
DİJİTAL PLATFORM ÇALIŞANLARI
VE SENDİKALAR

ÖZ 
Günümüzde teknolojik ge-

lişmelerin sermayeye sağladığı 
birçok avantajdan biri de dijital 
platformlar aracılığıyla kurulan iş 
ilişkileri sayesinde, ihtiyacı olduğu 
anda ve ihtiyacı olduğu süre zar-
fında, herhangi bir sosyal maliyete 
katlanmaksızın, aradığı beceri se-
viyesindeki işgücüne ulaşabilmesi 
ve iş sürecini veya işi dışsallaştı-
rabilmesidir. Sermayenin aksine 
bu durum çalışanlar için bir deza-
vantaj yaratarak, çalışma hakları 
bakımından kayıplar yaşamasına 
ve geleneksel iş ilişkisindeki yasal 
koruma kapsamı dışında kalma-
sına yol açmaktadır. Bu çalışmada 
dijital platformların yapısı ve plat-
form çalışanlarının çalışma ko-

şulları incelenecek, bu bağlamda 
platform çalışanlarının sorunları 
ve sendikaların bu konudaki faali-
yetleri ele alınacaktır.

Anahtar Kelimeler: Sendikacı-
lık, Dijital Platform Çalışanları, Ça-
lışma İlişkileri. 

DIGITAL PLATFORM WORKERS 
AND TRADE UNIONS 

ABSTRACT  
One of the many advantages 

that technological developments 
provide to capital today is the 
ability to reach the employee 
who has the ability to provide the 
service that the employer needs 
and to outsource the business 
process or work, without any 
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social costs, thanks to the business 
relationships established through 
digital platforms. In contrast to 
capital, this situation creates a 
disadvantage for employees, 
leading to losses in terms of their 
rights to work and outside the 
scope of legal protection in the 
traditional business relationship. 
In this study, structure of digital 
platforms and working conditions 
of the platforms workers will be 
examined. In this context, the 
problems of the platform workers 
and the activities of the trade 
unions will be discussed.

Keywords: Trade Unionism, 
Digital Platform Workers, Labour 
Relations.

GİRİŞ 
İnternetin rolü hayatımızın her 

alanında olduğu gibi, çalışma ya-
şamında da her geçen gün daha 
fazla önem kazanmaktadır. Bu-
gün internet yalnızca açık işlerin 
duyurulduğu bir kanal olma rolü-
nü aşan, işin organizasyonunu da 
bünyesine dahil eden online dış 
kaynak platformuna dönüşmüş-
tür. Dijital platformlar, işletmelerin 
veya bireylerin talep ettikleri anda 
ve ihtiyaçları olduğu süre zarfında, 
hiçbir sosyal maliyete katılmak-
sızın, diledikleri beceri seviyesin-
deki işgücüne kolayca ulaşabil-
mesine imkân sağlamaktadır. Bu 
durum işletmelere maliyet avantajı 
ve rekabet üstünlüğü sağlarken, 
çalışanlar için geleneksel istihdam 

ilişkisinde sahip oldukları hakların 
kaybına yol açmaktadır. 

Birçok ülkede, çalışma yaşamı-
nı düzenleyen yasal çerçeve, tek-
nolojik gelişmelerin çalışma yaşa-
mına ve iş organizasyonuna etki 
hızının çok gerisinde kalmıştır. Bu 
nedenle yeni teknolojilerin müm-
kün kıldığı iş organizasyonu kap-
samında çalışanlar ihtiyaçları olan 
yasal korumanın dışında kalmak-
tadır. Dijital platform çalışanlarının 
çalışma koşulları incelendiğinde, 
çalışanların statüsünün platform-
lar tarafından “serbest çalışan” 
olarak belirlenmesinin hak ka-
yıplarına yol açtığını görmekteyiz.  
Serbest çalışan statüsünde kabul 
edilen platform çalışanları, sosyal 
koruma maliyetlerini tamamen 
kendileri üstlenmek ya da sosyal 
koruma kapsamı dışında kalmak 
arasında tercih yapmak zorunda-
dırlar. 

Platform çalışanları kendi iç-
lerinde ücret ve çalışma koşulları 
üzerindeki pazarlık güçleri, çalı-
şanların iş üzerinde kontrol dü-
zeyleri, platformların çalışanlar 
üzerindeki kontrol düzeyleri ve 
ücretler bakımından heterojen bir 
yapıya sahip, geçici sürelerle ve 
aynı anda birden çok platformda 
çalışabilen bir emek grubu olması 
nedeniyle sendikal temsil konu-
sunda da birçok sorunla karşılaş-
maktadır. Yine serbest çalışan sta-
tüsüne bağlı olarak kimi ülkelerde 
sendikalara üye olamamakta, kimi 
ülkelerde yalnızca serbest çalı-
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şanlar için kurulmuş sendikalara 
üye olabilmektedir. 

Sendikal temsil konusunda 
karşılaşılan sorunlara rağmen 
hem sendikaların faaliyetleri hem 
de platform çalışanlarının ken-
di girişimleri aracılığıyla önemli 
adımlar atılmakta olduğunu söy-
leyebiliriz. Sendikalar gerek tü-
züklerinde yaptıkları değişikler ile 
üyelik kapılarını platform çalışan-
larına açarak, gerekse yürüttükleri 
bilgilendirme çalışmalarıyla plat-
form çalışanlarının sendikal tem-
sili konusunda çaba göstermek-
tedir. Dijital platform çalışanları 
ise, sendikaların desteğiyle veya 
sendikaların desteği olmaksızın 
kendi girişimleri ile sosyal medya 
araçlarını kullanarak toplu temsil 
konusunda geleneksel yöntemle-
rin ötesinde çaba harcamaktadır. 

