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SUNUŞ

Merhaba,
KARATAHTA İş Yazıları Dergimizin 17. sayısında sizlerle birlikteyiz. 

Pandemi sürecinden geçmeye devam ediyoruz. En büyük endişemiz ikin-
ci bir dalganın gelmesi. Ekonomi toparlanma gayretleri içindeyken ikinci 
bir dalga ciddi sıkıntılara yol açabilir. İşsizliğin yüksek düzeye ulaşması, 
satın alma gücünün düşmesine rağmen enflasyonun yükselmeye devam 
etmesi, döviz ve altın fiyatlarındaki yükselişler gerçekten moral bozucu. 
Dileğimiz, en kısa sürede normale dönmek.

Dergimizin bu sayısında üç makale var. Makalelerden ilki günümü-
zün de konusu olan Covid-19 ile ilgili Doç. Dr. Seda Topgül’e ait  ‘’Covid-19 
Salgını ile İş Hukukundaki Kısa Çalışma Uygulaması ve Kısa Çalışma Öde-
neğine İlişkin Güncel Gelişmeler” başlıklı makale. İkinci makale, Prof. Dr. 
Verda Canbey Özgüler’e ait “Türkiye’de İşçi Sendikaları Tarafından Ya-
yımlanan Akademik Dergilerin Bibliyometrik Analizi” başlıklı dergimizin 
de değerlendirmeye konu olduğu özgün bir çalışma. Üçüncü makale ise 
Dr. Yunus Köleoğlu’na ait “Yaşlı İşgörenlerin Katma Değerinin Etmenleri 
ve Çalışma Hayatına Etkileri” başlıklı makale.

Bu sayıdaki söyleşimiz, Prof. Dr. Nizamettin Aktay ile. Zevkle okuya-
cağınızı düşünüyoruz. Söyleşinin ardından Resmi Gazete’de yayımlanan 
Anayasa Mahkemesi’nin Covid-19 pandemisi kapsamında alınan ted-
birler ve kısıtlamalar ile ilgili bir kararı yer alıyor. Takiben Dergimiz, Prof. 
Dr. Nuri Çelik ile devam ediyor. Bildiğiniz gibi, Hocamızı kısa bir süre önce 
kaybettik. Rahmetle ve saygı ile anıyoruz. Kendisi için hazırlanan Arma-
ğan kitapki Prof. Dr. Ali Güzel, Prof. Dr. Ali Rıza Okur, Prof. Dr. H. Fehim Üçı-
şık imzaları ile yer alan “Gerçek Bir Bilim Işığı: Prof. Dr. Nuri Çelik” başlıklı 
yazıyı aynen aldık. Ayrıca, hocamızın ‘’Grup Şirketlerinde İşçilerden Bir 
Kısmının Aynı Anda Birden Fazla İşverene Hizmet Vermesinden Doğan 
Sorun’’ başlıklı yayımlanmış son makalesine de bu sayımızda yer verdik.

Son olarak da Dr. Naci Önsal’ın  “İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Ka-
nunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Çerçevesinde 
Gebelik, Doğum, Analık Hallerinde Kadın Sigortalının veya Sigortalı Eşin 
Hakları” başlıklı komprime yazısı var.

Gelecek sayımızda daha iyi günlerde buluşmak dileğiyle…
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(**)ÖZ
Çin’in Vuhan kentinde ortaya 

çıkan Covid-19 adı verilen hastalı-
ğa yol açan “Koronavirüs” hasta-
lığı Birleşmiş Milletler’e bağlı Dün-
ya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından 
“pandemi (salgın)” olarak sınıflan-
dırılmıştır. Dünya genelinde hızla 
yayılan virüsün etkilerini engelle-
mek için üretimlerin durması, iş-
letmelerin kapatılması ve sokağa 
çıkma yasağı gibi pek çok önlem 
alınmaktadır. Bu önlemler eko-
nomik açıdan sıkıntıları meydana 
getirmektedir. Çalışanların ücret-
siz izne ayrılması ve toplu işten 
çıkarmalar gibi olumsuzlukların 
önüne geçebilmek için kısa çalış-
ma ödeneğinden faydalanılması ve 
kısa çalışma ödeneğinin şartlarının 
değiştirilmesi gündeme gelmiştir. 
İstihdam politikalarının iki temel 
amacı bulunmaktadır. Bunlardan 

biri işsizliğin azaltılması ve istih-
damın arttırılmasına yönelik poli-
tikalardır. Bir diğeri ise istihdamın 
devamlılığını sağlamaya yönelik 
politikalardır. Özellikle kriz dönem-
lerinde işçilerin işten çıkarılmasının 
önlenmesi ve istihdamın korunma-
sı büyük önem taşımaktadır. Bu 
yüzden ülke ekonomisini etkileyen 
ekonomik kriz ya da zorlayıcı ne-
denlerden dolayı oluşacak işsizliğin 
önlenmesi için kısa çalışma ödene-
ği bir çözüm olabilmektedir. İlk kez 
4857 sayılı İş Kanunu ile düzenle-
nen “Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma 
Ödeneği” uygulaması 2008 yılında 
5763 sayılı Kanun ile İş Kanunu’n-
dan çıkarılarak 4447 sayılı İşsizlik 
Sigortası Kanunu’nda tanımlan-
mıştır. Bu çalışmada da, kısa ça-
lışma kavramı açıklanacak ve kısa 
çalışma ödeneğine ilişkin güncel 
bilgiler üzerinde durulacaktır.
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Anahtar Kelimeler: Kısa Çalış-
ma, Kısa Çalışma Ödeneği, Zorlayıcı 
Sebep, COVİD-19, Pandemi.

CURRENT DEVELOPMENTS 
REGARDING THE APPLICATION 
OF SHORT-TERM WORKING 
AND SHORT-TERM WORKING 
ALLOWANCE DURING COVID-19 
OUTBREAK

ABSTRACT
The “Coronavirus” that caused 

the disease called COVID-19, whi-
ch broke out in Wuhan province of 
China, is classified as a “pandemic” 
by the World Health Organization 
(WHO) of the United Nations. Many 
measures are taken to prevent 
the effects of the virus spreading 
worldwide, such as stopping pro-
duction, closing businesses and 
implementing lockdowns. These 
measures cause economic dist-
ress. In order to prevent the nega-
tivities such as unpaid leave and 
collective dismissals, it has been 
brought to the agenda to change 
the conditions of short-time work 
allowance and benefit from it. Emp-
loyment policies branch into two 
according to their objectives. One 
of these policies aims to reduce the 
unemployment and increase emp-
loyment. On the other hand, anot-
her policy aims to ensure the con-
tinuity of employment. It is crucial 

to prevent the dismissal of workers 
and to protect employment, espe-
cially in times of crisis. Therefore, 
short-time working allowance can 
be a solution to prevent unemploy-
ment that would occur due to the 
economic crisis or compelling rea-
sons affecting the economy of the 
country. The “Short-Time Working 
and Short-Time Working Allowan-
ce” application, which was prepa-
red for the first time with the Labor 
Law numbered 4857, was removed 
from the Labor Law with the Law 
numbered 5763 in 2008 and was 
defined under the Unemployment 
Insurance Law numbered 4447. 
This study will explain the concept 
of short-time working and provide 
current information regarding the 
short-time working allowance.

Keywords: Short-Time Wor-
king, Short-Time Working Al-
lowance, Unemployment, CO-
VID-19, Pandemic.

GİRİŞ
Kısa çalışma, çalışma ilişkile-

rinin olağandışı dönemlerine özgü 
bir çalışma modelidir. Kısa çalış-
ma kavramı hukukumuza ilk kez 
2003 yılında yürürlüğe giren 4857 
sayılı İş Kanunu’nun 65. maddesi 
ile düzenlenmiştir. Genel ekono-
mik krizler ve zorlayıcı sebeplerle 
işçilerin ücretsiz izne çıkarılması 
yerine sınırlı da olsa bir gelir gü-

COVID-19 SALGINI İLE İŞ HUKUKUNDAKİ KISA ÇALIŞMA UYGULAMASI VE KISA ÇALIŞMA  
ÖDENEĞİNE İLİŞKİN GÜNCEL GELİŞMELER / Seda TOPGÜL  
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vencesi sağlamak amacı ile düzen-
lenmiştir.  İş Kanunu’na tabi işçile-
re uygulanan kısa çalışma olgusu 
2008 yılında 5763 sayılı Kanun ile 
İş Kanunu’ndan çıkarılarak 4447 
sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na 
girmiştir. Böylece sadece İş Kanu-
nu’na tabi olan işçilerin yararlan-
masına ek olarak İşsizlik Sigortası 
Kanun hükümleri ile sigortalı sa-
yılan herkese uygulama olanağı 
sağlanarak kapsam genişletil-
miştir. 4447 sayılı İşsizlik Sigorta-
sı Kanunu’nun Ek 2. maddesi 2011 
yılında 6111 sayılı Bazı Alacakların 
Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal 
Sigortalar ve Genel Sağlık Sigorta-
sı Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve 
Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
ile yeniden düzenlenmiştir. Buna 
göre kısa çalışma uygulanabilecek 
durumlar genel ekonomik, sektö-
rel veya bölgesel kriz ile zorlayıcı 
sebepler olarak sınırlandırılmıştır. 
Maddede bu sebeplerin tanımı ya-
pılmamış ve kısa çalışma ve kısa 
çalışma ödeneği çıkarılan bir yö-
netmelik ile düzenlenmiştir. 2011 
yılında çıkarılan Kısa Çalışma ve 
Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında 
Yönetmelik ile kısa çalışma dü-
zenlenmiştir. 2018 yılında ise Kısa 
Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği 
Hakkında Yönetmelikte Değişiklik 
Yapılmasına Dair Yönetmelik ge-
reğinde bazı düzenlemelere gidil-

miştir. Son olarak 2019 yılı Aralık 
ayında Çin’in Wuhan kentinde or-
taya çıkan ve bütün dünyaya hızla 
yayılan Coronavirüs salgını nedeni 
ile, ekonomik daralmanın yaşan-
dığı günümüzde kısa çalışma öde-
neğine hak kazanma şartlarının 
kolaylaştırılması amacı ile 26 Mart 
2020 tarihinde 4447 sayılı Kanun’a 
geçici 23. madde eklenerek kısa ça-
lışma ödeneğinde bir düzenlemeye 
gidilmiştir. Bu çalışmada, işsizliğe 
kısa süreli de olsa çözümler geti-
ren (Tuncay ve Ekmekçi, 2013: 526)  
kısa çalışma ve kısa çalışma öde-
neği hakkında ve yeni düzenleme-
lere ilişkin bilgiler verilecektir.

1. KISA ÇALIŞMANIN KOŞUL-
LARI
Kısa çalışma olağanüstü faktör-

lerin varlığı durumunda, işverenin 
işletme maliyetlerini azaltmasını 
sağlarken, işçilerin de işsizlik sigor-
tasından kısa çalışma ödeneği adı 
altında bir gelir elde etmesini sağla-
yan ve iş sözleşmesinin feshi yerine 
devamlılığını sağlayan bir çalışma 
biçimi olarak tanımlanabilir. Deği-
şen şartlarda işçilerin istihdamda 
kalmasına olanak sağlamaktadır 
(Bölükbaşı, 2010: 184).  Dolayısıyla, 
kısa çalışmanın hem kriz yönetimi 
işlevi ve işsizlikle mücadelede is-
tihdam politikası olma işlevi bulun-
maktadır (Seçkin, 2015: 6).
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Kısa çalışmanın gerçekleşebil-
mesi için kısa çalışmayı gerektiren 
bir olgunun var olması gerekmek-
tedir. Bu olgu nedeni ile işveren 
işyerini tatil etmeli ya da çalışma 
süresini azaltmalıdır. Durumun 
ilgili yerlere bildirilmesi ve duru-
mun Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı’nca uygun bulunması 
kısa çalışmanın koşullarının ger-
çekleşmesi için gereklidir (Akyi-
ğit, 2018: 420-421). Kısa çalışmayı 
gerektiren bir olgunun bulunması, 
bazı zorunlu dönemlerde Yargıtay 
Kararlarında da genel kabul gören 
feshin son çare olması (ultima ra-
tio) ve işverenin kötü koşullarda da 
olsa işçileri çalıştırabilme olanağı-
nın sağlanabilmesi için önemlidir 
(Başterzi, 2005: 58).

1.1. Kısa Çalışmayı Gerektiren 
Bir Olgu Bulunmalı
Kısa çalışmanın gerçekleşmesi 

için işvereni ya da işyerini etkile-
yen genel bir ekonomik kriz, sek-
törel ya da bölgesel bir kriz yahut 
zorlayıcı bir nedenin varlığı şarttır. 
Kısa çalışmaya yol açan olgunun 
işverenden kaynaklanmaması ge-
rektiği vurgulanmaktadır (Akyiğit, 
2018: 421). “Kısa Çalışma Yönet-
meliği” (KÇY) nde1

1, işverenin genel 
1 30.04.2011 tarihli ve 27920 sayılı Resmi Gazete’de 
yayınlanan Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği 
Hakkında Yönetmelik, 9.11.2018 tarihli ve 30590 sa-
yılı Resmi Gazete’de yayınlanan Kısa Çalışma ve Kısa 
Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelikte Değişiklik 
Yapılmasına Dair Yönetmelik ile değişiklik yapılmıştır.

ekonomik, sektörel ya da bölgesel 
kriz ile zorlayıcı sebeplerin işyerine 
etkilerini ve zorlayıcı sebebin ne ol-
duğunu belirtmesi gerekmektedir. 

Genel ekonomik krize daya-
nan kısa çalışma taleplerinde 
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
Bakanlığı’nın bu talep öncesi bir 
açıklama yapmış olması gerek-
mektedir. Böyle bir açıklık beyanı 
bulunmuyorsa, tespit edilen baş-
vurular daha başından sebep yö-
nünden ve içerik incelemesinden 
geçirilmeden reddedilecektir. Ba-
kanlıkça getirilen açıklama son-
rasında ekonomik kriz dolayısıyla 
işyerinin etkilendiğini düşünen iş-
veren Kuruma başvuru yapabile-
cektir. Bu durumda Kurum, yapılan 
başvuruyu müfettişlerine denetle-
tecek ve uygunluk tespiti yapacak-
tır. Uygunluk değerlendirmesinin 
olumlu olması durumunda işveren 
kısa çalışma yaptırabilecektir (Ay-
dın, 2009: 34). 

Zorlayıcı sebebin tanımı ise Yö-
netmelikte; “işverenin kendi sevk 
ve idaresinden kaynaklanmayan, 
önceden kestirilemeyen, bunun 
sonucu olarak bertaraf edilmesine 
imkân bulunmayan, geçici olarak 
çalışma süresinin azaltılması veya 
faaliyetin tamamen veya kısmen 
durdurulması ile sonuçlanan dışsal 
etkilerden kaynaklanan dönemsel 
durumları ya da deprem, yangın, 
su baskını, heyelan, salgın hastalık, 
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seferberlik gibi durumları”, ifade 
etmektedir. Bu tanımdan anlaşıla-
cağı üzere zorlayıcı sebebin varlığı 
için gerekli olan sebepler;

•	 İşverenin kendi sevk ve idaresin-
den kaynaklanmayan bir olgu-
nun bulunması

•	Bu olgunun önceden kestirile-
memesi bunun sonucu olarak da 
ortadan kaldırılabilme olanağının 
olmaması

•	Zorunlu olarak faaliyeti kısmen 
ya da tamamen durdurması 

•	Çalışma süresini azaltmayı ge-
rektirmesi

•	Deprem, yangın, su baskını, he-
yelan, salgın hastalık ve sefer-
berlik gibi dışsal etkilerden kay-
naklanması gerekmektedir.

31.03.2004.tarihli ve 25419 sayılı 
Resmi Gazete’de yayınlanan “Kısa 
Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği-
ne İlişkin Yönetmelik”,  işverenin 
genel ekonomik kriz veya zorlayıcı 
sebeplere dayalı kısa çalışma ta-
lebinin uygunluğunun Bakanlık-
ça tespiti ile işçilere kısa çalışma 
ödeneği ödenmesine ilişkin usul ve 
esaslar düzenlenmiştir. Kısa çalış-
ma Kanunun uygulama konulduğu 
2004 yılında işlerlik kazanamaya-
rak etkisiz kalmıştır. Bu dönemde 
17 işveren kısa çalışma talebinde 

bulunmuş ve bu talepleri redde-
dilmiştir. 2005 yılından 2008 yılı-
na kadar kısa çalışma ödemeleri 
kuş gribi, yangın, sel gibi “zorlayıcı 
nedenler” kapsamında gerçekleş-
tirilirken, 2008 yılından itibaren 
ödemeler “ekonomik kriz” kap-
samında yapılmaya başlanmıştır 
(Ekmekçi, 2009: 47; Seçkin, 2015: 
76). 2020 yılına geldiğimizde ise 
yine Koronavirüs Salgını nedeni ile 
“zorlayıcı nedenler” kapsamında 
ödemeler yapılmaktadır.

1.2. İşveren Zorlayıcı Olgu Nede-
ni ile İşyerini Tatil Etmeli ya da 
Çalışma Süresini Azaltmalı
Kısa çalışma, kısa çalışmayı or-

taya çıkaracak bir olgu ile gerçek-
leştirilebilmekte, ancak sadece ol-
gunun varlığı yeterli olmamaktadır. 
Aynı zamanda işveren ya da işyeri-
ni etkileyen bir olgu olması gerek-
mektedir. Bu etkilenme, “işyerinde 
faaliyetin kısmen ya da tamamen 
durması ya da durdurulması” şek-
linde olabileceği gibi “işyerindeki 
haftalık çalışma süresinin önemli 
ölçüde azaltılması” şeklinde de ola-
bilmektedir. Faaliyetin tamamen 
durdurulması, işyerinin bazı bö-
lümlerindeki işçilerin ücretsiz izne 
çıkarılması anlamını vermektedir. 
Kısmi olarak faaliyetin durdurul-
masında ise, vardiya ya da bölüm 
tatili olarak gerçekleştirilmektedir 
(Akyiğit, 2018: 421). İşyerinde faali-
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yetin en az dört hafta süre ile dur-
ması gerekmektedir. 

İşyerindeki çalışma süresinin 
önemli ölçüde azaltılmasında, iş-
yerinin belirli bir kısmı ya da tama-
mında işçilerin çalışma sürelerinin 
geçici olarak bir miktar düşürül-
mesi şeklinde uygulanmaktadır. 
Kısa çalışma uygulaması için ça-
lışma süresinin bir miktar düşü-
rülmesinin ne anlama geldiği “Kısa 
Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği 
Hakkında Yönetmelik” ile düzen-
lenmiştir2. Buna göre, “4447 sayılı 
Kanunun Ek 2. Maddesinde sayı-
lan gerekçelerle3;işyerinde uygu-
lanan çalışma süresinin, işyerinin 
tamamında veya bir bölümünde 
geçici olarak en az üçte bir oranın-
da azaltılmasını veya süreklilik ko-
şulu aranmaksızın en az dört hafta 
süre ile faaliyetin tamamen veya 
kısmen durdurulmasını” ifade et-
mektedir. Buna göre işyerinde uy-
gulanan haftalık çalışma süresinin 
en az üçte bir oranında azaltılması 
halinde önemli bir azaltmanın var-
lığı kabul edilmektedir. Örneğin 
haftada 6 gün çalışılan bir işyerinde 
4 gün ve daha az çalışma yapılma-
sı çalışma süresinin 1/3 oranında 
azaltılması anlamına gelmektedir.

İşveren işyerinde çalışma süre-
sini önemli ölçüde azaltmış, ancak 
2 30.04.2011 tarihli ve 27920 sayılı Resmi Gazete’de ya-
yınlanan Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hak-
kında Yönetmelik. 
3 RG-9.11.2018-30590 sayılı Kanun ile madde eklen-
miştir.

faaliyeti durdurmamışsa, bu du-
rumda kısa çalışma ödeneği, azal-
tılan kısmı tamamlayacak düzeyde 
olmaktadır (Aydın, 2009: 36). Diğer 
yandan işletmede faaliyetin kıs-
men ya da tamamen durması ara-
sında fark bulunmaktadır. Kısa ça-
lışma ödeneği, faaliyetin tamamen 
durması durumunda çalışan bütün 
işçileri, kısmen durdurulması ha-
linde ise durdurulan bölümde çalı-
şan işçileri kapsayacaktır (Canikli-
oğlu, 2005: 500).

1.3. İşverenin Kısa Çalışma Du-
rumunu İlgili Yerlere Bildirmesi 
ve Bakanlıkça Talebin Uygun 
Bulunması
Kısa çalışma yapılmasını ta-

lep eden işveren, Türkiye İş Ku-
rumu’nun il ve ilçelerde kurulu 
birimlerine ve varsa toplu iş söz-
leşmesi tarafı olan işçi sendikasına 
yazılı bildirimde bulunmaktadır. İş-
veren bildiriminde zorlayıcı sebe-
bi ve işyerine etkilerini belirterek, 
kısa çalışma yaptırılacak işçilere 
ait bilgileri Türkiye İş Kurumu’na 
teslim ederek, kısa çalışma bildi-
rimini yapmaktadır. İşverenin kısa 
çalışma talebi Kurum tarafından 
değerlendirilmektedir. Türkiye İş 
Kurumu Yönetim Kurulu durumu 
değerlendirerek karar vermek-
tedir. Türkiye İş Kurumu Yönetim 
Kurulu’nun olumlu kararı kısa ça-
lışmaya geçebilmek için şarttır.
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1.4. Kısa Çalışma Ödeneğine 
Hak Kazanma
Kısa çalışmaya başlayan işçiler 

ya normal çalışma süresinden daha 
az çalışmakta ya da kısa çalışma 
süresince çalışmamaktadır. Bu sü-
rede işçilere ücret ödenmemekte; 
Türkiye İş Kurumu tarafından kısa 
çalışma ödeneği ödenmektedir. 
Ödeneğe hak kazanabilmek için 
ise, kısa çalışmanın belli bir süre 
devam etmesi, işçinin işsizlik öde-
neğine hak kazanma koşullarını 
sağlaması ve ödenek için Türkiye 
İş Kurumu’na başvurmak yeterli 
görülmektedir (Akyiğit, 2018: 422-
423).

1.5. Kısa Çalışma Belli Bir Süre 
Devam Etmeli
Ödeneğe hak kazandıracak 

kısa çalışma en çok üç ayı aşma-
mak üzere kısa çalışma süresi ka-
dar ödenmektedir. Kısa çalışma 
ödeneğinin süresini altı aya kadar 
uzatmaya ve işsizlik ödeneğinden 
mahsup edilip edilmeyeceğini be-
lirlemeye Cumhurbaşkanı yetkili 
kılınmıştır (4447 sayılı Kanun ek 
madde 2). Dolayısıyla altı aydan 
daha fazla süre ile kısa çalışma 
ödeneği verilmesi söz konusu de-
ğildir.

Kısa çalışma ödeneği işyerinde 
uygulanan haftalık çalışma süre-
sini tamamlayacak şekilde, çalı-
şılmayan süreler için aylık olarak 

hesaplanmaktadır. Kısa çalışma-
nın ne zaman yapılacağı işin niteliği 
dikkate alınarak işverence belir-
lenmektedir. Zorlayıcı sebeplerle 
işyerinde kısa çalışma yapılması 
durumunda ödemeler 4857 sayılı 
İş Kanunu’nun 24. maddesinin III. 
bendinde ve 40. maddesinde ön-
görülen bir haftalık süreden sonra 
başlamaktadır (KÇY, m.7). Bir haf-
tayı aşan zorlayıcı sebeplerle hiç 
çalıştırılmayan işçilere yalnızca bir 
hafta için yarım ücret ödenmekte-
dir (İş K. m.24/III, 40). Kısa çalışma 
ödeneği de bu bir haftalık sürenin 
bitiminden sonra başlamaktadır. 
Ayrıca daha önce ekonomik sebep-
lerle kısa çalışmadan yararlanan 
işyerleri koronavirüs nedeni ile CO-
VID-19 kapsamında kısa çalışma-
dan yararlanabilmektedir (İŞKUR, 
2020).

1.6. İşçinin İşsizlik Ödeneğine 
Hak Kazanma Koşullarını Sağ-
lamalı
Kısa çalışma yaptırılan işçinin 

kısa çalışma ödeneğinden yararla-
nabilmesi için iş sözleşmesinin fes-
hi koşulu dışında çalışma süresi ve 
prim ödeme bakımından işsizlik si-
gortasına hak kazanma şartlarının 
sağlanması gerekmektedir (4447 
sayılı Kanun ek madde 2). Ancak 26 
Mart 2020 tarihli Resmi Gazete’de 
yayınlanan 7226 sayılı Bazı Kanun-
larda Değişiklik Yapılmasına Dair 
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Kanun gereğince 30.06.2020 tarihi-
ne kadar geçerli olmak üzere geçici 
23. madde ile yeni bir düzenleme 
yapılmıştır. 

Tablo 1. İşsizlik Ödeneğine Hak Kazanma Şartları
İşsizlik Sigortasına Hak 

Kazanma Şartları
30 Haziran 2020 Tarihine Kadar 

Geçerli Olacak Düzenleme
Son üç yıl içerisinde en az 600 

gün sigortalı olarak çalışmak
Son üç yıl içerisinde 450 gün 

sigortalı olarak çalışmak
İşten ayrılmadan önceki son 

120 gün prim ödeyerek sürekli 
çalışmış olmak

Kısa çalışma başlama tarihin-
den önce son 60 günü prim öde-
yerek çalışmış olmak

Türkiye İş Kurumu’na başvu-
rarak iş aramaya hazır olduğunu 
kaydettirmek

İşçinin kısa çalışmaya tabi 
tutulması4

İşsizlik Sigortasına hak kazan-
ma şartları aynı zamanda kısa ça-
lışma için başvurunun bir şartıdır. 
Ancak ortaya çıkan virüs salgınının 
neden olduğu zorlayıcı sebepler, 
işletmelerin işçileri ücretsiz izne 
çıkarmasına neden olmaktadır. 
Bunu için kısa çalışma ödeneğine 
hak kazanma şartları hafifletilmiş 
ve daha çok işçinin kısa çalışma 
ödeneğinden faydalanabilmesinin 
önü açılmıştır. Buna göre 30 Hazi-
ran 2020 tarihine kadar geçerli ol-
mak üzere, yeni bir düzenlemeye 
gidilmiştir. Son üç yıl içerisinde en 
az 600 gün sigortalı olarak çalışmış 
olma şartı, 450 güne indirilmiştir. 
Benzer şekilde işten ayrılmadan 
önceki son 120 gün prim ödeye-

rek sürekli olarak 120 gün çalışmış 
olma şartı ise, son 60 günü prim 
ödeyerek çalışmış olma şartı şek-
linde değiştirilmiştir.  Bu şartları 

taşımayanlar ise, kısa çalışma sü-
resini geçmemek koşulu ile son 
işsizlik ödeneği hak sahipliğinden 
kalan süre kadar kısa çalışma öde-
neğinden yararlanmaya devam 
edebilmektedir. 30 Haziran’a ka-
dar geçerli olacak bu düzenleme 31 
Aralık tarihine kadar Cumhurbaş-
kanı tarafından gerekli görülürse 
uzatılabilecektir5. Kayalı Çetinkaya 
(2014: 435), işsizlik ödeneğinden 
kalan sürenin, kısa çalışma öde-
neğinden yararlanacak süre olarak 
değerlendirilmesi iki düzenleme-
nin birbiri içerisine geçmek olarak 
4  Kısa çalışma ödeneğine işveren işyerinin faydalan-
ması için başvuruda bulunmakla birlikte, ödenekten 
çalışmadığı süreler için şartları sağlayan işçinin ken-
disi faydalanmaktadır.
5 26.03.2020 tarihli 31080 (Mükerrer) sayılı Remi Ga-
zete.
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değerlendirildiği üzerinde dur-
maktadır. Kısa çalışma süresince 
iş akdinin feshedilmediği ve askıda 
kaldığı, ancak işsizlik ödeneğine 
hak kazanabilmek için iş akdinin 
feshinin gerektiği üzerinde durul-
maktadır. Bu noktada da kısa ça-
lışma ödeneğinin işçi bakımından 
bir anlam ve önemi kalmadığı be-
lirtilmektedir. Buna göre kısa çalış-
manın işçi bakımından önemli hale 
gelmesi ve işverenin riski yüklen-
mesi için, kısa çalışma ödeneğinin 
süresinin bitmesinden sonra işsiz-
lik ödeneğine ilişkin sürenin baş-
laması gerektiği ifade edilmektedir 
(Kayalı Çetinkaya, 2014: 435) . 

1.7. Türkiye İş Kurumu’na Baş-
vurulmalı
Kısa çalışma ödeneği için Tür-

kiye İş Kurumu’na başvurulma-
sı ve Türkiye İş Kurumu Yönetim 
Kurulu’nun olumlu karar vermesi 
gerekmektedir. Günlük kısa ça-
lışma ödeneğinin miktarı işçiler 
için uygulanan aylık asgari ücretin 
brüt tutarının yüzde 150’sini geçe-
memekle birlikte, son on iki aya ait 
prime esas kazançları dikkate alı-
narak günlük ortalama brüt ücreti-
nin yüzde 60’ı kadardır. Kısa çalış-
ma ödeneği alındığı süre içerisinde 
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Ge-
nel Sağlık Sigortası Kanunu gereği 
ödenecek olan sigorta primi, İşsiz-
lik Sigortası Fonu tarafından Sosyal 

Güvenlik Kurumu’na aktarılmak-
tadır. Kısa çalışma ödeneğinden 
yararlanan işçi, işsizlik sigortasın-
dan yararlanmak için 4447 sayı-
lı İşsizlik Kanunu’nda öngörülen 
koşullar gerçekleşmeden işsiz ka-
lırsa, kısa çalışma ödeneğini aldığı 
süre düşüldükten sonra hak ettiği 
işsizlik ödeneği süresini doldurun-
caya kadar işsizlik ödeneğinden 
yararlanmaktadır (KÇY, m.7). Kısa 
çalışmanın ve kısa çalışma öde-
neğinin yılda bir defa olacağına 
yönelik bir sınırlama olmamakta 
birlikte, aranan yasal koşullar sağ-
landıktan sonra bir yıl içerisinde 
birden çok kez de hak kazanılabil-
mektedir (Akyiğit, 2018: 423).

2. KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ
Kısa çalışma ödeneğinin genel 

ilkelerinin ortaya konulması ve uy-
gulamadaki diğer hususlara ilişkin 
değerlendirmeleri de yer vermek 
doğru olacaktır.
•	Günlük kısa çalışma ödeneğinin 

miktarı sigortalının prime esas 
kazançlarının son on iki ayı dik-
kate alınarak hesaplanan günlük 
ortalama brüt tutarının yüzde 
60’ı olacaktır ve her halükarda 
aylık asgari ücretin brüt tutarının 
yüzde 150’sini geçemeyecektir.

•	Yapılacak ödeme kısa çalışmanın 
süresi kadar olup, 3 ayı aşamaz. 

•	 İşyerlerinde zorlayıcı sebeplerle 
yapılan kısa çalışmada, ödeme-
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ler 4857 sayılı İş Kanunu’nun 24. 
maddesinin (III) numaralı bendin-
de ve 40. Maddesinde öngörülen 
bir haftalık süreden sonra başlar.

•	Kısa çalışma ödemesi alınan süre 
için 5510 sayılı Sosyal Sigortalar 
ve Genel Sağlık Sigortası gere-
ği ödenecek sigorta prim İşsizlik 
Sigortası Fonu tarafından Sosyal 
Güvenlik Kurumu’na aktarılır.

•	Kısa çalışma ödeneği, işyerinde 
uygulanan haftalık çalışma süre-
sini tamamlayacak şekilde aylık 
olarak ödenmektedir.

•	Kısa çalışma ödeneği nafaka 
borçları dışında haciz ya da baş-
kasına devir ve temlik edileme-
mektedir (Yön. m. 7).

Kısa çalışma ödeneğinin mik-
tarı 4857 sayılı İş Kanunu’nun 39. 
maddesinin atfıyla, 2020 yılı için 
01.01.2020-31.12.2020 tarihleri 
arasında asgari ücret brüt 2.943 
TL olarak belirlenmiştir. Günlük 
brüt asgari ücret ise 98,10 TL’dir. 
Asgari ücretle çalışan bir işçinin 
prime esas kazançlarının son on 
iki ayının ortalaması yine 2.943 
TL’dir. Bu durumda asgari ücretle 
çalışan bir işçinin alabileceği kısa 
çalışma ödenek miktarı 1.765,80 
TL (2.943 TL’nin yüzde 60’ı) ola-
caktır. En yüksek kısa çalışma 
ödeneği ise asgari ücretin brüt tu-
tarının yüzde 150’sini geçemeye-
ceğine göre, en yüksek 4.414,50 
olacaktır. Ancak bu rakamdan 

damga vergisi miktarı düşüle-
cektir. Bu durumda kısa çalışma 
ödeneği işçinin prime esas ka-
zancı dikkate alınmak sureti ile en 
az net 1.752,40 TL, en fazla ise net 
4.380,99 TL olacaktır. Kısa çalış-
ma ödeneği alacak işçiler 1.752,40 
TL-4.380,99 TL arasında net bir 
ödeme alacaktır.

Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma 
Hakkında Yönetmelik gereğince 
bazı hallerde kısa çalışma ödeneği-
nin kesilmesi söz konusudur.
•	Kısa çalışma ödeneği devam 

eden işyerlerinde, işverenin öde-
nek alan işçilerin çalışma süreleri 
ile ilgili hatalı bilgi ve belge ver-
mesinin iş müfettişlerince tespit 
edilmesi (Yön. m.8)

•	Kısa çalışma ödeneği alanların 
işe girmesi

•	Yaşlılık aylığı almaya başlaması
•	Herhangi bir sebeple silahaltına 

alınma
•	Kanundan doğan çalışma nedeni 

ile işinden ayrılması hallerinde
•	Geçici iş göremezlik ödeneğinin 

başlaması durumunda geçici iş 
göremezliğe sebep olan konunun 
sağlık raporunun başladığı tarih 
itibari ile kısa çalışma ödeneği 
kesilecektir (Yön. m.9).

Kısa çalışma ödeneğinin kesil-
mesine neden olacak düzenlemeler 
açıkça belirtildiği için, bu maddeleri 
yorum yolu ile genişletme imkânı 
bulunmamaktadır. Bu çerçevede 
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işçilerin, kendi ad ve hesabına ba-
sit bir ekonomik faaliyette bulun-
ması, malullük ve ölüm aylığına 
veya sürekli iş göremezlik gelirine 
hak kazanması durumlarında kısa 
çalışma ödeneğinin kesilmesi söz 
konusu olmayacaktır. Bu durum-
da kısmi süreli çalışan bir işçinin 
bir başka işyerinde aynı dönemde 
yaptığı bir başka işten gelir elde et-
mesi, kısa çalışma ödeneğinin ke-
silmesini gerektirmeyecektir (Ay-
dın, 2009: 37). 

Yönetmeliğin 11. maddesinde 
“Kısa çalışmanın erken sona erme-
si” maddesi başlığı altında, “işvere-
nin ilan ettiği süreden önce normal 
faaliyetine başlamaya karar ver-
mesi durumunda, Kurum birimine 
varsa toplu iş sözleşmesi tarafı işçi 
sendikasına ve işçilere altı işgünü 
önce yazılı olarak bildirmek zo-
rundadır. Bildirimde belirtilen tarih 
itibari ile kısa çalışma sona erer” 
düzenlemesine yer verilmiştir. Bu 
düzenleme gereğince de kısa çalış-
ma ödeneği kesilmektedir. 

Kısa çalışma ödeneğinden ya-
rarlanma süresi en çok üç ay olarak 
belirlenmiş ve altı aya kadar uzat-
maya da Cumhurbaşkanı yetkili 
kılınmıştır. Kısa çalışma ödeneğin-
den üç aylık ya da altı aylık yarar-
lanma süresi işçiye değil işletmeye 
ilişkin olduğu belirtilmektedir (Ek-
mekçi, 2009: 56).

2.1. Kısa Çalışmanın Fesih Hak-
larına Etkisi
İşyerinde faaliyetin kısmen ya 

da tamamen durdurulması iş söz-
leşmesinin Kanundan kaynak-
lanan bir durumdan askıya alın-
ması anlamına gelmektedir. Kısa 
çalışmaya gidilmesi ile işçilerin iş 
sözleşmeleri askıda kalmaktadır. 
Ancak kısa çalışma son bulduktan 
sonra askı hali kendiliğinden sona 
ermektedir. Buna karşılık kısa ça-
lışma süresi dolmasına rağmen iş-
başı yapılamamış ve ücretsiz izine 
geçilmiş ise, bu defa da iradi bir askı 
hali ortaya çıkmaktadır. İradi askı 
hali ücretsiz izin olarak değerlendi-
rilebilir ki bu durum da işçinin ona-
yına bağlıdır. Askı döneminde işve-
ren İş Kanunu’nun 24. maddesinin 
III bendi ve 25. maddesinin III. ben-
dine göre zorlayıcı sebepler halinde 
iş sözleşmesinin askıda olduğu bir 
haftalık bekleme süresinde işveren 
işçiye her gün için yarım ücret öde-
mektedir (Kayalı Çetinkaya, 2014: 
452).

