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KARATAHTA İş Yazıları Dergisi 
HAKKINDA 

KARATAHTA İş Yazıları Dergisi, bilimsel ve objektif olmak, söyleyecek sözü-
nü yazıya dökenlerin, var oldukları kurumsallaşmış ilişkiler sistemine sorumlu-
luk duyanların dergisi olmak iddiası ile Nisan 2015 yılında yayın hayatına başladı.

KARATAHTA İş Yazıları Dergisi, çok sayıda unsuru barındıran, son derece de-
vingen bir ilişkiler zinciri olan çalışma hayatının sorunlarına, iktisat ve hukuk 
gibi bilim dallarının, çalışma ekonomisi, sosyoloji, psikoloji, siyaset bilimi gibi çe-
şitli disiplinlerin yaklaşım ve değerlendirmeleri ile çözüm önerilerinin tartışıldı-
ğı bilimsel bir zemin, bir platform oluşturmayı amaçlamaktadır.

2015 yılındaki ilk sayısından bu yana üyelerimiz, işverenler, akademisyenler, 
hukukçular, yargı mensupları ile çalışma hayatının tüm paydaşlarını aydınlat-
mak amacıyla önemli bir başvuru kaynağı olduğuna inandığımız KARATAHTA 
İş Yazıları Dergisi’nde makalelere, karar incelemelerine, araştırma/davet yazı-
larına, iş mevzuatı ile ilgili Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay kararlarına, çalışma 
yaşamından kişilerle söyleşilere ve tarihi belgelere yer verilmektedir.

Türk Metal Sendikası’nın dört ayda bir yayımlanan ulusal hakemli dergisi 
olan KARATAHTA İş Yazıları Dergisi’ndeki makaleler/karar incelemeleri, en az 
iki hakem tarafından değerlendirilmektedir. 

ABOUT 
KARATAHTA Labour Writings Journal

KARATAHTA Labour Writings Journal began broadcasting life in April 2015 
with the claim of being scientific and objective, being the journal of those who 
write what they have to say, and those who take responsibility for the instituti-
onalized relations system in which they exist.

KARATAHTA Labour Writings Journal is a scientific ground where appro-
aches and evaluations of various disciplines such as economics and law, labor 
economics, sociology, psychology, and political science and solutions to the 
problems of working life, which contains many elements and are an extremely 
dynamic chain of relations, are discussed aims to create a platform.

Since its first issue in 2015, KARATAHTA Labour Writings Journal , which we 
believe to be an important reference source in order to illuminate our members, 
employers, academics, lawyers, members of the judiciary and all stakeholders 
of working life, has published articles, decision reviews, research/not peer re-
viewed articles (special), Court and Supreme Court decisions, constitution rela-
ted to labour law,  interviews with people from working life and historical do-
cuments are included.

Articles/decision reviews in the KARATAHTA Labour Writings Journal  
the quarterly national refereed journal of the Turk Metal Union, are evalua-
ted by at least two academics. 



SUNUŞ

Baharla başlayan güzel günlerin gelmesi dileğiyle 19. sayımız elinizde. 
Mart ayının sonunda işçi ve işveren kesimlerinin ortak isteklerine karşın 
kısa çalışma ödeneği uygulama süresi uzatılmadı. İşten çıkarma ve nakdi 
ücret desteği ise mayıs ayının ortasına kadar devam edecek. Covid-19 mu-
tasyona uğrayarak üçüncü zirvesine gidiyor. İşsizlik yakıcı. 

Karatahta’nın bu sayısındaki ilk makale Prof. Dr. Aysen Tokol’a ait. Değerli 
hocamız “Covid-19 Salgını Tele Çalışma İçin Bir Dönüm Noktası mı?” başlıklı 
makalesinde istihdam içinde pek de önemli bir yere sahip olmayan, esnek 
çalışma türlerinden biri olan tele çalışmanın pandemi döneminde öne çıka-
rak yaygınlaştığını ancak bu iş sözleşmesi türü için gerekli mevzuatın ol-
mamasının tehlikesine dikkatlerimizi çekiyor. Herkesin sorularının olduğu 
güncel bir konuda bizi düşünmeye davet ediyor.

İkinci makale yine güncel bir konu “Dijitalleşme ve İşgücü Piyasası”. Prof. 
Dr. Tijen Erdut, makalesinde dijitalleşmenin yarattığı değişime dikkat çeke-
rek ücretli çalışmanın yerini kendi hesabına çalışma mı alacak sorusunu ir-
deliyor. Değerli Hocamızın makalesini heyecanla bir solukta okuyacaksınız.

Her zaman olduğu gibi bu sayımızda da bir söyleşimiz var. Bu kez konu-
ğumuz geçmişte Çalışma Genel Müdürlüğü, AÇSHB Müsteşarlığı görevlerin-
de de bulunmuş çalışma yaşamının tanınan bir ismi: Ali Toptaş.

Bildiğiniz gibi Anayasa Mahkemesi’nin çalışma yaşamına ilişkin karar-
larına dergimizde yer veriyoruz. Giderek dergimiz çalışma yaşamına ilişkin 
Anayasa Mahkemesi kararları ile ilgilenenler için bir kaynak olmak yolunda. 
Bu sayımızda altı yüksek mahkeme kararı var. İlk karar 30.09.2020 tarihli. 
Olay başvurucunun çalıştığı şirketi arayarak “terör örgütü mensubu oldu-
ğu, bombalı eylemde bulunacağı ve işyeri sahibine yönelik işyerinde sabo-
tajda bulunacağı” iddiası ile başlıyor. Başvurucu işten çıkarılıyor. Anayasa 
Mahkemesine başvuru “ahlaki neden gerekçe gösterilerek iş sözleşmesinin 
sona erdirilmesi nedeniyle özel hayata saygı hakkının ihlal edilmesi” iddia-
sıyla olmuştur. İkinci karar 19.11.2020 tarihli “sendika yetki tespitine itiraz 
talebiyle açılan davanın makul sürede sonuçlanmaması nedeniyle sendika 
hakkının ihlal edildiği” başvurusu üzerine. 16.12.2020 tarihli üçüncü karar 
“yaptığı bazı sosyal medya paylaşımlarının işçi ile işveren arasındaki güven 
ilişkisini bozduğu gerekçesiyle iş sözleşmesinin feshedilmesinin bazı ana-
yasal hakları ihlal ettiği” şeklindeki başvuru üzerine. 30.12.2020 tarihli dör-
düncü karar ise 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun 
39. maddesinin 4. bendinin son cümlesini iptaline ilişkin. Bu karar, yeni tar-
tışmalara yol açacak. Beşinci karar ise “e-posta hesabı ve kişisel verinin 
korunması” üzerinden. Altıncı karar ise çalışanlar için çok önemli. Özetle 
“emeklilik hakkını kazanan işçinin yaşlılık aylığı alabilmek için işinden ay-
rılmasına gerek olmadığı” ile ilgili.

Bu sayının belgesi ise, TÜRK-İŞ 9. Genel Kurulu “Basın ve Halkla İlişkiler 
Özel Raporu.

Daha güzel günlerde buluşmak dileğiyle… 
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COVID-19 SALGINI TELE ÇALIŞMA İÇİN BİR 
DÖNÜM NOKTASI MI?(*)

ÖZ
Covid-19 Salgını, tüm dünyada 

çalışma yaşamını derinden etki-
lemiş, çok kısa sürede köklü deği-
şikliklere neden olmuştur. Salgının 
çalışma yaşamı üzerine en önemli 
etkilerinden biri de çalışma şekil-
leri üzerine olmuş, tele çalışmanın 
bir şekli olan evden tele çalışma-
nın boyutunun genişlemesine yol 
açmıştır. Bu çerçevede çalışma, 
salgınının tele çalışma üzerine 
etkilerini farklı boyutlarıyla ele al-
mayı amaçlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Tele 
Çalışma, Covid-19, İş-Yaşam Den-
gesi, Bağlantıyı Kesme Hakkı.

IS COVID-19 OUTBREAK A 
TURNING POINT FOR TELE-
WORK?

ABSTRACT
The Covid-19 Outbreak has de-

eply affected work life all around 
the globe, causing radical changes 

in a very short period. One of the 
effects of this outbreak is the way 
we work; it has led to propagation 
of telework from home. In this con-
text, following study aims to add-
ress the effects of the outbreak on 
telework in different dimensions.  
  Keywords: Telework, Covid-19, 
Work-Life-Balance, Right-to-Dis-
connect.

GİRİŞ
Tele çalışma geçmişi 1970’li yıl-

lara kadar dayanan standart dışı 
bir çalışma şeklidir. Diğer stan-
dart dışı çalışma şekillerine göre 
2020 yılındaki Covid-19 Salgını’na 
kadar uygulama alanı, sahip ol-
duğu özellikler nedeniyle oldukça 
sınırlı düzeyde kalmıştır. Ancak 
salgın ile birlikte tele çalışmanın 
bir şekli olan evden tele çalışma; 
toplumun ve çalışanların sağlığını 
korumaya yönelik sosyal mesafe 
uygulamaları, işletmelerin faali-
yetlerini tamamen veya kısmen 

(**)Aysen TOKOL

KARATAHTA/İş Yazıları Dergisi 
Sayı : 19 / Nisan 2021 (s: 1-25)
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(**)Prof. Dr. / Bursa Uludağ Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İliş-
kileri Bölümü, atokol@uludag.edu.tr, ORCHID iD: 0000-0003-1266-3795.
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sürdürme isteği, çalışanların işle-
rinin korunması, salgının ekono-
mi üzerindeki olumsuz etkilerinin 
azaltılması, okulların kapanması 
sonucu iş-yaşam dengesi sağlama 
zorunluluğu gibi nedenlerle kamu 
ve özel sektörde zorunlu, düzenli, 
tam zamanlı, evden tele çalışma 
yapabilecek işgücünün önemli bir 
bölümünü kapsayan bir çalışma 
şekli haline gelmiştir. Üstelik ulus-
lararası ve ulusal düzeyde yapılan 
çok sayıda araştırma; salgın son-
rasında da tele çalışma ve evden 
tele çalışmanın boyutunun sal-
gın öncesine göre önemli ölçüde 
artacağını ve tele çalışma konu-
sunda salgın öncesinden farklı 
yeni uygulamalarının ortaya çıka-
cağını göstermektedir.

Bu çalışmada Covid-19 Sal-
gını ile ortaya çıkan gelişmeler 
çerçevesinde; öncelikle tele çalış-
ma kavramı ve şekilleri üzerinde 
durulacak daha sonra tele çalış-
manın gelişimi, temel özellikleri, 
ülkeler tarafından teşvik edilme 
nedenleri, çalışanlar ve işletmeler 
üzerine etkileri, tele çalışma ile ilgili 
uluslararası ve ulusal düzenleme-
ler salgın öncesi ve sonrası boyutu 
ile ayrıntılı şekilde ele alınacaktır. 
Son olarak genel olarak tele çalış-
ma ve evden tele çalışmanın salgın 
sonrası geleceğine yönelik olası 
sonuçlara yer verilecektir.

1. TELE ÇALIŞMA KAVRAMI 
Tele çalışma konusunda he-

nüz literatürde bir kavram birliği 
bulunmamaktadır. Tele çalışma 
kavramı yerine aralarında bazı 
farklılıklar bulunmasına rağmen 
çok sayıda farklı kavramın birbi-
ri yerine veya birlikte kullanıldığı 
görülmektedir. Bu kavramlar ara-
sında; telecommuting, e-çalışma 
(e-work), sanal çalışma (virtual 
work), mesafeli çalışma (distance 
working), dağıtılmış çalışma (dist-
ributed work ), workshifting, es-
nek çalışma (flexible work), evde 
çalışma (work at home), uzaktan 
çalışma (remote work) sayılabilir 
(ILO, 2016:2; ILO, 2020a). Bu kav-
ramlardan örneğin; bilgi ve ileti-
şim teknolojilerinin kullanılmadığı 
evde çalışma ile tele çalışmanın 
bir şekli olan evden tele çalışma 
(telework from home) birbirinden 
farklı kavramlardır (Messenger, 
2019: 289; ILO, 2020a; ILO, 2021). 

Diğer taraftan ülkeler arasında 
da kavram birliği söz konusu değil-
dir. Örneğin; Avrupa’da telework, 
ABD ve Hindistan’da telecommu-
ting, Kanada’da workshifting, Bir-
leşik Krallık’ta remote work kav-
ramı kullanılmaktadır (ILO, 2016: 
8; Messenger, 2019: 289; Eurofound 
ve ILO, 2017: 3). Bunlardan telecom-
muting kavramı ilk olarak ABD’de 
Jack M. Nilles tarafından 1973 yılın-
da kullanılmıştır (ILO, 2016: 2).

Kavramların birbiri yerine kul-
lanımı ise; tele çalışmanın gerçekte 
ne olduğunun, istatistiksel olarak 
ölçümüne nelerin dâhil edileceği-
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nin belirlenmesinde sorunlara ne-
den olmaktadır (ILO, 2016: 2). 

Ayrıca evrensel olarak kabul 
edilen bir tele çalışma tanımı da 
bulunmamaktadır. Bunun ne-
denleri arasında; tele çalışmanın 
birbirinden farklı bir dizi çalışma 
şeklini kapsaması, gelişen 
teknoloji ile birlikte sürekli yeni 
tele çalışma şekillerinin ortaya 
çıkmasıdır. ILO literatürde 50’den 
fazla tele çalışma tanımı sapta-
mıştır. Ancak tanımlar farklı olsa 
da tele çalışma tanımları üzerinde 
yapılan bir analiz bu tanımların üç 
temel unsura yer verdiğini göster-
mektedir. Bunlar; “organizasyon”, 
“mekân” ve “teknolojidir”. Tanım-
ların yüzde 60’dan fazlası bu un-
surların en az ikisinin birleşimine 
dayanmaktadır (Tokol, 2003; ILO, 
2016: 3).

ILO; 1990 yılında tele çalışmayı 
”işyeri merkezinden uzak bir 
mekânda, işyerindeki çalışanlar-
dan ayrı yapılan ve yeni teknoloji-
lerin bu ayrılmayı iletişim olanak-
ları sağlayarak temin ettiği çalışma 
şekli” olarak tanımlamıştır (Tokol, 
2013). 

Avrupa düzeyindeki işçi ve iş-
veren örgütleri (Avrupa Sendika-
lar Konfederasyonu, Avrupa İş-
letmeler Konfederasyonu, Avrupa 
Kamu İşverenleri ve İşletmeleri 
Merkezi, Esnaf ve Küçük ve Orta 
Ölçekli İşletmeler Merkezi) ara-
sında 16.07.2002 tarihinde imza-
lanan Avrupa Tele Çalışma Çerçe-

ve Anlaşması’nın 2. maddesi; tele 
çalışmayı “bir iş sözleşmesi veya 
iş ilişkisi çerçevesinde, bilgi ve 
iletişim teknolojileri kullanılarak, 
işverenlerin işyerlerinde de yapı-
labilecek bir işin, bu işyerlerinden 
uzakta düzenli olarak yürütüldüğü 
bir iş düzenleme ve/veya gerçek-
leştirme biçimi” olarak tanımla-
mıştır. 

Çerçeve Anlaşma farklı tele 
çalışma şekillerini kapsayacak 
şekilde geniş kapsamlı bir tanım 
yapmıştır. Ancak Eurofound’un 
“Avrupa Birliği’nde Tele Çalışma 
2010 Raporu’na” göre; üye ülkeler-
deki işçi ve işveren örgütleri ara-
sında hangi tele çalışma şeklinin 
Çerçeve Anlaşma’daki kriterleri 
karşıladığı, “düzenli (regular)” teri-
minin düzenli yapıldığı sürece haf-
tada ne kadar süre anlamına geldi-
ği uyuşmazlığa neden olmaktadır. 
Çerçeve Anlaşma’daki tanım bazı 
AB üyesi ülkelerde yasal düzen-
lemeler veya ulusal düzeyde toplu 
sözleşmelerde kullanılırken, bazı 
üye ülkeler Çerçeve Anlaşma’nın 
tanımındaki bazı kriterleri geniş-
leterek veya onları çıkartarak ken-
dilerine özgü daha kesin tanımlar 
oluşturmuşlardır (ILO, 2016: 3).

2. TELE ÇALIŞMA ŞEKİLLERİ
Uygulamada her biri çalışan-

lar ve işletmeler açısından fark-
lı olumlu ve olumsuz etkiye sa-
hip çok sayıda tele çalışma şekli 
bulunmaktadır. Bu tele çalışma 



4 COVID-19 SALGINI TELE ÇALIŞMA İÇİN BİR DÖNÜM NOKTASI MI?  / Aysen TOKOL

şekilleri sahip oldukları özellikler 
dikkate alınarak farklı şekilde 
sınıflandırılmaktadır. Buna göre 
tele çalışma genel olarak;

İşin yapıldığı yere göre; evden 
tele çalışma, tele merkez esas-
lı tele çalışma (telecenter based 
telework), mobil çalışma (mobile 
work), esnek tele çalışma düzen-
lemeleri (flexible telework arran-
gements) şeklinde belirtilebilir. 

Evden tele çalışma (evden 
çalışma) çalışanların yaşadıkları 
evlerde yaptıkları tele çalışmayı 
ifade etmektedir. Evden tele çalış-
ma bağımlı statü ile bir işverene 
bağlı olarak veya bağımsız statü ile 
bir veya birden fazla müşteri ile ya-
pılabilmektedir. 

Tele merkez esaslı tele çalışma 
çalışanların, evleri ve işyeri mer-
kezi dışında, bilgisayar ve iletişim 
olanakları ile donatılan elektronik 
merkezlerde çalışmalarını ifade 
etmektedir. Evden tele çalışma-
nın sakıncalarını gidermek, her ev 
için teknolojik alt yapı oluşturma 
maliyetlerini düşürmek amacıyla 
işverenlerin yöneldiği tele merkez 
esaslı tele çalışma temel olarak 
yerel tele çalışma merkezleri, uzak 
tele çalışma merkezleri olarak sı-
nıflandırılmaktadır. 