Çalışma kapsamında öncelikle 
dijital platformların kendine özgü 
yapısı değerlendirilecek, platform 
türleri ve çalışma koşulları incele-
necektir. Ardından platform çalı-
şanlarının karşılaştıkları sorunlar 
ve bu sorunlar karşısında gerek 
sendikaların desteğiyle gerek 
kendi girişimleriyle gerçekleştir-
dikleri sendikal temsil mücade-
leleri güncel örnekler ışığında ele 
alınacaktır.

1. DİJİTAL PLATFORM KAVRAMI
İnternetin iş arayanlar ile açık 

işlerin eşleştirilmesindeki rolü yıl-
lardır üzerinde çalışılan bir konu 
olmakla birlikte, bu süreçte inter-

netin önemi büyük ölçüde artmış-
tır. İnternet başlangıçta, açık işle-
rin/boş pozisyonların iş arayanlara 
etkin bir biçimde duyurulduğu bir 
bülten olarak kullanılmaktayken,  
günümüzde internetin rolü bunun 
çok ötesindedir. Bugün internet 
yalnızca açık işlerin duyurulduğu 
bir bülten olma rolünü aşan, işin 
organizasyonunu da bünyesine 
dahil eden online dış kaynak plat-
formuna dönüşmüştür. Örneğin, 
bir Uber sürücüsü veya Upwork 
web tasarımcısı, çalıştıkları ku-
rumun fiziksel olarak nerede ol-
duğunu bile bilmemektedir. Bu 
çalışanlar için önemli olan işi (gö-
revi) veren ve kazançların öden-
mesini yöneten sanal platformdur 
(Drahokoupil and Fabo, 2016: 1).

Avrupa Komisyonu tarafından 
2016 yılında yapılan tanıma göre 
dijital platform, “özel kişiler ta-
rafından sağlanan malların veya 
hizmetlerin geçici kullanımı için 
açık bir piyasa oluşturan, çevrimi-
çi platformlar tarafından faaliyet-
lerin kolaylaştırıldığı iş modelleri” 
olarak oldukça belirsiz bir biçimde 
ifade edilmiştir (Drahokoupil and 
Fabo, 2016: 1).

Dijital platformlar, işgücü arzı 
ile talebini eş zamanlı olarak eş-
leştiren bir hizmet sunmaktadır. 
Bu platformlar, işgücü arzı ve ta-
lebini eşleştirmenin çok maliyet-
li olduğu durumlarda veya arz ve 
talebin eşleştirilmesinde eksik 
bilgiler veya hile nedeniyle ortaya 
çıkabilecek güvensiz durumlarda 
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bile işgücüne ulaşımı kolaylıkla 
organize edebilmektedirler. Diji-
tal platform kavramının üç önemli 
yönü vardır. İlk olarak platformlar, 
üreticiler/sağlayıcılar (işgücü) ile 
kullanıcıların etkili bir şekilde eş-
leştirilmesi için gerekli algoritma-
yı sağlamaktadırlar. İkinci olarak 
teknoloji sayesinde platformlar 
(teknolojilerinin mikro işlemlerini 
kolaylaştırabileceği ölçüde) işlem 
maliyetlerini aşağı çekmektedir. 
Üçüncü olarak ise platformlar pi-
yasa işlemlerindeki riskleri (sağ-
layıcılar hakkında eksik bilgiler ve 
aldatmadan doğabilecek riskleri) 
azaltmak veya yönetmek için hiz-
met sağlamaktadır. Bu hizmetler; 
izleme sistemleri ile sigorta meka-
nizmalarını ve hileye, aldatmaya 
karşı yasal hizmetleri içermekte-
dir (Drahokoupil and Fabo, 2016: 2).

Dijital platformların yapısı in-
celenecek olursa, üçlü ilişkiye da-
yalı bir çalışma düzenine sahip 
oldukları söylenebilir. Platform-
lar, müşteriden gelen istek üze-
rine üreticiler veya sağlayıcılar 
tarafından yapılan işi yöneten ve 
organize eden dijital iş aracıları 
olarak hareket ederler. Üreticiler 
veya sağlayıcılar genellikle kendi 
ekipmanlarını tedarik ederler ve 
çalışma sürelerine göre değil, par-
ça başına iş üzerinden ödemeleri 
yapılır. Bazı durumlarda işlemin 
tamamlanması için (kurye ile ara-
ya giren) bir tamamlayıcı mevcut-
tur. İş, bağımsız/serbest çalışan 
statüsünde çalışanlar tarafından, 

ihtiyaç duyulduğunda veya talep 
edildiğinde gerçekleştirilir. Bu ba-
ğımsız/serbest çalışan statüsü, 
ileride sorunları ele alırken çokça 
değineceğimiz gibi, çalışma ilişki-
sini düzenleyen yasal mevzuatlar-
dan kaçmayı ve sorumlulukları ve 
piyasa risklerini dışsallaştırmayı 
mümkün kılmaktadır (Vandaela, 
2018: 8).

Sonuç olarak, dijital platform-
ların temel işleyiş prensiplerinin, 
işletmelerin ve bireylerin işçilere, 
mallara ve hizmetlere tam olarak 
ihtiyaç duyduklarında ve düşük 
işlem maliyetleri ile daha kolay 
erişme potansiyeline dayandığını 
söylemek mümkündür (Degryse, 
2017: 2).

