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SUNUŞ

Merhaba,
KARATAHTA İş Yazıları Dergisi’nin 13. sayısında birlikteyiz. Sizlere ula-

şabildiğimiz için her zaman olduğu gibi mutluyuz.
Bu sayımızda yine 3 makale var. Birincisi Arş. Gör. Leyla Gizem Eren’e 

ait. Eren, “Aydınlanma Felsefesinin Ekonomi Politik Temelleri: İskoç Ay-
dınlanması” başlıklı makalesi ile bizleri ekonominin kurucuları arasında 
sayabileceğimiz İskoç ekolüne götürerek onların bir yandan ekonomi dü-
şüncesindeki yerini, diğer yandan İskoç aydınlanması üzerine etkilerini 
anlatıyor.

İkinci makale Saffet Tatma’ya ait. O bir hekim. “Metal Sektöründe Bir 
Fabrikada İş Kazalarının Taşeron Çalışma Modeli ile İlişkisi “ konulu yük-
sek lisans tezini ilk kez biz yayımlıyoruz. Bir hekimin çalışma yaşamı ile 
ilgili konuyu ele alışı oldukça farklı gelebilir.

Üçüncü makale, Doç. Dr. Aslan Tolga Öcal ile Arş. Gör. Yusuf Erdem 
Tunç’un ortak çalışması. “Sendikaların İş-Yaşam Dengesine Yönelik 
Yaklaşımları” başlıklı makale çok önemli gördüğümüz bir dengeye işaret 
ediyor.

Yine bir söyleşimiz var. Bu söyleşi Dergimiz Genel Yayın Yönetmeni Dr. 
Naci Önsal ile Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Kadir 
Arıcı arasında.

Bu sayımızda davetli yazımız yok. 13. sayımızın hazırlık aşamasında 
Resmi Gazete’de yayımlanan Anayasa Mahkemesi’nin iş yaşamı ile ilgili 
2 kararına yer verdik. Bundan böyle de ilgimizi çeken, tartışmalı konulara 
çözüm getiren ya da yeni tartışmalar yaratan yargı kararlarına yer ver-
meye devam edeceğiz.

Belge bölümümüzde TÜRK-İŞ’in İkinci Genel Kurul Çalışma Raporu 
yer alıyor. Türk Sendikacılığının bu güne kadar hangi çileli yollardan geç-
tiğini hatırlatan önemli bir belge.

Gelecek sayımızda birlikte olmak dileğiyle…
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ÖZ
Aydınlanma hem kavram hem 

de süreç olarak ekonomi politik li-
teratüründeki tartışmaların başını 
çeken konulardan biridir. Çünkü 
aydınlanma felsefesinin yarattığı 
özgürlükçü yapı, aklını kullanan 
rasyonel bireylerin de yaratılma-
sına olanak tanır. Bu bireyler daha 
sonra bir bilim olarak iktisadın li-
beral felsefesinin oluşumunda te-
mel rol oynayacaklardır. Bu çalış-
mada, rasyonel bireyin yaratılma 
sürecinde Fransız Aydınlanması-
nın aklı öne çıkaran yapısından zi-
yade İskoç aydınlanmasının kişisel 
çıkarı ön plana çıkaran yapısının 
nasıl inşa edildiği vurgulanacaktır. 

Anahtar Kelimeler: İskoç Ay-
dınlanması, Adam Smith, David 
Hume, Bireycilik.

THE ECONOMY POLITIC 
ROOTS OF ENLIGHTENMENT 
PHILOSOPHY: SCOTTISH 
ENLIGHTENMENT

ABSTRACT
Enlightenment is one of the 

heading subjects in the literature 
of political economy both as a 
process and a concept. The reason 
of this is the libertarian structure 
created by the philosophy of 
the enlightenment which also 
allows the creation of rational 
individuals who use their mind. 
These individuals will then play a 
fundamental role in the formation 
of liberal philosophy of economics 
as a science. In this study, it will be 
emphasized how the construction 
of the Scottish Enlightenment, 
which emphasizes the personal 
interest, is constructed rather 
than the structure of the French 
Enlightenment, which emphasizes 
the reason in the creation process 
of the rational individual.

Keywords: The Scottish 
Enlightenment, Adam Smith, 
David Hume, Individualism

(**) Leyla Gizem EREN
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GİRİŞ
İskoç Aydınlanması, 18. yüzyıl 

boyunca ilerleyen, İskoçya’da ya-
şanan akıl ve düşünce akımlarının 
yayın yoluyla çoğaldığı bir hare-
kettir ve felsefe, bu hareketin çe-
kirdeğini oluşturur. Ancak bu ha-
reket literatüre girmek için 1900’e 
kadar beklemek zorunda kalır.(1) 

Bu hareketin öncü isimleri Francis 
Huthcheson, David Hume, Adam 
Smith, Thomas Reid ve Adam Fer-
guson gibi dönemin önde gelen 
düşünürleridir. 

18. yüzyıl İskoçya’nın bir nevi 
altın çağının yaşandığı bir zamana 
denk düşer. Bunda İngiltere ile olan 
birleşme anlaşmasının(2) yapılmış 
olmasının büyük payı vardır. 18. 
yüzyıl İskoçya’sı bu birleşmeyle 
birlikte tarımsal bir ekonomiden 
ticari kapitalizmin gelişmeye baş-
ladığı ve buna bağlı olarak sanayi-
leşmeye doğru yol alacağı bir süre-
ce giriş yapar. Politik ekonominin 
bir bilim olarak doğduğu yer olma 
avantajıyla birlikte İskoçya’da ay-
dınlanma düşüncesi de yeşermeye 
başlar. 

Bu çalışmanın amacı İskoç-
ya’da yaşanan aydınlanma felse-
fesinin iktisadı nasıl inşa ettiğini 

ve günümüz ana akım iktisadının 
klasik köklerinin nerede aranması 
gerektiği sorunsalına cevap ver-
meye çalışmaktır. Bu bağlamda 
çalışma İskoç Aydınlanma düşü-
nürlerinden Adam Smith ve David 
Hume ile sınırlı kalmıştır. Çünkü 
İskoç aydınlanmasının özellikle 
yoğunlaştığı üç alan vardır, bunlar: 
ahlak felsefesi, tarih ve ekonomi 
politiktir. Bu anlamda özellikle öne 
çıkan isimler Adam Smith ve David 
Hume’dur.

Çalışma temelde iki bölümden 
oluşmaktadır. Birinci bölümde 
David Hume’un hayatı ve iktisa-
di literatüre katkısı ele alınırken 
ikinci bölümde klasik ekonomi po-
litiğin babası olarak anılan Adam 
Smith’in hayatı ve geliştirdiği üç 
temel teori alt başlıklar altında ele 
alınmıştır; İktisadi Gelişme Teorisi, 
Değer Teorisi ve Ahlak Teorisidir. 

1. DAVID HUME (1711-1776)
26 Nisan 1711 yılında Edinbur-

gh’ta doğan ve İskoç Aydınlan-
masının önemli figürlerinden biri 
olan Hume, ilk modern iktisatçı 
(Rostow, 1990: 18) olarak anılma-
sına rağmen, onun düşüncelerini 
anlatan yazılar genel olarak tarih, 
felsefe ve politika üzerinde yoğun-
laştığı için, iktisadi düşünceye kat-
kısı ikinci planda kalır. 

Her ne kadar sistematik bir te-
ori geliştirmemiş olsa da ekonomi 
politiğe ilişkin görüşleri ve önem-
li katkıları olduğunu inkâr etmek 

1  1900 yılında ilk kez William Robert Scott tarafından 
felsefeye kazandırılır. Daha ayrıntılı bilgi için yine Scott 
(1900) tarafından kaleme alınan Francis Hutcheson: His 
Life, Teaching and Position in the History of Philosophy 
adlı kitaba bakılabilir. 
2  1707 yılında imzalanan Acts of Union (Birleşme) 
anlaşması, İskoçya ve İngiltere’yi Büyük Britanya 
adı altında birleştirir. 
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ona haksızlık olur. Hume, iktisada 
ilişkin görüşlerini, Siyasi Deneme-
ler adlı eserinde toplar. Bunlar, ti-
caret, para, faiz, ödemeler dengesi 
ve vergiler üzerinedir.

Ticarete ilişkin görüşlerini an-
lattığı “Of Commerce” adlı bölüme 
bakıldığında, genel olarak mülki-
yet haklarını ele aldığı görülür. Ona 
göre devlet mülkiyet haklarına ve 
ticarete zarar verici davranışlar-
da bulunmamalıdır ve ticaret ta-
raflar arasında serbest bir şekilde 
yapılmalıdır. Bu durumun bazı is-
tisnaları olabilir, ama genel kural 
Hume’a göre bu şekilde ortaya ko-
nabilir. 

Devletin büyüklüğü ve vatan-
daşlarının mutluluğu, hangi du-
rumlarda özgür olduklarıyla ala-
kalıdır ve [bu özgürlük] ticaretten 
ayrı düşünülemez. Ticaret yapan-
ların yaptıkları ticaret ve dola-
yısıyla zenginlikleri artıyorsa bu 
durum güvenliğin arttırılmasına 
bağlı olarak gelişir ve bu da devle-
tin gücü sayesindedir. Bu yüzden 
devletin gücü, zenginliğin oranı ve 
ticaretin miktarı kadardır. (Hume, 
1994: 94).

Ticari genişleme süreci, genel 
olarak refahı arttırarak bireylerin 
durumlarını iyileştirirken aynı za-
manda devletin gücünü de arttır-
maktadır. Hume, özellikle dış tica-
reti ülkenin iktisadi büyümesi için 
elzem kabul eder. Dış ticaret hem 
ülkede gelişmekte olan yeni sana-
yiler için hammadde sağlar, hem 

de yurttaşların lüks tüketimlerine 
konu olan mal ve hizmetlerin ülke-
de temin edilmesine aracılık eder. 
Bu anlamda dış ticarete Hume özel 
olarak önem vermektedir. Ancak 
Hume’a göre asıl olan üretimdir.

Çalışan sınıfları çiftçiler ve ima-
latçılar olarak ikiye ayıran Hume, 
çiftçilerin toprağı ektiklerini, ima-
latçıların çiftçiler tarafından te-
darik edilen, hayat için gerekli ve 
hayati emtiaları ürettiklerini ifade 
eder. İnsanlar ilkel toplum saf-
hasından daha gelişmiş toplum 
aşamalarına geçmeye başladıkça 
ve deneyimleri arttıkça, toprak-
tan daha fazla verim elde ederler 
ve böylece imalatçılara daha fazla 
emtia sağlarlar. Bu emtialar ser-
best ticaretle değiş tokuş edilerek 
ülkenin zenginliğini ve gücünü 
arttırır. Dolayısıyla fazlayı üreten 
ve ülkenin zenginleşmesini sağla-
yan tek güç emektir diyen Hume, 
ülkenin zenginleşmesinin teme-
linde emek olduğu görüşünde ol-
dukça açıktır; ülkenin … gerçek 
gücü ve zenginliğini oluşturan 
emek stokudur… (Hume 1994:115). 
Toprağın hayat için gerekli olan her 
şeyi sağladığını, bu sağladıklarıyla 
imalatçı sınıfın emtia ürettiğini ve 
üretilen bütün malların fazlasının 
dış ticaretle ülkeye zenginlik ve re-
fah artışı getireceğini düşünür. Dış 
ticareti çok önemser ve tüccarları 
insanlığın en faydalı ırklarından 
biri (Hume, 1994: 129) olarak görür, 
bu sebeple ona merkantilist sıfatı 
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layık görülür ancak genelde tica-
retin önündeki engellerin kaldı-
rılması gerektiğini ifade ettiği için 
de gerçekte merkantilistlerden 
oldukça farklıdır. Devletler aynı 
zamanda ödemeler dengelerini de 
düşündüklerinde altın ve gümüş 
gibi değerli madenlerin ülkeden 
çıkacağı korkusuna kapılırlar ve 
ticarette korumacı politikalar ge-
liştirirler. Hume zenginliğin altın 
ve gümüşün varlığıyla geldiği gö-
rüşünü reddeder ve bunu “Of Ba-
lance of Trade” adlı bölümde, meş-
hur İngiltere örneğinden hareket 
ederek açıklar:

Britanya’daki bütün paranın 
beşte dördünün bir gecede yok 
olduğunu ve metal para açısından 
durumun HARRYS ve EDWARDS 
hanedanları gibi olduğunu var-
sayalım, sonuç ne olurdu? Bütün 
işçilerin ve malların fiyatı orantılı 
olarak düşmez ve her şey o dö-
nemlerdeymiş gibi daha ucuzla-
mış olarak satılmaz mıydı? Bu du-
rumda hangi ulus bizimle herhangi 
bir dış piyasada rekabet edebilirdi 
veya bize yeterince kâr bırakan 
aynı fiyatlarla ve taşıma bedelle-
riyle üreticilere mal satmaya ve 
taşımaya kalkışabilirdi? Böylece 
ne kadar kısa bir süre içerisinde 
kaybettiğimiz para tekrar geri ge-
lirdi ve komşu ülkelerin düzeyine 
yükselirdik? Bu duruma varır var-
maz, emeğimizin ve mallarımızın 
ucuzluğundan dolayı sahip oldu-
ğumuz avantaj hemen sona erer 

ve ülkeye gelen fazla para akımı 
dururdu. [Ya da] tekrar varsaya-
lım ki bir gece içerisinde ülkedeki 
para miktarı beş katına çıksın, tam 
tersi etki ortaya çıkmaz mı? Bütün 
emeğin ve malların fiyatları kom-
şu ülkelerin bizden satın almaya 
güçleri yetmeyecek bir şekilde 
aşırı yükselmez miydi, diğer ta-
raftan onların malları göreli olarak 
ucuzlamış olacağından bütün ko-
nulacak yasalara rağmen, fiyatlar 
yabancıların seviyesine gelene ka-
dar, paramız dışarı kaçmaz mıydı 
ve bizi dezavantajlı bir konuma so-
kan zenginlerin üstünlüğü ortadan 
kalkmaz mıydı? (Hume, 1994: 138).

Hume’un ticaret konusunda-
ki görüşlerini kendisinden önce-
ki görüşlerden ayırt eden önemli 
unsurlardan bir tanesi yukarıdaki 
alıntıda ortaya çıkar. Hume, para ile 
zenginliği merkantilistler gibi bir-
birine karıştırmaz. Merkantilistle-
rin ticareti para stokunu artmasını 
sağlayan bir araç olarak görmesi-
ne karşı ve bu görüşü eleştirmek 
ve hatta değersizleştirmek üze-
re Hume klasik miktar teorisine 
öncülük eden ve iktisat teorisine 
“price specie flow mechanism- 
madeni para akım mekanizması” 
olarak geçen bir katkı sağlar. Bu 
katkı ile uluslararası ticarete bir 
doğal düzen anlayışı yerleştirmeye 
çalıştığı söylenebilir. 

Hume’a göre ülkede para mik-
tarının artması devletin dış tica-
retten kazanç elde etmesine zarar 
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verir. Ülkenin para miktarı ya da 
merkantilistlerin deyimiyle kıy-
metli maden stoku lehte bir ticaret 
dengesi sağlamak amacıyla art-
tırıldığında bunun iç ekonomideki 
yansıması sadece fiyatlar üzerinde 
olur. Kısacası ülkede enflasyon or-
taya çıkacak ülke mallarının fiyat-
ları artacak bu rekabet avantajının 
azalması anlamına gelecektir. Do-
layısıyla yabancılar ülkedeki artan 
fiyatlardan dolayı ülkeden daha az 
mal satın alacaklardır. Böylece ül-
kenin ihracatı azalır ve başlangıçta 
elde edilen ticaret fazlası otoma-
tikman yani kendiliğinden ortadan 
kalkar. Kısacası temel merkanti-
list politika olan lehte ticaret faz-
lası doktrini yani devletin ticaret 
fazlası vermek için müdahaleler-
de ve düzenlemelerde bulunması 
Hume’a göre beyhude bir çabadır. 
Dolayısıyla para miktarı Hume için 
önemli değildir. Para doğru ifade 
edilecek olursa sadece ticaretin 
öznesi değildir, aynı zamanda her-
hangi bir insanın bir malı diğeriyle 
değiştirmek için faydalandığı bir 
enstrümandır (Hume, 1994: 115). 
Kısacası para Hume’a göre amaç 
değil araçtır. 

Ancak her ne kadar Hume’un 
paranın çok ya da az olmasına 
önem vermediği söylense de as-
lında Mcgee’nin iddia ettiği gibi 
Friedman’ın para teorisinin ilk nü-
velerini Hume’da görmek müm-
kündür (1989: 190). Hume para 
miktarında derece derece küçük 

artışların yararlı olacağı iddiasın-
dadır. Para miktarındaki bu küçük 
artışlar fiyatları doğrudan arttır-
maz, parayı ilk elde edenler henüz 
fiyatı yükselmemiş mal ve hizmet-
leri eski fiyatlarından satın alır-
lar. Malları satın aldıkları gruplar 
ise elde ettikleri parayı başka mal 
ve hizmetlerin satın alınmasında 
harcarlar. Para ile mallar arasın-
daki bu döngü fiyatların kademe 
kademe yükselmesiyle devam 
eder. Mal satın alan her bir grup, bir 
öncekilerden daha yüksek fiyat-
lardan satın alır. Hume bu akımın 
olumlu olduğu düşüncesindedir. 
Ülkenin genel olarak çalışkanlık ve 
zenginliğinin bu şekilde artacağına 
inanır. Dolayısıyla para miktarın-
daki artışlardan kaynaklanan fiyat 
artışı para miktarındaki artışa katı 
bir şekilde orantılı değildir. Hume 
ülkenin zenginliğinin kaynağının 
sahip olduğu para miktarı ile ya 
da ticaret hacmiyle değil, ürettiği 
mal ve hizmetlere dayalı olduğunu 
aynı Smith gibi ifade eder. Dünya-
daki her şey emekle satın alınır… 
(Hume, 1994: 99).

Hume, ticarete yönelik koru-
macı politikalara yani dönemin 
İngiliz merkantilizmine karşıdır. 
Çünkü ona göre dış ticaret sıfır 
toplamlı bir oyun değildir. Aksine 
Hume’a göre dış ticaret vatandaş-
ların kendi ülkelerinde olmayan 
mallara erişme imkânını arttırır. 
Ancak her ne kadar bir serbest 
ticaret savunucusu gibi de dursa 
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tam olarak serbestlik yanlısı de-
ğildir. Çünkü ticarete yönelik bazı 
vergilerin faydalı olacağını düşü-
nür:

Alman kumaşına konacak bir 
vergi, yerli üretimi teşvik eder, 
böylece insanımızı ve sanayimi-
zi birkaç katına çıkarır. Brandy’ye 
konacak bir vergi rom satışlarını 
arttırır, güney kolonilerimizi des-
tekler. Vergi konması gerektiğinde 
bu verginin ithal mallardan alın-
ması daha uygundur. Bu saye-
de limana girdiklerinde onlardan 
kolaylıkla vergi kesilebilir (Hume, 
1994: 148).

Görüldüğü üzere Hume’un 
merkantilizm eleştirisi ile Smith’in 
merkantilizm eleştirisi temelde 
aynı noktadan türemektedir. Her 
ikisi de Merkantilistleri eleştirirler 
ve zenginliğin kaynağının ticarette 
değil üretime olduğunu savunur-
lar. O halde Hume’u liberal yapan 
onun asıl altın giriş çıkışlarına kar-
şı serbestiyi savunmasıdır (Yıl-
maz, 2010: 16). Her ne kadar Hume 
Smith’e nazaran tüccarlara ve ti-
cari faaliyete daha fazla önem ver-
se de aslında teorisinin temelinde 
üretim yer almaktadır.  Ticaretle 
ülkede üretilen mallardan, tüke-
tilebilecek olanından fazlası değiş 
tokuş edilir. Dolayısıyla ülkeler 
artıklarını ihraç etmiş olurlar. Ba-
rış zamanlarında tarımla uğraşan 
kesim tarımdaki artıklarını imalat 
sektörüne aktarır. Savaş zaman-
larında ise bu artık orduya ya da 

donanmaya aktarılır. Ülke tüke-
tebileceğinden fazlasını üretebili-
yorsa, güçlüdür. İthalatla ülke yeni 
üretilecek mallar için materyal 
tedarik etmiş olur, ihracatla yerli 
üretimin fazlası satılmış olur, böy-
lece devletin gücü ve vatandaşla-
rın refahı artar. 

Hume politik olarak ılımlı gö-
rüşlere sahiptir, söz konusu ılımlı 
yaklaşımını çeşitli konularda gör-
mek mümkündür. İktisadi geliş-
meyle bireysel özgürlük arasında 
ilişki kurduğu için bir anlamda 
Smith’in öncülü olarak görülebi-
lir. Hume ekonomik gelişmişlik 
ile parlamenter sistem arasında 
bir korelasyon olduğunu düşünür. 
Ekonomi geliştikçe parlamen-
ter sistemin hayata geçeceğini ve 
parlamenter hükümetin güçle-
neceğini ve böylece etkili bir orta 
sınıfın ortaya çıkacağını düşünür. 
Söz konusu orta sınıf bir tiranlık 
oluşturmaz aksine ılımlıdır ve adil 
yasalar ve mülkiyetin güvence al-
tına alınması taleplerinde bulunur. 

Sonuç olarak Hume gerek siyasi 
gerek iktisadi konularda ılımlı gö-
rüşlere sahip bir düşünürdür. Para 
miktarında ılımlı bir artış, düşük 
bir enflasyon oranı, ticaretin önün-
deki engellerin kaldırılması, üreti-
mi teşvik edecek ılımlı politikalar 
ve tüm bunları mümkün kılacak 
ılımlı bir yönetim sistemi olmasını 
ister. Bu bileşke Hume’a göre hem 
üretimi hem de ticareti geliştirerek 
ülke refahını arttırır. Bu bağlamda 
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Hume’un kendisinden sonra yazan 
Smith için önemli bir öncül oldu-
ğu ifade edilebilir. Hume’un mer-
kantilizm eleştirileri ve liberal bir 
ticaret savunusu, onun hem İskoç 
Aydınlanma düşüncesinin önemli 
figürlerinden birisi olmasını sağ-
lar, hem de Adam Smith’in Ulus-
ların Zenginliği’ne giden yoluna en 
önemli kaldırım taşlarını döşer.

2. ADAM SMITH (1723-1790)
Fransız ve Amerikan aydınlan-

ması ile sıkı bir ilişkisi olan İskoç 
aydınlanmasının, anahtar figür-
lerinden birisi olan Adam Smith 
(Griswold, 1999: 7), 5 Haziran 1723 
yılında İskoçya’nın Kirkaldy ka-
sabasında doğar. Doğduğu dönem 
itibariyle sadece Aydınlanma Ça-
ğı’na değil, aynı zamanda İngilte-
re’de yaşanan Sanayi Devrimi’nin 
başlangıç aşamalarına da tanıklık 
eder. Bu da onun aydınlanma fel-
sefesinden etkilenme ve onu etki-
leme alanına doğrudan yansır. Çok 
sıra dışı bir hayatı olmasa da Smith 
Ulusların Zenginliği(3) ile büyük bir 
üne kavuşmasının yanında, bu 
kitabıyla birlikte ekonomi politiğe 
yaptığı muazzam katkıyla ve ge-
liştirdiği teoriyle aydınlanma fel-
sefesi düşünürleri arasında ken-

dine önemli bir yer edinir. Smith’in 
geliştirdiği bu teorinin üç temel 
dayanak noktası vardır. Bunlardan 
birincisi tarihsel süreçte ele aldı-
ğı iktisadi gelişme teorisi, ikincisi 
değer teorisi, üçüncüsü ise ahlak 
teorisidir. Smith bu üç teoriyle bazı 
soruların cevaplarını arar. Söz ko-
nusu cevaplar ilerleyen bölümler-
de açıklanmaya çalışılacaktır.

2.1. İktisadi Gelişme Teorisi 
Smith tarihsel gelişme teorisi 

ile iktisadi gelişme sürecini adeta 
determinist olarak kabul edile-
bilecek bir tarzda ele almaktadır. 
Smith’in sorusu basit ama cevabı 
oldukça karmaşıktır. “Tarihsel ge-
lişme sürecinde nasıl olur da dö-
nemin sıradan bir emekçisi, dünün 
zenginliği ve gücü elinde barındı-
ran bir kabile reisinden daha iyi bir 
konumda yaşamını sürdürmekte-
dir?” Bu sorunun cevabı, Smith’in 
daha sonra dört safha teorisi ola-
rak isimlendirilen iktisadi gelişme 
teorisinde gizlidir. 

2.1.1. Dört Safha Teorisi
Smith toplumların evriminin 

mülkiyet yapılarına göre farklıla-
şan dört safhadan geçtiğine daya-
nan ve ilk kez Adam Ferguson(4), 
Thomas Reid(5), ve Sir James Steu-
art(6) gibi farklı İskoç aydınlanma 

3  Çeşitli düşünürler Ulusların Zenginliğinin önemini 
şu ifadelerle vurgularlar: Smith’in 1776’da yayınladığı 
Ulusların Zenginliğinin Doğası ve Nedenleri Üzerine Bir 
İnceleme [adlı eseri], modern iktisadi düşüncede bir 
mihenk taşıdır. (Screpanti & Zamangi, 2005: 68), Ulus-
ların Zenginliği iktisadın ayrı bir bilim yapan gerçek 
bir dönüm noktasıdır (Vaggi & Greonewegen, 2002: 
104)., Ulusların Zenginliği iktisadın doğal düzene ilk 
sistematik uyarlamasıdır (O’Brien, 2004: 35).

4  Essay on the History of Civil Society (1767)
5  Essays on the Active Power of Man (1788)
6  Inquiry into the Principles of Political Economy (1767)
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düşünürleri tarafından dillendiri-
len gelişme kuramından hareket 
etmiştir. Toplumlar sırasıyla Avcı 
toplayıcılık, Otlakçılık, Tarım saf-
halarından geçerek içinde yaşadığı 
dönemi ifade ettiği Ticaret safha-
sına ulaşmışlardır. Yani Smith’e 
göre “büyük toplum”a giden yolda 
aşılması gereken safhalar bulun-
maktadır.

Avcı-Toplayıcılık Safhası: Bu 
safha, toplumun en ilkel ve vahşi 
(Smith, 1977: 922) safhasıdır. İn-
sanların temel dürtüleri hayatta 
kalmaktır ve doğanın nimetleri 
onları asgari düzeyde yaşayabile-
cekleri bir ortamla baş başa bırakır. 
Bu anlamda yaşam faaliyetlerini 
geçimlik düzeyde sürdürebilir-
ler. Ağaçlarda ve mağaralarda tek 
başlarına ya da küçük topluluklar 
halinde yaşarlar. Ancak temelde 
herkesin kendinden sorumlu ol-
duğu söylenebilir ve dolayısıyla 
bu safhada özel mülkiyet ve buna 
bağlı olarak güç ilişkileri söz ko-
nusu değildir. Vahşi hayvanları taş 
vb. bir teknoloji ile öldürerek ve sa-
dece doğanın verdiği gıdaları top-
layarak yaşamın devam ettirildiği 
bu safhada doğal olarak genel bir 
yoksulluğun olduğu kolaylıkla ifa-
de edilebilir ve yaşam tarzlarından 
dolayı bu yoksulluğun herkes için 
eşit düzeyde olduğu da belirtilebi-
lir. Kısacası ilkel ve vahşi yaşamda 
geçimlik düzeyde hayatını idame 
ettirmeye çalışan insanlar arasın-

da eşitlik söz konudur. Smith bu 
safhaya daha çok Kuzey Amerika 
yerlilerinin örnek gösterilebilece-
ğini belirtir.(7) 

Otlakçılık Safhası: Bu safhaya 
Smith Tatar ve Arap kabilelerini 
örnek olarak gösterir. Birlikte ya-
şamın yoğun olarak başladığı an-
cak buna karşın yerleşik hayatın 
olmadığı bir safha olarak Otlakçı-
lıktan bahseder. Kabilede yaşayan 
insanların tek geçim kaynağı hay-
vancılıktır. Tek geçim kaynağını 
hayvancılık olarak sunsa da bu 
safhada az da olsa ekme-dikme 
anlamında tarımsal faaliyetin ol-
duğunu da belirtir. Ama en önemli 
faaliyetleri vahşi hayvanları ev-
cilleştirmek (Smith, 1978: 15) olan 
Tatar ve Arap kabileleri geçimle-
rini yine kendi sürüleriyle (Smith, 
1978: 15) sağlarlar. Bu sebeple bu 
safhada kısmen de olsa özel mül-
kiyetten söz etmek mümkündür. 
Çünkü her ne kadar göçebe bir 
hayatları da olsa, insanların sahip 
oldukları hayvanlar aynı zamanda 
onların özel mülkleridir. Özel bir 
mülkün olması doğal olarak onu 
koruyacak bir mekanizma gerek-
tirir. Bu mekanizma örfi olarak or-
taya çıkar ve söz konusu mülkün 
çalınması durumunda örfi olarak 
bu mekanizmanın yarattığı ceza 
uygulanır. Tatar kabilelerinde hır-

7  Brewer (2008: 8)’a göre Adam Smith herhangi bir 
arkeolojik bulgu olmaksızın, sadece yazılı kaynak-
lardan hareketle bu aşamanın varlığından bahseder.
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sızlığın cezası ölümdür. Buradan 
hareketle bu safhada toplumsal 
hayatı düzenleyen örfi de olsa bir-
takım kuralların varlığından söz 
etmek mümkündür. 