Yerel tele çalışma merkez-
leri genel olarak çalışanların 
evlerine yakın mesafede 
oluşturulan elektronik donanımlı 
merkezlerdir. Bir veya birden 
fazla işveren, çalışanlar, yerel 

yönetimler, 3. kişi veya organi-
zasyonlar tarafından kâr amacıyla 
kurulabilmektedir. 

 Uzak tele çalışma merkezleri 
yerel tele çalışma merkezlerine 
göre işyeri merkezine daha uzak 
elektronik donanımlı çalışma 
merkezleridir. Uzak tele çalışma 
merkezleri temel olarak teleköy-
ler, uydu tele çalışma merkezleri 
olarak sınıflandırılmaktadır. 

Teleköyler (telecottage) kırsal 
alanlarda kurulan elektronik do-
nanımlı merkezlerdir. Teleköyler 
kuruldukları bölgede her boyutta-
ki işletmeye hizmet sunabilmekte, 
bazı küçük işletmeler için büro iş-
levi görebilmektedir. 

Uydu tele çalışma merkezleri 
(satalitte telework centers) coğrafi 
olarak işyeri merkezinden uzakta 
ancak onunla sürekli olarak ileti-
şim içinde olan elektronik dona-
nımlı merkezlerdir. Uydu tele ça-
lışma merkezleri işyeri merkezi ile 
aynı ülke içinde veya işin daha dü-
şük maliyetle yapılmasını sağladı-
ğı için işyeri merkezinden farklı bir 
ülkede-sınır ötesi (offshore) oluş-
turulabilmektedir (Erdem, 1997: 
77-103). 

Mobil çalışma evde, müşte-
rinin işyerinde veya yolda işyeri 
dışında herhangi bir yerde bilgi 
iletişim teknolojileri kullanılarak 
yapılan çalışma şeklini ifade et-
mektedir. Mobil çalışma ülkelere 
göre değişmekle birlikte genel 
olarak bilgi iletişim teknolojileri 
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sektörü, mesleki ve bilimsel faali-
yetler, finans ve sigorta hizmetle-
rinde uygulanmakta, özellikle büro 
destek çalışanları, yöneticiler ve 
eğitimciler tarafından tercih edil-
mektedir (Eurofound, 2020e: 7,9).

 Esnek tele çalışma düzenleme-
leri çalışanların ve işletmelerin ge-
reksinimleri doğrultusunda farklı 
tele çalışma şekillerinin bir araya 
getirilmesi ile oluşturulmaktadır 
(Erdem,1997:106,108-109).

3. GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE 
TELE ÇALIŞMANIN GELİŞİMİ

3.1. Covid-19 Öncesi Dönem
Tele-çalışma fikri ilk olarak 1973 

Petrol Krizi sonrası ABD’de ortaya 
atılmıştır. Artan petrol fiyatlarına 
bağlı olarak işe gidiş- geliş ma-
liyetinin yükselmesi, gelecekte 
maliyet artışının kalıcı olup-olma-
yacağı konusundaki endişeler bu 
fikrin ortaya atılmasında önemli 
rol oynamıştır (ILO, 2016:1). Litera-
türde tele çalışma ile ilgili ilk tar-
tışmalar, dönemin bilgisayar ve 
telefonları çalışanların hareketlili-
ğine izin vermediğinden evden tele 
çalışma üzerine yoğunlaşmıştır. 

Tele çalışma 1970 ve 1980’li yıl-
larda ABD’de diğer sektörlere, eya-
letlere ve diğer ülkelere yayılma-
dan önce ilk olarak işlerin esnek 
olduğu, işe gidiş- geliş maliyetinin 
yüksek olduğu, bilgi iletişim tek-
nolojilerinin kullanıldığı Califor-
nia eyaletindeki bilgi endüstrileri 

gibi sınırlı sektör ve coğrafi alanda 
uygulanmıştır (ILO, 2016, 4; Euro-
found ve ILO, 2017: 3).

 1990’lı yıllarda ise; bilgi ve ile-
tişim teknolojilerinin gelişmesi, 
bilgisayar, cep telefonu maliyet-
lerinin düşmesi, internetin yay-
gınlaşması, işletmelerin ve çalı-
şanların esneklik arayışı, küresel 
rekabet (Alkan Meşhur, 2010: 3; 
Eurofound ve ILO, 2017: 3; Euro-
found 2020c: 1), ülkelerin izlediği 
politikalar tele çalışmanın gelişi-
mini etkilemiştir. 

Tele çalışmanın boyutunu 
halen ülkeler arasında karşılaş-
tırmak güçtür. Tele çalışmanın 
evrensel bir tanımının olmaması, 
farklı tele çalışma şekillerinin 
bulunması, tele çalışma oranının 
belirlenmesinde kullanılan kri-
terlerin her ülkede birbirinden 
farklı olması, düzenli ve yeterli 
istatistiki verilerin bulunmaması 
bu konuda önemli sorunlar yarat-
maktadır. Örneğin; bazı ülkeler-
de sadece bağımlı tele çalışanlar, 
bazı ülkelerde hem bağımlı hem 
bağımsız tele çalışanlar tele ça-
lışma verilerine dâhil etmekte; 
her ülke tele çalışanların oranının 
belirlenmesinde farklı nüfus 
gruplarını (çalışma çağındaki 
nüfus, tüm bağımlı ve bağımsız 
çalışanlar, formel sektörde bağım-
lı çalışanlar vd.) dikkate almak-
ta; çalışma süreleri (haftalık- beş 
gün, birkaç gün, bir gün veya daha 
kısa- aylık veya asgari çalışma 
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süresi) ve çalışma sıklığı (düzen-
li (regular)-ara sıra (occasional-
ly)) konularında ülkeler arasında 
önemli farklılıklar bulunmakta-
dır. Hatta ABD’de bu konuda farklı 
kriterler dikkate alınarak oluştu-
rulmuş dört farklı istatistiki veri 
bulunmaktadır (Messenger, 2019: 
289-295).

 Bu durum dikkate alına-
rak veriler incelendiğinde; tele 
çalışanların oranı ülkelere göre 
değişmekle birlikte Covid-19 Sal-
gını’na kadar yavaş ve sınırlı bir 
artış göstermiştir. Salgın öncesi 
tele çalışma ara sıra ve çoğunluk-
la işyerindeki çalışmaya ek olarak 
evden gerçekleştirilmiştir. Küre-
sel düzeyde 2019 yılında düzenli 
olarak tele çalışanların oranı sa-
dece yüzde 3 olmuştur. ABD’de 
2017-2018 yılları arasında bağımlı 
çalışanların yüzde 25’i evden ara 
sıra tele çalışma yapmış, bağım-
lı çalışanların sadece yüzde 2’si 
düzenli olarak haftada beş gün 
evden çalışmıştır. Fransa’da haf-
tada bir gün tele çalışanların oranı 
yüzde 3, haftada üç ve daha fazla 
gün tele çalışanların oranı yüzde 
0.9 olmuştur. Japonya’da 100’den 
fazla çalışanı olan 2032 işletme-
de 2016 yılında yapılan bir kamu 
araştırmasına göre; işletmelerin 
sadece yüzde 13.2’si (üçte ikisi 
mobil çalışma olmak üzere) farklı 
tele çalışma şekilleri uygulamış, 
bu işletmelerin yaklaşık yarısında 
tele çalışanların oranı yüzde 5’in 

altında kalmıştır. Japonya’da tele 
çalışma çalışanlar tarafından iş-
yerindeki çalışma saatleri dışında 
işlerini tamamlamak için bir araç 
olarak görülmüş, informel olma 
eğilimi göstermiştir (ILO, 2021: 53, 
111, 147).

AB27’de ise; 2019 yılında 
çalışanların sadece yüzde 5.4’ü 
evden düzenli tele çalışma yap-
mış, bu oran 2009 yılından 2019 
yılına kadar oldukça sabit kalmış-
tır. Aynı dönemde ara sıra evden 
tele çalışanların oranı 2009 yılında 
yüzde 5.2, 2019 yılında yüzde 9 ol-
muştur. Covid-19 öncesi AB27’de 
tele çalışanların oranı ülkeler 
arasında farklılık göstermektedir. 
2019 yılında düzenli olarak veya 
ara sıra evden tele çalışanların 
oranı İsveç, Finlandiya ve Hollan-
da’da yüzde 30’un üzerinde, AB 
ülkelerinin yarısında yüzde 10’nun 
altındadır. Belçika, Fransa, Por-
tekiz’de oran iki uç arasında yüz-
de 15-24 aralığındadır (European 
Commission, 2020).

Oranın AB ülkeleri arasında 
farklılık göstermesinde; tekno-
lojik alt yapının varlığı ve kalitesi, 
ülkelerin sosyo-kültürel yapısı, 
örgüt kültürü, sektörel yapı, işlet-
me ölçeği, işgücünün vasıf düzeyi 
ve yaşı, bağımsız çalışanların ora-
nı, iş-yaşam dengesi sağlama is-
teği (OECD, 2020a; European Com-
mision, 2020) tele çalışma ile ilgili 
yasa ve toplu sözleşmelerdeki dü-
zenlemeler gibi çok sayıda fak-
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tör rol oynamaktadır (Eurofound, 
2020b: 8). 

3.2. Covid-19 ve Tele Çalışma
Tele çalışma Covid-19 ile birlik-

te 2020 öncesinden farklı ve yeni 
bir boyut kazanmıştır. Salgın ile 
birlikte toplumun ve çalışanların 
sağlığını korumaya yönelik sosyal 
mesafe uygulamaları, işletmele-
rin faaliyetlerini tamamen veya 
kısmen sürdürmesi gerekliliği, 
çalışanların işlerinin korunma-
sı, salgının ekonomi üzerindeki 
olumsuz etkilerinin azaltılması ve 
ekonominin devamlılığının sağ-
lanması, okulların kapanması ile 
iş-yaşam dengesi sağlama zorun-
luluğu gibi nedenlerle evden tele 
çalışma hükümetlerin ve işveren-
lerin teşviki (Eurofound, 2020d: 33) 
ile kamu ve özel sektörde çok kısa 
sürede, kitlesel olarak, zorunlu, 
düzenli, tam zamanlı, evden tele 
çalışma yapabilecek işgücünün 
önemli bir bölümünü kapsayan bir 
çalışma şekli olarak uygulanmaya 
başlanmıştır. 

Evden tele çalışma bazı ülke-
lerde işverenin tek taraflı iradesi ile 
toplu veya bireysel iş sözleşmesine 
gereksinim duyulmadan uygula-
maya konulmuş, bu durum esnek 
çalışma düzenlemelerinin tipik 
özelliği olan gönüllülük ilkesini de 
ortadan kaldırmıştır (Eurofound, 
2020d: 33) . Evden tele çalışmadaki 
artışa karşılık özellikle ev dâhil 
müşterinin işyerinde veya yolda 

işyeri dışında herhangi bir yerde 
belli bir mekâna bağlı olmadan bil-
gi iletişim teknolojileri kullanılarak 
yapılan çalışma şeklini ifade eden 
mobil çalışma salgından olumsuz 
şekilde etkilenmiştir

Aslında salgın hastalık, deprem, 
olumsuz hava koşulları gibi doğal 
afetlerde büyük boyutta evden tele 
çalışmanın uygulanması Covid-19 
öncesinde de söz konusudur (Gu-
yot ve Sawhill, 2020). Nitekim 
ABD’de 2000 yılında kuş gribinde 
federal hükümet federal devlet 
kurumları çalışanlarını evden tele 
çalışmaya teşvik etmiştir (Mes-
senger, 2019: 287). 11 Eylül 2001 
Olayları ve ardından gelen şarbon 
saldırıları ülkede tele çalışmaya 
duyulan ilgiyi arttırmıştır. 2010 yı-
lında da federal hükümet; federal 
devlet kurumlarının bir tele ça-
lışma planı geliştirmelerini ve ça-
lışanları bunu kullanmaya teşvik 
etmelerini öngören “Tele Çalışma 
Geliştirme Yasası” ile tele çalış-
maya yeniden öncülük etmiştir. 
ABD dışında Yeni Zelanda’nın Ch-
ristchurch şehrinde birçok işletme 
2010 ve 2012 yılları arasında ger-
çekleşen bir dizi deprem sırasında 
işletmelerin kapatılmasının ar-
dından evden tele çalışma şekline 
geçmiştir (Guyot ve Sawhill, 2020).

Ancak her iki ülkede de ev-
den tele çalışmanın boyutu Co-
vid-19 Salgını sırasındaki kadar 
geniş olmamıştır. Salgın birlikte 
ABD, AB27,Birleşik Krallık, Norveç 
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ve diğer birçok ülkede evden tele 
çalışma adeta norm haline dönüş-
müştür (European Commission, 
2020). 

Eurofound’un 2020 yılında-
ki ilk tahminlerine göre; AB27’de 
çalışanların yüzde 40’na yakını 
düzenli, tam zamanlı evden tele 
çalışmaya geçmiştir (European 
Commission, 2020). AB27’de ev-
den tele çalışmada en önemli artış, 
virüsten en çok etkilenen ülkeler-
de ve tele çalışmanın salgın önce-
sinde de uygulandığı Finlandiya, 
Lüksemburg, Hollanda, Belçika, 
Danimarka gibi ülkelerde gerçek-
leşmiştir (ILO, 2020b: 3). 

Ayrıca Eurofound’un 2020 yı-
lında iki aşamalı olarak yaptığı 
e-ankete göre; AB27’de salgın bo-
yunca evden tele çalışanların yüz-
de 54’ü önceden evden tele çalışan, 
yüzde 46’sı ilk defa evden tele ça-
lışan olmuştur. İlk defa evden tele 
çalışanların oranı genç işçilerde 
(18-34) diğer yaş gruplarına göre 
(yüzde 49) nispeten daha yüksek-
tir (Eurofound, 2020a: 33). 

ABD’de de 2020 Nisan başında 
çalışanların yarıdan fazlası düzenli 
evden tele çalışmaya geçmiştir. Bu 
2017-2018 yıllarında ara sıra ev-
den tele çalışanların iki katından 
fazladır (OECD 2020c:8). Japon-
ya’da ise diğer ülkelere göre sal-
gın öncesi düşük olan tele çalışma 
oranı; salgın sırasında da büyük 
bir artış göstermemiştir. Bunun 
nedenleri arasında; diğer ülkele-

re göre salgın nedeniyle hasta ve 
ölüm sayılarının daha az olması, 
hükümetin fazla zorlayıcı olmayan 
uygulamaları, birçok işletmenin 
tele çalışmaya hazır olmaması, iş-
letmelerin kurumsal sorunları ile 
yüz yüze iletişime dayanan örgüt 
kültürü sayılabilir (Okuba, 2020: 2; 
ILO, 2021: 111-112). 

Çok kısa sürede evden tele ça-
lışmaya geçiş ise; daha önce tele 
çalışma deneyimi olmayan AB ül-
keleri ile diğer ülkeler, hiçbir tele 
çalışma deneyimi olmayan veya 
sınırlı deneyimi olan çalışanlar, 
teknolojik alt yapıya sahip olma-
yan işletmeler için oldukça güç 
olmuştur (European Commission, 
2020).

4. TELE ÇALIŞMANIN TEMEL 
ÖZELLİKLERİ VE COVID-19 ET-
KİSİ
Tele çalışma geçmişten bu yana 

tüm ülkelerde, sektör ve mes-
leklerde yapısı ve sahip olduğu 
özellikler nedeniyle uygulanama-
maktadır. Sektörel açıdan ülkelere 
göre değişmekle birlikte imalat 
sanayi (Japonya istisna), tarım, 
inşaat, turizm, perakende, ulaşım, 
depolama tele çalışmaya uygun 
değildir. Buna karşılık bilgi ve ile-
tişim teknolojileri sektörü, finans 
ve sigorta, büro hizmetleri, eğitim, 
bilimsel, teknik ve mesleki faali-
yetler, kamu yönetimi, gayrimen-
kul tele çalışmanın en fazla uygu-
landığı hizmet sektörleridir (World 
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Economic Forum, 2020: 16; Görmüş, 
2020: 488; Eurofound, 2020c: 12 ). 

Mesleklere ve vasfa göre 
tele çalışma oranı ülkelere göre 
değişmekle birlikte büro memur-
larında (Japonya, Hindistan, ABD), 
bilimsel alanda çalışanlar ve mü-
hendislerde (Japonya ve Hindis-
tan), yüksek vasıflı çalışanlarda 
(yöneticiler, profesyoneller ve 
satış elemanlarında) yüksektir 
(Messenger, 2019: 296). 

Salgın sırasında salgından en 
az etkilenen sektör ve meslekler; 
tele çalışmanın uygulandığı sektör 
ve meslekler olmuştur. Ayrıca Co-
vid-19 ile birlikte tele çalışmanın 
uygulandığı sektör ve meslekle-
rin kapsamının da büyük ölçüde 
genişlediği görülmektedir. Örne-
ğin; Almanya’da salgın döneminde 
daha önce tele çalışma uygulan-
mayan bilişim, pazarlama, turizm 
(seyahat acentaları), müşteri hiz-
metleri ve kamu sektörünün belirli 
alanlarında evden tele çalışmaya 
geçilmiştir (Bozkurt Gümrük-
çüoğlu, 2020: 149). Ayrıca farklı va-
sıf düzeyindeki çalışanlar arasında 
da evden tele çalışma artmıştır. 
Örneğin AB27’de salgın öncesi 
bilgi ve iletişim teknolojileri sektö-
rü alanında çalışmalarına rağmen 
tele çalışma konusunda sınırlı de-
neyime sahip olan teknikerler ve 
diğer orta vasıflı çalışanlar salgın 
sırasında evden tele çalışmaya 
geçmişlerdir (European Commi-
sion, 2020). Ancak Eurofound’un 

e-anketine göre yine de salgın 
döneminde evden tele çalışanlar 
orta vasıflı çalışanların yüzde 
34’ünü, düşük vasıflı çalışanların 
sadece yüzde 14’ünü, yüksek va-
sıflı çalışanların ise yüzde 74’ünü 
(dörtte üçü) oluşturmuştur (Euro-
found, 2020a: 31).

