e koymak 
yerine amaca uygun bir sistemi gecikmeli olarak yürürlü�e 
konulmas� daha isabetli olacakt�r. Çünkü, 5510 say�l� Kanun-
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da, çiftçiler ve baz� serbest meslek mensuplar�n�n gelirlerinin 
yetersiz olmas� halinde zorunlu sigortal�l�k kapsam� d���nda 
kalacak olmas� ve bunu belirlemede kullan�lacak arac�n da 
gelir testi olmas�, GSS uygulamas� d���nda bir ba�ka sebeple 
de uygulamay� önemli hale getirmektedir. Gelir testi uygula-
mas� ba�ar�l� olursa, farkl� alanlarda kullan�lan ve farkl� ge-
lir seviyeleri ile yoksulluk tespiti yapan uygulamalara da bir 
standart kazand�rmak mümkün olacakt�r.

4. Yeni Sistemde 4/b’li Sigortal�lar�n Durumu

5510 Say�l� Kanun Ba�-Kur’lu olarak bilinen kendi ad�-
na ba��ms�z çal��an sigortal�lar için 1479 say�l� Kanunda ol-
mayan yeni haklar getirmi� ve sosyal güvenlik garantisinin 
kapsam�n� geni�letmi�tir. Bu çerçevede, kendi ad�na ba��ms�z 
çal��an 4/b’li sigortal�lar için ilk defa i� kazalar� ve meslek 
hastal�klar� sigortas� uygulanmaya ba�lam��t�r. Ayn� �ekil-
de yine 4/b’li kad�n sigortal�lar için ilk defa anal�k sigortas� 
ba�lat�lm��t�r. Bunlar olumlu olmakla birlikte, uygulama zor-
luklar� dolay�s�yla 4/b’li sigortal�lar�n zaman içinde sistem 
içinde “ikinci s�n�f sigortal�” olmalar� kaç�n�lmaz bir son gibi 
görünmektedir. 

1479 say�l� Kanun dönemindeki basamak sisteminin terk 
edilmesinden sonra yeni sistemde uygulama zorluklar� do-
lay�s�yla 4/b’li sigortal�lar prime esas kazançlar�n alt ve üst 
s�n�rlar� aras�nda kalmak �art�yla istedikleri gelir diliminden 
kazanç beyan edebileceklerdir. Tek s�n�rlay�c� �art, e�er yan-
lar�nda bir 4/a’l� sigortal� var ise onlara ödedikleri kazançtan 
daha dü�ük bir kazanç bildirememeridir. 2 y�ll�k uygulama, 
4/b’li sigortal�lar�n % 99’unun en dü�ük gelir diliminden 
prim ödediklerini ortaya koymu�tur. Bu uzun dönemde bu 
kapsamdaki sigortal�lar�n hepsinin en dü�ük seviyeden ayl�k 
almalar� sonucunu do�uracakt�r ve yoksulla�malar�na neden 
olacakt�r. 1479 say�l� Kanun uygulamas�nda da sigortal�lar�n, 
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zorunlu basamak olan 6 ve daha sonra 12. basamakta yo�un-
la�t�klar�n� ortaya koymu�tur. 5510 say�l� Kanun sigortal�lar�n 
dü�ük prim ödemelerini kolayla�t�rm�� görünmektedir.

4/b’li sigortal�lar bak�m�ndan bir çözüm yolu, devletin bu 
sigortal�lar için te�vik edici nitelikte olmak üzere uzun vadeli 
sigorta kollar� priminin bir k�sm�n� ödemesidir. Bu çerçevede, 
4/a’l� sigortal�lar için oldu�u gibi 5 puanl�k bir katk� olabilir 
ve bu katk� sigortal�n�n prim borcu olmamas� �art�na ba�la-
narak prim ödeme e�ilimini güçlendirici etki yaratmas� da 
sa�lanabilir.

4/b’li sigortal�lar�n yeni sistemle getirilen haklar bak�-
m�ndan bilinçlendirilmesi çal��malar� yo�unla�t�r�lmal�d�r. 
Çünkü, e�itim seviyeleri ve örgütlenme eksikli�i bu sigorta-
l�lar�n Kanunla getirilen haklardan bilgi eksikli�i dolay�s�yla 
faydalanamad�klar�n� ortaya koymaktad�r. Nitekim, 4/b’li 
sigortal�lar �KMH sigortas� kapsam�nda olmalar�na ra�men, 
geçen 2 y�ll�k dönemde bu sigorta kolundan neredeyse hiç 
yararlanamad�klar� ortaya ç�km��t�r. Bu büyük ölçüde bilgi 
eksikli�inden kaynaklanan bir durumdur ve SGK ile çal��an-
lar�n meslek örgütlerinin yo�un bir bilgilendirme çal��mas�na 
ba�lamalar� gere�ini ortaya koymaktad�r. Benzer durum 5510 
say�l� Kanunla getirilen di�er de�i�iklikler için de geçerlidir. 

5. Yeni Sistem Yoksulluk Üreten Bir Sistem Olabilir mi?

Sosyal güvenlik sistemleri esasen yoksullukla mücadele 
için olu�turulmu� sistemlerdir. Çe�itli gelir kesilmeleri halin-
de sa�lam�� oldu�u gelir garantisi bu amaçla kulland��� en 
yayg�n araçt�r. Öte yandan, yeni sistemin sosyal güvenlik sis-
teminin giderlerini azaltma amac�yla gelir ve ayl�klar�n hesap-
lar�nda önemli de�i�iklikler yapt��� da bir gerçektir. Nitekim, 
1999 y�l�nda 4447 say�l� Kanunla yap�lan de�i�ikliklere ilave-
ten ayl�k ba�lama oran� dü�ürülmü� ve güncelleme katsay�s� 
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de�i�tirilmi�tir. Esasen daha fazla ve uzun süre prim ödeye-
ne yüksek ayl�k vermeyi amaçlayan sistem, ayl�k hesaplama 
yöntemlerindeki de�i�iklikler dolay�s�yla önemli bir sigortal� 
grubunun gelirinde dü�meye yol açacakt�r. 