Tarım Toplumu Safhası: Smith 
tarım toplumu safhasında feoda-
lizmi anlatır. Smith’e göre bu saf-
hanın önceki safhalardan temel 
farkı, yerleşik hayatın başlama-
sıdır. Avrupa coğrafyası artık kan 
soylu beylerin hâkim olduğu bir 
şekilde, en üste tanrıdan aşağıya 
doğru birtakım yükümlülükler ve 
sözler karşılığında iç içe geçmiş bir 
yapıda dokunur. Kısacası feoda-
lizm olarak adlandırılan bu safha-
da, yerleşik hayat birikim ve dola-
yısıyla özel mülkiyet vardır. Ancak 
burada ortaya çıkan özel mülkiyet 
tipi, bir sonraki safha olan ticari 
toplumun mülkiyet tipinden daha 
farklıdır. Tüm topraklar aslında en 
üst Lord olan tanrıya aittir. Aşağıya 
doğru emanet mülkiyet anlayışı ile 
tüm topraklar paylaştırılır ve iç içe 
geçer. Dolayısıyla mutlak anlam-
da bir özel mülkiyetten söz etmek 
mümkün değildir. Toprakların kul-
lanım hakkı babadan oğula geç-
mektedir ve toprakta çalışan serf-
ler de toprağa bağlı olarak yaşarlar. 
Dolayısıyla böyle bir ekonomi ken-
di içinde kapalıdır ve çözülmesi 
için de dışsal bir şok gerekmekte-
dir. Söz konusu dışsal şok, kentle-
rin ortaya çıkması, kent pazarları-
nın cazibesi ve toprak beylerinin, 

malikânelerini terk edip şehirlere 
yerleşmeye başlamaları şeklin-
de özetlenebilir. Kısacası kentler 
ve ticaretin canlanması ile tarım 
toplumu safhası yavaş yavaş sona 
ererek ticaretin yoğun olduğu yeni 
bir safhaya geçilir.    

Ticari Toplum Safhası: Smith’in 
de içinde yaşadığı bu safhada, ta-
rım toplumundan ticari topluma 
geçiş sürecini, kendi içinde yaşa-
dığı dönem olmasının avantajıyla 
Smith doğrudan gözlemleme ola-
nağı elde eder. Dolayısıyla bu safha 
dönem itibariyle, toplumun geldiği 
nihai safhadır. Smith’in [tarih ku-
ramının] ilk üç safhasında top-
lumlar geliştikçe, her bir safhada 
yeni bir yiyecek kaynağı eklenir. 
[Ancak] Tarım toplumuyla ticari 
toplum arasındaki ilişki, ticari top-
lum safhasında yeni bir geçimlik 
kaynak eklenmediği için farklıdır 
(Brewer, 2008: 14,15). Kısacası ti-
cari toplum safhasına gelinceye 
kadar geçilen safhalarda, insan 
geçimi için gerekli kaynakların 
üretimi tamamlanır. Bu anlamda 
ticari toplum safhasında geçimlik 
yani gıda üretimi anlamında yeni 
bir kaynak ortaya çıkmaz. Ancak 
ticari toplum safhasında büyük bir 
değişim gerçekleşir. Söz konusu 
değişimin ekonomide yaygın bir 
parasallaşmanın ortaya çıkması-
dır. Bu parasallaşmadan kastedi-
len üretim ilişkilerinin değişme-
sidir. Eskiden geçimlik düzeyde 
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yapılan tarımsal faaliyetlerde şim-
di bir artış yaşandığı için, tarımsal 
ürün fazlası elde edilir. Geçimlik 
yani kullanım değeri elde etmeye 
yönelik üretimden, pazara yönelik 
yani mübadele değeri elde etmeye 
yönelmiş bir üretimle bu safha-
da karşılaşılmaktadır. Söz konusu 
pazar, iktisadi artığın yoğun olarak 
mübadele edildiği büyümeye baş-
layan Avrupa kentlerinde varlık 
gösterir. Üretilen ürünlerin Avrupa 
kent pazarlarında mübadele edil-
meye başlaması önce iç pazarda, 
daha sonra da dış pazarda tica-
reti geliştirir ve kentlerle ülkeler 
bu pazar ağı ile adeta birbirlerine 
bağlanırlar. Smith’in gözlemlediği 
dünyanın belki de en büyük artı-
sı bu noktada ortaya çıkmakta-
dır. Ticaretle elde edilen gelirlerin 
zaman içinde artmaya başlaması 
kentleri, varlıklı toprak sahipleri 
için cazibe merkezi haline getirir. 
Bütün bu gelişmeler, varlıklı top-
rak sahiplerinin malikânelerini 
satarak ya da kiralayarak kentlere 
taşınmalarına ve topraklarında bir 
nevi köle durumunda olan serflere 
özgürlüklerini vermelerine neden 
olur. Tarımsal üretimden elde edi-
len fazlanın şehirde mamul mala 
dönüşmesiyle eski üretim ilişkileri 
de tamamen değişir. Tarım safha-
sında geçilen yerleşik hayatın özel 
mülkiyetin gelişimine yaptığı etki 
ticaret toplumunda kendini daha 
çok gösterir. Artık piyasaların, özel 
mülkiyetin ve mübadelenin hâkim 

olduğu bir dünya tablosu ile karşı-
laşılır. Bu noktada söz konusu yeni 
üretim ilişkilerini düzenleyen dev-
let ve kurumları da ortaya çıkar. 
Smith içinde yaşadığı bu safhayı, 
yani değişen üretim ilişkilerinin 
çerçevesini teorik olarak çizer.  
Smith’e göre bu safhadaki Bir ülke 
besleyebileceği kadar sürüye sa-
hiptir, geçinmek için gereken bü-
tün buğday ve diğer girdileri kendi 
topraklarında üretebilir ve … fazla-
dan üretiminin … olabildiği kada-
rını ihraç ya da mübadele edebilir, 
[kısacası] gücünü toplumun refa-
hı ve huzuru için kullanır (Smith, 
1978: 16). Bu dört safha teorisinin 
gelinen bu son safhasındaki toplu-
ma kapitalist toplum demek yanlış 
olmaz.

2.2. Değer Teorisi
Smith’in resmettiği üretim iliş-

kileri, sınıflı kapitalist toplumun 
üretim ilişkileridir. Smith’in ele al-
dığı söz konusu sınıflar; sırasıyla 
toprak sahipleri, sermaye sahipleri 
ve işçilerdir. Bu sınıflar sahiplikle-
rinden ötürü toplumsal üretimden 
sırasıyla, rant, kâr ve ücret geliri 
elde ederler. 

Smith’in iktisadi gelişme teo-
risinde görüldüğü üzere her yeni 
safhaya geçildiğinde, insanların 
birbirlerine olan bağımlılıkları ar-
tar ama bununla birlikte doğaya 
olan bağımlılıkları da azalır. Kapi-
talist toplum safhasına gelindiğin-
de ise önemli bir aşama kaydedil-
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miş olur. Kapitalist toplumun ayırt 
edici özelliği çalışanların karşılı-
ğında elde ettikleri bir şeyler olma-
sı ve bunun sonucunda toplumda 
çalışkanlığın artmasıdır. Böylece 
insanlar daha çok üretim yapar-
lar ve ulusun zenginliği de artar. 
Ancak zenginliğin artması sadece 
insanların çalışkanlığıyla sağla-
namaz, bu çalışkanlık iş bölümü 
ve uzmanlaşmayla da artmak zo-
rundadır. Burada Smith iş bölümü 
ve uzmanlaşmayı iki açıdan ele 
alır; birincisi kırsal tarımla kentsel 
imalat arasındaki iş bölümü ve uz-
manlaşma, ikincisi fabrika içindeki 
iş bölümü ve uzmanlaşmadır. 

n Kırsal Kesimle Kentsel 
İmalat Arasındaki İş bölümü ve 
Uzmanlaşma 
Smith’in dört safha teorisinde 

görüldüğü üzere tarımdan sonra 
gelinen ticari toplum safhasında 
tarımsal artık kentlerdeki üretim 
atölyelerinde mamul mallara dö-
nüşür, bunun sonucunda ise dış 
ticaret gelişir. Ancak dış ticaretten 
önce kentle kırsal kesim arasında 
bir mübadele ilişkisinin geliştiril-
mesi gerekir. Söz konusu müba-
dele ilişkisi yerleştiğinde kırsal 
kesimle kentsel imalat arasındaki 
iş bölümü de gerçekleşmiş olur. 
Bunun sonucunda mamul malların 
üretildiği fabrikalarda iş bölümü ve 
buna bağlı olarak uzmanlaşmanın 
gerçekleşmesi toplumun refahının 
ve zenginliğinin artmasına olanak 
tanır.

n Fabrikadaki İş Bölümü ve 
Uzmanlaşma
Burada üretimin artması için 

işin küçük parçalara ayrılması ge-
rektiğini ifade eden Smith, bu du-
rumu meşhur toplu iğne örneğin-
den hareketle açıklar: 

[Toplu iğne yapımı için] yetiş-
memiş ve [bu iğnelerin yapımında 
kullanılan] makineleri kullanma-
yı bilmeyen bir işçi, elinden gelen 
bütün çabayı da sarf etse, bir gün-
de ancak bir iğne yapar ama yirmi 
iğne yapamaz. Ama iş, [iş bölümü] 
ile yürütülünce, birçok alt kola ay-
rılır. Bir işçi teli çekip gerer, diğeri 
teli düzeltir, bir üçüncüsü teli ke-
ser, bir dördüncüsü ucunu sivriltir, 
bir beşincisi iğnenin başının ge-
çebilmesi için tepesini ezer. İğne-
nin başının yapılması iki ya da üç 
ayrı işlem daha gerektirir, iğnenin 
başını tepesine takmak, iğneleri 
ağartmak ayrı birer iştir, iğneleri 
kâğıda dizmek bile başlı başına bir 
zanaattır ve toplu iğne yapımı yak-
laşık olarak on sekiz ayrı işleme 
bölünür. Bazı fabrikalarda bütün 
bu işlemleri farklı işçiler yapabi-
lirken, diğerlerinde aynı işçi bu iş-
lemlerin ikisini ya da üçünü birden 
yapabilir. Ben bu tip yani sadece 
on işçinin çalıştırıldığı ve bu yüz-
den işin iki ya da üç kola ayrılabil-
diği küçük bir manifaktür gördüm. 
Fakir olmalarına ve gerekli malze-
meler açısından kötü bir şekilde 
donatılmalarına rağmen işçiler sıkı 
çalıştıklarında günde yaklaşık on 
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iki libre iğne yapabiliyorlardı. Her 
librede dört binden fazla orta bü-
yüklükte iğne vardı. Yani bu on işçi 
günde kırk sekiz binden fazla iğne 
yapabiliyordu. Dolayısıyla bir işçi 
günde yaklaşık dört bin sekiz yüz 
iğne üretebilmekteydi. Eğer bir-
birlerinden bağımsız çalışsalardı 
ve bu iş için yetişmemiş olsalardı, 
muhtemelen günde yirmi iğne bile 
yapamayacaklardı (Smith, 1977: 
18-19).

Yukarıdaki uzun alıntıda gö-
rüldüğü üzere, Smith’e göre iş 
bölümünden kaynaklanan ve-
rimlilikteki ve üretimdeki artışın 
temelde üç nedeni vardır. Bu ve-
rimlilik artışının sebeplerinden 
biri iş bölümünden önce işçinin bir 
işten diğerine geçerken kaybettiği 
zamanı iş bölümü ile birlikte ka-
zanmasıdır. Bir işin tüm alt alanla-
rını tek bir işçi yaptığında işçi, her 
bir alt alanda farklı yerde ve farklı 
aletler kullanmak zorundadır. Ge-
rek yer gerekse alet değiştirme 
zaman almaktadır. Dolayısıyla işçi 
işin bütününe değil de tek bir alt 
alana odaklandığında yer değiş-
tirmeden ve alet değiştirmeden 
kaynaklanan zaman kayıpları or-
tadan kalkacaktır. Bir diğeri, işçi 
işin daha minimal olan noktaları-
na odaklandığı için uzmanlaşarak 
hız kazanmasıdır. İşin alt alanına 
odaklanan işçinin bir anlamda be-
ceresini artacaktır. İş küçük par-
çalara ayrıldıkça her bir küçük 
parçaya odaklanan işçi, bütünü 

yapmaya çalışan işçiye göre beceri 
kazanır. Son olarak ise daha mini-
mal bir işe odaklanan işçi zaman 
tasarrufuyla birlikte işini kolay-
laştıracak yeni yöntemler ve hatta 
aletler geliştirebilir. Dolayısıyla işin 
alt alanlarına odaklanan işçinin 
bir yandan becerisi artarken öte 
yandan işini hızlandıracak aletler 
ve üretim yöntemleri bularak bir 
anlamda teknolojik gelişmelere 
kapı aralamış olur. Yani Smith’e 
göre teknolojik gelişme iş bölümü 
ile birlikte hızlanmaktadır. Döne-
min İngiltere’sinde üretimdeki ve 
verimlilikteki artışların ana nedeni 
budur. Üretim artınca zenginlik de 
artar, Smith’in inancı ise ülkenin 
genel olarak zenginliği artınca bu 
zenginliğin toplumun her kesimine 
yayılacağı yönündedir, dolayısıyla 
başta sorduğu sorunun cevabı da 
kendi kendine ortaya çıkar. Tarih-
sel süreçte iktisadi gelişme aşa-
masında gelinen en üst nokta olan 
ticari toplum safhasında yaşayan 
herhangi bir emekçi, otlakçılık 
safhasındaki bir kabile reisinden 
çok daha iyi bir konumda yaşamını 
sürdürür. 

Görüldüğü üzere Smith her ne 
kadar tarım toplumdan ticari top-
luma geçiş aşamasında kent ve 
pazarlara büyük önem verse de 
Smith’in genel gelişme teorisinin 
merkezinde üretim yer almakta-
dır. Smith üretime odaklanmış ol-
duğu için ona göre bir ulusun zen-
ginliğinin tek ölçütü o ulusun sahip 
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olduğu emek miktarı olmaktadır. 
Smith’in kendi sözleriyle ifade edi-
lecek olursa; 

Emek, bütün mallara ödenen ilk 
fiyat, gerçek satın alma parasıdır. 
Dünyanın bütün serveti altın ve 
gümüşle değil emekle satın alınır(8) 

(Smith, 1977: 51).
Smith, üretim sürecinin salt 

insan emeğine bağlı olduğunun 
altını çizerek değer teorisinin mer-
kezine emeği yerleştirir. Öncelik-
le değerin kaynağı meselesini ele 
alır. Ama ondan da önce kendisini 
değeri tanımlamak zorunda hisse-
der. Elmas su paradoksundan ha-
reketle değeri kullanım ve müba-
dele değeri olarak ikiye ayırır.

Değer kelimesinin iki farklı an-
lamı vardır, bazen bazı nesnelerin 
faydasını gösterirken, bazen bu 
nesnelere sahip olmayla elde edi-
len satın alma gücünü ifade eder. 
[Bu iki anlam] kullanım değeri ve 
değişim değeridir. En büyük kulla-
nım değerine sahip nesneler çoğu 
kez çok az değişim değerine sa-
hipken ya da hiç değişim değerle-
ri yokken, aksine çok az kullanım 
değerine sahip nesneler en büyük 
değişim değerine sahiptir. Hiç-
bir nesne su kadar yararlı değildir 
ama suyun karşılığında çok az şey 
satın alınabilir. Elmas suyun aksi-

ne kullanım değeri çok az olması-
na rağmen karşılığında birçok mal 
mübadele edilebilir (Smith, 1977: 
48). 

Bu ifadesinin ardından kulla-
nım değerini bir kenara bırakır, 
çünkü malın faydasının mübadele 
fiyatını belirlemede etkisi olmadı-
ğını düşünür ve dolayısıyla doğ-
rudan mübadele değerine yöne-
lir. Mübadele değerini açıklarken 
toplumu iki safhaya ayırır. Birincisi 
toplumun o ilkel ve vahşi hali de-
diği doğal toplum safhası iken di-
ğeri toprağın özel mülk edinildiği, 
sermayenin bazı insanların elinde 
biriktiği ticari toplum safhasıdır. 
Smith’in iktisadi gelişmeyi ele al-
dığı dört safhalı tarih teorisi bir 
şekilde değer teorisini ele alırken 
de karşımıza çıkmaktadır. Değe-
rin kaynağı meselesini Smith, ilkel 
toplum safhasında kunduz geyik 
örneği ile şu şekilde ele alır: 

… eğer bir avcı toplumunda, bir 
kunduzun öldürülmesi için gerekli 
olan emek, bir geyiğin öldürülmesi 
için gerekli olan emeğin iki katıysa, 
doğal olarak bir kunduz iki geyikle 
mübadele edilir ya da bir kunduz 
iki geyik değerindedir. Genellikle 
iki günlük ya da iki saatlik emek 
üretimi, bir günlük ya da bir saatlik 
emek üretiminin iki katı değerin-
dedir (Smith, 1977: 73).

Toplumun o ilkel ve vahşi ha-
linde kunduz geyik örneğine göre 
mübadele değerinin belirleyicisi 
harcanan emek zamandır. Kısa-

8  Burada Smith, sadece değer teorisinin özüne vur-
gu yapmaz, aynı zamanda merkantilist politikaları da 
eleştirir.  Bu eleştirisi de sadece bu ifadesiyle kalmaz, 
Ulusların Zenginliği’nin dördüncü kitabında, merkan-
tilist politikalara yönelik eleştirilerini Ekonomi Politik 
Sistemler Üzerine adlı bölümde ayrıntılı bir şekilde 
ifade eder.
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cası malların üretiminde harcanan 
emek zaman toplumun o ilkel ve 
vahşi halinde mübadele değeri-
nin temel belirleyeni olmaktadır. 
Ancak gelişmiş toplumlarda yani 
toprağı özel mülk edinmiş, ser-
mayenin belli kesimin elinde yo-
ğunlaştığı toplumlarda avcı, top-
rak sahibinin toprağını, sermaye 
sahibinin de sermayesini kullan-
dığı için onlara da bir pay vermek 
durumundadır. Yani toplumun bu 
gelişmiş aşamasında değerin be-
lirleyicileri emekçinin aldığı ücret, 
toprak sahibinin aldığı rant ve ser-
maye sahibinin aldığı kârdır. Buna 
literatürde toplama teorisi denil-
mektedir. Bu noktada toplumun 
gelişmiş aşamasında Smith’in 
emek değer teorisinden kısmen 
uzaklaştığı iddia edilebilir. Çünkü 
değerin belirleyicisi net bir şekil-
de toplumun o ilkel ve vahşi ha-
linde harcanan emek zaman iken, 
sermaye ve toprağın devreye gir-
mesi ile artık değerin belirleyicisi 
emek zaman olmaktan çıkarak 
ücret, kâr ve rantın toplamına eşit 
olur. Bu üçünün toplamı ile de do-
ğal fiyat elde edilir. Piyasa fiyatı ise 
daima doğal fiyatın çekimindedir. 
Smith bu durumu çekim yasası 
analojisiyle anlatır. İktisat bilimi, 
kendisini bir bilim olarak ortaya 
koyarken fiziğe öykünür. Smith 
de bu noktada Newton’un görüş-
lerinden hareket ediyor izlenimi 
uyandırır. Smith’in analizinde de 
doğal fiyat bir anlamda yer çekimi 

gibidir. Yer çekimi kuvveti nasıl 
maddeleri kendisine doğru çeki-
yorsa doğal fiyat da piyasa fiyatını 
kendisine doğru çeker. Doğal fiyat 
adeta piyasa fiyatını kendine çe-
ken bir güçtür. Smith bu durumu 
şöyle açıklar:

Öyle ise, denilebilir ki, doğal fi-
yat, bütün mal fiyatlarını sürekli 
kendisine doğru çeken merkezi fi-
yattır (Smith, 1977: 87).

Ancak doğal fiyatın çekim mer-
kezinde olan piyasa fiyatı her za-
man (kısa dönemde) doğal fiyata 
eşit değildir. Çünkü piyasa fiyatı, 
piyasada arz ve talebe göre belir-
lenir. Dolayısıyla piyasa fiyatı doğal 
fiyatın altında ya da üstünde ola-
bilir. Eğer piyasa fiyatı doğal fiyatın 
üstündeyse yani fiyat değerden 
büyükse, orada büyük kâr var de-
mektir ve sermaye de o alana yö-
nelir. Bu durumda malın arzı artar, 
piyasa fiyatı da doğal fiyata doğru 
düşme eğilimine girer. Piyasa fiya-
tının doğal fiyatın altında seyret-
tiği durumda ise sermaye o malın 
üretiminden kaçınır ve malın arzı 
düşer. Piyasada kıtlaşan bu malın 
fiyatı, doğal fiyata doğru yüksel-
meye başlar. Kısacası piyasa fiyatı 
her iki durumda da doğal fiyatın 
çekim merkezindedir.(9) 

Smith değerin kaynağı proble-

9  Bu açıklamadan anlaşıldığı üzere Smith, piyasa 
mekanizmasının işleyişini anlatırken Newton’un 
yerçekimi ilkesine öykünür. İşte bu öykünme kar-
şımıza görünmez el metaforunu çıkarır. Yani Smith, 
yerçekiminin yerine görünmez eli koyar. Daha doğru 
sözlerle ifade etmek gerekirse; piyasa fiyatının doğal 
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mini yukarıda ifade edildiği şekilde 
ele aldıktan sonra değere ilişkin bir 
diğer probleme, yani değerin öl-
çüsü problemine değinir. Smith’in 
analizinde her ne kadar … emek 
bütün malların değişim değerinin 
tek ölçüsü olsa da bu [malların] de-
ğeri çoğunlukla emekle ölçülemez 
(Smith, 1977: 51). Bu sebeple Smith, 
değer için değişmez bir ölçü ara-
yışına girer. Bütün ölçülerin ortak 
özelliği her yerde aynı olmalarıdır, 
yani değerin değişmez bir ölçüsü 
olmak zorundadır. Smith değerin 
ölçüsü olarak önce parayı ele alır. 
Paranın tarihinden yola çıkarak bir 
anlatım yapar. Bu anlatımın sonu-
cunda da paranın değerinin zama-
na ve mekâna bağlı olarak değiş-
tiğini, bu sebeple değerin ölçüsü 
olamayacağını ifade eder:

… başka her mal gibi altın ve 
gümüşün de değeri değişir; bazen 
ucuzlayıp bazen pahalılaşır… ayak, 
kulaç ya da avuç gibi kendi boyu-
tu değişen bir miktar hiçbir zaman 
diğer şeylerin bir ölçüsü olamazsa, 
kendi değeri sürekli değişen bir 
mal da diğer malların bir ölçüsü 
olamaz (Smith, 1977: 53-54).

Smith, paranın ardından tahılı 
ele alır. Çünkü Smith (1977: 56)’e 
göre, tahıl cinsinden rant değeri-
ni para cinsinden ranta göre daha 

iyi korumaktadır. Dolayısıyla tahıl, 
paraya göre daha iyi değer ölçüsü-
dür. Tahıl aynı zamanda dönemin 
koşullarında geçimlik ücret düze-
yini de belirlediği için önemli bir 
maldır. İnsanların geçimlik düze-
yini belirleyecek olan tahıl miktarı 
yıldan yıla değişmeyeceği için de 
değer için bir ölçü kabul edilebi-
lir. Yani insanlar bu sene ne kadar 
tahılla doyuyorlarsa seneye de 
aynı miktarda tahılla doyacakları 
ve tahıl miktarında bir değişim ol-
mayacağı için geçimlik ücretler de 
yıldan yıla sabit kalacaktır. Ancak 
tahıl uzun dönemde kendi değeri 
değişmeyen bir maldır. Kısa dö-
nemde değeri değişir, bundan do-
layı Smith tahılı da bir ölçü kabul 
etmez. Kendi sözleriyle ifade edile-
cek olursa;

Emeğin fiyatı, tahılın para cin-
sinden fiyatıyla birlikte yıldan yıla 
dalgalanmaz… [tahılın] sadece ge-
çici fiyatına değil aynı zamanda 
ortalama fiyatına da uyum sağlar. 
… Gümüşün değerinde yüzyıldan 
yüzyıla büyük değişiklikler ya-
şanmasına rağmen, [onun değeri] 
yıldan yıla nadiren değişir, ama 
sıklıkla yıldan yıla değeri aynı kalır 
ya da çok az değişir. Tahılın orta-
lama fiyatı ise uzun bir dönem bo-
yunca değerini korumaya devam 
eder… Bu arada tahılın geçici fiyatı 
sıklıkla bir yıl bir önceki yıla göre 
iki katına çıkabilir… (Smith, 1977: 
58).

Nihai olarak Smith (1977: 59) 

fiyattan yüksek olduğu malların üretimine doğru ka-
yan sermayenin tek amacı kâr maksimizasyonudur. 
Bu güdüyle hareket eden sermaye amaçlamadığı bir 
şekilde malın arzının artmasına ve fiyatının doğal fiyata 
doğru yaklaşmasına sebep olur. Bunu sağlayan güce 
Smith görünmez el der.



16

Emek, açıkça görüldüğü üzere 
değerin tek, evrensel ve kesin öl-
çüsüdür ya da her yerde ve her 
zaman diğer malların değerlerini 
birbirleriyle karşılaştırılabilecek-
leri tek standarttır diyerek değe-
rin değişmez ölçüsünü belirler. 
Bu ölçüye literatürde kumanda 
emek adı verilir. Kumanda emek, 
bir insanın ürettiği bir mal karşılı-
ğında satın aldığı malda harcanan 
emektir. Yani bir insan emek sarf 
ederek bir mal üretir ve bunu sa-
tar, karşılığında kendi ihtiyacı olan 
bir mal satın alır. Ancak satın al-
dığı malda harcanan emek kendi 
ürettiği maldaki emeğe denk ya da 
bu emekten fazla olmalıdır. Daha 
doğru bir ifadeyle; herhangi bir 
malın o mala sahip olan ve o malı 
sadece kullanmak ya da tüketmek 
değil, aynı zamanda diğer mallarla 
değişmek isteyen bir insan için de-
ğeri, [o malın içerdiği]emek mik-
tarına eşittir. [Bu emek miktarı] o 
insana [diğer malları] satın alma ya 
da kumanda etme olanağı sağlar. 
Dolayısıyla emek bütün malların 
değişim değerinin tek ölçüsüdür 
(Smith, 1977: 50). Smith kumanda 
emekle birlikte değer için değiş-
mez bir ölçü bulduğunu düşünür, 
yani fiyatı yine fiyatla açıklar.

2.3. Ahlak Teorisinin Ekonomik 
Temelleri
Smith’in ahlak teorisine onun 

diğer büyük eseri Ahlaki Duygular 
Kuramı ile başlamak gerekir, an-

cak burada Ahlaki Duygular Kura-
mı’ndan önce görünmez el meta-
foru ele alınacaktır. Çünkü Ahlaki 
Duygular Kuramı ve Ulusların Zen-
ginliği kitaplarında çizilen birey 
modellerinin, iddia edildiği gibi bir 
Adam Smith problemine yol açıp 
açmadığı, yani Smith’in kendi için-
de bir tutarsızlık olup olmadığı gö-
rünmez ele dayandırılarak açık-
lanmaya çalışılacaktır.

2.4. Görünmez El
Adam Smith, kendisiyle birlik-

te anılan görünmez el kavramını 
aslında toplamda üç kere kullanır. 
Bu üç kullanım Smith’in Astrono-
mi Tarihi, Ahlaki Duygular Kuramı 
ve Ulusların Zenginliği adlı eser-
lerinde mevcuttur. Bu durumda 
öncelikle bu üç kullanımı Smith’in 
kendi sözlerinden yola çıkarak an-
latmak gerekir. 

Astronomi Tarihinde Smith, 
görünmez eli doğa olaylarını dü-
zenleyen bir nevi Tanrı(10)nın eli gibi 
açıklar. Ona göre ilk çağlarda ilkel 
insanlar doğa olaylarının neden 
gerçekleştiğini anlayamazlar hatta 
doğa olaylarından korkarlar. On-
lar doğa olaylarını gerçekleştiren 
gücün ilahi bir kaynağı olduğunu 
düşünürler. Smith bu noktada ilkel 
insanları hem meraksız ve hem de 
korkak oldukları için eleştirir. 