Kısa çalışmanın çalışma süre-
sinin azaltılması şeklinde uygu-
lanmasında ise sözleşmenin askı 
halinden söz edilemeyecek, iş söz-
leşmesinin koşullarında esaslı bir 
değişikliğe gittikleri kabul edile-
cektir (İş K. m. 22). Çalışma saatle-
rinin azaltılması şeklinde uygula-
nan kısa çalışma uygulamasında 
uygulamayı kabul etmeyen işçi yö-
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nünden 4857 sayılı İş Kanunu’nun 
22. maddesinin işletilmesi müm-
kün olacaktır. İş Kanunu’nun ilgili 
maddesi, “İşçi değişiklik önerisini 
bu süre içinde kabul etmezse, işve-
ren değişikliğin geçerli bir nedene 
dayandığını veya fesih için başka 
bir geçerli nedenin bulunduğunu 
yazılı olarak açıklamak ve bildirim 
süresine uymak suretiyle iş söz-
leşmesini feshedebilir” şeklinde 
düzenlenmiştir. Dolayısıyla gerek 
çalışma sürelerinin azaltılması ge-
rekse de faaliyetin kısmen ya da 
tamamen durdurulması biçimin-
deki kısa çalışmalarda fesih sebebi 
olarak kabul edilmesi görüşü bu-
lunmaktadır (Aydın, 2009: 37; Ak-
yiğit, 2004: 20; Aksi görüş Canik-
lioğlu, 2005: 522). İşçi kısa çalışma 
ödeneğinden yararlanırken de, iş 
sözleşmesinin kıdem tazminatına 
hak kazandıracak şekilde, işçi tara-
fından askerlik veya evlilik neden-
leriyle ya da işçinin ölümü nedeni 
ile sona ermesi mümkündür. Böyle 
bir durumda da, kıdem tazmina-
tı hesabı işçinin işverenden aldığı 
son ücret üzerinden yapılacak, kısa 
çalışma ödeneği miktarı üzerinden 
yapılması mümkün olmayacaktır 
(Ekmekçi, 2009: 58). Mollamahmu-
toğlu ve ark. Kısa çalışmanın kay-
nağına göre bir ayrıma gitmektedir. 
Eğer kısa çalışma zorlayıcı neden-
lerle yapılıyorsa, üç aylık süre bit-
mesine rağmen zorlayıcı nedenler 

devam ettiği sürece iş sözleşmesi 
askı hali devam edecektir. Eğer kıs 
çalışma genel ekonomik kriz ne-
deni ile yapılıyorsa üç aydan sonra 
askı hali sona erecek ve işverenin 
ücret ödeme yükümlülüğü ve te-
merrüd söz konusu olabilecektir 
(Mollamahmutoğlu, Astarlı ve Bay-
sal, 2014: 772-777).

SONUÇ
Kısa çalışma ve kısa çalışma 

ödeneğinin temel amacı, işçinin 
kendi kusurundan kaynaklanma-
yan olaylardan dolayı uğradığı gelir 
kaybını telafi edebilmek ve işvere-
ne ek bir maliyet getirmeden işte 
kalabilmesine olanak sağlamaktır. 
Kısa çalışma uygulamaları işgücü-
nün korunması gereğinin bulundu-
ğu dönemlere özgü (Alpagut, 2006: 
41), etki gücü yüksek (Köstekli, 
2011: 16), işsizliği önlemeye hizmet 
eden bir politika (Akarçay Gürbüz 
ve Ulus, 2010: 124) aynı zamanda 
işçinin işini korumasında etkili bir 
sosyal güvenlik aracı (Caniklioğlu 
ve Özkaraca, 2009: 649) olarak işçi 
çıkarmaların önüne geçme nokta-
sında önemli katkılar sağlamak-
tadır. Kısa çalışmanın özünde ge-
nel ekonomik kriz ya da zorlayıcı 
nedenlerle işletmelerin içine düş-
tüğü ekonomik sıkıntıdan devlet, 
sigortalı işçi ve işveren üçgeninde 
aşılması için oluşturulan bir sistem 
olgusu yatmaktadır (Caniklioğlu, 
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2011: 6).  Böylece normal koşullar-
da işverenin katlanması gereken 
işletme risklerine işçi ve devlet 
birlikte katlanarak, işverenin iş-
letmeyi ayakta tutabilmesi ve işçi 
çıkarmaların önüne geçebilmek 
amaçlanmaktadır.

Kısa çalışma koşullarının dü-
zenlenmesi ve kısa çalışama öde-
neğine ilişkin düzenlemeler 2003 
tarihli İş Kanunu ile başlamıştır. 
Son olarak ise COVID-19 olarak 
anılan Koronavirüs kaynaklı virüs 
salgını dolayısıyla zorlayıcı sebep-
ler gerekçesi ile düzenlemeye gi-
dilmiştir. 30 Haziran 2020 tarihi-
ne kadar geçerli olmak üzere kısa 
çalışma ödeneğine hak kazanma 
şartları kolaylaştırılmıştır. Buna 
göre, son üç yıl içerisinde en az 600 
gün sigortalı olarak çalışmış olma 
şartı, 450 güne indirilmiştir. Ben-
zer şekilde işten ayrılmadan önceki 
son 120 gün prim ödeyerek sürekli 
olarak 120 gün çalışmış olma şartı 
ise, son 60 günü prim ödeyerek ça-
lışmış olma şartı şeklinde değişti-
rilmiştir.  Günlük kısa çalışma öde-
neğinin miktarı sigortalının prime 
esas kazançlarının son on iki ayı 
dikkate alınarak hesaplanan gün-
lük ortalama brüt tutarının yüz-
de 60’ı olacaktır ve her halükarda 
aylık asgari ücretin brüt tutarının 
yüzde 150’sini geçemeyecektir. 
Bu durumda kısa çalışma ödene-
ği miktarı, 1.752,40 TL-4.380,99 TL 

arasında net bir ödeme olacaktır.
Kısa çalışma ödeneğinden fay-

dalanma koşulları kolaylaştırıl-
mıştır, ancak mevcut sigorta primi 
yeterli olmayan işçiler ödeneğe 
başvuramamaktadır. Dolayısıyla 
ödenek sigorta süresine bakılmak-
sızın herkese verilmemektedir. Bu 
durumda zorlayıcı nedenlerle iş-
letmelerin geçtiği kısa çalışmadan 
yararlanamayan işçiler gelir gü-
vencesinden yoksun kalabilmek-
tedir. Kısa çalışma ödeneğinde iş-
çinin ödeneğe hak kazanamaması, 
işçinin sınırlı da olsa gelir güvence-
sinden yoksun kaldığı ve üç ay bo-
yunca ödenek alamayan işçilerin 
menfaat dengesinin kurulamaya-
cağı açıktır. Diğer yandan mevcut 
hükümler gereği kısa çalışma yapı-
lırken, işçilerin primleri ödenmek-
tedir. Ödenek alan işçiler için, öde-
nek alınan süre içerisinde İşsizlik 
Sigorta Fonu tarafından 5510 sayılı 
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık 
Sigortası Kanunu gereği ödenecek 
sigorta primi, Sosyal Güvenlik Ku-
rumu’na aktarılmaktadır. Ödenek 
alamayan işçilerin bu primleri dahi 
ödenememektedir. 

Çalışma yaşamında işçi ve işve-
ren korunması için önemli bir yere 
sahip olan kısa çalışma uygula-
masının daha etkin bir yere sahip 
olabilmesi için, yaralanma koşul-
larının daha fazla kolaylaştırılması 
önem taşımaktadır. Çalışma koşul-
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larının öngörülmediği hükümlere 
yer vermek, işçiyi koruma ilkesi 
kapsamında işçinin kazanımını 
arttıracaktır (Endes, 2017: 118). Bu 

sayede, işçinin kendisinden kay-
naklanmayan durumlardan mağ-
duriyeti biraz da olsa giderilebile-
cektir. 
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ÖZ
Bu çalışmada endüstri ilişkile-

ri sisteminin önemli aktörlerinden 
olan sendikaların yayınladığı aka-
demik dergiler bibliyometrik olarak 
analiz edilmektedir. Makale, tez ve 
benzeri yayınların yazar sayısı, yıl-
lara göre konu dağılımı, çalışmaya 
katkıda bulunan yazarların alanları, 
kullanılan kaynakça gibi çeşitli öl-
çütler bakımından incelenmesine 
dayalı olan bibliyometrik analiz son 
yıllarda çeşitli dergilerin ve lisan-
süstü çalışmaların incelenmesinde 
sıkça kullanılmaya başlanmıştır. 

Bibliyometrik analiz, inceleme 
alanına alınan yayınların daha ge-
niş çevrelerce görünür olmasını 
sağlarken, ciddi bir kolektif emek 
gerektiren akademik yayıncılık fa-
aliyetlerinin etkinlik ve verimliliği-
ne de katkıda bulunmaktadır.

Sendikaların dergi yayıncılığını 

tercih etmelerinin çeşitli nedenle-
ri bulunmaktadır. Bu nedenlerden 
en önemlisi eğitim ve güncel bilgi-
lerin özellikle işçi eğitimleri ve işçi 
eğitimlerini gerçekleştiren sendika 
uzmanlarınca takip edilebilmesini 
sağlamaktır. Çalışma kapsamında 
Türkiye’de sendikalar tarafından 
çıkarılan akademik dergiler ana-
liz edilmektedir. Bu bağlamda işçi 
sendikaları tarafından çıkarılan 
akademik dergiler bibliyometrik 
olarak incelenmiştir. 

Yapılan inceleme sonucunda 
sendika dergilerinin yazarlara ka-
riyer ilerlemelerini sağlayan bir ya-
yımcılık zemini oluşturmuş olduğu 
söylenebilir. Sendikaların sahip 
oldukları farklı ideolojilerin yayım 
faaliyetlerinde belirgin bir ayrım-
laşmaya yol açmadığı söylenebi-
lir. Genel olarak işçi sendikalarının 
dergi yayımcılığı faaliyetlerinin 
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doğrudan ve dolaylı maliyetlerini 
üstlenerek akademisyenlere des-
tek olduğu söylenebilir.

Genel olarak beş işçi sendikası 
dergisinde yayımlanan çalışmalar 
dikkate alınırsa uygulama örnek-
leri ve alan araştırması içeren ça-
lışmaların az olduğu görülmektedir. 
Bu bağlamda akademik dergilerin 
işçi eğitimi alanında doğrudan işçi-
lere yönelik olmadığı ancak sendi-
ka uzmanlarınca takip edilerek işçi 
eğitimi alanında dolaylı yönden fay-
da sağladığı düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Sendika 
Eğitim, Sendika Dergileri, Nitel 
Analiz, Bibliyometri.

BIBLIOMETRIC ANALYSIS OF 
THE ACADEMIC JOURNALS 
PUBLISHED BY THE TRADE 
UNIONS IN TURKEY

ABSTRACT 
In this study, peer-reviewed 

academic journals published by 
trade unions, one of the important 
actors of the industrial relations 
system, are analyzed bibliometri-
cally. Bibliometric analysis based 
on various criteria such as analysis 
of articles, theses and other similar 
publications according to the num-
ber of authors, the topic distributi-
on by year, the fields of contributing 
authors, and bibliographies etc. has 
been used frequently for analysis of 
various journals and graduate stu-

dies in recent years. 
Bibliometric analysis ensures 

that publications in the field of re-
view are visible to wider circles as 
well as contributing to the effecti-
veness and efficiency of scholarly 
academic publishing activities that 
require considerable collective ef-
fort.

There are several reasons why 
trade unions prefer journal publis-
hing. The most important of these 
reason is to ensure that training 
and current information can be fol-
lowed up especially by worker tra-
ining and union experts who carry 
out worker training. The study aims 
to assess peer-reviw journals pub-
lished by trade unions in Turkey. In 
this context, peer-reviewed acade-
mic journals were examined biblio-
metrically.

As a result of the examination, it 
can be said that union peer-review 
journals have created a publishing 
ground that enables authors to ad-
vance their careers. It can be said 
that the different ideologies owned 
by the trade unions do not lead to a 
distinct differentiation in the publi-
cation activities. In general, it can be 
said that trade unions support aca-
demics by undertaking the direct 
and indirect costs of journal publis-
hing activities.

Considering the studies pub-
lished in five trade union journals 
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in general, it is seen that there are 
few articles containing application 
examples and field research. In this 
context, it is thought that peer-re-
view journals are not directly rela-
ted to worker education, but they 
are followed by trade union experts 
and indirectly benefit workers in 
the field of training.

Keywords: Trade Union Educati-
on, Trade Union Publications, Quali-
tative Analysis, Bibliometry.

GİRİŞ
Üretilen bilginin faydası, geniş 

çevrelerce takip edilen ve oku-
nan yayınlara dönüşmesi ile doğru 
orantılı olarak artmaktadır. Bu bağ-
lamda gazete, dergi, kitap, broşür 
vb. yayınlar; üretilen bilginin payla-
şılmasında, arşivlenmesinde, daha 
sonraki çalışmalar için kullanılabilir 
bir şekilde veri tabanlarında yer al-
masında son derece önemlidir. Bilgi 
üretme sürecinin birikimli doğası 
fikirlerin yazılı hale gelmesi ve pay-
laşılması ile daha kalıcı olmaktadır. 
Genel amaçlı yayınlar bakımından 
geçerli olan bu özellikler akademik/
bilimsel bilginin yayınlanması, pay-
laşılması ve tartışılması söz konu-
su olduğunda daha da önemli hale 
gelmektedir. Toplumların gelişme-
leri ve kalkınmaları sahip oldukları 
doğal kaynaklar, dünya ekonomisi 
içindeki konumları, bilim ve tekno-
loji yatırımlarının düzeyi kadar üre-

tip paylaşabildikleri bilimsel bilgiyle 
de doğrudan ilişkilidir. 

Bilimsel bilgi üretiminde “bilgi-
yi ortaya koyanlar”, “paylaşanlar” 
ve “kullananlar” arasında geçişli 
ve etkileşimli bir süreçten söz edil-
mektedir. Bu süreçte yapılan araş-
tırmalar kadar önemli olan konu, 
araştırma sonuçlarının bilim çev-
releri ve ilgili kişilerle paylaşılması-
dır. Bu paylaşım kitap, tez, makale, 
bildiri sunumu, konferans katılımı, 
çalıştay vb. yollarla gerçekleşmek-
tedir. Bu bilgi paylaşım kanalları 
arasında akademik dergiler önemli 
bir yer tutmaktadır.

Araştırmacıların/akademisyen-
lerin yaptıkları araştırmaların so-
nuçlarını bilim çevreleriyle ve ilgi-
lilerle paylaşmak ve geri bildirim 
almak istediklerinde tercih ettikleri 
akademik dergilerin genel kabul 
görmüş ilkeleri, kendine özgü ku-
ralları ve işleyişi bulunmaktadır. 
Araştırmacıların orijinal çalışma ve 
deneyimlerini, yürüttükleri araş-
tırmaların sonuçlarını meslektaş-
larıyla paylaşabilmeleri için uygun 
ortam sağlayan akademik dergiler 
yazarların bilgilerini paylaşma-
larının yanı sıra kariyer ilerleme-
lerine de katkıda bulunmaktadır. 
Bu bağlamda akademik dergilerde 
yayın yapmayı tercih etmenin “bil-
giyi paylaşmak, ilgili alan uzma-
nı görüşleriyle fikir alışverişinde 
bulunmak” amacı ile “akademik 
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ilerleme için gerekli olan ölçütleri 
sağlamak/sağlayabilmek” amaç-
ları iç içe geçmektedir. Bu amaç-
lardan hangisinin ağır bastığı/bas-
ması gerektiği/beklendiği konusu 
güncel akademik yayıncılık tartış-
malarının önemli bileşenleri olan 
“yayın sayısı” “yayın niteliği” “avcı 
dergiler” gibi oluşumlarla mücade-
le edebilmenin en temel yolu nite-
likli akademik dergi yayıncılığıdır. 
Kolektif ve çoğu zaman gönüllü bir 
çabayı gerektiren akademik dergi 
yayıncılığında doğrudan ve dolay-
lı maliyetlerin karşılanabilmesi ve 
sürdürülebilirliğin sağlanması için 
kamunun ve çeşitli sivil toplum ku-
ruluşlarının desteği gerekmektedir.

Bilimsel içerikli çalışmalar için 
yayımlanması oldukça önemli bir 
boyuttur. Yayımcılık faaliyetlerinde 
derginin basılı ve/veya elektronik 
olması, açık erişim ya da ücretli/üc-
retsiz abonelik sisteminin uygulan-
ması doğrudan parasal maliyetlerin 
bileşenlerdir. Hakem süreçlerinin 
yürütülmesi, yazar ve hakemlerle 
yapılması gereken yazışmalar, ya-
yın kurulu, danışma kurulu üyeleri 
ile iletişim aşamalarda ise dolay-
lı maliyetler söz konusudur. Der-
ginin yayımlanmasından sonraki 
aşamada endekslerde yer alma, 
arşivleme gibi aşamalar akademik 
yayıncılığın niteliğini belirleyen (ya 
da bu nitelik tarafından belirlenen) 
faydaları oluşturmaktadır. Endeks-

lerde yer alma ve arşivleme süreç-
lerinde doğrudan maliyetler ortaya 
çıkabilmektedir. Özetle yayımcılık 
faaliyetlerinin doğrudan ve dolaylı, 
parasal olan ve olmayan farklı türde 
maliyetleri bulunmaktadır.

Derginin tanınırlığı, alanda say-
gın bir yer edinmesi, editörleri ya-
yın ve danışma kurulları aracılığıy-
la literatüre yön vermesi gibi dergi 
ile ilgili faydalar yanında; yazarlara 
çalışmalarını meslektaşlarıyla pay-
laşabilme, akademik kariyer ilerle-
melerinde atama şartlarını yerine 
getirebilme gibi faydalar söz konu-
sudur. Akademik kariyer ilerleme-
lerinde atama koşulunun yanı sıra 
2015 yılında başlatılan akademik 
teşvik ile yapılan ek ödemeler de 
bulunmaktadır1. Elbette burada söz 
edilen fayda ve maliyetler bir “işlet-
me olarak” dergi ile “akademik bir 
ortam olarak” dergi arasında fark-
lılaşmaktadır.    
1 6564 sayılı ve 5.11.2014 tarihli ve 14 Kasım 2014 tarihin-
de ve 29175 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yükse-
köğretim Personel Kanununda Değişiklik Yapılamasına 
Dair Kanun” isimli beş maddelik kanun ile 11/10/1983 
tarihli ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu-
na “Yükseköğretim Tazminatı” ve “Akademik Teşvik” ili 
ilgili iki ek madde eklenmiştir. 2914 sayılı Kanuna ekle-
nen üçüncü madde ile de “Ek 4 üncü maddede belirtilen 
yönetmelik dört ay içinde yürürlüğe konur. Ek 4 üncü 
maddenin birinci fıkrasına göre ilk defa akademik teş-
vik puanı hesaplanması, 2015 yılında yapılan faaliyetler 
esas alınmak suretiyle 2016 yılı için yapılır” ibaresiyle 
akademisyenler için “her bir takvim yılı için, bir önce-
ki yıl, bilim, teknoloji ve sanata katkı sağlayıcı nitelikte 
yurt içinde veya yurt dışında sonuçlandırılan proje, 
araştırma, yayın, tasarım, sergi, patent ile çalışmalarına 
yapılan atıflar, bilim kurulu bulunan uluslararası düzey-
deki toplantılarda tebliğ sunma ve almış olduğu akade-
mik ödüller esas alınarak öğretim elemanları için yüz 
puan üzerinden yıllık akademik teşvik puanı” hesapla-
narak ödemeler yapılmaya başlanmıştır (RG, 2014).
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Bu anlamda çalışmanın konu-
sunu oluşturan sendika dergileri 
söz konusu olduğunda işletmecilik 
mantığındaki fayda ve maliyetle-
rin ön planda olmadığı söylenebi-
lir. Hatta sendikalar bakımından 
eğitim ve yayıncılık faaliyetlerinde 
bulunmak temel faaliyet alanların-
dan biridir2. Gerek dünyada gerekse 
ülkemizde sendikalar tarafından 
yayımlanan akademik dergiler bu-
lunmaktadır. Araştırmaya konu 
olan işçi ve işveren sendikala-
rı dergilerinin yanında sendikalar 
akademisyen ve araştırmacıların 
bilimsel çalışmalarını basmakta ve 
dağıtımını da yapmaktadır. Sendi-
kalar yayın faaliyetlerini doğrudan 
üstelenebildikleri gibi sendika ile 
bağlantılı ama doğrudan sendika 
birimi olmayan araştırma grup ya 
da merkezleri yoluyla da bu fonksi-
yonları yerine getirebilmektedirler. 
Örneğin Avrupa Sendikalar Kon-
federasyonu’nun (ETUC) bağımsız 
araştırma ve eğitim merkezi olan 
Avrupa Sendikalar Enstitüsü (ETUI) 
tarafından çıkarılan iki akademik 
dergi bulunmaktadır3. 

Bu çalışmada;
2  Özellikle sendikaların oluşun sürecinde sendika ön-
cülerinin okumuş oldukları kitapların sendikal alanın 
oluşumunda önemli bir entelektüel zemin oluştur-
duğu görüşünden hareket edilmektedir (Yıldırmaz, 
2018). Bu bağlamda araştırmamızda sendikalar tara-
fından yayımlanan akademik dergilerin oluşturduğu 
entelektüel ortamın analiz edilmesinin de önemli ve 
fikir verici olacağı düşüncesinden hareket edilmiştir. 
3 https://www.etui.org/listing/publication?f%5B0%5D=-
publication_type%3A2498&f%5B1%5D=publication_
type%3A2499 (07.06.2020)

•	Türkiye’de akademik dergi ya-
yımlayan işçi ve işveren sendi-
kaları ve yayımladıkları dergiler 
hangileridir?

•	Türkiye’de sendikalar tarafından 
yayımlanan akademik dergilerin 
genel özellikleri nelerdir?

•	Çalışma kapsamında yer alan 
dergilerdeki makale dağılımı na-
sıldır?

•	Çalışma kapsamında yer alan 
makalelerin konu dağılımı nasıl-
dır?

•	Çalışma kapsamında yer alan 
makalelerin akademik alandaki 
yaygınlığı nasıldır?

•	Çalışma kapsamında yer alan 
makalelerin işçi eğitimi ile bağ-
lantısı nasıldır?

sorularına yanıt aranmaya çalı-
şılmıştır. 

Bu sorulardan ilk ikisi dergilerin 
bibliyometrik analizi ile izleyen so-
rular ise makalelerin yoğunlaştığı 
anahtar kelimeler, yazarları ve kay-
nakçaları kapsamında yanıtlanma-
ya çalışılmıştır. 

Sendikalar bilimsel-hakemli- 
akademik dergi yayıncılığı faaliye-
tinde, sınırlarını birbirinden ayır-
manın oldukça zor olduğu “işçi 
eğitimi” ile “akademik alana kat-
kı” olarak ifade edilebilecek iki ana 
fonksiyonu/amacı yerine getirmek 
için bulunmaktadır. Ancak bu ko-
nuda yanıtlanması gereken soru-
lar da ortaya çıkmaktadır. Bunlar; 
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“sendikanın yayın faaliyetleri ide-
olojisi/amaçları doğrultusunda mı 
şekillenmektedir?” ile “literatürde-
ki akademik tartışmaları paylaş-
mayı sağlayan bir ortam oluşturma 
amacı mı taşımaktadır?” gibi temel-
de yanıtlanması gereken sorulardır. 
Ancak çalışmanın ortaya çıkış dü-
şüncesi olan bu durumun tam ve 
net bir cevabı bulunmamaktadır. Bu 
bağlamda çalışmamız sendikalar 
tarafından yoğun kolektif emek ve 
gönüllü çaba ile çıkarılan dergilerin 
geniş çevrelerce görünür olmasını 
sağlamayı amaçlayan keşfedici bir 
ön çalışma olarak değerlendirilebi-
lir. 

1. SENDİKALARIN YAYIN FAA-
LİYETLERİ

Sendikaların temel amaçları dar 
anlamda düşünüldüğünde üyeleri-
nin, geniş anlamda düşünüldüğün-
de ise tüm işçi sınıfının ve çalışan-
ların ekonomik, sosyal, demokratik 
hak ve çıkarlarını korumaktır. Sen-
dikalar bu amaç doğrultusunda 
eğitim, örgütlenme ve toplu sözleş-
me gibi faaliyetlerde bulunmaktır. 
Temel olarak sendikalar “işçi sını-
fı” için ortak bir yaşam ve davra-
nış kültürü oluşturmaya çalışırlar. 
Sendikaların temel amaç ve faali-
yetleri ile bağlantılı olarak eğitim 
faaliyetleri bilgi ve bilgi edinme yol-
larını içeren tüm etkinlikleri kapsa-
yacak biçimde geniş bir perspektife 

sahiptir. Sendikal eğitim öncelikle 
işçi sınıfı kültürü oluşturmaya ça-
lışırken diğer yandan sorun odak-
lı eğitimler de vermektedir. Bu iki 
farklı eğitim kategorisi amaç ve 
içerikler bakımından farklılaşmak-
tadır. Türkiye’de sendikal eğitim 
ağırlıklı olarak güncel sorunlara 
yönelik olarak yapılmaktadır.4

4

Sendikal eğitim işçi eğitimi ve 
sendikacıların eğitimi gibi fark-
lı boyutları olan geniş kapsamlı bir 
eğitim türüdür. Literatürde yetişkin 
eğitimi kapsamında da ele alınan 
sendikal eğitim 19. yüzyılın orta-
larından itibaren önemi anlaşılmış 
olan bir faaliyettir (Zadil, 1955: 124). 
İlk ortaya çıktığı zamanlarda İngil-
tere’de ve Amerika’da “sendikaya 
dâhil olan kadın ve erkek işçilere 
yardım etmek” ve “bütün işçileri 
topluma faydalı birer vatandaş ola-
rak yetiştirmek” temel düşünce-
sinden hareketle çalışanların hak 
ve çıkarlarını korumak, karşılık-
lı yardımlaşmayı sağlamak gibi 
amaçlarla yürütülen eğitimlerin 
kapsamı, mesleki eğitimden, boş 
zamanları değerlendirme alanın-
daki eğitimlere kadar uzanan geniş 
bir yelpazeye sahiptir. Sendikalar 
işçilerin eğitiminde önemli rol oy-
namaktadır (Barrett, 1960: 197). Ye-
tişkin eğitiminin önemli bir parçası 
olarak ele alınan işçi eğitimleri için 
dünya kapsamında bir genelleme 
4 http://www.madenis.org.tr/tr/sendikal-yasam-7/
egitim-politikalari-7.html (22.01.2020).
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yapmak kolay değildir. Günümü-
zün çeşitlenen ve karmaşıklaşan 
üretim ilişkileri işçi eğitimini de gi-
derek karmaşık hale getirmekte-
dir. Bu alanda temel olarak; okuma 
yazma dâhil temel eğitim, teknik ve 
mesleki eğitim, sosyal ve ekonomik 
eğitim ve kültürel bilimsel eğitim 
olmak üzere dört temel yaklaşım-
dan söz edilmektedir (Pehlivan, 
1990: 182).

Sendikalar söz konusu bu eği-
timlerle bağlantılı olarak sektör 
analizleri, üyeler arası haberleşme 
vb. amaçlarla yazılı materyaller 
üretmektedirler. Bu materyallerin 
doğrudan eğitim ile ilgili olmadığı 
düşünülse de dolaylı olarak eğiti-
me destek olmakta, endüstri iliş-
kileri sistemi aktörlerinin mevcut 
durumları, dünyaya ve endüstri 
ilişkileri sistemine bakış açılarını 
ortaya koymaktadırlar. Pek çok 
sendika yıllar içinde önemli bilgi 
ve belge arşivlerine sahip olmuş, 
internetin gelişmesiyle bu arşivleri 
dijital ortama taşıyarak daha geniş 
kitlelerce okunabilmesini sağla-
mışlardır. 

Basılı materyaller eğitim için 
önemli bir malzemedir. “Eğitim sa-
dece toplantı değil kitap, broşür 
gibi yayınları da kapsar” görüşünü 
savunan Koç, bu materyallerin de 
kolay okunabilecek türden olması 
gerektiğini ifade etmektedir (Koç, 
2019: 36; 41). Ancak işçi eğitiminde 

bu materyallerden ziyade eğitimci-
nin verdiği yüz yüze eğitimin daha 
etkili olduğu hatta taban eğitimleri-
nin daha çok sohbet havasında ol-
ması gerektiği, katılımcıların da ko-
nuşmasını teşvik edecek katılımcı 
bir yöntemin benimsenmesi daha 
etkili olmaktadır (Koç, 2019: 42).

Eğitimler bakımından önemli 
olduğu vurgulanan yazılı mater-
yallerden dergi makalelerinin ta-
ban eğitiminden ziyade sendika 
uzmanları ve sendika yöneticileri 
için önemli olduğu söylenebilir. İşçi 
eğitimi alanında mevcut durumu 
analiz eden 2017 tarihli “Süleyman 
Üstün İşçi Eğitimi Çalıştayı” önsö-
zünde, Türkiye’de 31 sendika ve 3 
konfederasyon merkezinde toplam 
40 eğitimci olduğu belirtilmektedir. 
İşçi sendikalarını ve en çok üye-
ye sahip üç işçi konfederasyonunu 
temel alarak yapılan analize göre 
1.623.638 işçiye 40 eğitimci olması 
işçi eğitimlerinden beklenen fay-
danın ortaya çıkabilmesinin zorlu-
ğunu işaret etmektedir (Petrol-İş, 
2019: 16).

Sendika yayınlarının internet 
ortamından ve açık erişim politi-
kası kapsamında elde edilebilmesi 
eğitimcilerin ve sendika uzman-
larının, ilgi duyan işçilerin temel 
başvuru kaynağı olduğu kadar 
akademisyenlerin de başvuru kay-
naklarından biri haline gelmiştir. 
Sendikaların yayın ve dergilerde rol 



24

alması ve maliyetlerin sendikalar-
ca karşılanması işçi sendikalarında 
işçilerin, işveren sendikalarında da 
işverenlerin söz konusu maliyet-
lere katlanmasına dayalıdır5. Konu 
elbette sadece parasal maliyetler-
le ilgili değildir. Bir dergiyi kurmak 
ve sürdürülebilirliği sağlamak ciddi 
bir emek ve kolektif çalışmayı ge-
rektirmektedir. Bu noktada dergi 
editörlerinin önemli bir rolü bulun-
maktadır. Dergiye gelen makale 
önerilerinin, ön inceleme, hakem-
lere yönlendirme, yayınlanma aşa-
malarının ardından derginin mis-
yonunun sürdürülmesi ile sendikal 
eğitime altlık oluşturabilme den-
gesinin sağlanması oldukça hassas 
kararlara dayanmaktadır. 

Bu çalışma kapsamında işçi 
sendikaları tarafından yayımlanan 
5 akademik dergi bibliyometrik 
açıdan incelenmiştir. İşveren sen-
dikaları tarafından çıkarılan der-
giler arasından internet ortamında 
makale bazında ve tüm sayılara 
tam metin erişim sağlanabilen Ka-
mu-İş İş Hukuku ve İktisat Dergisi 
verileri de karşılaştırma yapabilme 
ve genel bilgi sunma amacıyla ele 
alınmıştır. 

5 Web sayfalarında yayınların türlerini incelerken 
dikkat çeken önemli noktalardan biri işçi sendika-
ları rapor, dergi ve yayınları açık erişim felsefesiyle 
(ücretsiz) sunarken bir işveren sendikaları kişisel 
gelişim vb. alanlarda yapmış olduğu yayınları satış fi-
yatı ile web sitelerinden duyurmaktadır. Aynı sendika, 
akademik dergi olan Sicil İş Hukuku dergisini ve bazı 
araştırma raporlarını ücretsiz sunarken bazı yayınları 
ücretli olarak kullanıma açmayı tercih etmiştir.

2. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ

Bu çalışma nitel ve nicel boyut-
ları olan ağırlıklı olarak nitel araş-
tırma yöntemlerinin kullanıldığı 
tarama modelinde keşfedici bir 
tasarıma sahiptir. Araştırma kap-
samında yer alan dergilerin genel 
özelliklerini ortaya koyabilmek 
amacıyla kullanılan bibliyometrik 
analiz, doküman analizi ve içerik 
analizi gibi yaygın olarak kullanılan 
araştırma yöntemlerinden biridir 
(Çetinkaya-Bozkurt ve Çetin, 2016: 
231). Doküman analizi ve içerik 
analizinden farklı olarak bilgiyi ölç-
meye yarayan bibliyometrik analiz 
niceliksel ve istatistiksel bir analiz 
tekniğidir. Bibliyometrik analiz ile 
çeşitli veri kaynaklarının, yayınla-
rın, dergilerin yayın örüntülerini or-
taya koyabilmek mümkün olmak-
tadır (Tonta, 2009). Bibliyometrik 
analiz ile elde edilen bulgular, bilim 
dallarındaki ilerlemeler ve geçirilen 
evreler hakkında bilgi verdiği gibi 
geleceğe yönelik değerlendirmeler 
yapılmasına da imkân sağlamakta-
dır (Çatı ve Öcel, 2018: 509). 

Bibliyometrik analiz betimsel ve 
değerlendirici olmak üzere iki ana 
gruba ayrılmaktadır. Betimsel bib-
liyometrik analizde literatür yazar, 
yayın yılı, konu ve yayım dili gibi 
dağılım ve eğilim ölçülerini esas al-
maktadır. Genel olarak bibliyometrik 
yasa ve kurallar; 80/20 Kuralı, Price, 
Lotka, Bradford ve Zipf Yasalarıdır.

TÜRKİYE’DE İŞÇİ SENDİKALARI TARAFINDAN YAYIMLANAN AKADEMİK DERGİLERİN  
BİBLİYOMETRİK ANALİZİ / Verda CANBEY ÖZGÜLER  



25KARATAHTA / İş Yazıları Dergisi

“80/20 Kuralı; bir dergide yer 
alan toplam çalışmaların yüzde 
80’inin yazarların yüzde 20’si tara-
fından yazılmış olması gerektiğini 
belirterek araştırmacıların ilgili bi-
lim dalına genel olarak ne oranda 
katkıda bulunduklarını tespit et-
meye çalışmaktadır. Dergilerin en 
verimli yüzde 20’lik kısmının bel-
li bir konudaki literatürün yüzde 
80’ini karşıladığını ifade etmekte-
dir. Diğer bir ifadeyle toplam litera-
türün yüzde 80’i o literatürü yazan 
yazarların yüzde20’si tarafından 
gerçekleşmektedir. Bu kural gelir 
dağılımı çalışmalarında kullanılan 
80/20 Kuralına benzemekte ve aynı 
zamanda “kuyruklu yıldız” benzet-
mesi de yapılmaktadır Price Yasası 
yazarların verimliliğini ölçmekte ve 
Lotka Yasası da yazarların literatü-
re katkısını kaç çalışma ile sağlan-
dığını göstermektedir. Price Yasası; 
belli bir disiplindeki yayınların yarı-
sının o alanda yazı yazan yazarların 
toplam sayısının kareköküne eşit 
sayıda yazarca üretildiğini ileri sür-
mektedir. Price Yasasına göre; “belli 
bir bilim dalında yazı yazarak o ala-
na katkı sağlayan bilimsel topluluk 
ile bu topluluğun ürettiği bilimsel 
bilginin kümülatif yapısı arasında-
ki niceliksel ilişki” ortaya konul-
maktadır Lotka Yasasına göre; “iki 
yazı yazan insanların sayısı, bir yazı 
yazanların hemen hemen 1/4’’ü; 
üç yazı yazanların sayısı, bir yazı 

yazanların hemen hemen 1/9’u; n 
sayıda yazı yazanların sayısı ise, 
bir yazı yazanların 1/n²’si kadardır. 
Yazı yazanların tümü içinde sa-
dece bir yazı yazanların oranı, he-
men hemen yüzde 60’tır.”(Hertzel, 
1987’den aktaran Doğan, 2018). Ya-
yın dağılımı ölçmeye yarayan Bra-
dford Yasası belli bir konudaki tüm 
dergilerin kullanılma maliyetini, 
maliyet ile içeriğin nasıl sağlanaca-
ğını ve dergi koleksiyonunun opti-
mal dağılımını hesaplama amacıyla 
kullanmaktadır. Zipf Yasası ise Ke-
lime sıklığını ölçme amacıyla kulla-
nılmaktadır” (Doğan, 2018).

Genel olarak bibliyometrik ana-
lizler en verimli araştırmacıları, 
litaretüre katkı sağlayan ülke ve 
kurumları, araştırmacılar ve ku-
rumlar arası etkileşim ve iletişimin 
nasıl olduğunu inceleyebilmeye im-
kân tanımaktadır.

Türkiye’de İşçi ve işveren sendi-
kalarının yayınladığı bilimsel-ha-
kemli-akademik6 dergileri belirle-
mek amacıyla internet ortamında 
20-21.02.2020 tarihlerinde bir ince-
leme yapılmıştır. Bu kapsamda T.C. 
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
Bakanlığı web sayfasından7 alınan 
6 Türkçede “hakemli dergiler” ya da “bilimsel der-
giler” olarak kullanılan terimler İngilizce literatürde 
“academic journals”, “peer-review journals”, “refe-
reed journals” ya da “scholarly journals” olarak ifade 
edilmektedir (Bahşişoğlu, Duran ve Yıldızeli, 2007: 
79). Bu çalışmada bilimsel-hakemli-akademik özellik 
taşıyan dergiler için akademik dergi ifadesi kullanıl-
maktadır.
7 https://ailevecalisma.gov.tr/sendikalar/isci-isve-
ren/; (20.02.2020).
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sendika listeleri ile işçi ve işveren 
konfederasyonlarının web sitele-
ri tek tek incelenerek sendikaların 
yayınladığı dergiler incelenmiş ve 
bilimsel-hakemli-akademik dergi-
ler belirlenmiştir8.

İnternet aracılığıyla yapılan in-
celemede, 5 işçi sendikası9 konfe-
derasyonuna bağlı 98 işçi sendikası 
ile 93 bağımsız işçi sendikası bulun-
duğu saptanmıştır. Bu sendikalar-
dan; DİSK-Devrimci İşçi Sendikaları 
Konfederasyonuna bağlı sendika-
lardan Birleşik Metal-İş (Çalışma 
ve Toplum Ekonomi ve Hukuk Der-
gisi) ve Genel-İş (Genel-İş Emek 
Araştırma Dergisi [GEAD]) dergi-
leri ile HAK-İŞ-Hak İşçi Sendika-
ları Konfederasyonu (Hak-İş Ulus-
lararası Emek ve Toplum Dergisi), 
TÜRK-İŞ-Türkiye İşçi Sendikaları 
Konfederasyonuna bağlı sendika-
lardan Şeker-İş Sendikası (İş ve 
Hayat Dergisi), Türk Metal Sendi-
kası (Karatahta İş Yazıları Dergisi10) 
olmak üzere 5 bilimsel akademik 
dergi olduğu saptanmıştır. 