Diğer taraftan tele çalışma ora-
nı işletme ölçeğine bağlı olarak 
da değişmektedir (Okuba, 2020: 
3). Salgın öncesi tele çalışma bü-
yük işletmeler özellikle Çok Ulus-
lu Şirketler tarafından daha fazla 
uygulanmıştır (Tokol, 2019: 226). 
Bu duruma bağlı olarak salgın 
sürecinde de evden tele çalışmaya 
geçiş; KOBİ’lerde büyük işletmele-
re göre daha sınırlı düzeyde kal-
mıştır. Örneğin; Almanya’da 2020 
Mayıs başında yapılan bir ankete 
göre salgın sırasında KOBİ’lerin 
yüzde 88’i yüz yüze çalışma ile 
faaliyet göstermiştir. Japonya’da 
Tokyo ve Osaka Ticaret Odalarının 
yaptığı bir araştırmaya göre; işlet-
me ölçeğine göre tele çalışmanın 
boyutu büyük işletmelerde yüzde 
48, KOBİ’lerde ancak yüzde 10-20 
arasındadır (OECD, 2020c: 15). 

Bu nedenle salgın sırasında 
birçok ülkede KOBİ’lerin hızlı bir 
şekilde tele çalışma kapasitele-
rini geliştirmelerine yardımcı ol-
mak amacıyla gerekli teknolojik 
alt yapıyı oluşturmalarına yöne-
lik finansal desteklerle, işletmeye 
uygun tele çalışma programları 
geliştirmelerini sağlamaya yöne-
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lik teknik destekler sağlanmıştır. 
Örneğin; Japonya’da salgın sıra-
sında işlemelerin tele çalışmaya 
yönelik teknolojik alt yapı oluş-
turma maliyetlerinin yüzde 50’ 
sinin devlet tarafından destek-
lenmesi söz konusu olmuştur. 
İtalya’da İnovasyon Bakanlığı tele 
çalışmaya ve tele eğitime yönelik 
çeşitli web tabanlı araçlara geniş 
bir bakış açısı sunan bir web si-
tesi oluşturmuştur. Amazon Web 
Services, Cisco, Dropbox ve Google 
gibi bazı büyük teknoloji şirketleri 
işletmelere ve çalışanlara bazı ile-
tişim ve paylaşım araçlarına geçici 
ücretsiz erişim olanağı sağlamıştır 
(OECD, 2020b: 2)

Tele çalışanların cinsiyete göre 
dağılımında ise; düzenli tele çalış-
ma oranı kadın ve erkek arasında 
erkekte biraz daha yüksek ol-
makla birlikte ABD, Arjantin, Hin-
distan ve AB’de kadın ve erkekte 
birbirine yakın oranda olmuştur. 
Farklı tele çalışma şekillerinde ise; 
örneğin AB’de kadınlar erkeklere 
göre daha yüksek oranda evden 
tele çalışma (yüzde 57 ’e karşı yüz-
de 43), buna karşılık erkekler ka-
dınlara göre daha yüksek oranda 
mobil çalışma (yüzde 67’e karşılık 
yüzde 33) gerçekleştirmişlerdir. 
Japonya’da ise kadın çalışanların 
tele çalışma oranı erkeklere göre 
oldukça düşüktür (yüzde 14’e kar-
şılık, yüzde 21). Bu durum ülkeye 
özgü cinsiyet rollerinin, iş ve aile 
yaşam modellerinin tele çalışma-

nın boyutunu da şekillendirdiğini 
göstermektedir (Messenger, 2019: 
296).

5. TELE ÇALIŞMANIN ÜLKELER 
TARAFINDAN TEŞVİK EDİLME 
NEDENLERİ
Tele çalışma’nın salgın öncesi 

ve sonrası farklı nedenlerle ülkeler 
tarafından teşvik edildiği görül-
mektedir.

Bazı ülkeler tele çalışmayı; is-
tihdamın arttırılması özellikle 
engelliler, çocuk sahibi kadınlar, 
yaşlılar, azınlıklar gibi dezavantajlı 
grupların istihdama kazandırıl-
ması amacıyla desteklemişlerdir. 
Örneğin; Japonya’da devlet tele 
çalışmayı istihdam sorunlarının 
çözümüne yönelik bir araç olarak 
görmüştür. Bu ülkede yaşlanan 
nüfusla birlikte azalan doğum ve 
kadınların düşük işgücüne katılım 
oranları, 21. yüzyılın başından beri 
toplam işgücüne katılım oranları-
nın azalmasına neden olmuştur. 
Bu nedenle işgücüne katılım ora-
nını arttırmak özellikle küçük ço-
cuğu olan kadınları işgücü piyasa-
sına çekmek amacıyla tele çalışma 
teşvik edilmiştir.

Tele çalışma birçok ülkede 
bölgesel dengesizliklerin gideril-
mesinde özellikle kırsal kesimin 
ekonomik gelişiminde önemli bir 
strateji olarak düşünülmüştür. 
Kırsal kesimin özellikle uzak ve az 
nüfuslu bölgelerde yaşayanların 
istihdama katılımının sağlanması, 
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bu şekilde bu bölgelerin geliştiril-
mesi, büyük coğrafi alana yayılmış 
veya bölgeler arasında ekonomik 
dengesizlik sorunu olan ülkeler 
açısından, Covid-19 öncesi büyük 
önem taşımıştır. İsveç, Avustralya, 
Fransa, Finlandiya, Kanada’nın 
doğu eyaletleri, İrlanda, İtalya, 
İskoçya gibi ülkelerde merkezi ve 
yerel yönetimlerin bu amaç çer-
çevesinde tele çalışmayı teşvik 
ettikleri görülmektedir.

Bazı ülkeler trafik sorunu, 
enerji tasarrufu gibi çevre so-
runlarının çözümüne yardımcı 
olması amacıyla tele çalışmayı 
desteklemişlerdir. Örneğin; bu 
durum 1970’li yıllarda ABD’de tele 
çalışma fikrinin doğmasına neden 
olmuştur. 2017 yılında da Brezil-
ya’da tele çalışma yasasının kabul 
edilmesinde; São Paulo gibi büyük 
kentlerdeki hava kirliliği ve tra-
fik sıkışıklığının azaltılması isteği 
önemli rol oynamıştır. 

Dijitalleşme ve artan iş-yaşam 
dengesi talebi ise; AB ülkelerinde 
tele çalışmanın teşvik edilmesinde 
önemli rol oynamıştır. Ancak bu 
nedenler AB’nin kuzey ve güney 
ülkelerine göre değişmiş, kuzey 
ülkelerinde güneye göre daha et-
kili olmuştur (Eurofound ve ILO, 
2017: 11, 46; Messenger, 2019: 286-
288).

Salgın hastalık ve olağanüstü 
koşullar da tele çalışmanın ülkeler 
tarafından teşvik edilmesinde 
önemli rol oynamıştır. Bu çerçe-

vede Covid-19 Salgını sırasında 
ülkelerin büyük bir bölümünde 
tele çalışmanın teşvik edildiği 
görülmektedir. Bu doğrultuda bir-
çok ülkede ulusal, bölgesel, yerel 
yönetimler tarafından tele çalışma 
ile ilgili çok sayıda politika uygu-
lanmıştır. Ulusal düzeyde uygula-
nan politikalar arasında; 

•	 Salgın süresince işlet-
melere evden tele çalışmaya 
geçmeleri için tavsiyelerde bulun-
ma (Avustralya, Avusturya, Kana-
da, Yeni Zelanda, Polonya, Portekiz, 
Slovakya, İspanya, İsviçre),

•	 Tele çalışma ile ilgili yumu-
şak (soft) hukuk kuralları oluştur-
ma (Avustralya, Belçika, Kanada, 
Fransa, Yunanistan, ABD, Alman-
ya),

•	 Tele çalışma ile ilgili mev-
cut düzenlemeleri gözden geçirme 
(Avustralya, Kolombiya, Fransa, 
Macaristan, İtalya, Kore, Slovenya ),

•	 Tele çalışma ile ilgili yeni 
yasal düzenleme yapma (Şili),

•	 Sınırötesi tele çalışanlar 
için karşılıklı vergi anlaşmaları 
(Belçika, Fransa, Almanya, 
Lüksemburg, Hollanda, İsviçre),

•	 Tele çalışmaya yönelik 
online platformlar, dijital hizmet-
ler sağlama (Avusturya, Kanada, 
İrlanda, İtalya, Letonya, Malezya, 
Meksika, Portekiz), 

•	 Tele çalışma yapan işlet-
meleri destekleme (Avustralya, 
Birleşik Krallık, Hollanda, ABD),
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•	 İşletmelerin tele çalışmaya 
geçmeleri için finansal destek sağ-
lama (Japonya, İspanya, Çin), 

•	 Dijital işletmeleri ülkeye 
çekmek için girişimci vizele-
ri (Start-up visas) (Şili ve 50’den 
fazla ülke) sayılabilir (OECD, 2020c: 
19-20).

6. TELE ÇALIŞMANIN ÇALI-
ŞANLAR VE İŞLETMELER ÜZE-
RİNE ETKİLERİ VE COVID-19 
Tele çalışmanın etkileri ile ilgili 

olarak geçmişten bu yana yapılan 
araştırmalar; iş-yaşam dengesi, 
verimlilik başta olmak üzere birçok 
konuda birbirinden farklı sonuç-
lar ortaya koymaktadır. Araştırma 
bulguları ise; tele çalışmanın şekli, 
sektör ve çalışanlara göre farklılık 
gösterebilmektedir. Örneğin; farklı 
çalışan grupları (sürekli ve geçici, 
bağımlı ve bağımsız, kadın ve er-
kek, yaşlı ve genç, yüksek ve dü-
şük vasıflı, yerli ve göçmen, ülke içi 
ve sınır ötesi (off shore) çalışanlar) 
tele çalışma ile ilgili farklı fırsat ve 
tehditlerle karşı karşıya kalmak-
tadırlar. Bu nedenle bu çalışan 
gruplarının her birinin tele çalış-
maya bakış açısı farklı olabilmek-
tedir (OECD, 2020c: 11). 

Tele çalışma çalışanlar 
açısından; maliyet tasarrufu (işe 
gidiş-gelişle ilgili araç, park, kamu 
ulaşımı, giyim, yemek ve sigorta 
vd.), zaman tasarrufu, düşük ba-
rınma gideri (işletme merkezin-
den uzakta veya kırsal alanda ko-

nut kiralarının daha düşük olması 
nedeniyle), çalışma zamanının 
düzenlenmesinde daha fazla es-
neklik ve özerklik, yüksek verim-
lilik, daha iyi iş-yaşam dengesi 
gibi bir dizi olumlu; buna karşılık 
daha fazla çalışma süresi, iş – ya-
şam dengesinde bozulma, daha 
fazla stres ve sağlık sorunu, ev-
den tele çalışma ile artan konut 
maliyetleri (elektrik, su, doğalgaz, 
vb.), ayrımcılık, sosyal izolasyon, 
daha az görünürlük, daha az gelir 
ve sosyal hak artışı, eğitime erişim 
ve bilgi akışında azalma gibi olum-
suz etkiyi ifade etmektedir (OECD, 
2020c: 11; Eurofound ve ILO, 2017: 1, 
17; ILO, 2016: 15 ).

Konu iş- yaşam dengesi açısın-
dan ele alındığında; tele çalışmanın 
çalışanların iş-yaşam dengesi 
üzerindeki etkisi oldukça belirsiz 
ve çelişkilidir. Tele çalışma bir ta-
raftan çalışanların işe gidiş- ge-
liş için ayırdıkları süre sorunu-
nu ortadan kaldırmakta (evden 
tele çalışma) veya azaltmakta 
(tele merkez esaslı tele çalışma), 
çalışanlara çalışma zamanını 
belirleme konusunda daha fazla 
esneklik ve özerklik sağlamak-
ta böylece çalışanların iş- yaşam 
dengesini olumlu şekilde etkile-
mektedir (Eurofound, 2020c: 26; 
Messenger, 2019: 303). Ancak di-
ğer taraftan çalışanları normal 
çalışma saatleri dışında telefonla, 
e-postayla veya anlık mesajlarla 
ulaşılabilir hale getirmekte böyle-
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ce çalışanların iş-yaşam dengesini 
bozmaktadır. Bu durum; işletme-
deki örgüt kültürünün çalışanla-
rı ağır iş yükü kabul etmeye ve 
ücretsiz fazla çalışma yapmaya 
teşvik etmesi halinde daha da 
kötüleşmekte, bunun sonucunda 
yetersiz dinlenme, iş ile ilgili stres 
ve uyku bozuklukları gibi fiziksel 
ve ruhsal sağlık sorunları orta-
ya çıkabilmektedir (Vargas Llave 
ve Weber, 2020). Düzenli evden 
tele çalışanlarla, mobil çalışan-
lar diğer tele çalışanlara göre iş 
yoğunluğu nedeniyle daha fazla 
sağlık sorunları ile karşı karşıya 
kalabilmektedirler (Eurofound, 
2020c: 35).

Araştırmalar; tele çalışanların 
işyerinde çalışanlardan daha uzun 
süre, fazla çalışma ücreti almadan 
akşamları, hafta sonu ve tatil gün-
lerinde, daha az ara dinlenme sü-
releri ile hatta hasta oldukları za-
manlarda da çalıştıklarını, bunun 
da iş- yaşam dengesini olumsuz 
yönde etkilediğini göstermektedir. 

Tele çalışmanın iş- yaşam 
dengesi üzerine etkisi; tele ça-
lışma şekline, çalışanın bireysel 
özelliklerine, örgüt kültürüne 
göre farklılık gösterebilmektedir. 
Örneğin; mobil çalışma düzenli 
veya ara sıra evden tele çalışmaya 
göre iş-yaşam dengesi açısın-
dan daha sorunludur (Euro-
found ve ILO, 2017: 25; Euro-
found, 2020c: 26). Sınır ötesi tele 
çalışmada ülkeler arasındaki saat 

farklılıkları çalışma zamanının 
farklılaşmasına, tele çalışanın 
iş-yaşam dengesinin bozulmasına 
yol açmaktadır (Tokol, 2019: 227).

Covid-19 Salgını nedeniyle ev-
den tele çalışanların çalışma sa-
atlerini inceleyen araştırmalarda 
da daha önce yapılan araştırma-
lara benzer şekilde evden tele 
çalışanların işyerinde çalışanlara 
göre daha fazla çalıştıkları belir-
lenmiştir (ILO, 2020b: 5). Teknoloji 
şirketi NordVPN Teams’in verile-
rine göre, Birleşik Krallık, Avustur-
ya, Kanada ve ABD’de evden tele 
çalışan bir kişinin bilgisayarında 
oturum açtığı ortalama süre sal-
gından bu yana günde iki saatten 
fazla, Birleşik Krallık’ta çalışanla-
rın haftalık çalışma süresi yüzde 
25 oranında artmıştır. Uzaktan 
bağlantı hizmeti sağlayan Wildgo-
ose tarafından yapılan başka bir 
araştırmaya göre; Birleşik Kral-
lık’ta evden tele çalışanların yüz-
de 44’ünün bir önceki yıla göre 
daha çok çalıştıkları özellikle orta 
ölçekli işletmelerde iş yükünün 
arttığı belirlenmiştir (NTV, 2021).

2020 yılında yapılan bir araş-
tırmaya göre, evden tele çalışanlar 
fiziksel olarak işyerinden ayrı 
kalmaları nedeniyle birebir iş gö-
rüşmelerine veya ekip kontrolleri-
ne daha fazla zaman harcamakta-
dırlar. Çocuk sahibi olan veya evde 
bakmakla yükümlü olduğu kişiler 
bulunan çalışanların, işlerine sa-
bah çok erken saatte başlayarak 
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veya gece geç saate kadar çalışa-
rak ve aralarda çocuk bakımı, ev 
işleri, evde öğretim vb. için molalar 
vererek işgününü daha küçük bö-
lümlere ayırmaları ve işlerini bi-
tirmek için gün içinde ek süre ya-
ratmaları gerekmektedir. Özellikle 
önceden tele çalışma deneyimi 
olmayan veya sadece çok sınırlı 
deneyimi olan çalışanlar işleri ile 
ilgili yerine getirmeleri gereken 
öncelikler ve görevler konusunda 
belirsizlikler yaşayabilmektedirler 
(ILO, 2020b: 5-6). 

Salgın öncesi AB üye-
si bazı ülkelerde tele çalışmanın 
çalışanların iş-yaşam dengesi 
üzerindeki olumsuz etkilerini sı-
nırlandırmak amacıyla “bağlan-
tı kesme hakkı” ile ilgili olarak 
mevzuat ve / veya işkolu ve işyeri 
düzeyindeki toplu sözleşmelerde 
düzenlemeler yapılmaya başlan-
mıştır. Ancak bağlantıyı kesme 
hakkı ile ilgili bu düzenlemeler Co-
vid-19 Salgını’na kadar fazla yay-
gınlık kazanmamıştır (Eurofound, 
2020c: 50). 

Bağlantıyı kesme hakkı konu-
sunda henüz genel kabul gören bir 
tanım bulunmamaktadır. Bununla 
birlikte bağlantıyı kesme hakkı; 
çalışanların; işverenler, işletme-
de çalışanlar veya müşterilerden 
gelen e-mail, çağrı ve mesajlara 
yanıt vermemeleri halinde bunun 
olumsuz sonuçları ile karşı karşıya 
kalmadan çalışma süresi sonunda 
dijital cihazları kapatma hakkı ola-

rak tanımlanabilmektedir (Vargas 
Llave ve Weber, 2020). 