10  Burada Tanrı dinlerdeki gibi insanları yoktan var 
eden ilahi bir güç olarak değil, doğa olaylarını düzen-
leyen ve o dönemde ilkel insanların açıklayamadığı 
bir güce atıf yapmak amacıyla kullanılır. Yani Teist 
değil Deist bir yaklaşım söz konusudur.
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Güzelliği ya da büyüklüğüyle, 
faydası ya da zararıyla doğanın her 
nesnesi ve [bu nesnelerin] düzenli 
olmayan hareketleri görünmez ve 
tasarımcı bir güçle desteklenir… 
Doğaları gereği ateş yanar ve su 
ferahlatır, ağır cisimler düşerler 
ve daha hafif olanları yukarı doğru 
hareket ederler, Jüpiter’in görün-
mez eli bu meseleleri anlamak için 
çalışmaz (Smith, 1980: 49-50).

Ahlaki Duygular Kuramında 
görünmez el, zenginlerin bencil 
davranışları sonucu farkında ol-
madan, amaçlamadan toplumun 
çıkarına nasıl hizmet ettiklerini 
açıklamak için kullanılır. 

Zenginler yoksullara göre daha 
fazla tüketirler ve bencillik ve aç-
gözlülüklerine, sadece kendi çıkar-
larını düşünmelerine, çalıştırdıkla-
rı binlerce işçiden bekledikleri tek 
şey kendi gururları ve doyumsuz 
arzularını memnun etmeleri olma-
sına rağmen, yoksullarla üretimin 
bütün nimetlerini paylaşırlar. Eğer 
dünya, üzerinde yaşayanlar ara-
sında eşit bölüşülmüş olsaydı ola-
cak olan dağılımın hemen hemen 
aynısını [zenginler] görünmez el 
sayesinde, amaçlamadan ve iste-
meden yaparlar ve [böylece] top-
lumun çıkarlarına hizmet ederek 
insanların çoğalmasını sağlarlar 
(Smith, 1976: 184- 185).

Ulusların Zenginliği’nde ise ta-
cirlerin yerli endüstrileri destek-
leyerek görünmez bir elin devreye 
girmesiyle amaçlanmadığı halde 

toplumsal refahı arttırdıklarından 
bahseder. [Tacirler] yabancı sanayi 
yerine yerli sanayiyi tercih ederek 
sadece kendi güvenliğini sağla-
mak ister ve o sanayiyi üretimini 
en değerli hale getirecek biçimde 
yöneterek sadece kendi kazancıy-
la ilgilenir ve bunu yaparken diğer 
durumlarda olduğu gibi görünmez 
bir el tarafından amaçlamadığı bir 
sonuçla karşılaşır. [Bu sonuç] top-
lum için her zaman kötü değildir 
(Smith, 1977: 53).

Görüldüğü üzere Smith üç ayrı 
eserinde görünmez elden bahse-
der. İlk bakışta Smith’in görünmez 
ele farklı misyonlar yüklediği dü-
şünülebilir. Bu kavram, Astronomi 
Tarihi’nde doğa olaylarını açıkla-
yan bir güç olarak, Ahlaki Duygu-
lar Kuramı’nda zenginlerin amaç-
lamadıkları halde nüfus artışına 
sebebiyet verdikleri amaçlama-
dıkları bir sonucu açıklamak için, 
Ulusların Zenginliğinde ise tacirle-
rin kendi güvenliklerini sağlamak 
amacıyla yerli sanayiye verdikleri 
destek ve bunun toplum üzerinde 
yarattığı refahı anlatmak için ele 
alınır. Ancak görünmez el üç kul-
lanımda da bir düzenleyici olarak 
çalışır.  Astronomi Tarihi’nde doğa 
olaylarını, Ahlaki Duygular Ku-
ramında nüfus artışını, Ulusların 
Zenginliğinde ise toplum refahını 
düzenleyici bir rol üstlenir. Doğa 
olaylarına müdahale edildiğinde, 
zenginlerin harcamaları ya da ta-
cirlerin ticaretleri kısıtlandığında, 
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kısacası doğal düzene ya da gö-
rünmez elin düzenine karışıldığın-
da, toplum ya da insanlık için or-
taya çıkacak olan makro düzeyde 
olumlu sonuçlar gerçekleşmez(11). 
Dolayısıyla görünmez el metaforu 
düzenleyici olarak ele alındığında 
söz konusu üç kullanım arasında 
bir fark yaratmadığı iddia edilebilir. 

Sonuç olarak Adam Smith, ik-
tisat biliminin kurucusu olarak 
anılmasının yanı sıra, temel eseri 
Ulusların Zenginliğinde kendisine 
ait herhangi bir görüşü olmayan ve 
bu yüzden great eclectic (12) (büyük 
derleyici) olarak da anılan daha 
doğrusu bu yüzden eleştirilen bir 
düşünürdür. Ancak Smith’in yaşa-
dığı döneme bakıldığında, bilginin 
özel mülkiyeti konusunun yerleş-
memiş olmasından hareketle, in-
tihalin söz konusu olmadığı görü-
lür. Bu sebeple Smith’in kitabında, 
hangi görüşün kime ait olduğunu 
kestirmek çok mümkün olma-
yabilir. Smith, kendisinden önce 
gelen bölük pörçük, dağınık halde 
duran görüşleri bir araya getirerek 
ve iktisadın ölü doğmasını engel-
leyerek sağlıklı bir doğum gerçek-
leştirir. İktisadı belli bir perspek-
tiften ve içsel tutarlılığa sahip bir 
felsefeden hareketle inşa eder. Bu 
felsefe bireyin özgürlüğü ile sim-

geleşen aydınlanma felsefesi ile de 
uyumludur. Özgür iktisadi bireyin 
ortaya çıkması ve onun yaşadığı 
iktisadi dünyadaki girift ilişkileri 
olanca basitliğiyle bir iktisadi fel-
sefe eşliğinde yüzyıllık değişim ve 
dönüşümlerin temelini bir bütün 
olarak izah edebilmenin kolay bir 
iş olmadığı aşikârdır. Söz konusu 
temel iktisadi felsefe oldukça ba-
sit 3 temel aksiyoma indirgenir: 
“1- Tüm bireyler zenginliklerini 
en çoklaştırmak isterler. 2- Tüm 
bireyler zenginliklerini neyin en 
çoklaştıracağını hükümetlerden 
daha iyi bilirler. 3 – Ulusun zengin-
liği [onu oluşturan] bireylerin zen-
ginliğinin toplamıdır (Rashid, 2000: 
32).” Toparlamak gerekirse rasyo-
nel akılcı bireyler, kendi çıkarlarını 
herkesten daha iyi bilirler. Smith’in 
Ulusların Zenginliği ile vermeye 
çalıştığı temel mesaj budur. Bil-
meksizin, istemeksizin farkında 
olmadan insanlar aynı güdüyle ki-
şisel çıkarları peşinde koşturarak 
insanlık tarihinin iktisadi gelişme 
safhalarını gerçekleştirirler. Böy-
lelikle günümüzdeki en sıradan 
emekçi yüzyıllar önce on binlerin 
efendisi olan bir kraldan daha iyi 
yaşam şartlarına kavuşmuştur. 
İşte Smith’in toplumsal iktisadi 
felsefesinin temel mesajı bu şekil-
de özetlenebilir. 

11  Görünmez el metaforu aslında Smith’in fizyokrat-
ların Laissez Faire-Laissez Passer (bırakınız yapsınlar 
bırakınız geçsinler) ve doğal hukuk kavramlarından 
ne kadar etkilendiğinin de kanıtı gibidir. 
12  Ayrıntılı bilgi için Viner(1927: 199),  Reisman(2014: 
194),  O’Brien (2004: 35)’e bakılabilir. 
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SONUÇ
Orta Çağ Avrupa’sının karan-

lıklarından kurtulma adımları olan 
Rönesans ve Reform’un 18. yüz-
yılda dünyaya gelen çocuğu olan 
Aydınlanma felsefesi, özellikle 17. 
yüzyılda zirve yapan akılcılığı ile 
bir özgürleşme hareketidir. Bu öz-
gürleşme, Avrupa’nın karanlıktan 
aydınlanması anlamına gelmekte-
dir ve temel düsturunu aklını kul-
lanmaya cesaret et veciz sözünde 
bulmaktadır. 

Orta Çağ Avrupa’sını karakte-
rize eden tüm yapılar; batıl düşün-
celer, dini uygulamalar, ekonomik 
düsturlar Aydınlanma ile sil baştan 
ve akılla şekillenir. O kadar geniş 
çaplıdır ki, dinden, bilime, estetik-
ten, mimariye, toplumsal yaşamın 
neredeyse tüm varyantları akıl ile 
yeniden yoğrulur ve yeni şekille-
re bürünür. Teslimiyetçi olan biat 
insanı, bir anda aklını kullanmaya 
cesaret eden, ergin, özgür, düşü-
nen ve kendi çıkarı doğrultusun-
da iradi kararlar alabilen bir bireye 
dönüşür. 

Orta Çağ karanlığından aydın-
lanma felsefesi ile kurtulan Avru-
pa’nın iktisadi aydınlanması ise iki 
büyük aydınlanma geleneği içinde 
yer alır; Fransız ve İskoç Aydınlan-
ması. Her iki aydınlanma gelene-
ğinin iktisadi temellerinde benzer 
bir düstur yer almaktadır. Nasıl ki 
aydınlanmanın şiarı aklını kullan-
maya cesaret et ise iktisadi aydın-
lanmanın şiarı da laissez faire, la-

isses passer olur. Böylece iktisadi 
işlemlerin ve piyasanın büyüme-
sine engel olan ve onları karanlıkta 
bırakan her türlü düzenleme orta-
dan kalkarak iktisadi aydınlanma 
gerçekleşir.

İktisadi aydınlanma Smith ile 
zirvesine belki de arzu edilen öz-
gürlüğü getirir. Her ne kadar Hume 
için “İskoç Aydınlanması’nın felsefi 
düşüncedeki en önemli ismi (Yıl-
maz, 2010: 71)” ifadesi kullanılsa da 
ekonomi politiğin doğuşu mesele-
sine bakıldığında, Adam Smith’in 
İskoç aydınlanma düşünürleri ara-
sında çok önemli bir yeri olduğunu 
söylemek mümkündür.

Bir bilim olarak iktisat Smith’in 
1776’daki büyük eseri Ulusların 
Zenginliği ile felsefeden koparak 
özgürlüğüne kavuşur. Bu kopuş 
aslında oldukça ironik bir duruma 
işaret eder. Bir ahlak filozofu olan 
Smith, iktisadın bağımsızlığını ilan 
edecek olan eseri kaleme alır. Bil-
meksizin, istemeksizin ve belki de 
farkında olmadan “görünmez el” 
Smith’i iktisadın babası yapar.

Aydınlanmanın ürettiği yeni 
dünya doğal olarak yeni bir toplum 
ve onu oluşturan yeni bireyler ve 
onları birleştiren yeni üretim iliş-
kilerini oluşturur. Bunları bütün-
lüklü olarak değerlendiren ve orta-
ya koyan düşünür Adam Smith’tir. 
Smith, Hume gibi, yüzlerce yıl ön-
cesinin feodal düzenlemelerini ve 
yüzyıl öncesinin merkantilist po-
litikalarını hedef tahtasına koyar. 
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Hume’un merkantilizm eleştirisi 
ile Smith’in merkantilizm eleştirisi 
temelde aynı noktadan türemek-
tedir. Her ikisi de merkantilistleri 
eleştirirler ve zenginliğin kayna-
ğının ticarette değil üretimde ol-
duğunu savunurlar. Her ne kadar 
Hume, Smith’e nazaran tüccarlara 
ve ticari faaliyete daha fazla önem 
verse de onun teorisinin temelinde 
de üretim yer almaktadır.  

İskoç aydınlanmasının diğer 
aydınlanmalardan farkı akla veri-
len önemde ve dine olan karşıtlı-
ğın derecesinde belirginleşir. Bu-
nun sebebi İskoç aydınlanmasının 
felsefi olandan çok iktisadi olana 
yönelmesinden kaynaklı olabilir. 
Dolayısıyla akla değil duygulara 
önem verirler ancak bu duygular 
maddiyata ilişkin duygulardır.
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ÖZ
İş kazalarının taşeron çalışma 

sistemi ile ilgisinin araştırıldığı bu 
çalışmada 2015 ve 2016 yıllarında, 
taşeron çalışma sisteminin ak-
tif olarak kullanıldığı ve üretimin 
yüksek oranda bu şekilde yapıldı-
ğı bir işletmenin iş kazaları ince-
lenmiştir. İşletmenin İSG biriminin 
tuttuğu kayıtlar ve iş kazalarının 
raporları incelenmiştir. Sonuçlar 
SPSS sistemi ile analiz edilmiştir. 
Toplam 161 kazanın incelendiği ça-
lışmada 90 kazanın ana firmada, 
71 kazanın ise taşeron firmalarda 
olduğu saptanmıştır. Lojistik reg-
resyon analizinde taşeron çalışan-
ların ‘kesim’ alanında ana firma 
çalışanlarına göre anlamlı olarak 
daha fazla iş kazası geçirdikleri-
ni belirlenmiştir. Taşeron çalışma 
sisteminde İSG mevzuatının uy-
gulanması ve iş kazalarının kayıt 
edilmesinde sıkıntılar yaşanmak-
tadır. Üst işveren - alt işveren iliş-
kisi içerisinde taşeron çalışanların 
sosyal ve maddi hakları görmez-
den gelinebilmektedir. Toplumda 
iş güvenliği ve çalışan sağlığı kül-

(**) Saffet TATMA

türünün oluşması ve iş kazalarının 
azaltılması için taşeron firmalar da 
dâhil olmak üzere, çalışan teme-
linde eğitimler verilmeli, gerekli 
önlemler alınmalıdır.

Anahtar Kelimeler: İş Kazaları, 
Taşeron Uygulaması, İş Sağlığı

RELATION BETWEEN 
OCCUPATIONAL ACCIDENT 
TAKEN PLACE IN A FACTORY 
IN THE BUSINESS OF 
METAL SECTOR AND SUB-
CONTRACTED WORKING 
MODEL

ABSTRACT
In this research; the relevancy 

between sub-contracted working 
system and occupationalwork 
accidents is studied, in the years 
of 2015 and 2016 occupational-
work accidents which have 
taken place in businesses using 
sub-contracted working system 
actively and the production is done 
through that of is studied. Records 
kept by business’ OHS department 
and occupational-work accident 
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METAL SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN 
BİR FABRİKADA İŞ KAZALARININ TAŞERON 
ÇALIŞMA MODELİ İLE İLİŞKİSİ (*)
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reports is studied upon. The results 
are analyzed by means of the SPSS 
software. The study in which 161 
accidents were viewed; it has been 
identified that while 90 of those had 
happened in the parent company, 
71 accidents had happened in the 
sub-contractor business. On the 
logistics regression analysis, sub-
contracting workers experienced 
significantly more occupational-
work accidents than those who 
work in the parent company’s 
“cutting” area did. There are some 
issues about the practice of the 
OHS Legislation and enregistering 
of the work accidents. Within the 
contractor and subcontractor 
relations, social and intangible 
rights of the sub-contractor 
workers can be overlooked and 
ignored. Necessary measures 
should be taken, trainings should 
be practiced -including the sub-
contractors- as to establish an 
occupational health and worker’s 
health culture in the society with 
reducing occupational-work 
accidents.

Keywords: Work Accidents, 
Sub-contracted Working, 
Occupational Health

GİRİŞ 
İnsanların, hayatlarını idame 

ettirmek için sahip oldukları işler 
ve çalışma koşulları ile işçilerin 
üretim araçları arasındaki ilişki, 
iş kazalarının oluşumunda temel 

nedendir. Teknolojik gelişmelerle 
artan sanayi üretimi, küreselleş-
menin de getirdiği yayılmacılıkla 
iş kazalarının daha fazla görülme-
sine neden olmuştur. İş kazaların-
daki bu artış, hem insan hayatını 
ve sağlığını olumsuz yönde etki-
lemiş hem de ekonomik anlam-
da gelişmeyi sekteye uğratmıştır 
(Durdu, 2014: 5). 

Küreselleşme sonucu reka-
bet artmış ve firmalar geniş pa-
zar alanları için düşük maliyetle 
ve kısa sürede daha fazla üretme 
yarışına girmişlerdir. Bu yarışta, 
dış kaynaktan yararlanma adı ve-
rilen taşeron uygulaması, maliyet 
tasarrufu açısından, kısıtlı kay-
nakların üretimin temel hedefine 
yönlendirilebilmesi açısından ve 
hizmet alımı ile de teknolojik ge-
lişimin getireceği yatırım maliye-
tinden muaf olarak bu gelişimlerin 
takip edilebilmesi açısından dünya 
genelinde yaygınlaşmaya başla-
mıştır (Kavuncubaşı, 2010: 73). 

Özellikle 1970’li yılların başla-
rında çalışma ilişkileri çeşitli deği-
şimler göstermiştir. Taşeron uygu-
laması ve esnek çalışma modelleri 
bu değişimlerden başlıcalarıdır. Bu 
değişimler; maliyetleri kısmak ve 
üretimi hızlandırmak açısından 
etkili oldularsa da işçilerin sağlığı, 
güvenliği ve iş güvencesi bakımın-
dan olumsuz etkilere sebebiyet 
vermişlerdir. İş sağlığı ve güvenliği 
(İSG) ile ilgili alınan önlemler ço-
ğunlukla büyük işletmelere yöne-



25KARATAHTA / Is Yazıları Dergisi

lik olduğu için üretim organizas-
yonlarındaki bu değişim sonucu 
artan küçük işletmeler nedeniyle 
çoğu işçi, iş sağlığı ve güvenliği 
açısından korunmasız kalmış-
tır. Büyük işletmeler dahi taşeron 
uygulamasına giderek İSG için ge-
rekecek önlemlerden ve bu ön-
lemlerin getireceği maliyetlerden 
kurtulmaya çalışmışlardır.   

Ülkemizde ana üretim sek-
törlerinden biri olan ve birçok alt 
sektöre iş imkânı sağlayan metal 
sektörü, değişik üretim modelleri-
ni bünyesinde barındırır. Üretimin 
çeşitliliği, bilgi, deneyim ve uzman-
lık gerektiren alanlarının fazlalığı 
nedeniyle iş kazaları ve meslek 
hastalıkları açısından riskler taşı-
maktadır. Artan rekabet, gelişen 
teknolojinin takibi ve maliyetleri 
kısmak açısından taşeron uygula-
ması metal sektöründe yaygın ola-
rak kullanılan bir model olmuştur. 
İSG anlamında ise sektörün ihtiyaç 
duyduğu ek maliyet, sürekli dene-
tim ve yasal sorumluluk gibi yük-
ler işverenlerin taşeron uygulama-
sına gitmelerine neden olmuştur.   

Tüketim sektöründeki ana ihti-
yaçlara cevap veren metal sektörü; 
beyaz eşya, otomobil, iş makineleri 
gibi üretimi yüksek riskli, maliyetli 
ve süreklilik gösteren bir faaliyet 
alanıdır. Bu özellikler nedeniyle 
metal sektöründe makineleşme 
ve teknolojik altyapı önemli yer 
tutmaktadır. Sektörde kullanılan 
araç ve gereçler nedeniyle, metal 

sektörü iş kazaları açısından tehli-
keli ve çok tehlikeli sektörler ara-
sındadır. İSG önlemlerinin küçük 
ve orta ölçekli işletmelerde ciddi 
olarak uygulanmaması, işveren 
ve işçilerin güvensiz davranışla-
rı ve oluşan güvensiz ortamların 
yanında kayıt dışı istihdam ve ta-
şeron uygulaması gibi üretim mo-
dellerine yönelme, sektördeki iş 
kazalarının sayısının ve şiddetinin 
artışında önemli etkilere sahiptir 
(Kavuncubaşı, 2010: 7-19). 

Bu çalışmanın amacı, Anka-
ra’da metal sektöründe faaliyet 
gösteren bir fabrikada 2015 ve 2016 
yıllarında meydana gelen iş ka-
zalarını ve iş kazalarının taşeron 
uygulamasıyla olan ilişkilerini in-
celemektir. 

  
1. GENEL BİLGİLER 
1.1. İş Kazaları 
1.1.1. İş Kazasının Tanımı 
Kaza: Ölüme, hastalığa, kalıcı 

veya geçici sakatlığa, maddi zarara 
ya da diğer kayıplara yol açan is-
tenmeyen olaylardır. 

İş kazaları ise işçilerin yap-
tıkları iş nedeniyle karşılaştıkları 
ve geçici veya kalıcı zararlara yol 
açan olaylardır.(1) İş kazasının tanı-
mı farklı kurum ve kuruluşlar ta-
rafından aynı anlamı taşıyan farklı 
cümlelerle yapılmaktadır. Ulusla-
rarası Çalışma Örgütü (ILO) Ansik-

1  İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu (2012, 30 Haziran), T.C. 
Resmi Gazete, Sayı: 28339, Sayfa: 11648.
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lopedisinde yapılan tanıma göre 
“İş kazası; belirli bir zarara ya da 
yaralanmaya neden olan beklen-
meyen ve önceden planlanmamış 
bir olaydır” (Organization IL, 1993: 
83). Dünya Sağlık Örgütü (WHO) 
ise iş kazasının tanımını, “önceden 
planlanmamış, çoğu kez kişisel 
yaralanmalara, makinelerin, araç 
ve gereçlerin zarara uğramasına, 
üretimin bir süre durmasına yol 
açan bir olaydır.” şeklinde yap-
maktadır (Organization W.H, 1994: 
7-8). 

Türkiye’de ise iş kazasının ta-
nımı 506 sayılı Sosyal Sigortalar 
Kanunu’nun 11. maddesinde yapıl-
maktadır. Buna göre iş kazası;
§	Sigortalının işyerinde bulun-

duğu sırada, işveren tarafın-
dan yürütülmekte olan iş ne-
deniyle,

§	Sigortalının, işveren tarafın-
dan görev ile başka bir yere 
gönderilmesi yüzünden asıl 
işini yapmaksızın geçen za-
manlarda,
§	Emzikli kadın sigortalının ço-

cuğuna süt vermek için ayrı-
lan zamanlarda,
§	Sigortalının, işverence sağ-

lanan bir taşıtla isin yapıldığı 
yere toplu olarak götürülüp 
getirilmeleri sırasında oluşan 
kazalardır (Çilek, 2013: 5) . 

Türkiye geneli iş kazaları her yıl 
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ta-
rafından değerlendirilir ve bir for-
mül ile iş kazası sıklığı ve iş kazası 
ağırlık hızı hesaplanır. 

2015 yılı SGK verilerin iş kazası 
sıklık hızının 6.77 olarak bulunur-
ken aynı yılın iş kazası ağırlık hızı 
ise 0.45 saat olarak tespit edilmiş-
tir. 

Çizelge 1.1. SGK Verilerine Göre 2015 Yılı İş Kazası Sıklık ve Ağırlık 
Hızları  

Kaynak: SGK İş Kazası ve Meslek Hastalığı İstatistikleri – 2015.
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 SGK’nın 2016 verileri incelen-
diğinde ise iş kazası sıklık hızının 
7.90 olduğu, iş kazası ağırlık hızı 
değerlendirildiğinde ise 2016 yılı 

Türkiye genelinde çalışılan her 100 
saate karşılık 0.53 saat kayıp oldu-
ğu hesaplanmıştır. 

Çizelge 1.2. SGK Verilerine Göre 2016 Yılı İş Kazası Sıklık ve Ağırlık Hızı 

Kaynak: SGK İş Kazası ve Meslek Hastalığı İstatistikleri – 2016

1.1.2. İş Kazalarının Nedenleri 
İşçi, çalışma ortamında kullan-

dığı malzeme, makine, teçhizat ve 
işin yapıldığı çevre ile yakın ilişki 
içindedir. İş kazalarının meydana 
gelmesinde, çalışma ortamındaki 
bu ilişkiler temelinde çeşitli fak-
törler rol oynar. Sosyolojik, psiko-
lojik, fizyolojik, ergonomik eğitim 
ve teknik nedenler iş kazalarının 
meydana gelmesinde etkili faktör-
lerdir  (Birliği TMvMO, 2008: 34-35). 

Cascio, iş kazalarının nedenle-
rini, güvensiz çalışma davranışları 
ve güvensiz çalışma koşulları ola-
rak iki temele dayandırır. Güvensiz 
çalışma koşullarını ise fiziksel ve 
çevresel olmak üzere ikiye ayır-
maktadır. Fiziksel koşulları ma-
kine donanım hataları, yetersiz 
makine koruyucuları ve koruyucu 
donanım eksikliği olarak detay-

landırırken, çevresel koşulları gü-
rültü, radyasyon, toz ve stres gibi 
etkenlerle açıklanmaktadır. 

Aile, Çalışma ve Sosyal Hiz-
metler Bakanlığı, iş kazalarını, gü-
vensiz hareketler ve güvensiz du-
rumlar olarak sınıflandırmaktadır. 
Güvensiz hareketlere örnek olarak; 
koruyucuları kullanılmaz hale ge-
tirme, bozuk malzeme kullanma, 
emniyetsiz yükleme, makine ve 
teçhizatları çalışır durumdayken 
veya elektrik bağlantısı aktifken 
temizleme, şakalaşma ve kişisel 
koruyucuları kullanmama örnek 
gösterilebilir. Güvensiz durumlara 
ise; makine koruyucu donanım-
larının eksikliği, kişisel koruyucu 
donanımların eksikliği, kaygan 
zemin, yetersiz havalandırma, gü-
rültü uygun olmayan aydınlatma 
ve uygun olmayan ısı gibi faktörler 
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örnek gösterilebilir (Avcı, 2001: 64). 
İşçilere bağlı iş kazaları olarak 

değerlendirilen güvensiz davra-
nışlardan ilk olarak işçinin kendi-
si sorumlu olsa da yetersiz eğitim 
ve denetim açısından dolaylı ola-
rak işveren de sorumlu tutulabilir. 
Güvensiz durumlardan ise uygun 
ortam ve şartları sağlamadığı ge-
rekçesiyle yalnızca işveren so-
rumludur. İş kazasının meydana 
gelmesindeki nedenler incelendi-
ğinde; yüzde 80 insanların, yüzde 
18 fiziksel ve çevresel koşulların, 
yüzde 2 de umulmadık olayların 
(doğal felaketler, terör saldırı vb.) 
kaynak olduğu çeşitli çalışmalarda 
saptanmıştır. Bu sonuca dayana-
rak iş kazaların yüzde 98’inin ön-
leyici çalışmalarla ortadan kaldırı-
labileceği anlaşılmaktadır (Yaşar, 
2010: 47-48). 

1.1.3. Güvensiz Davranışlar 
İnsan, doğası gereği, günlük ça-

lışma saati süresince belli enerji ile 
bu enerjinin yeteceği düzeyde ve 
ölçülerde iş yapabilir. İnsan doğa-
sının üzerinde iş gücü yüklemek 
veya mevcut enerji ve becerinin 
yetmeyeceği işleri işçinin üzerine 
bırakmak yorgunluğa, yorgunluk 
da işçinin hareketlerinin, refleks-
lerinin ağırlaşmasına neden olur. 

Hareket ve refleksleri ağırlaşan 
işçi, üretim sürecinde alet ve araç-
ları kullanırken, ölçme, kontrol ve 
düzenleme işlevlerini yerine geti-
rirken gereken algılama ve tepki 

gösterme faaliyetlerini sağlıklı bir 
şekilde yerine getiremez. İşçinin 
çalışma saatleri içerisinde mer-
kezi sinir sisteminin ve duyu or-
ganlarının uyanık olması, üretim 
sürecinde bu yetilerini aktif olarak 
kullanması için doğasına uygun iş 
yüküyle çalıştırılması gerekmek-
tedir. Doğasına uygun olmayan iş 
yüküyle karşı karşıya kalan veya 
yeteneklerinin ötesinde üretim 
yapması istenen işçinin mevcut 
makineler ve teçhizatla uyumsuz 
çalışması güvensiz davranışla-
rı ortaya çıkarır (Birliği TMvMO, 
2008: 34-35) . 

İnsanın fizyolojik ve psikolo-
jik yapısı ile çevresel koşulların 
etkileşimi güvensiz davranışlara 
kaynak oluşturmaktadır. Özellik-
le ergonomik düzen yetersizlikleri 
ve uyumsuzlukları, organik yıp-
ranmalar, genetik bozukluklar ile 
mevcut akut rahatsızlıklar sağ-
lıksız çevre koşulları ile bir araya 
gelerek iş kazalarına neden olabi-
lecek güvensiz davranışlar olarak 
gösterilebilirler. Bunların yanında 
işçinin kişisel özelliklerinden kay-
naklı; denge duyusunun az oluşu, 
kas gücünün ve bazı motor hare-
ket becerilerinin işe uyumlu olma-
ması, hastalıklardan veya kişinin 
mevcut organik yıpranmalarından 
dolayı becerilerinin azalması so-
nucu da güvensiz davranışlar olu-
şabilmektedir. 