Aynı incelemede 44 bağımsız 
işveren sendikası ve 2 konfede-
8 Sendika yayınlarının tespiti ile ilgili internet tarama-
ları 20-21.02.2020 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. 
Ancak araştırma ve yazım aşaması boyunca farklı 
tarihlerde tekrar bağlantılar sağlanmıştır.
9  http://www.turkis.org.tr/Sendikalarimiz-di68;http://
disk.org.tr/uye-sendikalar/(20.02.2020);http://
www.hakis.org.tr/sendikalar.php?action=sendikalar, 
(20.02.2020); http://tumis.org.tr/, (20.02.2020).; https://
www.tisk.org.tr/, (20.02.2020).; http://www.tumisve-
rensendikalari.org/ (20.02.2020)
10 Türk-Metal Sendikası web sayfasında yer alma-
maktadır.

rasyona bağlı 25 işveren sendikası 
olduğu saptanmıştır. Bu sendika-
lardan; ÇEİS-Çimento Endüstrisi 
İşverenleri Sendikası (Çimento İş-
veren Dergisi11), İNTES-Türkiye İn-
şaat Sanayicileri İşveren Sendika-
sı (İnsan İnşaat Sanayii Dergisi12), 
MESS-Türkiye Metal Sanayicileri 
Sendikası (Sicil İş Hukuku Dergi-
si13) ve KAMU-İŞ-Kamu İşletmeleri 
İşverenleri Sendikası (Kamu-İş İş 
Hukuku ve İktisat Dergisi) olmak 
üzere 4 akademik dergi olduğu be-
lirlenmiştir.

Sendika dergilerine “kendi web 
sitesi üzerinden yayınlarına erişi-
lebilenler” ve “DergiPark14 sistemi 
üzerinden erişilebilenler” olmak 
11  Dergiye internet üzerinden erişim sağlanabilmekte, 
dergiler sayı tam dosyası olarak internet sayfasın-
dan elde edilebilmektedir (Araştırma sırasında Fire-
fox programı ile erişim sağlanamamış Google Crome 
programı ile erişim sağlanabilmiştir) https://ceis.
org.tr/diger/cimento-isveren-dergisi/e-abonelik/ 
(29.06.2020).
12 Sendika web sayfasında “İnşaat Sanayi Dergisi 96 
Temmuz &Ağustos 2006” sayısı ile başlayan ve “İnşaat 
Sanayi Dergisi 174 Ekim - Kasım - Aralık 2019” sayı-
sına kadar 77 sayı yer almaktadır. Dergi künyeleri in-
celendiğinde derginin 2004 yılından itibaren hakemli 
olduğu görülmektedir. Dergi sayıları makalelerin tek 
tek indirilmesine imkân vermemekte dergi tam dos-
yası biçiminde yer almaktadır. https://intes.org.tr/
yayinlar/sureli-yayinlar (27.06.2020).
13 Sendika web sayfasında “Mart 2006 Sayı 1” ile “2019 
Sayı 42” tam metin olarak yer almaktadır. Dergi kün-
yesi incelendiğinde 31. Sayısından itibaren hakemli 
dergi statüsüne geçtiği görülmektedir. Sayılar ma-
kalelerin tek tek indirilmesine imkân vermemekte, 
dergi tam dosyası biçiminde ve resim formatında yer 
almaktadır. 
14 2013 yılında başlayan DergiPark Projesi Ulusal Atıf 
Dizini için temel oluşturması planlanan ve 2019 yılı 
itibarıyla toplam akademik dergi sayısının 2.300 ci-
varında olduğu bir platformdur. Türkiye’de yayınlanan 
tüm dergileri kapsayacak şekilde genişletmeyi he-
deflemekte olan DergiPark önemli bir akademik bilgi 
birikimi sunmaktadır.

TÜRKİYE’DE İŞÇİ SENDİKALARI TARAFINDAN YAYIMLANAN AKADEMİK DERGİLERİN  
BİBLİYOMETRİK ANALİZİ / Verda CANBEY ÖZGÜLER  
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üzere iki yolla erişim sağlanmış-
tır15. Hak-İş Uluslararası Emek ve 
Toplum Dergisi ile İş ve Hayat Der-
gisi DergiPark kapsamında yer al-
maktadır. Çalışma ve Toplum Eko-
nomi ve Hukuk Dergisi (Çalışma ve 
Toplum), Genel-İş Emek Araştırma 
Dergisi (GEAD), Karatahta İş Yazı-
ları Dergisi’ne kendi web sayfaları 
yoluyla erişim sağlanabilmektedir. 
İşveren sendikaları tarafından çı-
karılan dergilere örnek olarak kap-
sama alınan Kamu-İş İş Hukuku ve 
İktisat Dergisi ise 20.01.2020 tari-
hinde aynı nitelikteki kamu işveren 
sendikası TÜHİS-Türk Ağır Sanayii 
ve Hizmet Sektörü Kamu İşveren-
leri Sendikası’na katılma kararı al-
dığından dergi hem Kamu-İş hem 
de TÜHİS web sayfalarından eri-
şilebilir durumdadır. Bu çalışmada 
Kamu-İş web sayfasındaki dergi 
sayıları dikkate alınmıştır. 

Dergiye erişim yolunun farklılı-
ğı gibi makale ve diğer veri dosya-
larının tür (word, pdf, html) olarak 
da farklı olması nedeniyle analize 
konu olan tüm dergiler için “Arşiv” 
kısmından yıllar itibariyle veril-
miş olan dergi sayıları ve makale-
ler araştırmacı tarafından bir excel 
dosyasına aktarılmış ve sistemde 
yer alan tüm yazı dosyaları kodla-
15 DergiPark kapsamından erişilebilen iki dergiye aynı 
zamanda kendi web adresleri üzerinden de erişim sağ-
lanabilmektedir. Ancak araştırma sorularından olan 
akademik alandaki yaygınlığın ölçülebilmesi amacıyla 
DergiPark makale istatistiklerinden yararlanılabileceği 
öngörüldüğünden DergiPark erişimi tercih edilmiştir.

narak bilgisayara indirilmiştir. Dos-
ya olarak elde edilebilen makaleler 
tek tek kodlanmıştır. Her dergi için 
ayrı ayrı oluşturulan Excel dosya-
sında sütunlarda; “kod, yıl, sayı, dil, 
çeviri, yazar sayısı, unvan, yazar, 
başlık, cilt sayı, sayı, öz” bilgileri yer 
almaktadır. Veriler Excel veritabanı 
olarak oluşturulan dosyadan derle-
nerek özet tablo (pivot tablo), sıklık 
(frekans) ve yüzdeler biçiminde sa-
yısallaştırılmıştır. Kullanılan keli-
melerin sıklığı MAXQDA Analytics 
Pro 2018 nitel analiz programı yar-
dımıyla kelime bulutu görseline dö-
nüştürülmüştür.

Oluşturulan veri dosyaları biri 
alandan diğeri dergi yayıncılığı ala-
nından olmak üzere iki uzmanın 
görüşüne sunularak güncellenmiş-
tir. Araştırmaya konu olan dergiler 
yayına başladıkları yıllar ile bağ-
lantılı olarak farklı sayıda makaleye 
sahiptir, ancak çalışma kapsamın-
da dergilerin ve makalelerin sayısal 
olarak analiz edilmesi birincil amaç 
olmadığından bir ağırlıklandırma 
işlemi yapılmamıştır. Araştırma 
evreni Türkiye’de akademik yayın 
yapan sendika dergileri olmakla 
birlikte beş işçi sendikası ve Ka-
mu-İş İş Hukuku ve İktisat Dergisi 
örnekleminde yapılmıştır. Burada 
dergilerin web sayfasından tam 
metin erişim ölçütü nedeniyle or-
taya çıkan teknik ve idari sınırlı-
lıklar nedeniyle işveren sendikaları 
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Sendikaları ile Yayımladıkları Dergiler

Dergi Adı
Bağlı Olduğu Sendika/
Konfederasyon

Yayın Aralığı

Araştırma Kapsa-
mında İncelenen 
Dergiler/Sayılar/
Makaleler

Çalışma ve Toplum 
Ekonomi ve Hukuk 
Dergisi (Çalışma ve 
Toplum)

DİSK / Birleşik Metal-İş
2004 – devam 
ediyor

904 dosya

524 hakemli ma-
kale

Genel-İş Emek 
Araştırma Dergisi 
(GEAD)

DİSK / Türkiye Genel 
Hizmetler İşçileri Sen-
dikası Genel-İş

2005 (kesintili) 
2016 – devam 
ediyor

2005-2019 arası 
131 dosya 2016’dan 
itibaren 63 makale

Hak-İş Uluslararası 
Emek ve Toplum 
Dergisi

HAK-İş / HAK İşçi 
Sendikaları Konfede-
rasyonu

2012 – devam 
ediyor

2012/1’den itibaren 
230 dosya  219ma-
kale

İş ve Hayat Dergisi

TÜRK-İş / Türkiye Gıda 
ve Şeker Sanayii İşçi-
leri Sendikası Şeker-İş 
Sendikası

2015 – devam 
ediyor

116 dosya

109 makale

Karatahta İş Yazıla-
rı Dergisi

TÜRK-İş / Türk Metal 
Sendikası

2015- devam 
ediyor

148 dosya

110 makale

tarafından çıkarılan tüm dergiler 
inceleme kapsamına alınamamış-
tır. Ancak yöntemsel açıdan ortaya 
çıkan bu sınırlılığın nitel açıdan bir 
sorun teşkil etmeyeceği düşünül-
mektedir. Zira incelenen tüm dergi-
ler arasında “en eski” denilebilecek 
olan Kamu-İş İş Hukuku ve İktisat 

Dergisi 1986 yılında yayın hayatı-
na başlamış ve 1994 yılı sayı 3’ten 
itibaren de internet ortamında tam 
metin erişim sağlanabilen bir der-
gi olarak literatürde önemli bir yer 
tutmaktadır16.

Tablo 1. Türkiye’de Akademik 
Dergi Yayımlayan İşçi ve İşveren 

TÜRKİYE’DE İŞÇİ SENDİKALARI TARAFINDAN YAYIMLANAN AKADEMİK DERGİLERİN  
BİBLİYOMETRİK ANALİZİ / Verda CANBEY ÖZGÜLER  

16 TÜHİS İş Hukuku ve İktisat Dergisi sendika/dergi web sayfasında 1999 yılında Cilt 15’i olduğu görülebilen, sa-
yılar incelendiğinde Kasım 2002 tarihinden itibaren hakemli statüye geçmiş bulunan ve web sayfasında en son 
2014 yılı sayısı olan bir dergidir.
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Kamu-İş İş Hu-
kuku ve İktisat 
Dergisi

KAMU-İŞ Kamu İşlet-
meleri İşverenleri Sen-
dikası

1986 – devam 
ediyor? (sen-
dikanın devri 
sonucu derginin 
geleceğinin ne 
olacağı yazılma-
mış görüntüle-
nebilen son sayı 
2019 tarihlidir)

446 dosya

405 makale

Araştırma Kapsamında İncelenen Toplam
1975 dosya 
1430 makale

Çimento İşveren 
Dergisi

ÇEİS Çimento 
Endüstrisi İşverenleri 
Sendikası

1987 – devam 
ediyor

Araştırma kapsa-
mında değil

Sicil
MESS Türkiye Metal 
Sanayicileri Sendikası17

2006 – devam 
ediyor

Araştırma kapsa-
mında değil

TİSK Akademi
TİSK Türkiye İşveren 
Sendikaları Konfede-
rasyonu

2006 - 2017
Araştırma kapsa-
mında değil

TÜHİS İş Hukuku 
ve İktisat Dergisi

TÜHİS Türk Ağır Sana-
yii ve Hizmet Sektörü 
Kamu İşverenleri Sen-
dikası

Web üzerinden 
erişim sağlana-
bilen ilk sayı Cilt 
15 1999 - 2014

Araştırma kapsa-
mında değil

Not: Dergiler alfabetik olarak sıralanmıştır. Dergi künyelerinde yer alan 
bilgiler doğrultusunda bilimsel-hakemli-akademik dergi olduğu sayılarda 
yer alan makaleler inceleme kapsamına alınmıştır. 

Kaynak: http://www.calismatoplum.org/; https://www.genel-is.org.tr/
yayinlar,2,10989; https://dergipark.org.tr/tr/pub/hakisderg/issue/54457; 
https://dergipark.org.tr/tr/pub/isvehayat; http://dergikaratahta.com/, 
http://www.kamu-is.org.tr/dergiler.htm
17  MESS tarafından çıkarılan ve araştırmacı tarafından bilinen Mercek Dergisi ile ilgili bilgiye ilgili sendika web 
sayfasından erişilememiştir. 04.07.2020 tarihinde yapılan internet aramasında “http://lib.gazi.edu.tr/lib-sure-
li-yayinlar/search?q=M” web adresinde 1996 tarihine rastlanmıştır. Bu bağlamda ifade edilmesi gereken önemli 
bir durum geçmişte yapılmış olan, ancak günümüzde yayın faaliyetlerini sürdürmeyen dergilerin de ilgili kurum 
web sayfalarında arşivlenerek paylaşılması ya da belli gerekçelerle bu sağlanamıyorsa en azından bilgi veril-
mesinin yerinde olacağı düşünülmektedir. Yaşanan teknolojik değişimlerle dijital ortamın araştırmacıların ilk 
başvurduğu veri kaynağı olduğu ve yakın dönemde de yaşanan pandemi süreci nedeniyle dijital bilgi kaynakları 
önemli hale gelmiştir. Araştırma kapsamında tüm ilgili sendika web siteleri defalarca ziyaret edilmiş ve akade-
mik dergilerin yanı sıra çok değerli arşiv, bilgi ve belgelerin bulunduğu, ancak bunların web ortamından kolay 
erişilebilir ve kullanılabilir olmadığı gözlemlenmiştir.
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Türkiye’de sendikalar tarafın-
dan yayımlanan akademik dergi-
lerin genel özellikleri denildiğinde; 
yayın dilinin ağırlıklı olarak Türkçe 
olduğu, hem basılı hem de elektro-
nik ortamda erişebilir olduğu, bü-
yük ölçüde tüm sayılara internet 
üzerinden erişim sağlanabildiği, ya-
yın kurulu, hakem kurulu, danışma 
kurulu bilgilerinin ve endeks bilgi-
lerinin okuyuculara duyurulduğu, 
herhangi bir ücret karşılığı olmadan 
ve açık erişim/abonelik sistemi ile 
dağıtımının sağlandığı söylenebilir. 

Her bir dergi özelinde farklılık-
lar olduğundan izleyen başlıklarda 
dergiler ayrı ayrı ele alınmaktadır. 
Araştırma kapsamında cevabı ara-
nan “dergilerdeki makale dağılımı”, 
“makalelerin konu dağılımı” soru-
ları dergilerle ilgili başlıklar altında 
yanıtlanmaya çalışılmıştır. “Maka-
lelerin işçi eğitimi ile bağı” sorusu 
beş işçi sendikası yayını kapsamın-
da ve birlikte yanıtlanmaya çalışı-
lırken, “akademik alandaki yaygın-
lığı” ancak DergiPark kapsamında 
yer alan iki dergi bakımından ce-
vabı verilebilecek bir sorudur. Der-
ginin kaç kişi tarafından okunduğu, 
bilgisayara indirildiği ile ilgili bilgi-
lere erişim sağlanabilmesi Dergi-
Park kapsamında olan dergiler için 
mümkün iken kendi web sayfala-
rından yayın yapan dergiler için bu 
ölçüm yapılamamaktadır. Elbet-
te DergiPark makale istatistikleri 

konu ile ilgili “bütün okuyucuların 
sayısını” vermeyecektir, çünkü 
aynı zamanda basılı kopyaların da 
dağıtımı yapılmaktadır. Yine de sa-
yılar genel bir fikir verebilmektedir. 

Bu çalışmada bir işçi sendikası-
nın yayını olarak hem işçilere hem 
de alanda çalışan akademisyenle-
re çeşitli yararlar sağlayan Çalışma 
ve Toplum Dergisi’nin analizi salt 
bibliyometrik bir analiz ile ölçü-
lemeyecek düzeydedir. Derginin 
işçi eğitimindeki doğrudan ya da 
dolaylı rolü, sınıfsal bakış açısının 
yayınlara yansıma düzeyi, makale 
ve çalışmalarıyla katkı veren araş-
tırmacılara sağladığı doğrudan ya 
da dolaylı faydalar ile araştırmacı-
ların bu derginin kolektif ürününe 
katkılarının ortaya konulabilmesi 
de önem arz etmektedir. Ancak bu 
soruların cevabının verilebilmesi 
dergi kurullarında yer alan kişiler-
den, dergi editörüne, hakemlerden 
yazarlara ve hatta okuyuculara ka-
dar geniş bir çerçevede uzun soluk-
lu bir çalışmayı gerektirmektedir. 
Çalışmanın nitel boyutunu sınırlan-
dıran bu ek sorular yeni araştırma-
cılar için yol gösterici olabilecek ve 
bu çalışmanın keşifsel bir çalışma 
olma özelliğini ortaya koyan sınır-
lılıklarıdır. 

3. SENDİKA DERGİLERİNİN BİB-
LİYOMETRİK PROFİLİ

Bu başlık altında araştırmada 
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incelenen dergilere ait genel bilgi-
ler, bibliyometrik analizler makale-
lerin yıllara göre ve dergiler bazında 
dağılımı, yazarlar18, yayın dili, inter-
netten görüntülenme ve elde edil-
me sayıları ile ilgili açıklamalara yer 
verilmektedir. 

3.1. Çalışma ve Toplum Ekonomi 
ve Hukuk Dergisi 

DİSK’e bağlı Birleşik Metal – İş 
tarafından yayımlanan Çalışma ve 
Toplum Ekonomi ve Hukuk Dergisi 
2004 yılında yayın hayatına başla-
mıştır. Dergi, Türkiye’de işçi sendi-
kaları akademik dergileri arasında 
en uzun süredir yayın yapan ve 
tüm sayılarına derginin internet 
sayfasından erişimin mümkün 
olduğu bir yapıdadır. Dergi; su-
nuş yazısı, hakem denetiminden 
geçmiş makaleler, Alman Federal 
mahkeme Kararları ve Yargı Ka-
rarları gibi bölümlerden oluşmak-
tadır. Derginin Yayın ve Danışma 
Kurulları bulunmakta bu kurul-
larda yer alan akademisyenler 
“http://www.calismatoplum.org/
yayin_kurulu.htm” web sayfasın-
da duyurulmaktadır. Derginin 19 
18 Yazarlar ile ilgili bilgiler tablolaştırılırken unvan vb. 
ayrımlar verilmemiştir. Zaman boyutu olan bu ça-
lışmada katkıda bulunan akademisyenlerin toplam 
makale sayıları içinde araştırma görevlisi olduğu dö-
nemlerdeki ve profesör olduğu dönemdeki çalışmaları 
da bulunmaktadır. Çalışmamız akademik unvanlar( 
hocam daha önce hep unvan olarak kullanmışsınız) 
ile yayınlar vb. arasındaki ilişkileri ortaya koymayı 
amaçlayan bir çalışma olmadığından bu yaklaşım be-
nimsenmiştir.

sayısı armağan olarak çıkmıştır.19 
Dergi hem basılı hem de elektro-
nik olarak yayımlanmakta ve üc-
retsiz olarak dağıtımı yapılmak-
tadır. Derginin “İlk Söz” kısmında 
ifade edildiği üzere ilk sayı tanıtım 
sayısı olup, ikinci sayısından itiba-
ren hakemli dergi statüsündedir. 
32. sayısından itibaren ise ULAK-
BİM TR Dizin tarafından endeks-
lenmektedir.

Tablo 2. Çalışma ve Toplum Eko-
nomi ve Hukuk Dergisi’nde Yer 
Alan Dosyaların Dağılımı

Dergi Bölümü  
(Dosya)

Sayı Yüzde (%)

Makale 524 57,96
Yargıtay Kararları 70 7,74
Sunuş 69 7,63
Alman Federal 
Mahkeme Karar-
ları

61 6,75

Kitap Tanıtımı 58 6,41
Karar İncelemesi 43 4,76
Diğer 79 8,75
Toplam 904 100,00

Tabloda yer alan bu temel bö-
lümlerin yanı sıra “Yeni Çıkan Ki-
taplar (14 dosya yüzde 1,54)”, “Ön-
söz (9 Dosya yüzde 1,00)”, “Kitap 
İnceleme (9 Dosya yüzde 1,00)”, 
“Öndeyiş (7 dosya yüzde 0,77)”, 
“Kavram Endeksi (6 dosya yüzde 
0,66)” ve ilk sayıda yer alan 4 (yüz-
19  Özel sayılar için Ek Tablo 3 incelenebilir.
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de 0,44) hakemsiz makale bulun-
maktadır.

Dergi sayılarının tamamı göz 
önünde bulundurulduğunda dergi 
başına ortalama makale sayısının 
8 olduğu görülmektedir. Makalele-
rin ortalama sayfa sayısı ise 26’dır. 
En uzun makale 69 sayfa ve en kısa 
makale 3 sayfadır. 

Dergiye Prof. Dr. Mesut Gülmez, 
tek yazarlı olarak en çok katkıyı 
sunan yazar iken tek yazar ayrı-
mı yapılmaksızın Prof. Dr. Kuvvet 
Lordoğlu ve Doç. Dr. Aziz Çelik 9’ar 
makale ile katkıda bulunmuşlardır. 
Prof. Dr. Ahmet Makal 7 makale ile 
ve tek yazarlı olması ayrımı yapıl-
maksızın Prof. Dr. Erinç Yeldan 7 
makale ile dergiye katkıda bulun-
muştur. Dergide yer alan 524 ma-
kale için 489 yazar katkıda bulun-

muştur.
Dergide yer alan Makalelerin 

yüzde 76,90’ı (403) tek yazarlı-
dır. Yüzde 19,84’ü (104) iki yazarlı, 
yüzde 2,48’i (13) ise 3 yazarlıdır. 4 
ve 5 yazarlı makale bulunmazken 
2 çalışma 6 yazarlı (yüzde 0,38) ve 
2 çalışma da 8 yazarlıdır (yüzde 
0,38).

64 kişi 2’şer makale, 8 kişi 3’er 
makale, 3 kişi 4’er makale,2 kişi 5’er 
makale, 6 kişi 6’şar makale, bir kişi 
7 makale ve 1 kişi de 8 makale ile 
dergiye katkıda bulunmuştur.

Dergide en sık tekrarlanan temel 
anahtar kelimelerin ortaya çıkarı-
labilmesi için MAXQDA Analytics 
Pro 2018 nitel analiz programından 
yararlanılmıştır. Kullanılan kelime 
sıklıklarına dayalı kelime bulutu 
Grafik 1’de verilmektedir.
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Grafik 1. Çalışma ve Toplum Eko-
nomi ve Hukuk Dergisi’nde Yer Alan 
524 Makalede En Sık Kullanılan Ke-
limelerden Oluşan Kelime Bulutu20

524 makalede en sık tekrarla-
nan kelimeler; “iş, sosyal, çalışma, 
işçi, Türkiye, sendika, kadın, emek, 
ekonomik, çalışan, istihdam, ücret, 
işveren ve eğitim” kelimeleridir.

3.2. Genel-İş Emek Araştırma 
Dergisi (GEAD)

DİSK’e bağlı Genel-İş Sendikası 
tarafından çıkarılan “Emek Araş-
tırma Dergisi (GEAD) sendika web 
sayfasından elde edilen bilgilere 
göre 2005/1 sayısı ile başlamış ve 
2019/2 sayısına kadar 10 sayı çık-
mıştır. Derginin 2016/1 sayısında 
DİSK/Genel-İş Yönetim Kurulu ta-
rafından yazılan sunuş yazısında 
“sendikaların sınıf araştırmaları ile 
işçi sınıfını bilinçlendirme, emek 
karşıtı politikalara karşı sınıf mü-
cadelesini güçlendirmeye katkı 
yaptığı” vurgulanarak bilime daya-
nan sınıf araştırmalarının sendika 
20 Kelime bulutları nitel analizlerde sıkça kullanılan, 
kelimenin kullanım sıklığına göre daha büyük ve 
vurgulu olarak gösterildiği araçlardır. Kelime bulutu 
MAXQDA Analytics Pro 2018 nitel analiz programı ile 
oluşturulmuştur.

hareketine güç katacağı belirtil-
miştir. Bu yazı kapsamında bilime 
dayalı sınıf araştırmalarının “sınıf 
ve sendika siyasetini ülke ve aka-
demi gündemine taşıyarak da işçi 
sınıfı hareketine güç verdiği” ifade 
edilmekte ve 17-18 Ekim 2015 tari-
hinde yapılan Olağan Genel Kuru-
lu’nun ardından 2006 yılından beri 
çıkarılamayan Emek Araştırma 
Dergisi’nin yayım hayatına devam 
etmesine karar verilmiştir.

Derginin yapısı içinde “Editör-
den, Sunuş Yazısı, Kitap İncele-
me, Değini, Forum” gibi bölümler 
bulunan dergi ULAKBİM TR Dizin 
kapsamındadır. Dergi yayın kuru-
lu vb. künye bilgileri her derginin 
kapak sayfasında yer almaktadır. 
Dergide 2005 yılından itibaren 131 
dosya ve 92 makale bulunurken, 
yeniden yayın hayatına başladığı 
2016/1 sayısından 2019/2 sayısı-
na kadar 63’ü makale olmak üzere 
102 dosya bulunmaktadır. Dergi-
nin son üç sayısına kadar maka-
leler tek tek dosyalar halinde elde 
edilebilirken 2019/1, 2019/2 ve 
2020/1 sayıları tüm derginin tek 
pdf dosyası olması biçiminde pay-
laşılmaktadır.
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Tablo 3. Genel-İş Emek Araştır-
ma Dergisi (GEAD) Dergisi’nde Yer 
Alan Dosyaların Dağılımı (2005-
2019 Yılları)

Dergi Bölümü 
(Dosya)

Sayı Yüzde (%)

Makale 92* 71,23

Değini 9 6,87

Editörden 9 6,87

Kitap Eleştirisi 7 5,34

Forum 7 5,34

Sunuş 4 3,05

Kitap İnceleme 2 1,53

Davetli Makale 1 0,76

Toplam 131 100,00

* 2005-2019 Yılları arsı 92 ma-
kale bulunmakla birlikte çalışma 
kapsamında 2016-2020 yılları ara-
sındaki 63 hakemli makale incelen-
miştir.

Dergi sayılarının tamamı göz 
önünde bulundurulduğunda dergi 

başına ortalama makale sayısının 
7 olduğu görülmektedir. Makalele-
rin ortalama sayfa sayısı ise 20’dir. 
En uzun makale 41 sayfa ve en kısa 
makale 9 sayfadır. 

Araştırma döneminde 63 maka-
le ile genç bir dergi olan GEAD kap-
samında dergiye katkıda bulunan 
75 yazar bulunmaktadır. 4 yazar 
(Dr. Öğr. Üyesi Nursel Arslan, Dr. Or-
kun Saip Durmaz, Prof. Dr. Ali Murat 
Özdemir, Avukat/DİSK/ Genel-İş 
Hukuk İşleri Müdürü Selçuk Ertan 
ve Dr. Mehmet Atilla Güler) 2’şer 
makale ile katkıda bulunurken di-
ğer yazarlar birer yazı ile katkıda 
bulunmuştur.

Dergide en sık tekrarlanan temel 
anahtar kelimelerin ortaya çıkarı-
labilmesi için MAXQDA Analytics 
Pro 2018 nitel analiz programından 
yararlanılmıştır. Kullanılan kelime 
sıklıklarına dayalı kelime bulutu 
Grafik 2’de verilmektedir.
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Grafik 2. Genel-İş Emek Araştır-
ma Dergisi (GEAD) Dergisi’nde Yer 
Alan 63 Makalede En Sık Kullanılan 
Kelimelerden Oluşan Kelime Bulutu

63 makalede en sık tekrarlanan 
kelimeler; “sosyal, işçi, iş, çalışma, 
sınıf, emek, toplumsal, Türkiye, 
üretim, ekonomik, devlet, kamu, 
sendikal, kadın”dır. 

3.3. HAK-İŞ Uluslararası Emek 
ve Toplum Dergisi

HAK İşçi Sendikaları Konfede-
rasyonu-HAK-İş tarafından 2012 
yılından itibaren yayımlanan Hak-İş 
Uluslararası Emek ve Toplum Dergi-
si hem sendika web sitesinde hem 
de DergiPark kapsamında erişime 
açıktır (sendika web sitesi de Dergi-
Park’a link vermektedir). Dergi ge-
nel olarak doğrudan makalelerin yer 
aldığı bir yapıdadır. Sadece Sayı 3, 
Sayı 8 ve Sayı 9’da kapak, içindekiler 
ve jenerik sayfaları yer almaktadır. 

Tablo 4. HAK-İŞ Uluslararası 
Emek ve Toplum Dergisi’nde Yer 
Alan Dosyaların Dağılımı

Dergi Bölümü 
(Dosya)

Sayı Yüzde (%)

Makale 219 95,22
Kitap İnceleme 3 1,30
Kapak 3 1,30
Jenerik 3 1,30
İçindekiler 1 0,43
Content 1 0,43
Toplam 230 100,00

Dergi sayılarının tamamı göz 
önünde bulundurulduğunda dergi 
başına ortalama makale sayısının 
9 olduğu görülmektedir. Maka-
lelerin ortalama sayfa sayısı ise 
20’dir. En uzun makale 47 sayfa ve 
en kısa makale 3 sayfadır. Dergide 
yer alan 219 makale 225 yazar ta-
rafından kaleme alınmıştır. Dergi-
ye en fazla katkı sağlayan Doç. Dr. 
H. Yunus Taş bu katkıyı 12 makale 
ile sağlarken; Prof. Dr. Ersan Bo-
cutoğlu ve Doç. Dr. Orhan Koçak 
7’şer makale, Prof. Dr. Kenan Ören 
6 makale ve Doç. Dr. Hasan Bozge-
yikli 5 makale ile katkı sağlamış-
tır21.

Dergide tek yazarlı 133 makale 
(yüzde 60,73), 2 yazarlı 72 makale 
(yüzde 32,88) ve 3 yazarlı 13 ma-
kale (yüzde 5,94) bulunmaktadır. 

Dergi ve makaleler arasında 
“en çok görülenler” ve “en çok in-
dirilenler” incelendiğinde 2016/5 
sayısı en çok görülen sayı iken 
2015/4 en çok indirilen dergi ol-
muştur 22. 

Tablo 5. HAK-İŞ Uluslararası 
Emek ve Toplum Dergisi’nde Yer 
Alan Makalelerin Görülme ve İn-
dirilme İstatistikleri

21 Yazarların akademik unvanları dergide yayımlanan 
en yeni tarihli makale esas alınarak yazılmıştır. 
22 DergiPark kapsamında yer alan makale istatistikle-
rinde dergi ve makalelerde biçiminde 
bir gösterim yer almaktadır. Burada DergiPark’ta yer 
alan bir sayfa ya da dosya tıklandığında “görülme” 
Google gibi arama motorlarından link tıklandığında 
ise “indirilme” sayısı artmaktadır.
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En Çok Görülen

Yıl Sayı Unvan Yazar Başlık Görülme

2016 5 Arş. Grv. - 
Arş. Grv.

Özal Çiçek, 
Mehmet 
Öçal 

Dünyada ve Türkiye’de 
İş Sağlığı ve İş Güven-
liğinin Tarihsel Gelişimi

3692

2014 3 Doç. Dr. 
- Yüksek 
Lisans 
Öğrencisi

H. Yunus 
Taş - Merve 
Bilen 

Avrupa Birliği ve Tür-
kiye’de Genç İşsizliği 
Sorunu ve Çözüm 
Önerileri

1972

2012 1 Doç. Dr. - 
Doktora 
Öğrencisi

Kenan Ören 
- Hasan 
Yüksel 

Geçmişten Günümüze 
Çalışma Hayatı 

1964

2015 4 Yüksek 
Lisans 
Öğrencisi

İlhan Acar Türkiye’ de Gelir 
Dağılımı

1728

2015 4 Yrd. Doç. Dr. Adem Pal-
abıyık 

Sanayi-Sonrası 
Kuramın Evrimi: Boris 
Frankel ve Fabiusçu 
Kuram 

1652

En Çok İndirilen

Yıl Sayı Unvan Yazar Başlık İndirilme

2016 5 Arş. Grv. - 
Arş. Grv.

Özal Çiçek, 
Mehmet 
Öçal 

Dünyada ve Türkiye’de 
İş Sağlığı ve İş Güven-
liğinin Tarihsel Gelişimi

30987

2015 4 Yüksek 
Lisans 
Öğrencisi

İlhan Acar Türkiye’ de Gelir 
Dağılımı

30279

2015 4 Doç. Dr. Osman 
Özkul 

Türk Kimliğini Oluş-
turan Ortak Kültürel 
Değerler

24344

2014 3 Yüksek 
Lisans 
Öğrencisi

Şükrü 
Muslu 

Örgütlerde Misyon ve 
Vizyon Kavramlarının 
Önemi

21224

2017 6 Arş. Grv. - 
Arş. Grv.

Mehmet 
Öçal, Özal 
Çiçek 

Türkiye ve Avrupa 
Birliği’nde İş Kazası 
Verilerinin Karşılaştır-
malı Analizi 

18336
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Makale istatistikleri incelendi-
ğinde iş sağlığı ve güvenliği, genç 
işsizliği, çalışma hayatı, gelir dağı-
lımı, sanayi sonrası kuram, kültü-
rel değerler gibi konuların en çok 
görülen ve indirilen konu başlıkları 
olduğu görülmektedir. Dergide en 

sık tekrarlanan temel anahtar ke-
limelerin ortaya çıkarılabilmesi için 
MAXQDA Analytics Pro 2018 nitel 
analiz programından yararlanıl-
mıştır. Kullanılan kelime sıklıkları-
na dayalı kelime bulutu Grafik 3’te 
verilmektedir.

Grafik 3. HAK-İŞ Uluslarara-
sı Emek ve Toplum Dergisi’nde Yer 
Alan 219 Makalede En Sık Kulla-
nılan Kelimelerden Oluşan Kelime 
Bulutu

219 makalede en sık tekrarlanan 
kelimeler “sosyal, toplum, emek, iş, 
çalışma, ekonomik, iş, kamu, gelir, 
eğitim, devlet, Türkiye, ücret, istih-
dam, güvenlik, toplumsal, işçi, çalı-
şan, genç, kadın”dır.

3.4. İş ve Hayat Dergisi

TÜRK-İŞ’e bağlı Türkiye Gıda 

ve Şeker Sanayii İşçileri Sendika-
sı-Şeker-İş Sendikası akademik 
dergisi olan İş ve Hayat Dergisi 2015 
yılından itibaren yayımlanmakta-
dır. İş ve Hayat Dergisi hem sendi-
ka web sitesinde hem de DergiPark 
kapsamında erişime açıktır. Sade-
ce 2016/1’de giriş, kapak vb. dos-
yalar bulunmakta ayrıca 2019/2’de 
yayından çekme dilekçesi bulun-
maktadır.23 Diğer tüm dosyalar 
makale dosyasıdır. 

23 Yayından çekme gerekçesinin açıklandığı dilekçe 
metni dergi sayfasında yer almaktadır. 
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Tablo 7. İş ve Hayat Dergisi’nde Yer Alan Makalelerin Görülme ve İndi-
rilme İstatistikleri

En Çok Görülen

Yıl Sayı Unvan Yazar Başlık Görülme

2016 2 Doktora 
Öğrenci-

si-Dokto-
ra Öğren-
cisi - Doç. 

Dr.

Ali Kemal 
Nurdoğan 
- Ali İhsan 
Burak Dur 
- Mustafa 

Öztürk 

Türkiye’nin Mülteci So-
runu ve Suriye Krizinin 

Mülteci Sorununa Etkileri

2322

2016 2 Arş. Grv. E. Deniz Ela 
Özcan

Çağdaş Göç Teorileri Üze-
rine Bir Değerlendirme

1345

2018 1 Psi. Dan. İnci Aydın Türkiye’de Çocuk İstis-
marı ve Çocuk İşçiliği 

1245

Tablo 6. İş ve Hayat Dergisi’nde 
Yer Alan Dosyaların Dağılımı

Dergi Bölümü 
(Dosya)

Sayı Yüzde (%)

Makale 109 93,97

Kapak 2 1,72

Giriş 1 0,86

İçindekiler 1 0,86

Tam sayı 1 0,86

Yayından 
Çekme Dile-
kçesi

1 0,86

Hakem Listesi 1 0,86

Toplam 116 100,00

Dergi sayılarının tamamı göz önün-
de bulundurulduğunda dergi başına 
ortalama 10 makale bulunmaktadır. 
Makaleler ortalama 21 sayfa olup en 
uzun makale 53 en kısa makale 6 

sayfadır.
Dergide yer alan 109 makale 111 

yazar tarafından yazılmıştır. Doç. 
Dr. Mustafa Öztürk 8 makale ile 
en yüksek makale sayısına sahip 
olmakla birlikte tüm makaleler 2 
ya da 3 yazarlıdır. Doç. Dr. Fetullah 
Akın 1’i iki yazarlı 7 makale ile kat-
kıda bulunmuştur. Prof. Dr. Aydın 
Başbuğ ve Doç. Dr. İbrahim Subaşı 
4 makale ile katkıda bulunmuştur.

Dergide tek yazarlı 73 makale 
(yüzde 66,77), 2 yazarlı 27 makale 
(yüzde 24,77) ve 3 yazarlı 9 makale 
(yüzde 8,26) bulunmaktadır.

Dergi ve makaleler arasında “en 
çok görülenler” ve “en çok indiri-
lenler” incelendiğinde 2016/2 sayısı 
en çok görülen sayı iken 2015/1 en 
çok indirilen dergi olmuştur. 
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2017 2 Arş. Gör. Büşra Yük-
sel 

Çalışma İlişkilerine 
Yönelik İlk Düzenleme: 

Dilaver Paşa Nizamnam-
esi ve Çalışma Hayatına 

Etkileri

1089

2017 1 Doç. Dr. Fetullah 
Akın

İkinci Dünya Savaşı Son-
rası Yenidünya Düzeni ve 

Türkiye

878

En Çok İndirilen

Yıl Sayı Unvan Yazar Başlık İndirilme

2016 1 Arş. Grv. Melike Çallı Türkiye’de Mültecilerin 
ve Sığınmacıların Sağlık 

Hakkı

687

2015 2 Arş. Grv. - 
Öğr. Grv. - 

Arş. Grv.

Gülsüm 
Korkut 

- Osman 
Kürşat - 

Alim Tetik

Yeni Kamu Yönetimi An-
layışı İle Değişen Kamu 

Hizmeti ve Türkiye İş 
Kurumu

478

2015 1 Prof. Dr. Aydın 
Başbuğ

Asker Kişilerin Beden 
ve Ruh Bütünlüğünün 

İhlalinden Doğan Zara-
rlardan Milli Savunma 

Bakanlığı nın Sorumlu-
luğu

111

2016 2 Doktora 
öğrenci-

si-Dokto-
ra Öğren-
cisi - Doç. 