Bağlantıyı kesme hakkı ile ilgi-
li ilk yasal düzenleme 2016 yılında 
Fransa’da, iş yasasının revizyonu 
sırasında yasaya bir madde ekle-
nerek yapılmış, iş yasası 2017 yılın-
da yürürlüğe girmiştir (Eurofound 
ve ILO, 2017: 50). Ancak bu düzen-
lemeden önce de konu ile ilgili ola-
rak Fransız Yargıtayı’nın, 2001 yı-
lında verdiği 99/42727 sayılı Karar 
ile 2004 yılında verdiği 01/45889 
sayılı iki karar bulunmaktadır 
(Gazi Güçlütürk, 2020). 

2016 yılında Fransız İş 
Yasası’nda yapılan düzenlemeye 
göre; bağlantı kesme hakkı iş - 
yaşam dengesi yanında dinlenme 
ve tatil dönemlerine uyum sağla-
ma amacına da yöneliktir. Bu ne-
denle işverenlerin dijital araçların 
kullanımını düzenleyen mekaniz-
malar oluşturması gerekmekte-
dir. Yasaya göre; bağlantı kesme 
hakkını kullanma usulleri, işyeri 
sözleşmesi veya işveren tarafın-
dan hazırlanan işyeri yönetme-
lik ile belirlenmelidir. Bu işyeri 
yönetmeliğinin ayrıca çalışanlar 
ve işletme yöneticileri için eğitim 
ve farkındalık artırma eylemleri 
içermesi gerekmektedir. Euros-
tat’ın tahmine göre; yasada yer 
alan bu düzenleme işgücünün 
yüzde 45-50’si ile işverenlerin 
yüzde 1’inden azını kapsamak-
tadır. Ancak işkolu ve işyeri dü-
zeyinde toplu sözleşmelerle kap-
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sam genişlemektedir (Eurofound, 
2020d: 16).

Fransa’nın ardından Belçika, 
İtalya, İspanya, Kanada, Filipinler, 
Hindistan gibi ülkelerde bağlantıyı 
kesme hakkını içeren yasal dü-
zenlemeler yapılmıştır (Duman, 
2021). Bu ülkeler dışında bağlantıyı 
kesme hakkının yasal olarak dü-
zenlemesi konusu halen Almanya, 
Finlandiya, İrlanda, Litvanya, Mal-
ta, İsveç ve Slovenya gibi birçok 
ülkede tartışılmaktadır (Vargas 
Llave ve Weber, 2020). 

 Bağlantıyı kesme hakkı ko-
nusunda katı ve yumuşak (soft) 
önlemler uygulamaya konul-
maktadır. Katı önlemler arasında; 
çalışanların internet bağlantılarını 
belirli bir süre sonra kapatmak 
veya gelen mesajları engellemek 
yer almaktadır. Yumuşak önlem-
ler arasında ise; işletme tarafın-
dan çalışanlara veya müşterilere 
iş saatleri dışında e-postaları 
yanıtlamaya gerek olmadığını 
hatırlatan mesajlar gönderilmesi 
sayılabilir (Eurofound, 2020d: 17). 

Halen AB düzeyinde bağlantıyı 
kesme hakkı ile doğrudan ilgili bir 
direktif bulunmamaktadır. Ancak 
2021 Ocak ayında Avrupa Parla-
mentosu Genel Kurul oturumun-
da, bağlantıyı kesme hakkı ile ilgili 
olarak hazırlanan bir rapor kabul 
edilmiş, Parlamento AB düzeyinde 
bir direktif hazırlanması yönün-
de çağrıda bulunmuştur (Duman, 
2021).

İş- yaşam dengesi üzerine 
olumsuz etkileri yanında tele ça-
lışma kadınlara, engellilere ve di-
ğer dezavantajlı gruplara yönelik 
ayırımcılığa yol açabilmektedir. 
Özellikle evden tele çalışma 
kadının yükünü arttırabilmekte, 
gelir düşüklüğüne ve sosyal izo-
lasyona yol açabilmekte, kariyer 
fırsatlarını yok ederek, kadının bu-
güne kadar elde ettiği kazanımları 
ortadan kaldırabilmektedir. Evden 
tele çalışmanın erkeklerin aile-
den yalıtılmış olarak çalışmaları-
na olanak sağladığı buna karşılık 
kadınların iş ve aile etkinliklerini 
çalışma saatleri ile bütünleştirme-
lerine yol açtığı ve cinsiyet ayırım-
cılığını evde de güçlendirdiği ileri 
sürülmektedir (Tokol, 2003). Buna 
karşılık evden tele çalışmanın 
kadınların iş-yaşam dengesini 
olumlu yönde etkilediği konusun-
da görüş ve araştırmalar da bulun-
maktadır. Örneğin bir araştırma; 
evden tele çalışan kadınların er-
kek çalışanlara göre iş-yaşam 
dengesi ile ilgili biraz daha olum-
lu sonuçlar tespit etmiştir. Ancak 
tele çalışmanın kadın ve erkeğin 
iş-yaşam dengesi üzerine etki-
si; diğer faktörlerin yanı sıra yasal 
düzenleme, toplumsal cinsiye-
te dayalı işbölümü, örgüt kültürü 
gibi birçok faktöre de bağlıdır (ILO, 
2020b: 18). 

Diğer taraftan tele çalışma 
çalışanlar açısından sosyal izo-
lasyon sorununu da beraberin-
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de getirebilmekte, bu sorun tele 
çalışma şekillerine göre farklılık 
gösterebilmektedir. Örneğin; 
yüksek vasıflı çalışanların tercih 
ettiği mobil çalışma ile tele merkez 
esaslı tele çalışma şeklinde sosyal 
izolasyon sorunu ile karşılaşılma-
maktadır. Buna karşılık evden tele 
çalışmada özellikle düzenli ev-
den tele çalışmada sosyal izolas-
yon sorunu daha belirgin şekilde 
ortaya çıkmakta, ara sıra evden 
tele çalışmada sosyal izolasyon 
sorunu diğerine göre daha sınır-
lı düzeyde kalmaktadır (Erdem, 
1997: 92,106). Sosyal izolasyon ise; 
fiziksel ve ruhsal sağlık maliyet-
lerini arttırmaktadır. Araştırmalar 
tele çalışmanın özellikle yalnızlık, 
sinirlilik, endişe ve suçluluk gibi 
duygular açısından olumsuz bir 
duygusal etkisi olduğunu ve evden 
tele çalışanların işyerinde çalışan-
lara göre önemli ölçüde daha fazla 
stres ve daha fazla fiziksel sağlık 
semptomları yaşadıklarını göster-
mektedir (OECD, 2020c: 13).

İşletmeler açısından tele 
çalışma; yüksek vasıflı çalışanı 
işletmeye kazandırma, boyutları 
ülke sınırını da aşan geniş bir işgü-
cü piyasasından yararlanma, yasa 
gereği istihdam zorluluğu bulunan 
engelliler gibi dezavantajlı grupları 
istihdam etme, işe devamsızlık ve 
çalışan devir hızını düşürme, ve-
rimliliği ve motivasyonu arttırma, 
artan müşteri memnuniyeti, işlet-
me mekânlarından daha etkin bi-

çimde yararlanma, kira, ulaşım gi-
derleri gibi bazı giderlerin azalması 
sonucu maliyetlerde düşüş olarak 
görülmektedir. Buna karşılık tele 
çalışma işletmeler açısından; tek-
nolojik alt yapı oluşturma mali-
yetleri (her ev veya tele çalışma 
merkezi için), teknolojik altyapının 
bulunmadığı bölgelerdeki işlet-
meler açısından rekabet sorunu, 
çalışanları denetleme ve güvenlik 
sorunu (Tokol, 2003; OECD, 2020c: 
17; ILO, 2016: 15) anlamına gelmek-
tedir. 

Günümüzde tele çalışanların 
denetimine yönelik çok sayıda 
araç ve yazılım bulunmaktadır. 
Ancak klavye darbelerini, fare 
hareketini veya çalışanların fizik-
sel konumunu takip eden araçlar 
müdahaleci niteliğe sahip olduk-
larından uzmanlar tarafından ço-
ğunlukla önerilmemektedir (ILO, 
2020b: 9). Tele merkez esaslı tele 
çalışma şeklinde ise; mekânın ve 
teknolojik olanakların ortak kulla-
nımı nedeniyle gizli bilgilerinin ko-
runmasında sorunlar yaşanmak-
tadır (Tokol, 2003).

Tele çalışmanın verimlilik 
üzerine etkisi konusunda araştır-
ma sonuçları da birbirinden fark-
lıdır. Salgın öncesi ABD, Hindis-
tan, Brezilya, Japonya gibi birçok 
ülkede tele çalışanlar üzerinde 
yapılan araştırmalarda özellikle 
işe gidiş- gelişin fiziksel ve ruhsal 
yükündeki azalmanın çalışanların 
verimliliğini olumlu etkilediği, bu 
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sürenin bir bölümünün çalışanlar 
tarafından çalışılarak kullanıldığı 
bunun da verimliliği arttırdığı be-
lirlenmiştir. Buna karşılık çalışma 
süresi sonrasında e-mail ve tele-
fonlara cevap verme zorunluluğu-
nun birçok işletmede çalışanların 
verimliliğini olumsuz şekilde etki-
lediği tespit edilmiştir (Messenger, 
2019: 305). 

Salgın sırasında da evden tele 
çalışmanın çalışanların verimliliği 
üzerine etkisi ile ilgili birçok araş-
tırma yapılmıştır. Örneğin; Ja-
ponya’da yapılan bir araştırmada 
çalışanlar evden tele çalışmada 
işyeri ortamına göre daha az ve-
rimli olduklarını belirtmişlerdir. 
Bunun nedenleri arasında işletme 
bilgi iletişim sistemine erişim için 
kullanılan yazılıma aşina olmama, 
diğer çalışanlarla yüz yüze etkile-
şim eksikliği belirtilmiştir (OECD, 
2020c: 11). Japonya’da yapılan baş-
ka bir araştırmaya göre; yazılım ve 
donanım yetersizliği ve karma-
şıklığı, bazı durumlarda güvenlik 
nedeniyle bazı işlerin işyerinde 
yapılması gereği, evde uygun ol-
mayan çalışma ortamı (özellikle 
iş için tasarlanmış özel bir oda 
eksikliği), işyeri ortamında diğer 
çalışanlarla yüz yüze etkileşim 
yoluyla daha hızlı ve etkili iletişim 
kurulabilme olanağı, evde küçük 
çocukların varlığı çalışanların ve-
rimliliğini olumsuz şekilde etkile-
mektedir (Morikawa, 2020). Evdeki 
küçük çocuk sayısının artması da 

verimlilik üzerine olumsuz etki 
yapabilmektedir. Örneğin; 2020 
yılında yapılan Avrupa Yaşam Ka-
litesi Araştırması’na göre; 12 yaşın 
altında çocukları olan çalışanların 
yüzde 25’i, çocuksuz çalışanların 
yüzde 5’i, 12-17 yaşları arasında 
çocukları olan çalışanların yüzde 
7’si işlerine odaklanmakta güçlük 
çektiklerini belirtmişlerdir (ILO, 
2021: 148). 

Buna karşılık işletmelere yö-
nelik bazı araştırmalarda ise farklı 
sonuçlar elde edilmiştir. Örneğin; 
ABD merkezli ClearlyRated Şirketi 
tarafından yapılan bir ankete göre 
ankete katılan işletmelerin insan 
kaynakları yöneticilerinin yüzde 
56’sı salgın sırasında evden tele 
çalışmaya geçişin beklentilerinin 
üzerinde olduğunu, yüzde 33’ü ve-
rimliliğin arttığını, yüzde 62’si daha 
sonra bu çalışma şeklini daha fazla 
kullanabileceğini belirtmiştir. An-
kete göre zorunlu olarak yapılan 
evden tele çalışma bile daha fazla 
verimlilik ve daha düşük maliyete 
neden olmuştur (ILO, 2021: 148). 

7. TELE ÇALIŞMA İLE İLGİLİ 
ULUSLARARASI VE ULUSAL 
DÜZENLEMELER
Tele çalışma ile ilgili uluslara-

rası düzenlemeler geçmişten bu 
yana sınırlıdır. Tele çalışmanın 
net biçimde tanımlanamaması, 
tele çalışma şekilleri arasındaki 
farklılıklar tele çalışma konusunda 
uluslararası düzeyde düzenleme 
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yapılmasını engellemektedir.
Uluslararası düzeyde ILO’nun 

tele çalışma ile doğrudan ilgili bir 
sözleşme ve tavsiye kararı bu-
lunmamaktadır. Ancak örgütün 
özellikle evde çalışanlarla ilgili 177 
sayılı Evde Çalışma Sözleşmesi 
(1996) ile 184 sayılı Tavsiye Kararı 
(1996) tele çalışma açısından önem 
taşımaktadır. Ancak Sözleşme 
ve Tavsiye Kararı sadece düzenli, 
tam veya kısmi süreli tele çalışma-
yı içermekte, çalışma süresi sona 
erdikten sonra işini tamamlamak 
için teknoloji kullanarak ara sıra 
evden çalışanlar ile ara sıra evden 
tele çalışanları kapsam dışında 
bırakmaktadır. Bu nedenle olduk-
ça dar kapsamlıdır (ILO, 2021: 111). 

AB düzeyinde de tele çalışma 
ile doğrudan ilgili bir direktif oluş-
turulmamıştır. Ancak bazı direk-
tifler tele çalışanları da kapsayan 
düzenlemeler içermektedir. 
Bu direktifler arasında özellikle 
2003/88/EC sayılı Çalışma Süresi 
Direktifi; 89/391/EEC sayılı Mes-
leki Sağlık ve Güvenlik Çerçeve 
Direktifi, 2019/1158/EU sayılı Ebe-
veyn ve Bakıcılar İçin İş Yaşam 
Dengesi Direktifi, 2019/1152/EU 
sayılı Şeffaf ve Öngörülebilir Çalış-
ma Koşulları Direktifi (Eurofound 
ve ILO, 2017: 43; Eurofound, 2020d: 
7-9) sayılabilir. 

AB düzeyinde tele çalışma ile 
doğrudan ilgili tek belge; Avrupa 
düzeyindeki işçi ve işveren örgüt-
leri arasında 2002 yılında imzala-

nan, AB ülkelerinde yasa ve/veya 
toplu sözleşmelerin oluşturulma-
sında temel alınan, Tele Çalışma 
Çerçeve Anlaşması’dır. Çerçeve 
Anlaşma, Avrupa düzeyinde tele 
çalışanların çalışma koşulları ile 
ilgili genel bir çerçeve oluşturul-
masını, işletme ve çalışanlar için 
esneklik ve güvenlik gereksi-
nimlerinin uzlaştırılmasını ve tele 
çalışanlara işverenin işyerinde 
çalışanlarla aynı koruma düzeyi-
nin sağlanmasını amaçlamaktadır. 

Çerçeve Anlaşma; tele 
çalışmanın gönüllü olması, veri gü-
venliği, (tele çalışanlar tarafından 
profesyonel amaçlarla kullanılan 
ve işlenen verilerin korunmasını 
sağlamak için işverenin gerekli 
önlemleri alması), işverenin tele 
çalışanın mahremiyetine saygı 
göstermesi, genel kural olarak 
işverenin çalışanın kullanaca-
ğı donanımı sağlaması, işverenin 
çalışanın sağlığı ve güvenliğinden 
sorumlu olması, tele çalışanların 
çalışma zamanlarını yönetme 
hakkına sahip olması, tele çalı-
şanların işyerinde çalışan karşı-
laştırılabilir çalışanlarla aynı hak-
lardan yararlanmaları (iş yükü ve 
performans standartları, eğitim ve 
kariyer gelişimi, toplu haklar açı-
sından) konularında düzenlemeler 
getirmektedir (Eur-lex).

Ulusal düzeyde ise; tele çalışma 
ile ilgili düzenlemeler bazı ülkeler-
de genel iş yasası, bazı ülkelerde 
özel iş yasaları içinde yer almak-
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tadır. Özel iş yasası çerçevesinde; 
bazı ülkelerde farklı yasalar içinde 
tele çalışanlarla ilgili düzenleme-
lere yer verilmekte veya evde ça-
lışma yasası tele çalışanlar için de 
uygulanmakta veya özel bir tele 
çalışma yasası kabul edilmektedir 
(Erdem, 1997: 158-161). Özel bir tele 
çalışma yasası bulunan ülkeler 
arasında Kolombiya, El Salvador, 
Peru, Kosta Rika ile bazı Avrupa 
ülkeleri yer almaktadır (ILO, 2021: 
177). Bazı ülkelerde ise; tele çalışma 
ile ilgili hiçbir yasal düzenleme bu-
lunmamaktadır.  

Yasal düzenlemelerin oldu-
ğu Avrupa ülkelerinde yasaların 
şekillenmesinde üç temel yakla-
şım dikkate alınmaktadır. 

Bu yaklaşımlar çerçevesinde 
ülkeler üç farklı grupta toplan-
maktadır. 

Dengeli teşvik - koruma yakla-
şımı; esnek çalışmayı desteklemek 
için bilgi ve iletişim teknolojileri 
kullanımını teşvik eden, bağlantı-
yı kesme hakkını da öngören özel 
mevzuata sahip ülkeler (Belçika, 
Fransa, İtalya ve İspanya),

Teşvik odaklı yaklaşım; esnek 
çalışma şekillerinin olumlu etki-
leri ile iş- yaşam dengesi arasında 
doğrudan bağlantı kuran ancak bu 
çalışma şekillerinin olumsuz et-
kileri ile özel olarak ilgilenmeden 
tele çalışma veya tele çalışmanın 
uygulanmasına ilişkin mevzuata 
sahip ülkeler (Almanya, Litvanya, 
Malta, Polonya, Portekiz ve Ro-

manya), 
Genel düzenleyici yaklaşım: 

esnek çalışma şekilleri ile iş-ya-
şam dengesi arasında doğrudan 
bir bağlantı kurmadan sadece 
tele çalışma veya tele çalışmanın 
uygulanmasını ve bunun iş-ya-
şam dengesi üzerindeki etkisini 
düzenleyen genel mevzuata sahip 
ülkeler (Avusturya, Bulgaristan, 
Hırvatistan, Çekya, Estonya, Yu-
nanistan, Macaristan, Hollanda, 
Slovakya ve Slovenya) (Eurofound, 
2020d: 13).

