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SUNUŞ

Merhaba, Karatahtanın 15. Sayısı ile bir kere daha birlikteyiz. Sizlere 
erişebilmiş olmanın artan mutluluğunu yaşıyoruz.

Bu sayımıza; Doç. Dr. Merter Akıncı’nın “Dinin Ekonomik Etkileri Üze-
rine Ekonometrik Bir Çalışma: Türkiye Örneği” başlıklı makalesi ile başlı-
yoruz. Din ve ekonometri gibi iki kavramı buluşturan bu makalenin akışı 
ve sonucu sizler için ilginç olabilir.

İkinci ve üçüncü makaleler Doç. Dr. Tuncay Yılmaz, Öğr. Gör. Zeynep 
Sözcan ve Hilal Kişioğlu’na ait. Sakarya ilinde çalışan dolmuşçuların konu 
edildiği “Dolmuş ve Minibüs Şoförleri İş Stres Düzeylerinin İş-Aile Çatış-
ması Üzerine Etkileri: Sakarya İli Örneği” makale, tüm çalışanlar için test 
edilebilecek iş-aile çatışmasını sonuçlarını en rahat gözlemleyebildiğimiz 
bir alanda, şoförler üzerinden ele alıyor.

İşyerinde Ayrımcılık,  çok çalışılmış olmasına karşın çalışma yaşa-
mında kültürleşmemiş bir kavram. Bu alanda yapılan çalışmaları analiz 
etmek farkındalığa katkı verirse ne mutlu!

Her zaman olduğu gibi orta bölümde söyleşimiz var. Bu sayıda konu-
ğumuz eski Çalışma Genel Müdürlerinden İsmail Bayer. Çalışma hayatı-
nın oldukça coşkulu bir döneminde bu önemli görevi yerine getirdi. Pek 
çok anısı var. Bu söyleşinin ötesinde yakın zamanda anılarının tamamını 
zevkle okumayı ümit ediyoruz.

“Dijital Platform Çalışanları ve Sendikalar” bir süredir en heyecanlı 
ve güncel konulardan. Klasik çalışma türlerinin terkedildiği, akla hayale 
gelmez işlerin ve iş alanlarının açıldığı, ezberimizin bozulduğu farklı bir 
dünyada yaşamaya başladık. Dünya istihdamının yüzde kırk dokuzu hiz-
metler sektöründe, dünya istihdamının yüzde altmış biri kayıt dışı. Bu iki 
istatistiğe örneğin ABD’de freelance çalışan elli altı milyon kişinin varlığı-
nı ekleyin… İnsan onuruna yakışan yeni çalışma düzenleri yaratmak zo-
rundayız. Prof. Dr. Banu Uçkan Hekimler, Prof. Dr. Deniz Kağnıcı, Arş. Gör. 
Nil Belgin Boyacı’nın makalesini bir solukta okuyacaksınız.

Ücret Düzensizliğini konu alan “Ücret Düzensizliğinin Örgütsel Bağlı-
lık ve İşten Ayrılma Niyetine Etkisi: Bir Araştırma Örneği” konulu makale 
Prof. Dr. Serpil Aytaç, Prof. Dr. Özlem Işığıçok, Doç. Dr. Oğuz Başol, Elif Say-
gılı’ya ait.

İklim Aktivisti Greta Thunberg Birleşmiş Milletler Zirvesindeki içten 
konuşmasıyla birden fenomen oldu. Unutulmaması dileğiyle onun ko-
nuşmasına bu sayımızda yer verdik.

Son olarak tarihi belgemiz var: Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyo-
nu (TÜRK-İŞ) Ana Nizamnamesi.

Gelecek sayıda buluşmak dileğiyle…
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DİNİN EKONOMİK ETKİLERİ ÜZERİNE 
EKONOMETRİK BİR ÇALIŞMA: TÜRKİYE 
ÖRNEĞİ (*)(**)

ÖZ
Bu çalışma, İslam dininin en 

önemli inançlarından biri olan Ra-
mazan oruç saatlerinin ekono-
mik etkilerini Türkiye ekonomisi 
26 alt-bölge itibariyle 2017 yılı için 
yatay kesit analizleri yardımıyla 
incelemektedir. Analiz sonuçla-
rı, Ramazan oruç saatlerindeki bir 
artışın ekonomik büyüme, işgücü 
verimliliği, istihdam seviyesi, üc-
ret ve kâr düzeyi üzerinde pozitif 
yönlü bir etkiye sahip olduğunu 
göstermiştir. Ayrıca analiz bulgu-
ları, oruç saatlerinin işsizlik düze-
yini negatif yönlü etkilediğini de 
ortaya koymuştur. İlaveten, oruç 
saatlerindeki bir artışın mutluluk 
seviyesi üzerinde anlamlı bir et-
kisi olmamasına karşın ücret, kâr 
ve istihdam ile ağırlıklandırılmış 
mutluluk seviyesini pozitif yönlü 

olarak etkilediği de gösterilmiştir. 
Diğer taraftan analiz bulguları, ar-
tan Ramazan saatleri dolayısıyla 
materyal mutluluğu çok daha faz-
la yükselen kesimin sermayedar 
sınıf olduğunu ortaya koymuştur. 
İlaveten, kapitalist sınıfın kâr dü-
zeyinin, işgücü sınıfının ücret dü-
zeyinden çok daha fazla yükseldiği 
de gözlenmiştir. Bu bulgu, Rama-
zan saatlerinde meydana gelen 
artışın her iki sınıfın gelirini pozitif 
yönlü olarak etkilediği, ancak ka-
pitalist sınıfın Ramazan saatlerin-
deki artışı kendi kârını yükselte-
bilme aracı olarak çok daha etkin 
bir biçimde kullanabildiği şeklinde 
yorumlanabilir.   

Anahtar Kelimeler: Din, Eko-
nomik Büyüme, Weberyen ve 
Marxist Görüş, Yatay Kesit Analizi, 
Türkiye Ekonomisi.

 (***) Merter AKINCI

KARATAHTA/İş Yazıları Dergisi 
Sayı : 15 / Aralık 2019 (s: 1-24)

(*) Makalenin Geliş Tarihi / 12.11.2019 - Makalenin Kabul Tarihi / 19.12.2019
(**) Bu çalışma, 29-30 Nisan 2017 tarihinde İstanbul’da Düzenlenen International Congress of Islamic Economy, 
Finance and Ethics kongresinde sunulan ve “Ramazan Orucunun Ekonomik Mucizesi: Türkiye Ekonomisinde 
26 Alt Bölge İtibariyle Bir Yatay Kesit Analizi” isimli özet bildirinin revize edildiği, güncellendiği ve tam metin 
haline getirildiği orijinal bir eserdir.      
(***) Doç. Dr. / Ordu Üniversitesi Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, makinci86@gmail.com, 
orcid.org/0000-0002-5449-0207  
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AN ECONOMETRIC ANALYSIS 
ON THE ECONOMIC EFFECTS OF 
RELIGION: THE CASE OF TURKEY

ABSTRACT
This study examines the 

economic impacts of the hours 
of Ramadan fasting that is one 
of the most important beliefs of 
the religion of Islam by 26 sub-
regions in Turkish economy using 
cross-sectional analysis in 2017. 
The results of the analysis indicate 
that an increase in Ramadan 
fasting hours has a positive 
effect on economic growth, 
labor productivity, employment, 
wage and profit level. Besides, 
the findings of the analysis 
reveal that fasting hours affect 
unemployment level negatively. In 
addition, it is also pointed out that 
although a rise in fasting hours 
does not have any significant 
effect on happiness level, it affects 
wage-weighted, profit-weighted 
and employment-weighted 
happiness levels positively. On 
the other hand, the findings of the 
analysis show that the material 
happiness of the capitalist class 
increased much more due to the 
increasing hours of Ramadan. In 
addition, it is also observed that 
the profit level of the capitalist 
class rises much more than the 
wage level of the labor class. This 
finding can be interpreted as 
the increase in Ramadan hours 
affects the income of both classes 

positively, but the capitalist class 
could use the increase in Ramadan 
hours more effectively as a means 
of increasing its profit. 

Keywords: Religion, Economic 
Growth, Weberian and Marxist 
View, Cross-Sectional Analysis, 
Turkish Economy.   

GİRİŞ
İçsel büyüme teorileri hak-

kındaki öncü çalışmasında Lucas 
(1988) tarafından ortaya atılan 
ve büyüme teorisyenlerince bir 
mottoya dönüşen, “… [ekonomik 
büyüme] konularında bir kez dü-
şünmeye başladığınızda başka 
bir şey düşünmek oldukça zor bir 
hâle gelmektedir.” şeklindeki ünlü 
söz dizisi, büyümenin doğası ve 
nedenlerinin daha kapsamlı bir 
şekilde ele alınmasına yol açmış-
tır. Bu mottodan hareketle oluş-
turulan ekonomik büyüme yazını, 
başta fiziki ve beşeri sermaye ol-
mak üzere çeşitli makroekonomik 
faktörlerin büyüme süreci üzerin-
de önemli etkiler yarattığını gös-
termiş, ancak ekonomik büyüme 
performansının determinantları-
nın net olarak açıklanabilmesi için 
politik, kurumsal, coğrafi, kültürel 
ve sosyal faktörlerin de üzerinde 
titizlikle durulması gereken un-
surlar olduğu saptanmıştır. Öyle 
ki, ekonomik büyüme teorilerinin 
dördüncü dalgası makroekonomik 
faktörlerin ekonomik büyüme sü-
recini ancak yaklaşık olarak tah-
min etmekte kullanılabileceğini, 
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buna karşın coğrafya, kültür, ku-
rumsal ve sosyal yapı ile siyasal 
sistemlerin ise büyüme dinamiz-
mini temel olarak etkilediğini or-
taya koymuştur.

Dolayısıyla bu çalışma, ekono-
mik büyüme süreci üzerinde ol-
dukça önemli etkileri olabilen ve 
kültürel bir değişken olarak yazın-
da yer bulan dinin ekonomik et-
kilerini ve Ramazan ayı ile birlikte 
hangi iktisadi sınıfın gelirindeki 
değişimlerin daha baskın oldu-
ğunu irdelemeyi amaçlamaktadır. 
Daha spesifik olarak bu çalışma, 
İslam dininin ayrılmaz parçaların-
dan biri olarak kabul edilen Ra-
mazan ayının ekonomik etkilerini 
Türkiye gözlemi itibariyle incele-
mektedir. Söz konusu incelemeler, 
2017 yılı için 26 alt-bölge itibariyle 
yatay kesit analizleri kullanılarak 
araştırılacaktır. Bu amaç dâhilin-
de çalışma giriş ve sonuç bölümü 
hariç olmak üzere üç bölümden 
oluşmaktadır. İlk bölümde, dinin 
başta ekonomik büyüme olmak 
üzere çeşitli ekonomik gösterge-
ler üzerinde yarattığı etkilere iliş-
kin teorik tartışmalar üzerinde 
durulacak ve ekonomi yazınında 
yer alan din-ekonomik büyüme 
çalışmalarına ait detaylara yer ve-
rilecektir. İkinci bölümde,  din ile 
çeşitli ekonomik göstergeler ara-
sındaki ilişkinin uygulamalı ana-
lizinin gerçekleştirilebilmesi için 
gerekli olan metodolojik altyapıya 
değinilecek ve bu kapsamda ya-
tay kesit analizlerine ilişkin eko-

nometrik bilgiler aktarılacaktır. 
Ayrıca, analizlere konu olacak veri 
seti ile ekonometrik model yine 
bu bölümde tanıtılacaktır. Çalış-
manın üçüncü ve son bölümün-
de ise yatay kesit analiz sonuçları 
detaylandırılarak dinin ekonomik 
büyüme üzerindeki olası etkileri 
irdelenecektir. İlaveten, ekonomik 
büyüme süreci üzerindeki etkile-
rinin yanı sıra, dinin çeşitli ekono-
mik göstergeler üzerinde ortaya 
çıkardığı etkiler niceliksel olarak 
değerlendirilecektir. Üçüncü bö-
lümü takiben söz konusu çalışma, 
gerek teorik tartışmalar gerekse 
uygulama sürecinden elde edilen 
bulgular eşliğinde genel bir değer-
lendirmenin sunulacağı sonuç bö-
lümüyle bitirilecektir. 

1. DİN VE EKONOMİK BÜYÜME 
İLİŞKİSİNDEKİ STİLİZE OLGULAR
Ekonomik büyüme dinamiz-

minin temel belirleyicilerinden biri 
olarak adlandırılan kültürel etki-
nin önemi başta klasik okul taraf-
tarları olmak üzere pek çok ekol 
ve düşünür tarafından üzerinde 
titizlikle durulan unsurlardan biri 
olmuştur. Ahlaki Değerler Teorisi 
isimli eserinde kültürel faktörle-
rin ekonomik büyüme süreci üze-
rindeki etkilerini detaylı olarak 
aktaran Adam Smith, bu eserdeki 
görüşlerinden hareketle iktisat 
biliminin kurucu metni olarak ta-
nımlanan Milletlerin Zenginliği 
isimli eserini hazırlamıştır. Benzer 
biçimde, bireysel çıkarlardan ziya-
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de kültürel faktörlerin ekonomik 
büyüme üzerinde ortaya çıkaraca-
ğı etkilerin daha önemli olduğunu 
öne süren John Stuart Mill, klasik 
ekolün başat temsilcilerinden biri 
olarak kendinden söz ettirmiştir. 
Klasik ekol taraftarlarının sun-
duğu görüşün aksine Karl Marx, 
kültür ile ekonomik büyüme ara-
sındaki nedensel bağı tersine çe-
virmiştir. Bir diğer ifadeyle Marx, 
kültürün ekonomik büyüme sü-
recini etkilediği fikrinden ziya-
de baskın teknoloji ile ekonomik 
büyüme sürecinin hâkim sosyal 
yapıyı ve hatta baskın kültürü be-
lirlediğini öne sürmüştür. Tarihsel 
süreç içerisinde el değirmenlerinin 
feodalizmi, buhar değirmenlerinin 
ise kapitalizmi meydana getirme-
si, kültür ile ekonomik büyüme 
arasındaki nedensellik ilişkileri-
nin yeniden sorgulanmasına ne-
den olmuştur (Guiso ve diğerleri, 
2006: 26). Bu görüşlerden hareket-
le günümüzde Franke ve diğerleri 
(1991), Granato ve diğerleri (1996), 
Hofstede ve Bond (1998), Inglehart 
ve Baker (2000), Guiso ve diğerle-
ri (2006), Williamson ve Mathers 
(2011), Ager ve Brückner (2013) 
ve Ostapenko (2015) tarafından 
yapılan çalışmalar ekonomik bü-
yüme süreci ile kültür arasındaki 
ilişkilerin açıklanmasında önemli 
sayılabilecek bulguları ortaya koy-
muştur. Ancak bu noktada belirt-
mek gerekir ki, Granato ve diğerleri 
(1996), Grier (1997) ve Montalvo ve 
Reynal-Querol (2003) gibi yazarlar 

tarafından yapılan çalışmalar eko-
nomik büyüme ile ekonomik kal-
kınma terimlerini eşanlamlı olarak 
kullanmışlardır. Oysaki ekonomik 
büyüme teorilerinin yeniden ya-
zında yer almaya başladığı 1950’li 
yıllarda böylesi bir kavram karma-
şası kendini göstermiş ve kalkın-
ma disiplini daha sonraki yıllarda 
büyük bir atılım göstererek eko-
nomik büyüme sürecinden fark-
lılaşmaya başlamıştır. Dolayısıyla, 
büyüme ve kalkınma kavramları 
bir taraftan kavram karmaşasın-
dan kurtulmuş, diğer taraftan da 
birinin diğerini etkileyebildiği sü-
reçler olarak görülmeye başlamış-
tır. Bununla birlikte ifade edilen 
çalışmalar, bir taraftan büyüme-
yi amaç değişken olarak dikkate 
almakta, diğer taraftan da din ile 
ekonomik kalkınma arasındaki 
ilişkilere odaklanmaktadır. Ancak 
bu noktaya odaklanan çalışmalar 
oldukça az sayıda olup, ekonomi 
yazınında büyük bir boşluk ola-
rak kalmaktadır. Bu bağlamda, din 
ile ekonomik büyüme arasındaki 
ilişkilerin irdelenmesinin yanı sıra 
dinin ekonomik kalkınma düzeyi 
üzerindeki etkilerinin de irdelen-
mesine ihtiyaç duyulmaktadır.  

Kültürel faktörlerin ekonomik 
büyüme sürecini şekillendiren te-
mel unsurlardan biri olduğu fikri, 
genellikle ekonomistler tarafından 
oldukça tartışmalı bir fikir olarak 
gündeme getirilmiş ve bu fikre 
karşı güçlü bir direniş de kendini 
göstermiştir. Bu direncin temel ne-
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denlerinden biri, Granato ve diğer-
leri (1996) tarafından da belirtildiği 
üzere, kültürel değerlerin veri bir 
toplumun büyük bir bölümüne 
nüfuz eden kalıcı bir özellik ola-
rak algılanmasından ileri gelmek-
tedir. Bir diğer ifadeyle, kültürel 
faktörlerin ekonomik büyümeyi 
belirleyen unsurlardan biri olduğu 
kabul edilirse, kültürün değişti-
rilemeyen bir faktör olmasından 
dolayı toplumların ekonomik geli-
şim sürecinin tamamen umutsuz 
olduğu belirtilmektedir. Direncin 
bir diğer nedeni, standart iktisa-
di argümanların tasarruf, yatırım, 
nüfus ve ekonomik büyüme gibi 
konularda uluslararası farklılıkları 
çeşitli hipotezlerle sunduğu var-
sayımına dayanmaktadır. Örneğin, 
neo-klasik ve içsel büyüme teori-
leri ile yaşam döngüsü modelleri 
ülkeler arasındaki makroekono-
mik farklılıkları açıklayabilmekte 
ve bu bağlamda kültürel faktörle-
rin yaratabileceği etkilere ihtiyaç 
duyulmamaktadır.  

Toplumsal kültürün en önem-
li bileşenlerinden biri şüphesiz ki 
dindir. Kültürün bir parçası olan 
din ile ekonomik gelişme arasın-
daki sistematik ilişkiler Max We-
ber (1930) tarafından yazılan Pro-
testan Ahlak ve Kapitalizmin Ruhu 
isimli öncü çalışmaya kadar uzan-
maktadır. İbadet ve inançların 
ekonomik gelişim düzeyi üzerinde 
önemli etkilerinin olduğunu vur-
gulayan Weber, kapitalist sistemin 
dinamizm kazanmasında özellikle 

Protestan ahlakın oynadığı rolün 
altını çizmektedir. İktisadi teşvik-
lerin girişimcilerin motivasyonla-
rını sağlayabilmek için tek başına 
yeterli olmayacağını vurgulayan 
Weber, Protestan Reform anlayışı 
çerçevesinde zenginlik ve servet 
peşinde koşma dürtüsünün sade-
ce bir avantaj değil, aynı zamanda 
bir görev olduğunu da belirtmek-
tedir. Bu anlayış çerçevesinde; Gui-
so ve diğerleri (2006) tarafından da 
vurgulandığı üzere, dini güdülerin, 
eski düzenin yıkılıp yerine yeni bir 
düzenin inşa edilebilmesi için kapi-
talist sınıfa ahlaki bir güç vereceği 
öne sürülmekte ve emekçi gücün 
dâhil edildiği etkin bir piyasa or-
ganizasyonun sağlanması para-
lelinde kapitalist sınıfın elde ettiği 
kârın artırılması desteklenmek-
tedir. Dolayısıyla Weber, Protestan 
ahlakın daha çok çalışma, etkin iş 
organizasyonu ve tutumluluk eği-
limlerini tetikleyerek iktisadi zen-
ginliğin artmasına neden olacağını 
belirtmektedir. İlaveten, katı bir 
Protestan anlayışının bireylere ve 
buradan hareketle de topluma ma-
nevi bir güç katarak çalışma arzu-
sunu tetikleyeceği ve dolayısıyla 
kapitalizmin gelişmesine öncülük 
edeceği fikri benimsenmektedir. 
Protestan Reformizmin ekonomik 
gelişim üzerindeki pozitif yönlü et-
kisi sadece çok çalışma ve tutum-
luluk anlayışından değil, aynı za-
manda bu din sayesinde kazanılan 
kendine güven, politik sistemlerin 
düzenlenmesi ile nispi olarak daha 
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az gelir dağılımı ve ekonomiye olan 
devlet müdahalesinin azaltılma-
sı konularından ileri gelmektedir. 
Anlaşılacağı üzere din, North (1991) 
tarafından da vurgulandığı gibi, 
ekonomik, soysal ve politik ilişki-
leri belirleyen enformel bir kurum 
görevi görmektedir. Bu bağlamda, 
Weber’in kapitalizmin ruhu olarak 
adlandırdığı düşüncenin temeli 
dine sıkı bağlılık sonucunda ken-
dini gösteren çok çalışma ve aka-
binde gelen materyalistik servet 
birikimi düşüncesiyle karakterize 
edilmektedir (Basten ve Betz, 2011: 
7, 10-11). St. Paul tarafından öne 
sürülen ve “çalışmayan yemeye-
cektir” şeklindeki argümanın ka-
pitalizmin ruhuyla tamamen özdeş 
olacağı ve böylesi bir sınıfın gelir 
dağılımı söz konusu olduğunda 
daha az sempatizmle karşılaşaca-
ğı da aşikârdır.

Weber’in din ile ekonomik ge-
lişme arasında kurduğu neden-
sellik ilişkilerinin yanı sıra, Karl 
Marx tarafından din ile ilgili ola-
rak öne sürülen görüşler de üze-
rinde durmaya oldukça değerdir. 
Weber, kapitalizmin gelişmesinde 
dini hayati öneme sahip bir unsur 
olarak görmesine karşın; Marx, 
üretim ilişkilerinin bir yan ürü-
nü olarak dini tanımlamaktadır. 
Bir diğer ifadeyle Marx, genel ola-
rak bir toplumun kültürünün, özel 
olarak ise dini inançların belir-
lenmesinde üretim ilişkilerine ve 
üretim ilişkilerinde meydana ge-
len değişmelere dikkati çekmek-

tedir. Bu bağlamda, Marx’a göre, 
din ve ekonomik gelişme arasın-
daki nedensellik ilişkisi tek yönlü 
ve ekonomik büyüme sürecinden 
dine doğrudur. Dini, “zincirlerin 
üzerinde açan hayali çiçekler” ya 
da “mazlum varlığın iç çekişi, kalp-
siz dünyanın kalbi, ruhsuz anların 
ruhu” olarak tanımlayan Marx, 
acıya karşı koymaktansa katlanı-
labilir acıyı tercih etme eğiliminin 
dinin varlığı için olmazsa olmaz bir 
unsur olduğunu vurgulamaktadır. 
Bundan dolayı Marx, insanların 
gerçek mutluluğa ulaşabilmele-
ri için hayali mutluluğun kaynağı 
olarak değerlendirdiği dinin orta-
dan kaldırılmasını önermektedir. 
Bu bağlamda din, yabancılaşmış, 
kendi yaşamını kontrol etme güç 
ve özgürlüğünü yitirmiş bir yaşam 
sürdürmeye zorlanan insanların, 
kendi durumlarına katlanabilmek 
için kullanılan ve büyük ölçüde 
egemen sınıflar tarafından bilinç-
li bir biçimde yönetilen toplumsal 
kurumdan başka bir şey değildir. 
Bu da özellikle kapitalizmin işle-
yişi için neredeyse zorunlu olan 
bir ideoloji biçimi olarak kendini 
göstermektedir. Dolayısıyla, kendi 
durumlarına katlanmak zorunda 
olan insanların zincirlerini kırabil-
meleri için insan sefaletinin kay-
nağı olan kapitalizmin hegemon-
yasına boyun eğmek yerine güce 
dayalı mücadelenin edilmesi ve 
kapitalizmin yerine komünizm gibi 
sömürücü olmayan bir iktisadi dü-
zenin getirilmesi önerilmektedir 
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(Özel, 2018: 43; Latief, 2011: 259-261; 
Marx, 1996: 124-157). Bu noktada 
vurgulanmak istenen temel nokta, 
kapitalizmin işleyişini devam et-
tirebilmesi için dini bir araç olarak 
kullanmasıdır.

Kapitalist üretim ilişkileri dola-
yısıyla doğrudan ortaya çıkan ya-
bancılaşma süreci, bireyin kendi 
emeği ile ürettiği metadan, kendi 
verimliliğinden, sosyal çevresin-
den ve bir bütün olarak kendi öz 
varlığından uzaklaşıp yozlaşması-
na neden olmaktadır. Sahip olduğu 
emeği ile ürettiği ürünlere yenik 
düşen, bir diğer ifadeyle üretimi-
nin baskısı altında kalan işgücü, 
kapitalist üretim sistemine yenik 
düşerek üretim prosesinde kulla-
nılan bir meta haline gelmektedir. 
Bu bağlamda Marx (1975), üretim 
sürecinde emeğin sadece meta 
değil, aynı zamanda bir meta ola-
rak kendisini de yeniden ürettiğini 
ve böylesi bir üretim ilişkisinin ge-
nel olarak metaların üretildiği tüm 
kapitalist sistemde geçerli olduğu-
nu vurgulamaktadır. Bu bağlamda; 
işgücünün, kendi emeğiyle ürettiği 
ürünün karşısında yabancı bir şey 
olarak kaldığını vurgulayan Marx 
(1975), tam da bu noktada yaban-
cılaşma kuramını detaylandırmış 
olmaktadır. Emeğin yarattığı üre-
timi, bir objedeki emeğin içsel-
leştirilmesi ve maddeleştirilmesi 
olarak tanımlayan Marx (1975), bu 
süreci, işgücünü nesnelleştirilme-
si olarak adlandırmaktadır. Dola-
yısıyla işgücünün gerçekleşmesi, 

ancak ve ancak onun nesnelleşti-
rilmesi ile mümkündür. Politik ik-
tisadın kapsamı düşünüldüğünde 
emeğin gerçekleşmesi, işçiler için 
gerçekliğin kaybedilmesi, objeye 
olan kölelik ve objenin kaybedil-
mesi ile meta ve insanın kendi öz 
benliğine uzaklaşma, yani ya-
bancılaşmadır. Kapitalist üretim 
ilişkilerinin doğası gereği ortaya 
çıkmak zorunda olan yabancılaş-
maya dayalı olarak dinin temel gö-
revi de, Marx (1975)’a göre tam da 
bu noktada ortaya çıkmaktadır. İş-
gücü ne kadar çok servet üretirse, 
o kadar çok fakirleşecek; ne kadar 
çok meta üretirse, o kadar az me-
taya sahip olacaktır. Bu kapsamda 
insan dünyasının değersizleşmesi, 
şeylerin dünyasının değerindeki 
artışla doğrudan ilişkilidir. Benzer 
mantıksal ilişkilerin din için de ge-
çerli olduğunu vurgulayan Marx 
(1975), insanın Tanrı’ya daha çok 
vermesi sonucunda, kendinden 
daha çok ödün vereceğini ve do-
layısıyla da kendine daha az ka-
lacağını vurgulamaktadır. Kendi 
yaşamını nesneye adayan işçi için 
yaşam nasıl ki artık onun olma-
yıp nesneye ait oluyorsa, yaşamını 
Tanrı’ya adayan insan için yaşam 
artık Tanrı’ya ait olmaktadır. Bu 
bağlamda, dinsel açıdan yabancı-
laşma insanın bilincinde gerçek-
leşirken, ekonomik yabancılaşma 
ise kapitalist üretim ilişkilerinde 
kendini göstermektedir. Kapitalist 
üretim sistemi bir taraftan emeğin 
iktisadi olarak yabancılaşması do-
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layısıyla artı-değer üreten işgücü-
nü sömürürken, diğer taraftan da 
din aracılığıyla, Marx (1975)’ın ta-
biriyle kitlelerin afyonuyla, ortaya 
çıkan yabancılaşmayı kullanarak 
katlanılabilir acının devam etme-
sine, bir diğer ifadeyle artı-değerin 
daha fazla artırılmasına odaklan-
maktadır. Anlaşılabileceği üzere 
dini yabancılaşma, kapitalizmin 
ortaya çıkardığı yabancılaşma 
sürecinin gün yüzüne çıkmasını 
engelleyen bir faktör olarak de-
ğerlendirilmektedir. Özel (2018) 
tarafından da vurgulandığı üzere, 
özgürlüklerini ve insanlıklarını ka-
pitalist üretim ilişkileri dolayısıyla 
kaybeden insanların kendi özüne 
dönerek gerçek anlamda insanla-
şabilmeleri için gereken ön koşul, 
kapitalizmin aşılmasıdır. Kapita-
lizmin aşılabilmesi ise her şeyden 
önce dinin eleştirisi ile başlamalı 
ve bu dinsel eleştiri yabancılaş-
maya ve özgürlük yitimine neden 
olan dinsel maskenin düşürülmesi 
ile devam ettirilmelidir.