Dr.

Ali Kemal 
Nurdoğan 
- Ali İhsan 
Burak Dur 
- Mustafa 

Öztürk 

Türkiye’nin Mülteci So-
runu ve Suriye Krizinin 

Mülteci Sorununa Etkileri

2322

2015 1 İstanbul 
Sosyal 

Güvenlik 
İl Müdür 

Yardımcısı

Murat 
Özdamar

5510 Sayılı Kanun da 
Düzenlenen Sigorta 

Borçlanmaları

137

Makale istatistikleri incelendiğinde göç ve mültecilik, çocuk işçiliği, ça-
lışma hayatı ile ilgili yasal düzenlemeler gibi konuların en çok görülen ve 
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indirilen konu başlıkları olduğu gö-
rülmektedir. 

Dergide en sık tekrarlanan temel 
anahtar kelimelerin ortaya çıkarı-
labilmesi için MAXQDA Analytics 

Pro 2018 nitel analiz programından 
yararlanılmıştır. Kullanılan kelime 
sıklıklarına dayalı kelime bulutu 
Grafik 4’te verilmektedir.

Grafik 4. İş ve Hayat Dergisi’nde 
Yer Alan 109 Makalede En Sık Kul-
lanılan Kelimelerden Oluşan Kelime 
Bulutu

109 makalede en sık tekrarlanan 
kelimeler “iş, sosyal, çalışma, sağlık, 
güvenlik, hayat, kamu, işçi, ekono-
mik, eğitim, işveren, ücret, asgari ve 
kadın”dır.  

3.5. KARATAHTA İş Yazıları Dergisi
Karatahta İş Yazıları Dergisi 

TÜRK-İŞ / Türk Metal Sendika-
sı’nın 2015 yılından itibaren yayım-
lanan akademik dergisidir. 

Derginin yapısı incelendiğinde 
makaleler, söyleşi, Anayasa Mah-
kemesi Kararları, TÜRK-İŞ Genel 
Kurul Belgeleri gibi bölümler bu-

lunmaktadır. Dergi yayın kurulu vb. 
künye bilgileri her derginin kapak 
sayfasında yer almaktadır.

Tablo 8. KARATAHTA İş Yazıları 
Dergisi’nde Yer Alan Dosyaların Da-
ğılımı

Dergi Bölümü 
(Dosya)

Sayı Yüzde (%)

Makale 110 74,32

Söyleşi 15 10,14

Belge 4 2,70

Anayasa 
Mahkemesi 
Kararı

2 1,36

Derleme 1 0,68

Diğer 16 10,88

Toplam 148 100,00

TÜRKİYE’DE İŞÇİ SENDİKALARI TARAFINDAN YAYIMLANAN AKADEMİK DERGİLERİN  
BİBLİYOMETRİK ANALİZİ / Verda CANBEY ÖZGÜLER  
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Tablo kapsamında bu belge-
ler yazar tarafından tabloda özet 
olarak sunulması amacıyla toplu-
laştırılarak sunulmuştur. Her bir 
dosya tam metin olarak “http://
www.http://dergikaratahta.com/” 
web adresinden tam metin erişime 
açıktır. 

Dergide yer alan 110 makale 
119 yazar tarafından yazılmıştır. 
Arş. Grv. Recep Çakrak 4 makale 
ile Prof. Dr. Adnan Mahiroğulları, 
Dr. Eren Öğütoğulları, Yrd. Doç. Dr. 
Gökçe Cerev, Dr. Naci Önsal, Av. Dr. 
Sami Narter ve Dr. Şerafettin Güler 

3’er makale ile katkıda bulunmuş-
lardır. Dergide 87 (yüzde 79,09) tek 
yazarlı makale bulunmaktadır. 2 
yazarlı 16 makale (yüzde 14,5) ve 
3 yazarlı 4 makale (yüzde 3,64) ile 
4 yazarlı 2 makale (yüzde 1,82) ve 
7 yazarlı 1 makale (yüzde 0,91) bu-
lunmaktadır. 

Dergide en sık tekrarlanan temel 
anahtar kelimelerin ortaya çıkarı-
labilmesi için MAXQDA Analytics 
Pro 2018 nitel analiz programından 
yararlanılmıştır. Kullanılan kelime 
sıklıklarına dayalı kelime bulutu 
Grafik 5’te verilmektedir.

Grafik 5. Karatahta İş Yazıları 
Dergisi’nde Yer Alan 110 Makalede 
En Sık Kullanılan Kelimelerden Olu-
şan Kelime Bulutu

110 makalede en sık tekrarla-
nan kelimeler; sosyal, çalışma, işçi, 
işveren, kamu, kadın, istihdam, ça-

lışan, gelir, hak, kadınların, eğitim, 
ücret”tir.

3.6. KAMU-İŞ İş Hukuku ve İk-
tisat Dergisi

KAMU-İŞ-Kamu İşletmeleri İş-
verenleri Sendikası tarafından 1986 
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yılından 2019 yılına kadar çıkarılmış 
olan Kamu-İş İş Hukuku ve İktisat 
Dergisi bu araştırma kapsamında ele 
alınan dergiler arasında en süre yayın 
yapma özelliği ile karşımıza çıkmak-
tadır. Sendika web sayfası incelen-
diğinde sendikanın aynı nitelikteki 
kamu işveren sendikası TÜHİS-Türk 
Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü 
Kamu İşverenleri Sendikası’na katıl-
ma kararı aldığı ve 20.01.2020 tari-
hinden itibaren Kamu-İş ile ilgili iş ve 
işlemlerin TÜHİS ile yapılması gerek-
tiği ifade edilmiştir24. 

Derginin web sayfasında 1896-
1992 yılları, Temmuz 1987-Nisan 1989 
yılları ve Temmuz 1989-Nisan 1991 
yılları verilmiş ancak ilgili yılardaki 
makalelere link verilmemiştir. 1994-
3(3)’ten itibaren 2019-14(4)’e kadar 
ise makaleler ayrı dosyalar halinde 
sunulmuştur. Derginin 30 yılı aşan 
yayınlarının neredeyse bütün sayıla-
rının arşivinin açık erişim ile okuyu-
culara sunulması son derece olumlu 
bir durumdur. Hatta sendika yeni 
sendikaya katılma kararı almış ol-
duğu için araştırmanın ilgili sendika 
verilerinin derlendiği tarihte her iki 
sendikanın da web sayfalarında bire-
bir aynı biçimde yer almaktadır. 

Derginin yapısı ağırlıklı olarak 
makalelerden oluşmaktadır. Bunun 
yanı sıra karar inceleme ve anı ya-
zılarına da yer verilmiştir. Derginin 
yayın ve danışma kurulu gibi or-
ganlarını dergi web sitesinden elde 
24  http://www.kamu-is.org.tr/ (20.02.2020)

edebilmek mümkün olmamakta-
dır. İlgili web sayfasında dergi sayı-
ları, makale başlıkları ve yazarlarını 
gösteren makale linki ile çalışmala-
ra erişim sağlanabilmektedir.

Tablo 9. Kamu-İş İş Yazıları Der-
gisi’nde Yer Alan Dosyaların Dağılımı

Dergi Bölümü 
(Dosya)

Sayı Yüzde 
(%)

Makale 405 90,81

Teknik hata 
veren ve açıl-
mayan makale 
dosyası

22 4,84

Karar İnceleme 17 3,81

Anı Yazısı 2 0,45

Toplam 446 100,00
Dergide bulunan 405 makale 498 

yazar tarafından kaleme alınmıştır. 
Yrd. Doç. Dr. Gökhan Ofluoğlu bir ta-
nesi tek yazarlı olan 20 makale ile en 
yüksek katkıyı sağlarken, Doç. Dr. 
Ayşe Ünal ve Doç. Dr. Güngör Turan 
8’er makale ile Prof. Dr. Kadir Arıcı, 
Kamu-İş Uzmanı M. Bülent Alpar 
6’şar makale ile katkıda bulunmuş-
lardır. Dergide 3 yazarlı 14 maka-
le (yüzde 3,46), 4 yazarlı 3 makale 
(yüzde 0,74) ve 4’ten fazla yazarlı 1 
makale (yüzde 0,25) bulunmaktadır.

Dergide en sık tekrarlanan temel 
anahtar kelimelerin ortaya çıkarı-
labilmesi için MAXQDA Analytics 
Pro 2018 nitel analiz programından 
yararlanılmıştır. Kullanılan kelime 
sıklıklarına dayalı kelime bulutu 
Grafik 6’da verilmektedir.

TÜRKİYE’DE İŞÇİ SENDİKALARI TARAFINDAN YAYIMLANAN AKADEMİK DERGİLERİN  
BİBLİYOMETRİK ANALİZİ / Verda CANBEY ÖZGÜLER  
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Grafik 6. Kamu-İş İş Hukuku ve 
İktisat Dergisi’nde Yer Alan 405 
Makalede En Sık Kullanılan Kelime-
lerden Oluşan Kelime Bulutu

Dergide yer alan 405 makale 
içinde en sık kullanılan kelimeler; 
“sosyal, çalışma, işveren, işçinin, 
hukuku, Türkiye, ekonomik, istih-
dam, ücret, çalışan, Avrupa, eğitim, 
işsizlik”tir.

4. ARAŞTIRMA KAPSAMINDA-
Kİ DERGİLERİN GENEL OLARAK              
DEĞERLENDİRİLMESİ

Dergiler genel olarak değerlen-

dirildiğinde ele alınan konuların işçi 
ve işveren ilişkilerinin, üretim ve 
çalışma hayatının neredeyse her 
alanını kapsadığı ve işçi ya da iş-
veren sendikası ayrımı olmaksızın 
iş, işçi, çalışan kavramları üzerinde 
yoğunlaştığı görülmektedir. Çalış-
manın temel inceleme alanı sen-
dika dergileri olduğundan bu bek-
lenen bir durumdur. Dergilerde yer 
alan yazar ve yayın kurulu-danış-
ma kurulu gibi organlarda ağırlıklı 
olarak Türkiye’deki Çalışma Eko-
nomisi ve Endüstri İlişkileri Bölüm-
leri öğretim üyeleri bulunmaktadır.
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Tablo 10. Araştırma Kapsamında İncelenen Dergilerin Yayın Kurulları 
(Web Sayfasından Alınan En Güncel Verilere Göre)

Çalışma ve Toplum Prof. Dr. Abdulkadir Şenkal (Kocaeli Üniversitesi)

GEAD Prof. Dr. Ahmet Alpay Dikmen

Çalışma ve Toplum Prof. Dr. Ahmet Makal (Ankara Üniversitesi)

Çalışma ve Toplum Prof. Dr. Ahmet Selamoğlu (Kocaeli Üniversitesi)

Çalışma ve Toplum Prof. Dr. Ali Güzel (Kadir Has Üniversitesi)

Çalışma ve Toplum Prof. Dr. Alpay Hekimler (Namık Kemal Üniver-
sitesi)

İş ve Hayat Aydın Başbuğ

Çalışma ve Toplum 
+ GEAD

Doç. Dr. Aziz Çelik (Kocaeli Üniversitesi)

İş ve Hayat Banu Karakaş

Çalışma ve Toplum Prof. Dr. Banu Uçkan (Anadolu Üniversitesi)

Çalışma ve Toplum Doç. Dr. Betül Urhan (Kocaeli Üniversitesi)

GEAD Doç. Dr. Çağla Ünlütürk Ulutaş

GEAD Dr. Çağrı Kaderoğlu Bulut

GEAD Dr. Öğr. Üyesi Elif Hacısalihoğlu

Çalışma ve Toplum Prof. Dr. Engin Yıldırım (Anayasa Mahkemesi)

GEAD + Çalışma ve 
Toplum

Prof. Dr. Gamze Yücesan Özdemir (Ankara 
Üniversitesi)

Çalışma ve Toplum Doç. Dr. Hail İbrahim Sarıoğlu (İstanbul Üniver-
sitesi)

Çalışma ve Toplum Prof. Dr. Kübra Doğan Yenisey (İstanbul Bilgi 
Üniversitesi)

Çalışma ve Toplum Prof. Dr. Kuvvet Lordoğlu (Kocaeli Üniversitesi)

İş ve Hayat Kürşat Tutar 

İş ve Hayat Mehtap Yücel Bodur 

GEAD Prof. Dr. Metin Özuğurlu 

Çalışma ve Toplum Av. Dr. Murat Özveri

Çalışma ve Toplum Doç. Dr. Onat Öztürk (Kocaeli Üniversitesi)

GEAD Dr. Öğr. Üyesi Orkun Saip Durmaz

TÜRKİYE’DE İŞÇİ SENDİKALARI TARAFINDAN YAYIMLANAN AKADEMİK DERGİLERİN  
BİBLİYOMETRİK ANALİZİ / Verda CANBEY ÖZGÜLER  
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GEAD Dr., DİSK/
Genel-İş 
Araştırma 
Daire 
Müdürü 

Özgün Millioğulları Kaya

Çalışma ve Toplum Yrd. Doç. Dr. Özgür Müftüoğlu (Marmara Üniversitesi)

Çalışma ve Toplum Doç. Dr. Recep Kapar (Muğla Üniversitesi)

Çalışma ve Toplum Doç. Dr. Sayım Yorgun (İstanbul Üniversitesi)

GEAD Doç. Dr. Sebiha Kablay

GEAD DİSK/Genel-
İş Genel 
Koordinatörü 

Serhat Salihoğlu

Çalışma ve Toplum Prof. Dr. Süleyman Özdemir (İstanbul Üniversi-
tesi)

Çalışma ve Toplum Doç. Dr. Şule Necef (Marmara Üniversitesi)

Çalışma ve Toplum Prof. Dr. Zeki Erdut (Dokuz Eylül Üniversitesi)
Kaynak: http://www.calismatoplum.org/; https://www.genel-is.org.tr/
yayinlar,2,10989; https://dergipark.org.tr/tr/pub/hakisderg/issue/54457; 
https://dergipark.org.tr/tr/pub/isvehayat; http://dergikaratahta.com/, 
http://www.kamu-is.org.tr/dergiler.htm

Tabloda yayın kurulu üyeleri 
farklı dergilerde görev aldığından 
isim bazlı sıralama yapılmıştır. Ve-
riler dergilerin web sayfalarında du-
yurulduğu biçimde alınmış ve tab-
lolaştırılmıştır. Ancak tabloda yer 
alan bilgilerin güncellenmesi gerek-
mektedir. Tabloda gri ile belirtilen 
öğretim üyelerinin üniversite bilgi-
leri düzeltilmelidir. Güncel bilgilere 
ulaşabilmek için Yükseköğretim 
Akademik Arama (YÖK Akademik) 
web sayfasından isim bazlı arama 
yapılmıştır. Örneğin; Ahmet Makal 
adı ile bir kitap ile bağlantılı bilgi çık-
makta ancak kendisi emekli oldu-

ğu için üniversite bilgisine ilgil web 
sayfasından ulaşılamamaktadır. 
Ahmet Selamoğlu’nun ise 2020 yılı 
itibarıyla Fenerbahçe Üniversitesi 
bünyesinde çalışmalarını sürdür-
düğü görülmüştür. Gamze Yücesan 
Özdemir ismine YÖK Akademik ara-
ması sonucu ulaşılamamış Ankara 
Üniversitesi İletişim Bilimler web 
sayfasında yer aldığı görülmüştür. 
Şule Necef ise YÖK Akademik web 
sayfasında Şule Daldal olarak yer 
almaktadır. Kurullarında yer alan 
akademisyen ve araştırmacıların 
kurumlarını yazma konusunun tek-
rar düşünülmesi yerinde olacaktır. 
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Sürekli güncelleme gerektiren bu 
bilginin yazılmaması da söz konusu 
olabilir. Tablo 10’da üniversite bilgisi 
farklılıklarını göstermek amacıy-
la gri renklendirme kullanılmıştır. 
Zira tabloda yer alan isimlerden üni-
versite bilgisi YÖK Akademik web 
sayfasında yer almayan ve genel 
internet taramasında da bilgi elde 
edilemeyen kişiler bulunmakta-
dır. Ayrıca Tablo 10’da tüm isimlerin 
yanlarında bağlı oldukları üniversi-
telerin isimleri bulunmamaktadır. 
Dergilerde yer alan bilgilere sadık 

kalındığı için üniversite bilgisi yer 
almayan kurul üyeleri için üniversi-
te bilgisi eklenmemiştir. Dergilerin 
yayın kurullarında Çalışma Ekono-
misi ve Endüstri İlişkileri bölümleri 
ağırlıklı öğretim üyeleri olmakla bir-
likte danışma kurullarında iktisat, 
sosyoloji gibi alanlara doğru açılımın 
olduğu görülmektedir. 

İnceleme kapsamında HAK-İŞ 
Dergisi uluslararası nitelik taşıdı-
ğından yabancı araştırmacılar da 
bulunmaktadır. Ayrıntılı bilgi için Ek 
Tablo 4 incelenebilir.

Tablo 11. Araştırma Kapsamında İncelenen 1430 Makalenin Yıllara Göre 
Dağılımı

Yıl Sayı Yüzde 
(%)

Yıl Sayı Yüzde 
(%)

Yıl Sayı Yüzde 
(%)

1994 12 0,84 2005 37 2,59 2014 87 6,08

1995 6 0,42 2006 28 1,96 2015 139 9,72

1997 14 0,98 2007 43 3,01 2016 114 7,97

1998 8 0,56 2008 50 3,50 2017 119 8,32

1999 26 1,82 2009 51 3,57 2018 116 8,11

2000 59 4,13 2010 46 3,22 2019 144 10,07

2001 6 0,42 2011 48 3,36 2020 47 3,29

2002 68 4,76 2012 63 4,41 Toplam 1430 100,00

2004 30 2,10 2013 69 4,83

Tablo 11 incelendiğinde yayın sayılarının zaman içinde arttığı görül-
mektedir. Burada yayınlanan dergilerdeki artış kadar alanda çalışan araş-
tırmacılardan kaynaklanan bir artış da söz konusudur. Araştırmacıların 
dergi ve yayım tercihleri elbette farklı davranışsal kodlara sahiptir ve bu 
araştırma kapsamında ortaya konulması zordur. Hangi durumun daha 
baskın olduğunun ortaya konulabilmesi için ek çalışmalara ihtiyaç bulun-
maktadır. 

TÜRKİYE’DE İŞÇİ SENDİKALARI TARAFINDAN YAYIMLANAN AKADEMİK DERGİLERİN  
BİBLİYOMETRİK ANALİZİ / Verda CANBEY ÖZGÜLER  
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1994 yılından 2004 yılına kadar 
olan makale sayıları sadece Ka-
mu-İş İş Hukuku ve İktisat dergisi 
kapsamında yayımlanan makale-
leri kapsarken, 2004-2012 arası Ça-
lışma ve Toplum Ekonomi ve Hukuk 
Dergisinde yayımlanan makaleleri 
kapsamaktadır. 2015 yılında Kara-
tahta İş Yazıları Dergisi ile İş ve Ha-
yat Dergisi katkısı eklenmiş, 2016 
yılından itibaren ise Genel-İş Emek 
Araştırmaları Dergisinde yer alan 
makaleler de eklenmiştir. Araştır-
ma kapsamındaki tüm dergilerin 
makale sayıları 2016 yılından sonra 
görülmektedir. 2020 yılı araştırma-
nın yapıldığı dönemde sürmekte-
dir. 2020 yılı için Çalışma ve Toplum 
Ekonomi ve Hukuk Dergisi’ndeki 
2 ve Genel-İş Emek Araştırma-
ları Dergisi’ndeki 1 sayı kapsama 
alınmıştır. Bu aşamada inceleme 
kapsamındaki tüm dergilerin bu-
lunduğu yeni bir excel veri tabanı 
oluşturulmuş ve dergilerin toplu 
analizleri nu yeni dosya üzerinden 
yapılmıştır. Dosya oluşturulurken 
yazar unvanlarının ve ad-soyad 
bilgilerinin farklı şekillerde yazılmış 
olduğu belirlenmiştir. Bu tür bibli-
yometrik analizlerde ve farklı kay-

naklardan verilerin derlendiği ça-
lışmalarda farklı yazım biçimlerinin 
kullanılması doğaldır. Ancak so-
nuçların hatalı olmaması için müm-
kün olduğunda tek tip yazım biçimi 
benimsenmesine dikkat edilmesi 
gerekmektedir. Bu çalışmada da 
birden fazla şekilde yazılmış olan 
unvanlar (Yard. Doç., Yardımcı Do-
çent, Yrd. Doç. Dr.) ile bu unvanların 
en güncel biçimi kullanılmaya çalı-
şılmıştır.25 Unvanlar gibi çift isimli 
yazarlar ve iki soyadı kullanmayı 
tercih eden araştırmacılar bakı-
mından farklılıklar belirlemiş ve 
mümkün olduğunca giderilmeye 
çalışılmıştır. YÖK Akademik 26 ve 
YÖK Tez Tarama27 sayfaları kullanı-
larak yazar adlarını farklı isimlerle 
birleştirmemeye özen gösterilmiş-
tir. Ancak yine de genel dağılımı 
çok etkilemeyecek küçük farklılık-
lar bulunabileceği ifade edilmelidir. 

25  06.03.2018 tarih ve 30352 sayılı Resmi Ga-
zetede yayımlanan “Yükseköğretim Kanunu ile Bazı 
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deği-
şiklik Yapılması Hakkında Kanun” un 11. maddesi ile 
“yardımcı doçent” ibaresi “doktor öğretim üyesi” şek-
linde değiştirilmiştir. https://www.resmigazete.gov.
tr/eskiler/2018/03/20180306-11.htm, (07.07.2020).
26  https://akademik.yok.gov.tr/Akademi-
kArama/view/searchResultview.jsp (08.07.2020)

27 https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSor-
guSonucYeni.jsp (08.07.2020)
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Tablo 12. Araştırma Kapsamında İncelenen Dergilerdeki Makalelerin 
Yazar Sayısına Göre Dağılımı
Dergi Adı Yazar Sayısı ve Genel Toplam İçindeki Yüzdesi(%)

1 2 3 4 4+ Toplam

Çalışma ve Toplum 
Ekonomi ve Hukuk Der-
gisi (Çalışma ve Toplum)

403
(28,18)

106
(7,20)

14
(0,98)

- 4
(0,28)

524
(36,64)

Genel-İş Emek Araştırma 
Dergisi (GEAD)

46
(3,22)

15
(1,05)

2
(0,14)

- - 63
(4,41)

Hak-İş Uluslararası Emek 
ve Toplum Dergisi

133
(9,30)

72
(5,03)

13
(0,91)

1
(0,07)

- 219
(15,31)

İş ve Hayat Dergisi 73
(5,10)

27
(1,89)

9
(0,63)

- - 109
(7,62)

Karatahta İş Yazıları 
Dergisi

87
(6,08)

16
(1,12)

4
(0,28)

2
(0,14)

1
(0,07)

110
(7,69)

Kamu-İş İş Hukuku ve 
İktisat Dergisi

330
(23,08)

57
(3,99)

14
(0,98)

3
(0,21)

1
(0,07)

405
(28,32)

Toplam 1078 287 55 4 6 1430

Tablo 12 incelendiğinde araştır-
ma kapsamındaki dergilerde yer 
alan makalelerin çoğunluğunun 
tek yazarlı olduğu görülmektedir. 2 
yazarlı çalışmalar ikinci sırada yer 
almaktadır. 4 ve daha fazla yazar 
tarafından kaleme alınan makale 
sayısı ise yok denecek kadar azdır. 
Bu çalışmaların neredeyse tama-
mı araştırmacılar tarafından yü-
rütülmüş olan proje çalışmalarının 
sonuçlarının akademik çevre ile 
paylaşılması amacını taşıyan çok 
yazarlı çalışmalardır.

Dergilerde yer alan çalışmalar-
da Türkçe makaleler fazla sayıda-
dır. Çalışma ve Toplum Ekonomi 
ve Hukuk Dergisi’nde 3 çeviri ve 9 

İngilizce makale, Karatahta İş Ya-
zıları Dergisi’nde 1 İngilizce makale 
bulunmaktadır. Kamu-İş İş Hukuku 
ve İktisat Dergisi’nde 3 İngilizce, 3 
Almanca ve 2 Fransızca makale yer 
almaktadır.

Tablo 13. Dergilerde Yer Alan ça-
lışmalarda Çalışma Ekonomisi ve 
Endüstri İlişkileri Bölümlerinin Kat-
kısı

Dergi Adı Yazar 
Sayısı

Yüzde 
(%)

Çalışma Ekono-
misi ve Endüstri 
İlişkileri Bölümleri

283 25,73

Diğer 817 74,27

Toplam 1100 100,00

TÜRKİYE’DE İŞÇİ SENDİKALARI TARAFINDAN YAYIMLANAN AKADEMİK DERGİLERİN  
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Tablo 13 oluşturulurken YÖK 
Atlas (Yükseköğretim Program 
Atlası) web sayfasından Çalışma 
Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 
Bölümlerinin bir listesi alınmış ve 
her bölümün web sayfası tek tek 
ziyaret edilerek bölüm öğretim üye 
ve yardımcılarının listeleri oluştu-
rulmuştur. 12-14 Ağustos 2020 ta-
rihleri arasında yapılan bu çalışma 
kapsamında 31 üniversitede Çalış-
ma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 
bölümü olduğu, bunlardan 7’sinde 
ikinci öğretim, 1’inde açık öğretim 
ve 1’inde açık ve uzaktan öğretim 
faaliyetlerinin de sürdürüldüğü 
görülmüştür28. Makalelerin kap-
sadığı yıllar ile bölüm listesinin 
2020 tarihli olmasından kaynak-
lanan sınırlılığı aşabilmek için her 
bir makalede yer alan yazar künye 
bilgileri alınmıştır. Ancak her dergi 
ve makale yazar kurum bilgilerini 
vermediğinden ya da kimi makale-
lerde bu bilgiler eksik bulunduğun-
dan kayıtlar YÖK Akademik web 
sayfası birlikte değerlendirilerek 
Tablo 13’ün gösterdiği “bölüm öğ-
28  Ek Tablo 1 kapsamında incelenebilir.

retim üyeleri” ölçütü oldukça ge-
niş kapsamlı olarak ele alınmaya 
çalışılmıştır. Bu kapsamda bölüm 
öğretim üyelerinden vefat eden, 
emekli olan, üniversite değiştiren 
çeşitli nedenlerle ayrılan ve kapa-
nan bölümlerde olan tüm bölüm 
mensupları “Çalışma Ekonomisi 
ve Endüstri İlişkileri Bölümleri” adı 
altında tabloda yer almıştır. Ça-
lışma Ekonomisi ve Endüstri İliş-
kileri Bölümleri dışında kalan 817 
yazar (yüzde 74,27) arasında 542 
yazar (yüzde 49,27) farklı üniver-
sitelerden ve 50 yazar (yüzde 4,55) 
kamu kurumlarında çalışanlardan 
oluşmaktadır. 87 yazar (yüzde 7,91) 
doktora ve yüksek lisans öğrencisi 
oldukları aşamada sendika dergi-
lerinde yayın yapmışlardır. Kurum 
kaynaklı yazarlardan daha yüksek 
oranda olan lisansüstü öğrenci-
ler ile farklı üniversitelerde görev 
yapan akademisyenlerin sayıca 
çokluğu sendika dergilerinin aka-
demik kariyer ilerlemesi için zemin 
oluşturduğunu gösteren bir veri 
olarak değerlendirilebilir27

29.
29 Bkz. Ek Tablo 2
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Tablo 14. Araştırma Kapsamında İncelenen Dergilerdeki Yazarların Un-
vanlarına Göre Dağılımı

Araştırmacı Sayı Yüzde 
(%)

Doktor Öğretim Üyesi (Dr. Öğr. Üyesi) 213 19,36

Araştırma Görevlisi (Arş. Grv.) 166 15,09

Profesör Doktor (Prof. Dr.) 133 12,09

Doçent Doktor (Doç. Dr.) 128 11,64

Belirtilmemiş 96 8,73

Doktor (Dr.) 96 8,73

Öğrenci 78 7,09

Kamu Kurumlarında Çalışan 52 4,73

Öğretim Görevlisi (Öğr. Grv.) 51 4,64

Diğer 35 3,18

Avukat (Av.) 16 1,45

Sendika 15 1,36

Araştırma Görevlisi Doktor (Arş. Grv. Dr.) 7 0,64

Mezun 5 0,45

Öğretim Üyesi (Öğr. Üyesi) 5 0,45

Avukat Doktor (Av. Dr.) 2 0,18

Öğretim Görevlisi Doktor (Öğr. Grv. Dr.) 2 0,18

Toplam 1100 99,99

Bu düşünceyi destekleyecek farklı veriler Tablo 14 kapsamında veril-
mektedir. Tablo 14’e göre, dergilere katkıda bulunan yazarlardan Doktor 
Öğretim Üyesi ve Araştırma Görevlisi unvanına sahip olan yazarların ilk 
iki sırada yer aldıkları görülmektedir.

Tablo 15. Araştırma Kapsamında İncelenen Dergilerdeki Yazarların Kat-
kıda Bulundukları Eser Sayıları

Yazar Makale Sayısı

Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Ofluoğlu 22

Doç. Dr. H. Yunus Taş 13

Doç. Dr. Orhan Koçak 12

TÜRKİYE’DE İŞÇİ SENDİKALARI TARAFINDAN YAYIMLANAN AKADEMİK DERGİLERİN  
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Prof. Dr. M. Akif Özer 11

Prof. Dr. Mesut Gülmez 11

Prof. Dr. Kenan Ören 10

Prof. Dr. Aydın Başbuğ 9

Doç. Dr. Aziz Çelik 9

Prof. Dr. Kuvvet Lordoğlu 9

Arş. Grv. Mehmet Atilla Güler 9

Prof. Dr. Tekin Akgeyik 9

Prof. Dr. Adnan Mahiroğulları 8

Doç. Dr. Ayşe Ünal 8

Doç. Dr. Güngör Turan 8

Doç. Dr. Levent Şahin 8

Prof. Dr. Sayım Yorgun 8

8 ve daha fazla eserde katkısı bulunanlar toplamı 164

7 eserde katkısı bulunanlar toplamı 77

6 eserde katkısı bulunanlar toplamı 108

5 eserde katkısı bulunanlar toplamı 90

4 eserde katkısı bulunanlar toplamı 140

3 eserde katkısı bulunanlar toplamı 204

2 eserde katkısı bulunanlar toplamı 282

1 eserde katkısı bulunanlar toplamı 35

Toplam 1100

Not: Unvanlar araştırma kapsamındaki dergilerde yayımlanan en gün-
cel tarihli durumu yansıtmaktadır. (Her makale tek yazarlı olmadığından 
ve her yazar tek dergide yayın yapmadığından tablo toplamında verilen 
1110 toplam yazar sayısı tek tek dergilere katkı veren yazar sayıları topla-
mını vermemektedir). 

Dergilerde yer alan yazarların birden fazla dergide katkı sunmuş ol-
duğu görülmektedir. Bir yazar genel veri tabanı dosyası içinde en fazla 22 
esere katkıda bulunmuştur. En az bir eserde katkısı olan yazar sayısı 35’tir. 
Burada çalışmaların tek yazarlı ya da çok yazarlı olması ayrımına bakıl-
maksızın çalışmalarda katkısı bulunan yazarlar esas alınmıştır. Araştır-
ma kapsamında incelenen dergilerin hepsinde yayını bulunan araştırmacı 
yoktur. Sendika dergilerine 6 esere katkı sunan ve İş ve Hayat Dergisi ile 
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Kamu İş İş Hukuku ve İktisat Dergi-
si dışındaki diğer 4 dergide makale-
si bulunan 1 araştırmacı vardır.

80/20 Kuralı, Price ve Lotka ya-
saları ile ilgili hesaplamalar sonucu 
dergilerin bu kurallara uymadığı 
saptanmıştır. Karatahta İş Yazıları 
Dergisi Lotka Yasası’nın 2 yazar-
lı çalışmalar ölçütüne ve Genel-İş 
Emek Araştırma Dergisi (GEAD) ise 
yine aynı yasasının 3 yazarlı çalış-
malar ölçütüne yakın çıkmıştır. 

Araştırmacıların eserlerinde en 
fazla kullandıkları kaynakların or-
taya konulabilmesi için tüm maka-
lelerin kaynakçaları ayrı bir excel 
dosyasına alınarak analiz edilmiştir. 
Ancak burada tüm makaleler için 
çalışma sonunda ayrı bir kaynakça 
sayfasının bulunmaması, sayfa altı 
dipnotlardan derleme yapılarak veri 
tabanına aktarma gereğini ortaya 
çıkarmıştır. Uluslararası Çalışma 
Örgütü (ILO), Anayasa Mahkemesi 
Kararları gibi kurum kaynaklı ça-
lışmaların ve enstitü dergilerinin en 
sık başvuru yapılan kaynaklar ara-
sında olduğu söylenebilir. Ayrıca Ek 
Tablo 4 kapsamında yer alan der-
gi danışma kurulu listelerinde yer 
alan araştırmacıların eserlerine de 
sıklıkla başvurulduğu görülmüştür.

Dergilerin akademik alandaki yay-
gınlığı konusunda tam bir bilgi verebil-
mek zordur Ancak zaman içinde yayım 
faaliyetlerindeki artış, yaygınlaşma 
eğilimi olduğunu göstermektedir.

Yürütülen araştırmaların so-
nuçlarının paylaşılması aşamasın-
da önemli olan akademik dergilerin 
hem sayı hem de nitelik olarak çok 
olması son derece önemlidir. Bu 
bağlamda Çalışma Ekonomisi ve 
Endüstri İlişkileri Bölümleri alanın-
da yayın yapılabilecek nitelikli der-
gi sayısının oldukça az olduğu söy-
lenebilir. Araştırma kapsamında 
incelenen dergilerin yayın kurulu, 
danışma kurulu ve yazar listeleri 
incelendiğinde ağırlıklı olarak Ça-
lışma Ekonomisi ve Endüstri İlişki-
leri bölümlerine mensup yazarla-
rın bulunduğu söylenebilir. Ancak 
Tablo 13’te görüldüğü gibi Çalışma 
Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bö-
lümlerinin inceleme kapsamındaki 
beş dergiye olan katkısı da yüksek 
değildir. 1100 yazar arasında bö-
lüm mensubu olup sendika der-
gilerinde yayın yapanların oranı 
yüzde 25,73 (283 yazar) ile yüksek 
sayılamayacak düzeydedir. Sendi-
ka dergilerinde yayın yapılması ile 
ilgili olarak bölüm öğretim üyeleri 
arasında tam bir fikir birliği olmadı-
ğı söylenebilir. Bu konuda yapılmış 
bir çalışma olmamakla birlikte bö-
lüm öğretim üyelerinin sendikalar 
tarafından desteklenen dergilerde 
makale yayınlanması konusunda 
farklı değerlendirmelere sahip ol-
dukları bilinmektedir30. 
30 28.01.2008 tarihinde Ankara Üniversitesi Siyasal Bil-
giler Fakültesinde yapılan Doçentlik sınavı sırasında 
çalışmanın yazarı tarafından MESS Mercek Dergisi’n-
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Dergilerin sendikalarca yayım-
lanıyor olmasının doğal bir sonucu 
olarak çok sayıda sendika yetkilisi, 
uzmanı ve danışmanı da gerek ya-
zar olarak gerekse yayın ve danış-
ma kurullarında görev alarak katkı 
sunmaktadırlar. 

Araştırma kapsamında cevabı 
aranan son soru olan sendika der-
gilerinin ve bu dergilerde yayım-
lanan çalışmaların işçi eğitimi ile 
ilişkisi ele alındığında bu ilişkinin 
güçlü bir biçimde kurulduğu söy-
lenebilir. Araştırma kapsamında 
her bir dergi için verilen ve kelime 
sıklıklarını gösteren kelime bulutu 
grafiklerinde de çalışmaların içer-
diği temel konuların birbirine ben-
zerlik gösterdiği görülmektedir.

Tablo 16. Araştırma Kapsamında İncelenen Sendika Dergilerinde Ele 
Alınan Belli Başlı Konular
Konu Sıklık Konu Sıklık Konu Sıklık

Sendika 106 İstihdam 42 Gelir 20

Kadın 60 İşçi 41 Eğitim 18

Çalışma 54 Ücret 35 Refah 15

Emek 47 Göç 32 Yoksulluk 15

AB 44 İşveren 26 ÇEEİ 
Bölümleri

7

de yayımlanan çalışmalarına yönelik olarak yapılan 
sözlü değerlendirmelerde jüride yer alan beş öğretim 
üyesinin bu konuda farklı görüşlere sahip olduğu göz-
lemlenmiştir. Bu gözlem genel eğilim hakkında kesin 
bir yargıda bulunmamız için yeterli değildir. Çalışma 
Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümlerinde yer alan 
duayen öğretim üyelerinin genç akademisyenlerin 
sendika dergilerinde yayın yapmaları ile ilgili 
görüşlerini ortaya koyabilmek, genel olarak bölüm 
ve sendika yayınları ilişkisinin ötesinde yol gösterici 
yönü de olan bir araştırma konusu olabilir.

Tablo 16 incelendiğinde sendi-
ka, kadın, emek, çalışma gibi temel 
anahtar kelimelerde yoğunlaş-
ma olduğu görülmektedir. Ancak 
araştırma kapsamında incelenen 
makaleler nitel bir okuma ile ana-
liz edilmemiş sadece içerdiği temel 
bibliyometrik veriler ile anahtar ke-
limeler ortaya konulmuştur. Konu 
ile ilgili olarak yapılacak farklı çalış-
malarda anahtar kelimelerin ortaya 
konulmasının ötesinde kavramla-
rın hangi bakış açılarıyla irdelendiği 
ve analiz edildiği de ortaya konula-
bilecektir.

Tablo 16’da yer alan konuların 
dergiler özelinde nasıl dağıldığını 
görebilmek için Tablo 17 incelene-
bilir. Tabloda yer alan anahtar ke-

limeler çalışmaların başlık ve özet 
bilgilerinden oluşturulduğundan 
bazı sınırlılıklar göz önünde bu-
lundurularak değerlendirilmelidir. 
Aynı anahtar kelime altında yer 
alan farklı makalelerde konuların 
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ele alındığı bakış açıları ve arka planda yer alan temel düşünceler farklı 
olabilmektedir. 