İşçinin kişisel özellikleri ve sağ-
lık durumunun yanında çalışma 
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ortamındaki değişiklikler de gü-
vensiz davranışlara neden olabil-
mektedir. Fiziksel özellikler ola-
rak değerlendirilen sıcaklık, hava 
akımı, aydınlatma, gürültü ve hava 
kirliliği gibi etmenler işçinin dikka-
tinin dağılmasına, yorgunluğunun 
artmasına, reflekslerinin yavaş-
lamasına ve algısının azalmasına 
neden olarak güvensiz davranışla-
ra kaynak oluşturabilmektedir.  

İş ortamında makineler ile fi-
ziksel etmenlerin yanında işçile-
rin kendisi de güvensiz davranış-
lar açısından diğer işçiler için risk 
faktörü olabilirler. Özellikle yakın 
çalışma arkadaşları ile üretim sü-
recinde sürekli iletişim halinde 
olmak dalgınlığa ve sürekli aktif 
olması gereken algılama sürecinin 
sekteye uğramasına neden olabi-
lir. Bu da işçiler için güvensiz dav-
ranışları oluşturan etmenlerden 
biridir.  

Güvensiz davranışlar iş kazala-
rının büyük çoğunluğunda ana ne-
den olduğu için çalışma ortamında 
ve işçilerde bu davranışlara neden 
olacak etmenler ortadan kaldırıl-
madan üretim sürecine başlanma-
ması gerekir  (Yılmaz, 2012: 14-18). 

1.1.4. Güvensiz Durumlar 
Güvensiz durumlar, güvensiz 

davranışlardan sonra gelen iş ka-
zalarının temel nedenlerindendir. 
Güvensiz durumların oluşmasının 
altında, iş ortamından kaynaklı 
birçok faktör yatmaktadır. Üre-

tim araçlarının ve donanımlarının 
niteliği, teknolojik özellikleri, işin 
ve çalışma ortamının düzensizliği, 
kullanılan araç ve gereçlerin ba-
kımlarının noksanlığı, denetim ve 
yönetimin eksikliği, depolama ve 
istiflemenin plansız yapılması ve 
iş ortamının çevresinin güvensiz 
oluşu güvensiz durumları oluş-
turarak iş kazalarına neden olur.  
Kullanılan araçların donanımsal 
özelliklerinin yanında, işçi ile uyu-
mu da güvensiz durumlar açısın-
dan önemlidir. Kullanılan araçlar 
teknolojik bakımından ve kullanı-
labilirlik açısından işçi ile uyumlu, 
işin devamı açısından da kulla-
nışlı olmalıdır. Özellikle koruyucu 
donanım eksikliği veya koruyucu 
donanımın işin sürekliliğine engel 
olduğu durumlarda çıkarılması iş 
kazalarına yol açmaktadır. Gü-
vensiz durumlar açısından de-
ğerlendirilecek bir diğer nokta da 
kullanılan araç ve gereçlerin gös-
terge panelleri ve kumandaları-
nın birbiriyle uygun olmayışıdır. 
Bu uygunsuzluk, işçinin kullandı-
ğı malzemeyle uyumunu bozarak 
hem güvensiz davranışlara hem de 
güvensiz durumlara neden olabil-
mektedir. Özellikle taşıma amaçlı 
kullanılan araçların (forklift, vinç, 
transplent vb.) periyodik bakım-
larının düzenli yapılmaması ve 
amacı veya kapasitesinin dışında 
kullanılması güvensiz durumlara 
neden olan diğer etmenlerdendir.  

Sanayileşme, teknolojinin ge-
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tirdiği kolaylık ve pratiklik saye-
sinde küresel anlamda gelişme 
gösterirken, teknolojinin getirdi-
ği artılardan biri de iş kazalarının 
azalması olmuştur. Geri ve eski 
üretim araçlarının kullanıldığı iş-
letmelerde teknoloji kullanılan iş-
letmelere göre daha fazla iş kazası 
olduğu görülmektedir. Eski üretim 
araçlarının insan emeği ve fiziksel 
gücünü daha fazla kullandığı dü-
şünüldüğünde iş kazalarının şid-
detinin de eski üretim araçlarında 
daha yüksek olacağı sonucuna 
varılabilir. Eski üretim araçlarının 
yenilenmesi veya İSG anlamında 
önlemlerin arttırılması da maddi 
anlamda işverene yük getireceği 
için bu tip işletmelerde güvensiz 
durumlar oluşmaktadır.  

Kullanılan teknolojinin yeniliği 
güvensiz durumlar oluşması açı-
sından önleyici bir faktör olsa da 
bazı durumlarda tersi bir etkiye 
sahip olabilir. İşçinin ve üretimde 
kullanılan diğer makinelerin, araç 
ve gereçlerin yeni teknoloji ürün-
lerle uyumunun olmaması, üretim 
hızında farklılıkların olması gü-
vensiz durum oluşturabilir. Bu du-
rumda işçinin eğitimi ve üretimde-
ki diğer araçların değerlendirilmesi 
yapılmadan yani güvensiz durum-
ları ortadan kaldırmadan işe baş-
lamamak gerekir ( Yılmaz ve Gür-
büz, 2009: 592).

Üretim süreci ardışık olması 
gereken, nakliyenin en az olaca-
ğı, depolama ve istiflemenin ise 

en uygun olacağı şekilde düzen-
lenmesi gereken bir süreçtir. Bir 
işyerinin düzenini oluşturan de-
polama, istifleme, yükleme ve ta-
şıma işlerinin sağlıklı, güvenli ve 
üretimi kolaylaştıracak şekilde 
planlanması güvensiz durumlar 
oluşmasını dolayısıyla da iş kaza-
larının oluşmasını engelleyecektir 
(Yılmaz, 2012: 14-18). 

1.2. Taşeron Uygulama Sistemi 
1.2.1. İş Yaşamında Yaşanan 
Dönüşüm ve Taşeronluk 
Teknolojinin gelişimi ile birlik-

te özellikle 1970’lerde ortaya çıkan 
kültürel ve politik değişimlerin 
de katkısıyla ulusların ekonomik 
yapılarında, çalışma ilişkilerinde 
değişiklikler meydana gelmiştir. 
Küreselleşme ile birlikte artan ve 
dünya çapında bir boyuta ulaşan 
rekabet, esnek üretim olarak ni-
telenen yeni üretim şekline, istih-
damda azalmaya, atipik çalışma 
modellerinin ortaya çıkmasına 
sebebiyet vermiştir. Maliyet azalt-
ma yönünden yeni arayışlara giren 
işletmeler alt işverenliğe, sendika-
sız ve ucuz iş gücüne yönelmiş-
lerdir. Özel işletmelerin alt işveren 
kullanımını takiben kamuda da 
alt işveren uygulamasına gidil-
me konusunda adımlar atılmaya 
başlanmıştır. Artan üretim, çeşit 
fazlalığı, üretim çeşitliliğin berabe-
rinde özel uzmanlık isteyen işlerin 
ortaya çıkması, kalitenin arttırılıp 
aynı zamanda maliyetlerin düşü-
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rülmek istenmesi taşeronlaşma 
yolunda zemini hazırlayan etken-
ler olmuştur. Bunların yanında 
büyük işverenlerin farklı alanlarda 
hizmet vermeyi veya üretim yap-
mak istemeleri de farklı işveren-
lerden hizmet alımını gerektirmiş 
ve 4857 sayılı İş Kanunu 2 madde 6 
fıkrasında “alt işveren” olarak ta-
nımı yapılmıştır ( Quinlan ve Bohle, 
2008: 38). 

Devletin ekonomik ve siyasal 
alanda düzenleyici etkisini ön pla-
na çıkaran, işsizlik ve istihdam gibi 
sorunlara devletin müdahil olması 
gerektiği görüşünün etkin olduğu 
sosyal liberalizme karşı, 1970’li yıl-
larda, özellikle ekonomik anlamda 
sıkıntıların ortaya çıkması, işsizli-
ğin baş göstermesi ve sermayenin 
küresel anlamda dolaşımını engel-
leyen devlet müdahalelerinin so-
nucu olarak neoliberal politikalar 
ortaya çıkmıştır. 

Neoliberalizm, sosyal liberaliz-
min aksine, devlet müdahalesini, 
başta ekonomik sistemde olmak 
üzere siyasal ve toplumsal alanda 
da en aza indirmeyi amaçlamakta-
dır. Bireylerin ekonomik ve siyasal 
özgürlüğünün, devlet müdahale-
sinin olmadığı ya da en aza indir-
gendiği bir düzende olacağı savu-
nulmaktadır. Ekonomik anlamda, 
özelleştirmenin, serbest rekabet 
ve piyasanın, bunların sonucun-
da da serbest fiyat gibi unsurların 
olduğu neolibelarizm, devletlere, 
ekonomik sistemde müdahalenin 

minimuma indirilmesini öner-
mektedir. Neoliberalizme göre; 
devlet müdahalesinin sınırlı ya da 
olmadığı bir sistemde bireylerin 
daha özgür olabileceği görüşü sa-
vunulmaktadır. Neoliberalizmin 
devletlere sunduğu politikalar şu 
şekilde ifade edilmektedir:  
§	Uluslararası ticarete ve yatı-

rımlara açık olmak, ticari ver-
gilerde indirim, özel sektörün 
katılımını sağlamak
§	Ekonomide yeni düzenleme-

ler yapmak, fiyatlar konusun-
da esnek emek pazarı oluş-
turmak 
§	Sağlık, eğitim ve hizmet sek-

töründe kamunun harcama-
larını düşürmek
§	Kamu hizmetlerini özelleştir-

mek ve uluslararası rekabet 
sağlayabilecek yarı özel ku-
ruluşlar oluşturmak  (Kurt, 
2006: 3). 

Neoliberalizmde hedef; faizlerin 
bütünüyle serbest bırakılmasına 
dayalı mali serbestlik, sermaye-
nin dolaşımındaki engellerin kal-
dırılması, dış ticaret serbestliğinin 
önünün açılması, kamuda özel-
leştirmeye gidilmesi, rekabetin 
önündeki engellerin kaldırılıp özel 
mülkiyet haklarının güçlendiril-
mesi olarak belirtilmektedir  (İnsel, 
2013: 127-129). 

Kamu kurumlarının özelleş-
tirilmesi, kuruluşlarda çalışan 
bireylerin işten çıkarılması veya 
özelleştirme sonucu yeni firma ile 
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yeni şartlarda anlaşmalarının zo-
runlu olması, işsizliğe, ucuz iş gü-
cüne ve güvencesiz çalışma gibi 
olumsuz sonuçlara neden olan 
neoliberalizm, hizmet sektörünün 
de özelleştirilmesi ile taşeron uy-
gulaması ve esnek çalışma mo-
dellerinin yaygınlaşmasına neden 
olmuştur (Kurt, 2006: 199-213). 

1.2.2.Tarihsel Gelişim Açısından 
Taşeronluk 
İngiltere’de 19.yüzyılda ilk ola-

rak metal sektöründe dış kaynak 
kullanımından faydalanılmıştır. 
Fransa’da yine bu dönemde de-
miryolu yapımı, su depolama ve 
dağıtım işleri gibi işlerde dış kay-
nak kullanımı yapıldığı görül-
müştür. Bu süreçlerin devamında 
Amerika’da yedek parça üretimin-
de dış kaynak kullanıldığı belirtil-
miştir (Öztürk ve Sezgili, 2002: 21). 
Tarihsel süreç içinde dış kaynak 
kullanımının yüzyıllar öncesinden 
fason üretim ve taşeronluk şeklin-
de uygulandığı görülmektedir. 

Dış kaynak kullanımının ta-
rihsel sürecini araştıran Özdoğan, 
ilk olarak Roma Dönemi’nde ver-
gi tahsilatının bu şekilde yapıldığı 
daha sonra da 18.yüzyılda İngilte-
re’de ateşli silahların özellikle me-
tal dış aksamlarının yapımında bu 
sistemin kullanıldığını saptamıştır 
(Özdoğan, 2006: 7-8). 

Süreç, İngiltere’de Sokak 
lambalarının ve demiryolları-
nın yapımı ile posta hizmetleri ve 

mahkûmların taşınması gibi sos-
yal hizmetlerin devlet tarafından 
dış kaynaklara yaptırılmasıyla 
devam etmiştir. 20. yüzyıl ortala-
rında dış kaynak kullanımı ile ilgili 
akademik çalışmalar da yapılmaya 
başlanmış, bu sistemin bir yönetim 
yaklaşımı olarak değerlendirilmesi 
gerektiğinden bahsedilmiştir. Son 
olarak 1989 yılında Easman Kodak 
firması, bilgi yönetim faaliyetleri-
ni bu konuda uzmanlaşmış başka 
bir firmadan hizmet alımı şeklinde 
yaptırmasıyla, dış kaynak kulla-
nım süreci profesyonel bir hal al-
mıştır (Karahan, 2009: 21) . 

Klasik neoliberal dönemde 
devletin karşıladığı, sağlık, eğitim, 
bakım gibi birçok kamu hizmetinin 
özel sektör ve serbest piyasa tara-
fından karşılanması gerektiğini 
savunan neoliberalizm sayesinde 
özel sektör ve serbest piyasa ge-
lişip genişlerken, alınan hizmetin 
kalitesi ve çeşidi de artış göster-
miştir (Kışlalı, 2018: 159-160). 

Dış kaynak kullanımının temel 
amacı, tarihsel süreçte, işletmele-
rin ana üretim faaliyetlerine odak-
lanması, maliyetleri düşürerek re-
kabette öne çıkmayı ve teknolojik 
gelişmeleri büyük yatırımlar yap-
madan takip etmeyi hedeflese de 
günümüzde, özellikle gelişmekte 
olan ülkelerde maliyetleri en aza 
indirip ucuz işgücü sağlama, işçile-
re karşı yasal sorumluluktan kur-
tulma ve sosyal haklar konusunda 
bağlayıcılıktan kaçınma amacına 
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dönüşmüştür (Özşüca, 2011: 394). 

1.2.3.İşletmelerde Dış Kaynak 
Kullanımı ve Taşeronluk 
İşletmelerin ana uzmanlık ve 

üretim alanları dışında ihtiyaç duy-
duğu konularda, bu alanlarda ye-
tişmiş personeli olan firmalardan 
destek alarak yaptıkları üretim dış 
kaynak kullanımı olarak adlandı-
rılmaktadır. Genellikle teknolojik 
anlamda işletmeler yetersiz kaldı-
ğında veya belli bir konuda kalifi-
ye ve yetişmiş personel ihtiyacına 
geçici süre ile ihtiyaç duyulduğun-
da bu sistem kullanılmaktadır. 
Ancak bu sistem ülkemizde amacı 
dışında kullanılmakta ve yaygın 
olarak taşeronluk olarak isimlen-
dirilmektedir (Özşüca, 2011: 394). 

Dış kaynak kullanımı ülkemiz-
de yapılan çeşitli çalışmalarla ta-
nımlanmaya çalışılmıştır. Budak 
ve Budak, dış kaynak kullanımı-
nı bir işletmenin ya da örgütün 
yapması gerekli olan faaliyetleri 
kendi bünyesi çerçevesinde ger-
çekleştirmeyip, bazı işlerin yapıl-
ması için bu alanda uzmanlaşmış 
başka işletmelere devretmesi ya 
da örgütün faaliyet alanı dışındaki 
işler konusunda diğer örgütlerden 
yardım alması olarak ifade etmek-
tedirler (Budak ve Budak, 2004: 
207-210). Bayındır ise dış kaynak 
kullanımını “İşletmelerin bazı faa-
liyetlerini işletme çalışanlarından 
işletme çalışanı olmayan bir gruba 
devretmesi” olarak tanımlamak-

tadır (Bayındır, 2007: 241-245). Ko-
çel dış kaynak kullanımını “Ürün 
ya da hizmetlerin örgüt dışı kay-
naklardan temin edilmesi” olarak 
tanımlamaktadır (Bozdemir ve 
Öcel 2016: 1052-1053). Tüm bu ta-
nımlamalar dış kaynak kullanımı-
nı; bir örgütün kendi temel faaliyet 
alanı dışındaki alanlarda diğer ör-
gütlerden yararlanma süreci ola-
rak görmektedir  (Koçel, 2018: 397-
400). 

Üretim planı içerisinde stratejik 
bir yönetim planı olarak görülen 
dış kaynak kullanımı işletmelerin 
rakipleri ile mali olarak ve üretim 
miktarı açısından rekabet etme 
gücünü arttırmaktadır. İşletme-
ler dış kaynak kullanımı sırasında 
ana faaliyet konularına odaklana-
rak üretim aşamalarının sekteye 
uğramasının önüne geçebilirler. 
Kendi kaynaklarını kullanmadık-
ları için maliyetleri azaltarak reka-
bet güçlerini arttırıp aynı zamanda 
ana üretim alanı dışında da tecrü-
be kazanıp yenilikleri takip edebil-
me imkânına erişirler. Tüm bunlar 
ise üretim aşamasının ve hedefle-
nen son ürünün kalitesini arttırır. 

İşletmeler için sağladığı kat-
kıların yanında, iyi planlama ve 
araştırma yapılmadığı durumlarda 
dış kaynak kullanımı fayda yerine 
zarar da verebilir. Hizmet alınan 
firma ile zamanlama açısından 
yaşanabilecek sorunlarla birlikte 
bu firmanın işçileri ile ilgili de so-
runlar ortaya çıkabilir. Bunların 
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yanında yanlış planlama sonucu 
maliyet artışı, hizmet alınan firma 
personeli ile işletme planlarının, 
hedeflerinin ve gizliliği olabilecek 
belgelerin paylaşımı sonucu ra-
kip firmalar ile rekabet anlamında 
geriye düşme durumu yaşanabilir. 
Son olarak, dış kaynak kullanımı 
sonucu, asıl işveren tedarikçi fir-
malara yani taşeron firmalara ba-
ğımlı hale gelebilir. Bu durumda da 
istediği kaliteyi alamayarak maddi 
anlamda zarara uğrayabilir. 

1.2.4. Alt İşveren Olarak 
Taşeronluk 
Alt işverenlik kavramının ge-

nelde kullanılan ismi olan taşe-
ronluk; çoğunlukla hizmet sek-
töründeki bir işin, büyük firmalar 
tarafından, daha küçük firmalara, 
bazen tamamının bazen de bir kıs-
mının yaptırılması olarak tanım-
lanmaktadır (Tezsezer, 2011: 63). 

506 sayılı Sosyal Sigortalar Ka-
nunu’nun 87. maddesi ile düzenle-
nen taşeron konusu, maddenin 2. 
fırkasındaki; “Bir işte veya bir işin 
bölüm veya eklentilerinde işve-
renden iş alan ve kendi adına si-
gortalı çalıştıran kişiye aracı denir” 
tanımında aracı olarak belirtilen 
alt işveren ile ilgilidir. Alt işverene 
çeşitli yargı kararları ve mevzuatta 
taşeron, alt müteahhit, alt ısmar-
lama, tali işveren ya da aracı kav-
ramları da atfedilmiştir. İsimleri 
farklı olsa da yapılan iş bakımın-

dan; asıl işverenden belirli bir işin 
bir bölümünde işçi çalıştıran işve-
ren firmalara taşeron firma denir. 
Taşeronlar aldıkları işi ana işvere-
nin işyerinde veya kendilerini ait 
işyerlerinde yapabilirler. Taşeron 
firmanın personeli, işi üst işvere-
nin işyerinde yapıyorsa, bu fiziki 
çalışma ortamı her iki firma için de 
işyeri olarak nitelenir (Şafak, 2004: 
51). 

İşletmelerde taşeron kullanı-
mının çok değişken nedenleri olsa 
da genellikle ana sebep maliyetle-
ri düşürmektir. Özellikle kısa za-
manlı alınan işlerin tamamlanması 
amacıyla geçici ve ucuz işgücü için 
taşeron firmalar kullanılmaktadır. 
Maliyetleri düşürmenin yanında 
teknik bilgi ve özel uzmanlık ge-
rektiren alanlarda işletmeler bü-
yük yatırımlar yapmadan önce 
taşeron firmalardan hizmet alarak 
bu ihtiyaçları gidermeyi amaçlar-
lar. 

Çoğunlukla kamu hizmeti sek-
töründe tercih edilen taşeron uy-
gulaması, devletin bu sektörde 
payını küçültüp, özel sektörü teş-
vik etmek amacıyla devletler tara-
fından sıklıkla tercih edilmektedir. 
Örgütsel yapı içinde bir alt örgütsel 
yapı olarak değerlendirilebilecek 
olan taşeron uygulaması, işletme-
ler ve devlet politikalarında yeni 
bir planlama seçeneği ve üretim 
stratejisi olarak görülmektedir. 
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1.2.5. Taşeron Çalışmada İş 
Sağlığı ve Güvenliği 
İSG mevzuatında çalışan sayı-

sına göre İSG profesyonellerinin 
çalışma saatleri düzenlenmiştir. 
Çalışan sayılarının tehlike sınıfla-
rına göre belirli rakamların altında 
kalması durumunda İSG profes-
yoneli çalıştırma zorunluluğu ya 
tamamen ortadan kalkmakta ya 
da çalışma süreleri azalmaktadır. 
Mevzuatta belirtilen sıklıklarla 
toplanması gereken İSG kuru-
lunun da çalışan sayılarına bağlı 
olarak, daha az sıklıkla toplan-
ması da hiç kurulmaması konusu 
ortaya çıkabilmektedir. İşverenler 
ise İSG maliyetlerini azaltmak, ça-
lıştırması gereken İSG personeli-
nin masraflarından kaçınmak ve 
İSG anlamında yapılması gereken 
toplantı, eğitim ve çalışmalardan 
doğacak zaman kaybını en aza in-
dirmek için çalışan sayılarını belirli 
rakamların altında tutmak iste-
mektedirler. Bu nedenle taşeron 
uygulaması gündeme gelmekte ve 
yoğun olarak tercih edilmektedir 
(Yerel Yönetim ve Denetim Maka-
leler: 6). 

Taşeron uygulaması işçi sa-
yılarını azaltarak hizmeti dışa-
rıdan almayı, böylece İSG anla-
mında oluşacak maliyetlerden 
kaçınma amacıyla kullanılabil-
mektedir. Bazı işletmeler ana faa-
liyet alanlarında dahi taşeron fir-
maları görevlendirerek bu amaca 
ulaşmayı denemektedirler. 

İş kazalarının azaltılmasında 
çalışanların sürekli denetlenmesi, 
kişisel koruyucu donanım (KKD) 
kullanımlarının özendirilmesi ve 
gerekli şartlarda kullanımının zo-
runlu tutulması, kullanılan ma-
kinelerin koruyucu donanımla-
rının ve bu donanımların imalat 
süresince kullanıldığının takip 
edilmesi önem arz etmektedir. İş-
letmeler, kendi işçilerinin üzerin-
de bu konularda denetleme yapıp 
uyarılara, gerekirse cezalara baş-
vurabilirken, taşeron işçilerine bu 
konularda göz yumabilmektedir-
ler. Özellikle İSG alanında, ken-
di bünyelerinde çalışan işçilerine 
eğitim verme konusunda planla-
maya özen gösterilirken, taşeron 
firma işçilerinin eğitim durumları 
ve veriliyorsa verilen eğitimin ka-
litesi konusunda takip asıl işveren 
tarafından yapılmadığından gere-
ken önem taşeron firma tarafın-
dan verilmemektedir. 

İşçilere, değişen mevsim şart-
ları ve çalışma alanlarına göre çe-
şitli iş kıyafetleri sağlanmalıdır. Bu 
kıyafetlerin dağıtımı ve kullanımı 
konusunda denetimler süreklilik 
halinde devam etmelidir. Ancak 
taşeron firmaların işçilerine, asıl 
işverenin sorumluluğu ve baskı-
sı olmadığı için, maliyet açısından 
da taşeron firmaya ek yük getirdi-
ğinden bu konularda destek sınırlı 
kalmaktadır. 

Taşeron işçilerinin İSG açısın-
dan durumlarını ortaya konması 
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açısından yapılan çalışmalar ince-
lendiğinde; 2005 yılında Ankara’ 
da temizlik işçileri üzerine yapılan 
bir araştırmada taşeron işçileri-
nin eksiklikleri ortaya konmuştur. 
Araştırmada temizlik işçilerinin 
çalıştıkları yerlerde işyeri sağ-
lık biriminin çoğunlukla olmadığı, 
sağlık personeli açısından eksik-
liklerin olduğu saptanmıştır. İşçile-
rin çoğunun mesleki anlamda sağ-
lık ve güvenlik eğitimlerinin eksik 
olduğu, çalışırken KKD kullanımı-
na dikkat edilmediği anlaşılmıştır. 
İşçilerde iş kazalarının ve iş kazası 
sonucu sakatlıkların oluştuğu an-
cak bu konularda yeterli kayıt ve 
kaza sonrası kontrol muayene ve 
eğitimlerinin yapılmadığı anlaşıl-
mıştır (İlhan, Kurtcepe, Durukan 
ve Koşar, 2006: 6)

Taşeron ve diğer esnek çalışma 
modellerinin işçiler üzerine yaptığı 
olumsuz etkiler, çeşitli çalışma-
larla ortaya konmaya çalışılmıştır. 
Yapılan işin fiziksel ve psikolojik 
olarak işçilerinin sağlığını olumsuz 
yönde etkilediği, Karasek mode-
line göre yapılan araştırmalarda 
ortaya konmuştur. Çalışanların 
yüzde 27’sinin, (bu oran Türkiye’de 
yüzde 50 olarak bulunmuştur), 
stresli çalışmadan, haftalık çalış-
ma saatinin uzamasından ve yapı-
lan işten duyulan memnuniyetsiz-
likten dolayı fiziksel ve psikolojik 
olarak yıprandıklarını dile getir-
dikleri belirtilmiştir. 2005 yılında, 
Türkiye’yi de içine alan, Avrupa 

Birliği (AB) ülkelerinde yapılan bir 
çalışmada, asıl işverenleri, taşe-
ron işçisi çalıştırmaya iten rekabet 
ortamının artışı, yeni teknolojile-
rin kullanımı, maliyetleri azaltma 
isteği gibi etkilerin, iş yoğunluğu-
nu arttırdığı ortaya konulmuştur. 
Bunun sonucu olarak da işçiler-
de işsizlik korkusu, performansa 
göre değerlendirme nedeniyle de 
fazla çalışma isteği oluştuğu göz-
lenmiştir (Başkanlığı İTK, 2011: 15).
Tüm bu etkilerin ise İSG alanında 
yaşanacak sorunlara yol açacağı 
tahmin edilebilmektedir.  

İş kazalarının nedenlerinden 
olan yönetime karşı güvensizlik 
ve iş doyumsuzluğu duygularının 
özellikle taşeron uygulaması ve 
taşeron uygulamasına gidilmesi-
ne yol açan diğer faktörlerle ar-
tış gösterdiği, 1999-2001 arasında 
Finlandiya’da dört büyük imalat 
sektöründe (tıbbi cihaz, kamyon, 
traktör, robot üretimi) yapılan 
araştırmada ortaya konulmuştur 
(Quinlan ve Bohle, 2008: 489-523). 

Quinlan ve Bohle’nin, İSG üze-
rine, taşeron uygulamasının et-
kilerini saptamak için yaptıkları 
bir çalışmada, bu etkinin olumsuz 
yönde olduğu sonucuna ulaşılmış-
tır. Taşeron uygulamasının ortaya 
çıkardığı artan iş yoğunluğu, İSG 
kurallarının uygulamasında veri-
len tavizler, eğitimin kalitesizliği 
ve noksanlığı, denetim sorunları, 
yönetimde çok başlılık gibi, iş ka-
zalarına zemin hazırlayan etkilerin 
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bu sonucu oluşturduğu ortadadır. 
Bunun yanında taşeron uygula-
ması nedeniyle kaybolan örgütlü 
yapı ve işçiler arası iletişimsizlik, 
mevcut veya olabilecek sorunları 
dile getirmede bir engel teşkil et-
mektedir (Quinlan ve Bohle, 2008: 
489-523). 

1.3. Metal Sektörü 
1.3.1. Metal Sektörünün Tanımı 
Metal yapımı, maden cevher-

lerinin ve bunların alaşımlarının 
ergitilmesi ile şekillendirilmesi 
sonucu yapılan üretimdir. Çelik 
sanayi, makine yapımı, elektrik 
makineleri imalatı ve montajı, İş 
Kolları Yönetmeliği’nin 12 sıra nu-
marasında yer alan metal işkolu 
grubunda bulunmaktadır.(2) 

Metal işkolu geniş bir alt sek-
törler grubunu bünyesinde barın-
dırır. Ana metal sanayi, elektrik 
ve elektronik sanayi, makine ve 
beyaz eşya sanayi ile otomotiv ve 
traktör sanayi olarak alt gruplar 
metal işkolu içinde sayılır. Mevcut 
alt sektörleri yoğun bir rekabe-
tin yaşanması ve üretim fazlalığı 
nedeniyle de esnek çalışma mo-
dellerinin oldukça yaygın olarak 
kullanıldığı gruplardan oluşmak-
tadır. Üretim kapasitesi bakımın-
dan ülkemizin lider sektörlerinden 
olan metal sektörü, iş kazaları ba-
kımından da önem arz etmektedir. 