Kültürel bir kurum olan din ile 
ilgili olarak gerek ekonomi ge-
rekse sosyoloji yazınında kendine 
önemli bir yer edinen Weberyen 
ve Marxist görüşlerin baskınlığı-
na karşın, din ve dinin ekonomik 
büyüme süreci üzerindeki etkileri 
son yıllara kadar çoğunlukla eko-
nomistler tarafından ihmal edilmiş 
ve iktisadi analizlere din faktörü-
nü katan çalışmalar oldukça sınırlı 
kalmıştır. Bu çalışmalar içinde din 
ve ekonomik büyüme arasındaki 

ilişkileri açıklayan baskın teori-
lerden biri sekülerizasyon hipo-
tezidir. Bu hipotez, Barro (2003) 
tarafından da vurgulandığı üze-
re, ekonomik gelişme sürecinin 
bireylerin dine olan bağımlılığını 
azalttığını vurgulamaktadır. Dine 
olan bağlılık ise inanılan dini temsil 
eden ibadethaneye gidiş ve o di-
nin gerektirdiği cennet, cehennem 
ve ahret hayatı gibi dini inanışlara 
bağlılık ile ölçülmektedir. Seküle-
rizasyon hipotezi ayrıca ekonomik 
gelişim ile birlikte siyasal, sosyal 
ve yasal karar verme süreçlerinde 
toplum tarafından benimsenen di-
nin etkisinin oldukça zayıflayaca-
ğını da belirtmektedir.

Sekülerizasyon hipotezinin 
yanı sıra, piyasa ya da arz-yönlü 
faktörlere odaklanarak din ile pi-
yasa güçleri arasındaki ilişkileri 
inceleyen teoriler de mevcuttur. 
Bu teoriler ekonomik gelişim ve 
talep-yönlü faktörlerin din üze-
rinde oynadığı rolü göz ardı eder-
ken, rekabet şartları ve dini ku-
rumların sağlayıcılarına (religion 
providers) odaklanmaktadır. Bu 
teorilere göre bir ülkedeki dini çe-
şitlilik ne kadar fazlaysa rekabet 
düzeyi de o kadar fazla olacak ve 
böylece daha kaliteli dini ürünler 
(religion product) sağlanarak iba-
det ve inançlara daha fazla katılım 
mümkün olacaktır. Diğer taraf-
tan, bir toplumdaki dini çeşitlilik 
ve rekabet düzeyinin, devletin din 
piyasasını (market for religion) na-
sıl düzenlediğine bağlı olduğu da 
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düşünülmektedir. Örneğin, devlet 
tarafından kurulmuş ibadethane 
varlığının düşük derecede bir dini 
çoğulculuğa neden olduğu belir-
tilmekte ve bu durumun da toplu-
mun çoğunluğu tarafından kabul 
edilen dine olan katılımı azaltacağı 
vurgulanmaktadır. Bu bağlam-
da, devletin din ve dini kurumlar 
üzerindeki düzenleyici kuralları 
arttıkça dine yönelik olan eğili-
min azalacağı savunulmaktadır. 
Ancak, devletin, ibadethane çalı-
şanlarına yönlendirdiği çeşitli öde-
meler ve kullanmaları için ibadet-
hanelere sunulan bazı vergi geliri 
gibi iktisadi teşviklerin dinsel yö-
nelim üzerine yaratacağı etkilerin 
gözden kaçırılmaması gerektiği de 
belirtilmektedir. Bir diğer ifadeyle, 
iktisadi sübvansiyonların formel 
dini faaliyetleri güçlendirebile-
ceği ve böylece devlet tarafından 
sübvanse edilmiş ibadethanelerin 
dine olan yönelim üzerinde pozitif 
yönlü etkiler yaratacağı vurgulan-
maktadır. Diğer taraftan, sübvan-
siyon uygulamalarının tam karşıtı 
olarak düşünülen baskıcı eğilimle-
rin söz konusu olması durumunda 
hükümetlerin spesifik bir din ya da 
herhangi bir ayrım gözetmeksizin 
bütün dinler üzerinde baskı kur-
maları da söz konusu olabilmekte-
dir. Sovyetler Birliği ve Çin gibi bazı 
komünist ülkelerde dini kurumla-
rın ortadan kaldırılmasına yönelik 
hükümet baskılarının söz konusu 
olması bu duruma bir örnek teşkil 
etmektedir (Barro, 2003: 3-4).

Anlaşılabileceği üzere, hükü-
metlerin benimsedikleri politi-
kalara bağlı olarak dini kurumları 
teşvik edebileceği, ya da aksine 
dini kurumların işleyişini sınırlan-
dırabileceği de gözden kaçırılma-
malıdır. Ayrıca, ekonomik büyüme 
ve din arasında karşılıklı bir ne-
densellik bağlantısı olabileceği fik-
ri geçerli olmakla birlikte, böylesi 
bir ilişkinin söz konusu olamaya-
cağı da vurgulanmaktadır. Cam-
pante ve Yanagizawa-Drott (2015) 
tarafından belirtildiği üzere, ibadet 
ile ekonomik gelişim arasında kar-
şılıklı bir değiş-tokuş ilişkisi söz 
konusudur. İbadetler zaman ve ik-
tisadi üretim için gerekli olabilecek 
çeşitli kaynaklara ihtiyaç duyduğu 
için ekonomik gelişim süreci üze-
rinde engel teşkil edebilmektedir. 
İbadethanelere ya da hacca git-
mek, dua, meditasyon ya da kutsal 
kitapları okumak için zaman ayır-
mak, dini ritüelleri yerine getire-
bilmek için para harcamak ve bazı 
dini günlerde çalışmamak üretim 
faaliyetleri için ihtiyaç duyulan 
materyal kaynaklardan vazgeç-
mek anlamına gelebilmektedir. 
İlaveten, dini faaliyetler, inanan-
ların inanmayanlarla sosyal ilişki-
lerini sınırlandırarak ve beslenme 
düzeni üzerinde çeşitli yasakla-
malar getirerek iktisadi verimlilik 
düzeyi üzerinde doğrudan etkilere 
de neden olabilmektedir. Bununla 
birlikte dini faaliyetler; emek arzı, 
meslek seçimi ya da tasarruf dav-
ranışları gibi bazı iktisadi kararları 
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belirleyen inanç ve değerleri şekil-
lendirebilmektedir. Dinin ekono-
mik büyüme üzerindeki olumsuz 
etkilerinin yanı sıra, dini faaliyetle-
rin insanlar arasındaki sosyal bağ-
lantıları güçlendirme, yardımlaş-
ma güdüsünü tetikleyerek ihtiyaç 
sahiplerine destek olabilme, Tanrı 
korkusu/sevgisi-cennet-cehen-
nem-zekât-fitre gibi inanışlar do-
layısıyla muhtaç durumunda olan-
lara destek verme ve işsizlere daha 
fazla yardım edebilme gibi unsur-
ları bünyesinde barındırması dola-
yısıyla ekonomik gelişim üzerinde 
olumlu etkiler ortaya çıkarabilme 
olasılığı da söz konusu olabilmek-
tedir. Söz konusu bu pozitif etki 
kendini ücret, istihdam ve işsizlik 
gibi iktisadi alanlarda da göstere-

bilmektedir. Ayrıca, din ve ibadet-
lerin sağladığı manevi haz ve tinsel 
dinginliğin insanların motivasyon-
ları artırarak, mutluluk seviyesi 
ve dolayısıyla çalışma kapasitesi 
üzerinde pozitif bir etki yaratması 
da muhtemeldir. 

Din ve ekonomik büyüme ara-
sındaki kompleks ilişkiler son 
yıllarda ekonomistler arasında 
gittikçe ilgi duyulan konuların 
başında gelmiş ve gerek teorik 
gerekse uygulamalı çalışmalar li-
teratüre büyük katkı sağlamıştır. 
Bu kapsam dâhilinde hazırlanan 
Tablo 1, din ve ekonomik büyüme 
arasındaki ilişkileri inceleyen bazı 
uygulamalı çalışmaların özetinin 
sunulduğu yazın incelemesini gös-
termektedir. 
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2. VERİ SETİ, METODOLOJİ VE 
EKONOMETRİK MODEL
Bu çalışma, İslam dininin en 

önemli aylarından biri olarak ka-
bul edilen Ramazan ayının eko-
nomik etkilerini irdelemekte ve 
Ramazan ayı ile birlikte hangi ik-
tisadi sınıfın gelirindeki değişim-
lerin daha baskın olduğunu ortaya 
çıkarmaya çalışmaktadır. Bu nok-
tada belirtmek gerekir ki, serma-
ye-emek arasındaki artı-değer 
ilişkileri din temelinde bu çalışma 
itibariyle araştırılmaya çalışılmış 
ancak, mevcut milli gelir muhase-
besinin emek-değer teorisi temelli 
bir çalışma yapılmasına olanak 
vermemesinden dolayı böylesi bir 
araştırma gerçekleştirilememiştir. 
Çalışmada bu amaçla kullanılan 
ücret gelirinin milli hâsıla içinde-
ki payı ve sermayedar sınıfın elde 
ettiği net işletme artığı verileri de 
bu tür bir analize uygun düşme-
mektedir. Marxist analizin teme-
lini oluşturan değer, artı-değer ve 
sömürü oranı gibi kritik kavramlar 
bölüşüm, sömürü ve sermaye bi-
rikiminin doğasını anlayabilmek 
adına hayati bir değer taşımakla 
birlikte, piyasaların sunduğu bil-
giler üretim ilişkilerinin niteliği-
ni anlayabilmek adına yetersiz 
kalabilmekte ve politik iktisadın 
öngördüğü kavrayış inceliğine 
ulaşılmasını imkânsız hale getire-
bilmektedir. Söz konusu sınırlılık 
dolayısıyla sermaye-emek ara-
sındaki artı-değer ilişkilerinin din 
temelinde incelenmesi başka bir 

çalışmanın konusu olabilmekte-
dir. Böylesi bir sınırlılık Shaikh ve 
Tonak (2012) tarafından titizlikle 
irdelenmiş ve detaylandırılmış-
tır. Dolayısıyla bu çalışma sadece 
Ramazan ayı birlikte iktisadi sı-
nıfların gelirinde meydana gelen 
değişimleri ve Ramazan ayının 
çeşitli ekonomik göstergeler üze-
rindeki etkilerini irdelemekle sı-
nırlanmaktadır. Bu ilişkiler, 2017 
yılında Türkiye ekonomisi için 
26 alt-bölge itibariyle yatay kesit 
analizleri kullanılarak araştırıla-
caktır.

Bağımsız değişken olarak dü-
şünülen Ramazan ayının iktisadi 
faktörler üzerindeki etkisini ince-
leyebilmek için 2017 yılının Rama-
zan ayında (27 Mayıs-24 Haziran) 
günlük olarak oruçla geçirilen Ra-
mazan saat sayısı hesaplanmış-
tır. Bu hesaplama, 26 alt-bölgede 
ortalama olarak imsak saatinden 
akşam ezanına varıncaya kadar 
geçen zaman süresi dikkate alına-
rak yapılmış ve logaritmik olarak 
ifade edilmiştir. Diğer taraftan ku-
rulacak modellerde bağımlı değiş-
ken olarak kullanılacak değişken-
ler ise şu şekilde tanımlanmıştır: 
Ekonomik büyüme değişkeninin 
göstergesi olarak 2017 yılı itibariy-
le ABD doları cinsinden gayri safi 
yurtiçi hâsıla (GSYİH) değerinin 
logaritmik formu kullanılmıştır. 
Diğer taraftan, bir başka ekonomik 
gösterge olarak istihdam edilen 
işgücü başına düşen GSYİH de-
ğişkeni de dikkate alınmıştır. Türk 
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Lirası olarak sunulan bu değişken 
2017 yılsonundaki ABD döviz satış 
kuru üzerinden ABD doları olarak 
ifade edilmiş ve bu değerin logarit-
mik formu kullanılmıştır. İstihdam 
değişkeninin bir göstergesi olarak 
15 yaş ve üstü nüfustaki toplam 
istihdam oranı dikkate alınmıştır. 
Bunun yanı sıra, istihdam değiş-
keni tam ve yarı zamanlı istihdam 
olmak üzere iki kısma ayrılmış 
ve bu değişkenler 15 yaş ve üstü 
nüfustaki toplam istihdamın bir 
oranı olacak biçimde sayısallaştı-
rılmıştır. İşsizlik değişkeni ise, 15 
yaş ve üstü nüfustaki işsizlik ora-
nı şeklinde tanımlanmıştır. Bir di-
ğer bağımlı değişken olan ihracat, 
ABD doları cinsinden GSYİH içinde 
toplam ihracatın payı olarak ifade 
edilmiştir. Mutluluk değişkeni-
ne ait veriler ise Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan 
Yaşam Memnuniyeti Anketi’nden 
elde edilmiştir. Bu ankette katı-
lımcılara ilgili yılda mutlu olup ol-
madıkları sorulmuş ve bireylerden 
“mutlu”, “orta” ve “mutsuz” şek-
lindeki seçeneklerden birini beyan 
etmeleri istenmiştir. Bu bağlamda 
mutluluk değişkeni, mutlu olduğu-
nu beyan eden bireylerin oranını 
göstermektedir. Son olarak, ser-
maye-emek arasındaki artı-değer 
ilişkilerini din temelinde inceleye-
bilmek amacıyla sermayedar ve 
işgücü sınıfının 2017 yılında elde 
ettiği gelir düzeyleri kullanılmıştır. 
Bölge ve il bazında işgücü sınıfının 
elde ettiği ücret geliri ile sermaye-

dar sınıfın elde ettiği sermaye geliri 
bulunamadığından dolayı, 2017 yı-
lında işgücüne ödenen yıllık ücret 
ödemelerinin ilgili bölgenin GSYİH 
içindeki payı dikkate alınarak üc-
ret geliri verisi oluşturulmuştur. 
Bu hesaplama yapılırken, cari fi-
yatla ifade edilen TL cinsinden GS-
YİH’nin ve yıllık ücret ödemeleri-
nin değerleri doğrudan ABD doları 
satış kuru üzerinden dolar cinsin-
den değerlere dönüştürülmüştür. 
İki verinin birbirine oranlanması, 
ilgili bölgenin ücret gelirinin milli 
hâsıla içindeki payını göstermiş-
tir. Sermayedar sınıfın elde ettiği 
net işletme artığı serisi de bölge-
ler bazında ifade edilen hesaplama 
yöntemi dikkate alınarak oluştu-
rulmuştur. Analizler, her bölgenin 
ortalama değerleri hesaplanarak 
gerçekleştirilecektir. Ayrıca, ana-
lizlere konu olan veri seti TÜİK’in 
resmi internet sitesinden elde edil-
miştir.  

Veri setinin tanıtılmasını taki-
ben yatay kesit analizleri ile ilgili 
olarak bazı metodolojik bilgilerin 
sunulması faydalı olabilecektir. 
Ekonometri biliminde farklı karar 
birimleri hakkındaki tek bir zaman 
noktasına ait veriler, yatay kesit 
veriler olarak adlandırılmaktadır. 
Bu veriler kullanılarak belirli bir 
zaman anında ekonomik birim-
ler arasındaki farklılıklar incelen-
mekte ve değişkenler arasındaki 
ilişkiler araştırılmaktadır (Stock 
ve Watson, 2011: 10-11; Sevinç ve 
diğerleri, 2016: 768). Söz konusu bu 
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karar birimleri bireyler, hane halk-
ları, firmalar, endüstriler, şehirler 
ya da ülkeler olabilmektedir. Hane 
halklarının 2003 yılı gelir düzeyle-
ri, firmaların 2004 yılı ilk çeyreği-
ne ait kâr oranları veya şehirlerin 
2000 yılı nüfus düzeyleri gibi bilgi-
ler yatay kesit verilere örnek ola-
rak verilebilmektedir. Bununla bir-
likte, değişkenlere ait veriler farklı 
dönemleri de kapsayabilmektedir. 
Örneğin, şehirlerin nüfus bilgileri-
ne ait yatay kesit verileri pop1970, 
pop1980, pop1990 ve pop2000 gibi 
on yıllık periyotlar halinde de iz-
lenebilmektedir. Ancak zaman 
serisi verilerinin aksine, bir yatay 
kesit veri setine ait gözlemler i in-
disi yardımıyla gösterilmektedir, 
zamanı ifade eden t indisi kulla-
nılmaz (Baum, 2006: 43; Sevinç ve 
diğerleri, 2016: 768).

Genel bir formda belirtmek ge-
rekirse iki değişkenden oluşan ya-
tay kesit regresyon denklemi,

   (1)
olarak yazılabilmektedir. (1) nu-
maralı denklemde yer alan  ve 

, sırasıyla bağımlı ve bağımsız 
değişkenleri; , sabit terim pa-
rametresini; , eğim katsayısını; 
i, yatay kesit birimlerini ve  ise 
hata terimini yansıtmaktadır. (1) 
numaralı regresyon denklemi, En 
Küçük Kareler (OLS) yöntemi kul-
lanılarak tahmin edilmekte ve de-
ğişkenler arasındaki ilişkiler sap-
tanabilmektedir.

2017 yılında Türkiye ekonomi-
sinin 26 alt-bölgesi itibariyle Ra-

mazan ayının ekonomik etkilerini 
ve sermaye-emek arasındaki ar-
tı-değer ilişkilerini din temelinde 
inceleyebilmek için Campante ve 
Yanagizawa-Drott (2015) tarafın-
dan yapılan çalışma ve ekonomet-
rik model esas alınmıştır. Bu çalış-
manın takip edilmesi dolayısıyla 
din ve ekonomik büyüme arasın-
daki ilişkiler (2) numaralı regres-
yon eşitliği kullanılarak ifade edi-
lebilir. 

(2)

(2) numaralı regresyon denk-
leminde yer alan  eğim para-
metresini ve   ise beyaz gürül-
tü hata terimini yansıtmaktadır. 

 olması durumunda Rama-
zan saatlerinin ekonomik büyü-
me üzerindeki etkisinin negatif,

 olması durumunda ise po-
zitif olduğu söylenebilmektedir. 
Diğer taraftan, (2) numaralı reg-
resyon eşitliği kullanılarak Rama-
zan saatlerinde meydana gelen 
değişimlerin diğer bağımlı değiş-
kenler üzerindeki etkileri de he-
saplanabilmektedir.

3. UYGULAMA BULGULARI
Türkiye ekonomisi için 2017 yılı 

itibariyle 26 alt-bölgede din ve çe-
şitli ekonomik göstergeler arasın-
daki ilişkilere ait uygulama bulgu-
larının sunulmasından önce model 
kapsamında kullanılan değişken-
lere ilişkin korelasyon ilişkileri de-
taylandırılmış ve bu ilişkiler Tablo 
2’de gösterilmiştir.
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Tablo 2’de gösterilen korelas-
yon bulguları, Ramazan saatleri ile 
ekonomik büyüme, işgücü başına 
düşen gelir, tam-zamanlı istihdam 
ile ücret seviyesi arasında pozitif 
yönlü ve istatistiki bakımdan an-
lamlı olan korelasyon ilişkilerinin 
varlığını göstermektedir. Ancak, 
ilgili değişkenler arasındaki ilişki 
derecelerinin zayıf olduğu da göz-
lenmektedir. Bu durum, Ramazan 
saatlerinin ilgili bağımsız değiş-
kenler üzerinde pozitif, ancak ista-
tistiki bakımdan zayıf olan etkiler 
yaratabileceği biçiminde yorumla-
nabilir. Bununla birlikte Ramazan 
saatleri ile istihdam ve sermaye 
arasında pozitif yönlü ve istatistiki 
bakımdan anlamlı olan ilişkilerin 
varlığı gözlenmiş ve bu ilişkilerin 
nispeten daha güçlü olduğu sonu-
cuna varılmıştır. Bu bağlamda, Ra-
mazan saatlerinin ilgili değişken-
ler üzerinde güçlü pozitif ilişkiler 
ortaya çıkarabileceği beklenebilir. 

Diğer taraftan, Ramazan saatleri 
ile işsizlik arasında negatif yönlü 
ve istatistiki bakımdan anlam-
lı olan ilişkiler de elde edilmiş ve 
bu ilişkilerin derecesinin de nispi 
olarak güçlü olduğu gözlenmiştir. 
Dolayısıyla, Ramazan saatlerinin 
işsizlik oranlarını baskılama ih-
timalinin söz konusu olabileceği 
söylenebilir. Son olarak, Ramazan 
saatleri ile yarı-zamanlı istihdam, 
ihracat ve mutluluk düzeyi ara-
sında istatistiki bakımdan anlamlı 
olan korelasyon ilişkilerinin varlı-
ğına ulaşılamaması, Ramazan sa-
atlerinin ilgili değişkenler üzerinde 
bir etki yaratamayabileceği şek-
linde yorumlanabilir.

Değişkenler arasındaki kore-
lasyon ilişkilerinin saptanmasını 
takiben, Ramazan saatlerinin çe-
şitli makroekonomik değişkenler 
üzerindeki etkisi yatay kesit ana-
lizleri yardımıyla araştırılmış ve 
sonuçlar Tablo 3’te gösterilmiştir.
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Korelasyon bulguları ile para-
lellik gösteren ve Tablo 3’de gös-
terilen yatay kesit analiz sonuçları, 
Ramazan saatlerinin artmasına 
bağlı olarak ekonomik büyüme-
nin ve işgücü başına düşen hâsıla 
büyümesinin arttığını göstermek-
tedir ki, bu bulgu Campante ve Ya-
nagizawa-Drott (2015) tarafından 
elde edilen sonucun taban tabana 
karşıtıdır. Dolayısıyla bu sonuç, 
dinin ekonomik büyüme sürecini 
hızlandırdığı argümanını savu-
nan Weberyen görüşü destekler 
niteliktedir. Diğer taraftan, artan 
Ramazan saatlerine bağlı olarak 
toplam ve tam-zamanlı istihdam 
düzeyinin artması, kutsal olarak 
kabul edilen ayın istihdam piya-
sası üzerindeki pozitif yönlü et-
kisini vurgulamaktadır. Özellikle, 
Ramazan saatlerindeki artışların 
yarı-zamanlı istihdam üzerinde 
istatistikî olarak anlamlı etkilere 
neden olmaması, işgücü arzının 
tam-zamanlı istihdama yöneltile-
bildiğinin bir göstergesi niteliğin-
dedir. Söz konusu bu göstergenin, 
ekonomik büyüme ve işgücü ba-
şına düşen gelir büyümesinin de 
bir kaynağı olduğu vurgulanabilir. 
Bu sonuç, Campante ve Yanagi-
zawa-Drott (2015) tarafından elde 
edilen bulgu ile de çelişmektedir. 
Ramazan saatlerinin istihdam 
üzerindeki pozitif yönlü etkisi, mo-
delleme sürecine işsizlik değişke-
ninin eklenmesi ile teyit edilmeye 
çalışılmış, analiz sonuçları artan 
Ramazan saatleri dolayısıyla işsiz-

lik oranlarının azalabileceğini gös-
termiştir. Söz konusu bulgunun 
Campante ve Yanagizawa-Drott 
(2015) tarafından yapılan çalışma 
sonucuyla uyuşmadığı da belir-
tilmelidir. İhracat ve mutluluk se-
viyesi üzerinde istatistikî olarak 
anlamlı etki yaratamayan Rama-
zan saatleri, üretim artışlarının 
dış ticarete yansıtılamadığının bir 
göstergesi olarak kabul edilebilir. 
Campante ve Yanagizawa-Drott 
(2015), artan Ramazan saatlerinin 
Müslüman nüfusun mutluluk se-
viyesini artıracağını belirtmesine 
karşın, bu çalışma salt Ramazan 
saatlerindeki artışla mutluluk se-
viyesinin artırılmasının mümkün 
olmadığı sonucuna ulaşmıştır. 
Ramazan saatlerinin mutluluk se-
viyesini artırılabilmesi için hem 
ücret hem de sermaye sınıfının 
gelirlerinin artması gerektiğini 
vurgulayan analiz sonuçları, Tür-
kiye’de dini günlerin mutluluk se-
viyesi üzerindeki etkisinin ancak 
maddi kaygılar dolayısıyla ortaya 
çıkabileceğini, bir diğer ifadeyle 
idealizm temelli etkilerden ziyade 
materyalizm odaklı etkilerin bas-
kın olduğunu göstermektedir. Söz 
konusu bu bulgu, ramazan saatle-
rindeki artışın istihdamı artırması 
dolayısıyla mutluluk seviyesinin 
yükseltilebileceği öngörüsü ile de 
teyit edilebilmektedir.