Tablo 17. Araştırma Kapsamında İncelenen Sendika Dergilerinde Öne 
Çıkan Konular

Dergiler ve Anahtar Kelimeler
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İk

ti
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t D
er

gi
si

Sendika Sendika Sendika Sendika Kadın Sendika

Kadın İşçi sınıfı Kadın Sosyal 
güvenlik

Sendika Avrupa 
Birliği

Avrupa 
Birliği

Kadın İstihdam Yaşlı Grev İstihdam

Sosyal 
güvenlik

Eşitlik Avrupa 
Birliği

Kadın Alt işveren İş sağlığı 
ve 
güvenliği

Grev Genç işsi-
zliği

Genç işsi-
zliği

Kıdem 
tazminatı

Engelli Toplu iş 
sözleşm-
esi

6356 sayılı 
kanun

İstihdam Bölüşüm Suriyeli İşçi 
alacakları

Küre-
selleşme

İstihdam Kamu per-
soneli

İş sağlığı 
ve güven-
liği

Alt işver-
en

Mobbing İnsan 
kay-
nakları 
yönetimi

Küre-
selleşme

Sınıf Küre-
selleşme

Asgari 
ücret

Avrupa 
Birliği

Grev

Ayrımcılık Sosyal 
politika

Sosyal 
politika

Emeklilik İstihdam Kadın

Çocuk Taşeronlaş-
ma

Çocuk Göçmen İşsizlik Sosyal 
güvenlik
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Tablo 17 kapsamında anahtar ke-
limelere ait sıklık ve yüzdelere yer 
verilerek bir karşılaştırma yapıl-
mamıştır. İncelenen dergiler ma-
kale sayıları bakımından farklılık-
lar içermekte olduğundan nicel bir 
karşılaştırmadan ziyade genel bir 
resim ortaya koyulmuştur. Tablo 17 
dergiler için ayrı ayrı verilen kelime 
bulutları görsellerine benzer genel 
bir resim olarak değerlendirilmeli-
dir. Ancak kelime bulutu görselleri 
inceleme kapsamındaki makalelerin 
“tam metin” olarak MAXQDA Anal-
ytics Pro 2018 programı tarafından 
taranması ile elde edilmiş iken Tablo 
17’de yer alan anahtar kelimeler ma-
kale başlıklarından elde edilmiştir. 
Bu anahtar kelimeler farklı bir araş-
tırmacı tarafından aynı şekilde ifade 
edilmeyebilir. Her ne kadar araştırma 
kapsamında geçerlik/güvenirlik ba-
kımından farklı bir araştırmacının da 
inceleme kapsamındaki makalelere 
uygun anahtar kelimeler çıkartma-
sı istenmişse de nitel çalışmalarda 
karşılaşılan “genelleme yapabilme 
zorluğu” tam olarak aşılamayacak 
bir durumdur. Benzer şekilde yayıma 
kabul aşamasında editörler ve yayın 
kurulları tarafından verilen kararlar 
da dergilerde yer alan makaleleri be-
lirleyen önemli faktörlerden biridir. 
Ancak bu çalışma kapsamında ya-
yımlanmış makaleler olarak verilen 
kararların sonuçları görülse de süreç-
leri izleyebilmek mümkün değildir, 

Tablo 17’de 4 işçi sendikası Ka-
mu-İş İş Hukuku ve İktisat Dergi-
si’nde ilk sırada “sendika” yer alırken 
Karatahta İş Yazıları Dergisi’nde ka-
dın işgücü konulu çalışmalar ilk sıra-
da yer almıştır. 

Tablo 17 genel olarak değerlen-
dirildiğinde işçi ya da işveren sen-
dikalarının ağırlıklı olarak ele al-
dıkları konular arasında belirgin bir 
farklılaşma olmadığı söylenebilir. İşçi 
sendikalarında ilk sıralarda yer alan 
kadın işgücü konulu çalışmalar işve-
ren sendikalarını temsilen alınan Ka-
mu-İş İş Hukuku ve İktisat Dergisi’n-
de 9. sırada yer almaktadır. Konuların 
ele alınma sıklıkları gibi içerdikleri 
bakış açılarında da farklılıklar olabi-
leceği bilinmekle birlikte araştırma-
nın kapsamı bibliyometrik analiz ve 
doküman incelemesi yöntemlerinin 
kullanılması olduğundan mevcut du-
rumun “bir fotoğrafı” çekilmektedir.

SONUÇ
Bilgi üretiminin ve üretilen bil-

ginin paylaşılmasının farklı yolları 
bulunmaktadır. Akademik yayın-
lar üretilen bilginin paylaşılmasında 
ve yaygınlaştırılmasında önemli bir 
yere sahiptir. Akademik dergilerin 
yayıncıları kişiler ya da kurumlar 
olabilmektedir. Üniversiteler, üni-
versitelere bağlı enstitüler, araştırma 
merkezlerinin yanı sıra sendikalar da 
yürütmekte oldukları faaliyetler ara-
sında eğitime önem vermelerinden 
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dolayı kitap ve dergi yayıncılığında 
bulunmaktadırlar. 

Sendikaların dergi yayıncılığı-
nı tercih etme nedenlerinden ilki 
işçi eğitimlerinin etkili bir biçimde 
gerçekleştirilebilmesidir. Sendika 
uzmanları tarafından verilen işçi 
eğitimlerinde bu uzmanların yetiş-
tirilmesinin yollarından biri olarak 
sendikalar çeşitli kitap ve dergi ve 
broşürlerin yanı sıra akademik der-
giler de yayımlamaktadırlar. Doğru-
dan işçilere yönelik yayınlar akade-
mik dergilerden farklı olarak güncel 
bilgilerin, eylem ve örgütlenme faa-
liyetlerinin, işçiler ile ilgili haberlerin 
paylaşıldığı dergiler, eğitim broşürle-
ri gibi yayınlardır.

Bu araştırmanın konusunu oluş-
turan “sendikalar tarafından yayım-
lanan akademik dergilerin bibliyo-
metrik analizi” akademik yayıncılığın 
önemini vurgulamanın yanı sıra zor 
ve maliyetli bir alan olan akademik 
yayıncılık alanında sendikalarca or-
taya koyulan kolektif emeğin görü-
nür olmasını sağlamaya çalışmaktır. 
Türkiye’de kendine has zorluklar ya-
şandığı sendikal faaliyetler alanında 
uzun soluklu ve akademik yayıncı-
lık faaliyetlerini yürütebilmek diğer 
akademik dergilerden farklı olarak 
editörler, yayın ve danışma kurulları 
ile yazarlara farklı sorumluluklar da 
yüklemektedir. 

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri 
İlişkileri Bölümleri mensupları baş-

ta olmak üzere çeşitli akademisyen, 
uzman ve avukatlar ile öğrencileri-
nin çalışmalarını yayınlayan sendika 
dergilerinin genel bir değerlendirme-
sinin yapılmış olduğu bu çalışmada 
30 yılı aşan sendika akademik dergi-
lerinin çalışma yaşamını ilgilendiren 
her konuyu bilimsel bir biçimde ele 
aldığı görülmüştür. Sendika dergileri 
ayrı ayrı incelendiğinde sendika-a-
kademi dayanışması görülmektedir. 
Akademik ilerlemelerinin her aşa-
masında sendika yayınları araştır-
macıların yanında olmuş, araştır-
macılar da dergilere kuruluşundan 
itibaren yazılarıyla katkı sağlamıştır. 

Geniş anlamda sendikal eğitimin 
bir parçası olan sendika dergilerinin 
sendikal ve akademik iletişim ba-
kımından son derece önemli olduğu 
düşüncesinden hareketle yapılan 
araştırmada sendikaların bu alan-
da daha fazla yer almalarının önemli 
olduğu ve Çalışma Ekonomisi ve En-
düstri İlişkileri bölümleri mensup-
larının da sendika dergilerinde daha 
etkin yer almaları gerektiği ortaya 
konulmaya çalışılmıştır. Konunun 
hem işçi eğitimi hem de akademik 
alana katkı boyutlarıyla Çalışma 
Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bö-
lümleri başta olmak üzere akademik 
çevrelerce değerlendirilmesi önemli-
dir. 

İlgili akademik çevrelerce tar-
tışılmasının yanı sıra okuyuculara 
ulaşma, temel bibliyometrik verilerin 
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araştırmacıların kullanımına daha 
uygun bir biçimde sunulabilmesi gibi 
faydalar nedeniyle DergiPark sis-
temine kayıt olmak bir öneri olarak 
söylenebilir. Ancak bu noktada dergi 
ile sendikanın birbiri ile olan bağı-
nın okuyucuya yansıması düşüncesi 
olup olmadığı da akla gelmektedir. 
Diğer bir ifadeyle sendika web say-
fasının ziyaret edilmesi ve oradan 
sendika dergisine geçiş yapılması 
bir tercih olabilir. Doğrudan dergiye 
ulaşma, dergi ve makalelerin ince-
lenme ve bilgisayara indirilme ista-
tistiklerine erişme gibi fonksiyonlar 
ancak DergiPark gibi bir sisteme gi-
riş ile sağlanabilir. Ancak bu durum-
da da sadece dergiye ve makalelere 
erişim sağlanmakta sendika sayfa-
larını ziyaret etme gereği ortadan 
kalkmaktadır.

Bu bağlamda DergiPark gibi Tür-
kiye’de yayınlanan sendika akade-
mik dergileri ve hatta tüm sendikal 
yayınlar için elektronik bir barındır-
ma ve editöryal süreç yönetimi hiz-
meti sunacak bir yapı kurulması da 
öneriler arasında sayılabilir. Ancak 
burada “farklı konfederasyonlar al-
tında örgütlenmiş farklı sendikaların 
bir araya gelerek Türkiye’deki tüm 
sendikal bilgi, belge ve arşivi tek bir 
elektronik ortamda toplayabilmesi 
sağlanabilir mi? hangi boyutta sağ-
lanabilir?” gibi soruların cevaplan-
ması gerekmektedir. Araştırmamız 
kapsamında incelenen sendika web 

sayfalarında ve dergiler kapsamın-
da araştırmacılar tarafından çok 
kıymetli pek çok bilgi, belge ve do-
küman olduğu görülmüştür. Ancak 
farklı web sayfalarında olan, birçoğu 
için erişim konusunda ilave çaba ve 
zaman gerektiren bu emek arşivle-
rinin görünür kılınması ve kullanıcı 
dostu uygulamalarla araştırmacılara 
sunulabilmesi literatür taramaların-
da öncelikli olarak veri tabanlarını 
ve bilgi teknolojilerini kullanmayı 
tercih eden genç araştırmacılar için 
yol gösterici olacaktır. Aslında bilişim 
iletişim teknolojilerindeki gelişmeler 
sonucu neredeyse her araştırmacı 
için ilk başvuru internet kaynakları 
olurken günümüzde yaşanan pan-
demi süreci nedeniyle kütüphane-
ler kapanmış ve internet bilgi alma, 
literatürü tarama, bilgi paylaşma ve 
hatta dünya ile bağlantı kurmada ne-
redeyse tek araç olarak kalmıştır. 

Sendikal eğitim alanında önemli 
bir yere sahip olan yayım faaliyetleri 
ve araştırmamız özelinde akademik 
dergiler önemli roller üstlenmekte-
dir. Çalışma hayatının farklı konu-
larını bilimsel bir yaklaşımla, açık 
erişim ve sürdürülebilirlik temelinde 
sunabilmek maliyetli bir süreçtir. Bu 
anlamda Türkiye’de sendikalar tara-
fından yayımlanan akademik dergi-
lerin sendikalar, akademisyenler ve 
okuyucular tarafından desteklen-
mesi ve mevcut yayınların yaygın-
laştırılması için de yeni ve farklı pro-



58

jeler üretilmelidir. 
Sendika dergileri ile ilgili olarak 

yapılacak farklı çalışmalarda araştır-
macıların verileri düzenleme zaman-
larını azaltacak kimi küçük teknik 
detaylar da bulunmaktadır. Örneğin 
makalelerin tüm dergi sayısı olarak 
değil tek tek sisteme yüklenmesi, ya-
zar künye bilgilerinin tam ve eksiksiz 
olması ve mümkünse ilk sayfada yer 
alması, hareketli ve okumayı zor-
laştıran java destekli dergi sayfaları 
yerine daha sade tasarımlar ve resim 
formatında olmayan pdf dosyaları 
biçiminde tasarımların daha uygun 
olacağı düşünülmektedir.

Genel olarak değerlendirmek ge-
rekirse; araştırma kapsamındaki 
sendika dergilerinde Çalışma Eko-
nomisi ve Endüstri İlişkileri bölüm-
lerinin katkısının yüksek olmadığı 
görülmüştür. Sendikaların özellikle 
işçi sendikalarının işçi eğitimi faali-
yetlerinde faydalı olabilecek yayınlar 
yapmaları noktasında “aylık, iki aylık 
dergi ve bültenlerden akademik içe-
rikli hakemli yayınlara geçişinde aka-
demisyenlerin atama şartları için en-
deks endişesinin öne çıkması” eğilim 
sendikaları hakemli dergi çıkarmaya 
zorlamaktadır. Burada yer alan bu 
hakem görüşü alanda araştırma ve 
yayın yapan bölüm mensupları ba-
kımından son derece dikkate değer 
bir tespittir. Zira işçiler tarafından fi-
nanse edilen dergilerin işçi eğitimine 

olan katkıları akademisyenlerin ka-
riyer ilermesi kaygılarından daha ön-
celikli bir amaç olarak ele alınmadığı 
sürece işçi sınıfı ile akademisyenler 
arasındaki bağ sağlıklı bir biçimde 
kurulamayacaktır. Bölümlerde alı-
nan eğitim ve ders programları ince-
lendiğinde ya da bölüm mezunlarının 
çalışma alanlarının neler olduğuna 
ilişkin bölüm tanıtım bilgileri ince-
lendiğinde “sendika” ilk sıralarda yer 
almakta ancak sendika yayınlarında 
bölüm katkısı üniversitelerin diğer 
bölümlerinin neredeyse yarısı kadar 
gerçekleşmektedir. Bu noktada akla 
gelen iki temel soru bulunmaktadır. 
Bölüm mensupları sendika dergile-
rini tercih etme konusunda tered-
dütlü mü davranmaktadır? yoksa 
sendika dergileri bölüm mensupları-
nın yayınları konusunda daha seçici 
mi davranmaktadır? bu ve benzeri 
soruların yapılacak ek çalışmalarla 
cevabı verilmesi elzem olan konular 
olduğu düşünülmektedir. Bu bağ-
lamda 1100 yazar ve 1430 makaleyi 
içeren araştırmamız keşfedici bir ön 
çalışma olarak değerlendirilebilir. 
Bölümlerin kapanması ile ilgili tar-
tışmalar 1990’lı yılların sonlarından 
başlayarak günümüze kadar devam 
ederken ve kapanan Çalışma Eko-
nomisi ve Endüstri İlişkileri bölümleri 
bulunurken bölümlerin de bütünsel 
olarak kendilerini değerlendirmeleri 
gerekmektedir.
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Ek Tablo 1. Türkiye’deki Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümleri 
(Ağustos 2020)

Örgün İkinci 
Öğretim

Açık  
Öğretim

Uzaktan 
Öğretim

1 Akdeniz Üniversitesi Akdeniz 
Üniversit-
esi (İÖ)

2 Anadolu Üniversitesi Anadolu 
Üniversitesi 

3 Ankara Hacı Bayram Veli 
Üniversitesi 

4 Ankara Üniversitesi (Siyasal 
Bilgiler Fakültesi)

5 Atatürk Üniversitesi 

6 Aydın Adnan Menderes 
Üniversitesi (Nazilli İktisadi 
ve idari Bilimler Fakültesi)

7 Bandırma Onyedi Eylül 
Üniversitesi (İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi) 

8 Bursa Uludağ Üniversitesi 
(İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi) 

Bursa 
Uludağ 
Üniversit-
esi (İÖ)

9 Çanakkale Onsekiz Mart 
Üniversitesi (Biga İktisadi ve 
İdari Bilimler Fakültesi) 

10 Çankırı Karatekin Üniversit-
esi (İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi) 
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11 Dokuz Eylül Üniversitesi 
(İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi) 

Dokuz Ey-
lül Üniver-
sitesi 
(İktisadi 
ve İdari 
Bilimler 
Fakültesi) 
(İÖ)

12 Fırat Üniversitesi (İktisadi ve 
İdari Bilimler Fakültesi) 

13 İnönü Üniversitesi (İktisadi 
ve İdari Bilimler Fakültesi) 

14 İstanbul Üniversitesi (İktisat 
Fakültesi) 

İstanbul 
Üniversit-
esi (İktisat 
Fakültesi) 
(AUZEF)

15 Karadeniz Teknik Üniversit-
esi (İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi) 

16 Kırklareli Üniversitesi (İkti-
sadi ve İdari Bilimler Fakül-
tesi) 

17 Kocaeli Üniversitesi (İktisadi 
ve İdari Bilimler Fakültesi) 

Kocaeli 
Üniver-
sitesi 
(İktisadi 
ve İdari 
Bilimler 
Fakültesi) 
(İÖ)

18 Manisa Celâl Bayar Üniversi-
tesi (İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi) 

Mani-
sa Celâl 
Bayar 
Üniversit-
esi (İktisa-
di ve İdari 
Bilimler 
Fakültesi) 
(İÖ)
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19 Marmara Üniversitesi (İktisat 
Fakültesi) 

20 Mersin Üniversitesi (İktisadi 
ve İdari Bilimler Fakültesi) 

21 Muğla Sıtkı Koçman Üniver-
sitesi (İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi) 

Muğla Sıt-
kı Koçman 
Üniversit-
esi (İktisa-
di ve İdari 
Bilimler 
Fakültesi) 
(İÖ)

22 Ordu Üniversitesi (Ünye 
İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi) 

23 Pamukkale Üniversitesi 
(İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi) 

24 Sakarya Üniversitesi (Siyasal 
Bilgiler Fakültesi) 

Sakarya 
Üniversit-
esi (Siyas-
al Bilgiler 
Fakültesi) 
(İÖ)

25 Sivas Cumhuriyet Üniversit-
esi  (İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi) 

26 Süleyman Demirel Üniversi-
tesi  (İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi) 

27 Tekirdağ Namık Kemal 
Üniversitesi (İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi) 

28 Tokat Gaziosmanpaşa 
Üniversitesi (İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi) 

29 Trakya Üniversitesi (İktisadi 
ve İdari Bilimler Fakültesi) 
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30 Yalova Üniversitesi (Yalo-
va İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi) 

31 Zonguldak Bülent Ecevit 
Üniversitesi (İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi) 

Ek Tablo 2. Dergilerde Yer Alan çalışmalarda Çalışma Ekonomisi ve En-
düstri İlişkileri Bölümleri Dışından Katkı

Yazar Kurum Bilgisi/Genel Bilgi Sayı Yüzde (%)

Bölüm+dergi 283 25,73

Üniversite 542 49,27

Kamu 50 4,55

Doktora Öğrencisi 49 4,45

Belirtilmemiş 46 4,18

Yüksek Lisans öğrencisi 38 3,45

Yargı mensubu 20 1,82

Avukat 19 1,73

Sendika 12 1,09

Bağımsız araştırmacı 9 0,82

Sos. Hizmet Uzmanı 4 0,36

Yüksek Lisans Mezunu 3 0,27

Ziraat Mühendisi 2 0,18

Ankara Devlet Opera ve Balesi Sanatçısı 1 0,09

Avrupa Metal İşçileri Federasyonu Genel Sekreteri 1 0,09

Avrupa Sosyoloji ve Siyaset Bilimi Araştırma 
Merkezi, Paris 1 Panthéon-Sorbonne Üniversitesi

1 0,09

B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı 1 0,09

CHP İzmir Milletvekili 1 0,09

Çalışma Ekonomisi Uzmanı 1 0,09

Çalışma Ekonomisti 1 0,09

Çalışma Psikolojisi Bilim Uzmanı 1 0,09

Çalışma Uzmanı 1 0,09

Çaycuma TSO Basın Danışmanı 1 0,09
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Doktor 1 0,09

Futbol menajeri 1 0,09

İktisatçı. 21. Yüzyıl İçin Planlama Grubu Koordi-
natörü

1 0,09

İnsan Kaynakları Direktörü 1 0,09

Lisans Mezunu 1 0,09

Öğretmen 1 0,09

PDR Uzmanı 1 0,09

Psikolojik Danışman 1 0,09

Sosyal Politika Forumu Uygulama ve Araştırma 
Merkezi Boğaziçi Üniversitesi

1 0,09

Tango Eğitmeni 1 0,09

Türkiye Emekliler Derneği Araştırma Müdürü 1 0,09

Viyana İşçi Odası Çalışma Hukuku Danışmanı 1 0,09

Yazar 1 0,09

Ek Tablo 3. Çalışma ve Toplum Dergisi Özel Sayılar

Yıl Sayı Cilt/Sayı Özel Sayı

2004 3 2004/3 İlyas Köstekli’nin Anısına

2006 8 2006/1 Türk Sosyal Güvenlik Sisteminde Reform!
Sempozyum/Özel Sayı, 28.01.2006 Armada 
Otel/İstanbul

2006 11 2006/4 İşyerinde Psikolojik Taciz (Mobbing), Cinsel 
Taciz, Eşitlik İlkesi ve Ayrım Yasağı 
Seminer Tebliğleri/Özel Sayı

2007 12 2007/2 Prof. Dr. Cahit Talas Anısına

2007 15 2007/4 Süleyman Üstün-Özcan Kesgeç ve Mahmut 
Seren’in Anılarına

2008 18 2008/3 Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi 10. Kongre/Özel 
Sayı

2009 20 2009/1 Birleşik Metal-İş Sendikası Genel Sekreteri 
Süleyman Türker’in Anısına

TÜRKİYE’DE İŞÇİ SENDİKALARI TARAFINDAN YAYIMLANAN AKADEMİK DERGİLERİN  
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2009 21 2009/2 Türkel Minibaş Anısına

2010 25 2010/2 Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi 11. Kongre/Özel 
Sayı

2010 27 2010/4 Birleşik Metal-İş Sendikası Genel Başkanı Kamil 
Kinkır’ın Anısına

2012 33 2012/2 12. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi Ve Emek 
Tartışmalarına Dair

2014 41 2014/2 Prof. Dr. Pars Esin’in Anısına 13. Ulusal Sosyal 
Bilimler Kongresi ve Emek Tartışmalarına Dair

2015 45 2015/2 Av. Ertuğrul Sakaoğlu Anısına

2016 49 2016/2 14. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi Ve Emek 
Tartışmalarına Dair 

2018 56 2018/1 Av. Şinasi Yeldan’ın Anısına

2018 57 2018/2 Prof. Dr. Gürhan Fişek’in Anısına / 15. Ulusal 
Sosyal Bilimler Kongresi Ve Emek Tartışmaları-
na Dair

2019 60 2019/1 Av. Şinasi Yeldan Anısına…

2019 61 2019/2 Ar. Gör. Ceren Damar Şenel Anısına…

2019 63 2019/4 Türkiye’de Çocuk Emeği ve İşçiliği: Özel Sayı

2020 65 2020/2 Öndeyiş: 16. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi ve 
Emek Tartışmalarına Dair 
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Ek Tablo 4. Araştırma Kapsamında İncelenen Dergilerin Danışma Ku-
rulları

Çalışma ve Toplum Prof. Dr. İzzettin Önder

KARATAHTA Prof. Dr. Abdurrahman Ayhan

HAK-İŞ Âdem Esen

HAK-İŞ Âdem Sözüer

HAK-İŞ Adnan Karaismailoğlu

KARATAHTA Prof. Dr. Ahmet Makal 

HAK-İŞ Alaattin Karaca

Çalışma ve Toplum Prof. Dr. Ali Murat Özdemir

HAK-İŞ Ali Şafak,

KARATAHTA +  HAK-İŞ Prof. Dr. Alpay Hekimler

Çalışma ve Toplum +  
KARATAHTA

Prof. Dr. Aşkın Keser

Çalışma ve Toplum + 
KARATAHTA

Prof. Dr. Aziz Konukman

Çalışma ve Toplum Prof. Dr. Berch Berberoğlu

Çalışma ve Toplum Prof. Dr. Berrin Ceylan Ataman

HAK-İŞ Bilal Eryılmaz

HAK-İŞ Birol Akgün

HAK-İŞ Bronisław Sitek

Çalışma ve Toplum Prof. Dr. Can Tuncay

HAK-İŞ Celalettin Vatandaş

KARATAHTA Prof. Dr. Cem Kılıç

Çalışma ve Toplum Prof. Dr. Devrim Ulucan

Çalışma ve Toplum +  
Karatahta

Prof. Dr. Ercan Akyiğit

Çalışma ve Toplum Prof. Dr. Erinç Yeldan

KARATAHTA Prof. Dr. Faruk Andaç

Çalışma ve Toplum Prof. Dr. Faruk Sapancalı

HAK-İŞ M. Fatih Uşan

KARATAHTA Prof. Dr. Feryal Turan
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Çalışma ve Toplum +  
KARATAHTA +  HAK-İŞ

Prof. Dr. Fevzi Demir

Çalışma ve Toplum +  
KARATAHTA

Prof. Dr. Fevzi Şahlanan

Çalışma ve Toplum Prof. Dr. Galip Yalman

Çalışma ve Toplum Prof. Dr. Gülay Toksöz

Çalışma ve Toplum Prof. Dr. Gülsevil Alpagut

Çalışma ve Toplum Prof. Dr. Gürhan Fişek

Çalışma ve Toplum Prof. Dr. Haluk Hadi Sümer

KARATAHTA Prof. Dr. Hamdi Mollamahmutoğlu 

HAK-İŞ Ieva Deviatnikovaitė

HAK-İŞ Iwona Barbara Florek

HAK-İŞ İbrahim Erol Kozak

Çalışma ve Toplum Prof. Dr. İbrahim Ö. Kaboğlu

Çalışma ve Toplum Doç. Dr. İbrahim Subaşı

HAK-İŞ İsmail Hakkı Genç

HAK-İŞ Jakub Szczerbowski

HAK-İŞ Jana Volochova

HAK-İŞ Jolanta Bieliauskaitė

Çalışma ve Toplum +  
KARATAHTA

Prof. Dr. Kadir Arıcı

Çalışma ve Toplum Prof. Dr. Korkut Boratav

HAK-İŞ Lucia Rozova

Çalışma ve Toplum +  
KARATAHTA

Prof. Dr. M. Polat Soyer 

HAK-İŞ Maciej Rzewuski

HAK-İŞ Magdalena Rzewuska

HAK-İŞ Magdalena Sitek

HAK-İŞ Mehmet Karataş

Çalışma ve Toplum Prof. Dr. Mehmet Türkay

Çalışma ve Toplum Prof. Dr. Meryem Koray

KARATAHTA Prof. Dr. Mesut Gülmez

Çalışma ve Toplum +  
KARATAHTA

Prof. Dr. Metin Kutal
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Çalışma ve Toplum Prof. Dr. Metin Özuğurlu

Çalışma ve Toplum Prof. Dr. Murat Demircioğlu

Çalışma ve Toplum Prof. Dr. Murat Engin

Çalışma ve Toplum Prof. Dr. Mustafa Alp

Çalışma ve Toplum Prof. Dr. Müjdat Şakar

Çalışma ve Toplum +  
KARATAHTA

Prof. Dr. Münir Ekonomi

Çalışma ve Toplum Prof. Dr. Nadir Suğur

HAK-İŞ Natalija Valavičienė

HAK-İŞ Necati Engeç

Çalışma ve Toplum Prof. Dr. Nergis Mütevellioğlu

Çalışma ve Toplum Prof. Dr. Nilay Etiler

KARATAHTA Prof. Dr. Nizamettin Aktay

Çalışma ve Toplum Prof. Dr. Nurcan Özkaplan

Çalışma ve Toplum Prof. Dr. Nuri Çelik

Çalışma ve Toplum +  
KARATAHTA

Prof. Dr. Nurşen Caniklipğlu

Çalışma ve Toplum +  
KARATAHTA

Prof. Dr. H. Nüvit Gerek

Çalışma ve Toplum +  
KARATAHTA

Prof. Dr. Oğuz Karadeniz

Çalışma ve Toplum Prof. Dr. Ömer Ekmekçi

Çalışma ve Toplum Prof. Dr. Ömer Zühtü Altan

Çalışma ve Toplum Prof. Dr. Öner Eyrenci

HAK-İŞ Paweł Sitek

KARATAHTA Prof. Dr. Pınar Tınaz

Çalışma ve Toplum Prof. Dr. Pir Ali Kaya

KARATAHTA Doç. Dr. Recep KAPAR 

HAK-İŞ Refik Korkusuz

Çalışma ve Toplum Prof. Dr. Sarper Süzek

Çalışma ve Toplum Prof. Dr. Savaş Taşkent

Çalışma ve Toplum +  
KARATAHTA

Prof. Dr. Sedat Murat

KARATAHTA Prof. Dr. Seyhan Erdoğdu
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HAK-İŞ Susran Erkan Eroğlu

HAK-İŞ Şennur Özdemir

Çalışma ve Toplum Prof. Dr. Şükrü Hatun

HAK-İŞ Şükrü Karatepe

Çalışma ve Toplum +  
KARATAHTA

Prof. Dr. Talat Canbolat

Çalışma ve Toplum Prof. Dr. Tijen Erdut

KARATAHTA Prof. Dr. Timur Han Gür 

Çalışma ve Toplum Prof. Dr. Toker Dereli

KARATAHTA Prof. Dr. Türker Topalhan

Çalışma ve Toplum +  
KARATAHTA

Prof. Dr. Ufuk Aydın

Çalışma ve Toplum Prof. Dr. Ünal Narmanlıoğlu

HAK-İŞ Vedat Bilgin

KARATAHTA Prof. Dr. Yalçın Karatepe 

HAK-İŞ Yasin Aktay

HAK-İŞ Yavuz Atar

Çalışma ve Toplum +  
KARATAHTA

Prof. Dr. Yusuf Alper

Çalışma ve Toplum Prof. Dr. Yüksel Akkaya

HAK-İŞ Zakir Avşar

KARATAHTA Prof. Dr. Zeki Erdut

Çalışma ve Toplum Prof. Dr. Zeki Parlak





ÖZ
Yaşlıların çalışma hayatına ak-

tif olarak katılımı, sosyal hayata 
uyumları kadar önemlidir. Yaşlı iş-
görenler, hayat boyu hayli bilgi ve 
tecrübe birikimine sahiptir. Onun 
için onlara bu tecrübelerini çalışma 
hayatına da yansıtma olanağı ve 
fırsatı verilmelidir. Formel emek pi-
yasasında istihdam edilen yaşlı iş-
görenler, hem gelir düzeylerini ko-
ruyabilmekte hem sosyal güvenlik 
sistemine katkıda bulunmakta 
hem de yetenekleriyle işletmelerin 
ekonomik gücünü artırabilmekte-
dir. Yaşlı işgörenlerin ekonomiye 
ve çalışma hayatına katma değer 
sağlayamayacaklarına dair olum-
suz görüş ve önyargılar, ilk önce 
işverenlerin zihninden silinmesi-
ne yönelik yaşlı dostu aktif istih-
dam politikalarının geliştirilmesi ile 
azaltılarak ortadan kaldırılmalıdır. 

Fiziksel olarak bedensel gücü aza-
lan yaşlı işgörenlere bu bağlamda 
alternatif ve esnek çalışma mo-
delleri sunulmalıdır. Aksi takdirde 
çalışan yaşlı işgörenlerin işlerini 
kaybetmeleri söz konusu olacağı 
gibi işsiz kalan veya emekli olup 
da çalışmak isteyen yaşlı işgücü-
nün istihdamı zorlaşacaktır. Ma-
kalemiz yaşlı işgörenlerin çalışma 
hayatına sağlayabilecekleri katma 
değeri üzerinde yoğunlaşmakta-
dır. Bu bağlamda yaşlı işgücünün 
çalışma performansı, iş tecrübesi, 
motivasyonu, duygusallığı ve kişi-
liği gibi katma değere ait etmenle-
rin özellikleri analiz edilmektedir. 
Makalemizde yaşlı işgörenlere ait 
bu artı etmenler, yaşlı dostu aktif 
istihdam politikalarının en önemli 
parametreleri olarak değerlendiril-
mektedir.
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renler, Katma Değer, Çalışma Per-
formansı, Akıcı Zekâ, Kristalize 
Zekâ, Yaşlı Dostu Aktif İstihdam 
Politikaları.

VALUE ADDED FACTORS OF EL-
DERLY EMPLOYEES AND THEIR 
EFFECTS ON WORKING LIFE

ABSTRACT
The active participation of the 

elderly in working life is as impor-
tant as their adaptation to the so-
cial life. Elderly employees have 
accumulated a lot of knowledge 
and experience throughout the life. 
Elderly employees should be given 
the possibility and opportunity to 
reflect their experiences into the 
working life. Elderly employees 
employed in the formal labor mar-
ket can both maintain their inco-
me levels, contribute to the social 
security system, and increase the 
economic strength of businesses 
with their talents. Negative opini-
ons and prejudices that older emp-
loyees will not be able to provide 
added value to the economy and 
working life should be reduced and 
eliminated by developing elderly 
friendly active employment poli-
cies aimed at erasing employers’ 
minds first. In this context, alter-
native and flexible working models 
should be offered to elderly emplo-
yees, whose physical strength has 
decreased. Otherwise, it will cause 

the elderly employees to lose their 
jobs as well as the employment of 
retired or unemployed elderly who 
wants to work will be difficult. Our 
article focuses on the added value 
that elderly employees can provide 
to working life. In this context, the 
characteristics of added value fac-
tors such as working performan-
ce, work experience, motivation, 
emotionality and personality of the 
elderly workforce are analyzed. In 
our article, these positive factors 
belonging to elderly employees are 
evaluated as the most important 
parameters of elderly friendly acti-
ve employment policies.

Keywords: Elderly Employees, 
Added Value, Working Performan-
ce, Fluid Intelligence, Crystallized 
Intelligence, Elderly Friendly Active 
Employment Policies.

GİRİŞ
Yaşlanan işgörenlerin emek pi-

yasasında aktif olarak kalabilme-
leri, hem sosyal boyutuyla toplum 
hayatına katılım hem de iktisadi 
boyutuyla üretime katkı açısından 
önemlidir. Ne var ki yaşlı işgücüne 
yönelik olumsuz görüş ve önyar-
gılar, onların yaşlanma sürecin-
de emek piyasasında kalmalarını 
zorlaştırmaktadır. Bunun yanında 
özellikle işsiz kalan veya emekli 
olan fakat çalışmak isteyen yaşlı iş-
gücünün emek piyasasında yeniden 
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bir iş bulması, hayli güç olmaktadır. 
Halbuki yaşlı işgörenler, bir katma 
değer olarak bilgi, birikim, tecrübe 
ve yetenekleriyle çalışma hayatına 
katkı ve fayda sağlayabilecek birçok 
niteliğe sahip olmaktadır. 

Bu bağlamda makalemiz, ihmal 
edilen bir sosyal grup olarak yaşlı 
işgörenlerin bilimsel çalışmalarda 
şimdiye kadar yeterince dikkate 
alınmayan katma değerini ve bunun 
etmenlerini ön plana çıkartmakta-
dır. Konunun iyice anlaşılabilmesi 
için makalemizin Birinci Bölümünde 
“yaşlı işgörenler” ve bununla ilişkili 
olarak “katma değer” kavramlarına 
bir açıklık getirilmektedir. 

İkinci bölümde yaşlı işgörenlerin 
katma değerini oluşturan etmen-
ler, tek tek irdelenmektedir. Bun-
ların başında yaşlı işgücünün ça-
lışma performansı gelmektedir. Bu 
bölümde zannedilenin aksine yaşlı 
işgücünün özellikle genç işgücü-
ne kıyasla sahip oldukları yüksek 
kristalize zekâ sayesinde çalışma 
performanslarını koruyabildikleri 
gösterilmektedir. Yaşlı işgücünün 
iş tecrübesi, motivasyonu, duygu-
sallığı ve kişiliği de çalışma haya-
tına katkı sağlayan diğer etmenler 
de tek tek incelenip değerlendiril-
mektedir. 

Üçüncü bölümde ise yaşlı işgü-
cünün katma değer sağlayan et-
menlerin ekonomiye sağlayacağı 
katkıyı göz önünde bulundurarak 

ve yaşlı işgörenlerin istihdama ka-
tılımının önündeki engelleri de dik-
kate alarak yaşlı işgücü dostu aktif 
istihdam politikalarının önemi ve 
gerekliliği üzerinde durulmaktadır.

Kuşkusuz yaşlı dostu insan 
kaynakları sistemi gibi yaşlı işgü-
cünün istihdamını koruyacak ve 
artıracak makro ve mikro boyu-
tuyla başka önemli tedbir, politika 
ve araçlar da bulunmaktadır. Ne 
var ki makalemizin başlığından da 
anlaşılacağı üzere burada üzerinde 
önemle durulan konu ekseninde 
oluşturulmak istenen amaç, yaş-
lı işgörenlerin katma değerinin ve 
bunu oluşturan etmenlerin varlığı 
çerçevesinde bir bilinç oluşturul-
masıdır. Sosyal devlet, sivil toplum 
ve işverenler, yaşlı işgörenlerin le-
hine olan bu bilinci geliştirdikçe sa-
dece kuşaklar arası toplumsal ba-
rış ve dayanışma sağlanmayacak, 
aynı zamanda emek piyasasında 
yaşlı işgörenlerin istihdam oranı da 
artacaktır. 

1. KAVRAMSAL ÇERÇEVE

1.1. Yaşlı İşgörenler Kavramı-
nın Açılımı

 “Yaşlı işgörenler” veya “çalışan 
yaşlılar” kavramının tanımının ya-
pılmasının zorluluğu, çalışma hayatı 
bağlamında hangi yaştan itibaren 
yaşlılığın geçerli olduğu ile ilgilidir. 
Buna bağlı olarak bu kavramın ya-
bancı literatürde esnek bir şekilde ele 
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alındığı görülmektedir. Nitekim bazı 
bilim insanları, 45 yaş ve üzerinde 
olan çalışanları yaşlılar kategorisine 
koymaktadır (Hacker, 1996:181. Sta-
ufer, 1992:18). Ancak son dönemler-
de “Yaşlı İşgörenler” denilince alanla 
ilgili birçok uzman, alt yaş sınırını 
ağırlıklı olarak 55 ile belirlemektedir 
(Ehrentraut ve Fritzer, 2007).