1.1. Dijital Platform Çalışma
Biçimleri
Dijital platformlarda çalışan-

lar genellikle işverenleriyle çok 
az bağlantıya sahip olan belirli bir 
görev için istihdam edilmektedir. 
Platform işleri çalışanlara belir-
li çalışma saatleri, ücretler, yan 
haklar veya belirli terfi olanakla-
rı sunmaktadır. Bunun istisnaları 
elbette mevcuttur. Örneğin, bazı 
online şirketler çalışanlarını, bi-
rer bağımsız yükleniciden ziyade 
düzenli çalışanlar olarak görmek-
te ve onlara göreli olarak daha 
yüksek saatlik ücretler ve sağlık 
sigortası sağlamaktadır. Bunlar 
dijital platformlarda nadiren görü-
len iyi işlerin özellikleridir. Dijital 
platform işlerinin çoğu kısa vadeli 
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ve istikrarsız bir yapıya sahiptir. 
Dijital platform işlerinin kalitesini 
ve çalışma biçimlerini iki önemli 
kriter belirlemektedir: Kontrol dü-
zeyi ve ücret düzeyi (Kalleberg and 
Dunn, 2016: 11).

(i) Kontrol düzeyi: Platform ça-
lışanları genellikle bağlı ol-
dukları platform tarafından 
tanımlanır. İşverenler, plat-
form aracılığıyla yapılan iş-
lerden gelir elde ederler ve 
dolayısıyla markalarını ko-
rumak isterler. Bu nedenle 
işin içeriğinin kontrolü ve işin 
zamanlaması, üçlü çalışma 
ilişkisinin önemli bir özelliği 
haline gelir. Kontrolün birkaç 
boyutu vardır. Bunlar şu şe-
kilde sıralanabilir; işin nasıl 
yapıldığı (özerklik), işin ne 
zaman yapıldığı (iş planı ve 
zamanlama) ve işin ne kadar 
sürede yapıldığı. Platform-
da yer alan işler için gere-
ken beceri düzeyleri oldukça 
farklılaşmaktadır. Yazılım 
kodu yazmak gibi göreli yük-
sek vasıflı işlerde çalışan-
lara sağlanan özerklik, veri 
girişi gibi mikro görevlerde 
olduğundan daha yüksektir. 
Özerklik gibi, çalışanların ne 
zaman ve ne kadar sürey-
le çalışacakları da farklılık 
göstermektedir. Bazı işlerde 
çalışanlar istedikleri zaman 
çalışabilirken,  bazılarında 
daha katı iş planlarına uy-
maları gerekmektedir. Yine 

bazı platformlar, çalışanların 
bir iş menüsü arasından is-
tedikleri işi yapmalarına izin 
verirken, bazıları çalışanların 
atanmış oldukları görevleri 
yapmalarını beklemekte-
dir. Ayrıca birçok platform, 
işlerin maliyeti ve çalışanla-
rın payı üzerinde önemli bir 
kontrol sağlar. Platformlar 
genellikle işten elde edilen 
kazançlar üzerinden sabit 
bir yüzde oranı şeklinde ko-
misyon almaktadır. Örneğin 
Uber, Lyft ve Upwork çalı-
şanın gelirinin bir yüzdesini 
alırken, TaskRabbit ve Ama-
zon Mechanical Turk alacağı 
miktarı müşterinin nihai ma-
liyeti üzerine eklemektedir 
(Kalleberg and Dunn, 2016: 
11-12; Newlands et al., 2017: 15; 
Eurofound, 2018a: 23).

(ii) Ücret düzeyi: Platformlar 
ödedikleri ücretler ve işle-
rin uzunluğu bakımından da 
farklılık göstermektedirler. 
Ödemelerin temel belirleyi-
cisi yine beceri seviyesidir. 
Yüksek beceriler gerektiren 
işlere genellikle daha fazla 
ödeme yapılır. Platformlar 
yerel işgücü piyasaları tara-
fından uygulanan kısıtlama-
ları ortadan kaldırmaktadır. 
Kırsal bölgelerde ya da diğer 
uzak bölgelerde çalışanlar, 
ulusal ve uluslararası piya-
salardaki işlere teklif vere-
bilmektedirler. Bu da işgücü 
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piyasalarındaki rekabetin 
seviyesini arttırmakta, ücret 
ve iş süresini olumsuz etki-
lemektedir. Platformlarda 
işlerin süresi, ücret miktarını 
da etkilemektedir. Örneğin, 
Uber ve Lyft gibi taşımacı-
lık platformlarındaki işler 
genellikle on dakikadan az 
sürmektedir. Handy ve Tas-
kRabbit’ in işleri ise genellikle 
aynı gün içinde tamamlana-
bilirken, Upwork ve Freelan-
cer gibi online platform işleri 
genellikle proje tabanlı ve 
daha uzun süreli olma eği-
limindedir (Kalleberg and 
Dunn, 2016: 12; De Groen and 
Maselli, 2016: 5). 

Bu temel kriterler esas alınarak 
dijital platform çalışma biçimlerini 
üç grup altında incelemek müm-
kündür. Bunlar şu şekildedir;

(i) Yüksek ücretler ve yüksek 
çalışan kontrolü (Online ser-
best çalışma platformları).

(ii) Yüksek ücretler ve düşük 
çalışan kontrolü (Taşımacılık 
platformları ve Dağıtım/ev 
hizmetleri platformları).

(iii) Düşük ücretler ve düşük 
çalışan kontrolü (Kitle işi- 
crowdwork Platformları).

1.1.1. Yüksek Ücretler ve Yüksek 
Çalışan Kontrolü
Online serbest çalışma plat-

formları, özel becerilere sahip (web 
tasarımı gibi) çalışanların, platform-
da yer alan işlere ulaşımını sağla-

maktadır. Bu platformlarda çalışan-
lar; kendi ücretleri üzerinde pazarlık 
yapabilir, mevcut müşteri portfol-
yolarıyla kendilerini diğerlerinden 
ayırıp rekabet güçlerini arttırabilir, 
yetkinlik testlerine katılabilir ve 
işverenlerini puanlayabilirler. Çalı-
şanlar herhangi bir ceza olmaksızın 
işleri geri çevirebilirler ve ücret/ iş 
konularındaki anlaşmazlıklar için 
açık/ net mekanizmalar mevcut-
tur. Çalışanlar genellikle proje ta-
banlı işler için, nispeten uzun süreli 
olarak işe alınırlar. Online platform-
lar, çalışanların bağımsız yükleni-
ciler veya serbest çalışanlar olduğu 
fikrini açıkça pazarlamaktadırlar. 
Online platform işleri aynı zamanda 
fiziksel bir yere daha az bağlı olma, 
çalışanın esnekliğini ve iş üzerin-
deki kontrolünü arttırma eğilimin-
dedir (Kalleberg and Dunn, 2016: 13). 