Yapısı gereği üretim aşamasında 
bilgi, deneyim, uzmanlık ve sürek-
li denetim ihtiyacı olan sektör çok 
tehlikeli grupta yer alan başlıca 
sektörlerden biridir  (Demir, 2009: 
11).  

Türkiye, metal sektörü Avrupa 
genelinde çok önemli bir pozisyon-
da olmakla beraber dünyada da bu 
konuda gelişim göstermekte ve ilk 
sıralarda yer almaktadır. Avrupa 
çelik üretiminde 2. sırada yer alan 
ülkemiz, dünya çelik üretiminde 
ise söz sahibi 10 ülkeden biridir. 

İhracat, istihdam ve maddi gelir 
anlamında da metal sektörünün 
ülkemiz için lider faaliyet alan-
larından biri olduğu anlaşılabilir. 
Gayri safi milli hasılanın yüzde 
3’üne, endüstriyel sektör istihda-
mının yüzde 2’sine ve toplam ih-
racatın yüzde 12 sine sahip sektör 
toplumda geniş bir tabana hitap 
etmektedir. Aynı zamanda Türki-
ye’nin en çok ihracat yapan 3.sek-
törü olma özelliğine sahiptir (Baş-
kanlığı İTK, 2011: 15).  

Metal sektörü ve metal sektö-
rünün etkileşimde olduğu alanlar 
da kapsandığında ise, metal sektö-
rünün yüzde 30 seviyelerine varan 
istihdam payı olduğunu İstanbul 
Sanayi Odası yaptığı bir çalışmada 
ortaya konmuştur.(3) 

Teknolojik açıdan yeni geliş-

2  Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (2012) İş 
Kolları Yönetmeliği 19.12.2012/28502 tarih sayılı Resmi 
Gazete, Ankara, s: 17-18

3 http://www.webcitation.org/query?url=htt-
p%3A%2F%2Fdergipark.gov.tr%2Fdownload%2Fis-
sue-full-file%2F28717&date=2018-11-13, Son Erişim 
Tarihi: 04.10.2018.
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melerin artması ve teknolojinin 
dünya ticaretindeki payının yük-
sekliği metal sektörünü de gün 
geçtikçe daha büyük hale getir-
mektedir. Artan dünya nüfusu ile 
birlikte paralellik gösteren konut, 
otomobil ve beyaz eşya ihtiyacı 
da metal sektörüne olan yöneli-
mi yoğunlaştırmaktadır. Sadece 
üretim aşamasıyla kalmayıp ana 
ürünün ihtiyaç duyacağı bakım, 
donanım ve yan sanayi açısından 
da sektörün büyümesindeki ivme 
anlaşılabilmektedir. Dünya gene-
linde artan ihtiyacın karşılanması 
ve ara mal üretimi ile yan sanayi 
konularındaki etkisi de düşünül-
düğünde sektörün Türkiye eko-
nomisi için ne kadar önem taşıdığı 
anlaşılmaktadır. İhracat rakamları 
ve önümüzdeki yıllarda ortaya çı-
kacak potansiyel düşünüldüğünde 
daha da önemli olacağı ortadadır. 

1.3.2. Metal Sektöründe İş 
Kazaları 
Metal sektörü barındırdığı alt 

gruplar da düşünüldüğünde bir-
çok faktörün söz konusu oldu-
ğu üretim aşamalarına sahiptir. 
Üretimde kullanılan farklı mad-
deler de İSG anlamında risk teşkil 
etmektedir. Özellikle kullanılan 
endüstriyel yağlar, metal işleme 
sıvıları işçilerin sağlığını etkile-
yen ve iş kazaları oluşumunda pay 
sahibi olan maddelerdir. Bunların 
yanında; sıcak, toz, buhar, duman, 

metal tuzları gibi fiziksel ortamı 
dolayısıyla işçi sağlığını bozabilen 
etkenler de mevcuttur. Metal işle-
me sırasında kullanılan kimyasal-
lar ve kimyasal katkı maddeleri de 
risk oluşturan maddelerden sayı-
labilmektedir (Meslek Hastalıkları 
Rehberi, 2011: 17-23).  

Metalin eritilmesi için kulla-
nılan fırınlar ile erimiş metalden 
kaynaklanan parlama, bu parla-
ma ile beraber oluşan kızılötesi 
radyasyon, işçileri uzun dönemde 
yıpratacak ve iş kazalarına neden 
olabilecek risk faktörlerindendir. 
Kullanılan elektriğin tüm sahada 
gezici şekilde bulunması, elektrik 
çarpmaları ve yıpranmış kablolar-
dan dolayı oluşabilecek yangınlar 
sektörün tehlikeleri arasında mut-
laka önlem alınması gerekenler-
dendir.(4) 

2016 yılında metal sektörün-
de meydana gelen iş kazası sayısı 
13.081’dir ve tüm iş kazaların yak-
laşık yüzde 4,5 ini oluşturmaktadır. 
5 gün ve üzeri iş göremezlik rapo-
ru gerektiren iş kazaları ise metal 
sektöründeki iş kazalarının yüzde 
48’ni oluşturmuştur.145 bin işçinin 
çalıştığı ana metal sektöründe gö-
rülen iş kazası sıklığı 37’dir. 

4 http://www.webcitation.orgquery?url=http%3A%
2F%2Fwww.isguvenligi.net%2Fiskollari-ve-is-gu
venligi%2Fmetal-isleme-%2520sektorlerinde-is-
sagligi-veguvenligi%2F2014.&date=2018-10-30, 
Son Erişim Tarihi: 04.10.2018.
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Çizelge 1.3. 2016 Yılında Ana Metal Sanayinde İş Kazası Geçiren Sigor-
talı Sayısı 

Kaynak: SGK İş Kazası ve Meslek Hastalığı İstatistikleri – 2016. 

2015 yılında meydana gelen 
241.547 iş kazasının 12.529 u metal 
sektöründe meydana gelmiştir. Bu 
da iş kazalarının yaklaşık yüzde 
5’ini oluşturmaktadır. Metal sa-
nayide meydana gelen kazalarda 

işçilerin yaklaşık yüzde 52’sinin 5 
gün ve üzeri iş göremezlik raporu 
aldığı görülmektedir. 2015 yılı içe-
risinde metal sektöründe faaliyet 
gösteren işyerlerinde yaklaşık 149 
bin işçi kayıtlıdır ve yıllık iş kazası 
sıklığı 34 olarak bulunmaktadır. 
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Çizelge 1.4. 2015 Yılında Ana Metal Sanayicinde İş Kazası Geçiren 
Sigortalı Sayısı 

Metal sektöründe ki iş kaza-
larının araştırıldığı bir çalışmada 
20 ilde, 143 üye işyerindeki 121 bin 
183 işçi değerlendirilmiştir. 2015 
yılında işçilerin toplamının yüzde 
4’ünü oluşturan 4 bin 852 çalışan iş 
kazası geçirmiştir. Çalışmada kaza 
sıklık hızı 19.13 olarak bulunmuş, 
iş kazası ağırlık hızı ise 0.27 olarak 
hesaplanmıştır.(5) 

2014 yılında SGK verilerinin 
analizinin yapıldığı bir çalışmada 
ise metal işlerinin yapıldığı sek-
törlerde 47 bin iş kazasının olduğu, 

Kaynak: SGK İş Kazası ve Meslek Hastalığı İstatistikleri – 2015.

660 bin işçinin dâhil edildiği çalış-
mada iş kazası sıklık hızının 30 ol-
duğu belirlenmiştir.(6) 

Metal sektörünün hammadde 
sağlayıcıları olan dökümhane-
ler iş kazaları ve iş sağlığı açısın-
dan çok tehlikeli alanlardır. Çeşitli 
aşamaları olan döküm çalışmaları 
sırasında kızılötesi ve ultraviyole 
radyasyon ışımaları meydana gel-
mektedir. Gürültü, toz, kum tozla-
rı, silika, organik yapıştırıcılar ve 
çözücüler işçi sağlığını etkileyen 
diğer etmenlerdendir. Dövme ve 

5 https://mess.org.tr/media/filer public/2f/6b/
2f6bb915-dbb7-4412-9533 81cdb115d0e4/mess_
is_kazalari_2015_basin_bulteni.pdf, 
Son Erişim Tarihi: 04.10.2018.

6  http://www.webcitation.org/query?url=http%
3A%2F%2Fwww.isteguvenlik.tc%2FSG K2013IsKaza
Istatistik pdf&date=2018-11-13,  
Son Erişim Tarihi: 04.10.2018. 



41KARATAHTA / Is Yazıları Dergisi

Üretimin son aşamasında mey-
dana gelen ürünün paslanmama-
sı, aşınmaması ve göze daha hoş 
gelmesi için uygulanan işlemler 
de işçiler için tehlikeli durumlar 
yaratabilmektedir. Yoğun fiziksel 
güç gerektirecek şekilde, çoğun-
lukla el ile yapılan ve sürekli sar-
sıntı oluşturan bu işlemler raynaud 
sendromu gibi kalıcı hasarlar mey-
dana getirebilmektedirler. Önlem 
alınmadığı ve işçilere gerekli KKD 
verilmediği takdirde karpal tünel 
sendromu gibi eklemleri ve sinir-
leri etkileyen hastalıklar da oluşa-
bilmektedir. 

 
2. GEREÇ VE YÖNTEM 
2.1. Araştırma Tipi 
Metal sektöründe faaliyet gös-

teren bir fabrikada, 01.01.2015 ve 
31.12.2016 tarihleri arasında ger-
çekleşen iş kazalarının araştırıldığı 
bu çalışma kesitsel bir çalışmadır. 
Geriye dönük olarak iş kazalarının 
raporları incelenmiş ve tüm kaza-
lar çalışmaya dâhil edilmiştir. 

2.2. Araştırma Saha ve Evreni 
Araştırma Ankara organize sa-

nayi bölgelerinden birinde faaliyet 
gösteren bir fabrikada yapılmış-
tır. Araştırmada fabrikada faali-
yet gösteren tüm taşeron firmalar 
kullanılmış ve iş kazaları kayıt al-
tına alınmıştır. Çalışmanın yapıl-
dığı 2015 yılında asıl işveren işçi 
kadrosunda 100, idari kadrosunda 
ise 66 işçi mevcuttur. 2016 yılında 

presleme işlemleri sırasında ise 
tekrarlayan ağır hareketlerden 
dolayı kas hasarları, özellikle üst 
ekstremite ve sırt kas iskelet sis-
teminde hasarlar meydana gele-
bilmektedir. Vibrasyon, makine 
yağı buharı gibi etkenler ise uzun 
dönemde geri dönüşü olmayan 
sağlık sorunlarına neden olabilir-
ler. 

Kaynak işleri metal sektörünün 
ana üretim aşamalarından biri-
dir. Kaynakçı olarak tanımlanan 
bir meslek grubunun oluşması ve 
meslek liselerinde bu bölümle ilgili 
alanlar oluşturulması, mezuniyet 
sonrası eğitim ve belgelendirme 
ile personel yetiştirilmesi kaynak 
işlerinin ne kadar yaygın yapıl-
dığı konusunda ikna edici fikirler 
vermektedir. Metal parçaların bir 
ısıyla ve bazen çeşitli maddelerle 
birleştirilmesi olarak tanımlanan 
kaynak işlerinde birçok tehlike 
mevcuttur. İşlem sırasında orta-
ya çıkan kaynak dumanı, kıvılcım, 
çapak ve UV radyasyon işçi sağlığı 
için risk faktörüdür. Uzun dönem-
de bu risklere maruz kalındığında 
akciğer, göz, cilt gibi organlarda 
hasar oluşurken, işçilerin ruh sağ-
lıkları dahi etkilenecek düzeye ge-
lebilmektedir.(7) 

7  http://www.webcitation.org/query?url
=http%3A%2F%2Fwww.isguvenligi.net%
2Fiskollari-ve-is-guvenligi%2Fmetal-isleme-%25
20sektorlerinde-is-sagligi-veguvenligi%2F2014-
.&date=201810-30, 
Son Erişim Tarihi: 04.10.2018.
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ise asıl işveren işçi sayısı 84 ola-
rak saptanmış, idari işçi sayısı ise 
66 olarak tespit edilmiştir. Taşeron 
firmalarda 2015 yılında 200, 2016 
yılında ise 202 işçi bulunmaktadır. 
2015 yılı içerisinde asıl işverenin 
toplam çalışma zamanı (toplam 
işçi X saat) 374.738 saat, 2016 yılın-
da ise 257.400 saat olarak hesap-
lanmıştır. Taşeron firmaların 2015 
yılı çalışma zamanı 649.919, 2016 
yılı içerisinde ise 330.510 saat ola-
rak hesaplanmıştır. Toplam 161 iş 
kazası incelenmiştir. Taşeron fir-
maların iş kazalarını bildirmeleri-
nin yanında asıl işverenin İSG ekibi 
de saha ziyaretleri ve denetimleri 
ile kazaları kayıt altına almıştır. 

2.3. Araştırma Verilerinin 
Toplanması ve Analizi 
2015 ve 2016 yıllarında meyda-

na gelen tüm iş kazaları tek mer-
kezde, asıl işverenin İSG biriminde 
toplanmış ve her iş kazası hakkın-
da rapor tutulmuştur. Kazaların ol-
duğu yer, zaman ve ortam şartları 
ile kazanın oluş şekli kayıt altına 
alınmıştır. İş kazaları taşeron fir-
malara göre de ayrıca gruplandırıl-
mıştır. Toplam 161 adet kaza kaydı 
tutulmuş ve analiz edilmiştir. 

Verilerin analizi için SPSS v.22 
paket programı kullanılmış, ta-
nımlayıcı istatistikler kategorik 
değişkenler ise frekans ve (yüzde) 
şeklinde gösterilmiştir. 

Bağımlı grup olan “Grup” de-
ğişkeni ile bu değişkenin bağım-

sız değişkenleri arasındaki ilişkiyi 
ortaya koymak adına çoklu analiz 
yöntemlerinden birisi olan “Lo-
jistik Regresyon Analizi” yöntemi 
kullanılmış olup, bu analizde her 
kategorik değişkende kodlama sı-
rasına göre ilk kodlanan değişken 
referans değişken olarak kabul 
edilip (first – enter) analiz ve kı-
yaslamalar bu doğrultuda gerçek-
leştirilmiştir. 

İstatistiki anlamlılık düzeyi ola-
rak p <0.05 kabul edilmiştir. 

Verilerin toplanmasında geç-
mişe yönelik kayıtlar incelenirken, 
işçilerin demografik bilgilerine etik 
nedenlerden dolayı ulaşılmamıştır.  

2.4. Araştırmada Kullanılan 
Ölçütler 
Araştırmada veriler kayıtla-

rın geriye yönelik araştırılması ile 
kaydedilmiştir. Meydana gelen iş 
kazalarının raporları İSG uzman-
ları tarafından tutulmuş ve sınıf-
landırılarak kayıt altına alınmıştır. 
Ayrıca kazaya uğrayan işçi ile bire-
bir görüşme şeklinde detaylı kaza 
bilgileri elde edilmiştir. 

Çalışmada iş kazası sıklığı ve iş 
kazası ağırlık hızı SGK’nın kullan-
dığı metot ile hesaplanmıştır. 
§	İş Kazası Sıklığı: İKS /(PTE-

GS*8)*1.000.000 Bir takvim 
yılında çalışılan 1.000.000 iş 
saatine karşılık kaç sigortalı-
nın iş kazası geçirdiğini gös-
terir. 
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§	İş Kazası Ağırlık Hızı : (TGK*8) 
/ (PTEGS*8)*100 Çalışılan her 
100 saatte kaç saatin kaybe-
dildiğini gösterir.  

PTEGS= Toplam prim tahak-
kuk eden gün sayısı; her gün için 
8 saatlik tam çalışma ile çarpılarak 
tüm sigortalıların bir yıl içinde top-
lam çalışma saati bulunur. 

İKS = İş Kazası Sayısı 
TGK = Toplam Gün Kaybı 
  

3. BULGULAR 
3.1.Tanımlayıcı Bulgular 
Çalışmaya iş kazası geçiren 161 

işçi ve olay dâhil edilmiştir. Çalış-
maya dâhil edilen 161 iş kazasında, 
işçilerin, 91’i (yüzde 56,5) “kad-
rolu” olarak asıl işveren firmada 
çalışmakta iken, geriye kalan 70 
işçi (yüzde 43,5) ise “taşeron” fir-
ma bünyesinde yer almaktadır. Bu 
temel ayrım çalışmamızın temel 
esasını da oluşturmaktadır. 

Çizelge 3.1. Toplam Kazaların Kadrolu ve Taşeron Olarak Sayıları ve 
Yüzdeleri Çalışma Modeli Kaza Sayısı 

Toplam kaza sayısı incelendi-
ğinde taşeron işçilerinde daha az 
kaza olduğu görülmektedir. Top-
lam çalışma saatleri açısından be-
lirgin fark olduğu için kaza sıklığı, 
ayrım yapmada daha doğru tespit-
lerde bulunulmasına olanak sağla-
yacaktır. 

Çalışmanın yapıldığı işyerinde, 
2015 yılında; iş kazası sıklık hızın-
da, asıl işveren bir milyon iş saatine 
denk gelen 61 iş kazası ile 11 firma 
içerisinde en sık iş kazası gerçek-
leşen 3. firma, iş kazası ağırlık hı-
zında ise 0,4 saatlik kayıp ile en çok 
kayıp yaşayan 2 firmadan birisidir. 

Çizelge 3.2. 2015 Yılında Çalışmanın Yapıldığı İşletmedeki Kazaların 
Firmalara Göre Sayıları 
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Çizelge 3.3. 2015 yılında çalışmanın yapıldığı işletmedeki kaza sıklığı 
ve kaza şiddetinin firmalara göre sayıları

2016 yılındaki iş kazaları incelendiğinde ise çalışmanın yapıldığı işye-
rinde iş kazası sıklık hızında asıl işveren 38 iş kazası ile 10 firma içerisinde 
en az kaza olan 6. firma, iş kazası ağırlık hızında ise 0.13 saat ile en az ka-
yıp zamanı olan 5. Firmadır. 

Çizelge 3.4. 2016 Yılında Çalışmanın Yapıldığı İşletmedeki Kazaların 
Firmalara Göre Sayıları Ana Firma 

Çizelge 3.5. 2016 Yılında Çalışmanın Yapıldığı İşletmedeki Kaza Sıklığı 
ve Kaza Şiddetinin Firmalara Göre Sayıları

İş kazası geçiren işçi sayılarının 
sene boyunca aylara göre dağı-
lımı kaydedilmiş olup dağılım ise 
şu şekildedir; Ocak ayında yüzde 
10,6, Şubat ayında yüzde 7,5, Mart 
ayında yüzde 7,5, Nisan ayında 
yüzde 3,7, Mayıs ayında yüzde 6,2, 
Haziran ayında yüzde 7,5, Temmuz 
ayında yüzde 6,2, Ağustos ayın-
da yüzde 15,5, Eylül ayında yüzde 

8,7, Ekim ayında yüzde 13,7, Kasım 
ayında yüzde 7,5 ve Aralık ayında 
ise yüzde 5,6 oranında kaza gö-
rülmüştür. Dağılımlar bir senede 
görülen kaza geçiren işçi sayısının 
aylara göre dağılımı şeklinde he-
saplanmıştır. 

İş kazalarının Ağustos, Ekim ve 
Ocak aylarında diğer aylara göre 
daha sık görüldüğü saptanmıştır.  
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Çizelge 3.6. Çalışmanın Yapıldığı İşletmede Meydana Gelen Kazaların 
Aylara Göre Dağılımı 

İş kazası geçiren işçilerin çalış-
tıkları birimlerin dağılım oranları-
na bakılacak olursa, iş kazası ge-
çiren işçilerin yüzde 64’ü “imalat” 
bölümünde, yüzde 11,2’si “kesim” 

bölümünde, yüzde 2,5’i “boya” bö-
lümünde, yüzde 2,5’i “sevkiyat” 
bölümünde ve yüzde 18,6’sı ise “di-
ğer” bölümlerde çalışan işçilerden 
oluşmaktadır. 

Çizelge 3.7. Çalışmanın Yapıldığı İşletmede Meydana Gelen Kazaların 
Çalışma Alanlarına Göre Dağılımı 

İş kazalarının oluş saatleri in-
celendiğinde iş kazaların yüzde 
42,2’si 08-12 saatleri arası, yüzde 
33,5’i 12-16 saatleri arası,  yüzde 
16,8’i 16-20 saatleri arası, yüzde 

16,8’i, 20-24 saatleri arası, yüzde 
2,5’i 24-04 saatleri arası, yüzde 
2,5’i 04-08 saatleri arasında ger-
çekleşmiş olduğu kaydedilmiştir. 
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Çizelge 3.8. Çalışmanın Yapıldığı İşletmede Kazaların Saatlere Göre Da-
ğılımı Saat Kaza Sayısı Kaza Yüzdesi 

İş kazası geçiren işçilerin kayıp 
iş günü açısından sorgulanması 
sonucu, sorgulanan işçilerin yüzde 
43,5’inde kayıp iş günü olduğu tes-

pit edilmiştir. Sorgulanan işçilerin 
yüzde 56,5’inde ise kayıp iş günü 
gerçekleşmemiştir. 

Çizelge 3.9. Çalışmanın Yapıldığı İşletmede Meydana Gelen Kazaların 
Kayıp İş Gününe Göre Ayrımı Kayıp İş Günü Kaza Sayısı 

Çalışma dâhilinde kaydedilen 
iş kazalarının yüzde 57,8’i 2015 yı-

lında gerçekleşirken, yüzde 42,2’si 
ise 2016 yılında gerçekleşmiştir. 

Çizelge 3.10. Çalışmanın Yapıldığı İşletmede Kazaların Yıllara Göre Da-
ğılımı Yıl Kaza Sayısı Kaza Yüzdesi 
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3.2.Lojistik Regresyon Analizi 
“Ay”, “Yer”, “Saat”, “Kayıp İş 

Günü” ve “Yıl” kategorik – ba-
ğımsız değişkenleri ile “Kadro-
lu - Taşeron ” bağımlı değişkeni 
arasında istatistiki açıdan anlamlı 
bir ilişki olup olmadığını sınamak 
için yapılan Lojistik Regresyon 
Analizi ön değerlendirme sonuç-
larına göre, Nagelkerke R Square 
değeri 0,505 olarak bulunmuştur. 
Bu değer analiz sonuçlarının kay-
da değer olarak atfedilmesi için 
yeterli bir değer olarak gözlen-
mektedir. Ek olarak bahsi geçen 
bağımsız değişkenler ve bağımlı 
değişken arasında yapılan modelle 
de, modellemenin örneğin yüzde 
78,3’ünü temsil edebilme gücüne 
sahip olduğu görülmektedir. Bu 
analizde her kategorik değişkende 
kodlama sırasına göre ilk kodlanan 
değişken referans değişken olarak 
kabul edilip (first – enter) analiz ve 
kıyaslamalar bu doğrultuda ger-
çekleştirilmiştir. Ayrıca gruplar 

bazında “Kadrolu” – “0” ve “Ta-
şeron” – “1” olarak kodlanmıştır. 
Analizin yönü kadroludan taşero-
na olacak şekilde dizayn edilmiştir. 

Bu bilgiler ışığında yapılan lo-
jistik regresyon analizi sonuçla-
rına göre bağımsız değişkenlerle 
bağımlı değişken olan “grup” de-
ğişkeni arasında “yer” bağımsız 
değişkeni hariç ilişki bulunama-
mıştır. Yer değişkeni için “imalat” 
bölümünde çalışıp iş kazası geçiren 
işçiler referans olarak alındığında, 
“kesim” bölümünde çalışıp iş ka-
zası geçirenler, imalat bölümün-
de çalışanlara oranla 14 kat fazla 
taşeron olma eğilimi gösterdiği 
söylenebilir (p<0.001, yüzde 95 GA 
3.933 - 50.586). Bunun dışındaki 
değişkenlerde herhangi istatistiki 
bir anlamlılık saptanamamıştır. 

Bulunan sonuçların, değişken-
lerin kategorik değişkenler olması 
dolayısıyla ikili karşılaştırma tes-
ti olan Ki-Kare testi ile sağlama-
sı yapılmış olup, benzer sonuçlar 
orada da elde edilmiştir. 

Çizelge 3.11. Lojistik Regresyon Analizine Göre Anlamlı Fark Olan Kad-
rolu ve Taşeron Çalışanların Kaza Sıklığında Anlam Teşkil Eden Gruplar 



48

3.3. Kaza İstatistikleri 
Bir takvim yılında çalışılan 

1.000.000 iş saatine karşılık gelen 
iş kazası sayılarını veren kaza sık-

lığı işyerinin tümünde 28 işçi ola-
rak bulunmuştur. 2013’te bu sayı 
44 olarak saptanmıştır.  

Çizelge 3.12. Çalışmanın Yapıldığı İşletmenin Yıllara Göre Kaza ve Ka-
yıp İş Günü Sayıları     

 
Şekil 3.1. Çalışmanın Yapıldığı İşletmede Yıllara Göre İş Kazası Sıklık 

Sayısı 

Çalışılan her 100 saatte kaç saa-
tin iş kazaları nedeniyle kaybedil-
diğini gösteren kaza şiddeti değer-

lerinde 2016 yılı 0,16 saat olarak en 
az kaybı, 2012 yılı ise 0,6 saat olarak 
en yüksek kaybı göstermektedir. 
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Şekil 3.2. Çalışmanın Yapıldığı İşletmede Yıllara Göre Kaza Şiddeti Sa-
yıları 

 4. TARTIŞMA 
İş sağlığı ve güvenliği kavra-

mı ülkemizde son yıllarda toplum 
ve iş çevreleri tarafından bilinir 
olmaya başlamış olsa da taşeron 
uygulaması yıllardır devam et-
mektedir. Taşeron işçilerinin iş 
sağlığı ve güvenliği ise varlığı sor-
gulanması gereken bir alan olarak 
gözükmektedir. Genelde kamu 
sektöründeki taşeron işçilerinin 
sorunları üzerinde duruluyor ve 
bu taşeron işçilerinin hakları tar-
tışılıyor olsa da özel sektördeki 
taşeron işçileri, çalışma koşulları, 
ücret ödemeleri, sosyal haklar ve 
iş sağlığı ve güvenliği konularında 
büyük bir belirsizlik ve güvence-
sizlik içindedirler.  

Yapılan çalışma, taşeron uygu-
laması ile iş kazalarını karşılaştır-
ma açısından alanında yapılan ilk 
çalışmadır. Bu nedenle tartışma 
bölümünde, iş kazalarının ve ta-
şeron uygulamasının araştırıldığı 

diğer çalışmalardan elde edilen 
bilgiler karşılaştırılmıştır.  

Yapılan çalışmada tüm işye-
ri göz önünde bulundurulduğun-
da kaza sıklığının 2015 yılında 42, 
2016 yılında ise 31 olduğu saptan-
mıştır. SGK’nın yaptığı Türkiye ge-
neli iş kazaları analizinde ise ‘Ana 
Metal Sanayi’ alanında iş kazası 
sıklığı 2015 yılında 34, 2016 yılında 
ise 38 olmuştur [37,38]. Sonuçlar 
birbirlerine yakın olsa da özellikle 
2015 yılında çalışmanın yapıldı-
ğı işyerinde kaza sıklığının daha 
yüksek olduğu görülmüştür. İşçi 
sayısı olarak daha küçük bir top-
lulukta ve hâkimiyet kurulacak bir 
alanda yapılan bu çalışmada iş ka-
zası bildirimlerinin daha kolay ola-
cağı bu sonuca ulaşmamızda etkin 
olmuştur. 

Kaza şiddeti sayılarına bakıldı-
ğında ise; her 100 saatlik çalışma 
için kaybedilen saat 2015 yılında 
0.2 iken 2016 yılında 0.3 olarak bu-
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lunmuştur. SGK analizlerinde ise 
2015 yılı kaza şiddeti ‘Ana Metal 
Sanayi’nde 0.39, 2016 yılında ise 
0.44 tespit edilmiştir [37,38]. Kaza 
sonrası kaybedilen gün sayıla-
rı ile orantılı olan kaza şiddetinin 
Türkiye geneli istatistiklerde daha 
yüksek olduğunu görmekteyiz. 
Çalışmamızın özel sektörde sınırlı 
olması ve özel sektörde çalışanla-
rın iş göremezlik raporu konusun-
da çok rahat olmamalarından kay-
naklı olarak kaza şiddetinin daha 
düşük çıktığını düşünebiliriz.  