OECD’nin yaptığı tanıma göre 
(Lehr, 2007:211) “Yaşlı İşgören”, 
meslek hayatının ikinci dönemi-
ne gelmiş, henüz emeklilik yaşına 
ulaşmamış, sağlıklı olan yani ça-
lışma istek ve gücünde olan işgü-
cüdür. Çalışma hayatı bağlamında 
yaşlı işgücünden bahsedebilmek 
için iş ile ilgili her türlü fonksiyonun 
ciddi anlamda bir değişime uğra-
ması söz konusu olmalıdır (Ilmari-
nen, 2004:29).

Meslek türleri, ekonomik durum, 
çalışma şartları, yasal düzenleme-
ler veya yaşlı profilleri, işgörenlerin 
kronolojik yaşının ötesinde genelde 
biyolojik, ruhsal ve sosyal yönden 
ne kadar yaşlı olduğunu belirle-
mektedir (Lehr, 2007: 211). Bununla 
ilişkili olarak bazı araştırmacılar, 
çalışma hayatı bağlamında yaşlılık 
yaşının alt sınırının 50 olduğunu dü-
şünmektedir (Wild-Wall vd. 2009).

1.2. Yaşlı İşgörenlerin Katma 
Değeri Kavramının Açılımı

Çalışma ekonomisine ait bir 
kavram olan “Katma Değer”, Mark-

sist teoride işçiye verilen düşük üc-
ret ile belirli yeteneklerle sarf edi-
len somut emeğin bir ürünü olan 
yüksek değer arasındaki farktır. 
Bu fark, işletmeye kâr olarak geri 
dönmektedir (Fetscher, 1987:30). 
Geleneksel çalışma performansı 
yaklaşımından farklı olarak bugün 
çalışma hayatı ile ilgili katma de-
ğer bağlamında yetenek, daha çok 
uzmanlık (liyakat, kompetanlık) ile 
açıklanmaktadır (Hübner vd. 2003).

Mesleki bağlamda yaşlı işgören-
lerin uzmanlığı, geçirdikleri uzun 
bir yaşama bağlı çalışma tecrübe-
sine dayanmaktadır. Uzmanlık, be-
lirli bir alana/mesleğe ait olan özel 
sorunları, bağımsız olarak çözme 
becerisini gösterebilme ustalığı 
yani liyakat olarak tanımlanmak-
tadır. Bu ustalık, çoğu zaman nevi 
şahsına münhasırdır (Erpenbeck 
ve Rosenstiel, 2007. Bergmann vd. 
2006).

Öğrenen ve kendini sürek-
li olarak geliştiren işletmeler, yaşlı 
işgörenlerin bazı dezavantajlı ko-
numlarını bilmek ve dikkate almak 
suretiyle yine de özellikle kişisel 
yeteneklerini keşfederek, çalışma 
hayatına sağlayabilecekleri katma 
değerinden yararlanabilecek bir 
strateji geliştirebilmektedir. Bunun 
için belki de ilk önce genç ve yaşlı 
işgörenlere mahsus özelliklerinin 
kıyaslanarak, ortaya çıkartılma-
sında fayda vardır. Örneğin Hübner 
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ve çalışma arkadaşları (2003:117-
143), öğrenme istek ve kabiliyet 
konusunda yaşlı işgörenlerin en 
az genç işgücü kadar hazır olduk-
larını ve yeni beceriler öğrenmede 
başarılı olduklarını kanıtlayabil-
mişlerdir. Yaşlı işgörenlerin özel-
likle mesleki tecrübe, işletmeye 
sadakatle bağlılık ve müşterilerle 
diyalog konusunda üstünlük gös-
terdikleri belirlenmiştir. 

Yaşlı işgörenlerin katma değe-
rinin bir somut yansıması olarak 
performanslarını ölçmek açısın-
dan çalışma isteği ve şevki, çalış-
ma disiplini, kalite bilinci, esneklik, 
tecrübe bilgi ve birikimi, öğrenme 
isteği, işletmeye bağlılık, teorik bil-
giler, yaratıcılık, ekip çalışması, fi-
ziksel ve psikolojik dayanaklık gibi 
parametreler kullanılmıştır (Hüb-
ner, 2003:124). Almanya’da yaş-
lılardan da sorumlu Bakanlık ise 
bu bağlamda yaptırdığı bir çalış-
masında yaşlı işgörenlerin perfor-
mansını etkileyen bir faktör olarak 
motivasyonu da dikkate almıştır 
(Bundesministerium für Familie, 
2008).

2. YAŞLI İŞGÖRENLERİN KAT-
MA DEĞERİNİ OLUŞTURAN 
ETMENLER

Bu makalemizde yaşlı işgören-
lerin katma değerini ortaya koya-
cak ana unsurlar olarak çalışma 
performansı, iş tecrübesi, motivas-

yon, duygusallık ve kişilik ele alınıp 
değerlendirilecektir. Seçilen un-
surları, gerek kavramsal gerekse 
içerik açısından çoğu zaman bir-
birinden ayırmak zor olmaktadır. 
Bu etmenler, genelde birbirleriyle 
yakın ilişkili olmaları nedeniyle 
birbirlerini karşılıklı olarak etki-
lemektedir. Örneğin duygusallık, 
insan kişiliğinin bir parçası oldu-
ğu gibi tecrübe de çalışma perfor-
mansını etkileyen bir faktördür. 

2.1. Çalışma Performansı 
50 yaşın üzerinde olan işsiz iş-

gücünün emek piyasasında iş bul-
malarında en sık karşılaştıkları en-
gellerin başında kendileri hakkında 
genelde işverenler tarafından orta-
ya atılan çalışma performansları-
nın düşük olduğu yönündeki iddia-
lardır. Bu önyargılı bakış nedeniyle 
birçok yaşlı işgücünün istihdamı 
(kolayca) gerçekleşememektedir 
(Höpflinger vd. 2006:104).

Halbuki işgücünün çalışma per-
formansının yaş ilerledikçe fiziksel 
ve duygusal yönden azaldığına dair 
laboratuvar ortamında deneysel 
olarak yapılmış olan eksilme mo-
deline dair iddiaların (Lehr, 2007:47) 
gerçek çalışma hayatı ile tam olarak 
bağdaşmadığı ve yaşlanma ile ça-
lışma performansı arasında direkt 
bir bağın bulunmadığı, birçok araş-
tırmacı tarafından kanıtlanabilmiş-
tir (Bruggmann, 2000:113-116).



76

Çalışma performansı bağlamın-
da yapılan psikolojik araştırmalar-
da üç alan dikkatleri çekmektedir 
(Holz ve Da-Cruz, 2007:41):
1) Zihinsel ve bilişsel performans 

becerisi kapsamına, görevleri 
yerli yerinde ve doğru olarak ifa 
edebilmek ve durumla baş ede-
bilmek için bilgi, idrak (anlama, 
anlayış) ve düşünce girmektedir. 

2) Psikolojik performans becerisi 
kavramından duygusal ve sosyal 
yetenek ve işgörenin şahsiyeti 
ile ilgili unsurlar anlaşılmalıdır. 

3) Fiziksel performans becerisi 
kapsamına ise kas gücü ve gör-
me kabiliyeti gibi bedensel özel-
likler girmektedir. 
Burada ağırlıklı olarak işgören-

lerin zihinsel ve bilişsel performans 

becerileri üzerinde durulacaktır. Bu 
bağlamda Britanya kökenli ABD’li 
kişilik psikoloğu Raymond Bernard 
Cattell, 1971 yılında zihinsel/bilişsel 
performans becerilerini, genetik 
kökenli akıcı zekâ (General-Flu-
id-Ability) ve kristalize zekâ (Crys-
tallized-Ability) şeklinde iki kısma 
ayırmıştır. Akıcı zekâ deneyimi, 
durumlara uyum becerisi, sonuç 
odaklı düşünme, karmaşık ilişkileri 
tanımlayabilme, kavramaya daya-
lı olarak çıkarımlar oluşturabilme, 
bilgi işlemdeki hız ve sorun çözme 
kabiliyetini temsil ederken; krista-
lize zekâ, birikmiş kelime hazinesi, 
bilgi ve tecrübenin genişliği, kav-
rama ve bilgeliğe dayanan sorun 
çözme yol ve yöntemlerine işarettir 
(Tuğba, t.y. Bkz. Ayrıca Tablo 1).

Tablo 1. Akıcı ve Kristalize Zekânın Bilişsel Özellikleri

Kristalize Zekâ (Crystallized Intel-
ligence)

Akıcı Zekâ (Fluid Intelligence)

• Hayat boyu öğrenme sürecinde 
elde edilen bilgi ve tecrübeler 
(kültür bilgisi)

• Bireysel mesleki/teknik bilgi
• Güçlü kelime hazinesi, sosyal 

yetenek ve konuşma kabiliyeti
• Muhakeme gücü ve stratejik 

düşünmede yetenek
• Çözüm çözme teknikleri ve 

stratejileri 
• Bilinen konularda yüksek çözüm 

becerileri

• Doğuştan gelen ve beyinde var olan 
zihinsel kapasite ve esneklik

• Bilgi işlem temel süreçlerini ifade 
eden mekanik/pragmatik zekâ

• Hızla idrak ve çabuk öğrenme ka-
biliyeti

• Bilinenlerle yeni öğrenilenler arasın-
da mantıkî bağ kurabilme

Kaynak: Cattell, 1971.
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Yaşlanma sürecinde ve yaşlılık-
ta akıcı ve kristalize zekânın gelişi-
mi birbirinden farklıdır. Akıcı zekâ 
belirli bir yaştan sonra (ortalama 
olarak 35 yaşında) tedrici olarak 
gerilirken, psikolog John L. Horn’a 
göre (1965), beyinde depolanan bil-
gileri içeren kristalize zekâ düzeyi 
artışı az da olsa devam etmektedir 
(Bkz. Şekil 1). 

Ancak çalışan işgücü, yaşlan-
ma sürecinde akıcı zekâ düzeyinde 
meydana gelen doğal düşüşü, kris-
talize zekânın sunduğu hayat bilgi 
ve tecrübesi ile telafi edip ortalama 
zekâ performansını koruyabilme 
olanağına sahip olmaktadır (htt-
ps://de.wikipedia.org/wiki/ Ray-
mond_Bernard_Cattell).

Şekil 1. Cattell–Horn Zekâ Mo-

deline Göre Yaşlanma Sürecinde Akıcı ve Kristalize Zekânın Değişimi

Kaynak: https://www.researchgate.net/figure/ 

Genelde genç işgücünde akıcı 
zekâ ortalaması 35-40 yaşlarına 
kadar sistematik olarak yaşlı iş-
gücünden daha yüksek çıkmakta 
ancak kristalize zekâ bu yaşlardan 
sonra yaşlı işgücüne göre nispe-
ten daha düşüktür. Böylece yaş-

lanmakta olan işgörenler, yüksek 
kristalize zekâ sayesinde çalışma 
performanslarını koruyabilmek-
tedir. Yaşlılıkta akıcı zekâ yani bil-
gi işlem hızı ve birden fazla işi aynı 
anda yapma becerisi gibi bilişsel 
performanslar nispeten düşse de 
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yaşlı işgücü, genç işgücüne göre 
meselelere ve işlere daha çok ve 
daha dikkatli bir şekilde yoğunla-
şabilmektedir. Tablo 2, işgörenlerin 
bilişsel performans becerilerinin, 
her zaman genç işgücü lehine orta-
ya çıkmadığını göstermektedir.

Tablo 2. Genç ve Yaşlı İşgören-
lerde Farklı Performans Paramet-
releri

Genç İşgörenlerin 
Güçlü Yönleri

Yaşlı İşgören-
lerin Güçlü 
Yönleri

Anlık Karar 
Verme/Aktivite

Rahatlık/
Soğuk Kan-
lılık/Durum 
Hâkimiyeti

Güç Sorumluluk 
Duygusu

Reaksiyonda 
Hızlılık

Kalite Bilinci/
Titizlik

Esneklik Muhakeme 
Gücü

Risk Alabilme Kriz Çözebilme 
ve İşbirliğine 
Yatkınlık

Teknolojik 
Değişime Açık 
Olma

Tecrübe Bilgi-
si/Uzmanlık/
İşletme Bilgisi

Aktüel Bilgilere 
Yatkınlık

İletişim Bec-
erisi

Kariyere Yatkın-
lık ve Öğrenmeye 
Hazır Olma

İşletmeye 
Sadakatle 
Bağlılık

Kaynak: Holz ve Da-Cruz, 2007:41.

Wild-Wall ve çalışma arka-
daşlarının araştırmaları (2009) da 

yaşlanma sürecinde hangi biliş-
sel işlevlerin değişime uğradığını 
ve yaşlı işgücünde bilişsel gücün 
azalmasına rağmen bunun iş sü-
reçlerinde çalışanın performansı 
üzerinde olumsuz etkiye neden 
olmadığını ortaya sermektedir. 
Wild-Wall ve ekibinin bilişsel per-
formans becerisi ile ilgili olarak 
yaptıkları araştırma sonuçlarını şu 
şekilde özetleyebiliriz: 
•	 Karmaşık çalışma şartları, biliş-

sel işlevlerin etkinleşmelerine 
yardımcı olmaktadır. 

•	 Öğrenmek ve zihinsel ekser-
sizler, bilişsel işlevleri iyileştir-
mektedir. 

•	 Özellikle yaşlı işgücünün öğren-
me isteğinin artırılması elzem-
dir. 
Her ne kadar bazı yaşlı işgö-

renler, değişik konularda belirli bir 
oranda endişe ve korkunun yanın-
da öğrenme ve kendini geliştirme 
isteğinde bir azalmaya sahip olsa 
da (Bkz. Tablo 3) kristalize zekâ be-
cerilerine bağlı olarak bu işgörenle-
re ileri yaşlarda dahi eğitim ve öğre-
tim bağlamında mesleki geliştirme 
programlarının sunulması, çalışma 
sosyolojisi ve ekonomisi açısın-
dan faydalı görülmektedir (Bütler, 
2007:61). Kaldı ki işgörenlerin emek 
piyasasında verimli olmaları, yaş-
lanma veya yaşlılıktan daha çok 
çalışma şartlarıyla yakından ilgi-
lidir (Düzgün vd. 2006:91). Tablo 3, 
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2.2.  İş Tecrübesi
Tecrübe (experience), düşü-

nerek, yaşayarak, deneyerek, öğ-
renerek veya belirli bir birikim 
sonucunda genelde olayları veya 
süreçleri etkileme yoluyla ince-
lemeyi amaçlayan, çoğu zaman 
uygulamaya yönelik olarak elde 

edilen pratik bilgi ve bilinçli bece-
rilerdir (Seyyar, 2007:1007). Çalış-
ma yaşamının dışında elde edilen 
genel tecrübenin yaşlı işgörenlerin 
istihdam edilebilirliğini sağlayabi-
len önemli bir faktör ve bir avantaj 
olarak görmek gerekmektedir. Ni-
tekim Bruggmann (2000: 40-68), 

yaşlanma sürecinde zihinsel performans becerilerinin özetle nasıl değiş-
tiğini somut örnekleriyle birlikte göstermektedir.

Tablo 3. Yaşlanma Sürecinde Bilişsel Performans Becerilerinin Değişi-
mi

Artmakta Sabit Kalmakta Azalmakta

Hayat ve meslek te-
crübesi

Performans ve hedef 
odaklılık

Bedensel performans

İşletme odaklı özel bilgi Sistemli düşünce Zihinsel esneklik

Muhakeme gücü Yaratıcılık Enformasyon almada ve 
bilgi işlemede sürat

Sadakat ve sükûnet Karar alma becerisi Yakın geçmişi hatırlama

Kalite bilinci Fiziksel ve psikolojik 
dayanıklılık

Risk alma eğilimi

İletişim becerisi ve 
işbirliği yeteneği

İşbirliği becerisi (bazı 
araştırmacılara göre)

Kariyer yapma isteği

Çatışmayı önleme ve 
giderme (Kriz Yönetimi)

Konsantrasyon 
becerisi (bazı araştır-
macılara göre)

Öğrenme ve kendini 
geliştirme isteği

Görev ve sorumluluk 
bilinci

Sabır ve metanet

Görev bölüşümü ye-
teneği

Denge ve sürdürebilirlik

Değişimden korkma

Kaynak: Bruggmann, 2000: 25.
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yaşlıların ve yaşlı işgörenlerin tec-
rübesini, bilgi, ehliyet, liyakat, ku-
rallara saygı, yaşam kazanımları, iç 
görü, idrak gibi bireysel sonuçlar-
dan oluşan bir kaynak olarak de-
ğerlendirmektedir.

Her ne kadar tecrübe için ge-
reksinim duyulan zaman ölçülebi-
lir veya bir pilotun sarf ettiği uçuş 
saatleri, onun uçuş tecrübesi ile 
ilgili bir ipucu veriyorsa da genelde 
sayısal ölçüme tâbi tutulan tecrü-
be, kalite ve nitelik anlamında fazla 
açıklayıcı olmamaktadır. Tecrübe-
nin kalite boyutu, yönetim kabili-
yeti, ifa edilen görevlerin çokluğu, 
sorumluluk düzeyi, işin karmaşık 
yapısı veya çalışma şartlarının zor-
luğu gibi deneyim ve becerinin na-
sıl elde edildiğine dair iç bilgilerle 
ilgilidir. Çalışma hayatının içinde ve 
(veya) dışında kazanılan tecrübe-
nin hem emek piyasasında, hem de 
sosyal hayatta ekonomik yönden 
değerlendirilebilir olması, yaşlı iş-
gücüne bu boyutuyla ayrı bir avan-
taj sağlamaktadır. 

İş bağlamında tecrübenin en 
önemli kaynağı bilgidir. Her öğren-
me, kişiye içsel ve dışsal bilgi sağla-
maktadır. Bilgi, mesleki eğitim gibi 
formel eğitimle elde edilebileceği 
gibi kendi kendine öğrenme gibi 
enformel yöntemlerle de sağlana-
bilmektedir. Yaşlılar, içsel ve dış-
sal bilgilerini birleştirmeleri duru-
munda bir mesleği veya işi optimal 

bir düzeyde ifade edebilmektedir. 
Tecrübeye dayanan bilgi, bundan 
dolayı her zaman olaylar ve kişiler 
ile yakından ilişkilidir (Hübner vd. 
2003:112). 

Ne var ki tecrübe bilgileri, deği-
şen şartlar karşısında bazen etkisiz 
ve faydasız da olabilmektedir. Ör-
neğin bir iş değişikliğinde elde edi-
len teknik/mesleki bilgi, yeni ça-
lışma ortamına ve üretim sürecine 
süratli ve etkin bir şekilde aktarıla-
madığında bir işe yaramayacaktır. 
Dolayısıyla sadece mesleki bilgi ve 
tecrübe, çalışma yaşamında karşı-
laşılan yeni sorunları çözmede ve 
ortaya çıkan yeni zorluklarla baş 
etmede yeterli olmamaktadır. Tek-
noloji yoğun çalışma yaşamında 
sürdürebilir başarının, artık sadece 
statik mesleki becerilerle sağlan-
ması yeterli olmamaktadır. Bunun 
ötesinde rekabete açık emek piya-
sası, yaşlı işgörenler dâhil çalışan-
lardan yeni şartlara adaptasyon, 
farklı çalışma süreçlerine uyum, 
değişime empati ile bakma, yeni ve 
esnek düşünceler üretme gibi pro-
aktif açılımlar beklemektedir.

Yaşlı işgörenler, eğer emek pi-
yasasında kalıcı olmak istiyorlar-
sa, taklidi (reprodüktif) öğrenme 
yani mevcut/klâsik bilgileri öğ-
renip bunları yeniden ortaya koy-
mak yerine direkt olarak üretken 
(prodüktif) öğrenmeye yani yeni ve 
orijinal bilgiler sunan formel eğitim 
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tür ve programlarına yönelmeleri 
gerekmektedir (Seyyar, 2007:712). 
Bunun için bilinçli yaşlı işgörenler, 
kendilerini teknik ve mesleki açı-
dan geliştirmek adına büyük bir 
motivasyonla yeni şeyler öğren-
meye niyetli, istekli ve psikolojik 
olarak hazır olmalıdır.

2.3. Motivasyon

Güdülenme, azim, gayret, heves, 
arzulama, isteme ve hareket etme 
isteği gibi anlamlara gelen moti-
vasyon (motivation), genel anlam-
da bir insanı, bir hedefle bağlantılı 
olarak, belli şekillerde düşünmeye 
ve davranmaya sevk eden durum 
veya süreçtir. Davranış bilimle-
rinde kullanılan güdülenme, içten 
gelen itici kuvvetlerle (dürtülerle), 
belli bir amaca doğru hareket etme 
eğilimidir. Bu yönüyle motivasyon, 
bütün iç ve dış duyular/uyarıcılar 
serisinin veya günümüz psikolo-
jisinin adlandırmasıyla güdüsel 
örüntünün etkisiyle, bazen irade 
dışı bazen de bilinçli olarak orta-
ya çıkan davranışların bütünüdür 
(Seyyar, 2007:379).

Çalışma hayatı bağlamında mo-
tivasyon, işyerinde başarıyı direkt 
veya endirekt olarak etkileyen bir 
faktör olarak kabul edilmenin ya-
nında performans, iş memnuniye-
ti ve işletmeye bağlılık açısından 
önemli bir etken olarak belirlen-
mektedir (Bruggmann, 2000).

Güdülenme sürecini, faktörleri-
ni ve işleyişini açıklayan motivas-
yon teorileri, genelde iki kısma ay-
rılmaktadır.
1) İçerik/Kapsam Teorileri (Con-
tent Theories), işyerinde çalışan-
ların tutumlarını değiştiren ve 
davranışlarını harekete geçiren 
bireysel ihtiyaçları belirlemekte ve 
sıralamaktadır. Bu teorinin en bili-
nen temsilcisi, Amerikan psikoloğu 
Abraham Maslow’dur. Maslow’un 
Motivasyon Teorisi, insan davra-
nışlarını yönlendiren en önemli 
etkenin, ihtiyaçlar olduğunu öne 
sürmekte ve motivasyon olgusu-
nu, altı basamaklı hiyerarşide sıra-
lamaktadır. İnsani ihtiyaçlar, buna 
göre (1) fizyolojik-biyolojik ihtiyaç-
lar, (2) güvenlik ve himaye ihtiyacı 
(tehdit ve risklere karşı korunma), 
(3) Sosyal ihtiyaçlar (Sevgi, dostluk 
ve ait olma ihtiyacı), (4) Sorumlu-
luk, statü ve takdir edilme ihtiyacı, 
(5) Kendini geliştirme ve gerçek-
leştirme ihtiyacı, (6) Bilgi edinme 
ve merakını giderme ihtiyacı (Sey-
yar ve Selek, 2007:147). Mc Clelland, 
buna binaen geliştirdiği teorisinde 
sosyalleşme sürecinde elde edilen 
üç değişik ihtiyacın yanında bun-
ların davranış üzerindeki etkilerini 
de araştırmaktadır: (1) Başarı ih-
tiyacı (bireysel sorumluluk, belir-
li ölçüde cesaretli bir şekilde risk 
alabilme); (2) Ait olma ihtiyacı; c) 
Güç ihtiyacı (Başkalarını etkileme, 
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yönlendirme vb). 
2) Süreç Teorileri (Process Theo-
ries) ise davranış değişikliğine yol 
açan nedenleri araştırmak yerine 
tutum ve kararların etkilerini or-
taya koymaktadır. Bu doğrultuda 
süreç teorileri, tutum ve davranışın 
ortaya çıkışından son bulmasına 
kadar geçen süreçte yer alan de-
ğişkenlere ve bunların birbirleriyle 
olan ilişkilerine açıklık getirmek-
tedir. Örnek teşkil etmesi bakımın-
dan Rheinberg’in klâsik motivas-
yon teorisi (2006:70), bir insanda 
sabit olarak var olduğu kabul edi-
len iç güdünün ve bu iç güdüyü ak-
tifleştiren bir cazip durumun gün-
delik motivasyona yol açtığını ve 
dolayısıyla belirli bir davranışa se-
bebiyet verdiğini ileri sürmektedir.

Performans motivasyonundan 
bahsedebilmek için, işgörenin 
davranış sonuçlarını kişisel ola-
rak değerlendirme ihtiyacı duy-
ması gerekmektedir. Sonuç odaklı 
öz değerlendirme bağlamında iş 
memnuniyeti, zor ve nitelikli bir işi 
başarılı olarak ifa etmiş olmak ve 
bundan dolayı gurur duymak gibi 
örnekler burada dile getirilmekte-
dir. Hangi işlerin nitelikli ve zor ol-
duğu konusu, tamamen işgörenin 
sübjektif görüşüdür. Dolayısıyla 
içgüdüler, içeriği yansıtmakta ve 
başkalarından farklı olarak neden 
bazı işgörenlerin belirli bir amaç 
edindiklerini ve özellikle belirli ca-

zip durumlar karşısında neden ha-
rekete geçtiklerini anlatmaktadır 
(Rheinberg, 2009:668-670).

Buradan yola çıkarak, perfor-
mans motivasyonu da günlük iş 
yaşamında önemli bir itici güç ko-
numunda olmaktadır. Çalışmak, 
her ne kadar kendi başına bir ihti-
yacı karşılamamakta ise de ileride 
doğabilecek ihtiyaçların karşılan-
ması için bir araç rolü işlevini ye-
rine getirmektedir. Açlık halinde 
içgüdüsel olarak yemek yeme ih-
tiyacı duyulmasından farklı olarak 
çalışmak için aslında bu anlamda 
zaruri bir içgüdü bulunmamak-
tadır. Çalışma ihtiyacının ve is-
teğinin ortaya çıkması, birbirini 
kamçılayan birçok cazip faktörün 
ortaya çıkması durumunda ancak 
olanaklıdır. Bunlar çoğu zaman ki-
şiye özel durumlardır ve neticede 
çalışmak isteyenin benimsediği 
dünya görüşü, inancı, niyeti ve ar-
zusuyla yakından ilişkilidir. Ancak 
işyerinde performans motivasyo-
nunun mantıki ve pratik bir anlamı 
ve faydası olabilmesi için, işgören 
ile işverenin amaçlarının birbirine 
uyumlu olması gerekmektedir (Ha-
cker, 2005:317). İşletme içi amaçlar-
da uyum söz konusu olmadığında 
işgörenlerin performansa yönelik 
motivasyonu düşmekte, özellikle 
yaşlı işgörenler işyerinde isteksiz 
olarak çalışmakta ve bu da bazen 
işten ayrılmalara neden olmak-
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tadır. Örneğin İsviçre’de çalışan 
50-65 yaş grubuna mensup işgö-
renlerin ortalama olarak yüzde 3’ü, 
yeterince motive olamadıkları için, 
hemen her yıl kendi iradeleriyle iş 
akdini feshetmektedir (Egger vd. 
2007:44).

İşletme hedeflerinin (vizyon ve 
misyon gibi) belirlenme veya revize 
edilme sürecine yaşlı işgörenlerin 
de dâhil edilmesi, bazı kararlar alı-
nırken, yaşlı çalışanların da fikrinin 
alınması, kısacası yaşlı personelin 
işletme için önemli olan konular-
da rol almasına fırsat tanınması ve 
yaşlı dostu bir yönetişim anlayışı-
nın egemen olduğu bir işletmede 
yaşlı personelin dışsal motive edici 
faktörlerden bağımsız olarak içten 
gelen bir duygu ve azimle kendi 
kendine motive olma durumu söz 
konusu olacak ve işyerinde perfor-
mans motivasyonu da artacaktır. 
Motivasyonu ağırlıklı olarak iç duy-
gular oluşturduğu için, duygusallığı 
da yaşlı işgörenlerin bir katma de-
ğeri olarak görmek gerekmektedir. 

2.4.  Duygusallık
Son yıllarda çalışma psikolojisi, 

insan kaynakları yönetimi gibi de-
ğişik bilim dallarına ait çalışmalar-
da duygusallık konusu ekseninde 
duygusal zekâ ve duygusal yetenek 
gibi kavramlar ele alınmaktadır. 
Duygusallık (Emotionality), duy-
guya bağlı olarak veya duygusal 

nedenlerden dolayı ortaya çıkan 
hassas, nazik, ince tutum ve dav-
ranışlardır (Seyyar Selek, 2007:92). 

Duygusal zekâ ise aklın yanında 
özellikle sosyal ilişkilerde duygusal 
ve sosyal yetenek gösteren, neyin 
doğru olduğunu rahatlıkla kavra-
yabilen bir zekâ türüdür. Duygusal 
zekâsı yüksek olan insanlar, sosyal 
açıdan dengeli, dışa dönük neşeli, 
korkaklığa ve strese yatkınlığı ol-
mayan kimselerdir. İnsanlara ve 
işe bağlanma, duygularını doğru-
dan dile getirme, sorumluluk alma, 
etik bir görüşe sahip olma, hayata 
olumlu bakma, hayatta bir anlam 
bulma hususiyetleri dikkat çek-
mektedir. Kendileriyle, başkalarıy-
la ve yaşadıkları sosyal çevreyle 
barışıklardır. Sentezci bir bakışla 
duygusal zekânın yetenekleri, ilk 
başta öz bilinçtir, yani kendi duy-
gularını ve ruh halini iyi bilmek, 
psikolojik sezgiye sahip olmak ve 
kendini bilmektir. Bunun yanın-
da öz denetim veya itidaldir yani 
duyguları uygun bir biçimde idare 
edebilmektir. Kendine hâkim ola-
bilmek ve tıkanıp kalmadan duy-
guları bir hedef doğrultusunda ha-
rekete geçirmek, sosyal bilinç yani 
empati çerçevesinde başkalarının 
duygularını anlamak da duygusal 
zekâya sahip olmanın unsurların-
dandır (Fraefel-Roth (2005:5. Sey-
yar ve Selek, 2007:25).

Ayrıca toplumun üyeleriyle iliş-
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kilerinin devamını sağlayabilmek 
için gerekli olan sosyal yetenek de 
duygusal zekânın bir dış yansıma-
sıdır. Duygusal yetenek, bu açıdan 
sosyal yeteneği meydana getiren 
bir iç kaynaktır. Duygusal yete-
nek, karmaşık dünyanın komp-
leks sorunlarıyla baş edebilmede 
ve yaşamı duygusal denge içinde 
yürütebilme becerisidir. Genel an-
lamda duygusallık konusu, çalışma 
hayatı ve iş organizasyonundaki iş 
memnuniyeti bağlamında ele alın-
maktadır. Çalışma psikoloji dalında 
ise duygusallık konusu, önemine 
binaen daha etraflı ve daha detay-
lı değerlendirilmektedir. Rekabet 
ve stres ortamının belirgin bir şe-
kilde arttığı bir çalışma hayatında 
tüm paydaşlarla olan ilişkilerde 
duyguların doğru yönetiminin ve 
duygusal öz denetiminin önemi 
ve gerekliliği her geçen gün daha 
fazla görülmektedir. Duyguların 
amaç odaklı doğru yönlendirme-
sinde duygusal zekâ ve duygusal 
yeteneğin çalışma hayatının barışı 
ve işyerinin insanileştirilmesi için 
büyük stratejik rol ve işleve sahip 
olmaktadır. 

Bilgeliğe ve bilişselliğe açılan bir 
kapı olarak görülen yaşlılık süre-
cine girmiş olan işgörenlerde duy-
gusal uyum, gençlere göre daha 
gelişmiştir. Yaşlı işgörenler, sağ-
duyulu ve bilinçli davranmayı mü-
saade eden sağlıklı bir ruh haline 

sahip olmanın avantajı ile değişik 
olumlu ve olumsuz uyarılarına rağ-
men genelde duygularını kontrol 
altında tutulabilme becerisini gös-
terebilmektedir. Çalışma hayatın-
da ve sürecinde heyecan ve öfke 
gibi duygusal tepkilerin normal öl-
çülerde sergilenmesi, çatışma or-
tamına neden olacak tavırlardan 
sakınılması, stresin yönetimi ve 
duyguların değişen yaşam ve ça-
lışma şartlarına uyum sağlayabil-
mesi, işyerinde aranan önemli bir 
katma değerdir (Holz ve Da-Cruz, 
2007:45).

Bu bağlamda duygusal zekâ 
kavramını popüler hale getiren Go-
leman (1995, 8-16), duygusal zekâ-
nın duygusallığın ötesinde karak-
ter, içgüdüsel değerler ve kişilikle 
yakından ilişkilidir. Bu insani özel-
likler de gelecekte çalışma hayatı-
nın ahenkli bir şekilde sürdürebilir-
liğin temel taşlarıdır. Nitekim yaşlı 
işgücünün duygusallığına ve kişili-
ğine önem verilen ülkelerde 55-64 
yaş grubuna giren işgörenlerin is-
tihdam oranı, yüzde 70’in üzerinde 
seyretmektedir (Bkz. Tablo 5).

2.5. Kişilik
Yaşlı işgörenlerin çalışma ha-

yatında katma değer oluşturan ve 
burada tek tek sayılan bütün fak-
törler sonuç itibariyle çalışanların 
kişilikleriyle yakından ilgilidir (Sc-
hulze vd. 2006:25).
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Kişilik (Personality), genel bir 
açılımla bir kimsenin, kendisine 
mahsus özel bir hâl gösterme hu-
susiyesidir. Bir başka ifadeyle ki-
şilik, insanın yaşam boyunca için-
de bulunduğu ortamdan, bedensel 
yapısından, içgüdülerinden ve 
karşılaştığı olaylardan elde ettiği 
değerler bütünüdür. Kişilik, aynı 
zamanda bir insanı başkalarından 
ayıran, kalıtım ve çevre etkisiyle 
ortaya çıkan, duygu, düşünce ve 
davranış özelliklerinin tutarlı bü-
tünüdür. Tanımlamalardan da an-
laşılacağı üzere kişiliği belirleyen 
faktörlerin başında insanın kalıtım 
ve fizyolojik dış görünümü (insa-
nın tipolojisi), insanın toplum ve 
çalışma hayatındaki rolü, statüsü 
veya görevi, kişinin potansiyel zi-
hinsel ve psiko-sosyal becerileri 
ve üstünlükleri, coğrafî, fiziksel ve 
sosyal çevre gelmektedir. Kısacası 
kişilik, insanı etkileyen, şekillendi-
ren bütüncül sisteme ait nitelikler-

den oluşan özel bir durumdur (Sey-
yar ve Selek, 2007:362. Pekrun ve 
Frenzel, 2009:687).

Herkes, kendine has orijinal, 
yani diğerlerinden farklı bir kişi-
liğe sahip olmakla birlikte kişilik, 
zamanla geliştiği için, karakter, 
benlik, sağduyulu tutum ve davra-
nışlarıyla yaşlılarda daha belirgin-
dir. Bu bağlamda bu çalışmamız-
da önemli olan yaşlı işgörenlerin 
kişiliğinin diğer işgörenlere göre 
farkının belirlenmesinin ötesinde 
bu kişiliğin çalışma hayatına na-
sıl yansıtıldığı veya yansımasıdır. 
Organizasyon psikolojisinden elde 
edilen istatiksel veri ve bilgilere 
göre kişilik değişkenleri, çalışma 
performansını olumlu yönde etki-
lemektedir. Bir başka ifadeyle bir-
çok kişisel etmen, çalışma perfor-
mansını etkilemektedir (Weinert, 
2004: 132-182). Bu ana etmenler, 
anlam açıklamalarıyla birlikte Tab-
lo 4’de gösterilmektedir. 
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Tablo 4. Kişilik Bağlamında Performans Davranışlarına Ait Ana Unsurlar

Kişisel Özellikler Açıklaması
Algı Çalışma ortamını anlayabilmek ve ona bir anlam 

yükleyebilmek için, duygusal izlenimlerini organize 
etmek ve yorumlamak. 

Denetim Hâkimiyeti Kişinin davranışlarını kontrol altında tutmasını 
sağlayan veya kontrol altında tuttuğunu düşündüğü 
sorumluluk düzeyi.

Kendi Kendine Öz 
Değerlendirme

Kendi iç dünyasına bakış ve kendi yetkilerini doğru 
algılamak suretiyle yeteneklerini değerlendirmek.

Kendi Kendine Et-
kilendirme

Kişinin bir işi layıkıyla ifa edebileceğine ve bir görevi 
etkili bir şekilde sürdürebileceğine dair inancıdır. 

Kendi Kendine Yön-
lendirme ve Yönetme

Kişinin değişik durumlar karşısında uyumsal 
davranışlar sergileyebileceğine dair istek ve bece-
risidir. 

Duygusallıklar Kişinin sosyal çevresiyle nasıl bir ilişki içinde duy-
gularını başarılı bir şekilde yönettiğine dair ye-
teneğidir.

Bilişsel Tarz Kişilerin bilgileri nasıl aldıklarını, algıladıklarını ve 
işleme koyduklarını gösteren bir zihinsel süreçtir.

Risk Davranışları Riskli işleri üstenmeye hazır olma ve başarılı bir 
şekilde yönetme duygusuna dair öz inanç.

A Tipi ve B Tipi A Tipi işgörenler, rekabetçi ve gergindir. B Tipi 
işgörenler, rahat, kaygısız ve özgürdür (A Tipine göre 
daha başarılıdır).

Kaynak: Weinert, 2004:138-183.

3. YAŞLI İŞGÖRENLERİN KATMA DEĞERİNDEN YARARLANMAYA DÖ-
NÜK AKTİF İSTİHDAM POLİTİKALARI

3.1.  Yaşlı İşgörenlerin İstihdama Katılımın Önündeki Engeller
Yaşlı işgörenlerin toplum tarafından nasıl algılandığına dair çalışma 

sosyolojisi ekseninde yapılan bilimsel çalışmalar, genel anlamda yaşlılara 
yönelik bir toplumsal önyargının var olduğunu göstermektedir. Bu çerçe-
vede oluşan algı ise yaşlı işgücünün emek piyasasının şartlarını tam ola-
rak yerine getiremeyecekleri yönündedir (Holz ve Da-Cruz, 2007. Mücke, 
2008).

YAŞLI İŞGÖRENLERİN KATMA DEĞERİNİN ETMENLERİ VE ÇALIŞMA HAYATINA ETKİLERİ / Yunus KÖLEOĞLU  



87KARATAHTA / İş Yazıları Dergisi

Bir sosyal sorun grubu olma-
sına neden olan yaşlı işgörenlere 
yönelik eleştirilerin merkezinde 
yaşlandıkça kişilerin verimliliğinin 
düştüğüne dair görüş veya inanç 
yatmaktadır. Bununla ilgili olarak 
öne atılan olumsuz argümanların 
başında yaşlı işgörenlerin esnek 
çalışmaya yatkın olmadıkları, ken-
dilerine karşı güven duygusunun 
azaldığı ve inovasyon yetenekleri-
nin gerilemesi gelmektedir. Araş-
tırmalar, yaşlı işgörenlere yönelik 
negatif yorum ve değerlendirme-
lerin gençler arasında daha yaygın 
olduğu ve kişilerin yaşlandıkça bu 
önyargılı bakışlarını terk ettikle-
rini göstermektedir (Herrmann, 
2008:20-21).