Avrupa’da, ülkelerin endüstri 
ilişkileri sistemlerinin özellikleri-
ne bağlı olarak, yasal düzenleme-
ler; bazı ülkelerde ulusal, işkolu 
ve işyeri) düzeyinde toplu sözleş-
melerle; bazı ülkelerde bölgesel, 
işkolu ve işyeri düzeyinde toplu 
sözleşmelerle, bazı ülkelerde işko-
lu ve işyeri düzeyinde toplu söz-
leşmelerle, bazı ülkelerde sadece 
işyeri düzeyinde toplu sözleşme-
lerle tamamlanmaktadır (Euro-
found, 2020d: 12). 

Ulusal, işkolu ve işyeri düzeyin-
deki toplu sözleşmeler, özel mev-
zuatın tele çalışma ve iş-yaşam 
dengesi için en yüksek düzeyde 
düzenleme sağladığı bazı ülkeler-
de önemli rol oynamaktadır. Bu 
özellikle Belçika, Fransa, İtalya ve 
İspanya’da ve bir dereceye kadar 
Portekiz’de geçerlidir. Belçika’da 
ulusal düzeydeki toplu sözleşme-
ler, tele çalışmayı teşvik etmeye ve 
tele çalışanların çalışma saatlerini 
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sınırlamaya yardımcı olmaktadır. 
İşkolu sözleşmeleri; mevzuatta 
ve ulusal düzeydeki toplu sözleş-
melerde belirtilen düzenlemele-
ri sürdürme eğiliminde iken, tele 
çalışmanın ayrıntılarını belirlemek 
için ana düzey işyeri düzeyinde-
ki toplu sözleşmeler veya sendi-
ka üyesi olmayan çalışanlar için 
bağlantı kesme hakkı olmaktadır 
(Eurofound, 2020c: 47).

Yasal düzenlemenin olma-
dığı Avrupa ülkelerinde top-
lu sözleşmeler; tele çalışmanın 
uygulanması ve iş-yaşam denge-
si düzenlemeleri ile bağlantısının 
şekillendirilmesinde temel yöntem 
olarak görülmektedir (Eurofound, 
2020c: 47). Tele çalışma konusunda 
özel yasal düzenleme bulunmayan 
Avrupa ülkeleri arasında Güney 
Kıbrıs, Danimarka, Finlandiya, İr-
landa, Letonya, Lüksemburg, İs-
veç, Norveç ve Birleşik Krallık yer 
almaktadır. Bu ülkelerden örneğin; 
tele çalışma, iş-yaşam dengesi ile 
ilgili düzenlemeler işçi ve işveren 
sendikaları arasında Lüksem-
burg’da ulusal, Danimarka, Fin-
landiya, Norveç ve İsveç’te işkolu, 
Birleşik Krallık, Güney Kıbrıs ve 
Letonya’da işyeri düzeyinde pa-
zarlık edilmektedir (Eurofound, 
2020d: 11). 

8. COVID-19 SONRASI TELE 
ÇALIŞMANIN GELECEĞİ
Covid-19 sonrası tele çalışma 

ve evden tele çalışmanın boyutu-

nun salgın öncesine göre önemli 
ölçüde artması beklenmektedir. 
Bunun birçok nedeni bulunmak-
tadır. 

İlk olarak; salgın sırasında ev-
den tele çalışmanın yaygın bir 
şekilde uygulanması salgın son-
rasında çalışanlar ve işletmeler 
üzerinde geniş kapsamlı sonuçlar 
doğuracaktır. Salgın sırasında sos-
yal mesafe kuralı gereği kullanılan 
birçok uygulama (online toplantı-
lar vd.) salgın sonrasında en azın-
dan bir süre daha devam edecektir 
(OECD, 2020c: 8).

Diğer taraftan salgın boyunca 
edinilen evden tele çalışma dene-
yimi tele çalışmanın salgın sonrası 
gelişimini de etkileyecektir.

Çalışanlar açısından; Euro-
found’un yaptığı e-araştırmanın 
temmuz dönemi sonuçlarına göre; 
AB27’de çalışanların yüzde 78’i 
kısıtlamaların olmaması halin-
de de ara sıra evden tele çalışma 
yapabileceklerini belirtmişlerdir. 
Çalışanların tele çalışma tercihi 
ise; çalışanların yüzde 32’si için 
haftada birkaç gün sadece yüzde 
13’ü için her gün evden tele çalış-
ma şeklindedir. Tercih edilen tele 
çalışma düzenlemeleri çalışanlar 
için hâlâ işyerinin önemini 
koruduğunu göstermektedir 
(Eurofound, 2020a: 34). 

 İşletmeler açısından ise; 
örneğin; Birleşik Krallık’ta,19 şe-
hirde, 1.000 KOBİ sahibi ve yöne-
ticisini kapsayan bir araştırmada; 
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her üç KOBİ’den biri (yüzde 29) 
salgın sonrasında esnek çalışmayı 
arttırmayı planladığını belirtmiş-
tir (ILO, 2020b: 25). 2020 yılında 
küresel bir araştırma ve danış-
ma şirketi tarafından yapılan ve 
317 üst düzey finans yöneticisini 
kapsayan bir ankete göre; yöne-
ticilerin yüzde 74’ü salgın sonrası 
işyerinde çalışanların en az yüzde 
5’ini, ankete katılanların dörtte biri 
işyerindeki çalışanların en az yüz-
de 20’sini düzenli ve sürekli olarak 
tele çalışmaya geçirmeyi planla-
dıklarını belirtmişlerdir. OECD ül-
keleri dışında Çin’de yapılan bazı 
araştırmalar da tele çalışmanın 
salgın sonrası işletmeler tarafın-
dan daha geniş boyutta uygulana-
cağını göstermektedir. 

Ayrıca salgın sonrası esnek tele 
çalışma düzenlemeleri (özellikle 
işyeri/ ev karışımı) daha fazla 
önem kazanacak, evden çalışılan 
gün sayısı işyerinde çalışılan gün 
sayısına göre salgın öncesine kı-
yasla artacaktır. Nitekim; 2020 yı-
lında yapılan bir araştırma; tüm iş 
günlerinin onda birinin (büro çalı-
şanları için beşte birinin) Covid-19 
öncesine kıyasla işyerinden eve 
doğru yöneleceğini belirtmektedir 
(OECD, 2020c: 9). 

Diğer taraftan 4. Sanayi Devrimi 
teknolojilerinin artan şekilde kul-
lanımı gelecekte tele çalışmanın 
boyutunun daha da genişlemesine 
neden olacaktır. Nitekim; Dünya 
Ekonomik Forumu’nun 2020 İşle-

rin Geleceği Anketi’ne göre; işlet-
melerin yüzde 84’ü (çalışanların 
yüzde 44’ünü tele çalışmaya ge-
çirme potansiyeli ile) tele çalışma 
dâhil çalışma süreçlerini hızla diji-
talleşmeye hazır olduklarını belirt-
mişlerdir (World Economic Forum, 
2020: 5).

SONUÇ
Tele çalışma 1970’li yıllarda 

gündeme gelen standart dışı bir 
çalışma şeklidir. Tele çalışma Co-
vid-19 Salgını’na kadar sahip ol-
duğu özellikler nedeniyle geliş-
miş ülkelerde sınırlı bir uygulama 
alanı bulmuştur. Ancak salgın ve 
onun oluşturduğu koşullar tele 
çalışmaya geçmişten farklı yeni 
bir boyut kazandırmış, tele çalış-
ma için adeta bir dönüm noktası 
olmuştur. Salgının yayılmasını ön-
lemeye yönelik tedbirler işletme-
lerin bir bölümünün kapanmasına 
neden olurken, daha önce tele ça-
lışma uygulaması yapan veya hiç 
tele çalışma deneyimi olmayan 
ancak tele çalışma yapabilecek 
teknolojik alt yapıya sahip olan iş-
letmeler hükümetlerin de teşviki 
ile kısmen veya tamamen düzenli, 
tam zamanlı, evden tele çalışmaya 
geçmişlerdir. 

Tüm sektör, iş, meslek, vasıf 
düzeyindeki çalışanlar ve işlet-
melerde uygulanma olanağı olma-
yan tele çalışma; farklı ülkelerde, 
farklı yıllarda ve farklı boyutlarda 
yapılan araştırmalara göre hem 
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çalışanlar hem işletmeler üzerin-
de karmaşık ve birbiri ile çelişkili 
birçok olumlu ve olumsuz etkiye 
sahiptir. Bu etkiler salgın sırasın-
da geniş boyutta uygulanan ev-
den tele çalışma ile birlikte daha 
belirgin şekilde ortaya çıkmış, bu 
durum çalışanların ve işletmelerin 
tele çalışmaya bakış açısını etkile-
miştir. 

Son araştırmalar; tele çalışma 
ile evden tele çalışmanın salgın 
sonrasında da salgın öncesine göre 
daha fazla uygulanacağını göster-
mektedir. Nitekim halen yapılan 
çok sayıda araştırma bu yöndeki 
eğilimi açıkça ortaya koymaktadır. 
Ayrıca salgın sırasında elde edilen 
deneyimler salgın sonrasında es-
nek tele çalışma düzenlemelerinin 
(özellikle işyeri/ev karışımı) daha 

fazla önem kazanacağını ve bu es-
nek çalışma düzenlemelerinde de 
evden çalışılan gün sayısının işye-
rinde çalışılan gün sayısına göre 
salgın öncesine kıyasla artacağını 
göstermektedir. Ayrıca 4. Sanayi 
Devrimi teknolojileri de tele çalış-
manın boyutunun genişlemesine 
neden olacaktır.

Bu nedenle tele çalışmanın 
uluslararası düzeyde ve ülkelerin 
endüstri ilişkileri sistemlerinin 
özelliklerine göre ulusal düzeyde 
mevzuat ve /veya çeşitli düzeyler-
deki toplu sözleşmelerle çalışanlar 
ve işletmelerin gereksinimlerine 
uygun olarak düzenlenmesi her 
zamankinden daha fazla önem ta-
şımaktadır. Zira halen mevcut olan 
düzenlemeler bazı AB ülkeleri dı-
şında çok sınırlı düzeydedir. 
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DİJİTALLEŞME VE İŞGÜCÜ PİYASASI(*) (**)

ÖZ
Dijitalleşme, ekonominin ve iş-

gücü piyasasının işleyişini köklü bir 
biçimde değiştirme potansiyeline 
sahiptir. Bu makalede dijitalleşme-
nin temsil ettiği değişimin içeriği 
ve boyutları araştırılmaktadır. Bu 
amaçla, ilk olarak dijital teknolojile-
rin ekonominin yeniden yapılandı-
rılmasındaki rolü dijitalleşme başlığı 
altında irdelenmiş, ikinci olarak di-
jitalleşmenin işgücü piyasası üze-
rindeki etkisi değerlendirilmiştir. 
Dijitalleşen mal ve hizmetlerin üre-
timi ve ticareti küresel ekonominin 
giderek daha önemli bir parçası hali-
ne gelirken, işgücü piyasasında bek-
lentileri aşan birçok değişime neden 
olmuştur. Bu değişimler, işgücü pi-
yasasında başlıca iki soruna yol aç-
mıştır. Bir yandan, küreselleşmeyle 
birlikte artmaya başlayan eşitsizlik, 
eğretilik, güvencesizlik ve 
kutuplaşma gibi eğilimler yeniden 
üretilmiş, diğer yandan, ücretli ça-

lışmanın yerini kendi hesabına ça-
lışmanın almasından kaynaklanan 
yeni riskler yaratılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Dijitalleşme, 
Otomasyon, Platform Ekonomisi, İş-
gücü Piyasası.

DIGITALIZATION AND LABOUR 
MARKET

ABSTRACT
Digitalization has the potential to 

radically change the functioning of 
the economy and the labour mar-
ket. This article explores the con-
tent and dimensions of the change 
represented by digitalization. For 
this purpose, firstly, the role of dig-
ital technologies in the restructur-
ing of the economy was examined 
under the heading of digitalization, 
and secondly, the impact of digita-
lization on the labour market was 
evaluated. The production and trade 
of digitized goods and services has 
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become an increasingly important 
part of the global economy, result-
ing in many changes in the labour 
market that exceeded expectations. 
These changes have led to two ma-
jor problems in the labour market. 
On the one hand, trends such as in-
equality, precarity, insecurity and 
polarization, which started to in-
crease with globalization, have been 
reproduced; on the other hand, new 
risks have been created due to the 
replacement of paid employment by 
self-employment.

Keywords: Digitalization, Auto-
mation, Platform Economy, Labour 
Market.

GİRİŞ
Dijitalleşme yeni kuşak tekno-

lojilerin geliştirilmesini ve yaşamın 
her alanına yayılmasını ifade eden 
geniş kapsamlı bir kavramdır. Dijital 
teknolojiler 21. yüzyılın başlarında 
etkileşimli hizmetlerin ve mobil ile-
tişim araçlarının kullanımındaki ar-
tışla birlikte ekonomik ve toplumsal 
alana nüfuz etmiştir. Dijitalleşen mal 
ve hizmet üretimi ile ticareti, küresel 
ekonominin giderek daha önemli bir 
parçası haline gelirken, işgücü piya-
sasında beklentileri aşan birçok de-
ğişime yol açmaktadır.  

Bu bağlamda, dijitalleşmenin 
temsil ettiği değişimin içeriğinin 
çözümlenmesi ve boyutları araş-
tırmanın konusunu oluşturmakta-
dır. Araştırmada önce dijitalleşme 
başlığı altında ekonominin yeniden 
yapılanmasında dijital teknolojilerin 

rolü irdelenecektir. Ardından, dijital-
leşmenin işgücü piyasasına etkisi 
değerlendirilecektir. 

1. DİJİTALLEŞME
Dijital teknolojilerin ekonomik 

alanda yaygınlaşmasının yol açtığı 
değişim iki unsura ayrılarak açık-
lanabilmektedir. Bunlar, “platform 
ekonomisi” ve “robotlaşma”dır 
(Degryse, 2017: 2; Eichhorst, 2017: 1). 
Platform ekonomisi, farklı kullanıcı 
ve tedarikçi gruplarını birbirleriyle 
eşleştirerek genellikle çift taraflı pi-
yasalar halinde faaliyet gösteren ve 
satış, kiralama, borç verme, emek 
arz ve talebi ve çeşitli hizmetlerin 
sunumu gibi geleneksel işlemlerin 
hacim ve hızının artmasını sağlayan 
dijital platformlardan oluşmakta-
dır (Kilhoffer, Lenaerts ve Beblavy, 
2017: 15). Bu anlamda dijital ekonomi, 
müşterileri hakkında büyük miktar-
da veri üreten, toplayan, yöneten ve 
bu verileri yararlanılabilir bilgilere 
dönüştürmek için algoritmalar kul-
lanan sayıları birkaçı geçmeyen dev 
boyutlu platforma (Google, Facebo-
ok, Apple, Amazon, IBM vb.) dayan-
maktadır (Degryse, 2016: 10). Diğer 
yandan dijital teknolojiler, otomas-
yonun artmasına ve robotlaşmaya 
yol açmaktadır. Robotlaşma kav-
ramı, robotların rutin olmayan elle 
yapılan ve bilişsel görevleri yerine 
getirmelerini sağlayan bütün bilgi-
sayarlaşma ve otomasyon olgusu-
nu kapsamaktadır. Robotlar somut 
(akıllı fabrikalar, sürücüsüz araba-
lar, 3D yazıcılar, vb.) veya sanal (ya-
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zılım, algoritmalar, üretim süreci yö-
netimi ve kontrol sistemleri, yapay 
zekâ vb.) olabilmektedir (Degryse, 
2017: 2). 

1.1. Büyük Veri
Yeni kuşak dijital teknolojiler, eşi 

benzeri görülmemiş miktarda veri 
üretmekte ve bu varlığı kullanmak 
ve değerini artırmak için gerekli 
araçları sağlamaktadır. Bu anlamda, 
bilgi (information) artık salt ağa bağ-
lı bir ekonomide işlem ve eşgüdüm 
sağlama maliyetlerini azaltmak için 
kullanılan bir araç olarak değil, aynı 
zamanda stratejik ekonomik bir 
kaynak olarak da görülmektedir. Di-
jitalleştirilmiş bilgi, özellikle kullanıcı 
tarafından oluşturulan içerik, coğra-
fi konum verileri, açık veriler ve bü-
yük veri madenciliği ve çözümsel 
yazılımların sunduğu olanaklar sa-
yesinde hem dijital, hem de gelenek-
sel ekonomideki aktörler için değer 
ve kar üretirken, işletmeler arasında 
güç dengesini değiştirmektedir (Va-
lenduc ve Vendramin, 2016: 7-9).

Büyük veri kavramı, dijital ağlar-
da var olan -internet, cep telefonu, 
uydulardan bilgi alma yoluyla se-
yir sistemi (satnav) gibi ve özellik-
le mobil uygulamalar çerçevesinde 
hammadde olarak kullanılabilir olan 
(kişisel, ticari, coğrafi, davranışsal) 
verilerin birleşimini ve genel topla-
mını ifade etmektedir. Bu verilerin 
büyüklüğü katlanarak artmaktadır. 
Avrupa Komisyonu’nun raporuna 
göre, 2015 yılı itibariyle internette 
dolaşan verilerin yüzde 90’ı iki yıldan 

kısa bir süre önce oluşturulmuştur. 
Büyük veri sektörü, veri piyasasın-
dan yedi kat daha büyüktür ve yılda 
yüzde 40 oranında büyümektedir 
(Degryse, 2016: 10). 