Türkiye Metal Sanayicileri Sen-
dikası (MESS)  metal sanayinde 
faaliyet gösteren üyelerinin iş-
yerlerinde yaptığı araştırmalar-
da kaza sıklığı ve kaza şiddetini 
araştırmaktadır. Sendikanın, 2015 
yılında 121.183 işçiyi kapsayan ça-
lışmasında 4.852 iş kazası saptan-
mıştır. Kaza sıklığının 19.13 olarak 
bulunduğu çalışmada kaza şiddeti 
ise 0.27 olarak tespit edilmiştir. (8) 

Aynı sendikanın 2016 yılı çalış-
masında ise 142.993 işçi araştırıl-
mıştır. Çalışmada 5.531 iş kazası 
tespit edilmiş ve bu sonuca göre 
kaza sıklığı 18.68 olarak tespit edil-
miştir. Kaza şiddeti ise hesaplan-
mamıştır. (9) 

Sendikaların örgütlü olduğu iş-
yerlerinde iş kazası sıklığı ve şid-

detinin, çalışmanın yapıldığı işye-
rindeki ve Türkiye genelindeki iş 
kazalarından daha az olduğu sap-
tanmıştır. Çalışmanın yapıldığı iş-
yerinde örgütlü bir sendika yoktur. 
Örgütlü çalışmanın iş kazalarını 
azaltmada etkin olduğu sonucu-
na varmamızı sağlayan bu bilgiler, 
sendikaların İSG anlamında daha 
fazla rol alması gerektiğini göster-
mektedir.  

Kazaların olduğu saatler ince-
lendiğinde, çalışmanın yapıldığı iş-
yeri kazalarının yüzde 42 oranın-
da 08.00-11.59, yüzde 33 oranında 
12.00-15.59 ve yüzde 16 oranında 
16.00-19.59 saatleri arasında ol-
duğu bulunmuştur. Mobilya sa-
nayinde yapılan bir çalışmada ise 
iş kazalarının yüzde 33,9 unun 
08.00-12.00 saatleri arasında, 
yüzde 26 sının 13.00-16.00 saat-
leri arasında, yüzde 39,9 unun da 
16.00-18.00 saatleri arasında oldu-
ğu bulunmuştur [40]. Ankara’ da 
2009 yılında 204 iş kazasının in-
celendiği bir çalışmada ise; 08.00-
11.59 saatleri arasında kazaların 
yüzde 39,7’ sinin, 12.00-15.59 sa-
atleri arasında ise yüzde 33,3’nün 
meydana geldiği sonucuna ulaşıl-
mıştır [41]. Her üç çalışmada da işe 
başlama ve işi bırakma saatlerinde 
kazaların yoğunlaştığı görülmüş-
tür. İSG kurallarının özellikle bu 
saatlerde denetlenmesi, iş kazala-
rının önlenmesinde çok önemlidir. 

Çalışmanın yapıldığı işyerinde 
taşeron uygulaması yoğun olarak 

9  http://www.webcitation.org/query?url=https
%3A%2F%2Fwww.mess.org.tr%2Ftr%2Fhaberler%
2Fis-sagligi-ve-guvenligi-alaninda-turkiyenin-
en-kapsamli-arastirmasiyayinlandi%2F&date=
2018-12-05, 
Son Erişim Tarihi: 04.10.2018.
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kullanılmaktadır. 2015 yılında işçi-
lerin yüzde 54’ünü taşeron işçileri 
oluşturmaktayken, 2016 yılında 
ise yüzde 57’si taşeron işçilerinden 
oluşmaktadır. Asıl işveren idari 
personeli çıkarıldığında ise taşe-
ron işçileri yüzdesi daha da yük-
selmektedir. Giresun Belediyesi iş-
çileri arasında örgütsel iletişim ile 
ilgili bir çalışmada, araştırılan işçi-
lerin yüzde 37’sinin kadrolu, yüzde 
64’ünün ise taşeron işçilerinden 
oluştuğu sonucuna ulaşılmıştır. 
Taşeron uygulaması ülkemizde 
amacından uzaklaşarak üretimin 
büyük kısmını üstlenmekte, kamu 
işyerlerinde ise özellikle temizlik, 
yemek, sevkiyat gibi bölümlerde 
kullanılmaktadır (Özkan, 2016: 62).  

Çalışmamızda 2 yılda meyda-
na gelen iş kazalarında, taşeron 
işçisinin yüzde 17,4’ünün iş kaza-
sı geçirdiği hesaplanmıştır. Ak-
deniz Üniversitesinde yapılan bir 
çalışmada 1175 taşeron işçisinin 
iş kazası geçirme oranının yüzde 
34,4 olduğu ortaya çıkmıştır. Özel 
sektörde iş kazası bildiriminin az 
yapıldığı ve hastanede çalışan ta-
şeron işçisinin geçirdikleri kaza-
lara yine aynı hastanede kayıt ya-
pılarak bildirimlerinin yapıldığı göz 
önünde bulundurularak aradaki 
fark açıklanabilir (İzgi, 2012: 3).    

İş kazasının meydana geldi-
ği bölümlerin incelenmesinde, 
çalışmamızda, kazaların yüzde 
64’ünün imalat, yüzde 11,2’sinin ise 
kesim bölümünde olduğu bilgileri 

elde edilmiştir. Metal sektöründe 
iş kazalarının araştırıldığı bir çalış-
mada ise 101 işçi değerlendirilmiş 
ve 26 işçinin iş kazası geçirdiği an-
laşılmıştır. İş kazalarının yüzde 38 
oranında imalat, yüzde 26 oranın-
da ise kesim alanında olduğu sap-
tanmıştır. Kesim ve imalat alanları, 
metal sektörünün, yoğun işgücü 
ve tekrarlayan hareket gerekti-
ren bölümlerinden olduğu için bu 
alanlarda iş kazası oranları diğer 
bölümlere göre daha yüksektir 
(Özdemir, 2014: 55). 

Özel yetenek ve bilgi gerekti-
ren işlerin yapılması için etkin bir 
seçenek olan taşeron uygulaması 
ülkemizde daha çok kısa süreli iş-
ler ve ucuz işçi çalıştırma amacıyla 
kullanılmaktadır. İş sağlığı ve gü-
venliği konusunda ise taşeron iş-
çilerinin durumları belirsizlik için-
dedir. Asıl işverenin, alt işverenin 
o çalıştırdığı t işçilerinin iş sağlığı 
güvenliği ile ilgili önlemlerinden 
alt işveren ile birlikte sorumlu tu-
tulması iyileşme yönünde bir adım 
olsa da bu konuda daha çok çalış-
ma yapılması ve çözüm önerileri-
nin sunulması gerekmektedir.  

Taşeron işçilerinin yaşadıkları 
iş kazalarının kayıtlarının tutul-
maması konunun ciddiyetini an-
lamada engel teşkil etmektedir. 
Asıl işveren tarafından tekrar iş 
verilmeyeceği endişesiyle taşeron 
firmalar iş kazalarını ve meslek 
hastalıklarını saklama yoluna git-
mektedirler. İş kazalarını önleme-
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de etkin rol alan ve kaza oluşma-
dan önlem alma şansını sağlayan 
ramak kala olay takipleri taşeron 
firmalar tarafından yapılmamak-
tadır.  

Maliyet açısından ek yük getir-
diği için İSG eğitimleri ile KKD’le-
rin kullanılması aksatılmakta ve 
denetlenmemektedir. Asıl işveren 
tarafından baskı oluşturulmadık-
ça alt işveren olan taşeron firma bu 
konulara gereken önemi verme-
mektedir.  

İşçilerin maddi ve manevi yön-
den beklentilerinin yeterince kar-
şılanmaması da iş motivasyonunu 
azaltmakta ve iş kazalarının oluş-
masına neden olmaktadır. Taşeron 
firmalardaki ücret ödemelerinin 
düzensizliği, işçinin sigorta öde-
melerinin geç başlatılması ve diğer 
maddi konular nedeniyle sık sık 
işe giriş çıkış yapılması işçilerin iş 
memnuniyetini ve dolayısıyla işe 
olan dikkatlerini azaltmaktadır. 

İş kazalarında, işçilerin güven-
siz davranışlarının etkisi yanında 
kullanılan makine ve donanımla-
rın da etkisi azımsanmayacak dü-
zeydedir. Taşeron firmalar gerekli 
teknolojik yatırımları yapmaktan 
ve gelişmeleri uygulamaktan uzak 
durmaktadırlar. İşçilerin imalat 
sürecinde fiziksel güç kullanım-
larını azaltan ve böylece iş kaza-
larının azalmasını sağlayan pratik 
teknolojik çözümlerden, maliyet 
nedeniyle kaçınılmaktadır.  

Sabit bir çalışma ortamına 

sahip olamayan taşeron işçileri, 
fiziksel olanaksızlıklar içerisin-
de çalışmakta ve çevresel etki-
lere maruz kalmaktadırlar. Hava 
şartlarının değişiminden özellikle 
etkilenmekte ve bu değişimlere 
karşı taşeron firma uygun ortamı 
sağlamamaktadır. Bundan dolayı 
işçilerin sık hasta olmaları ve bu-
nun sonucunda da iş kazalarının 
artması kaçınılmaz olmaktadır. 

Tüm bu şartların, iş kazalarını 
gerek sayı gerekse ağırlık yönün-
den olumsuz etkilediği açıktır. Bu 
etkinin büyüklüğü ise kayıt siste-
minin yetersizliği bakımından or-
taya konulamamaktadır. 

 
SONUÇ 
Çalışmanın sonucunda metal 

kesim alanında çalışan işçilerde iş 
kazalarının açık şekilde taşeron 
işçilerin de daha fazla olduğu so-
nucuna ulaşılmıştır.  Taşeron işçi-
leri özellikle fiziki güç gerektiren 
kısımlarda daha fazla çalışmakta 
ve sorumluluk almaktadır. Kesim 
gibi hem makine gücünün hem de 
fiziki gücün aktif olarak kullanıldı-
ğı bölümlerde iş kazaları daha fazla 
gözükmekte ve taşeron işçileri bu 
durumdan daha fazla etkilenmek-
tedirler.  

Taşeron işçilerinin gelirlerinin 
asıl işveren işçilerine göre farklılık 
göstermesi ve çoğu zaman daha 
az ücrete sahip olmaları iş kaza-
larının daha fazla olmasına bir se-
bep olarak gösterilebilir. Bunun 
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yanında taşeron işçilerinin sosyal 
haklar yönünden ve işyerindeki 
fiziki şartlar açısından yaşadıkları 
zorluklar da kaza sayılarını arttır-
maktadır.  

Metal sektörü gibi çok tehlike-
li sektörlerde tekrarlayan hare-
ketlerle iş yapmak ve uzun süreli 
çalışma saatleri de kazaların art-
masında etkilidir. Taşeron işçileri 
kesim gibi tekrarlayıcı hareket-
lerin yoğun olduğu alanlarda, asıl 
işveren işçilerine göre daha uzun 
saatler ve daha az molalar vere-
rek çalışmaktadırlar. Tüm bu ne-
denlerle, iş bitirme baskısı altında 
çalışmalarından dolayı taşeron iş-
çileri asıl işveren işçilerine göre iş 
kazalarına daha açık şekilde çalış-
maktadırlar. 

Asıl işveren İSG ekibinin taşe-
ron işçilerini de kadrolu çalışan 
işçiden ayırmadan denetlemesi, 
İSG kurallarına uymalarını zorunlu 
koşması ve uymazlarsa cezai yap-
tırım uygulaması, taşeron işçileri-
nin kaza sayılarının düşük olma-
sında etkin faktörlerdir.  

Taşeron işçileri ile asıl işveren 
işçileri aynı işi yapıp aynı kam-
püs içinde çalışsalar da iş kaza-
ları bildiriminde bazı sıkıntılar 
yaşanmaktadır. Alt işverenin ya-
ralanmalı iş kazalarını İSG birimi-
ne bildirmekten kaçınması da ta-
şeron işçilerinin gerçek iş kazası 
sayılarının kayıt edilmesinde bir 
engel olarak düşünülebilir. Bazı 
taşeron firmaların sıfır iş kazası ile 

yılı tamamlamaları da bu düşün-
ceyi güçlendirmektedir.  

Asıl işveren, taşeron firmalara 
İSG hizmeti almayı zorunlu kılmış, 
bu hizmeti de ya kendi bünyesin-
deki İSG biriminden ya da kendi 
hizmet aldığı danışmalık firma-
sından alınmasını sağlamıştır. 
Taşeronların İSG anlayışları ve bu 
konudaki davranışları mevzuata 
olabildiğince uygun olarak devam 
etmektedir. Taşeron firmalarda iş 
kazalarının tahmin edildiğinden 
az olmasında bu durumun da etkili 
olabileceği düşünülebilir.  

Taşeron işçilerinin İSG sorun-
larının üzerinde durulduğu bu ça-
lışmada çeşitli zorluklarla da kar-
şılaşılmıştır. Taşeron firmaların 
iş kazası kayıtlarına ulaşılmakta 
güçlük çekilmiş ve bu konuda asıl 
işveren İSG biriminden yardım 
alınmıştır. Taşeron firmalara zo-
runlu bir kayıt sistemi oluşturul-
ması veya taşeron işçileri ile bire-
bir görüşmeler yapılması gerçek 
rakamlara ulaşılmasında etkili 
olacaktır. 

Taşeron işçilerinin iş kazalarını 
bildirme konusunda asıl işveren 
işçilerine göre daha isteksiz olduğu 
görülmüştür. Bunun nedeni olarak 
da iş güvencesinin olmayışı ve iş 
kazaları sonucu rapor tutulması 
durumunda firmasını zor durum-
da bırakacağı düşüncesi görülebi-
lir. Taşeron işçilerinin genelde asıl 
işverenin akrabası olduğu veya 
yasal olmayan ortaklıkları olduğu 
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bu düşünceyi güçlendiren bir du-
rumdur. 

Taşeron işçilerinin iş kazaları 
sonucu iş göremezlik raporu al-
maları durumunda yevmiyelerin-
den kesileceğini düşünmeleri de 
kaza bildirimlerini engelleyen bir 
konudur. Zaten geçici süreli çalışan 
ve resmî tatil günlerinde dahi ücret 
kesintilerine uğrayan işçilerin ka-
zaları bildirmemeleri, hastaneye 
gitseler dahi iş kazası olarak beyan 
vermemeleri de kayıtları düşür-
mektedir. Asıl işveren işçileri için 
ise bu konuda herhangi bir baskı 
veya ücret kesintisi olmamakta, 
asıl işveren İSG birimi iş kazası bil-
dirimi yapılması konusunda ku-
rum içi eğitimlerinde asıl işveren 
işçilerine tavsiyelerde bulunmak-
tadır. 

Çalışmanın yapıldığı işyerinde 
taşeron firmalar çoğunlukla uzun 
soluklu iş ortaklığının bulunduğu 
firmalardır. Asıl işveren taşeron iş-
çilerinin her türlü sosyal haklarını 
korumakta ve ücret ödemelerini 
denetlemektedir. Buna rağmen 
sık sık hak mağduriyeti yaşayan 
taşeron işçiler, denetimin olmadı-
ğı işyerlerinde daha büyük mağ-
duriyetler yaşamaktadır. Fakat 
bu konularda yapılan çalışmaların 
eksikliği nedeniyle bu durumlar 
yeterince ortaya konulmamakta-
dır. 

Metal sektöründe ülkemizde 
faaliyet gösteren sendikal örgüt-
lenmeler, işçilerin haklarının ko-

runması yönünde çok önemli role 
sahiptirler. Son dönemde metal 
sektörü işçilerinin, zam oranları 
açısından, kamu işçilerinden yük-
sek yüzdelerle iyileştirme almaları 
toplu iş sözleşmesi ve çeşitli sen-
dikal çalışmalarla sağlanmıştır. 
Basında da yer tutan bu sözleşme 
ile işçilere ortalama yüzde 24 zam 
yapılmış, sosyal haklarda düzen-
lemelere gidilmiş ve sendika ile 
basın tarafından “yüzyılın sözleş-
mesi” olarak duyurulmuştur.(10)

Taşeron firmalarda ise sendika-
laşmanın neredeyse hiç olmadığı, 
işçilerin örgütlenmelerinin sınırlı 
kaldığı, hak arayışlarının karşılık-
sız kaldığı görülmüştür.  

Taşeron uygulamasının olum-
suz özellikleri yanında, denetimli 
ve amaca yönelik uygulamalar ile 
olumlu yanları da oluşabilmek-
tedir. Özellikle bir alanda uzman-
laşmış firmalar, büyük işletmelere 
hatta kimi zaman kamu kurum-
larına hizmet verebilmektedir. Bu 
hizmetlerle bir yandan kamu ya-
rarına işler yapılırken diğer yandan 
da teknolojik gelişmeler, projeler 
içerisinde ilerlemektedir. Hizmet 
veren taşeron firmalar her proje-
de kendilerini ve işçileri daha da 
geliştirerek sürekli gelişim ve de-
ğişim içinde olabilmektedir. İşçi-
lerinin tüm ihtiyaçlarını gideren ve 
10http://www.webcitation.org/query?url=https
%3A%2F%2Fwww.mess.org.tr%2Ftr %2Fhaber
ler%2Fis-sagligi-ve-guvenligi-alaninda-turkiye
nin-en-kapsamli-arastirmasiyayinlandi%2F&date
=2018-12-05, Son Erişim Tarihi: 04.10.2018.
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haklarını koruyan taşeron firmalar 
zamanla gelişip, profesyonelleşme 
yoluna gitmektedir. 

Taşeron firmaların İSG konu-
larında gerekli önlemleri almala-
rı, uygulamaları, denetlemeleri ve 
işçilerine sürekli eğitim vermeleri 
iş kazalarının önlenmesinde etkili 
olacaktır. Bu durum hem taşeron 
firmaların gelişmesini hem de iş-
çilerinin veriminin artmasını sağ-
layacaktır. Daha da önemlisi işçi-
lerinin sağlığının korunmasında 
gerekli önlemleri sağlayacaktır. Bu 
konulardaki eksiklikler ise özelikle 
asıl işverenlerin konuya dâhil ol-
masıyla çözülebilecektir.  

Asıl işverenler bünyelerinde 
çalıştırdıkları alt işverenlere, İSG 

konusunda baskı yapmaları ve ge-
reken önlemler açısından destek 
olmaları halinde iş kazaları azala-
caktır. Bu konuda yapılacak yasal 
düzenlemeler de firmaların gerek-
lilikleri yerine getirmesini sağla-
yacaktır. 

Tüm bu düzenlemelerin öte-
sinde; işçiler nezdinde tüm toplu-
ma İSG kültürünün yayılması ve 
uygulamaların önemi konusunda 
sürekli bilgilendirmelerin yapıl-
ması, iş kazaları ve işçi sağlığı açı-
sından en temel önlemdir. Toplum, 
bu konuda yeterli ve sürekli olarak 
bilgilendirilirse iş kazaları azala-
cak, alınan önlemlere ve İSG ku-
rallarına uyum daha kolay ve etkin 
olacaktır. 
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ÖZ
Kadın işgücünün artışı, demog-

rafik dönüşümler ve işletmelerin 
verimlilik beklentileri, çalışanla-
rın iş-yaşam dengesini kurmasını 
zorlaştırmaktadır. Her ne kadar 
işletmeler, verimliliği artırmak 
amacıyla iş-yaşam dengesine yö-
nelik çeşitli politikalar üretseler 
de, iş-yaşam dengesinin sağlan-
masında insani merkezli bir yak-
laşıma ihtiyaç duyulmaktadır. Bu 
sebeple iş ve özel yaşam denge-
sinin kurulmasında, sendikalara 
önemli roller düşmektedir. Bu ça-
lışma; esnek çalışma, cinsiyetler 
arası eşitlik ve ebeveynlik izinleri 
kapsamında sendikaların ne tür 
politikalara başvurduklarını ge-
nel olarak değerlendirmektedir. 
Bu alanlarda başarılı olabilmek 
için sendikaların her şeyden önce 
yeni çalışan gruplarını da içere-
cek şekilde sendikal örgütlenmeye 
ağırlık vermeleri gerekmektedir. 
Sendikal örgütlenme arttıkça sen-
dikalar, iş ve özel yaşam arasında-
ki çatışmaların birinci dereceden 
muhatabı olacaklar ve sorunun 

çözümüne yönelik politikalar üret-
mede etkinliklerini artıracaklardır.

Anahtar Kelimeler: İş-Yaşam 
Dengesi, Sendikalar, Esnek Çalış-
ma, Cinsiyet Eşitliği, Ebeveynlik 
İzni.

THE APPROACHES OF TRADE 
UNİONS CONCERNİNG WORK-
LİFE BALANCE

ABSTRACT
Rising women employment, 

demographic transformations 
and productivity expectations of 
the companies make it difficult 
for the workers to establish their 
work-life balance.  Even though 
the companies develop policies 
aimed at work-life balance in 
order to boost productivity,  a 
human centered approach has 
been needed to achieve a work-
life balance. To this end, trade 
unions may play an essential rol in 
establishing a work-life balance. 
This study evaluates in general 
terms the policies of the trade 
unions within the scope of flexible 
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employment, gender equality and 
parental leave. The trade unions 
should focus on organisation 
types incorporating new working 
groups so that they can succeed 
in these fields. In parallel with the 
rising organization, trade unions 
will have to deal with the conflicts 
between work and private life and 
they will enhance their activities to 
solve this problem.

Keywords: Work-Life Balance, 
Trade Unions, Flexible Work, 
Gender Equality, Parental Leave.

  
GİRİŞ
Özellikle son otuz-kırk yılda, 

esnek çalışma biçimlerinin yaygın 
hale gelmesi, kadınların işgücü pi-
yasalarında ücretli işçi olarak daha 
fazla yer almaları, dünyadaki yaş-
lanan nüfusun ve tek ebeveynli 
ailelerin sayısındaki artış ile eko-
nomik krizlerin etkileri, İş-Yaşam 
Dengesi (İYD) tartışmalarını alev-
lendirmiştir. Uluslararası Çalışma 
Örgütü (ILO)’nün 1983’te yürürlü-
ğe giren 156 sayılı sözleşmesinde, 
özellikle aile sorumluluğu taşıyan 
kadın ve erkek işçilerin iş ve aile 
yaşamına dair sorumluluklarını 
yerine getirirken, bu sorumluluk-
lar arasında çatışma olmaksızın 
haklarını kullanma ve eşit mua-
meleye tabi tutulmaları hususuna 
dikkat çekilmektedir. Böylelikle iş 
ve özel yaşam arasındaki ilişkinin 
sağlıklı bir şekilde yerine getiril-
mesi ve bu sebebe bağlı iş yaşamı 
ayrımcılıklarının engellenmesi ge-

rekliliğine vurgu yapılmış olmak-
tadır.

Psiko-sosyal süreçleri içeren 
İYD; işletmeler açısından çalışan-
ların esenliklerine, ailevi ilişkile-
rine ve kişisel yaşamlarının diğer 
unsurlarına zarar vermeksizin 
verimliliğin maksimize edilmesini 
içermektedir. Ayrıca İYD politika-
ları işe alış ve iş yaşamı esnasında 
yüksek verimliliğe sahip çalışan-
ları istihdam ederek, zorlu bir pi-
yasada rekabet üstünlüğünü elde 
etmeyi de sağlamak zorundadır 
(Jones ve diğerleri, 2006:1). Ancak 
burada belki de gözden kaçırılan 
en can alıcı nokta, bu yaklaşımla-
rın temelinde genellikle işletmenin 
faydasının bir amaç olması, işçile-
rin faydasının ise bir araç olması-
dır. Oysaki dengenin sağlanma-
sında insan, temel unsur olarak 
yer almalıdır. İnsan unsurunun 
geri plana itildiği yaklaşımlar kar-
şısında, çalışma ilişkileri içerisinde 
çalışanların haklarının korunması 
noktasında, İYD’nin sağlanması 
hususunda sendikalara büyük rol-
ler düşmektedir.

1. KAVRAMSAL ÇERÇEVE
Çalışmanın anlamındaki deği-

şim, artan iş yükü, kadınların iş ya-
şamında daha çok yer alması, tek 
ebeveynli aile sayısındaki artış ve 
serbest zamanın öneminin artma-
sı gibi nedenlerle İYD günümüzde 
farklı alanlardaki çalışmalara konu 
olmaktadır. İYD bakış açısına göre 
farklı şekillerde tanımlanabilecek 
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bir kavramdır. Çalışanlara göre “iş 
ve aile sorumluluklarını yönetebil-
me ikilemi” iken, işverenler açısın-
dan “çalışanların işteyken işlerine 
odaklanabilmesini sağlayacak bir 
şirket kültürü oluşturulmasının 
zorluğu” anlamına geldiği söylene-
bilir (Kul Parlak, 2016: 9). Bir başka 
tanımda İYD, bireyin iş ve aile rol-
leri ile eşit oranda meşgul olarak 
her iki rolden de aynı tatmini sağ-
lamasıdır (Greenhaus ve Collins, 
2003: 513). Yine bir diğer tanıma 
göre ise, bireylerin kendi sorumlu-
luklarını ve arzularını yerine geti-
rirken, işin ve toplumun ortak fay-
dasını da gözetmeleridir (Chandra, 
2012: 1041). İYD, çalışan bireyin özel 
yaşamındaki ihtiyaç ve sorumlu-
luklarıyla, iş yaşamındaki ihtiyaç 
ve sorumluluklarının birbirleriyle 
çelişmeden ve birbirlerine engel 
olmadan yerine getirilebilmesi 
olarak tanımlanabilir.

Görüldüğü üzere İYD, üzerinde 
mutlak bir uzlaşı sağlanamamış 
muğlak bir kavramdır (Fleetwood, 
2007: 352). Kavram üzerinde fikir 
birliği olmasa da, İYD genel bir çer-
çeveye sahiptir. Günümüzde git-
tikçe daha fazla dikkat çeken İYD 
ile ilgili çalışmaların odak noktası-
nı genellikle yoksullar ya da düşük 
gelirliler oluşturmaktadır (Lam-
bert, 1999: 174). Oysaki sendika 
üyelerinin büyük bir çoğunluğunu 
orta gelirli işçi sınıfı oluşturmakta-
dır. Buna ek olarak sendika üyele-
rinin yapısı da zaman içinde değiş-
mektedir. Erkek yoğun ve düşük 

eğitimli mavi yakalı işçilerden, 
kadın üyelere ve lisans mezunları-
na doğru bir geçiş yaşanmaktadır. 
Tahminlere göre Amerika Birleşik 
Devletleri (ABD)’nde 2020 yılına 
kadar sendika üyelerinin çoğun-
luğunu kadınlar oluşturacaktır. 
Eğitim açısından bakıldığında ise, 
sendikalıların yüzde 30’dan faz-
lasını lisans eğitimi almış çalışan-
ların oluşturduğu görülmektedir 
(Zullo, 2012).

Sendikaların İYD’le ilişkileri 
göz önünde bulundurulduğunda, 
İYD çerçevesinde pek çok faaliyet 
alanına sahip oldukları görülmek-
tedir. Bu faaliyet alanlarına; sen-
dikaların yasal değişiklikler için 
lobi faaliyetleri yürütmeleri, çeşitli 
menfaatleri sağlamak için pazar-
lık etmeleri ve çalışanlara mev-
cut yasal haklarını kullanmaları 
konusunda destek sunabilmeleri 
örnek olarak verilebilir (Budd ve 
Brey, 2003: 85). Sendikalar ayrıca 
çalışanlara yönelik yeni politikalar 
üretilmesinde ve mevcut politika-
ların takibinde de görev alabilirler. 

Demografik yapıdaki değişik-
likler, kadınların çalışma yaşa-
mında daha fazla yer alması ve 
aile yapısındaki değişimler ile sen-
dikaların bunlara verdiği tepkiler 
bağlamında, sendikaların İYD ile 
ilgili oynayabileceği roller konu-
sunda literatürde farklı görüşler 
bulunmaktadır. Bir görüşe göre 
sendikalar İYD konusunda yete-
rince etkili değildir. Gregory ve 
Milner’a (2009: 4) göre bu durumun 
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en temel gerekçesi, sendikaların 
İYD politikalarına gerekli ilgiyi gös-
termemeleridir. Bu ilgi eksikliğinin 
oldukça farklı nedenlere dayandığı 
söylenebilir. İlk neden, erkek yo-
ğun bir üye yapısına sahip sendi-
kaların, kadınlara ilişkin bir konu 
olarak değerlendirdikleri İYD’ni, 
kendi üyelerini ilgilendirmeyen 
bir durum olarak algılamalarıdır 
(Rubery ve Fagan, 1995: 209). Bir 
diğer neden ise, tam süreli çalışı-
lan alanlarda yoğun olarak örgütlü 
olan sendikaların esnek çalışma 
biçimlerine soğuk bakmalarıyla 
alakalıdır. Esnek çalışmayla iliş-
kilendirilen İYD, sendikalara kimi 
zaman üyelerini kaybetmelerine 
yol açacağı endişesini vermekte-
dir. (Kirton ve Greene, 2006: 441). 
Üçüncü bir neden ise sendikaların 
İYD uygulamalarını, sendika ya da 
diğer sivil toplum kuruluşlarının 
değil de devletin bir görevi ve so-
runu olarak görmeleridir (Gregory, 
2009: 105). Sendikaların İYD’ne yö-
nelik uygulamalarda toplu pazarlık 
güçlerinin sınırlı oluşu ise dördün-
cü bir neden olarak değerlendirile-
bilir (Ravenswood ve Markey, 2011: 
487). 