Analizlerde dikkati çeken bir 
diğer sonuç ise, artan Ramazan 
saatleri dolayısıyla materyal mut-
luluğu çok daha fazla yükselen 
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kesimin ücretli sınıftan ziyade 
sermayedar sınıf olduğudur. Artan 
Ramazan saatlerinin kapitalist sı-
nıfın elde ettiği geliri emekçi sınıfın 
elde ettiği gelire kıyasla çok daha 
fazla artırması, kapitalist sınıfın 
Ramazan dolayısıyla çok daha 
fazla maddi mutluluğa ulaşmasını 
sağlayan bir etken olarak değer-
lendirilebilir. Ramazan saatleri do-
layısıyla işgücü sınıfının ücret dü-
zeyinin yükseleceği Campante ve 
Yanagizawa-Drott (2015) tarafın-
dan yapılan çalışma ile teyit edilse 
de, bu çalışmada eksik olan temel 
noktalardan birisi kapitalist sınıfın 
gelir düzeyinin Ramazan saatle-
rinden nasıl etkilendiğini göster-
memesi olmuştur. Dolayısıyla hâ-
lihazırdaki bu çalışma, Campante 
ve Yanagizawa-Drott (2015) tara-
fından yapılan çalışmanın belirti-
len eksikliğini gidermeyi de amaç-
lamıştır. Analiz sonuçlarından da 
görüleceği üzere, artan Ramazan 
saatleri bir taraftan işgücü sınıfı-
nın ücret düzeyini, diğer taraftan 
da kapitalist sınıfın elde ettiği kâr 
düzeyini artırmaktadır. Ancak, 
kapitalist sınıfın kâr düzeyinin, 
işgücü sınıfının ücret düzeyinden 
çok daha fazla yükseldiği analiz 
bulgularından gözlenebilmekte-
dir. Bu bulgu, Ramazan saatlerin-
de meydana gelen artışın her iki 
sınıfın gelirini pozitif yönlü olarak 
etkilediği, ancak kapitalist sını-
fın Ramazan saatlerindeki artışı 
kendi kârını yükseltebilme aracı 
olarak çok daha etkin bir biçimde 

kullanabildiği şeklinde yorum-
lanabilir. Özellikle, Ramazan ayı 
itibariyle istihdam düzeyinin yük-
selmesi, kapitalist sınıfın kâr ola-
nağını artıran bir unsur olarak da 
değerlendirilebilir. Söz konusu so-
nuç, Marx tarafından da belirtildiği 
üzere, dinin, iktisadi sınıfların ge-
lişim sürecini belirlediği, kapitalist 
sistem içinde bir sömürü aracı ola-
rak kullanılabildiği ve dolayısıyla 
da kapitalist üretim ilişkilerinin bir 
yan ürünü olarak kendini göster-
diği şeklinde ifade edilebilir.

SONUÇ
Bu çalışma, dinin ekonomik et-

kilerini ve Ramazan ayı ile birlikte 
hangi iktisadi sınıfın gelirindeki 
değişimlerin daha baskın oldu-
ğunu irdelemeyi amaçlamaktadır. 
Daha spesifik olarak bu çalışma, 
İslam dininin ayrılmaz parçaların-
dan biri olarak kabul edilen Ra-
mazan ayının ekonomik etkilerini 
Türkiye gözlemi itibariyle incele-
mektedir. Söz konusu incelemeler, 
2017 yılı için 26 alt-bölge itibariyle 
yatay kesit analizleri kullanılarak 
ekonometrik olarak modellendi-
rilmiştir. 

Yatay kesit analiz bulguları, Ra-
mazan saatlerinde meydana ge-
len artışların ekonomik büyüme, 
işgücü başına düşen gelirdeki bü-
yüme, istihdam artışları ve sosyal 
sınıfların gelir düzeyleri üzerinde 
pozitif yönlü ve istatistikî bakım-
dan anlamlı etkiler ortaya çıkar-
dığını göstermiştir. İlaveten, Ra-
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mazan saatlerinde meydana gelen 
artışların işsizlik oranlarını istatis-
tiki bakımdan anlamlı bir şekilde 
negatif yönlü olarak etkilediği, bir 
diğer ifadeyle işsizliğin azalmasına 
katkıda bulunduğu vurgulanmış-
tır. İfade edilen sonuçların Weber-
yen görüşün uygulamalı olarak 
kanıt bulmuş bir şeklini yansıttığı 
söylenebilir. Bununla birlikte ana-
liz sonuçları, Ramazan saatlerin-
de meydana gelen artışa paralel 
olarak kendini gösteren üretim 
artışlarının dış ticarete yansıtıla-
madığını da göstermiştir. Diğer ta-
raftan analiz bulguları, Ramazan 
saatlerindeki artışla mutluluk se-
viyesinin artırılmasının mümkün 
olmadığını, Ramazan saatlerinin 
mutluluk seviyesini artırılabilmesi 
için hem işgücü sınıfının ücret dü-
zeyinin hem de sermayedar sınıfı-
nın gelirinin artması gerektiğinin 
altını çizmiştir. Ayrıca, materyal 
mutluluğu çok daha fazla yükse-
len kesimin kapitalist sınıf oldu-
ğu tespit edilmiştir. Bu bağlam-
da, dine ve ibadetlere olan talebin 
artmasının temel gerekçesi, salt 
materyalist kaygılarla mutluluğu 
sağlayabilmesinden kaynaklanı-
yor olabilmesindendir. Son olarak 
analiz sonuçları, artan Ramazan 
saatlerinin bir taraftan işgücü sını-
fının ücret düzeyini, diğer taraftan 
da kapitalist sınıfın elde ettiği kâr 
düzeyini artırdığını göstermekle 
birlikte, kapitalist sınıfın kâr düze-
yinin, işgücü sınıfının ücret düze-
yinden çok daha fazla yükseldiğini 

vurgulamıştır. Bu sonuç, Marxist 
yaklaşımı teyit edercesine, Rama-
zan saatlerinin, bir diğer ifadeyle 
dinin, kapitalist kaygıların bir so-
nucu olarak sömürü aracı biçimin-
de kullanıldığını göstermektedir. 
Bu sonuç, Ramazan ayı dolayısıyla 
artan istihdam süreci ile de teyit 
edilebilmektedir. Kapitalist sınıf, 
Ramazan ayı itibariyle istihdam 
sürecini artırarak elde ettiği kâr 
düzeyini yükseltebilmektedir. Söz 
konusu bu durum, Ramazan ayın-
da yapılması gereken ibadetler için 
gereken zamanın kapitalist sınıf 
tarafından işgücüne verilmeme-
si ve ortaya çıkan ilave kullanım 
değerinin kapitalist sınıf için kul-
landırılmasından kaynaklanabil-
mektedir. Dolayısıyla, ilave çalış-
ma süresi için, başka bir ifadeyle 
mübadele değeri için işgücüne 
nispi olarak daha az ücret ödemesi 
yapılırken, söz konusu süre zarfın-
da kapitalistin elde ettiği kullanım 
değeri çok daha fazla artırılabil-
mekte ve sınıflar arasındaki gelir 
makası açılabilmektedir. Marx ta-
rafından da vurgulandığı gibi, kit-
lelerin afyonu aslında kapitalist sı-
nıfın işgücü sınıfını sömürmesine 
aracılık eden yanılsamadan başka 
bir şey değildir. Bundan dolayıdır 
ki, ücret artışları dolayısıyla işgü-
cü sınıfının elde ettiği mutluluk, 
aslında hayali mutluluktan başka 
bir şey değildir. Hayali mutluluğun 
gerçek mutluluğa dönüşebilmesi 
için işgücü sınıfının, Marxist ta-
birlerle, zincirleri üzerinde açan bu 
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hayali çiçekleri söküp atması, bir 
diğer ifadeyle kapitalist sömürüye 
ve kapitalist sömürüye yol açan 
unsurlara dur diyebilmesi yeterli 
olabilecektir. Bu noktada vurgu-
lanan temel unsur, dine olan bir 
karşıt argüman değil, dinin kapita-
list eğilimlerle sömürü aracı olarak 
kullanılmasının önüne geçilme-
sidir. Dolayısıyla dikkate alınması 
gereken temel husus, sömürü me-
kanizmasına aracılık eden faktör-

lerin ortaya çıkmasını engellemek 
ve sömürü amacıyla kullanılma-
sını durdurmaktır. İfade edilen bu 
kararlı duruş, işçi sınıfı için ortaya 
çıkan hayali mutluluğu reel mutlu-
luğa çevirebilecek ve kapitalist sı-
nıfının reel mutluluğunun da hayali 
mutluluğa dönüşmesine yol aça-
rak, dinin bir araç olarak kullanıl-
ması sonucunda ortaya çıkan sö-
mürünün durdurulmasında başat 
bir rol oynayabilecektir.    
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ÖZ
Günümüzde okul, aile, sosyal 

yaşantı ve iş ortamında her yaş-
tan bireylerde görülen ve ruhsal 
gerilimlere yol açan stres, birey-
ler üzerinde önemli sorunlara yol 
açmaktadır. Bireyler yaşamın her 
alanında stres verici olaylarla kar-
şılaşmakta ve bu durumla başa 
çıkmak zorunda kalmaktadır. 
Stresin en yaygın görüldüğü alan 
ise şüphesiz bireyin çalışma ha-
yatında yaptığı işin gereklerinden 
kaynaklanan iş stresidir. İş yaşa-
mında stres altında kalan birey, bu 
durumu aile hayatına da yansıta-
bilmekte ve bu durum aile hayatını 
olumsuz etkilemektedir.

İnsanlar çoğu zaman işi ve ai-
lesi arasında hangisine öncelik 
verme konusunda bir ikilem yaşa-
maktadır. Literatürde iş-aile çatış-
ması olarak adlandırılan bu durum, 

bireyin işi nedeniyle aile içindeki 
sorumluluklarını yeterince yerine 
getirememesinden kaynaklanan 
roller arası çatışma olarak ifade 
edilmekte ve örgütsel davranış 
alanındaki birçok konuyla ilişki-
lendirilmektedir. İş hayatında ki-
şinin maruz kaldığı stresin, iş-a-
ile çatışmasında da etkili olduğu 
düşünülmektedir. Bu kapsamda 
araştırmanın amacını; Sakarya’da 
bulunan dolmuş ve minibüs şoför-
lerinin iş yaşamında hissettikleri 
stresin ve stres düzeyinin iş-aile 
çatışmasına etkisi oluşturmak-
tadır. Veri toplama aracı olarak 
araştırmanın amacı doğrultusun-
da demografik bilgilere ek olarak 
hazırlanan anket formu kullanıl-
mıştır. Araştırma sonucunda elde 
edilen verilerin analizi, istatistik-
sel analizlerin yapılma aracı olan 
SPSS (Statistical Package for So-
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cial Sciences) for Windows Version 
24.0 programı ile gerçekleştiril-
miştir. Verilerin analizinde frekans, 
ortalama, faktör analizi, korelas-
yon ve regresyon gibi yöntemlere 
başvurulmuştur. İş stres düzeyi, 
iş-aile çatışması konularında pek 
çok çalışma olmasına rağmen dol-
muş ve minibüs şoförlerini odağı-
na alan bir çalışmanın olmaması-
nın, araştırmanın özgün değerini 
oluşturduğu düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Stres, İş 
Stresi, İş- Aile Çatışması, Şoförler.

IMPACTS OF JOB STRESS 
LEVELS OF MINIBUS DRIVERS 
ON THE WORK-FAMILY 
CONFLICT: CASE OF SAKARYA

ABSTRACT
Stress, which is seen in 

individuals of all ages, in school, 
family, social life and work 
environment, causes mental 
stresses, causes significant 
problems on individuals. 
Individuals face stressful events 
in every aspect of life and have to 
cope with this situation. The area 
where stress is most common 
is undoubtedly the work stress 
that arises from the necessities 
of the individual’s work life. The 
individual who is under stress in 
his / her business life can reflect 
this situation to family life and this 
affects the family life negatively.

People often experience 
a dilemma about which to 

prioritize work and family. This 
situation, which is called as work-
family conflict in the literature, 
is expressed as the conflict 
between the roles resulting from 
the failure of the individual to 
fulfill his responsibilities in the 
family adequately and is related 
to many subjects in the field of 
organizational behavior. The 
stress that the person is exposed 
to in business life is thought to 
be effective in the work-family 
conflict. In this context, the 
purpose of the research; The 
effects of stress and stress level 
of the minibuses and minibus 
drivers in Sakarya on the work 
life constitute the effect of work-
family conflict. As a data collection 
tool, in addition to demographic 
information, a questionnaire form 
was used. The analysis of the data 
obtained as a result of the research 
was carried out with the SPSS 
(Statistical Package for Social 
Sciences) for Windows Version 
24.0 program. In the analysis of the 
data, methods such as frequency, 
mean, factor analysis, correlation 
and regression were applied.

Although there are many 
studies on job stress level, work-
family conflict, it is thought that 
the absence of a study focusing 
on minibuses and minibus drivers 
constitutes the original value of 
the research.

Keywords: Stress, Work Stress, 
Work-Family Conflict, Drivers.
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1. KAVRAMSAL ÇERÇEVE
1.1. Stres ve İş Stresi Kavramı
Latince ‘’estrica’’ ve Fransızca 

‘’estrece’’ sözcüklerinden dilimize 
geçmiş olan ve 17. yüzyılda felaket, 
musibet; 18. ve 19. yüzyıllarda ise 
baskı, güç anlamlarında kullanı-
lan stres kavramı, (Akgemci, 2001: 
302) ilk olarak Hans Selye tarafın-
dan ortaya atılmıştır (Tan ve Yip, 
2018: 170). Selye’ye göre stres, ‘’in-
san vücudunun herhangi bir tale-
be karşı gösterdiği özgül olmayan 
tepki’’ olarak tanımlanmıştır (Yu-
muşak, 2007: 102). Lazarus (1985) 
stresi, ‘’kişiden ileri gelen birey-
sel dayanma gücünü aşan, kişiye 
göre kendisini tehdit eden unsur-
ların toplamı’’ şeklinde ifade et-
miştir (Turunç, 2015: 147). İş stresi 
ise ‘’çalışan ve çevresi arasındaki 
etkileşim sonucunda ortaya çı-
kan gerilim hali’’ olarak tanımlan-
maktadır (Efeoğlu ve Özgen, 2007: 
239). Jamal ve Baba (2000)’ya göre 
iş stresi, bireye tehdit edici olarak 
görünen çalışma ortamına karşı 
gösterilen tepki olarak ifade edil-
mektedir. 

İş stresi, hem araştırmacılar 
hem de uygulayıcılar için giderek 
artan bir endişe haline gelmiştir 
(Tekingündüz, Top ve Seçkin, 2014: 
4). Bunun nedeni, işle ilgili esnek-
liğin çok az olması, teknoloji ve 
rekabet baskısı nedeniyle artan 
çalışma saatleri gibi işle ilgili ağır 
taleplerden kaynaklanan stresin, 
bugünün çalışanlarına zarar ve-
rerek sağlık sorunlarına katkıda 

bulunması; zaman aşımındaki ar-
tış, devamsızlık oranları ve sağlık 
maliyetlerinin de işverene olum-
suz olarak yansımasıdır (Luthans, 
2011: 277)

1.2. İş-Aile Çatışması Kavramı
İş-aile çatışması, ‹'iş ve aile 

alanlarından gelen rol taleplerinin 
birbiriyle uyumsuz olma hali’’ ola-
rak tanımlanmaktadır (Greenhaus 
ve Beutell, 1985: 77). Boles, Johns-
ton ve Hair (1997)’a göre iş-aile ça-
tışması, bireyin iş ve ev sorumlu-
lukları arasındaki çatışma durumu 
olarak ifade edilmektedir.

Greenhaus ve Beutell (1985: 
77), iş-aile çatışmasının “zaman, 
gerilim ve davranış” olmak üzere 
üç temelde ortaya çıkabileceğini 
ileri sürmüşlerdir. Zaman temelli 
çatışma, bir rol içindeki faaliyetler 
için gerekli olan zaman baskısının 
diğer rolün gerekleri için ayrılma-
ması durumunu ifade etmektedir. 
Gerilim temelli çatışma, bir rolde 
meydana gelen gerginlik, sinirlilik 
halinin diğer roldeki performansa 
etki etmesi şeklinde gerçekleş-
mektedir. Davranış temelli çatışma 
ise, bir rolün gerektirdiği davranış 
kalıplarının diğer role ilişkin dav-
ranış beklentileriyle bağdaşma-
ması durumunda ortaya çıkmak-
tadır.  

Frone ve Cooper (1992), iş ve 
aile hayatları arasındaki ilişkinin 
iki yönlü olduğunu belirterek ki-
şinin iş hayatının aile hayatını et-
kileyebileceği gibi, aile hayatının 
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da iş hayatını etkileyebileceğini 
savunmaktadır (Turunç ve Çelik, 
2010: 212). İlk durum iş-aile çatış-
masını ifade ederken ikinci durum 
ise aile-iş çatışması olarak adlan-
dırılmaktadır.

Hem iş-aile çatışması hem de 
aile-iş çatışmasının birey üzerin-
deki etkileri sadece iş ya da aile 
yaşamını içermekle kalmayarak 
kişinin bütün yaşamına yansı-
makta; mutsuzluk, çalışma haya-
tında tatminsizlik, hayal kırıklığı, 
isteksizlik gibi haller kişiyi olum-
suz yönde etkilemektedir (Çarıkçı 
ve Çelikkol, 2009: 156).

2. LİTERATÜR TARAMASI
Çalışmanın bu bölümünde iş 

stresi ve iş-aile çatışması ile ilgili 
yapılan çalışmalara yer verilmiştir.

Deveci ve Avcıkurt (2017)’un 
Antalya’daki dört ve beş yıldızlı 
otellerin mutfak çalışanları üze-
rine yaptıkları çalışmada, mutfak 
çalışanlarının iş stresi ve iş-aile 
çatışması düzeylerinin oldukça 
düşük olduğu tespit edilmiştir. Ay-
rıca iş stresi ve iş-aile çatışması 
arasında pozitif yönlü anlamlı bir 
ilişkinin olduğu ortaya çıkmıştır.

Riana ve diğerleri (2018) tara-
fından kadın çalışanlar üzerine 
yapılan çalışmada, iş stresinin ve 
iş-aile çatışmasının, iş tatminini 
ve çalışan performansını negatif 
yönde etkilediği sonucuna ulaşıl-
mıştır.

Armstrong, Atkın-Plunk ve 
Wells (2015), ıslah memurları üze-

rine yaptıkları çalışmada, iş-aile 
çatışması ve aile-iş çatışması ile 
iş stresi ve iş tatmini arasında an-
lamlı bir ilişki tespit etmişlerdir.

Kılıç ve diğerleri (2008)’nin özel 
sağlık merkezlerinde çalışan per-
sonellerin iş-aile yaşam çatışma-
sının örgütsel bağlılık, iş doyumu 
ve iş stresi üzerine etkisini ince-
lediği çalışmada, iş-aile yaşam ça-
tışması ile iş stresi arasında orta 
düzeyde pozitif bir ilişki; iş doyumu 
arasında orta düzeyde ve örgütsel 
bağlılık arasında düşük düzeyde 
negatif bir ilişki tespit edilmiştir. 
Ayrıca iş-aile yaşam çatışmasının 
bu üç değişken üzerindeki etkisini 
yordamak amacıyla yapılan reg-
resyon analizi sonucu iş-aile ya-
şam çatışmasının iş stresini pozitif 
yönde; iş doyumu ve örgütsel bağ-
lılığı negatif yönde etkilediği sonu-
cuna ulaşılmıştır.

3. METODOLOJİ
3.1. Araştırmanın Amacı ve 
Yöntemi
Bu araştırmanın amacı, dolmuş 

ve minibüs şoförlerinin iş stres dü-
zeylerinin iş-aile çatışması üzeri-
ne etkilerini incelemektir. Bu amaç 
kapsamında Sakarya ilinde bulu-
nan 274 dolmuş ve minibüs şofö-
rü ile yüz yüze anket uygulaması 
gerçekleştirilmiştir.

Araştırmada nicel yöntemler-
den yararlanılmış; veri toplama 
aracı olarak anket tekniği kulla-
nılmıştır. Kullanılan anket formu 
üç bölümden oluşmaktadır. An-
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ketin birinci bölümünde demog-
rafik özelliklerin tespitine yönelik 
17 soru; ikinci bölümünde şoförle-
rin iş stres düzeylerini belirlemek 
üzere Cohen, Kamarck ve Mer-
melstein (1983) tarafından oluş-
turulan ve Türkçe’ye uyarlanması 
Erci (2006) tarafından yapılan ‘Al-
gılanan Stres Ölçeği’; üçüncü bö-
lümünde ise şoförlerin iş-aile ve 
aile-iş çatışması düzeylerini ölç-
mek üzere Netemeyer ve diğerleri 
(1996) tarafından oluşturulan ve 
geçerlilik ve güvenilirlik analizleri 
Efeoğlu ve Özgen (2007) tarafından 
yapılan ‘İş-Aile Çatışması Ölçeği’ 
kullanılmıştır. Algılanan Stres Öl-
çeğinde yer alan 4, 5, 7 ve 8. sorular 
ters kodlanarak analiz edilmiştir.

Araştırma kapsamında gerçek-
leştirilen uygulama sonrası elde 
edilen veriler, SPSS 24.0 progra-
mı kullanılarak çeşitli istatistiksel 
analizlere tabi tutulmuştur. Veri-
lerin analizinde frekans, ortalama, 
faktör analizi, korelasyon, regres-
yon ve one-way anova yöntem-
lerine başvurulmuştur. Yapılan 
analizler hipotezler çerçevesinde 

değerlendirilerek bulgu ve yorum-
lar ile sunulmuştur.

Araştırmanın hipotezleri şu şe-
kildedir:

H1: Şoförlerin iş stres düzeyleri 
iş-aile çatışmasını etkilemektedir.

H2: Şoförlerin iş-aile çatışma-
sı düzeyleri medeni hallerine göre 
farklılık göstermektedir.

H3: Şoförlerin iş-aile çatışması 
düzeyleri günlük çalışma saatleri-
ne göre farklılık göstermektedir.

3.2. Bulgular
Çalışmanın bu kısmında araş-

tırma kapsamında kullanılan öl-
çeklere ilişkin geçerlilik ve gü-
venilirlik analizi değerlerine, 
değişkenlere ait tanımlayıcı ista-
tistiklere ve elde edilen verilerin 
analizlerine yer verilmiştir.

3.3. Araştırmada Kullanılan 
Ölçeklerin Geçerlilik ve 
Güvenilirlik Analizleri
Tablo 1’de görüldüğü üzere stres 

ölçeği ve iş-aile çatışması ölçeği-
nin geçerlilik şartını sağladığı gö-
rülmektedir. 

Tablo 1. Kullanılan Ölçeklere İlişkin Geçerlilik Değerleri

Ölçek KMO

Barlett Küresellik 
Testi Açıklanan Varyans (%)

x2 p

Stres Ölçeği 0,822 824,697 0,000 53,759

İş-Aile Çatışması Ölçeği 0,948 1957,658 0,000 65,547
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Tablo 2. Kullanılan Ölçeklere İlişkin Güvenilirlik Değerleri

Ölçek N İfade Sayısı Cronbach Alpha Katsayısı

Stres Ölçeği 274 10 0,810

İş-Aile Çatışması Ölçeği 274 10 0,941

İş-Aile Çatışması Boyutu 274 5 0,904

Aile-İş Çatışması Boyutu 274 5 0,874

Tablo 2’de görüldüğü gibi öl-
çeklere ilişkin yapılan güvenilir-
lik analizi sonucu stres ölçeğinin 
cronbach alpha katsayısı 0,810; 
iş-aile çatışması ölçeğinin cron-
bach alpha katsayısı ise 0,941 
bulunmuştur. İş-aile çatışması 
ölçeğinin alt boyutlarından olan 
iş-aile çatışması boyutunun 
cronbach alpha katsayısı 0,904 
olarak ölçülürken, aile-iş çatış-
ması boyutunun cronbach alpha 
katsayısı ise 0,874 olarak ölçül-
müştür. Kayış (2014: 405)’ın be-
lirttiği güvenilirlik değerlerine 
göre ölçeklerin tümü, bulunan bu 
değerler ile yüksek derecede gü-
venilirliği ifade eden aralıkta yer 
almaktadır.

3.4. Araştırmada Kullanılan
Ölçeklerin Tanımlayıcı
İstatistikleri
Tablo 3’e göre katılımcıların stres 

ölçeği sorularına vermiş oldukları 
cevaplar incelendiğinde ölçeğin 10 
ifadesine katılımın ortalaması 2,73 
ve standart sapma değeri 0,742; 
iş-aile çatışması ölçeği sorularına 
vermiş oldukları cevaplar incelendi-
ğinde ölçeğin 10 ifadesine katılımın 
ortalaması 2,59 ve standart sapma 
değeri 1,084 bulunmuştur. İş-aile ça-
tışması ölçeğinin alt boyutlarından 
olan iş-aile çatışması boyutundaki 5 
ifadeye katılımın ortalaması 2,53 ve 
standart sapma değeri 1,134 ölçülür-
ken, aile-iş çatışması boyutundaki 5 
ifadeye katılımın ortalaması 2,65 ve 
standart sapma değeri 1,097 olarak 
ölçülmüştür.

Tablo 3. Kullanılan Ölçeklerin Aritmetik Ortalaması ve Standart Sap-
ma Değerleri

Ölçek N İfade Sayısı Ortalama S. Sapma

Stres Ölçeği 274 10 2,73 0,742

İş-Aile Çatışması Ölçeği 274 10 2,59 1,084

İş-Aile Çatışması Boyutu 274 5 2,53 1,134

Aile-İş Çatışması Boyutu 274 5 2,65 1,097
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3.5. Katılımcıların
Sosyo-Demografik
Özelliklerine İlişkin Bulgular
Tablo 4 incelendiğinde katı-

lımcıların yaşlara göre dağılımı 
içerisinde en yüksek oran yüzde 
25,2 (69 kişi) ile 26-30 yaş aralı-
ğındaki kişilerdir. Bunun yanında 
yüzde 23,0’lık (63 kişi) bir oran ile 
31-40 yaş aralığındaki kişi sayısı-
nın da azımsanmayacak düzey-
de olduğu görülmektedir. Medeni 
hallere göre dağılıma bakıldığında 
yüzde 63,1’lik (173 kişi) bir oran ile 
evli olanlar, grubun çoğunluğunu 

oluşturmaktadır. Katılımcıların 
eşlerinin çalışma durumuna göre 
dağılım incelendiğinde grubun 
önemli kısmını oluşturan yüzde 
78,5’inin (215 kişi) bu soruyu “Ha-
yır” şeklinde cevapladığı görül-
mektedir. Çocuk sayısı ile ilgili da-
ğılıma göre en yüksek oran yüzde 
42,0 (115 kişi) ile çocuğu olmayan-
lardan oluşmaktadır. Eğitim duru-
muna göre dağılım incelendiğinde 
yüzde 53,6’lık (147 kişi) bir oran 
ile lise mezunu olanların grubun 
çoğunluğunu oluşturduğu görül-
mektedir.