Bu aşamada veri ile bilgi kav-
ramları arasında ayrım yapmak 
önem kazanmaktadır. Veri kavra-
mı, bir şey meydana geldiğine iliş-
kin bilgi (information), bilgi kavramı 
ise bir şeyin neden meydana geldiği 
hakkındaki bilgi (knowledge) için 
kullanılmaktadır. Bu anlamda veri, 
bilgiyi (knowledge) içerebilir, ancak 
bu gerekli bir koşul değildir. Ayrıca 
veriler kaydı ve dolayısıyla bir tür 
maddi ortamı da gerektirmektedir. 
Kayıtlı bir varlık olarak herhangi bir 
veriyi yakalamak için sensörlere 
ve korumak için büyük depolama 
sistemlerine gereksinim duyul-
maktadır. Veri merkezlerinin enerji 
tüketimi göz önünde tutulduğunda 
verilerin maddi olarak varlıkları ile-
ri sürülebilir. Gerçekten, dünya ça-
pında elektrik tüketiminin yaklaşık 
yüzde 9,2’si internet kullanımından 
ileri gelmektedir. Verilerin kullanı-
labilir olması için standartlaştırılmış 
formatlarda temizlenmesi ve dü-
zenlenmesi gerekmektedir. Bu ne-
denle, veri toplama ve çözümleme 
işlemlerinin aksamayan ya da oto-
matik süreçler olması önemlidir. 
Bütün bunlar verileri algılama, kay-
detme ve çözümlemenin çok büyük 
bir altyapıyı gerektirdiğini göster-
mektedir. Veri, çıkarılması gereken 
bir hammadde ve kullanıcıların (veri 
üreten) faaliyetleri de bu hammad-
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denin (verinin) doğal kaynağı olarak 
düşünülmelidir. Tıpkı petrolde oldu-
ğu gibi, veriler çıkartılacak, rafine 
edilecek ve çeşitli şekillerde kulla-
nılacak bir malzemedir. Ne kadar 
çok veri varsa, o kadar çok değişik 
biçimde kullanılabilecektir (Srnicek, 
2017: 39-40). 

Büyük verinin üç temel özelliği; 
hacim, hız (verinin oluşturulma hızı) 
ve çeşitlilik olarak belirlenmiştir. Ve-
rinin yönetimi, üstü örtük bilgilerin 
açığa çıkarılmasını sağlayacaktır. 
Örneğin, hava tahminlerinin satış-
lar üzerindeki etkisi sorgulanabile-
cektir. Dolayısıyla çok çeşitli ve çok 
büyük miktardaki verinin neredey-
se ışık hızında bir araya getirilmesi 
için daha önce benzeri görülmemiş 
olanaklar söz konusudur. Bu sayede 
çok çeşitli davranışlara, örneğin, bir 
tüketicinin, bir şoförün, bir satıcının 
ve hatta bir çalışanın davranışına 
karşılık verilebilecek veya öngörüde 
bulunulabilecektir (Degryse, 2016: 
11). 

1.2. Artan Getirili ve Sıfır Marjinal 
Maliyetli Yenilikler
Dijital ekonomi, somut ve soyut 

ekonomik faaliyetlerin giderek art-
masının yanı sıra, artan getiri (pozi-
tif ağ dışsallıkları) ile “sıfır veya sıfıra 
yakın marjinal maliyet” ilkelerine 
göre işlemektedir. Artan getiriler; 
“maliyetlerin artmasına neden ol-
madan ağ boyutunun bir fonksiyo-
nu olarak dijital mal veya hizmetin 
değerinin artması” anlamına gel-
mektedir. Artan getiri ilkesinin etki-

lerinden biri; üretim ve dağıtım mali-
yetlerinin, üretilen miktarla ilgisinin 
çok az olması ya da hiç olmaması ve 
yalnız ilk yatırım yapıldığında öden-
mesinin yeterli olmasıdır (Valenduc 
ve Vendramin, 2016: 10).

Buna göre, dijital ekonomi bü-
yük ölçüde sermaye-yoğun olsa 
da dijital mallar çok bol miktarda 
sıfır veya sıfıra yakın birim ma-
liyetle üretilebilmektedir. Mül-
kiyetine sahip olmaksızın elde 
bulundurulabilmesi, kişiye özel 
olmaksızın kullanılabilmesi ve mar-
jinal yeniden üretim maliyetinin sıfır 
veya sıfıra yakın olması nedeniyle 
dijital mal ve hizmetler hem soyut, 
hem de rakipsiz olarak değerlendi-
rilmektedir. Basılı kitaplardan farklı 
olarak bu özellikleri taşıyan elektro-
nik kitaplar tipik bir örnek oluştur-
maktadır (Valenduc ve Vendramin, 
2016: 10).

Artan getiri sağlayan yenilik-
ler düşüncesi, ölçek ekonomisi ve 
alan ekonomisi ilkeleri tarafından 
yönetilen daha önceki teknolojik 
sistemlerden uzaklaşmayı temsil 
etmektedir. Herhangi bir teknik sis-
temde teknolojik yatırımla sağlanan 
verimlilik ve karlılık başlangıçta çok 
yüksektir, ancak yenilik yaygınlaş-
tıkça getiri aşamalı olarak azalmak-
tadır. Uzun dönemde bu teknolojik 
“yıpranma”, teknik sistemler radikal 
yeniliklerle yeniden oluşturulana 
kadar yeniliklerin azalan getiri sağ-
ladığı anlamına gelmektedir. Dijital 
ekonomi alanında bazı uzmanlar, 
bu mekanizmanın artık işlemediğini 
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ve bunun yerine yeniliklerin artan 
getiri sağladığı bir çağa girildiğini 
düşünmektedir. Temel yeniliklerin 
çoğunlukla var olan teknolojilerin 
yeniden bileşiminden kaynaklandı-
ğını ve yeniden bileşim potansiye-
linin katlanarak artırılması sonucu 
belirli bir eşiğe ulaştıklarında “yıkı-
cı” nitelik kazanacağını varsaymak-
tadırlar. Buna göre, hızla genişleyen 
bilgi tabanının küresel olarak ve 
yeni düşüncelerin anında yayılma-
sı, artık bu eşiğe ulaşıldığı anlamına 
gelmektedir (Brynjolfsson ve McA-
fee, 2014: 39-40; Valenduc ve Vend-
ramin, 2016: 11). 

1.3. Dijital Mal ve Hizmetler
Platform ekonomisinde, “klasik” 

hale gelen hizmetlerin yanı sıra, yeni 
aktörler, yani platformlar tarafından 
geliştirilen “yeni” hizmetlerin de pi-
yasaya sunulduğu görülmektedir. 
Giderek çeşitlenen hizmetlerin ilgi-
li olduğu sektörlerin sayısı da gün 
geçtikçe artmaktadır. Örneğin, ara-
ba paylaşımı ve kent ulaşımı (Uber), 
özel şahıslar arasında konaklama 
hizmetleri (Airbnb), otel rezervas-
yonları (Booking.com), yenilikçi fi-
nansman hizmeti (LendingClub) ve 
sanal asistan, danışman veya pazar-
lama uzmanı hizmeti (Upwork) gibi 
birçok yeni hizmet türü günlük ya-
şamın bir parçası haline gelmekte-
dir. Bunlara ek olarak temizlik veya 
bebek bakıcılığı (Taskrabbit), çama-
şırhane (FlyCleaners), evde aşçılık 
(Chefly), temizlik (Helping), evde 
öğretmenlik (Sharing Academy), ki-

şisel gelişim (Entrenar.me), rehberli 
turistik tur (Sandemans), elektronik 
satış (Amazon, eBay) ve elektronik 
eşya tamiratı (Myfixpert) gibi hiz-
metler de sunulmaktadır (Degryse, 
2016: 26-27; Todoli´-Signes, 2017: 
195).

1.4. Yeni İş(letme) Modeli: Plat-
form
 Platform, muazzam büyüklük-

teki veriyi ayıklayabilen ve denet-
leyebilen yeni bir iş-letme modelidir 
(Degryse, 2016: 10). Platform eko-
nomisi, kişilerin dijital platformlar 
(Facebook, LinkedIn, vb.) üzerinden 
ağlara bağlanmalarına, ticari olanla-
rı (Amazon, leboncoin.fr, vb.) da içe-
recek biçimde yeni hizmetlere (Uber, 
Airbnb, vb.) erişmelerine ve özellikle 
çevrimiçi dış kaynak kullanımına 
dayalı yeni iş modelleri geliştirme-
lerine (Upwork, Amazon Mechanical 
Turk, Freelancer, vb.) olanak tanıyan 
veri girişi ve depolama cihazları ile 
mobil cihazlar sayesinde oluşmuş-
tur (Degryse, 2017: 2). Bu anlamda 
platform ekonomisi, fiilen veya sanal 
olarak sunulabilen yeni hizmetle-
ri ve daha da önemlisi çevrimiçi dış 
kaynak kullanımı kapsayan tama-
men yeni bir iş(-letme) modeline 
dayanmaktadır (Eichhorst, 2017: 1). 
Günümüzün kapitalist ekonomile-
rinde bu tür işletmeler giderek bas-
kın hale gelmektedir. 

Yeni iş(-letme) modeli, “iki-ta-
raflı piyasaların” ve “platforma-da-
yalı ekonominin” işbirliği veya pay-
laşımı olanaklı kılan üstünlüğünden 
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yararlanma amacı da taşımaktadır. 
Bu yeni organizasyon modeli de-
ğişik kavramlarla anılmaktadır; 
“Uber ekonomisi (Uber economy)”, 
“isteğe bağlı ekonomi (on-demand 
economy)”, “paylaşım ekonomi-
si (sharing economy)”, “denkler 
arası ekonomi (peer-to-peer eco-
nomy)” veya “1099 ekonomisi (1099 
economy)”. Kavramların her biri, 
yeni modelin bir özelliğini vurgu-
lamaktadır. Bununla birlikte, bü-
tün yeni iş(-letme) türlerinin ortak 
bir özelliği vardır. Bu ortak özellik, 
arz ve talebi birbirine bağlayan 
çevrimiçi bir platformun varlığıdır  
(Todoli´-Signes, 2017: 194).

Dijital platformlar arasında çeşitli 
özelliklerine göre ayrım yapılabil-
mektedir. Bunlardan biri, emek ve 
sermaye platformları arasında yapı-
lan ayrımdır. Emek platformları, tek 
seferlik görevlerin veya projelerin ti-
caretinin yapıldığı sanal kendi hesa-
bına (freelance) çalışanlar için görev 
alanları (Upwork.com, Freelancer.
com vb.) olarak tanımlanabilir. Bu 
platform türü, çok küçük görevlerin 
alınıp satıldığı mikro iş ortamlarını 
(Uber.com, TaskRabbit.com vb.) 
da kapsamaktadır. Sermaye plat-
formlarında (Airbnb.com, Ebay.com 
vb.) ise katılımcılar çeşitli malların 
satışını yapmakta ya da varlıkları 
kiralamaktadır. Bu tür platform-
lar, doğrudan işgücü piyasasının bir 
parçasını oluşturmamaktadır. Bu-
nunla birlikte hem emek, hem de 
sermaye platformları işgücü piya-
sasının düzenleyici çerçevesinin dı-

şında kalan yeni bir ekonomik faali-
yet biçimini temsil etmektedir (Ilsøe, 
2017: 335).   

1.5. “Üreten-Tüketici” Kavramı
Çevrimiçi platform iş(-letme) 

modeli dijital bilgiyi hem üreten, hem 
de tüketen bireyler anlamına gele-
cek biçimde “üreten-tüketici” (pro-
sumer) kavramını ortaya çıkarmış-
tır. Üreten-tüketiciler bedeli ender 
olarak ödenmekle birlikte, hizmet 
veya ürünlerin amatör yorumla-
rı, kullanıcı tarafından oluşturulan 
içerik ve veri girişi gibi (ücretli çalı-
şanların daha önce kısmen sorum-
lu olduğu) veri ve hizmetleri sağla-
yarak rol oynamaktadır (Valenduc 
ve Vendramin, 2016: 12; De Groen, 
Lenaerts, Bosc ve Paquier 2017: 
27). Böylece tüketicilerin ürettiği 
veriler, ticareti yapılacak bir varlık 
kalemi veya bir meta haline gelmek-
tedir (Degryse, 2016: 30).

Çevrimiçi platform iş(-letme) 
modeli, kar amacı gütmeyen faa-
liyetlere de uygulanabilmektedir. 
Buna örnek olarak araba paylaşımı, 
çocuk bakımı ve ekipman kiralama 
veya kişilerin evlerini kendilerinin 
dekore etmesi ya da onarması gibi 
çok çeşitli hizmetlerin alışverişinin 
yapıldığı işbirliğine dayalı platform-
lar gösterilebilir. Üreten-tüketici 
kavramı bu alanlarda da geçerlidir. 
Hizmet alışverişi için ağların olu-
şumu yeni olmasa da ana akım in-
ternet sitelerine dönüştükten sonra 
daha görünür hale gelmişler, ancak 
etkinlikleri çevrimiçi platform mo-
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deli sayesinde artmıştır (Valenduc 
ve Vendramin, 2016: 12). 

1.6. Çift Taraflı Piyasalar
        Çevrimiçi platformlar, ekonomist-
ler tarafından “çift taraflı piyasalar” 
olarak tanımlanan yeni işletme mo-
delini temsil etmektedir. Buna göre, 
çift taraflı piyasalar iki ayrı nihai 
kullanıcıya mal ve hizmet sağlayan 
bir platform olarak tanımlanmak-
tadır. Çift taraflı piyasalar bilgisayar, 
akıllı telefon veya tabletten erişilebi-
len bir platform aracılığı ile piyasanın 
iki tarafını oluşturan iki ayrı kullanı-
cı grubuna aynı anda temin edilebi-
len ürünler ve hizmetler düşünce-
sine dayanmaktadır (Granieri, 2011: 
11; Valenduc ve Vendramin; 2016: 
11). Platform, her bir nihai kullanıcı 
için her iki tarafın da kabul edeceği 
fiyatı belirlemektedir (Chakravorti 
ve Roson, 2006: 118).
Piyasanın bir tarafı, kullanıcı sayısı 
arttıkça hizmetler daha cazip hale 
geldiği için ederi düşük veya ta-
mamen parasız olan hizmetlere ve 
pozitif ağ dışsallıklarına erişimden 
yararlanan tüketicilerden oluşmak-
tadır. Tüketiciler bu hizmetlere eriş-
tikleri platforma bilerek veya bilme-
yerek kişisel özellikleri, yerleşimleri 
ve tüketim alışkanlıkları ile ilgili veri 
girmektedir. Piyasanın diğer tarafı, 
platforma dayalı hizmetlerin sunul-
masına katılan ve tüketici tabanının 
büyüklüğüne göre pozitif ağ etkile-
rinden yararlanan “ekonomik ak-
törlerden” oluşmaktadır (Valenduc 
ve Vendramin, 2016: 12).

Platformlar aracılığıyla etkile-
şimde bulunan iki veya daha fazla 
katılımcı grubunu içeren çift taraflı 
piyasaların çok çeşitli örnekleri bu-
lunmaktadır. Buna göre, televizyon, 
gazete ve dergiler, reklam veren-
ler ile izleyiciler ya da okuyucula-
rın bir araya geldiği platformlardır. 
Sarı sayfalar alıcıların ve satıcıların 
birbirlerini bulmaları için bir ortam 
sunmaktadır. Adobe acrobat plat-
formunda belgelerin yaratıcıları ve 
okuyucuları bir araya gelmektedir. 
Bilgisayar işletim sistemi satıcıla-
rı ise uygulamaları kullananlar ve 
geliştirenler ile donanım tedarikçi-
lerinin birlikte kullanabileceği ya-
zılımlar sunmaktadır (Evans, 2003: 
191). Ayrıca tatil ve seyahat acente-
lerinin yanı sıra, oyun geliştiricileri 
ve kullanıcılarının katıldığı video 
oyun konsolları ile kredi kartı piya-
sası tüketici ve satıcıların katıldığı 
iki taraflı piyasalara örnek olarak 
gösterilebilecektir (Chakravorti ve 
Roson, 2006: 118).

1.7. Çapraz Ağ Etkileri
Dijital teknolojiler, talep yanlı öl-

çek ekonomileri veya ağ dışsallıkları 
yaratmaktadır. Buna göre, piyasanın 
bir tarafındaki aktörler için hizme-
tin değeri, diğer taraftaki aktörlerin 
sayısı ve niteliği ile ilişkilidir. Bunun 
anlamı, birçok dijital mal ve hizmet 
türünün tüketiciler için değerinin, 
kullanıcıların sayısıyla birlikte art-
masıdır. Bir başka deyişle, bir plat-
formu kullananların sayısı ne kadar 
çok olursa, platform herkes için o 
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kadar değerli hale gelmektedir. Bu 
anlamda, dijital platformlar salt “ağ 
etkileri” üretmez, aynı zamanda 
bu etkilere de bağımlıdır (Srnicek, 
2017: 45). Bu olgu, “çapraz ağ etki-
leri” olarak isimlendirilmekte ve iki 
taraflı piyasaların tipik bir özelliği 
olarak görülmektedir. Günümüzde 
dijital ekonomideki ağ etkilerine iyi 
bir örnek, sosyal ağlardır. Ağ etkileri, 
yazılım sistemleri ve araçları, dijital 
endüstriyel uygulamalar (nesnelerin 
interneti) ve endüstri standartları 
gibi birçok başka dijital ürün, hizmet 
ve teknoloji için de geçerlidir (Valen-
duc ve Vendramin, 2016: 11-12; Gra-
nieri, 2011: 11). 