Upwork (eski adıyla oDesk) on-
line platform biçimine bir örnektir. 
İşverenler nispeten yüksek bece-
riler gerektiren (yazılım geliştirme 
gibi), yüksek ücretli işler sunarlar. 
Upwork çalışanları işin nasıl yapı-
lacağı konusunda oldukça özerktir; 
ancak Upwork iş ilişkisinin koşulla-
rı üzerinde önemli ölçüde denetim 
uygular. Örneğin, masrafları işçilere 
geri ödeme koşullarını değiştirebi-
lir ve çalışanların Upwork platfor-
munda tanımlı herhangi bir müş-
teriyle 24 ay boyunca çalışmasını 
yasaklayan bir sözleşme maddesini 
(hile ve aldatmayı engellemek için) 
imzalamalarını şart koşabilir. On-
line platform işleri, diğer platform 
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işleri arasında nispeten yüksek 
ücretli işler olmasına rağmen, gele-
neksel çalışma ilişkisinde (standart 
istihdam biçiminde) elde edilen üc-
retlere kıyasla düşüktür. Örneğin 
online platformda çalışan bir ya-
zılım geliştiricisi saatte ortalama 
30.19 Dolar kazanırken, geleneksel 
çalışma ilişkisinde saatte ortala-
ma 44.63 Dolar kazanabilmekte-
dir (Kalleberg and Dunn, 2016: 13; 
Howcroft and Bergvall-Kareborn, 
2019: 26-27 ).

1.1.2. Yüksek Ücretler ve Düşük 
Çalışan Kontrolü 
Ulaşım ve dağıtım/ev hizmet-

leri platformları yerel olma özelli-
ği taşımaktadırlar. Bu platformlar 
önemli ölçüde markalaşmış ve 
çalışanlar markanın ana bileşeni 
haline gelmiştir. Örneğin sürücü-
ler Uber sürücüsü veya Lyft sü-
rücüsü olarak adlandırılmaktadır. 
Çalışanlar büyük ölçüde, kurulan 
metrik ölçekler üzerinden yöne-
tilmektedirler. Örneğin, Uber kul-
lanım sıklığı, kabul edilen işleri, 
tamamlanan işleri ve müşteri de-
ğerlendirmelerini ölçerken, Tas-
kRabbit kullanım sıklığı, iş yanıt-
larını, kabul edilen işleri ve müşteri 
değerlendirmelerini ölçmektedir. 
Bu platformlar ödemeleri ve ücret 
oranlarını belirler. İşin nasıl tahsis 
edildiğine ilişkin düşük düzeyde bir 
şeffaflık vardır. Çalışanların nere-
deyse hepsinin geçmiş kontrolleri 
yapılmaktadır ve çoğu çalışan ile 
yüz yüze görüşmeler gerçekleşti-

rilmektedir. Bu platformlar genel-
likle en kalabalık metropollerde 
faaliyet gösterdikleri için çalışan-
lar genelde asgari ücretin üzerinde 
gelir elde edebilmektedirler (Kalle-
berg and Dunn, 2016: 14; De Groen 
et al., 2016: 12-13). 

Bu platform biçiminin en bilinen 
örneklerinden biri Uber’dir. Uber, 
iş ilişkisi açısından önemli ölçüde 
kontrol sağlar. Örneğin bir sürücü-
nün aldığı her iş için ne kadar ücret 
talep edeceğini belirler. (2016 Ocak 
ayında çalışanların rızası olmak-
sızın ücret tarifelerini yüzde 30’un 
üzerinde düşürmüştür). Uber ay-
rıca sürücünün otomobil modeline 
göre ne tür müşterilere yönlen-
dirilebileceğini, Uber uygulaması 
aracılığıyla kimin alınabileceğini 
de kontrol eder. Sürücülerin Uber 
uygulamasını devre dışı bırakma-
ları ve müşteriyi almamaları du-
rumunda, Uber’in uyguladığı yap-
tırımların şiddeti ise tartışmalıdır. 
Kullanım sıklığı, kabul edilen işle-
rin sayısı, tamamlanan işlerin sa-
yısı ve müşteri değerlendirmeleri 
verilerine sahip olan platform, bu 
verilere dayanarak sürücüyü plat-
formdan çıkarabilmektedir (Kalle-
berg and Dunn, 2016: 14).

1.1.3. Düşük Ücretler ve Düşük 
Çalışma Kontrolü
Ücretlerin ve çalışan kontrolü-

nün düşük olduğu platform biçimi-
ne örneklerden biri Amazon Mec-
hanical Turk (MTurk)’tür. MTurk, 
kitle kaynak kullanımı (crowdsour-



DİJİTAL PLATFORM ÇALIŞANLARI VE SENDİKALAR / Banu UÇKAN HEKİMLER / Deniz KAĞNICIOĞLU / Nil BELGİN BOYACI66

cing) yoluyla, bireylerin ve işletme-
lerin iş süreçlerini veya işlerini, bu 
işleri sanal olarak gerçekleştirebi-
lecek işgücüne dağıtabildikleri bir 
piyasadır. Bu işler basit veri doğru-
lamasından anket katılımına, içe-
rik yönetiminden öznel görevlere 
kadar her şeyi içerebilir (https://
www.mturk.com/).