�lave çal��man�n ve daha fazla prim gün say�s�na sahip ol-
man�n ayl�klar�n seviyesinde dü�meye yol açmas� gibi garip 
bir durum ortaya ç�km��t�r. Bu geçi� dönemi için geçerli olan 
bir kural olmakla birlikte bütün sigortal�l�k süresini yeni sis-
temde geçirenlerin ayl�klar�nda da dü�me olacakt�r. Baz� he-
saplamalara göre bu dü�ü� önceki sistemden al�nan ayl�klar�n 
% 40’� kadar daha dü�ük olabilecektir. Yeni sistemde, gelir ve 
ayl�klar için alt s�n�r uygulamas� olmad��� da dikkate al�n�rsa, 
primlerin alt s�n�rdan ödeyen sigortal�lar�n gelir ve ayl�klar� 
dü�ecektir. Kurum taraf�ndan tatmin edici aç�klamalar yap�l-
mamas�na ra�men yap�lan çe�itli hesaplamalar geni� bir si-
gortal� kesiminin sistemden alaca�� ayl�klar�n yoksulluk s�n�r� 
civar�nda olaca��n� ortaya koymaktad�r. 

Geçen 2 y�ll�k süre ile ilgili veriler, 4/a’l� sigortal�lar�n % 
92; 4/b’li sigortal�lar�n tamam�na yak�n�n�n ve 4/c’li sigorta-
l�lar�n % 94’ünün prime esas kazançlar�n en dü�ük % 20’lik 
diliminden prim ödedi�ini ortaya koymaktad�r. Bu veriler 
sistem ayl�k alanlar�n % 90’dan fazlas�n�n alt s�n�r ayl�klar�na 
yak�n seviyelerden ayl�k alaca��n� göstermektedir. Bu veriler 
yeni sistemin yoksulluk üretme ihtimalinin yüksek oldu�unu 
ortaya koymaktad�r. Sonuç olarak, yoksullukla mücadele için 
kurulan sistemin, bizzat kendisinin yoksulluk üretebilece�i 
görülmektedir.

Son söz olarak, yukar�da belirtilen ve 5 ba�l�kta toplanan 
problem alanlar�na yenilerini eklemek mümkündür. Geçen 2 
y�ll�k süre tecrübeleri de dikkate al�narak bütüncü bir yak-
la��mla yeni sistemi reform hede	 erini gerçekle�tirme bak�-
m�ndan irdelemek ve var olan sapmalar� ortadan kald�racak 
tedbirleri alma aray���na girmek gerekir. 
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Doç Dr. O�uz KARADEN�Z 

Genel Sa�l�k Sigortas�

Sözlerime ba�lamadan önce hepinizi sayg�yla selaml�-
yorum.

 Konu genel sa�l�k sigortas� üçüncü y�l�nda acaba nerede-
yiz? Bende k�saca bunu de�erlendirmek istedim. Çünkü ge-
nel sa�l�k sigortas� Türkiye’ye gerçekten universal anlamda 
tüm vatanda�lara e�it ve ula��labilir hizmet sunmas� aç�s�n-
dan dünyada yüz ak� olan bir sistem. 

Geçen hafta ben Lüksemburg’dayd�m. Ye�il kartla ilgili bir 
tebli�im vard� geçmi�inden bugüne anlatt�m. Pek çok ülke 
gelip benden detay bilgi istedi. Nas�l bunu ba�ard�n�z? 2007 
y�l�nda hale 47 milyon ki�i sigortas�zken Türkiye’de neredey-
se nüfusun %95’i 96’s� genel sa�l�k sigortas� kapsam�nda. Tabi 
ki çok sorun var biraz sonra onlara da gelece�iz ama olumlu 
bir ad�m öncelikle bunu vurgulayal�m. Yani sosyal güvenli�in 
herkese ula�t�r�lmas�nda önemli bir ad�m.  

Peki, genel sa�l�k sigortas� neyin birle�imiydi esas�nda 
sa�l�kta dönü�ümün birle�imiydi. Eri�ebilir bir hizmetten 
bahsediyor. Sa�l�ktaki tüm engelleri kald�ral�m. Eskiden SSK 
hastaneleri vard� 150 hastaneyle 36 milyona hizmet verme-
ye çal���yorduk. Ama 750 hastanede bo�tu bu arada. �u ana 
kadar bunlar� birle�tirdik herkes her hastaneye gidiyor. Bu 
anlamda bir kere arz da ki s�k�nt�y� ortadan kald�rd�k. Fakat 
�unu da belirtelim ki SSK hastanesinde hizmet maliyeti 50 
dolara 60 dolara malolurken ki�i ba�� Ba� kur da 150 dolard�. 
Emekli sand���nda 450 dolard�. �u anda herkeste 450 dolar. 
Yani bu sa�l�k harcamalar�nda inan�lmaz bir s�çrama yaratt�. 

Tabi sa�l�k hizmetini kendisi üretiyordu SSK bu anlamda 
dünyada tekti. Paraguay ve Meksika da san�r�m iki kurum 
vard� 1980’ lerde. Ama opsiyon üretiyordu. Kadir hocam o 
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anlamda hakl�. Biz onu terk ettik d��ar�dan sa�l�k hizmeti 
alal�m dedik. Ba�ka gerekçeleri de vard�. Dolay�s�yla sa�l�k 
hizmetleri bir anda eri�ilebilir olmakla birlikte inan�lmaz bir 
�ekilde artt�. 

Burada sa�l�k harcamalar�n� görüyorsunuz. 2000-2009 
aras�nda. 2000 de GSMH ya oran� yeni seride 2,91’iken bu 
5,13’e ç�kt�. Yani bu eri�ilebilirli�i gösteriyor. Yani % 80’e va-
ran GSY�H’da sa�l�k harcamalar�nda bir art�� meydana geldi. 
Ve buras� çok önemli; sa�l�k kapsam�nda olmayan nüfus ora-
n� azald�. Yani 33.1 den 14. 7 ye geriledi. 2008 itibariyle hane 
halk� ya�am memnuniyeti anketinden bunlar� ald�m. Hane 
halk� bütçe anketi ham verilerinden istatistik paket progra-
m� yoluyla hesaplad���mda nüfusun �u anda yüzde seksen 
yedisinin kapsama alt�nda oldu�u yönünde. Tabi bu 18 ya� 
alt�ndakilerin kapsama girmesiyle beraber oran daha da yu-
kar�lara ç�kt�. Çünkü sa�l�k güvencesi olmayanlar�n %42’sini 
18 ya��n alt�ndakiler olu�turuyordu. 