Farklı bir bakış açısına göre ise, 
sendikalar İYD konusunda pozitif 
yönde etkili olmaktadırlar. Özellik-
le ebeveyn izinleri hakkında bilgi-
lendirme ve söz konusu izinlerden 
yararlanma konusunda sendikala-
rın üyelerine yönelik olumlu etkisi 
bulunmaktadır (Budd, 2003: 101). 
Benzer şekilde tazminat hakları 

konusunda da sendikalı işçilerin 
daha bilinçli oldukları gözlemlen-
mektedir (Hirsch ve diğerleri, 1997: 
233). Ancak bu bulgular sendika-
ların İYD’ne ilişkin konularda etkin 
olduklarını göstermek açısından 
yeterli değildir. Bu durum sendi-
kaların, üyelerini özellikle yasal 
haklar konusunda bilgilendirme 
işlevini tatminkâr bir şekilde ye-
rine getirdiklerine dair olumlu bir 
bulgu olarak değerlendirilebilir. 
Buna karşın, sendikaların işlevi 
yasal konularda üyelerini bilgilen-
dirmenin ötesinde bir anlam taşı-
malıdır. Literatürde sendikaların 
İYD bağlamında etkin olup olmadı-
ğı üzerine farklı görüşlerin bulun-
ması, bir başka deyişle yazarların 
İYD kavramı ve sendikaların bu 
konuda vermeleri gereken müca-
deleye ilişkin algıları konusunda-
ki farklılıklar, sendikaların İYD’ne 
etkisi konusunda çelişkili ampirik 
bulgulara yol açmaktadır.

2. İYD VE SENDİKALAR 
ARASINDAKİ İLİŞKİNİN 
UNSURLARI
Bu çalışma kapsamında İYD ile 

sendikalar arasındaki ilişki 3 açı-
dan incelenmektedir. Bunlardan 
birincisi esnek çalışma biçimleri-
dir. Esnek çalışma biçimleri; kısmi 
süreli çalışma, haftalık çalışma sü-
resi, telafi çalışması, kısa çalışma, 
fazla çalışma, çağrı üzerine ça-
lışma, yoğunlaştırılmış iş haftası, 
geçici iş ilişkisi, tele çalışma, esnek 
emeklilik vd. olarak sıralanabilir. 
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İkinci olarak, kadınlara yönelik po-
litikalar ele alınacaktır. Kadınlara 
yönelik politikalar; cinsiyet ve fır-
sat eşitliğini sağlayıcı düzenleme-
ler ve kadınların sorumluluklarını 
hafifletici önlemler çerçevesinde 
değerlendirilmektedir. Son olarak 
ise, ebeveynlik izinlerine ilişkin 
düzenlemeler değerlendirilecektir. 
Bu başlık altında ise; çocuk bakım 
hizmetleri ve aile sorumlulukla-
rı sebebiyle kadınların işten uzak 
kalmasına ve iş yaşamına geri 
dönüşteki sorunlarının önlenebil-
mesine yönelik konular üzerinde 
durulacaktır.  Bu konular elbette 
geçirgenlik içermektedir. Bir diğer 
ifadeyle bu 3 başlık birbirleriyle 
bağlantılı ve iç içe bir yapıya sa-
hiptir. Bu sebeple, zaman zaman 
başlıkların altında diğer başlıklarla 
kesişen noktalar bulunmaktadır. 

2.1. Esnek Çalışma Biçimleri ve 
Sendikalar
En kısa ifadeyle hızla değişen 

şartlara uyum sağlama yeteneği 
olarak tanımlanabilecek esneklik, 
işverenlere rakipleri karşısında 
gerek ulusal ve gerekse de ulusla-
rarası rekabette önemli üstünlük-
ler sağlamaktadır. Buna ek olarak 
değişen çalışma şekilleri ve işgücü 
demografisi karşısında, esnek ça-
lışma biçimleri alternatif bir çözüm 
olarak sunulmaktadır. Esnekliğin, 
özellikle de kadın istihdamının 
artması ve İYD’nin sağlanma-
sı noktasında önemli rol oynadığı 
söylenebilir.

Esnek çalışma biçimleri İYD’nin 
başlıca konularından birini oluş-
turmakta olup, yapılan akademik 
çalışmalarda çokça birlikte anıl-
maktadır (Bonney, 2005: 395; Rig-
by, 2010: 208). Hatta esnek çalışma 
biçimlerinin en çok karşılaşılan 
sonuçlarından birisinin, İYD’nin 
gelişimine sağladığı olumlu katkı-
lar olduğunu iddia eden yazarlar 
bulunmaktadır (Skinner ve Poco-
ck, 2011: 67). 

Esnek çalışma; fonksiyonel, 
coğrafi, sözleşme, sayısal ve finan-
sal esneklik gibi pek çok yöntem-
le uygulanabilmektedir. Bunlara 
örnek olarak; kısmi süreli çalışma, 
haftalık çalışma süresi, telafi çalış-
ması, kısa çalışma, fazla çalışma, 
çağrı üzerine çalışma, yoğunlaş-
tırılmış iş haftası, geçici iş ilişkisi, 
ödünç işçi bürosu, tele çalışma, es-
nek emeklilik vd. gösterilebilir. 

Yapılan çalışmalara göre esnek 
çalışma biçimlerine olan ilgi gün 
geçtikçe artmaktadır. Özellikle 
kadınlar ve gençler arasında es-
nek çalışma biçimlerinin oldukça 
tercih edildiği görülmektedir. (Sul-
livan ve Gershuny, 2001: 335; Rigby, 
2010: 215-216). Literatürde işgücü-
nün genelinin esnek çalışmaya ba-
kışını yansıtan akademik çalışma-
lara rastlanmaktadır. Bu akademik 
çalışmalardan birinde çalışanla-
rın yüzde 25’inin esnek çalışmayı 
istemedikleri bulgusuna ulaşıl-
mıştır. (Skinner, 2011: 71). Yine bir 
başka çalışmada ise, işçilerin yüz-
de 67’sinin kendilerine esnek ça-
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lışmanın teklif edilmesini istediği 
görülmüştür (Powwownow, 2017). 
Son olarak bir başka çalışmada ise, 
çoğunluğu kadın olmak üzere yarı 
zamanlı çalışanların yüzde 55’inin 
tam zamanlı bir işte çalışmak iste-
mediği sonucuna varılmıştır. (Ho-
garth ve diğerleri, 2011: 24). 

Bireylerin esnek çalışma istek-
lerinin altında pek çok farklı neden 
yatmaktadır (Galinsky ve diğer-
leri, 1996: 111). Kadınlar açısından 
bakıldığında, esnek çalışma bazı 
durumlarda en pratik seçenek ola-
rak algılanmaktadır (Rigby, 2010: 
215-216). Devlet ve işverenlerin de 
esnek çalışma biçimlerini tercih 
ettikleri görülmektedir. (Skinner, 
2011: 66). Ancak bu konuda ağır-
lıklı olarak işverenlerin istekleri 
etkili olmakta ve bunun sonucun-
da günümüzde işçiler çoğu zaman 
rızaları olmadan esnek çalışma 
biçimleriyle çalışmak zorunda kal-
maktadırlar. Esnek çalışma biçim-
lerinde istihdam edilenlerin sayısı 
ise gün geçtikçe daha da artmak-
tadır (Skinner, 2011: 65). Tam süreli 
olarak çalışmak isteyen kesimle-
rin, gönülsüzce kısmi süreli olarak 
çalışmaları ise, beşeri sermayenin 
eksik kullanımına dolayısıyla süre 
bakımından eksik istihdamın ya-
şanmasına yol açmaktadır. O hal-
de gönüllü olarak esnek çalışmayı 
tercih edenlerle, gönülsüz olarak 
esnek çalışmaya maruz kalanları, 
işgücü piyasasına etkileri bakı-
mından birbirinden ayırarak ele 
almak gerekmektedir. 

Skinner ve Pocock’un (2011: 72) 
çalışmasına göre, esnek çalışma 
isteği kadınlarda erkeklere oran-
la iki kat daha fazladır. Çalışmada 
varılan bir diğer sonuca göre ise, 
yaş ile esnek çalışma isteği arasın-
daki ilişki negatif yönlü olup, yaş 
arttıkça esnek çalışma isteği azal-
maktadır. Ebeveynlikten kaynaklı 
sorumluluklar, kadınların esnek 
çalışma isteğinde etkili olmakla 
birlikte erkeklerde bu etki daha 
sınırlı kalmaktadır. Arthur (2002: 
19) yapmış olduğu çalışmada kısmi 
süreli çalışma isteğinde en belirle-
yici unsurun yüzde 44’lük oranıyla 
aile ile vakit geçirme isteği olduğu 
sonucuna ulaşmıştır. 

Pek çok biçimde uygulanabilen 
esnek çalışmanın, işçinin çıkarın-
dan çok işverenin çıkarlarına hiz-
met ettiğine ilişkin görüşler ağır-
lıktadır (Gerstel, 2001: 283; Gregory, 
2009: 135). Esnek çalışma türleri 
ayrıca işletmelerin, işgücünü mini-
mum maliyetle ve minimum yasal 
sınırlamayla istihdam etmeleri an-
lamına geldiği için eleştirilmektedir 
(Parlak ve Özdemir, 2011: 8). Ancak 
kayıt dışı istihdamla mücadeleye 
yardımcı olarak kayıt dışılığı azalt-
ması, kadınların daha yoğun ola-
rak işgücü piyasasına katılmasına 
imkân tanıması ve İYD’ni sağla-
maya olan olumlu etkisi sebebiyle 
çoğu kez istihdam politikalarında 
da bir tercih sebebi olmaktadır. 

Sendikaların bu konudaki gö-
rüşleri ise oldukça çeşitlidir (Gers-
tel, 2001: 283). Ancak sendikaların 
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genel tutumu, esnek çalışma bi-
çimlerine karşı çıkılması yönün-
dedir. Sendikaların esnek çalışma 
biçimlerine karşı çıkmasında bu 
tür çalışma biçimlerinden kay-
naklanan olumsuz sonuçlar etkili 
olmaktadır. Bu olumsuzlukların 
başında; çoğu zaman işçilerin zo-
runlu fazla çalışmaya maruz kala-
rak haftada 60-70 saat çalışmaları 
(Gerstel, 2001: 284), kısmi süreli 
çalışanların daha fazla çalışma is-
teğinde olmaları (Rigby, 2010: 209), 
esnek çalışmanın işçileri kariyer 
olanakları kısıtlı, önü kapalı işle-
re mecbur bırakması ve yüksel-
me adına olumsuz etkileri olması 
(Barker, 1993: 47), strese, aileden 
dönemsel olarak uzaklaşmaya 
ve psikolojik sorunlara yol açma-
sı (Welch ve Worm Verner, 2006: 
287), uzun dönemli iş güvencesini 
ortadan kaldırması (Smithson ve 
Lewis, 2000: 695) gibi sorunlar gel-
mektedir. Ayrıca sendikalar esnek 
çalışan kişilere ulaşmakta ve sen-
dikal hizmet arzı sunmakta başa-
rılı olamamaktadır. Esnek çalışma 
biçimlerinin, daha çok kadınlar 
tarafından tercih edilmesi de, sen-
dikaların bu kesime ulaşmalarını 
daha da zorlaştırmaktadır.

Bazı sendikalar ise esnek ça-
lışmaya daha farklı yaklaşmakta-
dır. Örneğin, Gregory ve Milner’in  
(2009: 135) Fransa’da yaptıkları 
çalışmaya göre, sendikalar esnek 
çalışmaya ancak yasal sınırlar çer-
çevesinde sıcak bakmakta ancak 
cinsiyet ayrımcılığına sebep olabi-

leceği düşüncesiyle yine de şüphe 
ile yaklaşmaktadırlar. 

Esnek çalışma karşısında sen-
dikaların genel tavrının çekingen 
ya da tamamıyla karşıt olması, 
sendikaların esnek çalışma biçim-
leriyle çalışan işçilere karşı mesa-
feli oldukları anlamına gelmemek-
tedir. Aksine bu kişileri sendika 
üyesi yapmaya yönelik adımlar 
atmaktadırlar. Ancak Birleşik 
Krallıkta gerçekleştirilen bir an-
ket çalışmasının sonuçları, birçok 
işçinin sendika üyesi olmaması-
nın asıl sebebinin, sendikaların bu 
işçileri sendikalaştırmak için ye-
terince uğraşmadıkları olduğunu 
ortaya koymaktadır. (Croucher ve 
Brewster, 1998: 449). Aslında bu 
durum sendikaların genel olarak 
örgütlenmede yaşadıkları sorun-
larla ilişkilendirilebilir. Bilindiği 
üzere özellikle 1980’lerden son-
ra neo-liberal politikaların ağırlık 
kazandığı, kurumların ve devlet 
yönetimlerinin dönüşüm göster-
diği ve başta sendikal temsil ve 
örgütlenmenin önünde çeşitli en-
gellerin oluşturulduğu bir döneme 
girilmiştir (Öcal, 2005: 566). Gerek 
bu politikaların etkisi ve gerek-
se de sendikaların bu ani değişim 
karşısında yeni politikalar üretme 
konusunda fazlaca etkili olama-
maları, üye kayıpları yaşamala-
rının yanı sıra yeni üye edinme 
noktasında yetersiz kalmalarına 
da yol açmıştır. Ortaya çıkan yeni 
çalışan tiplerine yönelik politika-
lardaki sorunlar, sendikaları bu 
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kesimlere sendikal hizmet arzı 
sağlama noktasında güç durumda 
bırakmaya devam etmektedir.

Günümüzde artan istihdam ve 
esnek çalışmanın olumsuz özel-
likleri göz önünde bulunduruldu-
ğunda sendikalara büyük görevler 
düşmektedir. Bu görevlerin ifası 
aynı zamanda sendikaların varlı-
ğının devamlılığı açısından da zo-
runludur. Çünkü esnek çalışma, 
işgücü piyasasında gitgide daha 
fazla karşımıza çıkmaktadır. Ayrı-
ca esnek çalışma biçimleri pek çok 
durumda istihdamın zorunlu bile-
şenlerinden biri haline gelmiştir. 
Bu noktada sendikalar, toplu pa-
zarlık süreçlerinde esnek çalışma 
biçimlerini de göz önünde bulun-
durmak zorundadır. 

Buna ek olarak sendikalar ile-
tişim yeteneklerini geliştirmek 
suretiyle daha fazla esnek çalışan 
işçiye ulaşmalı ve sendika üyesi 
olsun veya olmasın işçileri esnek 
çalışmanın çerçevesini oluşturan 
yasalar konusunda bilgilendirme-
lidir. Böylelikle işçiler esnek çalış-
ma biçimlerinin sebep olabileceği 
olumsuzluklardan korunabilecek 
ve İYD’ne katkıda bulunabilecek 
politikalardan daha fazla yararla-
nabilecektir.

2.2. Cinsiyet Eşitliği ve 
Sendikalar 
İYD literatürde daha çok kadın-

larla ilişkilendirilen bir sorundur. 
Bu durumda kadınların toplumsal 
rolleri etkili olmaktadır. Söz ko-

nusu toplumsal roller, doğdukla-
rı andan itibaren hem erkek hem 
de kız çocuklara yüklenmektedir 
(Gambles ve diğerleri, 2006: 76). 
Ancak günümüzde bu rollerde 
büyük değişimler olmaktadır. Ka-
dınların işgücü piyasasına daha 
yoğun katılımlarıyla, yavaş yavaş 
ekmek kazanan erkek aile modeli 
terkedilmekte olup çift kazananlı 
aileye doğru bir geçiş yaşanmak-
tadır (Gümüş ve Türkyılmaz, 2017: 
68). Ekonomik İşbirliği ve Kalkın-
ma Teşkilatı (OECD) verileri, kadın-
ların işgücüne katılma oranlarının 
sürekli bir şekilde arttığını doğ-
rulamaktadır. 2017 yılında OECD 
ülkelerinde kadınların işgücüne 
katılım oranı yüzde 64’tür (OECD, 
2018a).  Ancak kadınların işgücüne 
katılımındaki bu artış, toplumsal 
cinsiyete dayalı iş bölümüne bağlı 
olarak iş yükünün yanında ev ve 
çocuk bakımı gibi konularda kadı-
na sorumluluk yüklemeye devam 
etmektedir. Bu ise, kadının işi ile 
özel yaşamı arasında çatışma ya-
şamasına yol açmaktadır (Altıok 
Gürel, 2018: 31). Diğer yandan söz 
konusu sosyo-ekonomik deği-
şimler kadınları aynı zamanda po-
tansiyel birer sendika üyesi haline 
getirmektedir (Briskin, 2013: 120). 
Bunu desteklercesine günümüzde 
kadınların sendikaya katılımları 
gittikçe artmaktadır (Baird ve Wil-
liamson, 2008: 334). Her ne kadar 
sendikalaşma oranları günümüz-
de genel olarak azalmaktaysa da, 
sendika üyeleri içerisindeki kadın 
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üye oranı artmaktadır. Avrupa 
Birliği ülkelerinde 2005 yılında bu 
oran yüzde 42,2 iken 2007 yılında 
yüzde 45,4 olarak gerçekleşmiş-
tir (Sechi, 2007: 13). Bu durum aynı 
zamanda kadınların sendikaların 
karar mekanizmalarında ve toplu 
pazarlık süreçlerinde göz önün-
de bulundurulmaları sonucunu da 
doğurmaktadır (Dean, 2006: 22; 
Gregory, 2009: 133). Benzer şekilde 
İYD isteklerinin gerçekleşmesinde 
sendikalar büyük önem arz et-
mektedir (Heery, 2007: 522). Kadın 
üye ve yönetici sayısındaki artış, 
sendikaların kadınlarla ilişkilendi-
rerek reddettikleri İYD konusunda 
bir an evvel çözüm üretmelerini 
gerekli kılmaktadır. Kaldı ki kadın 
üye sayısındaki bu artış sürdükçe 
özellikle sendikalarda yönetici po-
zisyonundaki kadınların bu konu-
ya çok daha fazla önem vermeleri 
beklenmektedir.

İYD’nin kadınlarla ilişkilendi-
rilmesinin altında yatan temel se-
beplerden biri İYD’nin esnek çalış-
ma ile olan yakın ilişkisidir. Esnek 
çalışma biçimleri ise, daha çok ka-
dınlar tarafından tercih edilmekte-
dir (Sullivan, 2001: 335). Esnek ça-
lışmanın kadınlar tarafından daha 
fazla kabul görmesinde toplumsal 
cinsiyetçi roller ya da bir başka 
deyişle toplum tarafından erillik 
ile ücretli çalışma arasında yakın 
ilişki kurulurken, dişiliğin ücret-
li çalışmadan ziyade annelik ile 
ilişkilendirilmesi etkili olmakta-
dır (Fine-Davis ve diğerleri, 2004: 

87). Bu durum sonucunda kadın-
lar işgücü piyasasında başta ücret 
eşitsizliği olmak üzere emeklilik 
ve ekonomik güvenceye ilişkin 
sorunları, erkeklere nazaran daha 
fazla yaşamaktadırlar. 

Ücret geliri toplumun önemli bir 
bölümünün tek gelir kaynağı oldu-
ğu için gelir eşitsizliği yine bireyi 
olduğu kadar hane halkını da ilgi-
lendirmekte, dolayısıyla toplumun 
geniş bir kesimini doğrudan ya da 
dolaylı olarak etkilemektedir. İYD 
sorunları ve ücret eşitsizliğinin 
artışı bu konuların dünya çapında 
daha fazla ilgi görmesine sebep ol-
muştur. OECD ülkelerinde 1995 yı-
lından 2016 yılına kadar ortalama 
aylık cinsiyetler arası ücret farkı 
sürekli olarak azalmıştır ve 2016 
yılında yüzde 13,89 olarak gerçek-
leşmiştir (OECD, 2018b). Söz konu-
su azalmaya rağmen cinsiyet eşit-
sizliği halen tam anlamıyla önüne 
geçilemeyen bir sorun olarak de-
vam etmektedir. 

Avrupa Birliğinde ise istatistik-
sel olarak kadın ve erkek arasın-
daki ücret eşitsizliği oldukça farklı 
dağılmakla birlikte halen fazlasıyla 
görülmektedir. Yaş gruplarına göre 
cinsiyetler arası ücret farklılıkla-
rı; 25 yaşından küçüklerde yüzde 
5,7 iken, 25-34 yaş aralığında yüz-
de 8,7’ye çıkmakta ve 35-44 yaş 
aralığında ise bu oran yüzde 15,1’e 
ulaşmaktadır. Özel sektör ve kamu 
sektörü arasında da fark söz ko-
nusu olup, kamuda bu oran yüzde 
11,8 iken özel sektörde yüzde 16,9 
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olarak gerçekleşmiştir (Eurostat, 
2018). Üstüne üstlük kadınlar er-
keklere oranla kısmi süreli işler-
de daha fazla yer alıp daha düşük 
ücret elde ederlerken, yine iş–ya-
şam tatminleri de erkeklere oranla 
daha düşük kalmaktadır. (Skinner, 
2011: 70). 

Bu durum,  İYD ile cinsiyet eşit-
liği politikaları arasında yakın bir 
ilişki olduğunu göstermektedir. 
Sendikalar ise artan kadın istihda-
mı ve üye sayısını da dikkate alarak 
bu süreçte önemli roller üstlenmek 
durumundadır. Bugüne kadar uy-
gulanan toplumsal cinsiyet eşitliği 
sağlayıcı politikaların, ayrımcılığın 
sadece semptomlarını tedavi ede-
bildiği ancak daha derinde yatan 
sorunları tedavi etmede başarı-
sız olduğu görülmüştür (Kirton ve 
Greene, 2005: 147). Bu noktada, sa-
dece çalışan kadın sayısındaki ar-
tış yeterli değildir. Sendikalı kadın 
üye sayısındaki artışlar, kadınla-
rın sendikaların yönetim kadrola-
rında daha fazla görev almaları ve 
sendikaların gücü, cinsiyet eşitliği 
ve İYD açısından önemlidir (Gers-
tel, 2001: 278). Nitekim günümüzde 
sendikalar ile kadınlar arasındaki 
uyumsuzluk yavaş yavaş yerini 
uyumlu bir kadın-sendika ilişki-
sine bırakmaktadır. Kadınlar sen-
dika yönetiminde etkinliklerini 
artırdıkça toplumsal cinsiyet de-
mokrasisini hayata geçirebilecek-
lerdir.

2.3. Ebeveyn İzinleri ve 
Sendikalar
İYD’ne yönelik uyumlaştırma 

politikalarının başında ebeveyn 
izinleri gelmektedir. Ebeveyn izin-
leri ilk kez ILO’nun 123 sayılı Kadın 
İstihdamı Sözleşmesinde (1965) 
gündeme gelmiştir. Ebeveyn izin-
lerinin temel amacı; çalışan ka-
dınların İYD kurmalarına yardımcı 
olmak ve iş yaşamına kadınların 
katılımını sağlamaktır. 

Ebeveyn izinleri dünyada pek 
çok farklı şekilde uygulanmakta-
dır. Örneğin kişiler açısından aile 
veya birey için düzenlenebileceği 
gibi, ücret açısından da ücretli veya 
ücretsiz bir şekilde düzenlenebil-
mektedir. Ayrıca izin süreleri ya da 
iznin kullanım esnekliği farklılık-
lar göstermektedir. Bu farklılıklar 
ebeveyn izinlerinin çalışana, işve-
rene ve ekonomiye olan etkilerini 
belirlemektedir. 

Ebeveyn izinleri kadınlar tara-
fından kullanılabildiği gibi erkek-
ler tarafından da kullanılabilmek-
tedir. Ancak izinlerin erkeklerin 
de katılımı sağlanacak şekilde dü-
zenlendiği ülkelerde dahi ebeveyn 
izinlerinin daha ziyade kadınlar ta-
rafından kullanıldığı görülmekte-
dir (Gambles ve diğerleri, 2006: 5). 

Ebeveyn izni ile işten uzak ge-
çirilen sürelerin, kadınların işgücü 
piyasası fırsatlarını kaçırmasına 
yol açma ihtimali bulunmakta-
dır. Bireyin işten uzak kalmasıyla 
vasıf kaybına bağlı olarak beşeri 
sermayesinin olumsuz etkilen-
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ğü üzere gerek kadın gerekse de 
erkek açısından çeşitli ayrımcı-
lıkları ve diğer olumsuzlukları be-
raberinde getirmektedir. Ancak 
bilindiği üzere bu izinleri daha çok 
kullananlar kadınlar olduğundan, 
konunun muhatabı da genellikle 
kadınlar olmaktadır.

Ruhm’un (1998: 311) araştır-
masına göre, kısa süreli ebeveyn 
izinleri kadınların iş yaşamına ka-
tılmalarını ücretleri belirgin bir şe-
kilde etkilemeden yüzde 3-4 ora-
nında artırmaktadır. Daha uzun 
süreli ebeveyn izinleri ise saatlik 
kazançların yüzde 3 oranında azal-
masına sebep olurken işgücüne 
katılımı ise yüzde 4 oranında artır-
maktadır. Ebeveyn izninde geçiri-
len süre ile iş yaşamına geri dönüş 
arasında bir bağ olduğunu ortaya 
koyan çalışmalar da bulunmak-
tadır. Buna göre ücretsiz ebeveyn 
izni kullanan kadınlar, diğerleri-
ne göre daha kısa sürede işlerine 
dönmektedir (Kaiser ve diğerleri, 
2011: 218). Ancak iznin süresi art-
tıkça çalışanın işe dönme ihtimali 
belirgin bir şekilde azalmaktadır 
(Lalive ve Zweimüller, 2009: 1362). 

Ebeveyn izinlerinin olum-
lu etkileri de söz konusu olabilir. 
Ebeveyn izinlerine ilişkin hukuki 
düzenlemelerin üzerinde haklar 
tanındığında, yetenekli işçilerin 
örgüte çekilmesi bunların başında 
yer almaktadır. (Berg ve diğerle-
ri, 2003: 171). Ebeveyn izinlerinin 
olumlu etkilerini literatürde uzun 
ve kısa süreli izinler açısından 

mesi de söz konusu olabilir. Di-
ğer yandan kısa süreli kullanılan 
ebeveyn izinleri ise, çocuk bakımı 
açısından olumsuz sonuçlar doğu-
rabilmektedir (Gornick ve Meyers, 
2005: 6; Kaiser ve diğeleri, 2011: 8).  
Ebeveyn izni kullanan çalışanla-
rın işyerinde ayrımcılığa maruz 
kaldıkları da bilinen bir gerçektir 
(Milner, 2009: 135). Buna ek olarak 
kadınların kariyer gelişimleri de 
iş yaşamına ara verilmesine bağ-
lı olarak sekteye uğrayabilmekte, 
işe geri dönüşlerde de ayrımcılıkla 
karşılaşılabilmektedir. Bu durum 
kadın yoksulluğu sorununu da be-
raberinde getirmektedir (Gambles 
ve diğerleri, 2006: 91). 

Ebeveyn izni erkekler tarafın-
dan kullanıldığında ise, yönetim 
tarafından izin alan erkeklerin 
aynı performans düzeyindeki izin 
almayan erkeklere göre daha az 
fazla çalışma yapacağı, daha az 
dakik olacağı ve işyerinde çalışma 
arkadaşlarına daha az katkı sağ-
layacağı düşünülmektedir (Wayne 
ve Cordeiro, 2003: 235). Bir diğer 
ifade ile erkek çalışanın motivas-
yon ve performans anlamında 
zafiyet göstermesi beklenmek-
tedir. Ayrıca yöneticiler genellikle 
ebeveyn izni almayı olumsuz bir 
davranış olarak görmektedirler. 
Bunu desteklercesine ebeveyn 
izni kullananlar çoğunlukla daha 
düşük ücret artışları almakta ve 
kariyerlerinde ilerlemeleri daha 
yavaş olmaktadır (Kaiser ve diğer-
leri, 2011: 235). Bu durum görüldü-



70

değerlendiren yazarlar bulun-
maktadır. Uzun süreli ebeveyn 
izinleri; çalışanın özsaygısına, ev-
lilik memnuniyetine ve çocuğu-
nun gelişimine olan ilgisine olumlu 
etkide bulunmaktadır. Kısa süreli 
ebeveyn izinleri ise; çalışanın öz-
saygısına, evliliğine, eşinden aldığı 
desteğe ve çocuğuyla arasındaki 
bağına olumlu tesir etmektedir. 
(Feldman ve diğerleri, 2004: 459; 
Papalexandris ve Kramar, 1997: 
593; Ruhm, 1998: 285). Bu çalışma-
larda, hem uzun ve hem de kısa 
süreli ebeveyn izinlerinin benzer 
olumlu özellikler gösterdikleri dik-
kat çekmektedir.