Bu tür platformlar, piyasanın iki 
tarafı arasındaki alışverişten yapılan 
“kesinti” ile finanse edilmektedir. 
Ancak platformda toplanan bilgiler 
(information) salt bir veri kaynağı 
değil, aynı zamanda bir bilgi (know-
ledge) tabanı oluşturduğundan her 
iki taraftaki aktörler için de değerli-
dir. Bu nedenle, platformun kendisi, 
her iki taraf için başlıca değer ya-
ratma alanıdır. Bu açıklamaya uyan 
platformlara örnek olarak Google, 
Booking, Uber, Amazon vb. göste-
rilebilir. Bu platformların hizmet-
lerinden bazıları (örneğin, kişilerin 
Google’ı kullanması) “bedava” gibi 
görünse bile, esasen piyasanın bir 
tarafının “optimum fiyatlandırma” 
modeli için kullanacağı göstergeler 
arasındadır (Valenduc ve Vendra-
min, 2016: 11-12).

1.8. Tekelci veya Oligopolcü Re-
kabet Modeli
Dijital ekonomi uzmanlarına göre, 

dijital mal ve hizmet piyasaları tekel-
ci veya oligopolcü rekabet modeline 
uymaktadır. Çünkü bu piyasalar 
çoğunlukla birleşmeler ve satın 
almalardan doğan ve stratejileri, 
müşterileri bağımlı kılmak ve rakip-
lerinden uzaklaştırmak olan az sa-
yıdaki büyük işletmenin egemenliği 
altındadır (Brynjolfsson ve McAfee, 
2014: 73; Valenduc ve Vendramin, 
2016: 10; De Groen ve diğerleri, 2017: 
29). 

Gerçekten ağ etkilerinin 
en önemli sonucu, “tüketici 
kilitlenmesi” yaratabilmesidir. Bu-
nun nedeni, mal veya hizmetin sağ-
layıcısını değiştirmenin maliyetinin, 
ağın boyutu ile birlikte artmasıdır. 
Ağın boyutu ise müşteriler belirli 
bir satıcıya tamamen bağımlı hale 
getirilebildiği ölçüde artmaktadır. 
Örneğin, Facebook’un kendisini 
kullanmadan Facebook tarafından 
sunulan sosyal ağ hizmet türünü 
kullanmak neredeyse olanaksızdır, 
çünkü (hemen) herkes bunu kullan-
maktadır. Başka bir hizmet sağlayı-
cıya geçmek, bir kullanıcının bütün 
bağlantılarının eşzamanlı olarak ta-
şınmasını gerektirir, ardından öteki 
bağlantılarının da taşınması zorunlu 
olacaktır (Fernández-Macías, 2018: 
12). 

Yeni geliştirilen platforma dayalı 
iş(-letme) modeli ile rekabet ku-
ralları yeni baştan yazılmaktadır. 
Platformlar, faaliyette bulundukla-



35KARATAHTA / Is Yazıları Dergisi

rı piyasa katmanlarında “kazanan 
hepsini alır” yaklaşımını temsil et-
mektedir. Bu yaklaşıma göre kaza-
nanlar, rakiplerini geride bırakan di-
jital mal ve hizmetleri üretenlerdir ve 
tüketiciyi kalitesiz bir ürün seçmeye 
yöneltebilecek kadar fiyat farkı ol-
madığı sürece neredeyse piyasanın 
tamamını peşlerinden sürüklerler. 
Bununla birlikte, “kazanan hepsi-
ni alır” yaklaşımının geçerli olduğu 
piyasaların sayısındaki artışın tek 
nedeni giderek artan sayıda sanal/
dijital mal ve hizmetin somut malla-
rın yerini alması değil, aynı zamanda 
ağlara evrensel erişim ve büyük bo-
yutta/yaygın pozitif ağ dışsallıkları-
nın da var olmasıdır. Bu tür piyasa-
ların artışı, rekabetin fiyat ve kalite 
ölçütlerine göre belirlenen mutlak 
performansa/üstünlüğe dayandığı 
ve birçok rakibin yarışarak paylaş-
tığı bir alan olan geleneksel piyasa-
lardan uzaklaşılması anlamına gel-
mektedir (Valenduc ve Vendramin, 
2016: 12; Kehal ve Singh, 2004: 15; Br-
ynjolfsson ve McAfee, 2014: 73).   

1.9. Platform Ekonomisinin Bo-
yutları
Platform ekonomisinin boyutla-

rı henüz sınırlı olmakla birlikte, çok 
hızlı büyüdüğü kabul edilmektedir. 
Taksi hizmeti veren yerel bir işletme 
olan Uber, beş yıl gibi kısa bir sürede 
60 milyar ABD dolarının üzerinde pi-
yasa değerine sahip küresel bir işlet-
meye dönüşmüş ve en hızlı büyüyen 
yeni girişim olarak tarihe geçmiştir. 
Platform modelini salt (öz) sermaye 

yatırımcılarının tercih etmediği, aynı 
zamanda geleneksel işletmelerin de 
özgün modellerini zayıflatma pa-
hasına platformlara yatırım yaptığı 
gözlenmiştir. Örneğin, kargo hizmeti 
veren bir işletme olan FedEx, yemek 
dağıtımı yapan DoorDash’i satın al-
mıştır ve car2go artık Daimler’e ait-
tir. Bu tür sermaye akışı, platform 
ekonomisinin daha hızlı büyümesi-
ne neden olmuştur (Drahokoupil ve 
Fabo, 2016: 2-3).

Avrupa’da platformların gelirinin 
yaklaşık 17 milyar ABD doları olduğu 
ve Avrupa Birliği yurttaşlarının yüz-
de 17’sinin bu platformlar aracılığıyla 
sunulan hizmetleri en az bir kez kul-
landığı sanılmaktadır. Bununla bir-
likte, ülkeler arasında büyük farklar 
vardır. 2016’da yapılan Eurobaro-
meter anketine göre, platformların 
yayılma hızı Fransa, Hırvatistan ve 
Estonya’da yüksek, Kıbrıs, Malta ve 
İngiltere’de ise çok düşüktür. Diğer 
yandan, platformlarda çalışanların 
sayısının, kullanıcılardan daha yük-
sek seyretmesi ilginç bir eğilimdir. 
Bu eğilim, müşterilerin bireylerden 
daha çok, işletmeler olduğunu dü-
şündürmektedir. Ayrıca platformlar 
genellikle genç, eğitimli ve kentsel 
nüfusa hitap etmektedir (Draho-
koupil ve Fabo, 2016: 2-3).

Platformların kullanılma sıklığı 
ve amacı bakımından ABD ve Av-
rupa’nın birbirine benzer eğilimler 
sergilediği görülmektedir. Büyük bir 
ABD bankasının yaklaşık 6 milyon 
müşterisinden elde ettiği verilere 
dayanarak yaptığı bir araştırmaya 
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göre, 2012-2015 yılları arasında çev-
rimiçi platform ekonomisinden gelir 
elde eden yetişkinlerin oranı ayda 
ortalama yüzde 1’den, yüzde 4,2’ye 
(yaklaşık 10,3 milyon kişiye) yüksel-
miştir. Yine aynı araştırma kapsa-
mında otuz ayrı platformda mal veya 
hizmet sunan 260.000’den fazla ça-
lışanın banka işlemlerinden elde 
edilen verilere göre, çevrimiçi plat-
form ekonomisi ikincil gelir kaynağı 
olmuştur. Zaman içinde katılanların 
sayısının hızla artmasına rağmen, 
platformları birincil geçim kaynağı 
olarak görenlerin sayısında artış ol-
mamıştır. Çünkü hem katılımcıların 
aktif olduğu ayların oranı, hem de 
aktif aylarda platformlarda kazanı-
lan toplam gelirin oranı zaman için-
de değişmeden kalmıştır (Farrel ve 
Greig, 2016: 5-7). 

Avrupa’da da benzer bir tablo bu-
lunmaktadır. İsveç, İngiltere, Hollan-
da ve Avusturya’da anketler, çoğu 
kişinin diğer gelir türlerini destek-
lemek için platformları kullandığı-
nı göstermektedir (Ilsøe, 2017: 335). 
2016 Eurobarometer anketine katı-
lan platform çalışanlarının yüzde 15’i 
düzenli olarak hizmet sunduklarını, 
yüzde 28’i ise bir kez denediklerini 
bildirmiştir. Yine 2016’da yayınlanan 
bir başka ankette dört Avrupa ülke-
sinde platform türlerinden biri olan 
kitle platformlarında çalışanlara 
ilişkin bulgulara yer verilmiştir. 
Buna göre, Almanya, Hollanda, İsveç 
ve İngiltere’de 16-70 yaş arasında-
kilerin yaklaşık yüzde 12’si basit ve 
rutin işleri çevrimiçi çalışanlara dış-

sallaştıran platformlarda çalışmış-
tır (Drahokoupil ve Fabo, 2016: 3-4). 
Bu tür platformlarda iş arayanların 
oranı ise İsveç’te yüzde 24, Hollan-
da’da yüzde 18, Almanya’da yüzde 
22 ve İngiltere’de yüzde 21 olarak 
belirlenmiştir (Huws ve Joyce, 2016: 
4).

1.10. Otomasyon ve Robotlaşma
Dijitalleşmenin belki de en önemli 

etkisi, işin otomasyonunu artırma-
sıdır. Otomasyon, değer zincirlerinde 
salt basit rutin işlerle sınırlı olmak-
sızın robotların, makinelerin ve al-
goritmaların kullanımının artma-
sını ifade etmektedir (Eichhorst ve 
Rinne, 2017: 1). Endüstrileşmenin ilk 
günlerine uzanan bir süreç olmakla 
birlikte, önce bilgisayarın ve daha 
sonra internetin icadı, giderek kar-
maşıklaşan robotlar ve yazılımlar, 
yapay zekâ, bilişsel hesaplama, bü-
yük veri analizi ve nesnelerin inter-
neti işin otomasyonunu hızlandır-
mıştır. Bu anlamda, dijital ekonomi 
endüstriyel üretimin ve hizmetlerin 
büyük ölçekli otomasyonuna da-
yanmaktadır (Konkolewsky, 2017: 
26). 

İletişim nesneleri, özerk robotlar 
ve öğrenen makinelerin açtığı yollar 
yeni ortaya çıkmakta olan bir en-
düstriyel üretim modelini (endüstri 
4.0) destekleyen eğilimleri güçlen-
dirmektedir. Bu eğilimler, siparişe 
dayalı malların kitlesel olarak kısa 
sürede üretilmesi, değer zincirleri-
nin küresel düzeyde parçalanması, 
üretken kapasitelerin ağ haline geti-
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rilmesi yönündedir. Ancak bir yan-
dan “üreticiler”, “satıcılar” ve “tüke-
ticiler”, diğer yandan da “endüstri” 
ve “hizmetler” sektörü arasındaki 
sınırların belirsizleşmesine yol aç-
maktadır (Valenduc ve Vendramin, 
2016: 8, 45).

1.11. Siparişe Dayalı Malların Kit-
lesel Üretimi 
Siparişe dayalı malların kitlesel 

üretimi (mass-costumized) endüst-
ri 4.0 modelinin yenilikçi özellikle-
rinin başında gelmektedir. Kitlesel 
siparişe dayalı üretim, malların ölçe-
ğe bağlı olarak üretilmesidir. Tedarik 
zincirinin son derece esnek, dijital 
imalat araçları seferber edilerek 
siparişi hemen karşılayabilecek ve 
kitle üretim teknikleriyle elde edi-
len birim maliyetine yakın bir mali-
yetten tek bir birim üretebilecektir 
(industriAll, 2015: 19). Bundan dola-
yı, bir işletmenin farklı piyasalara, 
tercihlere ve gereksinimlere hizmet 
etmek için çok çeşitli ürünler üret-
mesine olanak tanıyan bir tekniktir 
(Valenduc ve Vendramin, 2016: 8, 45). 

1.12. Nesnelerin İnterneti ve 
Özerk Robotlar
İletişimi sağlayan nesnelerin 

endüstriyel ölçekte kullanımı 
(nesnelerin interneti), makineler 
arasında doğrudan etkileşimlere 
olanak tanıyan (M2M iletişimi) 
çok sayıda sensör, radyo frekan-
sı ile tanımlama teknolojisi (RFID 
çipleri), cep telefonu, dizüstü bil-
gisayar gibi nesnelerin sürekli 

olarak birbiriyle bağlantılı olma-
sına dayanmaktadır. Nesnelerin 
interneti, fiziksel süreçlerin göze-
tim veya denetimi için bunların 
sanal tasarımının kullanılmasını 
mümkün kılan siber-fiziksel 
sistemlerin (bilgisayarlaşma, ağ 
oluşturma ve fiziksel süreçlerin 
bütünleştirilmesi) gelişimini des-
teklemektedir (IndustriAll, 2015: 12; 
Valenduc ve Vendramin, 2016: 13). 
Böylece, bütün üretim sürecinin 
dijital teknolojilerin üstün işlem 
gücü ile optimize edilebilen ayrıntılı 
bir sanal modelini oluşturmanın 
yanı sıra, nesneleri birbirleriyle etki-
leşime girebilen ve algoritmik olarak 
denetlenebilen dijital cihazlar haline 
getirmektedir (Eurofound, 2018: 10). 

Özerk robotların geliştirilmesi, 
robot teknolojisi tarihinde yeni bir 
dönemi başlatmıştır. Özerk robotlar, 
yeni davranışları öğrenmeleri için 
büyük verilere başvurarak ve ben-
zetim araçlarının artan potansiyeli 
sayesinde şekil, görüntü ve konuş-
ma tanıma yeteneklerindeki üstel 
gelişmelerden yararlanarak çevreyi 
çözümleyebilecek ve uyum sağla-
yabilecek biçimde tasarlanmıştır. 
Bu yeni performans düzeylerinin, 
robotlarda aşamalı olarak kayde-
dilen gelişmenin çok ötesine geçti-
ği kabul edilmektedir (Valenduc ve 
Vendramin, 2016: 14). Buna ilişkin 
örnek, olası bir çarpışmayı önceden 
saptayabilen ve çok az gecikme ile 
programlanmış bir hareketi durdu-
ran veya bir hareketi gerçekleştiren 
sensörlerdir (Eurofound, 2018: 3). 
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1.13. Telematik Ağlar ve Küresel 
Değer Zincirleri  
Ademi merkezi üretim ağlarının 

sunduğu yeni olanaklar endüstriyel 
üretimin organizasyonu açısından 
bir dönüm noktası olabilecektir. 
Esasen bu yöndeki eğilim yeni de-
ğildir. 80’lerin sonlarında telematik 
ağlar ademi merkezi üretimi optimi-
ze etme yöntemi olarak önerilmeye 
başlamıştır. Telematik kavramı bir-
birinden uzak, ayrı ve bağımsız bilgi-
sayar ağı sistemleri arasında bilgi ve 
veri işleme, dijital alışveriş anlamına 
gelmektedir. Bu anlamda, telematik 
ağlar telekomünikasyon cihazları 
aracılığıyla uzaktaki nesnelerle, ör-
neğin, taşıtlarla ilgili bilgiyi gönder-
me, alma ve saklama teknolojisine 
dayanmaktadır. Dolayısıyla yeni 
kuşak dijital teknolojiler, siber-fi-
ziksel sistemlerin (bilgisayarlaşma, 
ağ oluşturma ve fiziksel süreçle-
rin bütünleştirilmesi) eşgüdümünü 
sağlama potansiyelleri dışında geç-
mişteki gelişmelerin devamı niteli-
ğini taşımaktadır (IndustriAll, 2015: 
2; Valenduc ve Vendramin, 2016: 13). 

Değer zincirlerinin küresel dü-
zeyde dağılması, küreselleşmenin 
en belirgin özelliklerinden biri ol-
muştur. Değer zincirleri boyunca 
işletmelerin farklı işlevleri birbir-
lerinden kesin biçimde ayrıldıktan 
sonra yeni uluslararası işbölümüne 
göre yeniden yapılandırılmıştır. Gü-
nümüzde dağıtma veya birleştirme 
olasılıkları dijital mantığa göre ger-
çekleşmektedir. Bu süreçte, bilgi bir-
birinin yerine geçebilen küçük stan-

dart birimlere bölünmekte, ardından 
sayısız karışım ve bileşimlerle ye-
niden yapılandırılmaktadır (Huws, 
2007: 1; Valenduc ve Vendramin, 
2016: 14). Dolayısıyla bazı işlevlerin 
küresel düzeyde denizaşırı ülkelere 
taşınması (offshoring) yönündeki 
eğilimin sürmemesi için bir neden 
yoktur. Somut ve soyut malların 
bu yolla kitlesel üretimi sürecektir. 
Bununla birlikte, öncesinde taşın-
mış olan bazı işlevlerin denizaşırı 
ülkelerden çokuluslu işletmelerin 
karar merkezlerine daha yakın yer-
lere yeniden taşınması  (reshoring) 
tercih edilebilecektir (Valenduc ve 
Vendramin, 2016: 14;  Backer ve Fla-
ig, 2017: 6). Diğer yandan, ücretlerin 
düşük olduğu ülkelerde yerelleştir-
menin sağladığı karşılaştırmalı üs-
tünlüklerin, niteliksiz işgücü yerine 
maliyeti giderek azalan robotların 
konmasıyla geçerliliğini yitireceği 
ileri sürülebilir (Valenduc ve Vend-
ramin, 2016: 14; Eurofound, 2018: 10). 

1.14. Endüstri-Hizmetler Ayrımı-
nın Belirsiz Hale Gelmesi
Günümüzde endüstri ve hiz-

metler arasındaki geleneksel ayrım 
giderek belirsiz hale gelmektedir. 
Bunun nedeni, imalat işletmeleri-
nin yarattığı katma değer içerisinde 
ürüne eklenen hizmetlerin payının 
ve öneminin artmasıdır (servifica-
tion). Bu hizmetler bakım ve ona-
rım dâhil, diğer bütün tamamlayıcı 
hizmetleri kapsayabilmektedir. En-
düstri-hizmetler ve üretim-tüketim 
arasındaki sınırların belirsizleşmesi, 



39KARATAHTA / Is Yazıları Dergisi

esasen 1990’larda ortaya çıkan bir 
eğilim olmakla birlikte, daha çok en-
düstri 4.0’ın bariz bir özelliği olarak 
kendisini göstermiştir. Gerçekten, 
bir yandan çevrimiçi platformlar 
yoluyla üreticiler, dağıtımcılar ve tü-
keticiler arasında etkileşim olanaklı 
hale gelmiş, diğer yandan da nesne-
lerin interneti teknolojisi ile öngö-
rüye dayalı bakım ve güncellemeler 
gibi satış sonrası hizmetler ürünün 
işlevselliğini artırmış veya işlevsellik 
katmıştır (Valenduc ve Vendramin, 
2016: 14; Eurofound, 2018: 12).  