Tablo 4. Katılımcıların Sosyo-Demografik Özelliklerine İlişkin Frekans 
Analizi Sonuçları

Değişkenler Gruplar Frekans (n) Yüzde (%)

Yaş

18-25 51 18,6
26-30 69 25,2
31-40 63 23,0
41-50 51 18,6

51+ 40 14,6

Medeni Hal
Evli 173 63,1

Bekar 93 33,9
Diğer 8 2,9

Eşin Çalışma Durumu
Evet 59 21,5

Hayır 215 78,5

Çocuk Sayısı

0 115 42,0
1 46 16,8
2 60 21,9
3 42 15,3

4+ 11 4,0

Eğitim Durumu

İlkokul 39 14,2
Ortaokul 66 24,1

Lise 147 53,6
Önlisans 16 5,8
Lisans+ 6 2,2
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Gelir Durumu

2000’den az 30 10,9

2001-3000 124 45,3

3001-4000 77 28,1

4001-5000 27 9,9

5001+ 16 5,8

Günlük Çalışma Saati

6 saatten az 41 15,0

6-9 Saat 91 33,2

9-11 Saat 82 29,9

11 Saatten Çok 60 21,9

Ev Durumu
Kira 126 46,0

Ev Sahibi 148 54,0

İş Dışında Ailenin Başka Bir Gelir 
Kaynağı Bulunma Durumu

Evet 102 37,2

Hayır 172 62,8

Sigara Kullanım Durumu
Evet 181 66,1

Hayır 93 33,9

Eklem-Kas Ağrısı İçin Sürekli Bir İlaç Kulla-
nım Durumu

Evet 36 13,1

Hayır 213 77,7

Bazen 25 9,1

Dikkati Canlı Tutmak İçin Sürekli Bir İlaç 
Kullanım Durumu

Evet 13 4,7

Hayır 241 88,0

Bazen 20 7,3

Kahvehane-Cafe Alışkanlığı

Sık Sık Giderim 73 26,6

Ara Sıra Giderim 135 49,3

Gitmem 66 24,1

Yapılan İşten Duyulan Memnuniyet Düzeyi

Memnunum 116 42,3

Memnun
Değilim

94 34,3

Kararsızım 64 23,4

Mümkün Olma Durumunda Başka Bir İş 
Yapma İsteği

Evet 138 50,4

Hayır 75 27,4

Fikrim Yok 61 22,3

Hat Mülkiyeti
Şoförüyüm 187 68,2

Hem Sahibi Hem 
de Şoförüyüm

87 31,8



33KARATAHTA / Is Yazıları Dergisi

Tablo 4’e bakıldığında katılımcı-
ların gelir durumlarına göre dağılım 
içerisinde en yüksek oran yüzde 45,3 
(124 kişi) ile 2.001-3.000 TL arası üc-
ret alanlardır. Günlük çalışma saat-
lerine göre dağılım incelendiğinde 
yüzde 33,2’lik (91 kişi) bir oran ile 6-9 
saat arası çalışanların grubun çoğun-
luğunu oluşturduğu görülmektedir. 
Evin mülkiyet durumuna göre dağı-
lıma bakıldığında katılımcıların yüz-
de 54,0’ı (148 kişi) ev sahibi olduğunu 
belirtirken yüzde 46,0’ı (126 kişi) ki-
racı olduğunu belirtmiştir. İş dışında 
ailenin herhangi bir gelir kaynağının 
bulunma durumuna göre dağılım içe-
risindeki en yüksek oran yüzde 62,8 
(172 kişi) ile “Hayır” şeklinde cevap 
verenlerden oluşmaktadır. 

Tablo 4’e göre katılımcıların siga-
ra kullanım durumlarındaki dağılım 
incelendiğinde yüzde 66,1’lik (181 kişi) 
bir oran ile soruya “Evet” yanıtını ve-
renlerin, grubun önemli kısmını oluş-
turduğu görülmektedir. “Eklem-kas 
ağrıları için sürekli bir ilaç kullanıyor 
musunuz?” sorusuna verilen cevaplar 
arasında en yüksek oran yüzde 77,7 
(213 kişi) ile “Hayır” şeklinde cevap ve-
renlerden oluşmaktadır. “Dikkatinizi 
canlı tutmak için sürekli bir ilaç kul-
lanıyor musunuz?” sorusuna verilen 
cevaplar incelendiğinde yüzde 88,0’lık 
(241 kişi) kesimin soruya “Hayır” şek-
linde cevap verdiği görülmektedir.

Katılımcıların kahvehane-cafe 
alışkanlıkları ile ilgili sorunun dağı-
lımına bakıldığında “Ara sıra gide-
rim” şeklinde cevap verenlerin yüzde 
49,3’lük (135 kişi) bir oran ile grubun 

çoğunluğunu oluşturduğu görülmek-
tedir. Yapılan işten duyulan memnu-
niyet düzeyi ile ilgili dağılım incelen-
diğinde en yüksek oran yüzde 42,3 
(116 kişi) ile “Memnunum” şeklinde 
cevap verenlerden oluşurken, yüzde 
34,3’lük (94 kişi) bir oran ile “Mem-
nun değilim” şeklinde cevap veren-
lerin de azımsanmayacak düzeyde 
olduğu görülmektedir. Katılımcıların 
“Mümkün olma durumunda başka 
bir iş yapmak ister miydiniz?” soru-
suna verdikleri cevaplar arasında en 
yüksek oran yüzde 50,4 (138 kişi) ile 
“Evet” yanıtını verenlerden oluşmak-
tadır. Hattın mülkiyet durumu ile da-
ğılıma bakıldığında yüzde 68,2’lik (187 
kişi) bir oran ile hattın şoförü olanların 
grubun önemli kısmını oluşturduğu 
görülmektedir.

3.6. Değişkenler Arası 
Korelasyon Analizi
Tablo 5’te görüldüğü gibi değiş-

kenler arası ilişkinin belirlenmesine 
yönelik gerçekleştirilen korelasyon 
analizi sonucu stres ile iş-aile çatış-
ması arasında istatistiksel açıdan 
pozitif yönlü anlamlı bir ilişki vardır 
(r=0,483; p<0,01). Stres ile iş-aile ça-
tışması ölçeğinin alt boyutları olan 
iş-aile çatışması ve aile-iş çatışması 
arasında da istatistiksel açıdan pozitif 
yönlü anlamlı bir ilişkinin olduğu gö-
rülmektedir (r=0,505; r=0,432; p<0,01). 
Buna göre katılımcıların iş stres dü-
zeylerindeki artışın iş-aile çatışması 
düzeylerini arttıracağı; iş stres düzey-
lerindeki azalışın da iş-aile çatışması 
düzeylerini azaltacağı söylenebilir.
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3.7. Değişkenler Arası
Regresyon Analizi
Tablo 6 incelendiğinde, regres-

yon analizinde kurulan modelin 
istatistiksel açıdan anlamlı olduğu 
görülmektedir (F=82,659; p=0,000). 
Şoförlerin iş stres düzeylerinin 
iş-aile çatışması üzerinde anlamlı 
yordayıcı etkisinin bulunduğu orta-
ya çıkmıştır (p=0,000; p<0,05).

Bağımsız değişkenin bağımlı 
değişkene olan etkisini gösteren 
regresyon katsayısı olan R değe-
ri 0,483 bulunmuştur. İş stresinin 
iş-aile çatışması üzerindeki deği-
şimini açıklayan R2 değeri ise 0,233 
olarak ölçülmüştür. B katsayısına 
göre ise iş stresinin iş-aile çatış-
masını pozitif yönde etkilediği tes-
pit edilmiştir.

Tablo 5. Değişkenler Arası Korelasyon Analizi Değerleri

Ölçek 1 2 3 4

1.İş-Aile Çatışması Ölçeği 1

2.İş-Aile Çatışması Boyutu 0,972** 1

3.Aile-İş Çatışması Boyutu 0,970** 0,887** 1

4.Stres Ölçeği 0,483** 0,505** 0,432** 1

Tablo 6. Değişkenler Arası Regresyon Analizi Değerleri

Bağımsız Değişken B Standart Hata Beta t p

(Sabit) 0,670 0,220 3,053 0,002

Stres 0,705 0,078 0,483 9,092 0,000

Bağımlı Değişken: İş-Aile Çatışması
R:0,483    R2: 0,233   F:82,659    p=0,000

3.8. Farklılık Analizleri
Tablo 7’de görüldüğü üzere katı-

lımcıların medeni halleri ile iş-aile 
çatışması düzeyleri arasında ista-
tistiksel açıdan anlamlı bir farklılık 

bulunmamıştır (p=0,828; p>0,05). 
Buna göre medeni hal değişkeni-
nin katılımcıların iş-aile çatışma-
sı düzeyleri üzerinde herhangi bir 
fark oluşturmadığı söylenebilir.

Tablo 7. Medeni Hal Değişkenine Göre Farklılık Analizi

Medeni Hal N Ortalama S.Sapma F p

İş-Aile Çatışması Düzeyi

Evli 173 2,62 1,094

0,188 0,828Bekâr 93 2,54 1,052

Diğer 8 2,66 1,326
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Tablo 8. Günlük Çalışma Saati Değişkenine Göre Farklılık Analizi

Günlük Çalışma 
Saati

N Ortalama S.Sapma F p

İş-Aile Çatışması Düzeyi

6 Saatten Az 41 2,34 1,003

5,012 0,002
6-9 Saat 90 2,34 1,060

9-11 Saat 82 2,75 1,051

11 Saatten Çok 61 2,92 1,110

Tablo 8’e göre katılımcıların 
günlük çalışma saatleri ile iş-aile 
çatışması düzeyleri arasında ista-
tistiksel açıdan anlamlı bir farklı-
lık vardır (p=0,002; p<0,05). Buna 
göre günde 11 saatten çok çalışan 
katılımcıların iş-aile çatışması dü-
zeylerinin, günde 6 saatten az ve 
6-9 saat arası çalışan katılımcıla-
rın iş-aile çatışması düzeylerinden 
daha yüksek olduğu söylenebilir.

SONUÇ
Bu çalışmada şoförlerin iş stres 

düzeylerinin iş-aile çatışmasına 
etkisinin incelenmesi amaçlan-
mıştır. Bu amaç doğrultusunda ör-
neklemini Sakarya ilinde bulunan 
274 dolmuş ve minibüs şoförünün 
oluşturduğu bir anket uygulama-
sı gerçekleştirilmiştir. Uygulama 
sonrası elde edilen veriler SPSS 
24.0 programı ile frekans, orta-
lama, faktör analizi, korelasyon, 
regresyon ve one-way anova ana-
lizine tabi tutulmuştur.

Yapılan analizler sonucu şoför-

lerin iş stres düzeyleri ile iş-aile 
çatışması arasında pozitif yönlü 
anlamlı bir ilişki tespit edilmiş ve iş 
stresinin iş-aile çatışmasını pozi-
tif yönde etkilediği ortaya çıkmış-
tır. Demografik değişkenler olan 
medeni hal ile iş-aile çatışması 
arasında istatistiksel açıdan an-
lamlı bir ilişki bulunmazken, gün-
lük çalışma saati ile iş-aile çatış-
ması arasında istatistiksel açıdan 
anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. 
Günlük çalışma saatleri yüksek 
olan şoförlerin iş-aile çatışması 
düzeylerinin daha yüksek olduğu 
görülmüştür.

Çalışma sonucunda elde edilen 
bulgulara dayanılarak şoförlerin 
iş stresi ve iş-aile çatışması dü-
zeylerinin en az seviyeye indir-
genmesi için Sakarya Şoförler ve 
Otomobilciler Odası tarafından ça-
lışma saatlerinin düzenlenmesi ve 
bu konu hakkında gerekli dene-
timlerin yapılmasının sağlanması 
önerilebilir.
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İŞ YERİNDE AYRIMCILIK VE TÜRKİYE’DE 
YAPILMIŞ AKADEMİK ÇALIŞMALARIN KISMİ 
BİR ANALİZİ(*)

ÖZ
Ayrımcılık, bir kişiye özellik-

le ırk, yaş veya cinsiyet temelinde 
birtakım özelliklere sahip olduğu 
için haksız ve önyargılı davran-
maktır. Toplum içerisinde birey-
ler ekonomik, kültürel, sosyal ve 
demografik özellikleri nedeniy-
le ayrımcılıkla karşılaşmaktadır. 
Toplumsal ayrımcılığın, kendisini 
en çok gösterdiği yerlerden birisi 
de iş hayatıdır. Literatürde “iş ye-
rinde ayrımcılık” (discrimination 
at the workplace) olarak geçen 
kavram, bireyin çalışma hayatında 
ırk, cinsiyet, yaş, ulusal köken, et-
nik köken, din, ten rengi, hamilelik, 
doğum, ebeveynlik, cinsel yöne-
lim, cinsiyet değiştirme, zihinsel 
veya fiziksel engellilik, ayrımcılığa 
maruz kalabilecek biriyle yakınlık 
vb. nedenlerden ötürü diğer çalı-
şanlardan farklı muamele görme-

sidir. Çalışma hayatında insanlar, 
işe alım, eğitim, istihdam şart ve 
koşullarında, ücret ve primlerde, 
terfi ve diğer iş yerinde yükselme 
olanaklarında, işten çıkarma gibi 
işin her aşamasında ayrımcılığa 
uğrayabilmektedir. 

Çok popüler bir çalışma alanı 
olarak karşımıza çıkan “ayrımcı-
lık”, ülkemizde de gerek yüksek 
lisans gerekse doktora tezlerine 
konu olmakta ve farklı açılardan 
ele alınarak incelenmektedir.

Bu çerçevede söz konusu ça-
lışmamızda, Ulusal Tez Merkezine 
kayıtlı yüksek lisans ve dokto-
ra tezlerinin ayrımcılık ve hangi 
yönlerine odaklanıldığına ilişkin 
derinlemesine bir inceleme yapıl-
mıştır.  

Ayrımcılıkla ilgili olarak Mart 
2019 itibarı ile sosyoloji, ekonomi, 
çalışma ekonomisi ve endüst-
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ri ilişkileri, psikoloji, İngiliz dili ve 
edebiyatı, uluslararası ilişkiler, hu-
kuk, gazetecilik, kamu yönetimi, 
işletme, eğitim ve öğretim, hemşi-
relik, turizm, halkla ilişkiler ve si-
yasal bilimler alanında 102 yüksek 
lisans ve doktora tezi olduğu anla-
şılmaktadır. Ayrımcılık ile ilgili bu 
kadar farklı disiplinde çalışmaların 
bulunması, konunun yaşamın her 
alanında ve farklı görünümlerde 
insanların karşısına çıkmasın-
dan kaynaklanmaktadır. Çalışma 
kapsamında sadece “iş hayatında 
ayrımcılık” ile ilgili tezlerin araş-
tırmaya konu olduğunun özellikle 
vurgulanması gerekmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Ayrımcılık, 
İş Yerinde Ayrımcılık, Ayrımcılık 
Türleri 

DISCRIMINATION AT WORK 
AND PARTIAL ANALYSIS OF 
STUDIES CONDUCTED IN 
TURKEY

 ABSTRACT
Discrimination is unfair and 

prejudiced because a person has 
certain characteristics, especially 
on the basis of race, age or 
gender. In society, individuals 
face discrimination because of 
their economic, cultural, social 
and demographic characteristics. 
One of the places where social 
discrimination manifests itself 
most is business life. The term 
discrimination discrimination at 
the workplace de in the literature 

refers to race, gender, age, national 
origin, ethnicity, religion, skin 
color, pregnancy, birth, parenting, 
sexual orientation, gender change, 
mental or physical disability, 
proximity to someone who may be 
discriminated against. is treated 
differently than other employees. 
In working life, people may be 
discriminated against at every 
stage of the job such as hiring, 
training, employment terms and 
conditions, wages and premiums, 
promotion and other workplace 
opportunities, dismissal.

Discrimination which is a 
very popular field of study, is 
the subject of both master’s and 
doctoral theses in our country 
and is examined from different 
perspectives.

In this context, in this study, 
an in-depth analysis of the 
discrimination and which aspects 
of the master’s and doctoral theses 
registered in the National Thesis 
Center was conducted.

As of March 2019, in the fields 
of sociology, economics, labor 
economics and industrial relations, 
psychology, English language and 
literature, international relations, law, 
journalism, public administration, 
business, education and training, 
nursing, tourism, public relations 
and political sciences. 102 master 
and doctoral theses. The existence of 
studies in such different disciplines 
about discrimination stems from 
the fact that the issue is confronted 
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by people in every aspect of life and 
in different aspects. It should be 
emphasized that only theses about 
discrimination in business life are 
the subject of the research.

Keywords: Discrimination, 
Workplace Discrimination, Types 
of Discrimination.

1. AYRIMCILIK
Ayrımcılık Türk Dil Kurumu’n-

da (TDK) belli insan öbeklerinin 
ayrımlaşmasını bilinçli bir biçim-
de gerçekleştirmeyi amaçlayan 
bir yöneltinin benimsenmesi ola-
rak tanımlanmaktadır (www.tdk.
com). İş yerinde ayrımcılık ise iş-
veren veya çalışanlar tarafından 
engellilik, din, inanç, siyasi görüş, 
kültür, dil, ırk, cinsiyet, hamilelik, 
medeni durum, aile sorumlulu-
ğu, etnik veya sosyal köken, renk, 
cinsel yönelim, yaş gibi nedenlerle 
herhangi bir kimseye karşı önyar-
gılı davranmaktır.

İşyerinde ayrımcılık, bireyin 
herhangi bir faktöre karşı olumsuz 
bir şekilde ayrımcılığa uğraması 
durumunda ortaya çıkmaktadır. 

Çalışanlara ve iş başvurusunda 
bulunan kişilere şu konularda ay-
rımcılık yapılmaktadır; yaş, engel-
lilik, eşit ücret/tazminat, genetik 
bilgi, ulusal köken, ırk/renk, din, 
cinsiyet, cinsel taciz, misilleme 
(www.eeoc.gov) cinsel yönelim, 
siyasi görüş, hamilelik-doğum, 
medeni durum, kayırmacılık, as-
kerlik durumu, sendikaya üyelik, 
fiziksel görünüm, eğitim, eski hü-
kümlülük (Özkan, 2018).

2. İŞ YERİNDE AYRIMCILIK İLE 
İLGİLİ YAPILAN AKADEMİK 
ÇALIŞMALAR
Aşağıdaki tabloda Mart 2019 

itibariyle Yükseköğretim Kurulu 
(YÖK) Ulusal Tez Merkezinde bu-
lunan ayrımcılık ile ilgili 102 tezden 
iş yerinde ayrımcılıkla ilgili olan 23 
tez yer almaktadır. Bu tezlerden 4 
tanesi doktora,  19 tanesi ise yük-
sek lisans tezidir. 

Detayları aşağıda belirtilen ça-
lışmalar için Ana Bilim Dalı (ABD), 
Yüksek Lisans Tezi (YLT), Doktora 
Tezi (DRT) kısaltmaları kullanıl-
mıştır. 
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Tablo.1. İşyerinde Ayrımcılık ile İlgili Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

Tez Sahibi Çalışmanın Adı Amaç Yöntem
Harika ÖZKAN (2018)

Anadolu Üniversitesi

İşletme
ABD

Eleştirel Yönetim Ça-
lışmaları Bakış Açısıyla 
İnsan Kaynakları Uygu-
lamalarında Ayrımcılık 
ve Doğallaştırılması 
(DRT)

Eleştirel bir bakış açısıyla insan 
kaynakları uygulamalarında yapılan 
ayrımcılıkların hangi yöntemler 
kullanılarak doğallaştırıldığını tespit 
etmektir.

İstanbul’da uluslararası 
sahada faaliyet gösteren 
bir lojistik şirketinde 
çalışanlar 

(İçerik Analizi, Görüşme 
ve Anket)

Semra GÜNDOĞDU (2018)

Ege Üniversitesi

İç Hastalıkları
ABD

Huzurevi Çalışanlarının 
İş Stresi ve İş Doyumu-
nun Yaşlılara Yönelik Ay-
rımcılıkla İlişkisi (DRT)

Huzurevi çalışanlarının, işe bağlı 
stresi ve iş doyumu ile yaşlı tutumları 
arasındaki ilişkiyi incelemektir. 

Huzurevindeki tüm 
çalışanlar (huzurevi yö-
neticileri, sosyal hizmet 
uzmanı, hemşire, gü-
venlik görevlileri, bakım 
personelleri, temizlik 
görevlileri,  aşçılar ve 
diğer ofis çalışanları)

(Anket)

Leyla BOY (2018)

TOBB Ekonomi Ve Tekno-
loji Üniversitesi

İşletme
ABD

Örgütte Ayrımcılık 
Algısı İle Doyumsuzluğa 
Verilen
Tepkiler Arasındaki 
İlişkiler: Genç Beyaz 
Yakalılar
Odağında Bir Araştırma 
(YLT)

Örgütsel ayrımcılık algısı geliştiren 
genç beyaz yakalı çalışanların, iş 
doyumsuzluğu da geliştirdikleri var-
sayımı altında, içinde bulundukları bu 
hoşnutsuz duruma çıkış, konuşma, 
bağlılık ve yok gibi davranma iş do-
yumsuzluğu tepkileri ile karşılık verip 
vermediklerinin araştırılmasıdır.

Genç ve beyaz yakalı 
çalışanlar

(Anket)

Öncel Onur AKBAŞ (2018)

İstanbul Medipol Üni-
versitesi

Sağlık Hukuku
ABD

HIV/AIDS’le Yaşayan 
Bireylerin İş Yaşamında 
Karşılaştıkları Ayrımcı-
lıklar (YLT)

HIV/AIDS’le yaşayan bireylerin iş 
yaşamında maruz kaldıkları ayrımcı-
lıklar ve bu ayrımcılığa karşı başvu-
rulabilecek hukuki mekanizmaların 
incelenmesidir.

Literatür Taraması

Tuğba MAHMUTOĞLU 
(2017)

Hacettepe Üniversitesi

Siyaset Bilimi ve Kamu 
Yönetimi
ABD

İş Hayatında Cinsel 
Ayrımcılık ve Örgütsel
Vatandaşlık Davranışı 
Üzerine Etkileri (YLT)

Cinsel ayrımcılık algısı ve örgütsel 
vatandaşlık davranışı sergileme 
eğilimlerini incelemek ve cinsel ay-
rımcılık algısının örgütsel vatandaşlık 
davranışları üzerindeki etkisini tespit 
etmektir.

Ankara’daki bir bakanlı-
ğın merkez teşkilatında 
çalışan uzman ve idari 
personel

(Anket)
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Elif ACAR (2017)

Çanakkale Onsekiz Mart 
Üniversitesi

Çalışma Ekonomisi ve 
Endüstri İlişkileri
ABD

Kadın İşgücüne Yönelik 
Ayrımcılık Sorunu:
Bursa Serbest Bölgesi 
Örneğinde Kadın Yöne-
ticilerin
Karşılaştıkları Ayrımcılık 
Uygulamaları (YLT)

Bursa Serbest Bölge’de faaliyet gös-
teren firmalarda yönetici konumunda 
olan çalışanların cinsiyete dayalı 
ayrımcılık uygulamaları hakkındaki 
görüşlerini incelemektir.

Bursa Serbest Bölge’de 
faaliyet gösteren firma-
lardaki yöneticiler 

(Anket)

Gülfidan BAŞER  (2017)

Necmettin Erbakan 
Üniversitesi

Hemşirelik
ABD

Huzurevinde Çalışan 
Bakım Personelinin 
Yaşlılara Karşı Tutum 
ve Ayrımcılık Düzeyleri 
İle İlişkili Faktörlerin 
Belirlenmesi (YLT)

Huzurevlerinde çalışan hemşire 
sayısının yetersizliği nedeniyle yaşlı 
bakımını bakım personeli yürüttüğü 
için bakım personelinin yaşlılara ve 
yaşlı ayrımcılığına ilişkin tutumlarını 
belirlemektir.

Huzurevinde çalışan 
bakım personeli

(Anket)

Servet KAYA (2016)

İstanbul Arel Üniversitesi

İşletme
ABD

Algılanan Ayrımcılık ve 
İşe Yabancılaşma İlişkisi 
Üzerine Bir Araştırma 
(YLT)

Kamu ve özel sektör çalışanlarının 
algıladıkları ayrımcılık ile işe yaban-
cılaşma düzeyleri arasındaki ilişkiyi 
incelemektir. 

İstanbul Avrupa 
yakasında bulunan bir 
ilçede kamu ve özel 
sektör çalışanları

(Anket)

Zehra Maviş YILDIRIM 
(2015)

Uludağ Üniversitesi

Çalışma Ekonomisi ve 
Endüstri İlişkileri
ABD

Çalışma Hayatında Etnik 
Ayrımcılık Eğilimlerinin 
İstihdam Sürecine 
Etkisi: “Geçit Bekçileri” 
Kavramı Üzerinden 
Sosyal Psikolojik Bir 
Analiz (DRT)

Kurumsal etnik ayrımcılık pratikleri-
nin nedenleri ve toplumsal sonuçla-
rının araştırılması, geçit bekçilerinin 
adaylarda algıladıkları kimliklere 
bağlı olarak yine adaylar arasında 
bir ayrımcılık yapıp yapmadıklarının 
belirlenmesidir.

Bursa merkezde yaşayan 
değişik yaş ve meslek 
gruplarından yetişkinler 
ve Bursa Makina ve 
Otomotiv Sanayi ile geçit 
bekçisi konumundaki 
yönetici ve çalışanlar

(Anket)

İrem ÖZTÜRK (2015)

TOBB Ekonomi ve Tekno-
loji Üniversitesi

İşletme
ABD

İş Yaşamında 
Üretkenlik Karşıtı 
Davranışlar: Ayrımcılık 
ve Adaletsizlik Algıları 
İle Olumsuz Duyguların 
Etkileri (YLT)

Ayrımcılık algısı, adaletsizlik algısı, 
olumsuz duygular ve üretkenlik kar-
şıtı iş davranışları arasındaki ilişkinin 
incelenmesidir.

Farklı şehirlerden, farklı 
örgütlerde çalışan, çeşitli 
yaş, meslek, cinsiyet ve 
eğitim durumuna sahip 
kişiler

(Derinlemesine Mülakat, 
Anket) 

Betül OKUDUR (2014)

Süleyman Demirel 
Üniversitesi

İşletme
ABD

İşe Alım Sürecinde 
Ayrımcılık Algısı: 
SDÜ Yüksek Lisans 
Öğrencileri Üzerine Bir 
Araştırma (YLT)

Süleyman Demirel Üniversitesi’nde 
yüksek lisans öğrencilerinin “İşe alım 
Sürecinde Ayrımcılık Algısı” hakkında 
fikirlerini öğrenmek ve bu konudaki 
gerek kendilerinin gerekse işveren-
lerin davranışlarını, anlayışlarını, bu 
konudaki tecrübe ve etik bilgileri 
hakkındaki görüşlerini incelemektir.

Süleyman Demirel Üni-
versitesi yüksek lisans 
öğrencileri 

(Anket)
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Tolga TEZCAN (2013)

ODTÜ

Sosyal Politika
ABD

Discrimination Expe-
rienced By Disabled 
Employees In The Public 
Sector: “Institutional 
Discrimination Area” 
(YLT)

Engelli çalışanları dışlayan kamu 
kesimini, engelli çalışanların ayrımcı-
lığını “görünür kılan” kurumsallaşmış 
bir biçimde analiz etmektir. 