Ye�il kart oran� 4.2 den 12.7 ye ç�kt� 2003 ten 2009 a. Ta-
bii memnuniyette artt�. Yani siz herkese her kap�y� açarsan�z 
memnuniyet artar çok do�ald�r bunlar olumlu yanlar�. Biraz 
sonra tabi ki ele�tirel bak�� aç�s�yla da bakaca��z olaya sa�-
l�k hizmetlerinde sorun var m� derken 2003 te % 43.5 i evet 
derken 2009 da %21.2 si hanelerin evet diyor. Ya�am mem-
nuniyeti anketi oranlar�na göre. Sorun görmeyenlerin ora-
n� %47.6 dan %72.8 e yükselmi� durumda 2003’ten 2009’a. 
Yani bu anlamda harcamay� art�r�rs�n�z hastaneyi açars�n�z 
memnuniyet artar. �nsanlar bu konuda rahatlar. Bu anlamda 
önemli tespitler. 

Tabi harcamalardaki art��� azaltmak için baz� önlemler 
al�nmak zorunda. Çünkü önce sevk zincirini kurmak zorun-
das�n�z. Sevk zinciri yok. Sevk zincirinin nedeni önce aile he-
kimli�ine gidersiniz sonra devlet hastanesine gidersiniz son-
ra üniversite hastanesine gidersiniz. 
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�u an zevk zinciri var. Herkes istedi�i yere gidiyor. �lk has-
talar�n gitti�i devlet hastanesi. %59.2. Ne i�in var senin devlet 
hastanesinde, olur mu , dün ben bir arkada��m� hastaneye gö-
türdüm onun için geç geldim buraya. Sadece karn� a�r�yordu, 
eko çekildi, eko kardiyoloji çekildi, tomogra�  çekildi, tahliller 
yap�ld�. Kendisinin verdi�i 50-60 lira civar�nda. SGK’ya ma-
liyeti ne kadar dedim? Yakla��k 800 lira civar�nda. Sonunda 
ne verdiler biliyor musunuz bir tane a�r� kesici verdiler. Yani 
her karn� a�r�yan hastaneye gitti�inde durum bu. Gerçi bu-
nunla ilgili global bütçe uygulamas� getirildi. SGK diyor ki al 
8 milyar liray�. Bana �u �u hizmetleri ver diyor. Sa�l�k Bakan-
l��� bunu kendi içerisinde da��t�yor. Fakat özel hastanelerde 
bunu yapam�yorsunuz özel hastanelerde kat�l�m pay�n� art�r-
mak zorunda kal�yorsunuz. Hâlbuki Sa�l�k Bakanl���n�n bir 
an önce aile hekimli�i uygulamas�n� yayg�nla�t�rmas� laz�m. 

Aile hekimli�i 40 ilde yayg�nla�t�. Sevk zinciri 4 ilde vard�. 
Bayburt, Düzce, Denizli ve san�r�m Gümü�hane de sevk zinci-
ri var. 2009 yerel seçimlerinde önce kald�r�ld�. Ben �una dikkat 
çekmek istiyorum. Sa�l�k harcamalar�nda h�zl� bir art�� var. 
Ama biz henüz ya�l� de�iliz. Bizim ya�land���m�z dönemde 
sa�l�k harcamalar� GSY�H’n�n % 9 unda % 10 unda olacak biz 
geçmi�te emeklilikte yapt���m�z savurganl��� aman burada 
yapmayal�m. Tabi ki sistem böyle kal�rsa tamam ama sa�l�k-
ta �unu yapam�yorsunuz emeklilikteki gibi bir aktüeryal he-
saplama yok. Yani ba��ml�l�k oranlar� gibi vs. yok. Bunlar�n 
hesab�n� kolay kolay yapam�yorsunuz. Böyle giderse aile he-
kimli�i devreye girmezse, sevk zinciri devreye girmezse, sa�-
l�k harcamalar� benim tahminim 6-7 sene içerisinde gsyih’nin 
%9-10 una varacak. OECD ortalamas�nda üste ç�kacak diye 
bekliyorum. Nüfusumuz henüz ya�l� de�il. Buraya nokta 
koymak istiyorum. 

Tabi ilaç � yatlar�nda indirime gidildi kat�l�m pay� artt�r�l-
d�. Ama sevk zinciri, aile hekimli�inde henüz bir geli�me yok. 
Tabii genel sa�l�k sigortas�nda birtak�m sorunlarda var. Prim 
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borcu olan Ba� kurlular var. Bunlar yararlanam�yorlar. Ben 
sosyal güvenlik teorisi ve hukuku dersi veriyorum. Her ders 
sonunda yetmi� ki�ilik s�n�fta yakla��k 3-4 ö�renci geliyor. 
Hocam babam�n Ba� kur’a borcu var. Ve sa�l�ktan yararlana-
m�yoruz. Ben nas�l kapsama girerim nas�l üniversitenin medi-
kosundan yararlanabilirim? Gidin takside ba�lat�n diyorum. 
Takside ba�lat�yoruz ama ödeyemiyoruz hocam diyorlar.

 Bak�n �u var uygulamada sorunlara bakt���m�zda borçlu 
ba��ms�z çal��anlara hiç prim ödememi� olanlar 4/ b de eski 
esnaf ve sanatkarlar kanununda %21. Prim ödemi� sigortal�-
lar ama borçlu sigortal�lar % 44,8, borçlu sigortal�lar %34.2, 
% 66’s�n�n borcu var esnaf ve sanatkarlar�n. Tar�m, çiftçi Ba� 
kur’una bakt���m�zda onlarda da %51.9’unun borcu var. Es-
naf sanatkarlar da toplam borç 7400 lira, çiftçilerde de 2794 
lira halbuki altm�� günden fazla borcunuz olmamas� laz�m. 
Bu adamlar borçlu. Kaç ki�i bunlar toplamda 3309000 ki�i 
bunun yakla��k 2 milyonu borçlu. Ailesiyle beraber 8 milyon 
ki�i sa�l�k hizmetinden yararlanam�yor. Her ne kadar siz ben 
kapsam� geni�lettim diyorsan�z da bunlar efektif olarak sa�l�k 
hizmetinden yararlanam�yorlar. Bu çok ciddi bir sorun. Belki 
�öyle bir yöntem yap�labilir burada. Prim borçlar�n� sadece 
sa�l�k primlerinden al�n bu ki�ilerin. Yine prim borcu dursun 
gerekirse. Ama sa�l�k primlerini bundan sonra düzenli öde-
yenleri hiç olmazsa bu kanun yürürlü�e girdikten sonra sa�-
l�k hizmeti kapsam�na al�n. 