Bu platformda güç dengesi iş-
verenden yanadır. MTurk’te işve-
ren, görevlerin ücret oranını ça-
lışanın görüşünü almaksızın tek 
taraflı olarak belirleyebilir, yapılan 
işi bütünüyle reddederek ücre-
ti ödemeyebilir. Genel olarak bu 
platformda yer alan işler nispe-
ten basit işlerdir. Bu işlerin bazıla-
rı birkaç saniye ile birkaç dakika 
uzunluğunda olabilir. Bu nedenle 
ödemeleri çok küçük miktarlar-
da yapılır. 900’ün üzerinde MTurk 
çalışanı ile yapılan anket sonuçla-
rına göre; ortalama saatlik ücret 1 
Dolar ve 2 Dolar arasındadır. Plat-
form ayrıca belli görevleri yalnız-
ca belirli kriterleri (“master statü” 
vb. tanımlanmış kategorilere göre 
ve tamamlanan işlerin sayısına 
göre) karşılayan çalışanlara sağ-
lar. “Master statü” vb. kriterlerin 
çoğu gizli olup, bu kriterlerin nasıl 
sağlanacağına ilişkin herhangi bir 
ölçüt veya bilgi verilmemiştir (Kal-
leberg and Dunn, 2016: 14).

1.2. Dijital Platform Çalışanlarının 
Karşılaştıkları Sorunlar
Dijital platformlar işletmelere 

maliyet avantajı ve rekabet üs-

tünlüğü sağlarken, platformlar 
aracığıyla kurulan üçlü iş ilişkisi, 
emeğin çalışmaya ilişkin temel 
haklardan yararlanması önünde 
engel oluşturmaktadır. Platform 
işlerinde çalışanların büyük bir ço-
ğunluğu iş ve gelir güvencesinden 
yoksun, sosyal koruma kapsamı 
dışında ve sendikal haklarını kul-
lanamadıkları çalışma koşullarına 
maruz kalmaktadırlar.

Ulusal mevzuatlarda, sayısı 
gittikçe artan platform çalışanla-
rının istihdam statüsü konusunda 
düzenlemeler yer almamaktadır. 
Dolayısıyla platform çalışanlarının 
istihdam statüsü, ilişkili oldukları 
platformların şart ve koşulları ta-
rafından belirlenmektedir. Bu da 
çalışanların üçlü iş ilişkisi içinde 
“işçi” olarak değil, “serbest çalı-
şan”, “bağımsız çalışan”, “yükle-
nici”, “hizmet sağlayıcı” vb. statü-
lerde sınıflandırılmaları sonucunu 
doğurmaktadır (Eurofound, 2018: 
1). Geleneksel olarak serbest ça-
lışan statüsü ile çalışan kişi, doğ-
rudan piyasa için çalışmakta, 
hizmetlerini bir veya birden fazla 
işletmenin bir parçası olmaksı-
zın sunmaktadır. Bu kişiler kendi 
kuruluşlarının sahibidir ve bir işi 
kabul edip etmemekte bağımsız-
dırlar. Aynı zamanda iş için gerekli 
ekipmanlara sahiptirler ve tüm iş 
risklerini kendileri üstlenirler (To-
doli-Signes, 2017: 197).

Dijital platform çalışanlarının 
da iş için gereken araç ve gereçle-
re sahip olmasına rağmen serbest 
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çalışan statüsünde değerlendi-
rilmesi doğru değildir. Şöyle ki, 
günümüzde yeni iş modellerinde, 
gerçek üretim araçları teknolojik-
tir. Online bir platform oluşturmak 
için teknolojiye yapılan yatırım, 
üretim araçlarının maliyetli ve asıl 
önemli kısmıdır. Çalışanın sahip 
olduğu otomobil, temizlik malze-
mesi vb. araç ve gereçler önem-
sizdir. Dolayısıyla platform çalı-
şanlarının statüsü tartışılırken bu 
gerçeklik de göz önünde bulundu-
rularak yasal düzenlemeler revize 
edilmelidir (Todoli-Signes, 2017: 
200; De Stefano, 2016: 5).

Dijital çalışan platformlarının 
statüsüne ilişkin değerlendirme-
yi platformun çalışan üzerinde-
ki kontrol seviyesi boyutuyla ele 
alacak olursak, yine serbest çalı-
şandan farklılaştığını görmekte-
yiz. Öncelikle, platform çalışanları 
müşterilerin yaptığı değerlendir-
meler aracılığıyla izlenmektedirler. 
Bu anlamda, işletmelerin platform 
çalışanlarını kontrol edebilmesi 
için belirli talimatlar vermesi ve 
kaliteyi sağlamak amacıyla işin 
nasıl yapıldığını kontrol etmesi 
gerekmez. Bunun yerine, müşteri-
lerin iş performansını değerlendir-
melerine izin verir ve daha sonra 
bu bilgileri işten çıkarma kararla-
rını alırken kullanabilir. İşletmeler 
işin nasıl yapılacağına dair sade-
ce önerilerde bulunsalar bile, bu 
önerilere uymayan çalışanları ko-
layca işten çıkarabilir, müşteriyle 
uyumsuz çalışanlara kötü puanlar 

verilebilir. Yani platformların, diji-
tal platform çalışanları üzerindeki 
kontrol seviyesi düşünülenin aksi-
ne çok yüksek olmaktadır. Yapılan 
iş her zaman izlenebilir ve bu izle-
me geleneksel kontrol yöntemle-
rine kıyasla oldukça maliyetsizdir 
(Todoli-Signes, 2017: 198).