Gebze’de 15 farklı kamu 
kurumunda çalışan 
engelliler

(Derinlemesine Mülakat)

AYSUN ÖNER
(2013)

ODTÜ

Cinsiyet ve Kadın
Çalışmaları
ABD

Workplace Discriminati-
on Against White Collar 
Lesbians
and Gays and Their 
Coping Strategies:
A Case Study From 
Ankara, Turkey (YLT)

Türkiye‘de işyeri cinsel yönelim ay-
rımcılığını araştırmak ve beyaz yakalı 
işlerde çalışan lezbiyen ve gey birey-
lerin işyerinde yaşadıkları ayrımcılık 
ve taciz deneyimleri, bu olumsuz 
deneyimlerin sonuçları ve onlarla 
nasıl başa çıktıklarını tartışmaktır.

Beyaz yakalı lezbiyen 
ve geyler

(Görüşme)

Merve RODOPLU (2011)

Gazi Üniversitesi

Büro Yönetimi Eğitimi
ABD

İşgören Seçiminde Bir 
Ayrımcılık Faktörü 
Olarak  Hemşehriciliğin 
Rolü Üzerine Bir Araştır-
ma (YLT)

İşletmelerde işgören seçiminde ve 
örgüt içi iş yaşamında işgörenlere 
yönelik hemşehricilik ayrımcılığının 
var olup olmadığını, var ise hangi 
düzeyde ve sektörde var olduğunu 
işgören ve yönetici gözüyle ortaya 
koymaktır.

Bursa ili Nilüfer Orga-
nize Sanayi Bölgesinde 
faaliyet gösteren işlet-
melerde çalışan işgören 
ve yöneticiler

(Anket)

Gülhanım ÇELİK (2011)

Sakarya Üniversitesi

Eğitim Bilimleri
ABD

İlköğretim Okullarında 
Örgütsel Ayrımcılık 
ve Öğretmenlerin 
Tükenmişlik 
Düzeylerine Etkisi (YLT)

İlköğretimde görevli öğretmenlerin, 
okul yöneticilerinin örgütsel 
ayrımcılık uygulama düzeylerine 
yönelik algıları ile öğretmenlerin 
tükenmişlik düzeyleri arasındaki 
ilişkilerin incelenmesidir.

Sultangazi ilçesindeki 
ilköğretim okullarındaki 
öğretmenler 

(Anket)

Rahman TEMİZKAN  
(2010)

Gazi Üniversitesi

Turizm İşletmeciliği 
Eğitimi
ABD

İşgören Seçim Sürecinde 
İş Başvuru Formlarında 
Ayrımcılık: Konaklama 
İşletmelerinde Bir Uygu-
lama (DRT)

Ulusal veya uluslararası mahkeme-
lerde, işletmeler ve devlet aleyhine 
açılabilecek ayrımcılık davalarında 
önemli bir delil olarak kullanılabile-
cek iş başvuru formlarının tasarım-
lanmasında dikkat edilmesi gereken 
hususların ortaya konulmasıdır.

Konaklama işletmeleri-
nin İK yöneticileri

(İçerik Analizi, Anket)

Onur EMRE (2010)

Yıldız Teknik Üniversitesi

İşletme
ABD

İş İlanlarında Ayrımcılık: 
Kocaeli İli Örneği (YLT) 

Personel bulma sürecinde iş ilanları 
üzerinden ayrımcılığın incelenmesi, iş 
ilanlarında iş ile ilgili olmayan durum-
larda ayrımcı ifadeler kullanılıp kul-
lanılmadığı ve iş ilanlarında aranan 
niteliklerin ayrımcı olup olmadığının 
araştırılmasıdır.

Kocaeli ilinde internet 
yoluyla iş ilanı yayın-
layan Kariyer net sitesi 
ve Yenibiriş sitesindeki 
geçerli iş tanımı içeren 
iş ilanları

(İçerik Analizi)
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Ömer Emre ARSLAN 
(2010)

Gazi Üniversitesi

Turizm İşletmeciliği 
Eğitimi
ABD

İşgören Seçiminde ve 
Örgüt İçi İş Yaşamında 
Siyasi Ayrımcılık: Otel 
İşletmelerinde Bir Araş-
tırma (YLT)

İşletmelerde işgören seçiminde ve 
örgüt içi iş yaşamında işgörenlere 
yönelik siyasi ayrımcılığın var olup 
olmadığını işgören ve yönetici algıla-
malarıyla ortaya koymaktır. 

Ankara’daki dört ve beş 
yıldızlı otel işletmele-
rinde çalışan işgören ve 
yönetici

(Anket)

Buket AKDÖL (2009)

İstanbul Üniversitesi

İşletme
ABD

Cam Tavan ve Kurumsal 
Bir Strateji Pozitif Ayrım-
cılık; İlaç Sektöründe Bir 
Sınıflandırma (YLT)

İlaç Sektör’ünde, çalışanların kadın 
yöneticilere ve pozitif ayrımcılığa 
yönelik tutumlarının ölçülmesi ve 
çalışanların tutumlarına göre sınıf-
landırılmasıdır.

İlaç firması çalışanları 

(Anket)

Neriman YALÇIN (2008)

Dumlupınar Üniversitesi

İşletme
ABD

Muhasebe Meslek 
Mensubu Kadınların 
Cinsiyete Dayalı Ayrım-
cılık Nedeni İle Yaşadığı 
Mesleki Sorunlar ve 
İstanbul İli Saha Araştır-
ması (YLT)

Muhasebe mesleğinde kadına karşı 
cinsiyete dayalı ayrımcılığın varlığını 
ve hangi alanlarda yoğunlaştığını 
tespit etmektir.

İstanbul ilçelerinde 
faaliyet gösteren  muha-
sebe meslek mensubu 
kadınlar 

(Anket)

Evrim MAYATÜRK (2006)

Dokuz Eylül Üniversitesi

İşletme
ABD

Çalışma Yaşamında 
Cinsiyete Dayalı 
Ayrımcılık ve Bir 
Uygulama (YLT)

Fizyolojik ve toplumsal cinsiyet rolleri 
nedeniyle kadınların, çalışma yaşa-
mının özellikle işe seçim, ücret ve 
kariyer gelişimi alanlarında ne ölçüde 
ayrımcılıkla karşılaştıklarına ilişkin 
bir yaklaşım oluşturulması amaçlan-
mış ve farklı demografik değişken-
lerin bu konuda etkili olup olmadığı 
saptanmaya çalışılmıştır.

Tarım Kredi Kooperatifi 
Ege Bölgesi çalışanları 

(Anket)

Hyun Joo PARK (2004)

İstanbul Üniversitesi

Kadın Çalışmaları
ABD

Öğretmenlik 
Mesleğinde Cinsiyete 
Dayalı Ayrımcılık: 
Türkiye ve Güney Kore 
Karşılaştırması (YLT)

Türkiye ve Güney Kore
arasında öğretmenlik mesleğindeki 
kültürel farklılığa rağmen, kadın 
öğretmenlere uygulanan cinsiyete 
dayalı ayrımcılığı ortaya koyup 
çözüm yolları geliştirmektir. 

Türkiye ve Güney Ko-
re’deki öğretmenler

(Anket)

Murat TURPÇU (2004)

Gazi Üniversitesi

Özel Hukuk
ABD

Avrupa Birli-
ği Hukukunda                                                                                            
İş Yerinde Ayrımcılık 
(YLT)

AB mevzuatında işyerinde ayrım-
cılığın yerinin ne olduğu sorusunun 
cevabı bulunmaya çalışılmıştır.

Literatür Taraması
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SONUÇ
Ayrımcılık yaşamın her alanın-

da olduğu gibi iş hayatında da sıkça 
karşımıza çıkmaktadır. Çalışan-
lar farklı nedenlerden ötürü iş ar-
kadaşları veya üstleri tarafından 
ayrımcılığa uğramaktadır.   Çalış-
mamız kapsamında Mart 2019 iti-
bariyle ulusal tez merkezinde yer 
alan ayrımcılıkla ilgili 102 tezden iş 
yerinde ayrımcılıkla ile ilgili 23 tez 
incelenmiştir. Bazı tezlerin erişimi 
kısıtlanmış, bazı tezlere de ulusal tez 
merkezinden ulaşılamamaktadır. 
İncelenen 23 tezden 4 tanesi dok-
tora tezi, 19 tanesi ise yüksek lisans 
tezidir. İncelen tezlerde yöntem ola-
rak hem nicel (anket) hem de nitel 
yöntemler (derinlemesine mülakat, 
içerik analizi) kullanılmıştır. 

Aşağıda tez sayıları ve kullanılan 
araştırma yöntemi teknikleri tablo 
halinde verilmiştir. Araştırmalarda 
en çok anket tekniği kullanılmıştır. 

Tablo.2. Tez Sayıları ve Tezlerde 
Kullanılan Araştırma Yöntemleri

Tez 
Sayısı

Araştırma Yöntemi

15 Nicel Yöntem-Anket
2 Literatür Taraması
1 Nitel Yöntem-Mülakat (Görüşme)

1
Nitel Yöntem-Derinlemesine Mü-
lakat

1 Nitel Yöntem-İçerik Analizi

1
Nitel ve Nicel- İçerik Analizi ve 
Anket

1
Nitel ve Nicel-Derinlemesine Mü-
lakat ve Anket

1
Nitel ve Nicel-İçerik Analizi, 
Görüşme ve Anket

Aşağıda ana bilim dalları ve tez 
sayısı tablo halinde sunulmuştur. 
En fazla İşletme Anabilim dalında 
“iş yerinde ayrımcılık” ile ilgili tez 
bulunmaktadır.  

Tablo.3. Tez Sayıları ve Tezlerin 
Hazırlandığı Anabilim Dalları

Tez 
Sayısı

Anabilim Dalları

9 İşletme

2
Çalışma Ekonomisi ve 
Endüstri İlişkileri

2 Turizm İşletmeciliği Eğitimi

1 Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları

1 Sosyal Politika

1 Kadın Çalışmaları

1
Siyaset Bilimi ve Kamu Yöne-
timi

1 İç Hastalıkları

1 Sağlık Hukuku

1 Özel Hukuk

1 Büro Yönetimi Eğitimi

1 Eğitim Bilimleri

1 Hemşirelik

Aşağıda tez sayıları ve tezlerin 
hazırlandıkları üniversiteler tab-
lo halinde verilmiştir. İş yerinde 
ayrımcılık ile ilgili en fazla tez Gazi 
Üniversitesi’nde hazırlanmıştır.
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Tablo.4. Tez Sayıları ve Tezlerin 
Hazırlandığı Üniversiteler

Tez 
Sayısı

Üniversiteler

4 Gazi Üniversitesi

2 ODTÜ

2 İstanbul Üniversitesi

2
TOBB Ekonomi Ve Teknoloji 
Üniversitesi

1 Anadolu Üniversitesi

1 Ege Üniversitesi

1 İstanbul Medipol Üniversitesi

1 Hacettepe Üniversitesi

1
Çanakkale Onsekiz Mart Üni-
versitesi

1
Necmettin Erbakan Üniversi-
tesi

1 İstanbul Arel Üniversitesi

1 Uludağ Üniversitesi

1
Süleyman Demirel Üniversi-
tesi

1 Sakarya Üniversitesi

1 Yıldız Teknik Üniversitesi

1 Dumlupınar Üniversitesi

1 Dokuz Eylül Üniversitesi

Araştırma sonucunda iş yerin-
de ayrımcılıkla ilgili işletme ana 
bilim dalında çalışmaların ağırlıklı 
olarak yapıldığı görülmektedir. Ay-
rıca araştırma yöntemleri teknik-
lerinden nicel yönteme ağırlık ve-
rilerek anket tekniği tercih edilmiş, 
az sayıda çalışmada da nitel analiz 
yöntemleri kullanılmıştır. İş yerin-
de ayrımcılık önem verilmesi gere-
ken konulardan biridir. Son yıllarda 
açılan yeni üniversiteler ile birlikte 
enstitülerin (sosyal ve fen bilimleri, 
işletme, eğitim) ve kadın çalışma-
ları araştırma ve uygulama mer-
kezlerinin kurulmasına rağmen iş 
yerinde ayrımcılıkla ilgili çalışma-
ların sınırlı sayıda olması dikkat 
çekmektedir. Ayrıca, konu ile ilgili 
yapılan çalışmalar az sayıda ve be-
lirli üniversitelerde gerçekleşmiş-
tir. “İş yerinde ayrımcılık” ile ilgili 
farklı üniversitelerde ve daha fazla 
sayıda çalışma yapılması öneril-
mektedir. 
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Dr. Naci ÖNSAL İsmail BAYER

n Samimi olarak belirtiyorum, Çalışma Genel Müdürü olmak aklımın kö-
şesinden bile geçmiyordu. Bilmiyordum Çalışma Genel Müdürlüğü’nü. 
Ben bu göreve, altı hayalet, beş vekalet, iki asalet ve iki yargı kararı ile on 
beş kez geldim gittim. Yineliyorum, yani on beş kez geldim ve gittim. On 
beşten sonra ben de yeter dedim. Bu da uzun bir hikaye... Çalışma Genel 
Müdürlüğü görevine, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak Mehmet 
Moğultay döneminde başladım.
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n O dönemdeki adıyla Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda 
çalışmaya nasıl başladınız? Bu si-
zin için bir hedef miydi?

Açıkça söylemek gerekirse, Ça-
lışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
ile ilgili, önceden hiç bir planım yok-
tu. Biraz tesadüfler, biraz da bu alan-
daki çalışmalarım ve beni seven 
çevrem bu konuda büyük rol oynadı.

Biz 68 kuşağıyız. Ankara’ya 1967 
yılında öğrenim için geldim, daha 
önce hiç bilmezdim. İstanbul Üniver-
sitesi İktisat Fakültesi’ni kazanmış-
tım. İstanbul’da okumaya mali duru-
mumuz uygun değildi. Atatürk Eğitim 
Enstitüsü’ne de gidebiliyordum. Ama 
Ankara benim için sürpriz oldu.

O zamanki adıyla, Sosyal Hiz-
metler Akademisi, bu alanda ilk 
yükseköğrenim kurumuydu. Sağ-
lık ve Sosyal Yardım Bakanlığı’na 
bağlıydı ve her ay burs alabilecek-
tim. Mezun olunca da, Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığı’nda çalış-
ma olanağı bulacaktım.

1971 yılında, Sıhhiye’deki Halk 
Sokak No: 7’de bulunan binada 7. 
dönem mezunları olarak eğitimi-
mizi tamamladık ve okulu bitirdik. 
O binanın son mezunları bizdik, 
okul daha sonra inşaatı biten Ke-
çiören’deki binaya taşındı. Okulun 
Konferans Salonu’nda, o zaman 
Sağlık ve Sosyal Yardım Baka-
nı olan Prof. Dr. Türkan Akyol’un 
elinden diplomamı aldım.

Eğitim süreci içinde, Ankara Hu-
kuk Fakültesi’nden, Doç. Dr. Rüchan 

Işık, çalışma yaşamına ilişkin İş ve 
Sosyal Güvenlik Hukuku dersimi-
zin hocasıydı. Biz mezun olduğumuz 
zaman, Çalışma ve  Sosyal Güvenlik 
Bakanı olan Atila Sav döneminde, 
Bakanlık Müsteşarı olmuştu.

Ancak Rüchan Hoca’yla Bakan-
lığa girmem konusunda bir görüş-
memiz de olmamıştı, onun bir kat-
kısı da. Bakanlık’ta ücret almadan 
çalıştığım üç ayı aşan süre içinde, 
çalışırken odasına gittiğimizde, 
beni tanıştırmaya kalktıklarında, 
“O benim öğrencim” demişti. Burs 
aldığım için Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığı’nda çalışmak zorunday-
dım, mecburi hizmetim vardı. Bir 
yılı aşkın süreyle, Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığı’ndan maaşımı 
aldım ama bir gün dahi orada çalış-
madım. 30 yıllık bürokratik yaşa-
mım hep Çalışma ve Sosyal Güven-
lik Bakanlığı’nda geçti.

Hocam, Müsteşarım, Prof. Dr. 
Rüchan Işık'ın, Bakanlık’ta çalış-
mamı sürdürmem ve mecburi hiz-
metimin devri sürecine katkıları 
büyük oldu. Desteği, tüm çalışma 
dönemi bir yana, hala daha sürü-
yor. Hocamın yaşamımdaki emeği 
ve katkısı, bu günlere ulaşmamda 
önemli bir etkendir.

Ancak benim Bakanlığa geçişi-
min nedeni ve o süreç çok başka. 
Sosyoloji hocamız, SBF’den, Köy 
Enstitüsü kökenli Prof. Dr. İbrahim 
Yasa olmuştu. Aynı zamanda araş-
tırma hocamız ve araştırmamızın 
da yöneticisiydi. Yardımcısı da, o 
zaman asistan olan meslektaşı-
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mız Ergin Üstünoğlu idi. On arka-
daşımla birlikte iyi bir araştırma 
yapmıştık. Ergin Üstünoğlu'nun 
katkısını da belirtmeliyim.

1970 yılında yaptığımız bu araş-
tırmanın konusu, “Yurtdışına Gi-
den Türk İşçilerinin Türkiye’de Ka-
lan Ailelerinin Sorunları, Ankara 
Ölçeği” idi. Geniş bir saha araştır-
ması yapıp, 500 örneklem üzerin-
den, yüze yakını ile görüşüp anke-
timizi uygulamıştık. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba-
kanlığı'nda, Yurtdışı İşçi Sorunları 
Bölüm Başkanlığı Mayıs 1971’de yeni 
kurulmuştu, Paris’ten OECD’den 
gelen Üstün Üstündağ da bölümün 
başkanı olmuştu. Sekreteri Nermin 
Alpaslan hanımdan sonra, orada 
çalışmaya başlayan üçüncü kişi ben 
olmuştum. Sonra orası Genel Mü-
dürlük oldu. O bölümde üçüncü kü-
çük tuğla bendim yani.

n Daha sonra İş Müfettişliğine 
geçtiniz. Bu nasıl oldu?

Aslında bu uzun bir hikaye… Al-
manca dil kurslarına başlamıştık. 
Hedefimiz çalışma ataşeliklerinde 
görev almaktı ancak kurslar de-
vam ederken, birinci sınıf mümey-
yiz olarak soluğu Van Bölge Çalış-
ma Müdürlüğü’nde aldım. 

Oradan döndükten sonra Araş-
tırma Kurulu Başkanlığı’nda çalış-
tım. Başkanımız, Muammer Ero-
nat gibi bir bürokrat ile çalışmak 
ayrı bir şanstı. Hasan Ali Yücel’in 
damadıydı. Arkasından da uzun 
dönemli, İş Müfettişi Yardımcısı, İş 

Müfettişi ve Baş İş Müfettişi süreci 
geldi. 

İş müfettişliği sınavı 1974 yılı-
nın sonundaydı sanırım. On arka-
daş yazılı ve sözlü sınav sonrası 
atanmıştık. O dönem başlangıcı da 
ilginçtir. Çetin Ziylan o sırada Müs-
teşar’dı, o da örnek aldığım önemli 
bir bürokrattır. Danıştay kökenliy-
di. Prof. Dr. Turhan Esener, o sıra-
da Çalışma Bakanıydı, o dönemde 
müfettişliğe başladık. 

Ankara Hukuk Fakültesi’nin, iş 
hukukunun üç nesli ile birlikte ol-
mak güzeldi. Birinci nesil Prof. Dr. 
Turhan Esener, ikinci nesil Prof. Dr. 
Rüçhan Işık ve üçüncü nesil Prof. 
Dr. Sarper Süzek ile yine ortak ça-
lışmalar yaptık. Bu kişilerle güzel 
dostluğumuz halen devam ediyor. 

Çalışma yaşamına ilişkin ko-
nularda, duayen hocalarımız ile 
duayen yargı üyelerinin katkıları-
nı hiçbir zaman yadsıyamam. Prof. 
Dr. Münir Ekonomi, Prof. Dr. Metin 
Kutal, Prof. Dr. Kenan Tunçomağ, 
Prof. Dr. Nuri Çelik ve Prof. Dr. Toker 
Dereli bu işin en iyi uzmanları olan 
hocalarımızdı. 70’li Yılların sonla-
rında onlarla ile birlikte de çalış-
tık. Prof. Dr. M. Kemal Oğuzman da 
ayrıca çok önemlidir. Yargıtay’dan 
10. Hukuk Dairesi Başkanı Mustafa 
Çenberci, Yargıtay’da üye olan dada 
sonra Anayasa Mahkemesi Başka-
nı Mahmut Celâlettin Cuhruk, Yar-
gıtay Üyesi Ali Nevzat Odyakmaz ve 
Yargıtay’dan Tetkik Hakimi Ercan 
Egemen de yargı dünyasından sa-
yabileceğim kişileridir. 
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n Çalışma Genel Müdürlüğü 
görevine nasıl atandınız?

Samimi olarak belirtiyorum, 
Çalışma Genel Müdürü olmak ak-
lımın köşesinden bile geçmiyor-
du. Bilmiyordum Çalışma Genel 
Müdürlüğü’nü. Ben bu göreve, altı 
hayalet, beş vekalet, iki asalet ve 
iki yargı kararı ile on beş kez gel-
dim gittim. Yineliyorum, yani on 
beş kez geldim ve gittim. On beş-
ten sonra ben de yeter dedim. Bu 
da uzun bir hikaye... Çalışma Ge-
nel Müdürlüğü görevine, Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak 
Mehmet Moğultay döneminde 
başladım.

n Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı olarak sizde iz bırakanlar 
oldu mu? 

Bu konuda üç isim verebilirim. 
Üçü de benim için önemlidir, fark-
lıdır. İlk bakanım 12 Mart’ın hemen 
sonrasında Atila Sav’dı. Sonra ger-
çek bir sendikacı Bahir Ersoy ba-

kan oldu. Üçüncüsü de, Mehmet 
Moğultay’dır. Beş sıfır mağlup baş-
ladığım ve güzel çalışmalar yürüt-
tüğümüz bir bakanımızdı. 

n “Beş sıfır mağlup” başla-
maktan ne kast ediyorsunuz? 

Genel Müdürlük teklif edildi-
ğinde önce kabul etmedim. İtiraz 
ettim. Moğultay, o itirazımın ge-
rekçesini ortadan kaldırdıktan 
sonra, yeniden teklif etti ve “İtiraz 
konusu kalmadı değil mi” diyerek 
kararnamemi gönderdi.

Bakan Moğultay o sırada, Prof. 
Dr. Devrim Ulucan, Prof. Dr. Öner 
Eyrenci, Prof. Dr. Savaş Taşkent 
ve Prof. Dr. Murat Demircioğlu ile 
bir dizi çalışmalar yürütüyordu. O 
zaman, ILO Türkiye Temsilcisi olan 
Prof. Dr. Rüçhan Işık da farklı ko-
numu ile bu çalışmaları izliyor ve 
önerilerini iletiyordu. Bu ekip için-
de, önce dışarıdan, sonra da için-
de olarak ben de yer almaya baş-
lamıştım. Resmen bu çalışmaya 
girmeden önce, Bakan Moğultay 
ile yapılan toplantılarda da, benim 
adım geçiyormuş. Genel Müdürlü-
ğüm bile konuşulmuş. Ben bunları 
yıllar sonra öğrendim.

Bakan Moğultay ile aynı etnik 
kökenden ve mezhepten değil-
dim. Üçüncü olarak akrabası da 
değildim. Dördüncüsü, hemşehri-
liğim, öğrenim veya iş tanışlığım 
da yoktu. Beşinci olarak da CHP ile 
bir ilişkim bulunmuyordu, partinin 
kapısından bile girmemiştim, yani 
parti desteğim de yoktu. Tanışana 
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kadar, Bakan Moğultay ile hiç kar-
şılaşmamış, bir tek kelime konuş-
muşluğum, el sıkışmam bile yoktu. 

Ankaralı gazeteci arkadaşım 
Sedat Uysal, Cumhuriyet başta 
olmak üzere birçok yayın kuru-
luşunda çalıştı. Moğultay Bakan 
olduktan sonra sık sık karşılaştı-
ğımızda, “Bakan seni aramadı mı” 
diye sorardı. Ben de, “Tanımıyo-
rum ki, niye arasın, aramadı diye” 
yanıtlardım. Meğer birkaç kez Ba-
kana ismimi vererek, “Onu yanı-
na al” diye söylemiş. Bakan beni 
aramayınca da, yanında durarak 
aramasını istemiş ve özel kalemin 
beni aramasına ve çağırmasına 
tanık olana kadar yanında bekle-
miş. Özel kalem beni arayıp, “Yarın 
Bakan sizi bekliyor” diye bilgi ver-
dikten bir saat sonra, Sedat Uysal 
yeniden beni aradı, “Bakan aradı 
artık değil mi, haydi” dedi.

Bakan Moğultay epey bir süre 
çalıştıktan sonra, bana Çalışma 
Genel Müdürlüğü’nü teklif ettiğin-
de, “Kabul etmiyorum” dedim. Şa-
şırdı. Biraz önce belirttiğim öğretim 
üyeleri ile birlikte çalıştığımız sıra-
da gerçekleşmişti bu durum. Sonra 
kabul etmedim diye beni eleştir-
diler. Saygı duyduğum bürokrat 
İbrahim Tekelioğlu Danıştay kararı 
ile göreve yeni gelmişti. O yeniden 
görevden alınacak ve onun yerine 
ben oturacaktım. Benim değerleri-
me aykırı bir durumdu.

Aradan aylar geçtikten son-
ra, Bakan Moğultay beni yeniden 
çağırdı ve “İbrahim Tekelioğlu'nu 

Müsteşar Yardımcılığı'na getiriyo-
rum. Kabul etti. Boşalan kadroya 
da seni atıyorum. İtiraz yok ar-
tık” diye görevi belirtti. Başlamam 
böyle oldu.

Çalışma Genel Müdürlüğü ma-
kamı, Tuna Caddesi başındaki bi-
nada, eski Çalışma Bakanı Bahir 
Ersoy'un makam odasıydı. Göreve 
başlarken Bahir Ersoy’un bir fo-
toğrafı ile gittim ve o fotoğraf hep 
masamda durdu.

Bir ilginç yön daha var. 2000’li 
yılların başında emekli olduktan 
sonra, Eskişehir’de, Anadolu Üni-
versitesi Sosyal Bilimler Enstitü-
sü’nde yüksek lisans derslerine 
gidiyordum. İlk üniversite deneyi-
mimdi, on kadar öğrencim vardı. 
O dersler için Çalışma Vekaleti’nin 
40’lı yılların ikinci yarısında kuru-
luşuna ilişkin yasasının çıkması 
sürecinde TBMM zabıtlarını ince-
ledim. Eski İstanbul Valisi ve sonra 
Milletvekili olan Mustafa Bey, Ba-
kanlığın ve Çalışma Genel Müdürlü-
ğü'nün kurulmasını savunuyordu. 