Sa�l�k en temel insan hakk�. �nsanlar�n elinden siz prim 
ödemezsen emekli primi ödemezsen ben seni cezaland�r�yo-
rum. Hastaneye gitmeyeceksin. Acil hallerde hizmet veriyor-
sunuz tamam ama adam bron�it oldu veya kad�n antibiyotik 
kullanacak. Hastaneye gidemiyor ilaç alam�yor. �imdi sosyal 
güvenlik kurumunda bir di�er sorun hiç sa�l�k güvencesi ol-
mayanlar. Nas�l bir sistem var onu anlatay�m önce. 18 ya� al-
t�nda ki herkes sa�l�k güvencesi kapsam�nda dedik biz. Hiçbir 
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�art aranmaks�z�n kapsam alt�nda. Herkeste çocu�unu hasta-
neye götürüyor. Tabii hastane anne babayla beraber çocu�u 
nereye bildiriyor SGK’na. ��te falanca çocuk geldi. Annesi ba-
bas� sigortas�z. Sen bunu tescilini yap ey SGK diyor. SGK da 
bunu ye�il kart bürosuna gönderiyor. Fakir mi de�il mi tespit 
edilsin diye. �imdi adam fakir de�ilse asgari ücretin üçte bi-
rinden daha dü�ük geliri yoksa daha yüksekse ama yine de 
bir güvencesi yoksa belki 30 liral�k bir primle siz bunu kap-
sam alt�na alabilirsiniz . Ye�il kart bürosundan diyorlar ki sen 
buraya niye geldin ki? Biz senin gelir teslimini yapamay�z. 
Sen yoksul de�ilsin, senin araban var. Hâlbuki kanunda böyle 
bir �ey yazm�yor. Ki�iye ye�il kart verilmiyor ve bu ki�i eve 
gidiyor. Bak�n ondan sonra ne oluyor. Ondan sonra bu ki�i 
gelir tespiti yapt�rmad��� için SGK asgari ücretin iki kat� üze-
rinden prim tahakkuk ettiriyor. Yani bu da ne kadar tutuyor 
biliyor musunuz ki�i ba��na 180 lira. �u an ye�il kart alama-
yan fakirlerin binlerce lira borcu var SGK ya. Peki, bunu na-
s�l tahsil edeceksiniz. Tahsil edemiyor Sgk. �u anda birikmi� 
durumda. Bunlar�n adreslerini tespit etmeye çal���yor. �cra gi-
decek yak�nda bunlar�n evlerine. Yani ye�il kart�n bir an önce 
sistem içinde olmas� laz�m. Aksi takdirde bu kamu kurumlar� 
aras�ndaki koordinasyonsuzluk ye�il kart bürolar�n�n bu hali 
insanlar� kapsam d���na itiyor. Ve daha yüksek prime esas ka-
zançtan prim ödemi� oluyorlar. 

Peki gelecek y�llardaki olas� sorunlar ne? 

�imdi yoksullar�n sa�l�k primlerini kar��lamak için e�de�er 
tarh ölçe�i mi kullan�lacak dedim. Çünkü geçen gün bir haber 
okudum, haberde �öyle diyor. Dokuz milyon ye�il kartl�n�n 
6 milyonu iptal edilecek. Çal��ma bakanl���n�n yapt��� çal��-
maya göre. Dedim bu nas�l oluyor. Herhalde bir proje yap�ld�. 
Daha sonra hane halk� bütçe anketi ham verileri var o veri-
lerden e�de�er fert ölçe�ine göre asgari ücretin üçte birinden 
daha dü�ük geliri olanlar� hesaplad�m. 3 milyon ki�i yap�yor. 
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E�de�er fert ölçe�i �u demek: diyelim ki biz burada bir 
aileyiz. Dört ki�i panelistler aileyiz. 1000 lira gelirimiz var. 2 
tanede çocuk var. Normalde asgari ücretin üçte birinden daha 
dü�ük geliriniz oldu�unda 1000 lira 4 e bölün 250 lira. Hepi-
mize e�it katk� veriliyor. Ama e�de�er fert ölçe�i dedi�imizde 
aile reisine 1 veriyor katsay�. E�e 0.6 veriyor. Çocuklara 0.3 
veriyor. Böylelikle olduk mu biz iki ki�i. Böylelikle 500 lira 
yap�yor. Sen ye�il kart alamazs�n, sen primini kendin ödeye-
ceksin diyor. Bu dünya bankas�n�n yoksulluk ölçe�idir. Der ki 
ölçek büyüdükçe temel giderler azal�r. Kira gideri vs. gideri. 
Böylelikle ye�il kartl�lar�n 6 milyonu kapsam d���na ç�k�yor. 
Benim buradan anlad���m bu. Çok güvenilir kaynak bu, Ana-
dolu ajans� vermi� bunu. Ben tuttum kendim bunu ba�ka bir 
yerden test ettim e�er böyle bir niyet varsa bu çok hayra ala-
met de�il. Biraz sonra anlataca��m nedenlerle bunlar�n öde-
me gücü yok.