Tüm bunlar aslında, üçlü iş iliş-
kisinin korunmaya ihtiyacı olan 
zayıf tarafının, ücret ve çalışma 
koşullarını düzenleyen yasalar 
kapsamı dışında bırakıldığını gös-
termektedir. Ayrıca mevcut yasal 
düzenlemeler bu yeni iş modeli ile 
uyuşmamaktadır. Asgari ücret, 
izinler, dinleme süreleri, kıdem 
tazminatı vb. birçok yasal düzen-
leme, büyük bir kısmı ne zaman ve 
ne kadar çalışacağını kendisi belir-
leyen platform çalışanlarına uygu-
lanamamaktadır (Todoli-Signes, 
2017: 201).

Bu durumun sosyal koruma 
bakımından da önemli sonuçları 
bulunmaktadır. Eğer platform ça-
lışanları işçi olarak kabul edilseydi, 
sosyal koruma kapsamına gire-
bilmeleri için ödemeleri gereken 
primler, platform veya müşteri ile 
paylaşılacaktı. Ancak serbest ça-
lışan olarak kabul edildiklerinden 
dolayı sosyal koruma kapsamına 
girebilmek için ödenmesi gereken 
tüm primleri ya kendileri üstlen-
mek durumundalar ya da sosyal 
koruma kapsamı dışında kalmayı 
kabul etmek zorundalar. Ana gelir 
kaynağı platform olan çalışanlar 
için sosyal koruma temel endişe 



DİJİTAL PLATFORM ÇALIŞANLARI VE SENDİKALAR / Banu UÇKAN HEKİMLER / Deniz KAĞNICIOĞLU / Nil BELGİN BOYACI68

olmaya devam etmektedir (Euro-
found, 2018: 1). 

2. DİJİTAL PLATFORM
ÇALIŞANLARI VE SENDİKALAR
Dijital platform çalışanları diğer 

sosyal haklarda olduğu gibi, sendi-
kal haklar söz konusu olduğunda 
da birçok sorunla karşı karşıyadır. 
Platform çalışanlarının temsili, ça-
lışanların statüleri ve platformla-
rın aracı rolleri konusundaki belir-
sizlikler nedeniyle oldukça zordur. 
Platform çalışanlarının statüsüne 
ilişkin yasal düzenlemelerin yok-
luğu ve bu çalışanların statüsü-
nün ilişkili oldukları platformlar 
tarafından “serbest çalışan” ola-
rak belirlenmesi nedeniyle, dijital 
platform çalışanları üyeleri işçi-
lerden oluşan sendikalarda temsil 
edilememektedir. Bu durum son 
yıllarda bazı ülkelerde; sendikala-
rın serbest çalışanların üye olma-
larına izin vermesi veya serbest 
çalışanlara özel sendikalar kurul-
masına izin vermesi yönünde de-
ğişmektedir (Eurofound, 2018: 62).

Ayrıca platform çalışanları ken-
di içlerinde oldukça parçalı bir ya-
pıya sahiptir. Farklı ücret ve kont-
rol seviyelerinde, farklı pazarlık 
güçlerine sahip çalışanlardan olu-
şan bu grup heterojen bir yapıya 
sahiptir. Dolayısıyla ortak çıkarlar 
paydasında bir araya getirmek ol-
dukça zordur. Yine platform çalı-
şanları fiziksel olarak tek bir işlet-
meye bağlı bulunmayan, sıklıkla 
işe girip çıkan ve aynı anda birden 

çok platformda yer alabilen çalı-
şanlardır. Bu durum da örgütlen-
melerini zorlaştırıcı bir unsur ola-
rak karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca 
platform çalışanları da tıpkı gele-
neksel istihdam biçimleri ile istih-
dam edilen işçiler gibi, sendikaya 
üye olmaları durumunda karşıla-
şabilecekleri olumsuzluklardan 
(işten çıkarma, görev atamama 
vb.) korkmaktadırlar (Eurofound, 
2018: 53; Lehdonvirta, 2016: 61).

Bu sorunlara rağmen sendika-
lar haklara ilişkin önemli çabalar 
gösterildiği de yadsınamaz bir ger-
çekliktir. Dünya örneklerine bak-
tığımızda, hem sendikaların hem 
de platform çalışanlarının konuya 
ilişkin önemli adımlar attığını gör-
mekteyiz. 

2.1. Sendikaların Dijital Platform 
Çalışanlarına Yönelik Faaliyetleri
Bazı ülkelerde ulusal rekabet 

yasaları, serbest çalışan statü-
sündeki platform çalışanlarının 
örgütlenmesini yasaklamaktadır. 
Örneğin Danimarka’da platform 
çalışanları serbest çalışan statü-
sünde değerlendirilmektedir ve 
işçi sendikalarına veya işveren 
kuruluşlarına üye olmaları yasak-
lanmıştır. Polonya’ da ise serbest 
çalışan statüsünde kabul edilen 
platform çalışanları yalnızca ser-
best çalışanlar için kurulmuş sen-
dikalara üye olabilmektedirler. 
Bazı ülkelerde ise sendikalar plat-
form çalışanlarına üyelik kapıları-
nı açmış, sendikal temsili mümkün 
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hale getirmiştir. Örneğin Alman-
ya’da IG Metall ve Ver.di tüzüklerini 
serbest çalışanların da üye olabi-
leceği şekilde değiştirmiştir. Fran-
sa’ da ise serbest çalışan statü-
sünde kabul edilen dijital platform 
çalışanları hem işçi sendikalarına 
üye olabilmekte, hem de yalnızca 
serbest çalışanlar için kurulmuş 
olan sendikalara üye olabilmek-
tedirler. Ayrıca Fransa’da 2016 
yılında İş Kanunu’nda yapılan bir 
değişiklik ile serbest çalışanlara 
bir sendikaya üye olmaksızın veya 
desteğini almaksızın toplu eylem-
de bulunma hakkı getirilmiştir. Bu 
düzenleme aynı zamanda platform 
çalışanlarına da toplu eylem yap-
ma, bir sendika kurma, kurulu bir 
sendikaya üye olma ve toplu çıkar-
larını savunma hakkı verilmiştir 
(Eurofound, 2018: 53).