Yaşlı işgörenlerin emek piyasa-
sında yeterince talep edilmeme-
lerinin nedenlerinin bir tanesi de 
işletmelerin insan kaynakları strate-
jilerinin ağırlıklı olarak genç işgücü-
ne yönelik olarak tasarlanmış oldu-
ğu gerçeğidir. Diğer yandan işletme 
organizasyonlarında yaşlı işgücüne 
yönelik olarak azalan bedensel gücü 
telafi edecek alternatif iş olanakla-
rının tasarlanmamış olması, yaşlı 
işgörenlerin emek piyasasındaki ka-
tılım oranının düşük seviyede sey-
retmesine neden olmaktadır.

Halbuki yaşlı işgücünün fayda 
sağlayan özelliklerini dikkate alan 
insan kaynakları yönetim siste-
mine sahip olan işletmeler, yaşlı 

işgörenlerin çalışma hayatına sağ-
layabilecekleri katma değerinin 
etmenlerinden yararlanabilmekte 
ve işletmelerini rekabet edebilirlik 
açısından güçlendirebilmektedir. 

3.2. Yaşlı Dostu Aktif İstihdam 
Politikalarının Gerekliliği

Yaşlanan işgörenlerin değişen 
çalışma şartlarına uyum sağlaya-
bilmeleri ve çalışma potansiyelle-
rini koruyabilmeleri, bir taraftan 
sosyal devletlerin yaşlı dostu aktif 
istihdam politikalarının uygulan-
masına (Schelbert, 2006:26) diğer 
taraftan da işletmelerin yaşlı dostu 
insan kaynakları yönetim sistem-
lerini geliştirmelerine bağlıdır. 

Yaşlı dostu istihdam politika-
larının önemli bir ilkesi, yaşlı işgö-
renlerin yıllar içinde elde ettikleri 
birikimlerini emek piyasasında ak-
tif bir şekilde kullanmalarının sağ-
lanmasına yönelik tedbirlerdir. Bu 
doğrultuda stratejik amaçlardan 
birisi de yaşlı işgörenlerin emek 
piyasasındaki istihdam oranını ya-
sal emeklilik yaşına kadar ve hatta 
mümkünse bu yaşın üzerinde ko-
rumaktır (Eder vd. 2009:43). 

Yaşlıların katma değerinin ça-
lışma hayatına kazandırılması yö-
nünde aktif istihdam politikaları 
geliştiren bazı Avrupa ülkeleri, 50-
64 yaş grubuna mensup işgören-
lerin emek piyasasındaki istihdam 
oranını son yıllarda artırabilmiştir. 
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Bu doğrultuda OECD ülkelerinde 
yaşlı işgörenlerin istihdam ora-
nı 1995 yılında yüzde 33,5 iken bu 
oran, 2017’de yüzde 62’nin üzerine 
çıkmıştır (Coppola vd. 2018).

Yaşlı işgörenlere yönelik aktif 
istihdam politikalarının uygulandı-
ğı Almanya, İsviçre, Japonya, İsveç, 
Yeni Zelanda ve İzlanda gibi yaşlı 
nüfusun nispeten yüksek oldu-
ğu ülkelerde yaşlı işgörenlerin is-
tihdam oranının nispeten yüksek 
oluşu dikkat çekicidir. Bu ülkeler-
de yaşlı işgücünün istihdam ora-
nı, 2019 yılı verilerine göre yüzde 
62,3 olan OECD ülkelerinin üzerin-
de seyretmektedir. Tablo 5’e göre 
Türkiye’de istihdam edilen yaşlı iş-
görenlerin oranı yüzde 33,4’lük bir 
oranla en düşük düzeyde gerçek-
leşmiş iken İzlanda yaklaşık olarak 
yüzde 80’lik bir oranla en fazla yaşlı 
işgören istihdam eden ülke konu-
mundadır (Bkz. Tablo 5).

Tablo 5. 2019 Yılına Göre OECD’ye 
Üye Olan ve Olmayan Ülkelerde 55-
64 Yaş Grubuna Mensup Yaşlı İşgö-
renlerin İstihdam Oranı

Ülke/OECD Yaşlı İşgören-
lerin İstihdam 
Oranı 

Türkiye % 33,4

Güney Afrika % 40,0

Yunanistan % 43, 6

OECD (ortalama) % 62,3

Almanya % 73,3

İsviçre % 73,5

Japonya % 77,0

İsveç % 77,0

Yeni Zelanda % 78,0

İzlanda % 79,6
Kaynak: https://data.oecd.org/
emp/employment-rate-by-a-
ge-group.htm#indicator-chart

Türkiye’de de yaşlı işgücünün 
katma değerinden en optimal bir 
şekilde yararlanabilmek ve emek 
piyasasında değerlendirebilmek 
için kamusal istihdam politikala-
rının yaşlı işgörenlerin özelliklerini 
ön plana çıkaran bir yapıya kavuş-
turulması gerekmektedir. Daha 
çok yaşlı işgücünün emek piya-
sasına kazandırılması hem sosyal 
güvenlik sisteminin finansman 
yapısını güçlendirecek hem de kü-
reselleşen bir dünyada işletmelere 
rekabet avantajı kazandıracaktır. 
Bunun için ilk başta istihdam edilen 
yaşlı işgücünün işini kaybetme-
mesi için gerekli tedbirlerin alın-
ması elzemdir. Çünkü işsiz kalan 
yaşlı işgücünün yeniden emek pi-
yasasında iş bulabilmesi, işsiz genç 
işgücüne göre daha zor olmaktadır. 
Bu bağlamda çalışmakta olan yaşlı 
işgücünün işini koruyabilmesi ve 
mesleki olarak kendini geliştirebil-
mesi için işletmelerin, insan kay-
nakları yönetim sistemlerine yaşlı 
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işgücüne uygun hizmet içi eğitim 
programları ilave etmeleri ve uy-
gulamaları gerekmektedir. Yaşlı 
dostu eğitim programları düzenle-
yen işletmeler, İŞ-KUR tarafından 
finansal, teknik ve lojistik yönden 
desteklenmelidir. İşsiz kalan yaşlı 
işgörenlerin yeniden istihdamına 
yönelik olarak İŞ-KUR, üçlü diyalog 
çerçevesinde yaşlı işgücünün ça-
lışma performansı gibi katma de-
ğerini artıran işe hazırlık kursları 
düzenlemelidir.

Türkiye’de 2007 yılında Devlet 
Planlama Teşkilatı (DPT) tarafın-
dan hazırlanan “Yaşlıların Durumu 
ve Yaşlanma Ulusal Eylem Planı”n-
da “Çalışmak İsteyen Bütün Yaşlı-
lar İçin İstihdam Olanakları” hede-
fine yer verilmiştir (DPT, 2007). 

Türkiye’de yaşlı nüfusun ar-
tışıyla birlikte bu kesimin sosyal, 
ekonomik ve psikolojik ihtiyaçla-
rı daha da önem kazanmakta ve 
devlet tarafından da bu konuya özel 
şura ve çalıştaylar düzenlenmeye 
başlanmıştır. İlk kez 2019 yılında 
gerçekleştirilen Yaşlılık Şurası’na 
ait komisyon raporlarında da yaşlı 
bireylerin esas itibariyle istihdam 
içerisinde kalmalarının sağlanması 
gerekliliğinden bahsedilmektedir. 
Bu raporda, özellikle yaşlı bireylere 
karşı ayrımcılık yasağının getiril-
mesinin yaşlı istihdamına katkıda 
bulunacağı ve yaşlı bireylerin iş ha-
yatında kazanmış olduğu uzmanlık 

ve tecrübelerin genç nesillere ak-
tarılabilmesi amacıyla yaşlı birey-
lerden danışmanlık hizmetlerinin 
alınması önerisine yer verilmekte-
dir (AÇSHB, 2019a:110). Bu şura so-
nunda oluşturulan sonuç bildirge-
sinde yaşlı ekonomisi alt başlığında 
aşağıdaki hedef ve önerilere yer 
verilmiştir (AÇSHB, 2019b):
- Yaşlı işgücünün sürdürülebi-

lir istihdamının desteklenmesi, 
işgücü piyasasının talep ettiği 
becerilerin korunması ve ka-
zandırılması için programların 
uygulanması,

- Yaşlı işgücünün, daha uzun süre 
verimli bir şekilde çalışma ha-
yatına aktif katılımını sağlamak 
için özel hizmetler ve uygula-
malar geliştirilmesi,

- Gelir güvenliği ve yoksulluk ile 
mücadele kapsamında üretici 
ve tüketici olarak, sayıları gün 
geçtikçe artan yaşlı nüfusun 
“gümüş ekonomi” bağlamında 
dikkate alınması.
Türkiye’de kalkınma planları 

incelendiğinde ilk kez 10’uncu kal-
kınma planında “Yaşlanma Özel 
İhtisas Komisyonu” kurularak yaş-
lılara yönelik stratejik plan ve he-
deflere yer verilmiştir. Bu komis-
yonun hazırlamış olduğu raporda 
yaşlı işgücü, çalışma yaşamı ve ak-
tif yaşlanma alt başlığında yaşlıla-
rın emekliliğe geçiş ile yaşadıkları 
sorunlara ve bu sorunların çözü-
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müne yönelik önerilere yer veril-
miştir. Özellikle aktif yaşlanma 
politikaları ile yaşlıların iş hayatın-
da yer almalarının sağlanmasının 
önemi vurgulanmıştır (Kalkınma 
Bakanlığı, 2014). Son kalkınma pla-
nı olan 11’inci kalkınma planında da 
yine aynı yaşlanma özel ihtisas ko-
misyonu raporunda aktif yaşlanma 
başlığı altında yaşlıların işgücüne 
katılımına yönelik politikaların ge-
liştirilmesi vurgulanmıştır (Kal-
kınma Bakanlığı, 2018).

Yaşlı dostu aktif istihdam politi-
kalarının etkin bir şekilde sürdüre-
bilirliğine yönelik olarak aşağıdaki 
tavsiyelerin fayda sağlayacağı dü-
şünülmektedir:

•	 Yaşlı ayrımcılığının hem sos-
yal hayatta hem de iş dünyasında 
son bulmasına yönelik olarak yaşlı 
bireyleri işe yaramaz ve üretken-
lik konusunda yetersiz olduklarına 
dair önyargıları ortadan kaldıracak 
genel bir açılımla yaşlı dostu sosyal 
politikalar, özel bir yaklaşımla yaş-
lı dostu aktif istihdam politikaları 
geliştirilmelidir. 

•	 Emek piyasasından ayrılmış 
olan yaşlı erkek ve kadın işgücü-
nün yeniden istihdamının sağlan-
masına yönelik olarak (yeniden) 
mesleki eğitim ve tekâmül prog-
ramları, İŞ-KUR tarafından sürekli 
olarak düzenlenmelidir. İstihdam 
amaçlı eğitim programlarına katı-
lan yaşlı işgücüne eğitim sürecince 

maddi yönden destek verilmelidir.
•	 Yaşlı işgörenlerin verimlili-

ğini artırmaya yönelik olarak yaşlı 
dostu insan kaynakları yönetim 
sistemleri geliştiren işletmelere 
devletçe her türlü destek verilme-
lidir.

•	 Erken emeklilik yerine ak-
tif ve sağlıklı yaşlanma politikaları 
kapsamında hem işyerlerinin in-
sanileştirilmesi hem de yaşlı işgö-
renlerin iş memnuniyetinin artırıl-
masına yönelik olarak yaşlı dostu 
insan kaynakları sistemi geliştiren 
işletmelerin sayısı artırılmalıdır. 

•	 Nitelikli yaşlı insanların kat-
ma değer teşkil eden bilgi ve biri-
kimlerinden yararlanmak ve on-
ların daha süratli bir şekilde emek 
piyasasına kazandırılmalarına yö-
nelik olarak sendika ve işletmele-
rin de dâhil edildiği aktif ve esnek 
istihdam politikaları geliştirilmeli-
dir. 

•	 Emek piyasasında çalışan iş-
görenlerin yaşına göre uygulanan 
ücretlendirme sistemleri yerine 
kıdemi, bilgiyi, tecrübeyi ve perfor-
mansı esas alan bir ücretlendirme 
sisteminin geliştirilmesi için sosyal 
partnerlerle birlikte çalışmalar ya-
pılmalıdır. 

SONUÇ
Bilgelik, birikim, tecrübe gibi 

yaşlı bireylere özgü olumlu özellik-
lerin toplum hayatında korunması 

YAŞLI İŞGÖRENLERİN KATMA DEĞERİNİN ETMENLERİ VE ÇALIŞMA HAYATINA ETKİLERİ / Yunus KÖLEOĞLU  



91KARATAHTA / İş Yazıları Dergisi

ve bir katma değer olarak özellik-
le çalışma hayatında değerlendi-
rilmesi, bir ülkenin hem kuşaklar 
arası sosyal barışı hem de toplum-
sal ve ekonomik gelişimi açısından 
önemli bir konudur. Yaşlı bireylerin 
iş hayatında aktif olarak rol alması 
işletmeler açısından kritik öneme 
sahiptir. Türkiye’de yaşlıların istih-
dama katılım oranı yüzde 33,4 ile 
OECD ülkeleri ortalamasının (yüz-
de 62,3) neredeyse yarısı seviye-
sindedir (Bkz. Tablo 5).

Tük toplumunda yaşlı bireyle-
re yönelik önyargı, ayrımcı tutum, 
ötekileştirme gibi toplumsal barışı 
tehdit eden riskli eğilimlerin baş 
göstermesine izin vermeksizin 
Türkiye’de de yaşlı dostu sosyal 
politikalar ekseninde yaşlı işgücü-
nü içine alan aktif istihdam politi-
kalarına ihtiyaç vardır. Bunun için 
hayat boyu öğrenmede olduğu gibi 
yaşlı işgücüne dönük emek piya-
sasında yeni fırsatlar veren alter-
natif çalışma ve ücret modelleri ge-
liştirilmelidir.

Yaşlı işgörenlerin sahip oldu-
ğu katma değerin fark edilmesi 
ve emek piyasasında yerli yerinde 
kullanılması halinde yaşlı işgücü-
nün hem çalıştıkları işletmelere 
uyumu sağlanacak hem de üretime 
önemli katkıları olacaktır. 

Ayrıca yaşlı işgörenlerin sahip 
olduğu mesleki ve kişisel tecrübe-
lerin genç nesillere aktarılabilme-
sine yönelik işverenler tarafından 
desteklenen işyerinde ve işyeri dı-
şında çeşitli kültürel ve sosyal faa-
liyetlere yer verilmelidir. Bu sayede 
hem yaşlı işgörenlerin sahip olduk-
ları tecrübeye verilen önem saye-
sinde motivasyonu artacak hem de 
şirket içindeki kuşaklar arası uyuş-
ma sağlanarak şirket hedeflerine 
ulaşmak için tüm personel güçlü bir 
motivasyona sahip olacaktır. Ha-
lihazırda şirket içinde çalışan genç 
kuşaklar da gelecekte kendilerinin 
de bilgeliklerinden istifade edilece-
ğini bildiği şirkette çalışmaktan do-
layı ekstra motive olacak ve şirkete 
bağlılığı artacaktır.



92

KAYNAKÇA 

AÇSHB (Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı) (2019a), 1. Yaşlılık Şurası Komisyon Ra-
porları, www.ailevecalisma.gov.tr/media/40504/i-yas-lilik-s-urasi-07022020-pdf-pdf.pdf, Eri-
şim: 10.08.2020.

AÇSHB (2019b), 1. Yaşlılık Şurası Sonuç Bildirgesi, www.ailevecalisma.gov.tr/media/ 
6168/i-yaslilik-surasi-sonuc-bildirisi.pdf, Erişim: 10.08.2020.

Bergmann, G., Daub, J., Meurer, G. (2006), Metakompetenzen und Kompetenzentwick-
lung, http://www.abwf.de/content/main/publik/report/2006/report-095-teil2.pdf, Erişim: 
05.06.2020.

Bruggmann, M. (2000), Die Erfahrung älterer Mitarbeiter als Ressource, Wiesbaden, Deutscher 
Universitäts-Verlag.

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. (2008), Erfahrung rechnet sich: 
Aus Kompetenzen Älterer Erfolgsgrundlagen schaffen, Berlin, Prognos.

Bütler, M. (2007), Arbeitsfähigkeit und Integration der älteren Arbeitskräfte in der Schweiz: 
Schlussbericht des Teilprojekts “Arbeitsangebot”, Bern, Staatssekretariat für Wirtschaft.

Cattell, R.B. (1971), Abilities: Their structure, growth and action, Boston, Houghton-Mifflin.
Coppola, M., Hatfield, S., Coombes, R., Nuerk, C. (2018), Voice of the workforce in Europe, htt-

ps://www2.deloitte.com/us/en/insights/focus/technology-and-the-future-of-work/voi-
ce-of-workforce-europe-survey.html, Erişim: 15.06.2020.

DPT (Devlet Planlama Teşkilatı) (2007), Türkiye’de Yaşlıların Durumu ve Yaşlanma Ulusal Ey-
lem Planı, www.ailevecalisma.gov.tr/media/33628/turkiyede-yaslilarin-durumu-ve-yaslan-
ma-ulusal-eylem-plani.pdf, Erişim: 10.08.2020

Düzgün, I., Börsch-Supan, A., Weiss, M. (2006), Alter und Arbeitsproduktivität - Stand der For-
schung und Ausblick, in: Marie-Luise und Ernst Becker-Stiftung (Hrsg.), Generation 60plus - ta-
uglich für die Arbeitswelt 2020?, Köln, Marie-Luise und Ernst Becker-Stiftung, http://www.be-
cker-stiftung.de/wp-content/uploads/2013/11/ Tagungsband2006_web.pdf, Erişim: 12.06.2020.

Eder, A., Hager, I., Hudler-Seitzberger, M., Wimmer, T. (2009), Ageing Society - Eine Herausfor-
derung für Gesellschaft und Wirtschaft, Wien, Lit Verlag.

Egger, M., Moser, R., Thom, N. (2007), Forschungsprojekt “Arbeitsfähigkeit und Integration der 
älteren Arbeitskräfte in der Schweiz”, Schlussbericht. Bern: Universität Bern, Institut für Organi-
sation und Personal.

Ehrentraut, O., Fetzer, S. (2007), Die Bedeutung älterer Arbeitnehmer im Zuge der demografisc-
hen Entwicklung, in: M. Holz, P. Da-Cruz (Hrsg.), Demografischer Wandel in Unternehmen. Heraus-
forderung für die strategische Personalplanung, Wiesbaden, Gabler Verlag, 23-35.

Erpenbeck, J., Rosenstiel, L. v. (Hrsg.), (2007), Handbuch Kompetenzmessung. Erkennen, vers-
tehen und bewerten von Kompetenzen in der betrieblichen, pädagogischen und psychologischen 
Praxis, (2., überarb. und erw. Aufl.). Stuttgart, Schäffer-Poeschel Verlag.

Fetscher, I. (1987), Von Marx zur Sowjetideologie, Darstellung, Kritik und Dokumentation des 
sowjetischen, jugoslawischen und chinesischen Marxismus (22. Aufl.). Frankfurt a. M.,  Diesterweg 
Verlag.

Fraefel-Roth, H. (2005), Emotionale Intelligenz: Eine kritische Auseinandersetzung mit einem 
populären Begriff, Yayınlanmamış Diploma Tezi, Hochschule für Angewandte Psychologie, Zürich.

Goleman, D. (1995), Emotionale Intelligenz, München, Hanser Verlag.
Hacker, W. (1996), Erwerbsarbeit der Zukunft - Zukunft der Erwerbsarbeit: Zusammenfas-

sende Arbeitswissenschaftliche Aspekte und weiterführende Aufgaben, in: W. Hacker (Hrsg.), 
Erwerbsarbeit der Zukunft - auch für “Ältere”?  Zürich, Hochschulverlag, 175-193.

Herrmann, N. (2008), Erfolgspotenzial ältere Mitarbeiter, Den demografischen Wandel sou-
verän meistern, München, Hanser Verlag, 19-23.

Holz, M., Da-Cruz, P. (Hrsg.), (2007), Demografischer Wandel in Unternehmen. Herausforderung 
für die strategische Personalplanung, Wiesbaden, Gabler Verlag.

Horn, J.L. (1965), Fluid and crystallized intelligence: A factor analytic study of the structure 
among primary mental abilities, Ph.D. Thesis, University of Illinois.

Höpflinger, F., Beck, A., Grob, M., Lüthi, A. (2006), Arbeit und Karriere: Wie es nach 50 weiter-

YAŞLI İŞGÖRENLERİN KATMA DEĞERİNİN ETMENLERİ VE ÇALIŞMA HAYATINA ETKİLERİ / Yunus KÖLEOĞLU  



93KARATAHTA / İş Yazıları Dergisi

geht, Eine Befragung von Personalverantwortlichen in 804 Schweizer Unternehmen, Zürich, 
Avenir Suisse, https://cdn.avenir-suisse.ch/production/uploads/2001/01/Arbeit-und-Karrie-
re-Wie-es-nach-50-weitergeht.pdf, Erişim: 14.06.2020.

https://data.oecd.org/emp/employment-rate-by-age-group.htm#indicator-chart, Erişim: 
12.06.2020.

https://de.wikipedia.org/wiki/Raymond_Bernard_Cattell, Erişim: 20.05.2020.
https://www.researchgate.net/figure/Figuur-71-Schematische-weergave-van-de-flu-

id-en-crystallized-intelligence-naar-leeftijd_fig12_265412053; Erişim: 12.06.2020.
Hübner, W., Kühl, A., Putzing, M. (2003), Kompetenzerhalt und Kompetenzentwicklung älterer 

Mitarbeiter in Unternehmen, Berlin, Arbeitsgemeinschaft Betriebliche Weiterbildungsforschung. 
Ilmarinen, J. E. (2004), Älter werdende Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen, in: M. v. Crana-

ch, H.-D. Schneider , E. Ulich, R. Winkler (Hrsg.), Ältere Menschen im Unternehmen, Chancen, Risi-
ken, Modelle, Bern, Haupt Verlag, 29-47.

Kalkınma Bakanlığı (2018), On Birinci Kalkınma Planı Yaşlanma Özel İhtisas Komisyonu Rapo-
ru, www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2020/04/YaslanmaOzelIhtisas KomisyonuRaporu.pdf, 
Erişim: 10.08.2020

Kalkınma Bakanlığı (2014), Onuncu Kalkınma Planı Yaşlanma Özel İhtisas Komisyonu Raporu, 
www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2018/10/10_Yaslanma.pdf, Erişim: 10.08.2020.

Lehr, U. (2007),  Psychologie des Alterns, (11. Aufl.), Wiebelsheim, Quelle & Meyer Verlag.
Mücke, A. (2008), Personalführung und Alter: Ist Personalführung alterskritisch? Eine Studie 

zur Altersattribution und zum Führungshandeln von Linienvorgesetzten in Schweizer Unterneh-
men; Hamburg, Dr. Kovac Verlag.

Pekrun, R., Frenzel, A. C. (2009), Persönlichkeit und Emotion, in Brandstätter, V., Otto, V.J.H. 
(Hrsg.), Handbuch der Allgemeinen Psychologie-Motivation und Emotion, 686-696, Göttingen, 
Hogrefe Verlag.

Rheinberg, F. (2006), Motivation, 6.Auflage, Stuttgart, Kohlhammer Verlag.
Rheinberg, F. (2009), Motivation, in Brandstätter, V., Otto, V.J.H. (Hrsg.), Handbuch der Allgeme-

inen Psychologie-Motivation und Emotion, 668-674, Göttingen, Hogrefe Verlag.
Schelbert, H. (2006), Arbeit für Ältere - Was richtet der Markt, was soll der Staat? Reflexion 

über zwei Studien von Avenir Suisse und der Zürcher Kantonalbank, Zürich, Avenir Suisse Verlag.
Schulze, R., Freund, P. A., Roberts, R. D. (Hrsg.). (2006), Emotionale Intelligenz: Ein internationa-

les Handbuch, Göttingen, Hogrefe Verlag.
Seyyar, A. (2007), İnsan ve Toplum Bilimleri Terimleri (Ansiklopedik Sosyal Bilimler Sözlüğü), 

Sakarya, Değişim Yayınları.
Seyyar, A., Selek, C. (2007), İnsan Kaynakları Terimleri (Ansiklopedik Sözlük), Sakarya, Deği-

şim Yayınları.
Staufer, M. (1992), Ältere Beschäftigte und technischer Wandel, Computereinsatz im Büro, 

Massnahmen betrieblicher Unterstützung, Göttingen, Hogrefe Verlag.
Tuğba G. (t.y.), Akıcı ve Kristalize Zeka Nedir? https://hipokampusakademi.com/aki-

ci-ve-kristalize-zeka-nedir/, Erişim: 12.06.2020.
Weinert, A. B. (2004), Organisations- und Personalpsychologie , 5.Auflage, Weinheim, Beltz 

Verlag.
Wild-Wall, N., Gajewski, P., Falkenstein, M. (2009), Kognitive Leistungsfähigkeit älterer Arbeit-

nehmer, Zeitschrift für Gerontologie und Geriatrie, 42, 299-305.





§	Çalışma yaşamında işsizlikle ortaya çıkan sonuçlar bütün kesimleri 
etkileyecek. Hiçbir kesim geleceğinden tam emin değil. Bunlar göz ardı 
edilmemeli. Yani Pandemi her tarafı kesen bir bıçak gibi sallanmaktadır.
§	Önce üniversite ile başlayalım. Pandemi eğitimi nasıl etkiledi. Bu yılın 
mezunlarında bir eksiklik olacak mı?

Maalesef bütün Dünyayı saran virüs bizi de son derece etkiledi. Bu yılın 
Mart ayının ikinci haftasında sonra bizler de öğrencilerimizin eğitimleri-
nin aksamaması ve eğitimin aynı kalitede devam etmesini sağlayabilmek 
için teknolojik imkânları kullanarak çalışmalar yaptık. Bir şekilde uzak-
tan eğitim diyebileceğimiz canlı anlatımlar ya da ders kayıtları biçiminde 
derslerimiz yerine getirildi. Sınavlarımız da ayni şekilde tamamlandı. An-
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cak hukuk eğitiminde öğrenci ile 
öğretim üyesinin bizzat karşı karşı-
ya gelerek eğitim yapmasının öne-
mi düşünüldüğünde bu dönemdeki 
eğitimin bu eksiklik sebebiyle ye-
terli olmadığı kanaatindeyim. Çün-
kü hukuk eğitiminde öğretim üyesi 
sadece kanun maddelerini anlat-
maz, maddelere ilişkin ruhu anlatır, 
sosyal etkilerini anlatır, muhakeme 
yeteneğini anlatır, suçluyu anlatır, 
suçsuzu anlatır, psikolojik tahlillere 
girer, sebep sonuç ilişkisine başvu-
rur ve bunları öğrencisinin gözünün 
içine bakarak birebir anlatır. İşte bu 
sene bu eksikti. 

Her ne kadar teknolojik imkân-
lar kullanılarak bazı dersler bilgi-
sayar ekranında öğrenci karşısında 
anlatılmışsa da, birebir yapılan der-
sin tadını alamadık.

Bu yönleriyle bakıldığında bu 
sene öğrencilerimize bazı şeyle-
ri eksik vermenin huzursuzluğu 
bende var.
§	Pandemi süreci uygulamalarını 
“çalışma yaşamı” boyutunda de-
ğerlendirir misiniz?

Pandemi bütün toplum haya-
tını etkiledi. Özellikle de üretim 
ve hizmetler sektöründe yer alan 
çalışanları etkiledi. Üretim durdu, 
hizmetler durdu. Bunun anlamı iş-
sizliktir. İşsizlik yoksulluktur. Yok-
sulluk, sonunda kaosa varan so-
nuçların ortaya çıkmasına yol açar. 
Bu sebeple birçok devlet (hemen 

tamamı) tehlike geçmeden, işyer-
lerini işletmeleri açmaya başladılar. 
Çünkü başka bir tehlike görmek-
te idiler. Bunu önlemeye çalıştılar. 
Ancak hastalığın yaygınlaşmasının 
durmaması daha büyük tehlikele-
ri hazırlamakta gibi durmaktadır. 
Buna dikkat etmek lazım.

Çalışma yaşamında işsizlikle 
ortaya çıkan sonuçlar bütün ke-
simleri etkileyecek. Hiçbir kesim 
geleceğinden tam emin değil. Bun-
lar göz ardı edilmemeli. Yani Pan-
demi her tarafı kesen bir bıçak gibi 
sallanmaktadır.
§	Pandemi sonrası her şey eskisi 
gibi olacak, ya da hiçbir şey eskisi 
gibi olmayacak mı?

Bu sorunu cevabı Pandeminin 
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gelişmesine bağlı. Virüs birden şe-
kil değiştirip kaybolursa birden her 
şey eski haline dönebilir. Ancak vi-
rüs varlığını devam ettirirse, ya da 
varlığını devam ettirirken etkisini 
de artırırsa Tanrı insanlarımızı ko-
rusun demek lazım. Çünkü ekono-
mik ve siyasi kaygılarla alınan ya 
da alınmayan önlemler insanların 
çok daha kötü zamanlar yaşama-
sına sebep olabilir. Önlemlerin katı 
ya da gevşekliği, toplum bilincinin 
oluşturulamaması sonuç olarak 
geleceği belirleyecektir. Bu da yö-
neten, yönetilen hepimizin elinde-
dir.
§	İşsizliği azaltmak, piyasaları 
canlandırmak ve ekonomiyi rayına 
sokmak için neler yapılmalı?

Olmazsa olmaz öncelik salgı-
nın kontrol edilmesidir. Başkaca 
önlemler sonuç vermez. Birincisi 
budur. Bunun dışında önceliğe alı-
nan önlemler ile ne işsizlik önlenir, 
ne de ekonomi rayına girer. Bence 
salgının ortadan kaldırılmasının 
önlenmesi için alınacak önlemler 
palyatif, geçici tedbirler olacaktır. 
Salgın sürdüğü sürece alınacak 
önlemlerin değeri de azalacaktır, 
salgın yeniden yaygınlaşma gücü 
içerisinde olacaktır. Bu da yapılan 
harcamaları uzun vadede anlamsız 
kılar. Yapılan harcamalara da yazık 
olur.

Salgın sona erdirilirse her şey 
kendiliğinden yoluna girer. Ancak 

salgını tetikleyecek gelişmeler de 
sürekli kontrol altında tutulmalıdır. 
Örneğin turizm amaçlı sınırların 
açılması (salgının önlenmesi dünya 
ölçeğinde durmadıkça) başlı başına 
bir tehlike olarak durmaktadır. Tu-
rizm sektörünün daha uzun vadeli 
bir zarar alanı olacağı düşünülme-
lidir. Özellikle Almanya’nın Türki-
ye’ye karşı tutumu iyi okunmalı-
dır. Burada teknik ve siyasal birçok 
tercih bir aradadır.
§	Gençlerin meslek seçimi tercih-

lerinde değişiklik olacak mı?
Kanaatimce değişiklikler ola-

cak. Salgın özellikle teknolojinin 
anlamını büyüttü. Teknolojiye ya-
pılan yatırımın önemi arttı. Bunu 
yanında gıda maddeleri üretimi ve 
tarımın önemi de öne çıktı. Ancak 
tarım faaliyetleri zor ve tercih edi-
lebilirliği düşük olduğu için geride 
kalıyor. Şimdiye kadar ihmal edilen 
tarıma Devletin yatırım yapması bu 
alan sevki artırır.

Rahat ve fazla zorlanmadan ya-
şamaya alıştırılmış gençler için her 



98

iş zor olacaktır. Gençliğin bu hali 
çağın bir hastalığı olarak görülmeli. 
Eğitim politikaları bu yönüyle sınıf-
ta kaldı.
§	Gazi Üniversitesi menşeilisiniz, 
Gazi ve Hacı Bayram Veli ayrımı 
için ne düşünüyorsunuz?

Kurumlar gelenekleriyle yaşar. 
Ben 1980 yılında Ankara İktisadi 
ve Ticari İlimler Akademisi döne-
minde akademik camiaya asistan 
olarak girdim. 1982 yılında Gazi 
Üniversitesi kuruldu. Bünyesine 
Türkiye’nin en seçme yükseköğ-
retim Kurumları katıldı. 2018 yılına 
kadar Gazi üniversitesi bir dev ha-
line geldi. Her yönüyle Türkiye’nin 
gündemini belirleyen çalışmalara 
el attı. Siyasetten tıbba, ekonomi-
den sağlık çalışmalarına, spordan 
teknolojik gelişmelere, milli eğitim 
çalışmalarına kadar Türkiye’nin 
her alanı Gazi Üniversitesi ile doldu. 
Sırf çok büyüdü denilerek üniver-
sitenin ikiye bölünmesini yerinde 
bulmadım. Gazi üniversitesinin çok 
önemli iki Fakültesi Hukuk Fakül-
tesi ve İktisadi İdari Bilimler Fa-
külteleri psikolojik olarak bundan 

etkilendi. Öğretim üyelerinde de 
belirgin bir burukluğun olduğunu 
görüyorum.
§	İşverenlerin pandemi sonrası İş 
Hukukunda yeni istekler zorlaya-
caklarını düşünüyor musunuz?

Kesinlikle işverenlerden yeni 
talepler gelecektir. Basından takip 
ettiğimiz kadarıyla buna ilişkin bir 
çalışmanın da yapıldığı ve masa-
ya konulmaya hazır hale geldiği 
değerlendirilmelidir. Hatta hemen 
söyleyelim yıllarca işverenlerin 
beklediği KIDEM TAZMİNATI he-
men ortaya atıldı ve bazı çalışmala-
rın yapıldığı görüldü. Ancak siyaset 
desteği olmadan bunu çıkması çok 
zordur. Lakin siyaset desteği de var 
gibi gözükmekte. İşçi ve işverenin 
aralarında anlaşarak bu konuda bir 
düzenleme meydana getirmeleri-
nin istenmesi de anlaşılabilir gibi 
değil. Menfaatlerin katı bir biçimde 
çatıştığı, işverenin işçilerin bileğini 
bükmek için yıllarca beklediği bir 
zamanda ikisinin oturup da düzen-
leme yapmasını ben beklemem. 
Bekleyenler de hayal kırıklığı ya-
şarlar.
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Değerli Hocamız Prof. Dr. Nuri 
Çelik, Federal Almanya’da dokto-
ra çalışmaları ile akademik yaşa-
mına başlamıştır. 1964 tarihinde 
emeklilik aşamasına gelmiş bulun-
maktadır. Bu, soyut bir anlam ifade 
eden zaman kavramının kesitlere 
bölünebilme özelliğinin basit bir 
yansımasıdır. Tarihe tanıklık eden, 
bireysel ve toplumsal sorumluluğa 
gerçek anlamını kazandıran ise, bu 
zaman kesitinin akışı içinde yapılan 
işler ve ortaya konulan eserlerdir. 
Öğretim üyesi olarak, kurucu Yö-
netim Kurulu ve Üyeliklerini yap-
tığı Marmara Üniversitesi Hukuk 
Fakültesinde İş ve Sosyal Güvenlik 
Hukuku Anabilim Dalı Başkanlığı-
nın yanı sıra, aynı Üniversitenin İk-
tisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde 
kuruluşuna önderlik ettiği Çalışma 
Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bö-
lümünde de derslerini sürdürmüş 
olan Prof. Dr. Nuri Çelik, engin hoş-
görüsü ve nazik davranışları ve in-
sanlara karşı olan sonsuz sevgi ve 
saygısı ile her şeyden önce, kendi 
çocukları gibi sevdiği öğrencileri-
nin kalbinde unutulmaz izler bırak-
mış örnek bir hocamızdır.

Sayın Hocamız, Üniversite Se-
natosu, Üniversite Yönetim Kurulu, 
Fakülte Yönetim Kurulu Üyelikle-
ri, Dekanlık ve Rektör Yardımcılığı 
gibi pek çok idari görevi de üstlen-
miş, ancak bilimsel çalışmalarını, 
çok sevdiği İş Hukuku alanında iz 
bırakacak eserler verme özlem ve 
çabasını her zaman ön planda tut-
muştur.

İlk asistanları olma zevk ve gu-
rurunu her zaman kalbimizde ta-
şıyacağımız, akademik kariyerimi-
zin tüm aşamalarında bize büyük 
destek veren, kendisine çok şey 
borçlu olduğumuz Hocamız, gerçek 
bir bilim ışığı olarak, hem bize, hem 
diğer çok sayıdaki yüksek lisans 
ve doktora öğrencisi, araştırma gö-
revlisi, yardımcı doçent ve doçente 
sürekli bilimsel katkı sağlamıştır. 
Hocamız, bize ve izleyen kuşakta-
ki genç meslektaşlarına, örneğine 
az rastlanan hoşgörülü davranış-
larıyla ve bilim ışığının sönmeyen 
meşalesiyle, çağdaş ve demokratik 
bir üniversite ve anabilim dalı an-
layışının altın kurallarını özümset-
miştir. O, mütevazı kişiliğiyle, özenli 
çalışmaları, görev anlayışı, sorum-
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luluk duygusu, güvenli ve sağlam 
beşeri ilişkisiyle de hepimiz için 
sadece bir örnek insan değil, ger-
çek bir akademik yaşam rehberi 
olmuştur. Hocamız, bilimsel ciddi-
yet ve dürüstlüğü ödün vermek bir 
ilke olarak özümsemiş, akademik 
yükselmede sapmaların görüldüğü 
dönemlerde dahi, bizden ve diğer 
meslektaşlarından her akademik 
aşamada gerekli ve yeterli bilimsel 
çalışmaların tamamlanmış olması-
nı titizlikle aramıştır. 