 �imdi çok dü�ündüm. Yeni yapmakta oldu�um bir çal��-
ma. Ye�il kart yoksullu�un yans�yan yüzümü yoksa suiistimal 
kap�s� m� diye? Oturdum ye�il kartl� nüfus oran�n�, zorunlu 
sigortal�lar nüfus oran�n�, okulla�ma oranlar�, ilkö�retim 
okulla�ma oranlar�, elektrik kaça�� gelirler itibariyle, ortalama 
hane halk� büyüklü�ü, üniversiteyi kazanma oranlar�n� ald�m. 
Bak�n zorunlu sigortal�l�kla ye�il kart sigortal�lar� aras�nda ne-
gatif korelasyon var. Korelasyon �u demek iki de�i�ken ara-
s�ndaki ili�kinin gücünü gösteriyor bize. Yani pozitif yönde 
veya negatif yönde. 0.70 in üzerinde ise çok güçlü bir ili�ki var 
demektir. 0.30’un alt�ndaysa zay�f bir ili�kiyi gösterir. 30 ile 70 
aras�nda ise orta dereceli bir ili�kiyi gösterir. �llerde zorunlu 
sigorta oran� azald�kça ye�il kart oran� art�yor. Ve anlaml� bir 
97.5 ç�k�yor oran. Hane halk� büyüklü�ü artt�kça ye�il kartl� 
oran� art�yor. Pozitif bir korelasyon var sebepte �u elektrik ka-
ça��na bak�yorsunuz elektrik kaça�� art�kça ye�il kartl� oran� 
art�yor. 82.4 korelasyon katsay�s�. Sosyal yard�mlara bakt�m. 
Sosyal yard�mla�ma ve dayan��ma vakf�n�n verdi�i. Orda 79.1 
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ç�kt�. Üniversiteyi kazanma oran�na bakt�m. Üniversiteyi ka-
zanma oran� 89.3 ç�kt�. Yani e�itim kalitesi aç�s�ndan bakt�m 
buna. Hemen bir iki örnek vereyim. Bingöl de elektrik kaça�� 
25.5 ye�il kartl� oran� % 54.2 ortaokulla�ma oran� 43.4, zorunlu 
sigorta oran� 45. Denizli’ye bakt���m�zda elektrik kaça�� %1.3, 
ye�il kartl� oran� % 5.3, ortaokulla�ma oran� %72.4, zorunlu 
sigorta oran� % 88.42 simdi ye�il kart yoksullu�un gösterge-
si. Siz yoksul insanlardan bu primi nas�l toplayacaks�n�z. Ve 
hane halk� bütçe anketi ham verilerinden yapt���m bir çal��-
ma. 2008 y�l�nda 2008 verileri üzerinden çal��t�m. Ye�il kartl�-
lar�n 82. 6 s� asgari ücretin üçte birinde daha dü�ük bir gelir 
elde ediyor. Bunlar hak edenler. 17. 4 ü hak etmiyor. Seyfettin 
Gürsel ve arkada�lar� 2006 verileri üzerinden çal��m��lar. On-
larda bu oran� 84 e 16 bulmu�lar. Ve gelir gruplar�na göre ye�il 
kartl�lara bakt���m�zda ye�il kartl�lar�n %84’ünün ilk üç gelir 
grubunda yer ald���nda görüyoruz en fakir üç gelir grubun-
da. Ve geri kalan�n�n da dört be� alt�da toplan�yor. Yani ye�il 
kart bir suiistimal kap�s� m� de�il bu ortaya ç�k�yor buradan. 
�imdi bundan sonra ki a�amada ne yap�labilir? 

Giderlerin kontrolü aç�s�ndan muhakkak sa�l�kta bir veri 
taban�n�n kurulmas� laz�m. Konulan te�hisle tetkikler aras�nda 
bir ba�lant� var m� yok mu bunun ortaya konmas� laz�m. Glo-
bal bütçe tek ba��na bir çözüm de�il. Muhakkak sevk zincirinin 
ve aile hekimli�inin yayg�nla�t�r�lmas� gerekiyor. Bu arada ho-
calar�m�n da de�indi�i gibi primsiz ödemelerle ilgili bir altyap� 
kurulmas�, yasan�n ç�kmas� gerekiyor. Yoksulluk e�i�inin iller 
itibariyle belirlenmesi gerekiyor. �u an ki yoksulluk e�i�i asgari 
ücretin üçte biri. Belki Bingöl de çok yüksektir ama Denizli’de 
yetersizdir. Yoksulluk e�iklerinin muhakkak belirlenmesi gere-
kiyor. Bütün olumlu geli�melere ra�men bu aksakl�klar�n dik-
kate al�narak genel sa�l�k sigortas�n�n sürdürebilir hale getiril-
mesi gerekiyor. Bu erken dönemde yap�lm�� bir uyar�. On sene 
sonra umar�m bizim dediklerimiz ortaya ç�kmaz. 

Te�ekkür ederim. 
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CELAL TOZAN 

Sosyal Güvenlik Uygulamalar�nda Çal��anlar�n
Ya�ad�klar� Sorunlar

Asl�nda sosyal güvenli�in hangi boyutuna nereden ba-
karsan�z bak�n sorunlar ortak. Onun için biz çal��anlar olarak 
bakt���m�zda da de�erli hocalar�m�n ileri sürdü�ü sorunlar-
dan farkl� �eyler söylemeyece�iz. Fakat biz biraz daha hizme-
ti alan ki�iler olarak farkl� aç�dan bakaca��z. 

Öncelikle sistemin kapsam sorunu çal��anlar aç�s�ndan 
önemli. Niye önemli çünkü bu sistemin çal��anlar aç�s�ndan 
büyük bir bölümünü kay�t d��� çal��anlar sebebiyle sisteme 
alm�� de�il. Burada görüyorsunuz. Ayn� mant�kla 1999’da 
yap�lan reform sonras�nda da kay�t d��� % 50 seviyelerinde 
kapsama al�namad�. Sene 2006 ve günümüz kay�t d��� % 45-
50 seviyelerinde. Dolay�s�yla sistemin kapsam sorununu çöz-
dü�ü iddiam�z ortada yok. Yar�s�n� biz kay�t d��� b�rakt�ysak 
çal��anlar�n sistemin kapsam sorununu çözdü�ümüzü iddia 
edemeyiz. Dolay�s�yla sistemin kapsam sorununu çözmemiz 
için ne yapmam�z laz�m. Sosyal koruman�n temelini olu�tura-
cak sosyal yard�m ve primsiz ödemeler sistemini kurmam�z 
laz�m. Ama gelin görün ki bugün oldu. Reformun en önemli 
aya��n� olu�turan bu sistem henüz meclise ta��nmad�. Neden 
çünkü bu sistemin amac� Türkiye de ne kadar farkl� kurum 
varsa hizmet üreten tek çat� alt�nda toplamay� amaçl�yor. Bu 
da bizi yönetenlerin i�ine gelmiyor. Çünkü bir bak�yorsunuz 
ki seçimlerden önce bir kaymakam ç�k�yor. Yaranmak için 200 
lira para da��taca��m diyor. �nsanlar birbirinin üstüne ç�k�-
yor. Ça�da� bir hukuk sistemine yak��mayacak görüntüler 
ortaya ç�k�yor.