Tam süreli çalışmayı tercih eden 
ve aile yaşamının iş yaşamını etki-
lemesine izin vermeyen çalışanlar, 
işverenler tarafından ideal çalışan 
olarak algılanmaktadır (Gambles 
ve diğerleri, 2006: 29). Ebeveyn 
izinleri ise bu algıyla doğrudan ça-
tışmaktadır. Söz konusu durumda 
çalışan, işteki sorumlulukları ile 
aile sorumlulukları arasında kal-
maktadır. Ancak unutulmamalıdır 
ki ebeveyn izinleri sadece ailelere 
yapılmış bir yardım değildir. Aynı 
zamanda işgücü piyasalarını güç-
lendirmekte ve işgücü devir oran-
larını da azaltmaktadır (Gornick ve 
Ray, 2009: 198). 

Çalışanların kazanımlar elde 
etmesi, mevcut kazanımlarını ge-
liştirmesi ve haklarının farkına 
varmaları konusunda sendikala-
ra önemli görevler düşmektedir. 
Hakların bilincinde olmak hak-

lardan yararlanma açısından el-
zemdir. Bu noktada sendika üyesi 
çalışanların ebeveyn izinleri ko-
nusunda bilgi sahibi olma şans-
ları artmaktadır. Buna ek olarak 
sendikalı çalışanların ebeveyn 
izni kullandıklarında, işlerinden 
atılma endişeleri de sendika üyesi 
olmayan çalışanlara nazaran daha 
düşüktür. (Budd, 2003: 85; Gerstel, 
2001: 279). Sendikalı çalışan sayı-
sındaki artışla, işinden atılma en-
dişelerindeki azalışa bağlı olarak 
ebeveyn izinlerinden daha fazla 
çalışan yararlanabilecektir. Bu du-
rumu doğrular şekilde bazı çalış-
malarda, sendika üyesi erkeklerin, 
sendika üyesi olmayanlara göre 
ebeveyn izinlerinden daha uzun 
süre yararlandıkları görülmüş-
tür (Gerstel, 2001: 279; Mishel ve 
Walters, 2003: 2). Ancak öğretide 
sendikaların üyelerinin ebeveyn 
izninden yararlanmasında kayda 
değer bir etkiye sahip olmadığı-
na, sadece ebeveyn izni konusun-
da üyelerinin bilgi sahibi olmaları 
noktasında etkili olduklarına iliş-
kin görüşler de bulunmaktadır 
(Budd ve Brey, 2000: 17; Osterman, 
1995: 693). 

Tüm bunlar değerlendirildiğin-
de sendikaların ebeveyn izinlerine 
ilişkin görüşlerinin, çalışanların 
ebeveyn izinlerine ilişkin görüşle-
rini şekillendirmede etkili olduğu 
sonucuna ulaşılabilir. 

Ebeveyn izinlerinin, İYD adına 
önemli bir strateji olduğunu ve ça-
lışan açısından başta kadınlar ol-
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mak üzere zorlu bir dönemde hem 
aileye hem de çocuğun gelişimine 
destek olduğunu söyleyebilmek 
mümkündür. Ebeveyn izinleri söz 
konusu kişileri çeşitli şekillerde 
desteklemektedir. Bunların ba-
şında da işlerini koruyarak izin 
kullanabilmeleri ve izin süresince 
finansal olarak desteklenmeleri 
gelmektedir. Bu süreçte çalışan-
ların ebeveyn izinleri hakkında 
bilgilendirilmeleri önemli rol oy-
namaktadır. Yapılan saha çalış-
maları ağırlıklı olarak sendikala-
rın çalışanların bilgilendirilmesi 
noktasında etkili olduğunu ortaya 
koymaktadır. Ancak ebeveyn izin-
lerinden yararlanma noktasında 
sendikaların etkileri konusunda 
çeşitli görüşler bulunmaktadır. Bu 
noktada sendikaların konuya iliş-
kin görüşleri önem arz etmektedir. 
Bu sebeple sendikaların ebeveyn 
izinleri konusunda çalışanları bil-
gilendirilmeleri ve ortak bir strateji 
geliştirmeleri gerekmektedir.

SONUÇ
Kadınların işgücüne katılım 

oranlarının artması, çalışma bi-
çimlerinin değişimi ve aile yapı-
sındaki dönüşümler gibi unsur-
lar, İYD’ni iş hayatının merkezine 
oturtmuş durumdadır. Bu çalış-
mada genel olarak literatüre hakim 
olan üç önemli konuya sendika-
ların yaklaşımları çerçevesinden 
bakılmıştır. Bu konular sırasıyla 
esnek çalışma biçimleri, kadınla-
ra yönelik politikalar ve ebeveyn 

izinleridir.
Esnek çalışma biçimleri daha 

ziyade kadınlar ve gençler tarafın-
dan tercih edilmektedir. Sendikalar 
genellikle üyelerini bilgilendirme 
ve bilinçlendirme eğilimindedirler. 
Bu olumlu bir yaklaşım olmakla 
birlikte yeterli değildir. Sendikala-
rın iletişim kurmakta zorlandıkları 
bu iki grupla iletişimi artırmaları 
ve toplu pazarlık süreçlerine es-
nek çalışmaya ilişkin konuları da-
hil etmeleri gerekmektedir.

Sendikalar İYD sorununu ka-
dına özgü bir sorun olarak görüp 
kendilerini bu süreçten tecrit etme 
yaklaşımından vazgeçerek ka-
dınlara yönelik politikalar geliştir-
melidirler. Son yıllarda kadınların 
işgücüne katılımlarındaki artışın 
yanı sıra sendikalı kadın sayısının 
çoğalması, kadınlarla daha sık öz-
deşleştirilen İYD sorununu sendi-
kaların gündemine getirmektedir. 
Zaman içerisinde sendikalı kadın 
üst düzey yöneticilerin artışıyla bu 
sorunun sendikalarda daha hara-
retle tartışmaya açılması muhte-
meldir. 

Ebeveynlik izinlerine gelindi-
ğinde, bu konuda da sendikaların 
bilinçlendirme konusunda etkin 
oldukları görülmektedir. Bunun 
yanı sıra sendikal gücü yanında 
hisseden bireylerin işten atılma 
endişelerinin azaldığı söylenebilir. 
Ebeveynlik izinlerinden yararlan-
manın artmasının, hem birey ve 
toplum ve hem de işgücü piyasası 
açısından olumlu sonuçlar doğura-
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cağı açıktır. Sendikaların bu nok-
tada ortak stratejiler hazırlaması 
ve çalışanlara desteğini açıkça 
göstermesi gerekmektedir.

Elbette bu başlıkların ötesinde 
İYD istinasız tüm çalışanları fark-
lı düzeylerde de olsa etkilemek-
te olup, endüstri ilişkileri sistemi 
içerisinde çalışanların sendikalara 
ihtiyacını da artırmaktadır. İYD’nin 
sağlanması hususunda işletmeler 
de çeşitli politikalar üretmekte-
dir. Ancak görülen o ki işletmele-
rin yaklaşımının temeli çalışanın 
daha verimli çalışmasına yardımcı 
olarak örgütsel çıkarların en üst 
düzeyde korunması yönündedir. 
Oysaki İYD’nn görevi, işletme için 
rekabet üstünlüğü elde etmenin 
bir aracı olmaktan ziyade, asli un-
sur olan insanın çalışma yaşamı 
ile özel yaşamını uyumlaştırması 
olmalıdır. Psikolojik, fizyolojik ve 
toplumsal açıdan mutlu bir toplu-
mun oluşabilmesinin yolu da, bu 
rollerin birbiriyle çelişip çatışmak-
sızın uyumlaşmasından geçmek-
tedir. Böyle bir uyumun elbette 
ekonomik yansımalarının da ol-
ması kaçınılmazdır.

Son olarak; bu tartışmaların 
temelinde yatan en büyük sorun, 
sendikaların yeni tip çalışanları 
örgütlemede yaşadığı güçlükler-

dir. Geleneksel anlamda örgütle-
nip, sendikal hizmet arzını ölçeğe 
bağlı olarak sunma anlayışıyla ka-
rakterize sendikacılık, günümüzde 
değişen çalışma koşulları ve artan 
sayıda kadın ve vasıflı çalışan kar-
şısında örgütlenme sorunları ya-
şamaya devam etmektedir. İşgücü 
piyasasında yaşanan dönüşüm-
ler karşısında sendikaların acilen 
gerekli politikaları üretmeleri ge-
rekmektedir. Günümüzde işgücü 
piyasasında üzerinde sıklıkla du-
rulan ve çalışanlar ve işverenler 
için elzem bir konuyu oluşturan 
İYD’ne, sendikalar tarafından sa-
dece belirli kesimlere özgü ya da 
devletin tek başına çözmesi ge-
reken bir konu olarak bakılması, 
bu sorunu daha da büyütecektir. 
Endüstri ilişkilerinin temel aktörü 
olan sendikalar, işgücü piyasasının 
da başlıca ilgili tarafıdır. O halde ça-
lışanların artan yükümlülükleri ve 
zorlukları karşısında sendikaların 
sessiz kalmaları ya da çalışanları 
işverenler karşısında kaderlerine 
terk etmeleri kabul edilemez.  Bu 
sebeple sendikalar kendi araların-
da koordinasyon sağlayarak, yeni 
çalışan tiplerini örgütleme ve İYD 
konusunda etkinliklerini artırma-
lıdırlar.
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n Türk çalışma hayatının son kırk yılında yapılan yan-
lışlara da güzel şeylere de şahit olduk. Sendikalar saye-
sinde Türkiye’yi de, Türk çalışma hayatının gerçeğini 
de görme ve tanıma imkânımız oldu. Sağ olsunlar bizi 
üniversitede fildişi kulede bırakmadılar.

n Sayın Hocam önce şunu so-
rarak başlamak istiyorum. Gazi 
Üniversitesi’nin bazı bölümlerinin 
yeni kurulan Hacı Bayram Veli Üni-
versitesi’ne aktarılmasını, yıllardan 
sonra bir sabah kalkıp kendinizi bu 
üniversitenin hocası olarak bulmanızı 
nasıl değerlendiriyorsunuz?

Gazi Üniversitesi bölündüğünde, 
Gazi Eğitim’de öğrenci olmaya baş-
ladığım tarih itibariyle 45, asistanlık 
itibariyle de 38 yıllık Gazi’liydim. Dola-
yısıyla Gazi Üniversitesi’nin bölünme 
kararı benim için korkunç bir olaydı.

Gazi Üniversitesini bölme ka-
rarının hiçbir akli temeli yoktur, 

Dr. Naci Önsal                                                                                Prof. Dr. Kadir Arıcı 
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tam anlamı ile bir akıl tutulmasıdır. 
Tepeden inme bir karar alınmış ve 
Gazi Üniversitesine büyük bir dar-
be vurulmuştur. Bu kararı alanla-
rın ne Gazi mezunlarına ne de Gazi 
mensuplarına hiç bir saygısı yoktur. 
Kıymetli bir halıyı böldüklerinde iki 
kıymetli halıya sahip olacaklarını 
zannediyorlar ne yazık ki.

Biz “Ankara’ya Hacı Bayram Veli 
adıyla yeni bir üniversite kurun ancak 
bizi bölmeyin” diye feryat ettik. Sesi-
mizi sağır sultan duydu ancak TBMM 
duymadı. Hacı Bayram Bölgesindeki 
mevcut üniversitenin adı değişti-
rilerek de bu gerçekleştirilebilirdi. 
Seçimle iktidar olanların seçmeni 
dinleme gibi bir duyarlılıkları ne yazık 
ki hiç kalmadı. Zaman içinde bu bö-
lünmenin yanlışlığı anlaşılacak tabii 
ki, hatta bölünmeye duyarsız kalıp ses 
vermeyenler de sessiz kalmalarının 
vebalini çekeceklerdir.

n İş hukuku mu, sosyal güven-
lik hukuku mu desem, kendinizi 
hangisine daha yakın hissediyor-
sunuz?

Benim sosyal güvenlik konusuna 
girişim rahmetli hocam Prof. Dr. Ka-
mil Turan’ın talebi üzerine olmuştur. 
Sosyal güvenlik hukuku derslerini, 
kendilerini kırmamak için kabul et-
miştim. O dönemde sosyal güvenlik 
teorisi, sosyal güvenlik hukuku ve 
sosyal güvenlik uygulaması dersleri 
vardı. Bu alana başlangıçta kerhen de 
olsa çok emek verdim. Başlarda ça-
lışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri 
bölümünde kendimi sosyal güvenliğe 
daha yakın hissediyordum. Son sekiz 
yıldır da iş hukuku dersleri ağırlıklı 
çalışma ile belli bir dengeye geldi. 
Ancak ben kişi olarak sosyal adalet, 
sosyal yardımlaşma ve dayanışma 
konularına duyarlı bir kişiyim.
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n Sizin üniversite içinde ve dı-
şında idari görevleriniz de oldu. Bu 
idari görevlerin bir akademisyenin 
çalışmalarını nasıl etkilediğini an-
latır mısınız?

Üniversite içinde bölüm baş-
kanlığı, enstitü yönetim kurulu 
üyeliği, enstitü müdür yardımcılığı, 
dekanlık, senato üyeliği gibi çeşitli 
görevlerde bulundum. Üniversite 
dışında ise hukuk müşavirliği, ge-
nel müdürlük gibi görevlerim oldu. 
Otuz sekiz yıldır akademik hayat-
ta çalışmalarımı sürdürmekteyim. 
Bu idari görevler şüphesiz kişiye 
büyük bir tecrübe ve bilgi biriki-
mi sağlamakta. Ama diğer yandan 
üniversitede yöneticilik yapmak 
bir akademisyen için büyük za-
man kaybına yol açıyor, bilimsel 
çalışmalarınıza daha az zaman 
ayırabiliyorsunuz. Bilimsel bakım-
dan kayıplarınız oluyor. Bu sebeple 
üniversitede bir akademisyen için 
idareciliği tam anlamıyla “kutsal 
bir hamallık”  olarak değerlendiri-
yorum.

n Benim gibi pratik yönü ağır-
lıklı kişilerin üniversitede sınavsız 
konferans dersler vermesini, ilgi 
duyan öğrencilerin bu derslere ka-
tılmasını nasıl değerlendirirsiniz?

Uygulama ile teori birbirlerini 
desteklemelidir. İyi bir uygulama 
iyi bir teorik temele dayanmalıdır. 
Sağlam bilimsel teorik temeli ol-
mayan bir uygulamanın başarısı 
da tam olmaz. Edindiğimiz bilgile-

rin uygulaması hakkında ne kadar 
bilgimiz ve tecrübemiz olursa o 
alanı o kadar daha iyi anlar, daha 
iyi öğrenir, daha başarılı oluruz. Bu 
sebeple başarılı uygulamacıların, 
idarecilerin zaman zaman üniver-
sitede konferanslar vermesi, ders-
lere katılması, bilgilerini öğrenciler 
hatta ve hatta akademisyenlerle 
paylaşması öğrencilerin yetişme-
sine, üniversite eğitimine önemli 
ölçüde katkı sağlar. Bu tür uygula-
maların faydalı olacağına inanıyo-
rum.

n Sendikalar Kanunu’nun “ek 
madde 2”de yapılan değişiklik ile 
ilgili yorumunuz nedir?

Bu kanun değişikliği ile daha 
önceleri yerleşik bir uygulama 
kanuni bir elbiseye büründürül-
mektedir. Şöyle ki, daha önceki 
dönemlerde uzun yıllar kamu top-
lu iş sözleşmelerinde, sözleşmenin 
bağlanması bakımından kritik ko-
nularda konfederasyon yetkileri 
ile kamu işvereni adına hükümet 
yetkilileri bir protokol yaparlardı. 
Kamu toplu sözleşme protokolü adı 
verilen bu protokol ile taraflar top-
lu menfaat uyuşmazlığını çözmek 
için belli konularda mutabakat 
sağlanırdı. Bu mutabakat bu alan-
da süren bütün toplu iş uyuşmaz-
lıklarının çözümü için bir anahtar 
görevi yapardı.

Anlaşıldığı kadarıyla bu düzen-
leme ile yeni adı ile “Kamu Toplu İş 
Sözleşmeleri Anlaşma Protokolü“  
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adı verilen bu protokole resmiyet 
kazandırılmaktadır. Dolayısıyla 
hükümet ile kamu kurum ve ku-
ruluşlarında örgütlü sendikaların 
üye oldukları konfederasyonlar 
arasında önce Kamu Toplu İş Söz-
leşmeleri Anlaşma Protokolü im-
zalanacak daha sonra da sendi-
kalar bu protokolü dikkate alarak 
işkolu seviyesinde toplu iş sözleş-
melerini bağıtlayacaklardır.

Düzenleme ile konfederasyon-
lara  “Kamu Toplu İş Sözleşmele-
ri Anlaşma Protokolü” imzalama 
yetkisi vermektedir. Bu protokol 
gerçek ve hukuki anlamda “Kamu 
Çerçeve Toplu İş Sözleşmesi” ni-
teliğindedir. Çünkü protokol ile iş-
çilerin “mali ve sosyal haklarını” 
belirlemek maksadını taşıyan bir 
protokolle karşı karşıya bulun-

maktayız. Dolayısıyla bir anlam-
da normatif hükümler protoko-
lün konusudur. Protokolün taraf 
konfederasyona üye sendikaları 
bağlayıcı olma niteliği, taraf konfe-
derasyona üye sendikaların, toplu 
sözleşme yapma hakkını sınırlan-
dıran bir düzenlemedir. Şu halde 
taraf konfederasyona üye sendi-
kalar ancak bu protokolde bulun-
mayan hususlarda ve bu protokole 
aykırı olmamak şartıyla bir toplu 
sözleşme yapabileceklerdir. Bu 
düzenleme sendikaların bağım-
sızlığı, sendika konfederasyon iliş-
kileri, toplu sözleşme ve sendika 
hürriyeti konuları ile ilgili olmak 
üzere pek çok alanda tartışma gö-
türür meselelere kapı açan bir dü-
zenlemedir.
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n Bize bir anınızı anlatır mısı-
nız?

Hatıralarımız dizi dizi. Türk 
endüstri ilişkileri alanında 
anlatılabilecek pek çok hatıralar 
mevcut. Türk endüstri ilişkileri 
sisteminde bu yıl bittiğinde 40 yılını 
doldurmuş bir akademisyenlik ha-
yatımız var. Sendika üyesi işçilerin 
sendikaya ödedikleri aidatlarını ne 
zaman geri alabilecekleri soruları-
na muhatap olduğumuz gibi; 12 Ey-
lül döneminde toplu iş sözleşmeleri 
yenilenirken dönemin Yüksek Ha-
kem Kurulu Başkanı olan Yargıtay 
9. Hukuk Dairesi Başkanı rahmetli 
Naci Varlık için, “Bu ölmedikçe bize 
kurtuluş yok” diyen işçilerle de 
karşılaştık.

Avrupa’dan işçi emeklisi olarak 
dönen ve kasabasında belediye 
başkanı seçilen belediye başka-
nının, belediyenin mevcut iki iş-
çisini zorla sendikaya üye olmaya 
zorlaması, sonrasında ise sendika 
yönetiminin lakayt tavrı karşısın-
da, sendikacıları bir daha belediye 
kapısından sokmayan belediye 
başkanını da gördük ki bu olayda 
yetkili sendika tarafından büyük-
şehir için yapılan toplu sözleşme 
metni, teklif taslağı olarak küçük 
bir kasaba belediyesine nasıl olsa 

tartışacağız düşüncesiyle gönde-
rilmiştir.

Hatta belediye başkanlığı için 
tekrar aday olmayacak beledi-
ye başkanının giderayak işçilere 
toplu iş sözleşmesi ile büyük bir 
zam verdiğini, daha sonra da par-
ti zorlaması ile yeniden aday olup 
seçildiğinde yeni toplu pazarlık 
sürecinde ne kadar zor durumda 
kaldığına da şahitlik ettik.

Asistanlığım döneminde bir 
sendika eğitim uzmanının yan-
lış yönlendirmesiyle gece yarı-
sı elimde bir çanta ile Çerkezköy 
sapağında yapayalnız kaldığım, 
sonrasında da bir kimyasal güb-
re kamyonunun şoför mahallinde 
Çerkezköy’e gidebildiğim bir anım 
da oldu. Kamyon şoförünün, “Ar-
kadaş sen kelli felli bir adama ben-
ziyorsun bu saatte bu sapakta ne 
arıyorsun sorusunu!” hiç unutamı-
yorum.

Son olarak şunu ifade etmeli-
yim ki, endüstri ilişkileri sistemi 
içinde Türk çalışma hayatının son 
kırk yılında yapılan yanlışlara da 
güzel şeylere de şahit olduk. Sen-
dikalar sayesinde Türkiye’yi de 
Türk çalışma hayatının gerçeğini 
de görme ve tanıma imkânımız 
oldu. Sağ olsunlar bizi üniversitede 
fildişi kulede bırakmadılar.
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KARATAHTA/İş Yazıları Dergisi, dört ayda bir yayımlanan ulusal hakemli 
bir dergidir. 

Dergimize gönderilen yazılar öncelikle Yayın Kurulu’nca değerlendirilir ve 
uygun görülen yazılar, hakeme gönderilir. En az iki hakemin olumlu görüşü 
ile yayımlanmasına karar verilen yazılara telif ücreti ödenir. Hakem değer-
lendirme süreci gizli olup, hakem formları dergi arşivinde saklanır.

Hakem denetiminden geçmeyen ve telif ücreti ödenmeyecek davetli ya-
zılar, Yayın Kurulu değerlendirmesi sonucuna göre dergide yer alır ya da ya-
zarına iade edilir.

Dergiye gönderilecek yazılar, başka bir yerde yayımlanmamış ya da ya-
yımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.

Dergiye gönderilecek yazılarda, Türkçe ve İngilizce özet ile 3-6 arasında 
anahtar kelime yer almalıdır. Yazılar Times New Roman karakteriyle 12 punto 
ve 1,5 satır aralığında, sol yana yaslı ve sayfanın tek yüzüne basılmalıdır.

Yazılar, dergimizin, dergikaratahta@turkmetal.org.tr elektronik posta 
adresine ya da derginin,

Türk Metal Sendikası Araştırma ve Eğitim Merkezi 
Sümer 2 Sokak No: 23/1 

Kızılay - Çankaya / ANKARA

adresine iki nüsha halinde gönderilir. 

Gönderilecek yazılardaki tablolar ve şekiller metin içinde, başlık ve sıra 
numarası ile yer almalıdır. 

Yararlanılan kaynaklar makalenin sonunda ayrı bir sayfada, KAYNAKÇA 
başlığıyla, yazar soyadlarına göre alfabetik sıraya düzenlenmelidir.

Yazıda yararlanılan ve gönderme yapılan kaynaklar, American Psycho-
logical Association (APA) referanslama sistemine uygun gösterilmelidir.

Buna göre;
 Metin içindeki atıflar, yazarın adı cümle içinde geçiyorsa,

Dominelli (2002: 66)
 Yazarın adı cümle içinde geçmiyorsa;

(Şahin, 2010: 67) şeklinde yazılmalıdır.

 Metinde ikiden fazla yazarlı kitaplara atıfta bulunurken ilk seferinde 
bütün isimler kullanılmalı;  (Carr ve Chen, 2004: 9) aynı yayına daha sonra 
yapılan atıflarda sadece birinci isim yazılmalı, diğer yazarlar için “ve diğerle-
ri”ibaresi kullanılmalıdır. (Houston ve diğerleri (1979).

YAYIN İLKELERİ VE YAZIM KURALLARI



YAYIN ILKELERI VE YAZIM KURALLARI

 Kaynakça’da bütün yazarların isimleri yer almalıdır.

 Kaynakça’da kitaplar, Yazarın Soyadı ve Adı (Yıl), Başlık, Baskı, Basıldı-
ğı Yer, Yayınevinin İsmi’ni içermelidir

Başar, E. (2010), Demografiye Giriş, Ankara, Gazi Kitabevi.

 Makaleler, Yazarın Soyadı ve Adı (Yıl), Makalenin Başlığı, Derginin İs-
mi,Cilt Numarası, İlk ve Son Sayfa Numaraları ile gösterilmelidir.

Hansen, L. L. (2007), “From Flexicurity to FlexicArity: Gendered Perspe-
ctives on the Danish Model”, Journal of Social Sciences, Vol.3, No.2, ss.88-93.

 İki yazarlı kitaplar ve makaleler, metin içindeki atıfta (kitap); 
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KARATAHTA İŞ YAZILARI DERGİSİ KİŞİSEL 
VERİ İŞLENMESİ  AYDINLATMA METNİ 

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

için çıkarmış olduğumuz “KARATAHTA İş Yazıları Dergisi” ile birlikte sizlere 
kaliteli ve güvenilir hizmet sağlamak için çalışmaktayız. Çalışmalarımızı ya-
parken kişisel verilerin korunmasının kişilerin temel hakkı olduğuna inana-
rak, verilerinizin güvenliğini en üst seviyeye çıkartma konusunda hassasi-
yetle yaklaşmaktayız. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 
sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Türk Metal 
Sendikası (“Türk Metal”) tarafından, özet olarak aşağıda açıklanan kapsam-
da işlenebilecektir. 

Türk Metal’in, 6698 Sayılı Kanun uyarınca; 
İrtibat Kişisi: Özge YAŞAR Telefon: 0(312) 231 01 79 

2. Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği 
Kişisel verileriniz, kişisel verilerinizi bizlere açıklamanıza konu olan ve 

aşağıda sıralanan amaçlarla; 6698 sayılı Kanunun 5. ve 6. maddelerinde belir-
tilen kişisel veri işleme şartları dâhilinde işlenebilecektir Kişisel verileriniz; 
ücretsiz olarak verilen dergimizden faydalandırmak ve gerekli işlemler, 
dergi ve içerik faaliyetlerin gerçekleştirilmesi adına ve ayrıca derginin ilgili 
kişilere ulaştırılabilmesi adına gerekli çalışmalar için işlenmektedir. 

3. Kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği 
Kişisel verileriniz; dergi kapsamında yer alan içeriklerin oluşturulması 

amacıyla; içerik yazarlarına ve ilgili kurum ve kişilere, dergi basım ve ya-
yın işlemleri amacıyla; ilgili basım ve yayım kurumlarına, dergi sürekliliğini 
sağlamak amacıyla; ilgili ajans ve iş ortaklarına, derginin adrese ulaştırıl-
ması amacıyla; kargo ve kurye iş ortaklarına, dergi içerik ve çalışmalarının 
analiz ve reklamcılık faaliyetlerinin yürütülmesi maksadıyla ilgili birim ve iş 
ortaklarına ve ayrıca Türk Metal adına yürütülen faaliyet, iş ve işlemler için, 
iş ortaklarına, üyelerine, iştiraklerine, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve 
özel kişilere, 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri 
işleme şartları ve amaçları çerçevesinde belirtilen amaçlarla sınırlı olarak 
aktarılabilecektir. 

4. Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi 
Kişisel verileriniz Türk Metal tarafından, farklı kanallar ve farklı hukuki 

sebeplere dayanarak; Türk Metal sendikal faaliyetlerinin uygulanması ve 
yürütülmesi amacıyla, KARATAHTA İş Yazıları Dergisi içerik oluşturulması, 
basım ve yayımı ile iletilmesi amacıyla toplanmaktadır. Bu süreçte toplanan 



kişisel verileriniz; Türk Metal kişisel veri politikaları çerçevesinde yer alan 
amaçlar doğrultusunda, sendikal faaliyetlerin yürütülmesi ve dergi faaliyet-
lerinin yürütülmesi için fiziki, yazılı, sözlü ve elektronik ortamda toplanmak-
tadır. Bu hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kanun’un 
5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsa-
mında bu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve ak-
tarılabilmektedir. Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaç ve kapsamda 
sözlü, yazılı fiziki veya elektronik olarak toplanabilir. 

5. İlgili kişinin 6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 11’inci 
maddesinde sayılan hakları 

İlgili kişi olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, Türk Metal’in Sümer 2 
Sokak No: 23/1 Kızılay – Çankaya / ANKARA adresine Noter aracılığıyla veya 
birebir başvurunuz ile iletmeniz durumunda Türk Metal talebin niteliğine 
göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuç-
landıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Türk 
Metal tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki üc-
ret alınacaktır. 

Bu kapsamda ilgili kişi olarak; 
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, 
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp 

kullanılmadığını öğrenme, 
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri 

bilme, 
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların dü-

zeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin ak-
tarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

• 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlen-
miş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalk-
ması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve 
bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişile-
re bildirilmesini isteme, 

• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz 
edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya 
çıkmasına itiraz etme, 

• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğra-
ması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,
haklarına sahip olduğunuzu hatırlatmak isteriz. 

KARATAHTA IS YAZILARI DERGISI KISISEL VERI ISLENMESI AYDINLATMA METNI