Hocamızın bu Armağan’da yer 
alan bilimsel yayın listesi, O’nun 
bilim adamı ciddiyeti ve haysiyeti 
çağdaş anlamda bir Türk İş Huku-
kunun oluşum ve gelişmesine olan 
katkısının da birer anıtsal sim-
gesidir. Bu yapıtları arasında yer 
alan ve hemen her yıl yeni baskısı 
yapılan, “İş Hukuku Dersleri” adlı 
kitabı, İş Hukukunun tüm konula-
rını kapsayan ilk bilimsel eser olma 
özelliği yanında, 1968 yılından beri 
yurdun dört bucağındaki çok çeşitli 
yükseköğretim kurumlarında ders 

kitabı olarak okutulmuş. İş Huku-
kunu öğrenen ve uygulayan tüm 
kuşaklar için birer başvuru eseri 
olmuştur. Hocamız, kuruluşundan 
sonraki ilk seçiminde Yönetim Ku-
rulu Üyeliğini üstlendiği ve aralık-
sız sürdürmekte olduğu İş Hukuku 
ve Sosyal Güvenlik Hukuku Türk 
Milli Komitesindeki çalışmalarıyla 
da bilime önemli katkıda bulunmuş 
ve hemen her dönem İş Hukuku ile 
ilgili kanun tasarılarının hazırlık 
çalışmalarına katılmıştır. Ayrıca, 
uluslararası Çalışma Örgütü’nün 
yıllık toplantılarında ülkemiz heye-
tinde beş kez teknik müşavir ola-
rak yer almıştır.

Emekli olduktan sonra sürdür-
düğü dersleri, bilimsel çalışmaları 
ve haftalık akademik anabilim dalı 
toplantılarında feyz aldığımız Ho-
camıza ve değerli eşi Emel Hanıma 
bundan sonrada uzun yıllar sağlık 
ve mutluluk diliyor. Hocamıza ve bu 
Armağan’a bilimsel yazılarıyla kat-
kıda bulunan değerli meslektaşla-
rına şükranlarımızı sunuyoruz. 
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I. GİRİŞ
1- Yargıtay kararlarında iş gü-

vencesi kapsamındaki işyerlerinin 
belirlenmesinde yasal düzenleme-
de esas alınan otuz işçi sayısının 
hesabında şirketler grubunda bir-
likte istihdam şeklindeki çalışmada 
yer alan işçiler ile ilgili olarak uygu-
lamada değişik yıllarda uyuşmaz-
lıklar ortaya çıkmıştır. Bu uyuş-
mazlıkların çözümünde rastlanan 
durum bu işçilerden bir bölümünün 
aynı anda birden fazla işverene hiz-
met vermesiyle ilgilidir. Bu durum-
da karşılaşılan sorun yasal sayının 
her bir işverene ait işyerindeki iş-
çilerin mi yoksa tüm işverenlere ait 
işyerlerinde çalışan toplam işçi sa-
yısına göre mi tespit edileceği nok-
tasında belirmiş bulunmaktadır.

Yargıtayın 2006 yılında başlaya-
rak 2010 yılına kadar vermiş oldu-
ğu kararlarda uyuşmazlık konusu 

olarak ele alınan olaylar şu şekilde 
açıklanmış bulunmaktadır: “Grup 
şirketlerinde ortaya çıkan bir ça-
lışma biçimi olan birlikte istihdam 
şeklindeki çalışmada, işçilerden 
bir kısmı aynı anda birden fazla iş-
verene ve birlikte hizmet vermek-
tedirler. Daha çok yönetim orga-
nizasyonu kapsamında birbiriyle 
bağlantılı olan bu şirketler, aynı bi-
nalarda hizmet verebilmekte ve bir 
kısım işçiler iş görme edimini işve-
renlerin tamamına karşı yerine ge-
tirmektedir. Tüm şirketlerin idare 
müdürlüğünün aynı şahıs tarafın-
dan yapılması, şirketlerin birlikte 
kullandığı binanın girişinde güven-
lik hizmetleri, ulaşım, temizlik, ka-
feterya ve yemek hizmetlerinin 
yine tüm işverenlere karşı verilmiş 
olması gösterilebilir. Bu gibi bir iliş-
kide, işçi ile işverenler arasında tek 
bir iş ilişkisi vardır ve 30 işçi kısta-
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sında tüm çalışanların, başka bir 
anlatımla tüm grup şirketlerindeki 
işçilerin toplam sayısının dikkate 
alınması gerekir”.1

2- Öğretideki baskın görüş de 
Yargıtayın görüşü yönündedir. Bu 
konuda ortaya atılan bir görüşe 
göre, her ne kadar ülkemizde bir-
likte istihdam uygulaması daha çok 
grup şirketleri içinde ortaya çık-
mışsa da bu ilişkinin kurulabilmesi 
için işgörenlerin aynı grupta yer al-
ması zorunlu değildir. Önemli olan 
bu işverenlerin işçilerle olan ilişki-
lerini hukuken ayrı ilişkiler olarak 
değerlendirebilme imkânını orta-
dan kaldıracak şekilde hukuki bir 
bağlantı içinde olmalarıdır. Bunun 
gibi, işçilerin işverenlerle ayrı ayrı 
sözleşme yapması gerekli değil-
dir. İşçinin aynı sözleşme ile birden 
fazla işverene karşı aynı zamanda 
ve aynı nitelikte bir iş için iş görme 
borcunu yüklenmesi mümkündür. 
Birlikte istihdamda işverenlerden 
her biri, işverenin yasadan ve söz-
leşmeden doğan hak ve yetkililere 
sahip olduğu gibi borçları ve so-
rumlulukları ile de karşı karşıyadır. 
İşverenler işçiye karşı birlikte (mü-
1   Yarg. 9.HD, 27.6.2006, E.2006/1163 K.2006/4714, 
Kılıçoğlu/Şenocak, İş Güvencesi Hukuku, İstanbul 
2007, 161-162; 23.1.2007, E.2006/29128 K.20007/441, 
Çalışma ve Toplum, 2007/4, 342-344; 4.3.2008, 
E.2007/37699 K.2008/6006, ag dergi, 2008/3, 311- 
315; 31.3.2008, E.2007/29950 K.2008/7008 ve N.Çe-
lik’in incelemesi, Legal YKİ, 2008/8, 125-138; 25.1.2010, 
E.2009/33210 K.2010/1177 ve 7.6.2010, E.2008/29671 
K2010/16781, Mollamahmutoğlu/Astarlı, İş Hukuku, 
4. Bası, Ankara 2011, 169-170; Yarg. 22. HD, 19.12.2011, 
E.2011/4754 K.2011/7628, Çalışma ve Toplum , 2012/2, 
407-408.

teselsil) sorumludurlar. İşçi ücret ve 
diğer haklarının tümünü her işve-
renden talep edebilir. İşverenlerin iş 
sözleşmesini birlikte feshetmeleri 
ve işçinin de sözleşmeyi bunların 
hepsine karşı feshetmesi gerekir. 
Birlikte istihdamın kısmi süreli iş 
sözleşmelerinden farklı, birincisin-
de işveren grubunu oluşturanların 
işçi karşısında bir bütün olarak tek 
bir işveren durumunda olmasına 
karşın, ikincisinde işçi ile ayrı ayrı iş 
ilişkileri kurmuş birden fazla işve-
ren olmasıdır.2 Aynı yönde “Birden 
Fazla Tüzel Kişi Halinde İşverenin 
Saptanması; Örtünün Kaldırılması 
Teorisi” başlığı altında savunulan 
bir görüşe göre de yukarıda belir-
tilen hallerde işverenin kim olduğu 
saptanırken salt hukuki kriterin 
dikkate alınması, her bir şirketin 
ayrı bir tüzel kişilik olduğunun ve 
dolayısıyla farklı işverenlerin var 
olduğunun ileri sürülmesi İş Huku-
kunun gereklerine uygun düşme-
yecektir. Her bir şirket hukuken 
birbirinden bağımsız kişiliklere 
sahip ise de gerçekte ekonomik ve 
sosyal bir bütünlük göstermekte-
dir. Bu anlamda işçiler aynı ya da 
1  Süzek, Sarper: Türk İş Hukukunda İşveren, Sicil İHD, 
Mart 2010, 22 ve orada belirtilen kaynaklar; aynı yazar, 
İş Hukuku, 8. Baskı, İstanbul 2012, 576; 31.3.2008 tarihli 
bir karar incelemesiyle ilgili olarak aynı yönde, Aktay, 
Nizamettin: İş Güvencesinde Otuz (30) Sayısının Tes-
piti ve Şirketler Grubu Kavramı “Bordro İşvereni” Tabi-
ri, Asıl İşveren-Alt İşveren İlişkisinde Muvazaa Tabiri, 
Sicil İHD, Eylül 2008, 62-63; Çankaya/Çil, İş Hukukun-
da Üçlü İlişkiler, Ankara 2006, 271-272; Köseoğlu, Ali 
Cengiz: İş Sözleşmesinin İşçiden Kaynaklanan Neden-
lerle Bildirimli Feshi, İstanbul 2011, 124-125, 126; Şakar, 
İş Hukuku Uygulaması, 9. Baskı, İstanbul 2011, 169.
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benzeri çalışma şartlarında, aynı 
yöneticilerin otoritesine tabi olarak 
çalıştırılmaktadır. Bu görüş tara-
fından yapılan açıklamalar şu şe-
kilde sürdürülmektedir: Çok hızlı 
gelişen teknolojilerin, fordiyen veya 
ne-tayloriyen işletme kavramla-
rı yerine ikame etmeye başladığı; 
ekonomik bütünlüğü işletmenin 
varlığı için zorunlu öge olmaktan 
çıkaran modern işletme kavramı 
bakımından konuya yaklaşıldığın-
da farklı yerlerde ve her bir ayrı bir 
şirket olarak faaliyette bulunmakta 
birlikte üretim ve ticari bakımdan 
birbirini tamamlayan şirketlerin 
bazı koşullar altında bir hukuksal 
bütünlük yönünde görüşlerle kar-
şılaşılmakta ve bu görüşler iş hu-
kukuna uygun çözümler verebile-
cek nitelikte görülmektedir.3

II. YARGITAY GÖRÜŞÜNÜN DE-
ĞERLENDİRİLMESİ

1. Genel Olarak
Yargıtay kararlarında iş güven-

cesi kapsamındaki işyerlerinin be-
lirlenmesinde otuz işçi sayısının 
hesabında aynı gruba girseler de 
farklı tüzel kişilere ait işyerlerin-
deki işçi sayılarının iş güvencesi 
kapsamına girme bakımından göz 
önünde bulundurulamayacağına 
ilişkin esas yerinde olmakla birlik-
te, işçilerden bir kısmının aynı anda 
3   Mollamahmutoğlu/Astarlı, yuk.dn.1’de anılan yayın, 
170.

birden fazla işverene hizmet verme 
durumu ile ilgili açıklamalar eleşti-
riye açık bulunmaktadır.

2. Grubu Oluşturan Şirketler 
Tarafından Bazı İşçilerin Birlik-
te Çalıştırılmaları
Yargıtayın yukarıda belirtilen 

31.3.2008 tarihli kararında4 gruba 
giren farklı tüzel kişilere ait işyer-
lerindeki toplam işçi sayısının göz 
önünde bulundurulamayacağı so-
nucuna varılırken, davacı işçinin 
grubu oluşturan şirketler tarafın-
dan birlikte çalıştırıldığının iddia ve 
ispat edilememiş olduğu ifadesine 
yer verilmiştir. Şu halde, böyle bir 
iddianın varlığının ve ispatının söz 
konusu olması durumunda Yar-
gıtayca aksi bir sonuca varılması 
gerektiği kabul edilmiştir. Böylece, 
Yargıtay daha önce vermiş olduğu 
başka bir karardaki görüşünü üstü 
kapalı olarak tekrarlamış olmakta-
dır. Gerçekten, Yargıtayın, işyerinde 
iş güvencesi kapsamına giren otuz 
işçi sayısının belirlenmesi konu-
sunda daha önceki kararında, ge-
nel bir uygulamadan söz edilerek 
ve grup şirketlerinde birlikte istih-
dam şeklindeki çalışmada işçilerin 
bir kısmının aynı anda birden fazla 
işverene hizmet verdiği belirtilerek, 
böyle bir ilişkide böyle bir ilişkide 
tüm şirketlere hizmet veren işçiler 
ile davalı şirkete hizmet veren iş-
4   Yuk. dn.1.
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çilerin otuz işçi ölçütünde dikkate 
alınması gerektiği sonucuna varıl-
mıştır.5

3. Yargıtay Görüşünün Eleştirisi
Öğretide Yargıtay görüşünü 

destekleyenlerin sayısının artma-
sına ve bunlar tarafından öne sü-
rülen ayrıntılı açıklamalara karşın, 
daha önce 2008 tarihli kararla ilgili 
olarak savunduğumuz aksi yönde-
ki görüşü koruduğumuzu belirtme-
liyiz. Söz konusu karar dolayısıyla 
Yargıtay görüşüne karşı öne sür-
müş olduğumuz eleştirileri aşağıda 
yineliyoruz:

Yargıtayın 2006’dan beri tek-
rarlamış olduğu görüşünü yansıtan 
kararlardan biri olan 2008 tarihli 
kararını, her şeyden önce, ince-
lemiş olduğumuz kararda ortaya 
konulan, şirketler grubundaki her 
şirketin ayrı tüzel kişi ve işveren 
konumunda olması esası ile bağ-
daştırmak güçtür. Kararda, Yargı-
tayın yukarıdaki temel görüşünü 
belirten kısımdan önce yer verilen 
açıklamaya bakıldığında, bu kanıyı 
güçlendiren ifadelerle karşılaşıl-
maktadır. Daha önce yukarıda yer 
verdiğimiz kararlarda belirtildiği 
üzere, “daha çok yönetim orga-
nizasyonu kapsamında birbiriyle 
bağlantılı olan bu şirketler aynı bi-
nalarda hizmet verebilmekte ve bir 
5   Yarg. 9. HD, 24.3.2008, E.2007/37699 K.2008/6006, 
Çalışma ve Toplum, 2008/3, 311-
315.

kısım işçiler iş görme edimini işve-
renlerin tamamına karşı yerine ge-
tirmektedir. Tüm şirketlerin idare 
müdürlüğünün aynı şahıs tarafın-
dan yapılması, şirketlerin birlikte 
kullandığı işyerinde verilen mu-
hasebe, güvenlik, ulaşım, temizlik, 
kafeterya ve yemek hizmetlerinin 
yine tüm işverenlere karşı verilmiş 
olması buna örnek olarak gösteri-
lebilir”6,7

Kararda bina olarak sözü edilen 
işyerinin, şirketlerin idare müdürlü-
ğü tarafından yönetilerek şirketler 
tarafından birlikte kullanılması an-
latımı, belirli bir işverene ait olması 
gereken işyeri kavramı ile o işyeri-
nin bordrosunda gösterilmesi gere-
ken işçi ve işveren vekili kavramları 
açısından belirsizlikler göstermek-
tedir. Ayrıca, kararda, işçilerin bir 
bölümünün tüm işverenlere karşı iş 
görme edimini yerine getirdiği ifade 
edilmektedir. Oysa değişik işveren-
lere karşı iş görme ediminin yerine 
getirilmesi ancak işçinin kısmi sü-
reli iş sözleşmesi ile her bir işvere-
nin işyerinde ve o işverenin bordro-

6   Aynı şekilde, Çankaya/Çil, 271-272.
7   İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerine ilişkin olarak 5763 
sayılı Kanunla (İş Kanunu ve Bazı Kanunlarda Deği-
şiklik Yapılması Hakkında Kanun, RG, 26 Mayıs 2008, 
26887) İş Kanununun 81. maddesine getirilen bir hü-
küm buradaki açıklamaya kısmen benzerlik göster-
mektedir. Buna göre işverenler söz konusu hizmetleri 
işletme dışında kurulu ortak sağlık ve güvenlik bi-
rimlerinden hizmet olarak da yerine getirebilir. Belir-
telim ki, burada işletme dışında kurulu ortak hizmet 
biriminden söz edilmektedir. Ayrıca, böyle bir birimin 
İş Kanununun 2. maddesindeki işçi, işveren ve işyeri 
kavramlarına uygunluk gösterecek şekilde kurulması 
gerekmektedir.
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sunda yer alarak çalışması halinde 
mümkündür. Kararda belirtilen şe-
kildeki çalışma ise şirketlerin bir-
likte kullandığı işyerinde yapılan 
hizmetlerle ilgili bulunmakta ve 
kısmi çalışma esasları ile bağdaş-
mamaktadır. Karardaki açıklamaya 
göre, böyle bir çalışma söz konu-
su olamayacağı8 halde, bazı işçiler 
kendilerinden ücret almadıkları iş-
verenlere de hizmet vermektedir. 
Bu durum, söz konusu işçilerin iş 
sözleşmelerinin sona ermesinde 
ücret ve tazminat taleplerinde bu-
lunma olasılığını doğurabilecek, bu 
açıdan ve hatta vergi, sosyal sigorta 
kesintileri bakımından da sorunla-
ra neden olabilecektir.9 Kararın bu 
yönüyle de eleştiriye açık olduğu 
kuşkusuzdur.

Aynı kararın mahkeme kararı-
nın bozulmasına ilişkin son bölü-
münde, somut uyuşmazlıkta davalı 
işverene ait işyerinde iş sözleşmesi 
ile çalışan işçi sayısının yukarıdaki 
ilkelere göre belirlenmesi gerek-
tiğinden söz edilmektedir. Oysa, 
karardaki dava özetinden hareket 
edildiğinde, yukarıda açıklanan il-
8   Aksi görüşün savunulduğu bir kaynakta da bu so-
nucun kabul edilmiş olduğu görülmektedir (Çankaya/
Çil, 271).
9   Karş. Çankaya/Çil, 273. Yazarlara göre ortada tek bir 
iş ilişkisi vardır.

keler ile dava konusu uyuşmazlık 
arasında bağlantı kurmanın zor ol-
duğu gözükmektedir. Zira, kararın 
başlangıç bölümünde işçi tarafın-
dan açılan davanın iş sözleşmesinin 
işverence feshinin geçersizliğine 
ve işçinin işe iadesine ilişkin oldu-
ğu belirtilmiş, buna karşı davalı ta-
rafından davacının alt işveren işçi 
olarak diğer işçiler ile birlikte işi 
yürüttüğü ve ayrıca belirli süreli iş 
sözleşmesi ile çalıştığı belirtilerek 
davanın reddine karar verilmesi 
gerektiği savunulmuştur. Mahke-
mece, davalılar arasında asıl işve-
ren-alt işveren ilişkisi bulunduğu, 
davacının alt işveren işçisi olarak 
çalışmakta iken iş sözleşmesinin 
feshedildiği ve feshin geçerli bir se-
bebe dayanmadığı gerekçesiyle ka-
bulüne karar verilmiştir. Görüldüğü 
gibi, kararın yukarıda eleştirilen 
yönleri bir yana, davalı işverenin bir 
şirketler grubu içinde yer alıp alma-
dığının belirtilmediği dava özetinde 
asıl işveren-alt işveren ilişkisi ola-
rak gözüken dava konusu ile Yar-
gıtayca grup şirketlerindeki birlikte 
istihdam ve buna ilişkin düşünceler 
arasında, şayet dava özetinde ek-
siklik yoksa, bir kopukluk olduğu 
sonucuna varılabilecektir.
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Kısaltmalar
ag    : adı geçen

bkz.    : bakınız

Çalışma ve Toplum  : Ekonomi ve Hukuk Dergisi, Birleşik Metal-İş

     İstanbul

dn.    : dipnot

E.    : Esas

f.    : fıkra

K.    : Karar

Legal YKİ   : İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukukuna İlişkin

     Yargı, Kararları ve İncelemeleri Dergisi, İstanbul

m.    : madde

RG    : Resmi Gazete

Sicil İHD   : MESS İş Hukuku Dergisi, İstanbul

vd.    : ve devamı

Yarg. HGK   : Yargıtay Hukuk Genel Kurulu

Yarg. 9 HD   : Yargıtay 9. Hukuk Dairesi

Yarg. 22. HD   : Yargıtay 22. Hukuk Dairesi

Yuk.    : Yukarıda
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1.Gebe kalan kadın işçi, iş-
verenine bilgi verir (16.08.2013, 
RG.28737/6/1).

2.Hamilelik süresince kadın iş-
çiye periyodik kontroller için ücretli 
izin verilir (4857/74).

3.Gebe kadın, günde yedibu-
çuk saatten fazla çalıştırılamaz 
(16.08.2013, RG. 28737/9/1).

4.Gebe kadın, doğumdan önce 
sekiz hafta çalıştırılamaz (4857/74).

5.Çoğul gebelik halinde doğum-
dan önce çalıştırılamayacak sekiz 
haftalık süreye iki hafta eklenir. 
(4857/74) 

6.Sağlık durumu uygun olduğu 
takdirde, doktorun onayı ile kadın 
işçi isterse doğumdan önceki üç 
haftaya kadar işyerinde çalışabilir 
(4857/74).

7.Kadın işçinin erken doğum 
yapması nedeniyle veya doktor 
onayı ile doğum öncesi kullanma-

dığı izin sürelerini, doğum sonrası 
izin sürelere eklenmek suretiyle 
kullandırılır (4857/74).

8.Doğumda veya doğum son-
rasında annenin ölümü hâlinde, 
çocuğun yaşıyor olması şartı ile 
doğum sonrası kullanılamayan 
izin süreleri babaya kullandırılır 
(4857/74).

9.Üç yaşını doldurmamış ço-
cuğu evlat edinen eşlerden birine 
veya evlat edinene çocuğun aileye 
fiilen teslim edildiği tarihten itiba-
ren sekiz hafta analık hâli izni kul-
landırılır (4857/74).

10.Yukarıda öngörülen süre-
ler işçinin sağlık durumuna ve işin 
özelliğine göre doğumdan önce 
ve sonra gerekirse hekim tarafın-
dan sağlık raporu ile artırılabilir 
(4857/74).

11.5510 sayılı Kanun’un 4. mad-
desinin (a) ve (b) bentleri kapsa-
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mında sigortalı olan kadın ile si-
gortalı erkeğin sigortalı olmayan 
eşinin doğumdan önceki bir yıl 
içinde 120 gün kısa vadeli sigor-
ta primi ödemiş olmaları (b bendi 
kapsamındaki sigortalıların prim 
borcu bulunmaması) halinde ya da, 
5510 sayılı Kanun’un 4. maddesinin 
birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri 
kapsamındaki sigortalılardan; ken-
di çalışmalarından dolayı gelir veya 
aylık alan kadına ya da gelir veya 
aylık alan erkeğin sigortalı olmayan 
eşine, her çocuk için yaşaması şar-
tıyla doğum tarihinde geçerli olan 
ve Kurum Yönetim Kurulunca belir-
lenip Bakan tarafından onaylanan 
tarife üzerinden emzirme ödeneği 
verilir (2020 YILI İÇİN 202 TL). Em-
zirme ödeneğine hak kazanan si-
gortalılardan 9’uncu maddeye göre 
sigortalılığı sona erenlerin, bu tarih-
ten başlamak üzere 300 gün içinde 
çocukları doğarsa, sigortalı kadın 
veya eşi analık sigortası hakların-
dan yararlanacak sigortalı erkek, 
doğum tarihinden önceki onbeş ay 
içinde en az 120 gün prim ödenmiş 
olması şartıyla emzirme ödeneğin-
den yararlandırılır (5510/16/e).

12.Doğum sonrası analık hâli iz-
ninin bitiminden itibaren çocuğu-
nun bakımı ve yetiştirilmesi ama-
cıyla ve çocuğun hayatta olması 
kaydıyla kadın işçi ile üç yaşını dol-
durmamış çocuğu evlat edinen 
kadın veya erkek işçilere istekle-

ri hâlinde birinci doğumda altmış 
gün, ikinci doğumda yüz yirmi gün, 
sonraki doğumlarda ise yüz seksen 
gün süreyle haftalık çalışma süre-
sinin yarısı kadar ücretsiz izin veri-
lir (4857/74).

Çoğul doğum hâlinde bu süre-
lere otuzar gün eklenir. Çocuğun 
engelli doğması hâlinde bu süre üç 
yüz altmış gün olarak uygulanır. 

Bu fıkra hükümlerinden yarar-
lanılan süre içerisinde süt iznine 
ilişkin hükümler uygulanmaz.

13.Sigortalı kadın işçinin yarım 
çalışma ödeneğinden yararlanabil-
mesi için,
•	 İşçinin adına doğum veya evlat 

edinme tarihinden önceki son 
üç yılda en az 600 gün işsizlik 
sigortası primi bildirilmiş olma-
sı, 

•	 İş Kanununda (Md.  63) belirtilen 
haftalık çalışma süresinin yarısı 
kadar (22,5 saat) fiilen çalışıl-
ması,

•	 Doğum ve evlat edinme sonrası 
analık hali izninin bittiği tarih-
ten itibaren 30 gün içinde İŞKUR 
a doğum ve evlat edinme sonra-
sı yarım çalışma belgesi ile baş-
vuruda bulunulması,
gereklidir. (4447/Ek Madde 5) 
14.Hekim raporu ile gerekli gö-

rüldüğü takdirde, hamile kadın işçi 
sağlığına uygun daha hafif işlerde 
çalıştırılır. Bu halde işçinin ücretin-
de bir indirim yapılmaz (4857/74). 
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15.İsteği halinde kadın işçiye, 
onaltı haftalık sürenin tamamlan-
masından veya çoğul gebelik ha-
linde onsekiz haftalık süreden son-
ra altı aya kadar ücretsiz izin verilir.  
Bu izin, üç yaşını doldurmamış ço-
cuğu evlat edinme hâlinde eşlerden 
birine veya evlat edinene verilir. Bu 
süre, yıllık ücretli izin hakkının he-
sabında dikkate alınmaz (4857/74).

16.Kadın işçilere bir yaşından 
küçük çocuklarını emzirmeleri için 
günde toplam birbuçuk saat süt 
izni verilir. Bu sürenin hangi sa-
atler arasında ve kaça bölünerek 
kullanılacağını işçi kendisi belirler. 
Bu süre günlük çalışma süresinden 
sayılır.

17.Yukarıdaki hükümler iş söz-
leşmesi ile çalışan ve İş Kanunu 
kapsamında olan veya olmayan 
her türlü işçi için uygulanır.

18.4. maddenin birinci fıkrasının,
(a) bendinde sayılan işçi statü-

sündeki sigortalı kadına,
(b) bendinde belirtilen sigortalı 

muhtar kadına,
(1) alt bendinde ticarî kazanç 

veya serbest meslek kazancı ne-
deniyle gerçek veya basit usulde 
gelir vergisi mükellefi olan sigortalı 
kadına,  

(2) alt bendinde gelir vergisin-
den muaf olup, esnaf ve sanatkâr 
siciline kayıtlı sigortalı kadına, 

(4) numaralı alt bentleri kapsa-
mındaki tarım sigortalısı kadına, 

analığı halinde, doğumdan önceki 
bir yıl içinde en az doksan gün kısa 
vadeli sigorta primi bildirilmiş ol-
ması şartıyla,  analık iznini kullan-
dığı 16 hafta boyunca geçici iş göre-
mezlik ödeneği verilir. 

Asgari ücretli bir işçi 112 gün 
üzerinden 6.367 TL ödenir. 

19. Doğum Yardımı, Türk vatan-
daşları ile Mavi kart sahiplerine 
verilir. Annenin veya babanın ve-
yahut her ikisinin de Türk vatan-
daşı ya da Mavi kart sahibi olması 
gerekmektedir.

Doğum Yardımı, 15.05.2015 ta-
rihinde ve sonrasında gerçekleşen 
canlı doğumlar için verilir.

Bu tarihten önce doğan çocuk-
lar için Doğum Yardımı verilmez. 
Ancak ödeme miktarına esas ço-
cuk sırasının tespitinde, diğer bir 
deyişle yeni doğan çocuğun kaçıncı 
çocuk olduğunun belirlenmesinde 
15.05.2015 tarihinden önce doğmuş 
olan çocuklar da sayılır. 

Birinci çocuk için 300 TL, ikinci 
çocuk için 400 TL, üçüncü ve son-
raki çocukları içinse 600 TL tuta-
rında bir defaya mahsus Doğum 
Yardımı ödemesi yapılmaktadır. 
Kamu işçilerine ise sözleşmele-
ri gereği, kurumlarından aldıkları 
doğum yardımı tutarı ile yukarıda 
bahsedilen tutarlar arasındaki fark 
ödenir. Kurumlarından aldıkları 
ödeme daha fazla ise Doğum Yardı-
mı ödemesi yapılmaz.( AÇSHB)
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20.Çalışan kadın,  emzirmeye 
başlama halinde işverenini bilgi-
lendirir (16.08.2013,RG. 28737).

21.Evli olmakla birlikte çocuk 
sahibi olmayan genel sağlık sigor-
talıları,  
•	 Yapılan tıbbi tedavileri sonra-

sında normal tıbbi yöntemlerle 
çocuk sahibi olamadığının ve 
ancak yardımcı üreme yöntemi 
ile çocuk sahibi olabileceğinin 
Kurumca yetkilendirilen sağlık 
hizmeti sunucuları sağlık ku-
rulları tarafından tıbben müm-
kün görülmesi, 

•	 Kadının 23 yaşından büyük, 40 
yaşından küçük olması,

•	 Kadının primer ovaryan yet-
mezliği (erken menopoz) ve 
erkeğin azoospermisi olması 
(doğuştan sperm kanallarının 
tıkalı olması) hâlleri hariç olmak 
üzere son üç yıl içinde diğer te-
davi yöntemlerinden sonuç alı-
namamış olduğunun Kurumca 
yetkilendirilen sağlık hizmeti 
sunucuları sağlık kurulları tara-
fından belgelenmesi,

•	 Uygulamanın yapıldığı tıbbi 
merkezin Kurum ile sözleşme 
yapmış olması,

•	 Eşlerden birinin en az beş yıldan 
beri genel sağlık sigortalısı veya 
bakmakla yükümlü olunan kişi 
olması ve 900 gün genel sağlık 
sigortası prim gün sayısının bu-
lunması, 

•	 En fazla üç deneme ile sınırlı ol-
mak üzere;
ilk denemede yüzde 30, 
ikinci denemede yüzde 25, 
üçüncü denemede yüzde 20 
oranında,
Katılım ödenmesi şartı ile yar-

dımcı üreme yöntemlerinden ya-
rarlanabilirler (5510/4. Fıkra).

22.Yaşları ve medeni halleri ne 
olursa olsun, 100-150 kadın çalışa-
nı olan işyerlerinde, emziren çalı-
şanların çocuklarını emzirmeleri 
için işveren tarafından, çalışma 
yerlerinden ayrı ve işyerine en çok 
250 metre uzaklıkta bir emzirme 
odasının kurulması zorunludur 
(16.08.2013, RG.28737).

23.Emzirme odası, çalışanla-
rın bir yaşından küçük çocuklarını 
emzirmeleri için işyerinde ayrılan 
odadır (6331) (16.08.2013, RG.28737).

24.Yaşları ve medeni halleri 
ne olursa olsun, 150’den çok ka-
dın çalışanı olan işyerlerinde, 0-6 
yaşındaki çocukların bırakılması, 
bakımı ve emziren çalışanların ço-
cuklarını emzirmeleri için işveren 
tarafından, çalışma yerlerinden 
ayrı ve işyerine yakın bir yurdun 
kurulması zorunludur. Yurt, işye-
rine 250 metreden daha uzaksa 
işveren taşıt sağlamakla yükümlü-
dür (16.08.2013, RG. 28737).

25.Yurt/çocuk bakım yurdu/
kreş, 0-60 aylık çocuklar ile veli-
sinin isteği üzerine ilkokula kaydı 

İŞ KANUNU, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU, SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU ÇERÇEVESİNDE; 
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yapılmayan 60-66 aylık çocuk-
ların bakım ve eğitimlerinin ya-
pıldığı yerlerdir (6331) (16.08.2013, 
RG.28737).

KREŞ NEDİR? (2828) (633 KHK) 
(30.04.2015, RG.29342) 
0-36 ay çocuklara bakım hizmeti 
veren kuruluştur.

GÜNDÜZ BAKIMEVİ NEDİR? (2828) 
(633 KHK) (30.04.2015, RG.29342)
37-66 ay çocuklara oyun ağırlıklı 
eğitim veren kuruluştur.

ANAOKULU NEDİR? (222) (5580) 
(573 KHK) (CK 1) 810.07.2019, 
RG.30827)
Eylül ayı sonu itibariyle 36-68 aylık 
çocukların eğitimi amacıyla açılan 
kuruluştur.

ÇOCUK KULÜBÜ NEDİR? (2828) 
(633KHK) (30.04.2015,RG.29342)
6-12 yaş çocuklara hizmet veren 
kuruluştur.

26.İşverenler, ortaklaşa oda 
ve yurt kurabilecekleri gibi, oda 
ve yurt açma yükümlülüğünü, 
kamu kurumlarınca yetkilendi-
rilmiş yurtlarla yapacakları an-
laşmalarla da yerine getirebilirler 
(16.08.2013, RG.28737).

27.Oda ve yurt açma yüküm-
lülüğünün belirlenmesinde, iş-
verenin belediye ve mücavir alan 
sınırları içinde bulunan tüm işyer-
lerindeki kadın çalışanların toplam 
sayısı dikkate alınır (16.08.2013, 
RG.28737).

28.Annesi ve babası çalışan ço-
cukların kreşe gidebilmesi, kendi 
yaşıtlarıyla güvenli bir ortamda za-
man geçirmeleri için Devlet tara-
fından aileye destek verilmektedir. 
Kreş masraflarını ve çocuğun bakı-
mı için gereken masrafları hafiflet-
mek adına verilen bu yardıma kreş 
yardımı denilmektedir.

29.İşverenlerce, kadın hizmet 
erbabına kreş ve gündüz bakı-
mevi hizmeti verilmek suretiyle 
sağlanan menfaatler (İşverenler-
ce bu hizmetlerin verilmediği du-
rumlarda, ödemenin doğrudan 
bu hizmetleri sağlayan gelir veya 
kurumlar vergisi mükelleflerine 
yapılması şartıyla, her bir çocuk 
için aylık, asgarî ücretin aylık brüt 
tutarının yüzde 15’ini aşmamak 
üzere bu istisnadan yararlanılır. 
Kreş ve gündüz bakımevi hizmeti-
ni sağlayanlara yapılan ödemelerin 
belirlenen istisna tutarını aşan kıs-
mı ile hizmet erbabına bu amaçla 
nakden yapılan ödemeler ve sağla-
nan menfaatler ücret olarak vergi-
lendirilir. Bu bentte yer alan yüzde 
15 oranını, asgarî ücretin aylık brüt 
tutarının yüzde 50’sine kadar ar-
tırmaya ve kanuni seviyesine ge-
tirmeye Cumhurbaşkanı, bu istis-
nanın uygulanmasına ilişkin usul 
ve esasları belirlemeye Maliye Ba-
kanlığı yetkilidir) (193/23).

30.Koruma altına alınan on altı 
yaşından büyük kadın çalışanın, 
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belgelemesi halinde, iki aylık süre 
ile her yıl belirlenen aylık net as-
gari ücret tutarının yarısını geçme-
mek şartıyla Bakanlık bütçesinin 
ilgili tertibinden karşılanmak üzere 
kreş imkânı sağlanmasına karar 
verilir.

Korunan kadın çalışan çocuğun 
kamuya ait veya özel kreşe kayde-
dildiğine veya kreşe devam ettiği-
ne dair belge ile aylık kreş bedelini 
gösterir belgeyi Aile, Çalışma ve 
Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü verir. 
Müdürlük diğer işlemleri tamamlar.
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YAYIN İLKELERİ VE YAZIM KURALLARI
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 değerlendir-
me süreci gizli olup, hakem formları dergi arşivinde saklanır.

Hakem denetiminden geçmeyen ve telif ücreti ödenmeyecek davetli yazı-
lar, Yayın Kurulu değerlendirmesi sonucuna göre dergide yer alır ya da yazarı-
na iade edilir.

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

Dergiye gönderilecek yazılarda, Türkçe ve İngilizce özet ile 3-6 arasında 
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 ad-
resine 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 nu-
marası 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 Psychologi-
cal 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”iba-
resi kullanılmalıdır. (Houston ve diğerleri (1979).
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 Kaynakça’da bütün yazarların isimleri yer almalıdır.

 Kaynakça’da kitaplar, Yazarın soyadı ve adı (Yıl). Başlık. Baskı. Basıldı-
ğı Yer: Yayınevinin İsmi’ni içermelidir

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

 Makaleler, Yazarın soyadı ve adı (Yıl). Makalenin Başlığı. Derginin Ismi. 
Cilt Numarası, Ilk ve Son Sayfa Numaraları ile gösterilmelidir.

Hansen, L. L. (2007), “From Flexicurity to FlexicArity: Gendered Perspecti-
ves 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 Uygulama”, 
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 sıra-
lamasıyla gösterilmelidir.

 Atıflar dışındaki açıklamalar için dipnot kullanılmalıdır.
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KARATAHTA IŞ YAZILARI DERGISI KIŞISEL 
VERI IŞLENMESI AYDINLATMA METNI

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 yaparken ki-
şisel verilerin korunmasının kişilerin temel hakkı olduğuna inanarak, verileri-
nizin güvenliğini en üst seviyeye çıkartma konusunda hassasiyetle yaklaş-
maktayız. 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 kapsamda 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 aşa-

ğıda sıralanan amaçlarla; 6698 sayılı Kanunun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen 
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 yayın iş-
lemleri amacıyla; ilgili basım ve yayım kurumlarına, dergi sürekliliğini sağla-
mak amacıyla; ilgili ajans ve iş ortaklarına, derginin adrese ulaştırılması ama-
cıyla; kargo ve kurye iş ortaklarına, dergi içerik ve çalışmalarının analiz ve rek-
lamcılık 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 se-

beplere dayanarak; Türk Metal sendikal faaliyetlerinin uygulanması ve yürü-
tülmesi amacıyla, KARATAHTA İş Yazıları Dergisi içerik oluşturulması, basım 
ve yayımı ile iletilmesi amacıyla toplanmaktadır. Bu süreçte toplanan kişisel 
verileriniz; Türk Metal kişisel veri politikaları çerçevesinde yer alan amaçlar 
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doğrultusunda, sendikal faaliyetlerin yürütülmesi ve dergi faaliyetlerinin yü-
rütülmesi için fiziki, yazılı, sözlü ve elektronik ortamda toplanmaktadır. Bu hu-
kuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. mad-
delerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Ay-
dınlatma Metninde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarıla- 
bilmektedir. Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaç ve kapsamda sözlü, 
yazılı fiziki veya elektronik olarak toplanabilir. 

5. Ilgili 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 tale-
bin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz ola-
rak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlin-
de, Türk Metal tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarife-
deki 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 düzel-

tilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı 
üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

• 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş 
olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde 
kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapı-
lan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere 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 uğraması 
hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahip olduğunuzu hatırlat-
mak isteriz. 
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