Tüm bunlarla birlikte bazı ülke-
lerde ise sendikalar dijital platform 
çalışanları için; platform çalışma 
koşulları hakkında farkındalık 
yaratmayı amaçlayan bilgilendir-
me kampanyaları düzenleyerek 
(el ilanları dağıtmak veya Facebo-
ok’ta platform çalışanları tarafın-
dan kurulan gruplara dâhil olmak 
vb.) ve çalışanların mahkemelerde 
görülen davalarını destekleyerek 
harekete geçmektedirler. Örneğin 
IG Metall, 2016 yılında, işçi hakları, 
çalışma koşulları ve platformla-
rın gözden geçirilmesi de dâhil ol-
mak üzere, platform çalışmasıyla 
ilgili konularda bilgi toplamaya ve 
paylaşmaya yönelik bir girişim 

olan “Fair Crowd Work” adıyla bir 
proje başlatmıştır. Bu proje daha 
sonra IG Metall, Avusturya İşçi 
Örgütü (the Austrian Chamber of 
Labour-Arbeiterkammer), Avus-
turya Sendikalar Konfederasyo-
nu ve İsveç sendikası Onionen’ in 
ortak projesine dönüşmüştür. Bu 
dört örgüt, birçok diğer çalışma 
örgütüyle işbirliği içinde “Platform 
Çalışma Hakkında Frankfurt Bil-
dirgesi”ni hazırlayıp imzalamıştır. 
Bu bildirge, adil platform çalışması 
için gerekli koşulları (asgari ücret, 
çalışma saatleri ve sosyal güvenlik 
gibi) ortaya koymaktadır (Euro-
found, 2018: 54).

2.2. Dijital Platform Çalışanlarının
Örgütlenme Faaliyetleri
İşçi sendikaları gibi geleneksel 

temsil organlarının yanı sıra, bazı 
ülkelerde sendikaların işbirliği ile 
veya sendikalardan tamamen ko-
puk olarak, platform çalışanlarına 
yönelik kurumsal olarak örgütlü 
toplu sesin yeni biçimlerinin orta-
ya çıktığını görmekteyiz.

Bazı ülkelerde platform çalı-
şanları kendi güçlerini birleştire-
rek mevcut koşulları iyileştirmek 
amacıyla kendi girişimlerini baş-
latmışlardır. Bu tür bir girişim ge-
nellikle WhatsApp, Facebook vb. 
sosyal medya gruplarında online 
olarak başlamaktadır (Eurofound, 
2018: 55).

Özellikle yerel platform işçileri, 
WhatsApp vb. sosyal medya araç-
larını kullanarak oluşturdukları 
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grupları, deneyimlerini paylaşmak 
ve çalışma koşullarının kötüleş-
mesini önlemek için yapacakları 
grev ve protestoları koordine et-
mek için kullanmaktadırlar (Euro-
found, 2018: 62).

Bu girişimlerin en önemli ör-
neklerinden biri Belçika’da bisik-
letli kuryelerin girişimidir. 2016 
yılında “Take Eat Easy” platfor-
munun iflasından sonra yiyecek 
dağıtım platformu çalışanları 
tarafından “Collectif des cour-
sier-e-s/KoeriersKollectief” gru-
bu kurulmuştur. Bu grubu kuran 
platform çalışanları Uber, Eats, 
Deliveroo ve Takeaway gibi çeşit-
li platformlarda çalışan bisikletli 
kuryelerden oluşmaktadır. Kur-
yelerin bu girişimi ise Ulusal İşçi 
Sendikası (CNE) ve Genel Hristi-
yan Sendikası (ACU) tarafından 
desteklenmiştir. Grup üyeleri, Av-
rupa’daki diğer temsilcilerle ilişki 
kurma ve toplantılar yapmanın 
yanı sıra, Facebook’ta farklı yer-
lerden aktivistlerle fikir alışverişi 
yapmaktadır. Facebook grupları-
nın 2018 Mayıs itibariyle 1700’den 
fazla takipçisi bulunmaktadır. 
Grup üyeleri çoğunlukla Delive-
roo’ya ilişkin sorunlara yönelik 
protestolar ve grevler organize 
etmektedir. Grup üyeleri tarafın-
dan 2017 yılında 3, 2018 yılında 4 
protesto ve 2 grev organize edil-
miştir. 2018 Ocak ayında grevci 
çalışanları desteklemek için para 
toplamak amacıyla, destekle-
yen kişilerin para bağışlayabi-

lecekleri grev sepetini (strike 
pot) kurmuşlar ve bununla 1.300 
Euro toplamışlardır (Vandae-
la, 2018: 16; https://libcom.org/
news/riders-unite-wave-stru-
ggles-gig-economy-05072018; 
https://libcom.org/news/bel-
gian-deliveroo-couriers-stri-
ke-21012018). Bu ve benzeri bir-
çok girişim olmakla birlikte, en 
azından şimdilik platform çalışma 
koşullarını iyileştirme konusunda 
çok etkili olduklarını söylemek 
mümkün olmamaktadır (Euro-
found, 2018: 62).

Görece daha iyi çalışma koşul-
larına sahip platform çalışanları-
nın bu tür girişimler konusunda 
farklı yaklaşımları bulunmaktadır. 
Bu çalışanlar, yerel platform çalı-
şanlarının başlatmış oldukları bu 
girişimlere ya çok az ilgi göster-
mektedir ya da hiç ilgi gösterme-
mektedir. Ayrıca geleneksel olarak 
ulusal düzeyde işkollarında faali-
yet gösteren sendikaların, küresel 
düzeyde faaliyet gösteren dijital 
platform çalışanlarının sorunla-
rına çözüm bulma potansiyelinin 
sınırlı olduğu algısı da mevcuttur 
(Eurofound, 2018: 62; Lehdonvirta, 
2016: 61).