 Bu sistem her �eyden önce Türkiye’de farkl� alanlarda 
ayn� amaçla hizmet sunan bütün kurumlar� tek çat� alt�nda 
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toplayacak. Sadece onu de�il kaynaklar� da sosyal yard�m-
la�ma dayan��ma fonu dahil tek çat� alt�nda toplayacak. Çok 
daha önemlisi ülkemizin yap�s�na ekonomik sosyal gerçekle-
rine uygun yoksulluk e�i�ini belirleyecek. Bak�n ülkemizde 
ki yasalara hepsinde yoksulluk e�i�i farkl� belirlenmi�. Sosyal 
sigortalar ve genel sa�l�k sigortas�nda da biraz önce hocam 
belirtti. Emeklilik k�sm�nda farkl�d�r. Sosyal yard�m k�sm�nda 
farkl�d�r. Bu ortadan kalk�p tek bir e�ik belirlenecek. Ve bu 
e�ik hak olarak tan�mlanacak. Kimse de bu benim yak�n�md�r 
diye vekilden bir ka��t götürmesine gerek kalmadan sistem-
den yararlanacak. 

Di�er önemli bir konu � nansman, bizim aç�m�zdan da 
önemli. Çünkü sistemin � nansman� sürdürebilir bir düzey-
de güven vermedi�i sürece bu hizmetten yararlanan bizleri 
yeteri kadar hizmet sunacak diye ay�ramazs�n�z. Giderleri 
k�smak zorunda kal�rs�n�z giderleri k�s�nca kime faturas� i�-
çiye. 1999’da yap�ld� hizmet reform edildi. Ama dendi ki o 
tarihte say�n bakan kulaklar� ç�nlas�n. Say�n bakanla o yüz-
den aram aç�ld�. O tarihteki yasama sürecinde bende vard�m. 
Daha çok hazinenin biraz önce Kadri hocam�n belirtti�i gibi 
uzmanlar hep ön plana ç�k�yordu biz de biraz kar�� ç�kt�k. 
O nedenle o tarihteki çok de�erli say�n bakan�m�zla biraz 
aram�z aç�ld� ve biz de ayr�lmak zorunda kald�k. Bugün de 
böyle. Mant�k ayn�. Nedir mant�k sistemden yararlananlar�n 
haklar�n� daralt�n. Kimdir bunlar i�çiler. Yetmedi sistemden 
yararlananlar�n yükümlülüklerini i�verenlere darla�t�r�n. O 
zaman o sistem fonksiyonunu yapamaz duruma gelmeye-
cek mi. ��te biraz evvel dü�ük ayl�ktan bahsediyoruz. Evet 
ayl�k dü�ük hem öle dü�ük ki TÜRK-�� verilerine göre açl�k 
s�n�r�n�n alt�nda. Türkiye’nin gerçek piyasa verilerine göre 
açl�k s�n�r� 811 milyon. Bugün bu sistemle ortalama ayl�k 
bunun çok alt�nda. O halde bu sistem art�k yoksul üretir 
duruma gelmi�tir. Pazarlarda ak�am pazar art�klar�n� top-
lamak zorunda b�rakt�klar� çok say�da emekli dul ve yetimi 
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görmekteyiz. Onun için bu sistemin � nansman�n� çok iyi 
hesaplamak gerekir. Bak�n bu reformlar yap�lmadan önce 
sistemin emeklilik ve sa�l�k giderlerini kar��lama oran� % 
60’lar�n üzerinde. % 57’ye dü�tü. Gittikçe de dü�üyor. Bu 
yetmiyormu� gibi bir de kalk�yoruz SGK’n�n prim alacak-
lar�n� yeniden yap�land�rmaya. Prim alaca��n�n yeniden ya-
p�land�r�lmas� yeni bir borç stokunun olu�mas�n� sa�lamak-
tad�r. Hiçbir faydas� olmad� bana göre. Bunun faturas� kime 
kesildi düzenli prim ödeyen i�verenle buradan yararlanan 
i�çiye. Bunun için biz bu konuda son derece kayg�l�y�z. Sis-
temin aktif pasif dengesini sa�layacak ama bu sürdürülebilir 
yap�da olu�umu siz meydana getirmedi�iniz sürece bu sis-
temin aktüer dengesini sa�laman�z � nansman�n� sürdürebi-
lir bir yap�ya kavu�turman�z olanaks�zd�r. Bak�n aktif pasif 
dengelerine. �lk reform yap�ld�. 1999 y�l�nda 2.24 ten 2.15 e 
dü�tü. Hemen dü�ü� kaydediyor. Yine bak�yorsunuz 1.9 dan 
1.83’lere kadar dü�mü�. Neden çünkü bu sisteme sistemden 
yararlanan biz çal��anlar�n güveni kalmam��, ayl�k dü�ük, 
ayl��a ula�mak zor, sa�l�ktan biraz önce kolay ula��labilir 
�eklinde söyleniyor ama yeterli kadar yararlanma olana�� 
yok çünkü piyasala�t�, cepten para ödeme söz konusu. O za-
man diyor ki çal��an gönüllü olarak ben bu sisteme girmek 
istemiyorum. ��te kay�t d���l��� te�vik eden bir konu. 

 Özelle�tirme, özelle�tirmenin bu sisteme getirdi�i 
bu maliyeti hiç hesapland� m�? Bak�n biz Tekel fabrikas�-
n� özelle�tirirken bir Maltepe sigara fabrikas�n�n bir y�ll�k 
sadece o fabrika nedeniyle özelle�tirme nedeniyle kuruma 
getirdi�i yükü 15 milyon lira olarak hesaplad�k. Ve bunu 
Türkiye genelinde istihdamdan yoksun özelle�tirmelerin 
sonucunda bu sisteme getirdi�i yükün bu oldu�unu çok iyi 
hesaplamak laz�m. Burada da tablo da görüyorsunuz gide-
rek sistem durmadan aç�k veriyor ve aç�k sürekli büyüyor 
ve transferlerde büyüyor. Transferlerde büyüdükçe herkesi 
tekrar ku�ku sar�yor. Ve yeniden sistemin tekrar reforme 
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edilmesi gündeme geliyor. Tekrar bu sistemin � nansman�n� 
sa�lama konusunda yeni düzenlemeler yapma ihtiyac� var. 
Bu da bizi rahats�z ediyor. 

Kahvede çay içiyor Erzurumlu. 1,2,3 derken 29 da dur-
mu�. Kahveci gitmi� demi� ki ya �unu 30 a tamamla da düz 
hesap olsun. Erzurumlu demi� 29’dan sonras� bende çar-
p�nt� yap�yor. 

�imdi bu safhada reform bizde çarp�nt� yap�yor.