Üstün Üstündağ ile 1971 de Ça-
lışma Bakanlığı'nda Yurtdışı İşçi 
Sorunları Genel Müdürlüğü'nün 
kurulmasında çalıştığımı söyle-
miştim. Çalışma Genel Müdür-
lüğü'nün kurulmasını sağlayan 
Milletvekili Mustafa Bey, Üstün 
Üstündağ’ın babası Mustafa Üs-
tündağ idi. Babanın kurduğu Genel 
Müdürlükte Genel Müdür oğlu ile 
de bir genel müdürlüğün kurulu-
şunda görev almak bana çok ilginç 
gelmişti. 
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n Bakanlığın yeni adı ile ilgili 
ne düşünüyorsunuz?

Önce ben bir soru sorayım: Sos-
yal Güvenlik ne oldu? Geçen asırda, 
Çalışma Bakanlığı, Çalışma ve Sos-
yal Güvenlik Bakanlığı oldu. İki kez 
ayrılarak, Çalışma ve Sosyal Gü-
venlik iki ayı bakanlık oldu sonra 
yine birleşti. Ve kamuoyu bu duru-
mu benimsedi, Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı...

Bu yüzyılın başında da, Ab-
dullah Gül’ün Başbakanlığı dö-
neminde, Sosyal Hizmetler ve 
Çocuk Esirgeme Kurumu Genel 
Müdürlüğü gibi birçok benzer hiz-
met kuruluşları Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı bünyesi içine 

alındı. Bu Genel Müdürlüğün ku-
ruluşunda da epey çalıştım. Daha 
sonra, Recep Tayyip Erdoğan Baş-
bakan olunca eski haline dönüş-
türülerek, yeniden Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan bu 
birimler ayrıldı. Şimdi Recep Tay-
yip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı 
döneminde yeniden birleştiriliyor. 
Madem birleştirilecekti önceden 
niye ayrıldı?

Bu durumun benimsenmedi-
ğini söyleyebilirim. Hele, “Aile” de 
işin içine katılınca ve bu Bakan’ın 
izlediği politika sonucu, şimdi ye-
niden ayrılacağı söylemi sürekli 
gündemde. 2020 bu konuda yeni 
gelişmelere gebe diyebiliriz.
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n Bütün bu anlattıklarınız bir 
anı yazımına dönüşecek mi?

Bu konuda değişik çevreler-
den, kişilerden öneriler geliyor. 
Bunlar son yıllarda daha da arttı. 
Siz de bu konuda ciddi önerilerde 
bulundunuz. Ben de “Neden olma-
sın” dedim sonunda. Çalışmaya 
başladım. Yazıyorum, bir sürpriz 
olmazsa sanırım 2020’de yayım-
layabilirim.

Bu noktada Başbakanlık Müs-
teşar Yardımcısı olmamamı ve 
Brüksel Çalışma Müşavirliği’ne git-
meme serüvenimi de aktarayım.

Koalisyon dönemiydi. CHP’nin 
ortak olduğu Hükümet içinde di-
ğer partiden iki bakan, Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanı’nı ziyaret 
ediyorlar. Başka bir Bakan, be-
nimle ilgili övücü sözler söyleyip, 
Başbakan’ın istemini, beni, Başba-
kanlık Müsteşar Yardımcısı olarak 
değerlendirmek istediklerini belir-
tiyorlar. Bakanımız biraz şaşırarak, 
bir gün sonra yanıt vereceğini ak-
tarıyor. Biraz şaşırmış, benim diğer 
parti ile görüşmelerim ve iletişi-
mim olduğu şeklinde düşünmüş.

Genel Müdür Yardımcısı arka-
daşımızı çağırıp, durumu aktarıp, 
ne oluyor diye sormuş. Genel Mü-
dür Yardımcısı meslektaşım, “Tabii 
ki hayır diyeceksiniz” diye yanıt 
verince, Bakan daha da şaşırmış. 
Genel Müdür Yardımcısı meslek-
taşım, gerekçesini sıralamış, şöyle 
demiş: “Kamu işyerlerinde toplu 
sözleşmesi görüşmeleri var. Yük-

sek Hakem Kurulu üyesi olarak et-
kili, Asgari Ücret Tespit Komisyonu 
toplanacak, başkan olarak orada 
da etkili…” Bu durumun beni ve 
Bakanlığı bir anlamda, bu etkinlik 
çizgisi dışına çıkarmak istedikleri 
gibi yorumunu da aktarmış. Ba-
kan’ın yanıtı ise, “Hayır dersem, 
İsmail ile direk bağlantı kurup, bu 
atamayı yaparlarsa, benim duru-
mum iyi olmaz” gibi açıklamalarda 
bulunmuş. Genel Müdür Yardımcısı 
meslektaşım, kısa ve net ceva-
bı vermiş, “Gitmez” demiş. Ve Hü-
kümetin diğer iki Bakanı yeniden 
geldiklerinde, Bakanımız, “Hayır, 
burada görevine devam edecek” 
demiş. 

Bütün bu görüşme ve gelişme-
lerden benim haberim yoktu. Sa-
nırım, en az altı ay sonra, tesadü-
fen bu konuda bilgilendim. Bu sefer 
şaşırma sırası bendeydi. Bakana 
sormadım ama Genel Müdür Yar-
dımcısı meslektaşıma sordum, “Bu 
durum doğru mu” dedim. Doğrula-
dı. Bana neden bilgi vermediklerini 
sordum, sadece gülümsedi, ben de 
gülümsedim. Doğru yapmıştı ama 
bana haber vermeleri gerekirdi. 

İkinci olay, Brüksel Çalışma 
Müşavirliği’ne gidemememle ilgili. 
Bir başka Bakanın dönemiydi, Ba-
kanlık dışından, başka bir bakan-
lıktan gelen Müsteşar görevdeydi. 
Benim göreve hâkimiyetimden 
sanırım rahatsızdı ve beni görev-
den almak istiyordu.

Müsteşarımız beni bir gün ça-
ğırarak, güzel sözlerle Brüksel 
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Çalışma Müşavirliği’ne Müşavir 
olarak göndermek istediklerini 
söyledi. Yönetmeliğe uygun ol-
madığını ve yabancı dil bilmediği-
mi hatırlattım. Yanıtı çok ilginçti. 
Orada görevli iki Bakanlık yetki-
lisinin yabancı dilinin iyi olduğu-
nu ve sorun olmayacağını söyledi 
önce. “Yönetmelik’te de değişiklik 

yaptık. Bugün yayımlandı, altı ay 
süreli” dedi ve bu süre içinde ya-
bancı dil bilmeden de beni ataya-
bileceklerini aktardı. Yönetmelik 
değişikliğini gördüm. Brüksel’e 
hiç gitmemiştim. Yanıtım olum-
suz oldu. Bu altı aylık süre içinde 
bu yeni düzenlemeden yararlanan 
da olmadı.



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-
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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 
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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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ÖZ
Ücret, çalışma yaşamının en 

önemli kavramlarından biridir. 
Ücret, çalışan için çalışmanın ana 
amaçlarının başında gelmesinin 
yanı sıra işveren için de önemli 
bir gider kalemi olarak değerlen-
dirilmektedir. Örgütsel bağlılığı 
arttırmak üzerine yapılan güncel 
çalışmalar daha çok ücret miktarı, 
kariyer olanakları, sağlıklı çalışma 
ortamı, takdir edilme vb. konular 
üzerinde yoğunlaşırken, mevcut 
araştırma, ücretini düzenli alan 
ve almayan çalışanların örgüt-
sel bağlılık ve işten ayrılma niyeti 
düzeylerini karşılaştırmayı ayrıca 
ücretini düzenli alan ve almayan 

çalışanların demografik özellikle-
rini incelemeyi hedeflemiştir. 

Araştırmanın örneklemini Bur-
sa ilinde ücret düzensizliği yaşa-
yan bir özel sağlık kuruluşunun 
104 çalışanı oluşturmaktadır. 34 
sorudan oluşan anket çalışması 
sonrasında, ücretini düzensiz alan 
kişilerin örgütsel bağlılıklarının 
düşük olduğu, işten ayrılma ni-
yetlerinin ise yüksek olduğu tespit 
edilmiştir. Ayrıca, ücret düzensizli-
ğinin yaşa ve medeni duruma göre 
farklılık gösterdiği de bulgular ara-
sındadır.
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THE EFFECT OF WAGE 
IRREGULARITY ON 
ORGANIZATIONAL 
COMMITMENT AND 
INTENTION TO LEAVE: A 
RESEARCH SAMPLE 

ABSTRACT
Wage is one of the most 

important concepts of working 
life. In addition to being one of the 
main objectives of the work for the 
employee, wage is also considered 
as an important expense item 
for the employer. Current studies 
on increasing organizational 
commitment mostly focus on 
wage, career opportunities, 
healty working environment, 
appreciation etc. But in this 
study, the level of organizational 
commitment and the intention to 
leave between employees who 
receive regular and irregular 
wages is aimed to compare and 
it also aimed to examine the 
demographic characteristics of 
employees who receive regular 
and irregular wages. The sample 
of the study is 104 employees 
of a private health institution 
which pays irragular wage to its 
employees in Bursa. After a survey 
of 34 questions, it was found 
that employees with irregular 
wages had low organizational 
commitment and high intention to 
leave. In addition, wage irregularity 
varies according to age and marital 
status.

Keywords: Wage, Wage 
Irregularity, Organizational 
Commitment, Intention to Leave. 

GİRİŞ
21. Yüzyılın ilk çeyreği küre-

sel sisteme bağlı işletmeler ve 
kurumlar için hiç de kolay geç-
memiştir. Kapitalizm 1929 yılında 
bu yana yaşadığı en büyük krizi 
2007-2008 döneminde yaşamış-
tır (Piketty, 2014:7). Büyük buhran 
olarak adlandırılan dönemi anım-
satan 2000’li yıllar işletmelerin 
mali politikalarında ciddi aksak-
lıklar yaşadığı bir dönem olarak 
tarih sahnesindeki yerini almıştır. 
İşletmelerin yaşadığı temel aksak-
lıkların başında da hiç kuşkusuz 
işverenler için önemli bir maliyet 
kalemi olan çalışan ücretleri gel-
mektedir. İşverenler yaşadıkları 
krizler nedeniyle maliyetlerini dü-
şürebilmek adına çalışanları dü-
şük ücrete çalıştırmak ya da az sa-
yıda çalışanla çok iş yapma yoluna 
gitmeye başlamışlardır.

Ücret ekonomik açıdan eme-
ğin fiyatı, iş hukuku açısından 
emeğin bedensel ve düşünsel fa-
aliyetlerinin karşılığı, sosyal poli-
tika açısından da emek sahibinin 
geçim aracıdır (Işığıçok, 2017:9). 
Tanımından da anlaşılacağı üzere 
çalışanlar için çalışmanın birincil 
gayelerinden olan ücretin işveren-
ce aksatılması, geciktirilmesi veya 
düzensizleştirilmesi çalışanın ge-
çimini zora sokabilir ve bu birçok 
olumsuz sonuçlara yol açabilir. Bu 
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olumsuz sonuçların başında ise 
çalışanın işe bağlılığını zedeleyebi-
lecek potansiyelde olması gelmek-
tedir. Çalışan böyle bir durumla 
karşılaştığında işten ayrılma ka-
rarı alabilir. Çalışanın işten ayrılma 
kararını vermesi durumunda işve-
ren kalifiyeli çalışanını kaybetmiş 
olacaktır. Bu durum; yeni çalışanın 
bulunması, eğitimlerinin verilmesi, 
kurum kültürünün öğretilmesi ve 
bağlılığın oluşması için zaman ve 
maliyet kaybına yol açacaktır. Ay-
rıca, çalışanların sürekli ayrılık ka-
rarı almaları ve işverenlerin bunun 
önüne geçememesi durumunda 
bir kaos ortamı meydana gelece-
ğinden, örgütün zarar görmesi de 
muhtemeldir.

Ücret, işletmede üretimi ve 
verimliliği etkilerken, çalışanı iş-
letmeye bağlayan en önemli mo-
tivasyon araçlarının başında gel-
mektedir (Ergün, 2006: 94). Yapılan 
araştırmalar ücret ile verimlilik 
arasında güçlü bir ilişki olduğu yö-
nündedir. Ücretiyle ilgili birtakım 
sorunlar yaşayan çalışanın verim-
lilik düzeyi düşer ve hizmet kalitesi 
bundan olumsuz etkilenir. 

Araştırmada sağlık alanında 
hizmet veren çalışanlar örneklem 
olarak seçilmiştir. Sağlık sektörü 
hizmet sektörü içerisinde yer aldı-
ğından, çalışanların çalışma şekil-
leri daha da önem kazanmaktadır. 
Çünkü hizmet sektörü direkt ça-
lışanlara bağımlı sektördür. Çalı-
şanın ücretinden memnun olması, 
kendini örgüte bağlı hissetmesine 

ve hizmetinin kalitesinin yüksel-
mesine neden olacaktır. Ayrıca in-
san sağlığı gibi önemli bir konuda 
hizmetin kalitesizleşmesinin de 
sonuçlarının ağır olabileceği unu-
tulmamalıdır.

İşletmeler için insan kaynağı en 
önemli kıymetlerin başında gel-
mektedir. Küresel rekabette var 
olabilmek için işletmeler çalışan-
larının işe bağlılığını yüksek tut-
mayı temel amaçlarından biri ola-
rak görmektedir. Çünkü örgütsel 
bağlılık ile örgütlerin varlıklarını 
sürdürebilmeleri arasında önemli 
bir ilişki vardır (Seyfullahoğulları, 
2018: 20). Yani ücret düzensizliği 
ile örgütsel bağlılık, örgütsel bağ-
lılığın düşmesi ile çalışanların işten 
ayrılma niyeti içerinde olmasına, 
işten ayrılma eğilimi ile şirketlerin 
hayatta kalabilmesi ve en nihaye-
tinde ücret düzensizliği ile şirket-
lerin hayatta kalabilmesi arasında 
yoğun bir ilişki bulunmaktadır.

1. ÜCRET KAVRAMI
Ücret,  bedenî veya fikrî eme-

ğin üretime katkılarından dolayı 
ödenen bedeldir (Acar, 2015: 3). 
Işığıçok’ un Tokol’dan aktardığı 
üzere, geniş anlamı ile insan eme-
ğinin bir karşılığı olan ücret, genel 
anlamda ise işveren tarafından 
çalışana işletmelerin kâr ve zarar 
edilmesine bakılmaksızın ödenen, 
üretilen malın satışının beklen-
mesi gibi bir ön koşulun olmadığı, 
miktarı önceden belirlenmiş bir 
gelirdir (Işığıçok, 2017: 3). Ücretin 
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bu genel kapsayıcı tanımsal özel-
likleri bu konudaki tanımlama ça-
balarının hemen hemen hepsinin 
ortak paydasında yer almaktadır. 
1982 Anayasası “Ücret emeğin 
karşılığıdır.” denmiştir. Yine aynı 
maddede devletin adaletli ücret 
garantörü olduğuna değinilerek 
“devlet, ücretin ödenmesinin ga-
ranti altına alınmasının yanında 
çalışanların işe uygun ücret alma-
ları ve diğer sosyal yardımlardan 
yararlanmaları için tedbirler alır 
ve denetimler yapar.” denilmiştir. 
(http://www.anayasa.gen.tr/ Eri-
şim Tarihi:4.11.2018). 

Thomas Aquinas, adil ücret 
kavramını (just wage) ortaya at-
mıştır. Aslında bu kavramın gü-
nümüz ücret kavramının kökeni 
olduğu söylenebilir. Aquinas adil 
ücreti, herkesin kendi sınıfında 
kendini idame ettirebileceği yegâ-
ne ücret olarak tanımlamıştır (Işı-
ğıçok, 2017: 10). Thomas Aquinas’ın 
13. yy.’ da yaptığı bu tanımdan 
sonra Marks ve Engels, ücreti ça-
lışanın ortalama alım fiyatı, asgari 
iş ücreti olarak tanımlamıştır. Üc-
retli çalışanın emeği karşılığı elde 
ettiği şeyin ancak hayatını idame 
ettirmeye yeteceğini belirterek 
kapitalist sistemde ücret kavramı-
na eleştirel bir bakış geliştirmiştir 
(Marks & Engels, 2013: 96).

Özellikle sanayileşmiş ülkeler-
de nüfusun büyük bölümü bilgisini 
ve emeğini işverene satarak gelire 
dönüştürür ve hayatını idame et-
tirir. Bu nedenle ücret kavramının 

başlı başına ekonomik sistemler 
içerisinde önemli bir yere sahip 
olduğu kabul edilebilir. Ücret hem 
işverenin hem de çalışanın birincil 
gündemlerindendir. Ücret kavramı 
çalışanlar için geliri temsil eder-
ken, işverenler için ise önemli bir 
ana maliyet kaynağını ifade et-
mektedir.

Ücret disiplinler arası bir yapıya 
sahiptir. Çünkü ücret dendiğinde 
çalışan açısından tam anlamıyla 
bir gelir ve yaşam standardının en 
önemli belirleyicilerinden biri akla 
gelmektedir. Diğer yandan bu un-
surun insanların sosyo-ekonomik 
yapısını belirleyen ve toplumsal 
sınıfların temel belirleyicilerinden 
biri olduğu unutulmamalıdır. İşve-
ren açısından ise işletmelerin en 
önemli gider kalemlerinden biridir. 
Dolayısıyla sadece ücret faktörüy-
le bile bir işletmenin kârlı ya da za-
rarlı duruma geçişi gerçekleşebilir. 
Tüm bu nedenlerle ücret hem sos-
yolojinin, hem iktisadın, hem çalış-
ma ekonomisi ve çalışma psikolo-
jisinin hem de iş hukuku gibi daha 
başka birçok akademik araştırma 
alanının kesişim noktasında yer 
almaktadır.

Çalışanlar için ücret, genel ola-
rak tek geçim kaynağı olması se-
bebiyle, büyük bir öneme sahiptir. 
Ücret sadece çalışanların temel 
geçim kaynağı olmakla sınırlı kal-
maz ayrıca iş tatminini ve sosyal 
statüyü de doğrudan etkiler. Ben-
ligiray’a göre (2003: 6) ücretin öne-
mi, ekonomik, sosyal ve motive 
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edici olmak üzere üç temel yönü ile 
ifade edilir.

Ücretin çalışanlar için önemi-
ni vurgulayan ilk ve belki de en 
önemli boyut ekonomik boyut-
tur. En nihayetinde çalışanların 
yegâne geçim kaynağı olan ücret, 
çalışanın ve çalışanın bağımlıları-
nın (eş, çocuk, bakmakla yüküm-
lü olunan anne, baba, akraba vb.) 
beslenme, barınma, giyim gibi ana 
gereksinimlerinin karşılanma-
sında birincil kaynaktır. Buradan 
yola çıkarak temel gereksinimle-
rin sağlanması noktasında ücretin 
çalışanın çalışmasındaki başlıca 
amaç olduğu söylenebilir.

Ücret, çalışanlar için en te-
mel gereksinimlerin karşılanması 
noktasında önemli olsa da ücre-
tin düzenli ve güvenli olması, ta-
sarrufa imkân verecek düzeyde 
olması çalışanın geleceğe yönelik 
beklentilerini ve planlarını etkile-
mektedir. Dolayısıyla ücret, temel 
gereksinimlerin yanı sıra gelecek 
endişelerinin de en temel nokta-
sında yer almaktadır. Ücretin dü-
zenli olmaması ya da miktarının 
çalışanı motive etmemesi duru-
munda çalışanın başka arayışlara 
girmesi muhtemeldir.

Ücret düzensizliği yaşayan bir 
çalışanın tek gelirinin emeği karşı-
lığı aldığı ücret olduğu düşünülürse 
bunun aksatılması, ödenmemesi 
gibi durumlarda ekonomik an-
lamda kendisini güçlü hissetmesi 
beklenemez. Geçindirmek zorun-
da olduğu kişileri de düşünürsek, 

ücretin ödenme günündeki belir-
sizlik nedeniyle birçok sorun ya-
şayacaktır. Yaptığı ödeme planları 
aksayacak ve hatta aile düzeni 
ekonomik nedenlerden ötürü et-
kilenecektir. Bunun sonucunda 
çalışan yaşadığı tüm ekonomik 
sorunları işyerinden kaynaklı ol-
duğunu düşüneceğinden işyerine 
karşı negatif duygular beslemeye 
başlayacaktır.

Çalışanlar açısından ücretin bir 
diğer önemli yönü ise sosyal boyu-
tudur. Ücretin bu boyuttaki taşıdığı 
önem, toplumsal statü ve saygınlık 
kaynağı olarak kabul edilmesiyle 
ve diğer ücret ve meslek grupları 
içerisindeki yeriyle bağlantılıdır. 
Bireyin kendisiyle sahip oldukları 
arasında bir ilişki kurduğu ve ken-
dini topluma yansıtırken bu ücret 
olgusundan oldukça fazla yarar-
landığı sonucuna ulaşılabilir. Bu 
konuda Tannenbaum “Bir insanın 
ben dediği şey ile gayet basit olarak 
benim dediği şey arasında ayrım 
yapmak güçtür.” demiştir (Çakır, 
2006: 4). Ücret, günümüzün top-
lumsal statü ve saygınlık kayna-
ğı olarak görülmektedir. Kişilerin 
toplumsal konumlarını kendile-
rince belirleyebilmek için etrafın-
daki çalışanların ücretleri ile kendi 
ücretlerini mukayese etmeye eği-
limli olduğu kabul edilebilir. Nite-
kim ücrete verilen yüksek önem, 
“toplumsal statüyü elde etmenin 
bir yolunun yüksek ücretli bir işe 
sahip olmaktan geçtiği” sonucuy-
la yakından ilgilidir. Yüksek statü, 
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toplumda saygıyı beraberinde ge-
tirdiği ve bu nedenle daha fazla ilgi 
görülmesine sebebiyet verdiği dü-
şüncesi çalışanların ücrete ve sta-
tüye önem vermesini arttırmakta-
dır (Işığıçok, 2017: 16).

Ücret düzensizliği yaşanan bir 
kurumda çalışmak, çalışan için bir 
statü kaybı olarak değerlendirilebi-
lir. Çalışan, işyerini ücretleri düzenli 
yatıramadığı için diğer işyerleri ile 
kıyaslama yaptığında işyerini ku-
surlu bir yer olarak değerlendir-
mekte, iş yerine dair uzun soluklu 
bir çalışma düşüncesi içerisinde 
olmamaktadır. Çünkü işyerinin 
ücretleri düzensiz olması sebebiyle 
tercih edebilirliği düşüktür.

Ücretin çalışanlar için öneminin 
ele alınacağı son alan motive edici-
lik yönüdür. Benligiray’a göre (2003: 
7) ücretin, çalışanları motive eden 
tüm unsurları düşünüldüğünde ilk 
faktör denilmesinin güçlüğünden 
bahsetmektedir. Genelde moti-
ve edici temel unsurlar iş ve birey 
arasındaki uyum, sağlıklı iş ortamı, 
iş güvencesi, adalet, eşitlik gibi kri-
terler olsa da ücretin emeği mad-
dileştirebilme özelliği onu farklı bir 
boyuta çekmektedir. Yani çalışan 
iş yerindeki çabasının işveren ta-
rafından görüldüğünü ve takdir 
edildiğini ücretine yapılan ilaveler-
le anlayabilmektedir. İşverenlerin 
verdiği değerin somut hali olarak 
görülen ücretin düzensiz ödenme-
si motivasyon kaybına yol açabilir. 
Ücret düzensizliği yaşanan kurum-
larda çalışanlar, ücretin miktarın-

dan ziyade önce ücretin düzenli ya-
tırılmasını bekleyeceklerdir.

Ücretin işveren açısından öne-
minin birincil alanı hiç kuşkusuz 
ücretin önemli bir gider ve maliyet 
kalemi olmasından kaynaklan-
maktadır. İşletmeler amaçlarını 
ve stratejilerini gerçekleştirirken 
ücreti bir araç olarak kullanır. Bu 
yönüyle de ücret işverenler için de 
oldukça önemli bir kavramdır.

Günümüz serbest piyasa reka-
beti koşullarında işletmelerin en 
nihai amacı kâr maksimizasyonu-
nu sağlamaktır. Bunun için de ma-
liyet kalemlerini olabildiğince aşa-
ğıya çekmek, işletmelerin hayatına 
devam etmesi için zaruridir. Bu çer-
çevede işletmelerin temel maliyet 
kalemlerinin başında gelen ücret, 
çok yönlü bir denklemde incelen-
mesi gereken önemli bir konu ola-
rak karşımıza çıkmaktadır. Diğer 
yandan ücretin çalışanların ekono-
mik ve sosyal ihtiyaçlarını tatmin 
ediyor olması ve motive edici yö-
nüyle de çalışanı şirkete bağlı hale 
getirmesi beklenir. Çalışanın şirke-
te bağlı olması ve verimli bir şekilde 
çalışması, işletmelerin sürekliliğini 
ve kârlılığını artıran önemli unsur-
lardan biri, belki de en önemlisidir. 
Bu karmaşık ilişkiler yumağının 
işverenlerce adil bir biçimde yöne-
tilmesi gerekmektedir.

2. ÜCRET DÜZENSİZLİĞI
KAVRAMI
Ücret ödenmesinin İş Kanu-

nu’nda ve Borçlar Kanunu’nda sı-
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ralanan temel özelliklerinin (ücret-
lerin düzenli aralıklarla ödenmesi, 
en geç ayda bir ödenmesi, işin ifa-
sından sonra ödenmesi, iş günle-
rinde ödenmesi, ödemenin asgari 
ve azami sürelerine riayet edilmesi 
vb.) dikkate alınarak ödendiğiı ya 
da esnetildiği durumlarda ücretle-
rin düzensiz ödenmiş olduğundan 
bahsedilebilir. İşverenlerin çalı-
şanlarına yaptığı ödemeleri yasal 
mevzuatın dışında gerçekleştir-
mesi ve bunu devamlı hale getir-
mesi ücret düzensizliğinin yaşan-
masına neden olur. Burada önemli 
olan noktanın bu ödeme şeklindeki 
düzensizliğin sürekli olarak ödeme 
süreçlerinde yaşanmasıdır.

Ücret düzensizliğini örneklerle 
incelemek gerekirse; 

1. Ücret düzensizliği çalışanın 
hak ettiği ücretin ödeme günü 
geçtikten sonra yani kanunda be-
lirtildiği esaslarda ödenmemesi 
halinde gerçekleşir.

2. İş sözleşmesinde veya genel 
uygulamada ücretin her ayın be-
şinde ödeniyor ise eğer ücretini ça-
lışan bir ay on dördünde, bir diğer 
ay yirmi altısında alıyorsa ücret 
düzensizliği yaşamaktadır. Sonuç 
olarak ödeme gününün belirsiz ol-
ması ücret düzensizliği kapsamın-
da değerlendirilmektedir. 

3. Ücret, kanunda belirtildiği 
üzere tek seferde (avans hariç ol-
mak üzere) ödenmektedir. Parça 
parça yapılan çalışan ödemele-
ri ücret düzensizliği olarak kabul 
edilir. 