SONUÇ 
Teknolojinin gelişmesiyle bir-

likte karşılaştığımız yeni iş model-
lerinden biri de dijital platformlar-
dır. Dijital platformlar, işletmelerin 
veya bireylerin talep ettikleri anda 
ve ihtiyaçları olduğu süre zarfında, 
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hiçbir sosyal maliyete katılmak-
sızın, diledikleri beceri seviyesin-
deki işgücüne kolayca ulaşabil-
mesine imkân sağlamaktadır. Bu 
durum işletmelere maliyet avantajı 
ve rekabet üstünlüğü sağlarken, 
çalışanlar için geleneksel istihdam 
ilişkisinde sahip oldukları hakların 
kaybına yol açmaktadır. 

Dijital platform çalışanlarının 
çalışma koşulları incelendiğinde, 
çalışanların statüsünün platform-
lar tarafından serbest çalışan ola-
rak belirlenmesinin yol açtığı hak 
kayıplarının olduğunu görmek-
teyiz. Serbest çalışan statüsünde 
kabul edilen platform çalışanları, 
sosyal koruma maliyetlerini ta-
mamen kendileri üstlenmek ya da 
sosyal koruma kapsamı dışında 
kalmak arasında tercih yapmak 
zorundadırlar. Ayrıca dinlenme 
süreleri, ücretli izinler, asgari ücret 
vb. çalışma koşullarını düzenleyen 
yasal düzenlemelerin kapsamı dı-
şında kalmaktadırlar.

Platform çalışanları kendi içle-
rinde pazarlık gücü, kontrol düzeyi 
ve ücret bakımından heterojen bir 
yapıya sahip, güvencesi olmayan 
ve aynı anda birden çok platform-
da çalışabilen bir emek grubu ol-
ması nedeniyle sendikal temsil 
konusunda da birçok sorunla kar-
şılaşmaktadır. Yine serbest çalışan 
statüsüne bağlı olarak kimi ülke-
lerde sendikalara üye olamamak-
ta, kimi ülkelerde yalnızca serbest 
çalışanlar için kurulmuş sendika-
lara üye olabilmektedir. 

Sendikal temsil konusunda 
karşılaşılan sorunlara rağmen 
hem sendikaların faaliyetleri hem 
de platform çalışanlarının ken-
di girişimleri aracılığıyla önemli 
adımlar atılmakta olduğunu söy-
leyebiliriz. Sendikalar gerek tü-
züklerinde yaptıkları değişikler ile 
üyelik kapılarını platform çalışan-
larına açarak, gerek yürüttükleri 
bilgilendirme çalışmalarıyla plat-
form çalışanlarının sendikal tem-
sili konusunda çaba göstermekte-
dir. Dijital platform çalışanları ise, 
sendikaların desteğiyle veya kendi 
girişimleri ile sosyal medya araç-
larını kullanarak toplu temsil ko-
nusunda geleneksel yöntemlerin 
ötesinde çaba harcamaktadır.

Günümüzde platform çalışan-
larının sayısı arttıkça, platform 
çalışma koşullarının getirdiği 
olumsuzluklar daha fazla dikkat 
çekmeye başlamıştır. Serbest ça-
lışan statüsüne ilişkin açılan da-
valarda, yargının çoğunlukla plat-
form çalışanları lehine kararlar 
verdiğini, platform çalışanlarını 
işçi statüsünde kabul ettiği görül-
mektedir. Yine de birçok ülkede 
dijital platform çalışanları serbest 
çalışan statüsünde çalışmaya de-
vam etmektedir. Özellikle Uber 
vb. yerel platform çalışanlarının 
ulusal yasal düzenlemelerin yeni-
den revize edilmesi yolu ile en kısa 
sürede ücret ve çalışma koşulları 
bakımından işçiyi koruyan yasal 
düzenlemelerin kapsamına alın-
ması gerekmektedir. Ayrıca dijital 
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platform çalışanlarının örgütlen-
me faaliyetlerine ilişkin çok farklı 
yaklaşımlar oluşmakta, kimi ül-
kelerde hiçbir sendikaya üye ola-
mazken, kimi ülkelerde yalnızca 
işveren, kimi ülkelerde yalnızca 
işçi sendikalarına üye olabilmek-
tedirler. Kimi ülkelerde ise yalnızca 
dijital platform çalışanları için ku-
rulmuş sendikalara üye olabildik-
leri görülmektedir. Bu uygulama 
farklılıkları hem dijital platform ça-
lışanlarının sendikal haklarını kul-
lanması önünde engeller oluştur-
makta hem de günümüzde diğer 
atipik istihdam biçimleri ile kendi 
içinde zaten parçalanmış olan işçi 
sınıfını daha fazla bölmektedir. 
Diğer taraftan, sendikaların gele-
neksel yapılarının özellikle küresel 

platform çalışanlarının sorunları-
na çözüm olma potansiyeli olduk-
ça zayıftır. Yasal düzenlemelerin 
revize edilmesi tek başına özellikle 
sendikal hakların kullanımı bakı-
mından yeterli değildir. Sendikalar 
da geleneksel yapılarını dijital plat-
form çalışanlarını da kapsayacak 
şekilde değiştirmelidir. Bununla 
birlikte küresel düzeyde faaliyet 
gösteren platform çalışanları için 
küresel sendikal örgütler mevcut 
yapıları içinde çalışanların ihtiyaç 
duydukları dayanışma ağları oluş-
turmalı, aynı veya benzer sorunlar 
yaşayan çalışanların hem birbir-
lerine destek olabilecekleri hem 
de gerektiğinde küresel sendikal 
örgütten destek alabilecekleri me-
kanizmalar oluşturmalıdır.
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