 Bu sistemin bir ba�ka önemli konusu sa�l�k. Sa�l�k har-
camalar�n� önemli ölçüde art�rd� do�ru, güzel. Ama acaba 
bundan yararlananlar ayn� ölçüde sa�l�k harcamalar�ndan 
yararlanma olana��na kavu�tu mu? Bunu söyleyebilir misi-
niz hay�r. Kurum bu sisteme ula�may� kolayla�t�rd��� kadar 
bu sistemden ayn� ölçüde yararlanma olana��n� sa�layama-
d�. Bak�n hiç gere�i yokken kurum tuttu hastaneleri kendi 
içerisinde s�n�	 and�rd�. Ve bu s�n�	 and�rmaya göre ki�ilerin 
cepten para ödemesini sa�lad�. E�er benim gelirim dü�ükse 
%70 cepten para ödeyece�imiz bir sa�l�k kurumuna gitmem 
mümkün mü? De�il. O zaman siz bu sistemin herkese e�it 
bir �ekilde yararlanma olana�� sa�lad���n� söylememiz müm-
kün de�il. Bu sa�l�k sisteminden yararlanmada ba�ka önemli 
sorunlarda ya�ad� i�çiler. Türkiye de kad�ndan yana pozitif 
ayr�mc�l���n �u ya da bu �ekilde devam etmesi söz konusu.

 18 ya��n� geçmi� çocuklar� biz sistemin d���na ç�kard�k. 
Ç�kard�k da ne oldu, kimler ma�dur oldu, neler oldu�unu 
gördünüz mü?

18 ya��n� doldurmu� k�z çocuklar�n�n da asl�nda bu sis-
temden yararlanmalar� uzunca bir süre gereklidir. Kad�n�n 
çal��ma hayat�na i�gücüne kat�lma oran� ortada. Kad�n�n is-
tihdam edilebilirlik oranlar� ortada iken bizim bu sistemde 
bunu getirmemiz hiçte do�ru bir uygulama olmad� yine bu 
sistem i�çileri kendi aras�nda farkl�la�t�r�yor.
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 Kamuda çal��anlar�n, k�smi süreli çal��anlar�n primini 
devlet ödeyecek. Özel sektörde çal��anlar cepten ödeyecek bu 
hangi kamu vicdan�na s��ar? Siz kat�l�m miktar�n� art�r�rsan�z 
bu sistemin yükünü art�r�rs�n�z. 

Bizim kap�c�n�n han�m� hasta. Gittim niye hastaneye gö-
türmüyorsun dedim. Hocam dedi 2,5 lira yol paras�, bilmem 
ne kadar kat�l�m paras� mümkün de�il bir de duyduk ki han�-
m� götürmü� hastaneye bir hafta m� on gün sonra m� 5 liraya 
tedavi olacak han�m belki kat�l�m pay� yüzünden a��rla��nca 
götürüldü 5 gün hastanede yatt�.

 Ne sa�lad� bu kat�l�m pay�. De�erli kat�l�mc�lar sa�l�k har-
camalar� burada. Sürekli art�yor bu sorunlar�n artarak devam 
etmesi sa�l�k alan�nda da bu sistemin yeteri kadar gerekeni 
yapt��� ya da art�k sistemin tam oturdu�unu söylemek müm-
kün de�il. 

Bak�n hak ve yükümlülüklerde birliktelik sa�lamak bunu 
çok istedik biz sendikalar bunun arkas�nda durduk bunu sa-
vunduk. Bu sistem bizim bütün hak ve yükümlülüklerdeki 
a��rla�t�rmas�na ra�men acaba çal��anlar� aç�s�ndan hak ve 
yükümlülüklerde birliktelik sa�lad� m�? Hay�r. 

Burada çok özür diliyorum 2008 yaz�yor. 2010 y�l�n�n ay-
l�klar�d�r. Lütfen onu 2010 olarak düzeltin. Bak�n emekli ay-
l�klar�n� görüyorsunuz. Emekli ayl�klar� memurlar�n 810 lira. 
SSK’l�lar�n 658 lira ba��ms�z çal��anlar�n ise ortada. �imdi, 
burada bu kadar farkl�l�klar varken 549 lira ba��ms�z çal��an-
lar�n. Biraz önce de söyledim kendi içinde de farkl�la�ma ya-
ratt���n�. 

Kamu ve özel sektördeki i�çiler aç�s�ndan yine memur ma-
lulen emekli oldu�u zaman buna tam ayl�k ödeyeceksiniz, 
görev malullerinden söz ediyorum. Ama öbür taraftan i�çinin 
maluliyetini çal��ma gücü kay�p oran�na göre belirleyeceksi-
niz niye i�çinin günah� ne? Burada hak ve yükümlülüklerin 
birlikteli�inden söz edilebilir mi? 



657

12. Çal��ma Ekonomisi ve Endüstri �li�kileri Kongresi

Memurun tavan�n� kald�racaks�n�z prime esas yüksek ka-
zanç yüksek ayl�k almas�na olanak sa�layacaks�n�z. Ama i�çi-
ye bu olana�� tan�mayacaks�n�z. Burada hak ve yükümlülük-
lerde birliktelik var diye söz edilebilir mi? Yok. 

Burada yeni sistem uygulanmas�yla birlikte yeni sorunlar 
getirdi. 

Örne�in iste�e ba�l�. Bir gruba biz emeklili�e ula�mas�nda 
kolayl�k sa�lamak istedik. Kimler onlar k�smi süreli çal��anlar. 
E�er siz k�smi çal��ma günleriniz içerisinde eksik günlerinizi 
tamamlamak istiyorsan�z diyoruz biz k�smi süreli çal��an i�çi-
ye gir iste�e ba�l� sigortal�l��a prim öde. Ama sen k�smi süreli 
çal���rken iste�e ba�l� girdin bu sürelerin hepsi Ba� kurlu, öte 
yandan biz i�çilerin emeklilik için prim gün say�s�na 7200 gün 
diyoruz. Kim için k�smi süreli çal��anlar var diye. Ama bir ta-
raftan biz Ba�kurlu yap�yoruz. 9000 gün prim ödemek için 
zorluyoruz. Bu neresi uygulamada i�çiye sorun yaratmayan 
bir boyut, neresi düzelmi�?

 Bir ba�ka konu yine k�smi süreli çal��anlarla ilgili. Adam 
hem üretici hem de ayn� zamanda i�çi. Üretici olan bu ki�iye 
k�demi durdu�unda gidiyor kurum yakas�na yap���yor. Ey 
i�çi sen art�k i�çi de�ilsin niye ara verdin sen art�k tar�m si-
gortal�s�s�n. Peki i�çinin günah� ne burada? Sistemin çal��an-
lara bu derece etkin �ekilde fatura edilmesini biz çokta do�ru 
bulmuyoruz. 