4. Aynı işyerinde çalışıp her ça-
lışanın farklı tarihlerde ücret al-
ması ücret düzensizliği kapsamın-
da değerlendirilebilir.

En geniş tanımıyla ücret dü-
zensizliğini açıklamak gerekirse, 
ücretin hesaplanması ve ödenme-
siyle ilgili olarak mevzuatta belir-
lenen usule uymayan tüm ödeme 
şekilleri ücret düzensizliği olarak 
ele alınabilir. 

2.1. Ücret Düzensizliğine Yol 
Açan Faktörler
Ücret düzensizliği yaşanması-

nın birçok nedeni vardır. Fakat bu 
nedenlerin başında hiç kuşkusuz 
ekonomik krizler gelmektedir. Şir-
ketler bir küresel ekonomik sistem 
içerisinde hayatlarını sürdürmek-
tedir. Ticaretin bu küresel rekabet 
ortamında kusursuz gerçekleşe-
bilmesi piyasaya aktif para giriş çı-
kışıyla mümkün olur. Krizin olduğu 
durumlarda ise bu durum sekteye 
uğramaktadır. Örneğin 2008 Kü-
resel Ekonomik Krizi’nde dünya 
geneline yayılan ekonomik kriz, 
hemen hemen her sektörü olum-
suz olarak etkilemiş ve şirketlerin 
kazançlarını düşürmüştür. Hatta 
bazı durumlarda sektör bazında 
çöküşler meydana gelmiştir. Ge-
nel ekonomik sistemle ticaretini 
sürdürerek ayakta kalan işletme-
ler ekonomi piyasalarının kötü ol-
duğu durumlarda satış yapama-
makta, üretimi durdurmakta ya da 
azaltmakta, dolayısıyla kârlılıkları 
önemli ölçüde azalmaktadır. Kârlı-
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lığın azalmasının ötesinde şirket-
lerin bu gibi genel ekonomik buh-
ranlarda zarara geçtiği ve belirli bir 
süre sonunda iflasa sürüklendiği 
de görülmektedir. Bu durumlarda 
işletmeler hayatta kalabilmek için 
temel gider kalemlerinden olan ça-
lışan ücretlerini ödeyememe ya da 
düzensiz ödeme gibi durumlarla 
karşı karşıya kalabilmektedir. 

Genel ekonomik gidişatın dura-
ğan olduğu durumlarda da çeşitli 
nedenlerle şirketler mali sıkıntı 
içerisine girebilir. Piyasadaki da-
ralma, talep azlığı gibi dışsal ne-
denlerden kaynaklanabilen bu 
mali sıkıntılar, aynı zamanda yö-
netim zafiyeti, çalışan yetersizliği, 
üretim kalitesizliği gibi içsel ne-
denlerden de kaynaklanabilmek-
tedir. Bu gibi dönemlerde şirketler, 
içerisinde bulunduğu ekonomik 
durum nedeniyle çalışan ücret-
lerini ödeyememe ya da düzensiz 
ödeme durumunda kalabilmekte-
dir. Fakat özellikle belirtmek gere-
kir ki, çalışanlara yapılan ödeme, 
şirketin yaşamış olduğu ekonomik 
krizlerden ya da kârda veya zarar-
da oluşundan bağımsızdır. Çalışan 
ödemelerinin bu unsurlardan ba-
ğımsız olarak ödenmesi beklenir.

Her işletmenin yönetim tarzı ve 
yönetim karakteristiğinin kendine 
has özellikleri vardır. Bu farklılık-
ların kökenindeki değişkenler çe-
şitlilik arz etse de, bu değişkenlerin 
en başında yönetim tarzı ve karar 
verme sürecindeki tutumlar, şir-
kete ait değer ve yargılar gelmek-

tedir. Çalışanların çalışma şartları, 
çalışma ortamı, çalışma metodu, 
çalışanlara ödenen ücretler gibi 
işletmelerin temel unsurları yö-
neticilerin bu konulardaki tutum-
larından bağımsız değildir. Yasal 
çerçevede sınırları çizilen çalışan 
ücretlerinin kurallara uygun öden-
mesine verilen önem, yöneticiden 
yöneticiye değişebilmektedir. Bazı 
yöneticiler ve yönetim kadroları 
çalışan ücretlerinin düzenli olu-
şunu aslî şirket kurallarından biri 
olarak kabul ederken, bir diğer şir-
kette başka bir yönetim, çalışan 
ücretleri konusunu esnetilebile-
cek kurallardan biri olarak kabul 
etmektedir. Bu da işleyiş politikası 
da çalışan ücretlerinin zamanında 
ve tam olarak yatırılması konu-
sunda belirleyici etkiye sahiptir.

Ücret düzensizliğini etkileyen 
bir diğer faktör ise Karl Marx ta-
rafından tanımlanan yedek işgücü 
ordusudur. Omay’a göre (2011: 139) 
yedek iş gücü ordusu, kapitalizmin 
işgücünü baskı altında tutmak için 
kullandığı araçlardan biridir. Ye-
dek işgücü ordusu vasıtasıyla iş-
verenler çalışanlara her an işlerini 
kaybedecekleri korkusunu yaşa-
tır. Bu korku neticesinde kendini 
değiştirilebilir, yedeklenebilir bir 
konumda gören çalışan, yaşadığı 
haksızlıklara karşı direncini yiti-
rir. İşverenler bu durumdan güç 
alarak, çalışanlarına karşı aslî gö-
revlerinden olan ücret ödemeyi 
düzensiz hale getirebilir. Yedek iş-
gücü ordusu ücret düzensizliğine 
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karşı verilecek tepkileri etkileye-
bilmektedir.

Ücret düzensizliğini etkileyen 
unsurlardan bir diğeri sendika-
laşmadır. Sendikalaşmanın ücret 
düzensizliği üzerindeki etkilerini 
incelemeden önce sendikanın ne 
olduğunu açıklamak faydalı ola-
caktır.  Gökalp’e (2013: 63) göre 
sendika, çalışanların iş yaşamına 
ilişkin sorunlarını çözüm bulmak, 
ortak fayda amacıyla hakları ko-
rumak ve geliştirmek için kuru-
lan, ırk, dil, cinsiyet ve din ayrımı 
yapmaksızın tüm çalışanları kap-
sayan ve çalışan birliğini etkin bir 
güce dönüştürme çabasında olan 
örgütsel yapılanmalardır.

Sendikalaşma sadece ücretle-
rin düzenli olmasını değil, onların 
miktarını da doğrudan etkileye-
bilir. Araştırmalar gösteriyor ki, 
sendikalaşmanın olduğu yerlerde, 
sendikasız yerlere nazaran üc-
retler daha yüksektir (Freeman & 
Medoff, 1981). Bu da sendikalaş-
manın, işverenlerin ücret politikası 
üzerindeki etkisini kanıtlayan bir 
sonuçtur. Bu etki, sadece çalışan-
ların ücret tutarları temelinde ola-
bileceği gibi, çalışanlara ödenecek 
olan ücretin ödeme düzenini de 
kapsayabilir. Sonuç olarak sendi-
kalaşmayla ve ücret düzensizliği 
arasında güçlü bir ilişki vardır.

Ücret düzensizliği konusunda 
temel otorite olan devlete bu ko-
nuda bazı ödevler düşmektedir. 
Bu ödevlerin en temeli, ücretin 
ödenme şeklini ve kurallarını be-

lirlemesidir. Çalışan ücretlerinin 
hangi esaslar çerçevesinde öde-
neceği yasal düzenlemelerle dev-
let tarafından belirlenir. Fakat 
burada devletin bir diğer önemli 
görevi olan izleme, denetleme, hu-
kuki olarak cezalandırmayı etkin 
yapamaması işverenlerin ücretleri 
düzensiz ödemesi ile sonuçlan-
maktadır.

2.2. Ücret Düzensizliğinin
Sonuçları
Bir iş yerinde ücret düzensiz-

liğinin yaşanması, çalışanların 
kuruma karşı geliştirdiği örgüt-
sel bağlılığı zedeleyebilir. İşveren, 
çalışanların gereksinimlerini gör-
mezden gelir karşılamak için ge-
rekli önemleri almazsa, çalışanların 
çoğu işini terk eder, ya da gereksi-
nimlerini karşılamak için yaptıkları 
girişimlerde hayal kırıklığına uğra-
yarak örgüt içinde zararlı olabilir-
ler (Cole’den aktaran Aytaç, 2005: 
24). Ücret vermek, işverenin aslî 
görevlerinden biridir. Dolayısıyla 
işverenin bu asli görevlerini yeri-
ne getirmemesi karşılığında, yasal 
düzenlemeler çalışana bazı haklar 
tanınmıştır. Çalışanlar, ücretlerinin 
düzenli ödenmemesi ve/veya ge-
ciktirilmesi durumlarında işinden 
ayrılma kararı alırsa haklı nedenle 
fesih gerçekleştirilerek tazminat 
talebinde bulunabilir. Ödenme-
yen ücretini ve ücretin faizini talep 
etme hakkı da bulunmaktadır. Ça-
lışanın işe devam etmesi halinde 
verebileceği en somut zararlardan 
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biri yasalarla da koruma altına alı-
nan çalışmaktan kaçınma hakkıdır. 
Sağlık sektöründe çalışanın işi ya-
vaşlatması, çalışmaktan kaçınması 
gibi durumlarda insan sağlığının ve 
hatta toplum sağlığının tehlikeye 
düşmesi de muhtemeldir. Çalışan 
işi yavaşlatma veya çalışmaktan 
kaçınma hakkını kullanmasa dahi 
motivasyonunun düşük olacağı 
varsayılmaktadır. Bu durum ise 
işini özensiz yapmasına daha fazla 
hataya neden olmasına sebebiyet 
vermektedir. Ücret düzensizliğinin 
herhangi bir işyerindeki olumsuz 
etkilerinin yanı sıra sağlık kurulu-
şundaki olumsuz etkilerinin daha 
ciddi boyutlara ulaşılabileceği dik-
kate alınmalıdır.

Amerikalı psikolog Abraham 
H. Maslow, insan gereksinimlerini 
basamaklara ayırmaktadır. Mas-
low’un teorisine göre insanlar, en 
alt basamaktan başlayarak ihti-
yaçlarını karşılayarak üst basa-
maktaki ihtiyaçlarını karşılama 
yoluna gider ve üst düzeylere geç-
me düşüncesi çalışanlara mutluluk 
hissi verebilmektedir (Aytaç, 2005: 
27). Maslow’un Kuramı’nda en alt 
düzeyde fizyolojik gereksinim-
ler yer almaktadır. İş yaşamında 
ücretin ödenmesi, bu ilk gereksi-
nimin karşılanması noktasında 
zaruri olarak değerlendirilmekte-
dir. Ücret düzensizliği yaşanan bir 
kurumda, çalışanın en temel ge-
reksiniminin karşılanmadığı anla-
şılmaktadır. Teoriye göre üst ba-
samaklarda yer alan güvenlik, ait 

olma, saygı- takdir görme ve ken-
dini gerçekleştirmenin yer aldığı 
diğer gereksinimlerin önemi azal-
maktadır. Bu çerçevede ücret dü-
zensizliğinin ciddi bir motivasyon 
kaybına sebep açtığı söylenebilir. 
Çalışan ücretini düzensiz alarak 
fizyolojik ihtiyaçlarını karşılamada 
zorluklar çekeceğinden işten ay-
rılmayı düşünecektir.

Diğer bir konu ise çalışanların 
yaşayacağı geçim kaygısı ve stres 
konularıdır. Günlük yaşamda in-
sanları fiziksel ve psikolojik yönden 
etkileyen stres, insanların yaşa-
mında önemli yer tutan işyeri or-
tamında çalışanları olumsuz olarak 
etkileyen bir faktör olarak ortaya 
çıkmaktadır. (Keser, 2014: 20). As-
lında ücret düzensizliği nedeniyle 
çalışanın yaşayacağı geçim sorun-
larıyla birlikte stres hayatının her 
alanına yayılmış olacaktır. 

Sonuç olarak, ücret düzensizliği 
yaşayan çalışanların örgüte kar-
şı güveni azalır ve adalet duygu-
larını kaybederler. Bu durum ise 
çalışanların örgüte bağlılıklarını 
azaltıp performanslarını olumsuz 
etkileyecektir hatta işten ayrılma 
kararı almalarına yol açacaktır.

İşveren tarafından bakıldığında 
ücret düzensizliği öncelikle işleyiş 
açısından bir kaos ortamı yarat-
maktadır. Özellikle sağlık sektörü 
gibi insan odaklı sektörlerde işlet-
me verimliğini doğrudan etkileye-
cektir. Ayrıca ücret düzensizliğinin 
yaşandığı durumlarda kanunlar ta-
rafından çalışanlara tanınan hak-
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lar, işverenlerin zor durumda kal-
masına sebebiyet verebilmektedir. 
Ücret düzensizliği yaşayan çalışan 
bu durumu sürdürmek istemeye-
cektir. Çalışan bu gibi durumlar-
da kanunlar tarafından kendisine 
verilen tazminat, faiz talebi ve ça-
lışmaktan kaçınma gibi haklarını 
kullanma eğilimde olacaklardır. Bu 
durum işverenlere maddi manevi 
ciddi zararlar verebilir. Çalışanlar 
her zaman işten ayrılmaya karar 
vermeyebilir. Uğradıkları haksızlık 
karşısında işlerini özensiz yapma, 
işyerinin kurallarına uymama gibi 
direnişlerde gösterebilmektedir. Bu 
durum örgütün zarar görmesine 
sebebiyet verecektir.

Tarafların çıkarlarını koruyabil-
meleri için aslında işyerinde tüm 
unsurların son derece düzgün yü-
rütülüyor olması, çalışanlar açısın-
dan zaman içerisinde işyerine kar-
şı olumlu duygular beslenmesine 
ve örgüte karşı bir bağlılık duygu-
sunun oluşmasını sağlayacaktır. 
Çalışan özverili bir şekilde çalış-
maya devam edeceğinden hizmet 
kalitesi de bu durumdan pozitif 
yönde etkilenecektir. İşyerinin ba-
şarısının ölçülmesinde hizmetin 
kalitesinin yüksek olması, tercih 
edilebilir olması gibi durumların 
önemi büyüktür.

3. ÖRGÜTSEL BAĞLILIK VE İŞTEN 
AYRILMA NİYETİ KAVRAMI
Örgütsel bağlılık, genelinin bi-

reyin örgüte psikolojik olarak bağlı 
olması noktasında birleştiği görül-

mektedir. Arıkan’a (2011: 22) göre 
örgütsel bağlılık, kişinin belirli bir 
örgüte, oluşuma karşı hissettiği 
özdeşleşme ve bütünleşme dere-
cesini ifade eder. DeCotiis’e (1987: 
448) göre örgütsel bağlılık, bireyin 
örgütün hedef ve değerlerini ne öl-
çüde kabul ettiği, örgütsel rolünün 
ise ne ölçüde bu hedef ve değerlere 
katkı sağladığı ve bunu yaparken 
de bu katkının kişiye olan faydaları 
göz önüne alınarak tanımlanabi-
lir. Örgütsel bağlılık, örgütle birey 
arasında canlı bir ilişkinin mev-
cut olduğuna işaret etmektedir. 
Kişi, örgütün amaç ve hedefleriyle, 
kendisinin örgüte olan faydası ara-
sında kendi görevini ele alır. Bu or-
ganik bağın kurulması ile örgütsel 
bağlılığın oluşması arasında kuv-
vetli bir ilişki bulunmaktadır.

Küresel rekabetin yoğun oldu-
ğu rekabet dünyasında işletmeler 
için en önemli unsurlardan biri ve-
rimliliktir. Verimliliğin organizas-
yonların sistemde kalıp kalama-
yacağı üzerinde doğrudan etkisi 
vardır. Verimlilik kaliteli ve yetkin 
çalışanlar sayesinde gerçekleş-
tirilebilir. Sarıdede ve Doyuran’a 
(2004: 1) göre bir işletmede nitelikli, 
belirli bilgi birikime sahip, kalifiyeli 
çalışan istihdam etmek verimlilik 
ile yakından ilişkilidir.

Örgüte bağlılığı yüksek olan ça-
lışanların işyerinde daha verimli 
olduğu söylenebilir. Çünkü eğer ça-
lışanın işe bağlılık düzeyi yüksek-
se, işten ayrılma eğilimi, işe veya 
toplantılara zamanında gelememe, 
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sık sık rapor alma gibi olumsuz ça-
lışan davranışları daha az görülür. 
Çalışanların bağlılık düzeylerinin 
yüksek olması ise iş verimliliğini 
arttıran önemli bir rekabet unsu-
rudur. Ayrıca iş bağlılığı yüksek, 
mutlu çalışanın referansı diğer kali-
teli iş görenlerin örgüte dâhil olması 
noktasında önemli ve güçlü bir mo-
tivasyon olur (Cengiz, 2000: 513).

Meyer ve Allen örgütsel bağlılığı 
üç ana başlıkta incelemiştir. Duy-
gusal bağlılık, devam bağlılığı ve 
normatif bağlılık.

Duygusal Bağlılık: Uygur’a 
(2015: 21) göre duygusal bağlılık 
çalışanın örgütle bütünleşmesi, 
örgüte katılımı ve örgütle arasın-
da duygusal bağ hissetmesidir. 
Sığrı’nın (2007:262) Meyer ve Al-
len’dan aktardığına göre duygusal 
bağlılık, çalışanların kurumları-
na olan duygusal ilgileri, örgütün 
bir parçası gibi hissetmesi, örgüte 
bağlanma ve örgütle bütünleş-
me isteği olarak tanımlanmıştır. 
Doğan’a (2013: 93) göre duygusal 
bağlılık, çalışanın kendisini örgü-
tün bir parçası gibi görerek ku-
rumun sorunlarını kendi sorun-
larıymış gibi benimsemesini ve 
sahip çıkmasını ifade eder. Buna 
göre çalışan, örgüt ile duygusal bir 
bağ kurmuş kendini örgüt amaç 
ve değerleriyle özdeşleştirmiştir. 
Duygusal bağlılık modelinde, kendi 
değerleriyle örgütsel amaç ve he-
defleri aynı doğrultuda gören çalı-
şan, örgüte bağlı olmaktan dolayı 
kendini mutlu hissetmektedir.

Devam Bağlılığı: Meyer ve Al-
len’in ikinci bağlılık türü olan de-
vam bağlılığına, rasyonel bağlılık, 
algılanan maliyet gibi isimler de 
verilmektedir. Çalışmada bu konu, 
literatürün genelinde yer aldığı 
şekliyle, devam bağlılığı olarak ele 
alınacaktır. Devam bağlılığı, örgüt-
ten ayrılmanın maliyetinin örgüt 
üyesince hesaplanıp, örgütte kal-
manın kabul edilmesi anlamına 
gelmektedir (Somers & Birnbaum, 
2000). Burada bir rasyonellik söz 
konusudur. Çalışan, içerisinde bu-
lunduğu duruma bu noktada prag-
matist bakmaktadır. Bu anlamda 
değerlendirmesi gereken iki unsur 
bulunmaktadır; birincisi örgüt için 
örgüt üyesi olarak yaptığı yatırım-
lar, diğeri ise alternatif iş fırsatları-
nın yokluğudur.

Normatif Bağlılık: Wiener ve 
Vardi’nin 1990 yılında eklediği bu 
bağlılık türünün ne olduğunu açık-
lamadan önce, bu bağlılık türünün 
Meyer ve Allen’in diğer bağlılık 
türlerinden ayrılan noktalarına de-
ğinmenin faydalı olacağı düşünül-
mektedir. Normatif bağlılık, duy-
gusal bağlılık türünden farklıdır. 
Çünkü normatif bağlılık türünde 
çalışan, örgütte kalmayı bir norm 
haline getirmiştir. Bu kural örgüte 
duygusal olarak bağlı olunmasın-
dan oldukça farklıdır. Burada ör-
gütte kalmanın doğru olduğu fikri 
hâkimdir. Normatif bağlılık devam 
bağlılığından farklıdır. Çünkü ör-
gütten ayrılma durumunda nasıl 
bir maliyetle karşı karşıya kalına-
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cağı çalışanın ikinci, üçüncü pla-
nındadır. Önemli olan örgütte kal-
mak gerekliliğinin sabit olması ve 
buna her koşulda bağlı kalınması 
gerekliliğidir (Davran, 2014: 88).

İşten Ayrılma Niyeti: Bartlett’e 
(1999: 70) göre işten ayrılma ni-
yeti henüz karar verilmemiş bir 
ortamda, çalışanların örgütten 
uzaklaşma ve yeni iş arayışına 
girme fikridir. Bu tanımdan ha-
reketle gerçekleşmemiş bir ey-
lem düşüncesinden bahsetmek 
mümkündür. İşten ayrılma, çalış-
mada önceden de belirtildiği gibi 
olumsuz bir eylem olarak kabul 
edilmektedir. Özellikle örgütün 
amaç ve hedeflerini gerçekleştir-
me noktasında ihtiyaç duyduğu, 
örgütsel bağlılığı yüksek çalışan-
ların işten ayrılma niyeti içerisine 
girmesi ile çalışanların örgütsel 
hedeflere katkısının azalması ara-
sında bir ilişki olduğunu söylemek 
mümkündür. İşten ayrılma niye-
ti içerisindeki çalışanın örgütsel 
bağlılığı azalmaktadır. Örgütsel 
bağlılığı azalan çalışanın örgütün 
amaçlarını ile kendi amaçlarının 
arasındaki bağlantının kopmuş 
ya da zayıflatmış olduğu kabul 
edilebilir. Bu boyutuyla örgütsel 
bağlılığa sahip olmayan kişilerin 
performanslarının düşük olacağı, 
dolayısıyla örgütsel amaçlara hiz-
met etmede yeterli olamayacağı 
açıktır. Bu nedenle çalışmanın bu 
bölümünde işten ayrılma niyetinin 
diğer örgütsel unsurlarla ilişkisi 
incelenecektir.

4. ARAŞTIRMANIN AMACI VE 
ÖNEMİ
Ücret, çalışma yaşamının önemli 

unsurlarından biri olmasının yanı 
sıra, bireylerin gelir kaynakları ara-
sında da ilk sıradadır. Hatta ülke-
mizde bir ücret ile tüm ailenin ge-
çindiği görülmektedir ve bu şekilde 
yaşayan aileler yadsınamayacak 
kadar çoktur. Bireyin yaşam stan-
dartlarını oluşturan ücretin, ülke-
mizde yaşanan ekonomik sebepler 
yahut işveren tutumları gibi neden-
lerle düzenli ödenmemesi, ekono-
mik, sosyal ve psikolojik sorunları 
beraberinde getirmektedir. Yaşa-
nan krizler, ücret düzensizliklerini 
olağan sorunlar haline getirmiştir. 
Son zamanlarda “ücretler zama-
nında yatmadı”, “ücretler geç yattı”, 
“ücretlerin ne zaman yatacağı belli 
değil” veya “ücretler parça parça 
yattı” sözleri sık duyulur olmaya 
başlanmıştır. Ücretlerin çalışanlar 
tarafından düzensiz bir şekilde alın-
ması durumunda, kuruma bağlılığın 
sürdürülmesi pek mümkün gö-
rülmemektedir. Örgütsel bağlılığın 
işverenler ve çalışanlar için önemi, 
literatür kısmında açıklanmış olup, 
işverenlerin kârını etkileyen bir 
unsur olarak da değerlendirilmiş-
tir. İşverenler bu durumda bir kısır 
döngünün içerisindedir. Ücretler 
düzensiz ödendiği için çalışanların 
bağlılık düzeyleri düşerken, çalı-
şanların düşük bağlılık düzeyleri 
performansı, verimliliği, sonuç ola-
rak da kârlılığı doğrudan etkile-
mektedir. Ekonomik sorun devam 
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ettiği için ücretler düzensiz yat-
maya devam eder. Buradaki kısır 
döngünün nerede kırılacağı işvere-
nin seçimine kalmıştır. İşverenler 
kriz dönemlerinde sürdürebilirliğini 
sağlayabilmek adına güçlü örgütsel 
bağlılığı olan çalışanlarla bu süreci 
daha sağlıklı bir şekilde atlatabilir. 
Yasal düzenlemeler ile ücretin gü-
vence altına alınmasına karşın, işin 
bir de psikolojik kısmı vardır. İşten 
ayrılmayı düşünen çalışan, işten 
ayrılması durumunda içeride kalan 
haklarını alıp alamayacağı, işsizlik 
hakedişi, işvereni ile arasındaki bağ, 
işsizlik sorunu gibi konularla yüz 
yüze gelmektedir. 

Bu araştırmanın amacı, ücret 
düzensizliği yaşayan işyerlerinde 
çalışanların örgütsel bağlılıklarının 
nasıl etkileneceği ve işten ayrılma 
niyetlerini ortaya koymaktır. Araş-
tırmanın örneklemini, bir özel has-
tane ve bu hastanedeki çalışanlar 
oluşturmaktadır. Bu bağlamda, üc-
ret düzensizliği ile örgütsel bağlılık 
ve bağlılığın alt boyutları ile olan 
ilişkileri incelenmiştir. Ücret dü-
zensizliğinin işten ayrılma niyetine 
etkisi araştırılmıştır. Ayrıca ücret 
düzensizliği yaşanan kurumdan 
ücretini düzenli alan ve almayan 
çalışanların demografik değişken-
lere göre de (cinsiyet, yaş, medeni 
durum vb.) farklılık gösterip gös-
termediği analiz edilmiştir.

5. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ
Araştırmada veri toplama aracı 

olarak anket formu kullanılmıştır. 

Üç bölümden oluşan anket formu-
nun ilk bölümünde, demografik 
bilgileri ile ücretinin düzenli öde-
nip ödenmediği, ücretlerin nasıl 
ödendiği, ücret düzensizliğini örten 
motive edici unsurların ne olduğu 
hakkındaki bilgilere ulaşılması için 
toplamda 12 soru sorulmuştur.

İkinci bölümde, ücret düzensiz-
liğinin örgütsel bağlılık üzerindeki 
etkisini ölçmeye yönelik Meyer, 
Allen, Smith (1993) tarafından ge-
liştirilen, Türkçe geçerlilik ve gü-
venilirlik çalışması Wasti (2000) 
tarafından yapılan 18 maddelik ör-
gütsel bağlılık ölçeği kullanılmıştır. 
Bu ölçekte örgütsel bağlılığının üç 
boyutu yer almaktadır. 18 madde-
lik sorular 3 eşit parça halinde ilk 
altı soru duygusal boyutunu, ikinci 
altı soru devam boyutunu ve son 
altı soru ise normatif boyutunu ölç-
mektedir. 5’li likert tipi değerlendir-
menin (1: Kesinlikle Katılmıyorum; 
5: Kesinlikle Katılıyorum) kullanıl-
dığı ölçekte; 2, 4, 6, ve 13 sorular ters 
(reverse) sorulardır. Ölçeğe ilişkin 
içsel tutarlık değerleri incelendi-
ğinde; duygusal bağlılık için 0,75, 
devam bağlılığı için 0,61, normatif 
bağlılığı için 0,70 ve örgütsel bağlılık 
için 0,81 olduğu görülmüştür. Ölçe-
ğe ilişkin ortalamalar incelendiğin-
de; duygusal bağlılığın 3,46 (ss: 0,71), 
devam bağlılığın 2,70 (ss: 0,66), nor-
matif bağlılığın 3,29 (ss: 0,66) olduğu 
ölçeğin genel ortalamasının ise 3,15 
(ss: 0,52) olduğu tespit edilmiştir.

Üçüncü ve son bölümde, çalı-
şanların işten ayrılma niyetini ölç-
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mek için Cook (1981) tarafından 
geliştirilen, Türkçe uyarlaması ve 
geçerlilik-güvenilirlik çalışması 
Teoman (2007) tarafından yapılan 
İşten Ayrılma Niyeti Ölçeği kulla-
nılmıştır. İşten ayrılma niyeti ölçeği 
4 sorudan oluşmaktadır. 5’li likert 
tipi değerlendirmenin (1: Kesinlikle 
Katılmıyorum; 5: Kesinlikle Katılı-
yorum) kullanıldığı ölçekte birinci 
soru ters (reverse) sorudur. Ölçeğe 
ilişkin içsel tutarlık değerinin 0,88 
olduğu görülmüştür. Ölçeğin orta-
lamasının 2,31 (ss: 0,95) olduğu tes-
pit edilmiştir.

Araştırmanın evreni, özel sek-
törde faaliyet gösteren ve ücret dü-
zensizliği yaşayan bir sağlık kurulu-
şu olarak belirlenmiştir. Hazırlanan 
formlar, Üniversite etik kurulunun 
23.02.2018 tarih ve (2018/2) sayılı 
onayı alındıktan sonra Bursa’daki 
bir özel hastanenin çalışanlarına 
kapalı zarfta dağıtılmıştır. Araştır-
manın yapıldığı dönemde (Kasım 
2018) hastanede 104 kişi çalışmak-
tadır ve tam sayım yöntemi ile tüm 
çalışanlara ulaşılmıştır. 

Araştırma, ücretini düzenli alan 
ve almayan çalışanların örgütsel 
bağlılık ve işten ayrılma niyeti dü-
zeylerini karşılaştırmayı, ayrıca 
ücretini düzenli alan ve almayan 
çalışanların demografik özellikle-
rini incelemeyi hedeflemiştir. Bu 
bağlamda, aşağıdaki hipotezler ileri 
sürülmüştür;

H1: Ücretini düzenli alma ve al-
mama örgütsel bağlılık üzerinde 
farklılaştırıcı etkiye sahiptir.

H1a: Ücretini düzenli alma ve al-
mama duygusal bağlılık üzerinde 
farklılaştırıcı etkiye sahiptir.

H1b: Ücretini düzenli alma ve al-
mama devam bağlılığı üzerinde 
farklılaştırıcı etkiye sahiptir.

H1c: Ücretini düzenli alma ve al-
mama normatif bağlılık üzerinde 
farklılaştırıcı etkiye sahiptir.

H2: Ücretini düzenli alma ve al-
mama işten ayrılma niyeti üzerinde 
farklılaştırıcı etkiye sahiptir.

H3: Ücretini düzenli alma ve al-
mama demografik faktörlere göre 
farklılaşır.

6. BULGULAR
Verilerin analizinde IBM SPSS 

24 paket programı kullanılmıştır. 
Analiz yöntemine karar vermek 
için Kolmogorov-Smirnov normal 
dağılım testi yapılmış (Kul, 2014: 
28); çalışanların örgütsel bağlılık, 
duygusal bağlılık, normatif bağlılık 
puanlarının normal dağılım gös-
terdiği, devam bağlılık ve işten ay-
rılma niyeti puanlarının ise normal 
dağılım göstermediği belirlenmiş-
tir. Normal dağılım gösteren veri-
ler için Bağımsız Örneklem T-Testi, 
normal dağılım göstermeyen veri-
ler için Mann Whitney U testi uy-
gulanmıştır. Ücretini düzenli alıp 
almama durumları ile demografik 
değişkenlerin karşılaştırılması için 
ise Ki-kare bağımsızlık testi uygu-
lanmıştır.

Araştırma grubunun sosyo-de-
mografik özellikleri Tablo 1’de yer 
almaktadır.
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Tablo 1. Sosyo Demografik Özellikler
Sosyo-Demografik Özellikler Frekans Yüzde (%)

Yaş 18-22 yaş 14 13,5
23-28 yaş 40 38,5
29-34 yaş 16 15,4
35-41 yaş 13 12,5
42-46 yaş 13 12,5
46 yaş ve üzeri 8 7,7

Cinsiyet Kadın 71 68,3
Erkek 33 31,7

Medeni Durum Bekâr 52 50,0
Evli 50 48,1
Dul 2 1,9

Eğitim Düzeyi İlköğretim 15 14,4
Lise 22 21,2
Lisans 57 54,8
Yüksek lisans 10 9,6

Aylık Gelir 1.603-2.100 TL 64 61,5
2.101-2.600 TL 8 7,7
2.601-3.100 TL 16 15,4
3.101-3.600 TL 2 1,9
3.601-4.100 TL 3 2,9
4.101 TL ve Üzeri 11 10,6

Kurumda Çalışma Süresi 6 aydan az 20 19,2
6 ay - 1 yıl 30 28,8
1 yıl - 1,5 yıl 16 15,4
1,5 yıl - 2 yıl 8 7,7
2 yıl - 3 yıl 15 14,4
3 yıl ve üzeri 15 14,4

Ücretini Düzenli Alma Evet 19 18,3
Hayır 85 81,7

Araştırmaya katılan hasta-
ne çalışanlarının ağırlıklı olarak, 
23-28 yaş grubunda (yüzde 38,5), 
kadın (yüzde 68,3), bekâr (yüzde 
50), lisans düzeyinde eğitim almış 
(yüzde 54,8), asgari ücret düze-
yinde gelir sahibi olan (yüzde 61,5) 
ve deneyimi 6 ay ile 1 yıl arasında 
olan (yüzde 28,8) katılımcılardan 

oluştuğu tespit edilmiştir. Katılım-
cıların büyük bir kısmı ücretini dü-
zensiz almaktadır.

Araştırma grubunun ücretini 
düzenli alma ve almama durum-
larına göre örgütsel bağlılık ölçeği 
ve alt boyutları ile işten ayrılma öl-
çek puanları arasındaki farklılıklar 
Tablo 2’de yer almaktadır.
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Tablo 2. Ücretini Düzenli Alma Durumlarına Göre Örgütsel Bağlılık Öl-
çeği ve Alt Boyutları İle İşten Ayrılma Ölçek Puanlarının Karşılaştırılması,

Ölçekler
Ücretini 
Düzenli 

Alma
N Ort. S. Sapma Test İst. P

Ö
rg

üt
se

l B
ağ

lıl
ık

 Ö
lç

eğ
i B

oy
ut

la
rı Örgütsel 

Bağlılık

Evet 19 3,45 0,50 T=2,871 0,00*

Hayır 85 3,08 0,50

Duygusal 
Bağlılık

Evet 19 3,89 0,61 T=3,048 0,00*

Hayır 85 3,36 0,70

Devam 
Bağlılığı

Evet 19 2,85 0,70 Z=-
0,728

0,47

Hayır 85 2,67 0,65

Normatif 
Bağlılık

Evet 19 3,61 0,66 T=2,395 0,02*

Hayır 85 3,22 0,64

İşten Ayrılma Niyeti
Evet 19 1,70 0,59 Z=-3,221 0,00*

Hayır 85 2,45 0,96

Gerçekleştirilen analiz sonuç-
larına göre, ücretini düzensiz alan 
kişilerin örgütsel bağlılık (t:2,871, p: 
0,00), duygusal bağlılık 

(t:3,048, p: 0,00) ve normatif 
bağlılık (t:2,395, p: 0,00) seviyele-
rinin, ücretini düzenli alanlara kı-
yasla düşük olduğu ancak ücretini 
düzensiz alanların devam bağlılığı 
düzeyi ile ücretini düzenli alanla-
rın devam bağlılığı düzeyi arasında 
herhangi bir farklılaşma olmadığı 
sonucuna ulaşılmıştır (t: Z: -0,728, 
p: 0,47). Yine yapılan analiz sonra-
sında, ücretini düzensiz alan kişile-
rin işten ayrılma niyetinin ücretini 

düzenli alanlara kıyasla yüksek 
olduğu da bulgular arasındadır (t: 
-3,221, p: 0,00). Bu verilere istina-
den ileri sürülen H1, H1a, H1c ve H2 
hipotezlerinin kabul edildiği ancak 
H1b hipotezinin kabul edilmediği 
görülmüştür. Elde edilen sonuçlar 
genel olarak değerlendirildiğinde, 
ücretin düzenli olmasının örgütsel 
bağlılığı yükselttiği ve işten ayrıl-
ma niyetini azalttığı sonucuna ula-
şılmıştır.

Ücretini düzenli alan ve alma-
yan kişilerin sosyo-demografik 
özelliklerine göre karşılaştırmaları 
Tablo 3’de yer almaktadır.
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Tablo 3. Ücretini Düzenli Alan ve Almayan Kişilerin Demografik Değiş-
kenlere Göre Karşılaştırılması

Demografik Değişkenler
Ücretini Düzenli Alma

Toplam Ki-Kare
Test pEvet 

(n=19)
Hayır 

(n=85)

Yaş
29 Yaş Altı 5 (%9) 49 (%91) 54 (%52) 4,916 0,03*

29 Yaş ve Üstü 14 (%28) 36 (%72) 50 (%48)

Cinsiyet
Kadın 13 (%18) 58 (%82) 71 (%68) 0,000 1,00

Erkek 6 (%18) 27 (%82) 33 (%32)

Medeni 
Durum

Bekâr/Dul 5 (%9) 49 (%91) 54 (%52) 4,916 0,03*

Evli 14 (%28) 36 (%72) 50 (%48)

Eğitim 
Düzeyi

Lisans Altı 8 (%22) 29 (%78) 37 (%36) 0,154 0,70

Lisans ve Üzeri 11 (%16) 56 (%84) 67 (%64)

Aylık 
Gelir

2.100TL ve Altı 11 (%17) 53 (%83) 64 (%62) 0,010 0,92

2.100TL Üzeri 8 (%20) 32 (%80) 40 (%38)

Kurumda 
Çalışma 
Süresi

1 Yıl Altı 10 (%20) 40 (%80) 50 (%48) 0,034 0,85

1 Yıl ve Üzeri 9 (%17) 45 (%83) 54 (%52)

Gerçekleştirilen ki-kare ana-
lizi sonrasında, çalışanların cinsi-
yetlerine (ki-kare: 0,000, p: 1,00), 
eğitim düzeylerine (ki-kare: 0,154, 
p: 0,70), aylık gelirlerine (ki-kare: 
0,010, p: 0,92) ve kurumda çalışma 
sürelerine (ki-kare: 0,034, p:0,85) 
göre ücretini düzenli alma ve al-
mama arasında anlamlı bir fark-
lılaşmanın olmadığı; çalışanların 
yaşlarına (ki-kare: 4,916, p: 0,03) 
ve medeni durumlarına (ki-kare: 
4,916, p: 0,03) göre ise ücretini dü-
zenli alma ve almama durumunun 
farklılaştığı görülmüştür. Buna 
göre 29 yaş altı çalışanlarda üc-
retini düzenli alma oranı yüzde 9 
olurken, aynı oran 29 yaş üstü ça-
lışanlarda yüzde 28’e yükselmek-
tedir. Dolayısıyla yaşı daha yüksek 

çalışanların ücretini düzenli alma 
ihtimallerinin daha yüksek olduğu 
söylenebilir. Benzer bir durum me-
deni hal değişkeni için de geçerli-
dir. Buna göre, bekâr çalışanlarda 
ücreti düzenli alma oranı yüzde 
9 olurken, aynı oran evli çalışan-
larda yüzde 28’e yükselmektedir. 
Dolayısıyla, evli çalışanların bekâr 
çalışanlara kıyasla ücretini düzenli 
alma ihtimallerinin daha yüksek 
olduğu söylenebilir. Bu verilere is-
tinaden, ileri sürülen H3 hipotezi-
nin kısmen kabul edildiği sonucu-
na ulaşılmıştır.

SONUÇ
Ücret bir çalışanın asli çalışma 

nedenlerinin başında gelir. Çalışa-
nın hayatını idame ettirebilmesi, 
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bakmakla yükümlü olduğu kişilerin 
yaşam standartlarını koruyabilmesi 
için işverenden ücretini alması ve 
bu ücreti yasal sınırların da belirttiği 
üzere düzenli alması gerekmekte-
dir. Diğer yandan günümüz eko-
nomik sisteminde işveren olarak 
ayakta kalmak oldukça zordur. İçe-
risinde yer alınan piyasa koşulları, 
kapitalizmin rekabetçi doğası, global 
ticaretteki değişen ithalat, ihracat 
dengeleri işverenlerin iş yaşantısı-
nın tekdüze olmasını zorlaştırmak-
tadır. Bu ve benzer değişkenlerin 
işverenlere uyguladığı baskı ve zor-
lamalar işverenlerin çalışanlarına 
olan ücret ödeme yükümlüğünü 
yerine getirmesini olumsuz olarak 
etkileyebilmektedir. 

Mevcut araştırma, ücretini dü-
zenli alan ve almayan çalışanların 
örgütsel bağlılık ve işten ayrılma 
niyeti düzeylerini karşılaştırma-
yı ayrıca ücretini düzenli alan ve 
almayan çalışanların demografik 
özelliklerini incelemeyi hedefle-
miştir. Bu bağlamda Bursa’da fa-
aliyet gösteren bir özel hastanede 
uygulama gerçekleştirilmiştir.

İleri sürülen H1 ve H2 hipotezle-
rine ilişkin gerçekleştirilen analiz 
sonuçlarına göre, ücretini düzen-
siz alan kişilerin örgütsel bağlılık, 
duygusal bağlılık ve normatif bağ-
lılık seviyelerinin ücretini düzen-
li alanlara kıyasla düşük olduğu, 
ancak ücretini düzensiz alanların 
devam bağlılığı düzeyi ile ücreti-
ni düzenli alanların devam bağlı-
lığı düzeyi arasında herhangi bir 

farklılaşma olmadığı sonucuna 
ulaşılmıştır. Yine yapılan analiz 
sonrasında, ücretini düzensiz alan 
kişilerin işten ayrılma niyetinin 
ücretini düzenli alanlara kıyasla 
yüksek olduğu belirlenmiştir. Elde 
edilen sonuçlar genel olarak de-
ğerlendirildiğinde, ücretin düzenli 
olmasının örgüte bağlılığı yükselt-
tiği ve işten ayrılma niyetini azalt-
tığı sonucuna ulaşılmıştır.

İleri sürülen H3 hipotezine iliş-
kin gerçekleştirilen analiz sonuç-
larına göre ise çalışanların cinsi-
yetlerine, eğitim düzeylerine, aylık 
gelirlerine ve kurumda çalışma 
sürelerine göre ücretini düzenli 
alma ve almama arasında anlamlı 
bir farklılaşmanın olmadığı görül-
müştür. Diğer bir ifade ile ücretin 
düzenli olması bu araştırma grubu 
için, kadın-erkek, düşük-yüksek 
eğitimli olma, düşük-yüksek ge-
lir kazanma ve az-çok deneyimli 
olmaya göre farklılaşmamaktadır. 
Ücret düzensizliği her demogra-
fik gruptan çalışanların yaşadığı 
bir sorundur.  Çalışanların yaş ve 
medeni durumlarına göre ise üc-
retini düzenli alma ve almama du-
rumunun farklılaştığı görülmüş-
tür. Buna göre yaşı daha yüksek 
çalışanların ücretini düzenli alma 
ihtimallerinin daha yüksek oldu-
ğu söylenebilir. Benzer bir durum 
medeni hal değişkeni için de ge-
çerlidir. Buna göre, evli çalışanların 
bekâr çalışanlara kıyasla ücretini 
düzenli alma ihtimallerinin daha 
yüksek olduğu söylenebilir.
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Ücret düzensizliği yaşanan ku-
rumlarda işverenler çalışanlarının 
örgütsel bağlılıklarını arttırabilmek 
için öncelikle ücret düzensizliğin-
den kaynaklanan güven kaybını 
gidermek durumundadır. Burada 
güven duygusunun yeniden inşa-
sı gündeme gelecektir. Bu sürecin 
en az kayıpla yönetilebilmesi için 
işverenlerin yapması gereken bazı 
temel hamleler bulunmaktadır. Bu-
nun için işverenlerin, çalışanlarına 
yaşanan kriz ve süreç hakkında şef-
faf bir şekilde bilgilendirme yapması 
gerekmektedir. Aksi takdirde belir-
sizlik, bilgi kirliliği ve bunlara bağlı 
olarak yaşanabilecek olası kargaşa, 
çalışanın örgütsel bağlılığını olum-
suz yönde etkileyecektir. Buna ek 
olarak çalışanların işyerlerine karşı 
bağlılıklarının arttırılabilmesi veya 
korunabilmesi için rol çatışmaları, 
yabancılaşma, memnuniyetsizlik 
gibi diğer olumsuz tutumların da gi-
derilmesinde fayda olacaktır. Ücret 
düzensizliğine rağmen diğer unsur-
larla çalışan motivasyonlarının art-
tırılması gerekmektedir. İşyerindeki 
yöneticilerin çalışana karşı destek-
leyici olmaları, iş sağlığı ve güvenliği 
standardının arttırılması, maddi te-
melde olmasa dahi çalışanların sos-
yal haklarının genişletilmesi, terfi, 
takdir süreçlerinin daha hızlı ve et-
kin bir şekilde işletilmesi, çalışanlara 
yönetimde söz hakkının verilmesi 
gibi etkin motivasyon unsurları, ça-
lışanların örgütsel bağlılığını pozitif 
yönde etkileyebilecek hamlelerdir. 
Örgütsel bağlılığın arttırılması ile 

birlikte, işten ayrılma niyetinin de 
azalacağı öngörülmektedir. Buna ek 
olarak, çalışanların ücret ödenmele-
rinde demografik faktörlere dayanan 
pozitif ya da negatif ayrımcılık, çalı-
şanlar arasındaki adalet duygusu-
nun sarsılmasına neden olmaktadır. 
İşverene düşen ödev bu süreci de-
mografik değişkenlere bakmaksızın 
adaletli bir şekilde yönetmesidir. 

Çalışma, ücret düzensizliğinin 
işverenler ve çalışanlar için mah-
rem bir konu olması nedeniyle kısıtlı 
bir örneklem gurubuna uygulana-
bilmiştir. Farklı çalışmalarda daha 
geniş örneklem kitlesine ulaşmak 
daha derinlikli verilere ulaşılmasını 
sağlayabilecektir. Ayrıca çeşitli sek-
törlerde benzer çalışmaların yapıl-
ması sektör farklılıklarına göre konu 
çerçevesinde farklı yaklaşımların 
olup olmadığını ortaya koyabilir. Ay-
rıca işverenlerin ücret düzensizliği 
ile ilgili düşüncelerine de yer veril-
mesi konunun ayrıntılı incelenmesi-
ni sağlayabilir.

Çalışanların asli çalışma neden-
lerinin başında ücret gelmektedir. 
Çeşitli sebeplerle ücretlerin ödene-
memesi örgütsel bağlılığı olumsuz 
yönde etkilemekte, çalışanlarda 
işten ayrılma niyetinin gelişmesine 
neden olmaktadır. Dolaylı olarak iş 
yerlerine eksi performans olarak 
dönebilecek bu konunun işverenler 
ve devlet otoritelerince kapsamlı 
olarak anlaşılması, konuya gereken 
hassasiyetin gösterilmesi hem iş-
veren hem de çalışanın faydasına 
olacaktır.
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2018 yılında henüz 15 yaşında 
olan Greta Thunberg İsveç Parla-
mentosu önüne geldi. Hükümetin 
çevre politikalarını protesto et-
mek için oturma eylemi başlat-
tı. Her hafta cuma günleri okula 
gitmeyerek bu eylemini sürdür-
dü. Eylemi dünyanın her yerinden 
destek gördü ve çok sayıda insa-
nın katıldığı eylemlere dönüştü. 
Greta’nın sesi Eylül 2019’da yapı-
lan Birleşmiş Milletler İklim Zirve-
sine erişti. Orada yaptığı konuşma 
ile dünya liderlerine seslendi ve 
onları gerçekten duyarlı olmaya 
çağırdı.

Karatahta’nın bu sayısında; 
Greta’nın BM’de yaptığı konuşma-

(*)http://bianet.org/bianet/iklim-krizi/213440-
greta-bm-zirvesinde-konustu-nasil-curet-
edersiniz

yı belgeler bölümümüzün başına 
koyduk.

Greta Thunberg’in konuşması-
nın tam metni şöyle(*):

Bütün bunlar yanlış. Ben bura-
da dikiliyor olmamalıydım. Okya-
nusun öteki tarafındaki okuluma 
dönmüş olmalıydım. Yine de hepi-
niz benden umut bekliyorsunuz? 
Nasıl cüret edersiniz!

Boş sözlerinizle benim hayalle-
rimi ve çocukluğumu çaldınız. Ama 
buna rağmen şanslılardanım. İn-
sanlar acı çekiyor. İnsanlar ölüyor. 

Bütün ekosistem çöküyor. Kit-
lesel bir yok oluşun başlangıcında-
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yız. Ve bütün konuştuğunuz para 
ve ekonomik büyüme masalları. 

Nasıl cüret edersiniz?
Bilim 30 yıldan fazla süredir 

kristal kadar net. Hala yüzünüzü 
çevirmeye ve hala; politikalarınız 
ve çözümler hiçbir yere varmaz-
ken  yeteri kadarını yaptığınızı 
söylemeye nasıl cüret edersiniz. 

Bugünkü emisyon seviyeleriy-
le, kalan karbondioksit (CO2)  büt-
çemiz 8.5 seneden önce tükene-
cek.  

Bizi duyduğunuzu ve aciliyeti 
anladığınızı söylüyorsunuz. Ama 
ne kadar üzgün ve kızgın olsam da 
buna inanmak istemiyorum.

Çünkü durumu tam olarak an-
ladıysanız ve buna karşın harekete 
geçmemeye devam ediyorsanız, 
bu sizi kötü yapar. Ve ben buna 
inanmayı reddediyorum. 

Popüler fikir olan emisyonları 10 
yılda yarı yarıya azaltma fikri, bize 
sadece 1.5 derece sınırı ve insan 
kontrolünün ötesinde geri dönüşü 
olmayan zincirleme reaksiyonları 
başlatma konusunda yarı yarıya 
şans veriyor. 

Belki yüzde 50 şans sizin için 
kabul edilebilir. Ancak bu rakam-
lar, dönüşü olmayan noktaları, 
çoğu beslenme döngüsünü, toksik 
hava kirliliği altında saklanan ısın-
mayı içermiyor. 

Ayrıca benim ve benim çocuk-
larımın jenerasyonunun henüz 

başında olan teknolojilerle sizin 
emisyonlarınızın bulunduğu mil-
yarlarca ton havayı emmesine gü-
veniyorlar. 

Biz bu yüzde 50 riski kabul ede-
meyiz, sonuçlarını birlikte yaşa-
mak zorundayız. 

Hükümetlerarası İklim Değişi-
mi Paneli verilerine göre 1.5 dere-
celik sıcaklık artışının altında kal-
ma şansının yüzde 67 olması için, 1 
Ocak 2018’deyken, dünya çapında 
420 gigatonluk CO2 salınımı hakkı 
kalmıştı. O rakam şimdiden 350 gi-
gatonun altına düştü.

Bugünkü emisyon seviyeleriyle 
birlikte, kalan CO2 bütçesinin ta-
mamen sekiz buçuk yıldan daha 
az bir sürede tükeneceğini tahmin 
ediyoruz.

Bugün bu rakamlara uygun 
olarak sunulan hiçbir çözüm veya 
plan yeterli olmayacak. Çünkü bu 
rakamlar çok rahatsız edici. Ve siz 
hâlâ bunu söyleyecek kadar olgun 
değilsiniz. 

Bizi hayal kırıklığına uğratıyor-
sunuz. Fakat gençler ihanetinizi 
anlamaya başladı. Gelecek nesille-
rin gözleri sizin üzerinizde. 

Eğer bizi başarısızlığa uğratma-
yı seçerseniz, sizi asla affetmeye-
ceğimizi söylüyorum. Bundan kur-
tulmanıza izin vermeyeceğiz. Tam 
burada, tam şu an çizgiyi çizdiğimiz 
yer. Dünya uyanıyor. Ve değişmek 
istiyor, beğenin ya da beğenmeyin.
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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 
Beştepe Mahallesi 4. Sokak No: 3 Söğütözü - Yenimahalle / 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 ya-
pılan atıflarda sadece birinci isim yazılmalı, diğer yazarlar için “ve diğerleri”i-
baresi kullanılmalıdır. (Houston ve diğerleri (1979).

 Kaynakça’da bütün yazarların isimleri yer almalıdır.

YAYIN İLKELERİ VE YAZIM KURALLARI
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 Kaynakça’da kitaplar, Yazarın Soyadı ve Adı (Yıl), Başlık, Baskı, Basıl-
dığı Yer, Yayınevinin İsmi’ni içermelidir

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

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

Hansen, L. L. (2007), “From Flexicurity to FlexicArity: Gendered 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); 
(Tuncay ve Ekmekçi,2015:112). 
Kaynakça’da:
Makal, A. Toksöz, G. (2015), Geçmişten Günümüze Türkiye’de kadın Emeği, 

Ankara, İmge Kitabevi.
Metin içindeki atıfta (makale); 
(Tiryaki ve Tatar, 2000:125). 
Kaynakça’da:
Tiryaki, Derya ve Mehtap Tatar (2000) “Sağlık Sigortası: Teori ve Uygula-

ma”, Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 11 (1),103-132. şeklinde gösterilir.

 Kurum Yayınları; metin içindeki atıfta, 
(Sosyal Güvenlik Kurumu, 2012: Sayfa No). 
Kaynakça’da;
SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) (2012) Avrupa Birliğinde Sosyal Güvenlik, 

Ankara. Şeklinde gösterilir.

 İnternetten alınan dökümanlar ise,
http://www.geohive.com/earth/his_history1.aspx Erişim: 12.06.2014 sı-

ralamasıyla gösterilmelidir.

 Atıflar dışındaki açıklamalar için dipnot kullanılmalıdır.
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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) 292 64 00

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, 
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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 Beştepe 
Mahallesi 4. Sokak No: 3 Söğütözü - Yenimahalle / ANKARA adresine Noter 
aracılığıyla veya birebir başvurunuz ile iletmeniz durumunda Türk Metal ta-
lebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz 
olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi 
hâlinde, Türk Metal tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen 
tarifedeki ücret 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.