Öbür taraftan � ili hizmet zamm�, � ili hizmet zamm� nedir? 
Risk nedir i�in riski peki bir tarafta ayn� risk alt�nda kalanlara 
siz diyorsunuz yasada sizin unvanlar�n�z, çal��ma alanlar�n�z 
yer almad��� için bundan faydalanamazs�n�z. Öbür taraftan 
da diyoruz ki sen faydalan�rs�n. Kendi içinde ayn� i�i yapan-
lar için farkl� bir uygulama var bir ba�ka konu kurumsal ya-
p�n�n özerkli�i de çok önemli i�çiler aç�s�ndan son derece bu 
da önemli bak�n sistemin özerk yönetilmemesi özerk yap�dan 
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yoksun olmas� kaynaklar�n etkin olarak kullan�m�n� maalesef 
ortadan kald�rm��t�r. Ve bunda da en çok insan kaynaklar� is-
raf ediliyor. 

K�sa sürede bu kurum kuruldu. Ayn� iktidar döneminde 
be� defa kurum ba�kan� de�i�ti. Böyle bir kurumun insan 
kaynaklar�n� etkin kulland��� söylenebilir mi? 

Yeti�mi� insan gücünü kolay bulam�yorsunuz. Hizmet alan 
i�çiler bu yeti�mi� insan gücü uçta olmad��� için, yeteri kadar 
mevzuat� bilen insanlar olmad��� için çok �ekilde zorluk çeki-
yorlar hizmeti al�rken, evet kurumun çal��anlar� bu konuda 
görevden al�nmalar�na ra�men çok iyi, çok etkin çal���yorlar 
ama nereye kadar kurum özerk yönetilmedi�i sürece; yerin-
den yönetimin gücünden yararlanmad��� sürece kaynaklar�n 
i�çinin yani prim ödeyenlerin hizmetine sunulmas� dü�ünü-
lemez. Asl�nda söylenecek çok sorun var ama zaman k�s�tl� 
hepinize sayg�lar sunuyorum. 

PROF. DR. HÜSEY�N AKYILDIZ

KAPANI� KONU�MASI

Say�n vekilim, Say�n TÜRK-�� Ba�kan�m Say�n hocalar�m

�imdi içimden geldi�i gibi konu�aca��m. Sorunlarla ka-
ranl�k bir tablo ç�kt� ortaya. Bir de sorunlara pozitif yönden 
bakal�m. Sorunlar�n da faydal� oldu�u bir boyutu bulunmak-
tad�r. Sorunlar�n olmad��� bir dünya insan psikolojisine ters 
zaten! Keza sorunlar�n olmad��� bir dünyan�n sonu ya cennet 
olurdu ya da ak�l hastanesi! Sonuçta sorunlar olacak. Sorunlar 
olacak ama sorunlar�n çözümleri de olacak. Öyle bir dünyada 
ya��yoruz ki, tarihin bir sonraki a�amas� bir önceki a�amas�y-
la çeli�iyor. Keza çeli�kiler ve de�i�en her �ey, tarihin bir son-
raki a�amas�n�n do�rular�n�n yanl��lad��� �eyleri olu�turuyor. 
Yani tarih zaferlerle dolu olan bir olgu de�ildir sadece! Yan-
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l��lar�n da çöplü�üdür tarih! Bu aç�dan bakt���m�zda, sosyal 
güvenlik sistemimizin içinde bulundu�u durum, sorunlar�n 
a��rl���; bunlardan korkmamak gerekiyor. Yani bunlarda da 
bir hay�r var. Yani sorunlarda da bir hay�r var. Çünkü her ne 
kadar cenneti kuramayacaksak da; hiç olmazsa ak�l hastane-
sine de gitmeyece�iz. 

Bir ba�ka aç�dan bak�ld���nda, “Laboratuarlar, icatlar ve 
bululu�larla tarihin yaz�ld��� yerlerdir laboratuarlar!” La-
boratuarlar tarihin yaz�ld��� yerler oldu�u kadar da; yanl�� 
deneyler ve yanl�� sonuçlar�n da çöplü�üdür laboratuarlar! 
Ancak �unu unutmayal�m! Laboratuarlardaki yanl�� deney-
ler ve yanl�� bulgular, tarihin ilerlemesi, evrimi ve bir sonraki 
a�amas�n�n tespitinde topra�a dü�en �ehit asker gibidirler. 
Bu ba�lamda, buradaki hocalar�m�z, TÜRK-��’in say�n yet-
kilileri, Bakanl���m�z�n de�erli temsilcileri, ben de dâhil bu-
rada kendi bulgular�m�z� ve do�rular�m�z� söyledik. Tarihin 
bir evresinin üretti�i olgular tarihin bir sonraki a�amas�nda 
yanl��lanmaktad�r. Keza her olgu anti tezini de kendi için-
de ta��r. Bu olgu materyalistler için determinizm, inananlar 
için de Allah�n iradesidir. Tasavvuf ne diyor? “Her hay�rda 
bir �er, her �erde bir hay�r var” diyor. Yani mutlak do�ruyu 
burada kimse içermiyor. Dolay�s�yla burada sarf edilen ça-
balar�n hepsi çok mükemmel çabalar. Burada söz alanlar�n 
hepsi de do�rular�yla tarihe yaz�lan birer zafer; yanl��lar�yla 
da topra�a dü�en birer �ehittir. Ben burada kurdu�umuz bu 
laboratuar� ve kat�l�mc�lar�n tümünü bu koordinatlar içerisin-
de alg�l�yorum. Büyüklerimin küçü�ü olarak, geçmi�te bende 
eme�i olan emektar hocalar�m�n da minnettar� olarak, daha 
önce çal��t���m sendikam ve di�er TÜRK-��’e ba�l� sendikala-
r�; oralarda da tecrübî bir sosyolog, psikolog, bir bilim adam� 
olmama vesile olan bu te�kilatlar� da unutmayarak; bunlar�n 
hepsine te�ekkür ediyorum. Hepinize sayg�lar sunuyorum! 
Çok çok te�ekkürler! Umar�m daha güzelini önümüzdeki y�l 
bir daha düzenleriz. Her �ey gönlünüzce olsun! 