Endüstri ve hizmetlerin bu özgün 
birleşiminin sembolik bir örneği, 
giderek artan biçimde mobil uygu-
lamaların kullanıcıya sunabileceği 
bütün hizmetleri içeren “tekerlek-
li bilgisayar” olarak isimlendirilen 
“akıllı otomobildir”. Büyük bir Alman 
otomobil üreticisi (Daimler) aracını 
(car2go), teknolojik özellikleri (per-
formans, konfor, vb.) ile ön plana 
çıkarmak yerine, gezmenin daha 
dinamik bir yolu ve yeni bir hareket 
etme biçimi olarak sunmayı tercih 
etmiştir. Gelecekteki sürücüsüz 
araçların da yolcularına eğlence, 
sanal gerçeklik, geçtiği yerlere iliş-
kin tarihsel veya turistik bilgiler gibi 
farklı hizmetleri sunacak biçim-
de tasarlanacağı öngörülmektedir 
(Degryse, 2016: 18).

Diğer yandan, Apple da otomobil 
üretmeye karar vermiştir. Aküle-
rin, plastik parçaların, lastiklerin ve 
benzerlerinin tedarikçilere sipariş 
edileceği doğrudur. Ancak otomo-
bili tasarlayacak ve kendi bilgi sis-

temiyle birleştirecek olan, Apple’dır. 
Diğerleri ise metal parça tedarikçi-
lerinden başka bir şey olmayacaktır. 
Bu durum, motor endüstrisi için ya-
şamsal bir tehdit oluşturmaktadır. 
Otomobil giderek bilgisayarın veya 
akıllı telefonun bir uzantısı haline 
gelmekte ve tekerlekler üzerinde-
ki bir bilgisayara dönüşmektedir. 
Çünkü katma değeri yaratacak olan 
ve yine sahip çıkacak olan veri sa-
hibidir. Bu anlamda, büyük veri salt 
stoklar veya akışların yönetimini 
değiştirmekle kalmamakta, aynı za-
manda bütün üretim paradigmasını 
da değişime uğratmaktadır (Degry-
se, 2016: 12-13). 

Bu nedenle, motor endüstrisinin 
uzun yıllar boyunca otomobili iyi-
leştirdiği iddia edilebilirken, bu salt 
çevresel bir etmen haline gelmiştir. 
Çünkü söz konusu otomobil trafik 
tıkandığında sıkışıp kalmaktadır. 
Oysa dijital, akıllı otomobil (en hızlı 
rotayı gerçek zamanlı olarak öneren 
Waze uygulaması), aynı zamanda 
otomobil-paylaşımı veya otomobil 
havuzu gibi yeni taşımacılık hizmet-
leri ile aracın gerçek işlevini, yani 
taşımacılık hizmetini iyileştirmek-
tedir. Bunun gibi, günümüzün oto-
mobilleri kendi üreticileri için oto-
mobil sahipleri hakkındaki her türlü 
kişisel veriyi toplamaktadır. Örne-
ğin, bazı BMW (endüstri işletmesi) 
modelleri sürücü, konum, rota, son 
100 park yeri, sürüş tarzı, cep telefo-
nu eş zamanlı verilerini üreticilerine 
göndermektedir. The Ekonomist’e 
göre, “üst düzey bir otomobil, 20 
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kişisel bilgisayarın dijital beygir 
gücüne sahiptir ve bir saatlik sü-
rüşte 25 gigabayt veri üretmekte-
dir”. Buna karşılık, Google (hizmet 
işletmesi) gibi bir işletmenin coğrafi 
konum ve çevrimiçi rota hesaplama 
gibi hizmetlerinin ürünü olan özerk 
araçlar inşa etmeye yatırım yapma-
sı da önemlidir. Yatırımların içeriği, 
bu araçları tanımlamak için giderek 
artan bir biçimde kullanılan “akıllı” 
sıfatına yansımaktadır ve endüstri 
ile dijital hizmetlerin bileşimini yan-
sıtmaktadır. Akıllı telefonu, akıllı 
otomobil, akıllı fabrika, akıllı saat, 
akıllı giysiler ve hatta akıllı kentler 
izlemektedir. Bu gelişmelerin artık 
tek başına “mülkiyete” değil, hiz-
metlere de dayanan bir ekonominin 
doğması anlamına geldiği ileri sü-
rülmektedir. Bu anlamda, bir otomo-
bilin mülkiyetine ya da ulaşım hiz-
metine kolaylıkla erişmeye mi veya 
bir çamaşır makinesine ya da iyi bir 
temizleyicilik hizmetine mi gerek-
sinim duyulduğu sorgulanmaktadır 
(Degryse, 2016: 18). 

Bununla birlikte, bireylerin salt 
tüketici olarak gereksinimlerinin 
dikkate alındığı bir sorgulama eko-
nomik faaliyetin büründüğü yeni 
biçimlere meşruiyet kazandırmaya 
yetmeyecektir. Bu nedenle, bireyle-
rin çalışanlar olarak da gereksinim-
lerinin karşılanıp karşılanmadığı 
sorgulanmalıdır. Bunun için dijital-
leşmenin işgücü piyasasına etkisi-
nin değerlendirilmesi gerekecektir. 
Bu değerlendirme, dijitalleşmeye 
yönelik olumlu ve olumsuz eleştiri-

ler ışığında yapılabilecektir. 

1.15. Dijitalleşmeye Yönelik Eleş-
tiriler
Bazı yorumculara göre, dijital 

ekonomiye geçiş, yeni fırsatların 
habercisi olacaktır. Buna göre, tü-
keticiler olarak bireylere isteğe bağlı 
hizmetlerin bolluğu ve bereketi ile 
her tür hevese hitap eden birbiriyle 
bağlantılı cihazlardan oluşan bir ağ 
cenneti sunulmaktadır. Çalışanlar 
olarak da bireylerin sürekli bir ka-
riyerin kısıtlamalarından kurtul-
masına, istediği herhangi bir mal 
ve hizmeti satmak suretiyle kendi 
geleceğini kendisinin belirlemesine 
fırsat tanınmaktadır (Srnicek, 2017: 
1).

Bazılarına göre de yolcu taşı-
macılığı sektörünü istila eden Uber 
ile simgelenen dijital ekonomiye 
geçiş, ücretli çalışmanın sonunun 
gelmesine, hizmetlerin tamamen 
serbestleştirilmesine ve dünya ça-
pında vahşi rekabet koşullarının 
yayılmasına yol açacaktır. Bütün 
bu gelişmeler, sosyal modelle-
ri sona erdirecektir; iş hukuku, iş 
süresi düzenlemeleri, işten çıkarma 
usülleri, sendikalar ve grevler 
olmayacaktır. Artık mesai saatle-
rinin veya büroların bulunmadığı, 
bunların yerini, herhangi bir işye-
rinde işbaşı yapmayı gerektirme-
yen internet hesaplarının aldığı yeni 
bir işgücü piyasası biçimlenecektir 
(Degryse, 2016: 5).   
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2. DİJİTALLEŞMENİN İŞGÜCÜ Pİ-
YASASINA ETKİSİ
Dijitalleşmenin iki unsuru, işgü-

cü piyasasını biçimlendirmektedir. 
Platform ekonomisi ve robotlaş-
ma bazı iş ve mesleklerin ortadan 
kalkmasına, bazılarının da içeriğinin 
yeniden tanımlanmasına neden ol-
maktadır. Bu nedenle, işgücü talebi 
değişime uğramaktadır. 

Dijital ekonomide endüstriyel 
üretim ve hizmetlerin büyük ölçekli 
otomasyonunun istihdamı azaltma-
sı beklenmektedir. İş kayıplarının ne 
ölçüde olacağı ve nasıl bir seyir izle-
yeceği tam olarak bilinmese de diji-
tal teknolojilerin istihdama etkileri 
konusunda yaygın bir kaygı vardır. 
Son çalışmalar büyük veri ile besle-
nen yapay zekâya dayalı sistemlerin, 
üretim sürecinin birçok aşamasında 
insanların yerini alacağını göster-
mektedir (Konkolewsky, 2017: 26). 
Bu nedenle otomasyonun istihdam 
üzerindeki etkisi, daha geniş bir ba-
kış açısını temsil eden çalışmanın 
geleceğine ilişkin tartışmanın bir 
parçasını oluşturmaktadır. Bu tar-
tışma, teknolojik gelişmenin yol 
açtığı verimlilik artışının toplam is-
tihdam ve mesleklerde kayba yol 
açarak çalışmanın sonunu getireceği 
iddiasına dayanmaktadır (Eichhorst 
ve Rinne, 2017: 1). Buna karşılık ne 
genel olarak teknolojinin ne de özel 
olarak dijital teknolojilerin bütünüy-
le insan emeğinin yerine konama-
yacağı, ancak geçerliliğini yitirmiş 
istihdam biçimlerinin yerini tek-
nolojik ve organizasyonel gelişme 

düzeyine uygun yenilerinin alacağı 
ileri sürülmüştür (Eichhorst, Hinte, 
Rinne ve Tobsch, 2016). Bu iddialar-
dan, “çalışmanın sonu” ile teknolojik 
işsizlik ve kutuplaşma hakkındaki 
tartışmaların birbirleriyle yakından 
ilgili olduğu anlaşılmaktadır. Tartış-
malar çerçevesinde, endüstrideki 
verimlilik artışının istihdamı azal-
tıcı etkisinin ekonominin geri ka-
lanı üzerindeki dışsallık etkileriyle 
dengelendiği sonucuna varılmıştır. 
Bundan dolayı toplam talep 
istikrarlı kalmıştır ve iş kayıplarının 
önlenmesi çabası, yeni istihdam 
yaratmanın önüne geçmiştir. 
Bununla birlikte, hizmetler 
sektöründe istihdamın yapısındaki 
değişimler, becerilerdeki değişimle 
bağlantılıdır ve nitelik yönünden 
kutuplaşma işgücü talebine de yan-
sımaktadır (Eichhorst ve Rinne, 
2017: 1).    

Otomasyon birçok işi ortadan 
kaldırabilecek potansiyele sahip 
görülmekle birlikte, imalat sektö-
rüne göre hizmetler sektöründeki 
(satış asistanlığı, sekreterlik gibi) 
işleri daha çok etkilemesi beklen-
mektedir. 2013 yılında ABD’de iş 
kategorilerine göre yapılan hesap-
lamalar, 10-20 yıl içinde otomas-
yon nedeniyle istihdamın ortala-
ma yüzde 47 oranında azalacağını 
göstermiştir. Bununla birlikte, bece-
ri ve işin işlevlerine dayalı değerlen-
dirmelerde her işin bütünüyle değil, 
belirli bölümlerinin geçersiz hale ge-
leceği vurgulanarak hem ABD, hem 
de Avrupa için daha iyimser tahmin-
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ler yapılmıştır (Ilsøe, 2017: 334-335; 
Eichhorst ve diğerleri, 2016: 2). Avru-
pa Komisyonu’nun 2019’da yayınla-
dığı bir rapora göre, dijitalleşme son 
10 yılda 2 milyon istihdam yaratma 
olanağı tanımıştır ve hesaplamalar 
2030 yılına kadar 1,75 milyon yeni 
istihdam yaratma potansiyeli oldu-
ğunu göstermektedir. Buna karşılık, 
Avrupa Birliği (AB)’nde istihdamın 
yüzde 14-47’si otomasyon riski al-
tındadır (Servoz, 2019: 26, 35). Eko-
nomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü 
(OECD) 2019 İstihdam Raporunda 
ise 15-20 yıl içinde var olan işlerin 
yüzde 14’ünün otomasyon nede-
niyle tamamen ortadan kalkabile-
ceği belirtilmektedir. Bu oran birçok 
araştırmaya göre düşük olmakla 
birlikte, raporda varolan işlerin yüz-
de 32’sinin otomasyon nedeniyle 
köklü biçimde değişme olasılığının 
yüksek olduğu öngörüsüne de yer 
verilmektedir (OECD, 2019; OECD, 
2019: 9, 13) 

Gerçekten otomasyon, işlerin 
içeriğini değişime uğratmaktadır. 
Bu değişim, işin işlevsel esnekli-
ğinin, yani işin hangi işlevlerine 
gereksinim duyulacağı ve hangi 
işlevlerin bileşiminin bir iş oluştu-
racağının yeniden belirlenmesi an-
lamına gelmektedir. İşlerin yeni 
işlevler kazanması da işin yeniden 
örgütlenmesine ve çalışanlardan 
talep edilen niteliklerin değişmesine 
neden olacaktır. Ayrıca otomasyo-
nun etkisiyle, e-ticaret için yazılım 
geliştirme gibi tamamen yeni türde 
işlerin yaratılması beklenmektedir 

(Ilsøe, 2017: 335). Benzer biçimde, 
işletmeler, bütün dijital stratejileri 
gözetip denetleyerek değişimi yön-
lendirebilecek bir “dijital büro şefi” 
aramaktadır. Çünkü iş-letme stra-
tejileri ile internetin yanı sıra, mobil, 
sosyal ya da yerel olsun her türlü ye-
niliğe yönelik dijital stratejilerin so-
runsuz biçimde kaynaştırılması zo-
runluluk haline gelmiştir. Bu kişiler 
de çevrelerine veri madencisi, veri 
analisti ve veri yöneticisi gibi diğer 
yeni türde işleri görecek çalışanları 
toplayacaktır (Degryse, 2016: 13). 

2.1. Gig Ekonomisi 
Diğer yandan dijitalleşme, “iş” 

sayılamayacak bir tür çalışmaya yol 
açmaktadır. Bu çalışma, uzun dö-
nemli taahhütler veya sözleşmeler 
olmaksızın tek seferlik görev(len-
dirme)ler halinde isteğe bağlı olarak 
alınıp satılabilmektedir. Bir başka 
açıdan, işe özgü yasal bir çerçeve ile 
açık yasal bir işçi ve işveren kimli-
ği olmadan dijital platformlar ara-
cılığıyla yapılan kısa süreli çalışma 
olarak betimlenebilmektedir. Bu tür 
çalışmalar, “gig” ve bu yeni organi-
zasyon modeli de “gig ekonomisi” 
olarak isimlendirilmektedir (Ilsøe, 
2017: 335). 

Gig ekonomisinde platformlar, 
görevin gerektirdiği eylemlere yö-
nelik arz ve talebi çevrimiçi veya 
mobil uygulamalar aracılığıyla eş-
leştirebilmektedir. Bunun sonucun-
da iki çalışma türü ortaya çıkmak-
tadır: “kitle çalışması (crowdwork)” 
ve “uygulamalar aracılığıyla iste-
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ğe-bağlı çalışma (work on-demand 
via apps)”. Bu çalışma türlerinin ara-
larında bazı önemli farklar bulun-
maktadır. Kitle çalışması, çevrimiçi 
yürütülmekte ve esasen platform, 
dünyanın herhangi bir yerinden 
müşterilerin işlemi ve çalışanların 
da işi yapabilmesine olanak tanı-
maktadır. İsteğe bağlı çalışmada ise 
salt daha sonra yerel olarak gerçek-
leştirilecek eylemler için arz ve ta-
lebi çevrimiçi eşleştirmekle yetinil-
mektedir (De Stefano, 2016: 1-3).

2.2. Kitle Çalışması
Kitle çalışması, organizasyonla-

rın veya bireylerin, para karşılığında 
belirli sorunları çözmeye veya belirli 
hizmetleri ya da ürünleri sunmaya 
hazır olan sayısı ve kimliği belirsiz 
bir grup başka organizasyona veya 
bireye erişmesine olanak tanıyan 
çevrimiçi platformlar tarafından 
yönetilen çalışmalar olarak tanım-
lanabilir (Valenduc ve Vendramin, 
2017: 130; Berg, Furrer, Harmon, Rani 
ve Silberman, 2018: 15). Bir başka ta-
nıma göre, kitle çalışması ağ tabanlı 
bir emek platformunda, işin coğrafi 
olarak dağınık bir kitleye açık çağrı 
yapılarak dış kaynaklardan tedarik 
edilmesidir. Buna göre, işletmeler 
geleneksel olarak bir işçinin yaptığı 
işi açık çağrı yoluyla genellikle sınır-
sız sayıda kişiye dışsallaştırmakta-
dır (Todoli´-Signes, 2017: 194). 

Çevrimiçi dış kaynak kullanımı, 
yeni bir Taylorizm biçimi (dijital/
sanal Taylorizm) olarak görülebil-
mektedir. Çünkü belirli bir işin ya 

da üretim sürecinin aşamaları, kitle 
çalışanları “topluluğuna” sunulacak 
küçük, basit ve tekrara dayalı görev-
lere dönüştürülmektir. Günümüz-
de kitle çalışmasının büyük kısmı, 
her bir çalışan için belirli bir görevin 
küçük bir parçasının tanımlanma-
sına dayanmaktadır. Her bir par-
ça, çok fazla beceri gerektirmeyen 
küçük, türdeş ve bağımsız görevler 
halinde tasarlanmaktadır. Örneğin, 
fotoğrafları etiketlemek, ürün ta-
nımları yazmak veya anket doldur-
mak gibi çok sayıda basit “mikro 
işler” işgücü ve işlem maliyetlerinin 
azaltılması amacıyla kullanılmakta-
dır. Gerçekten, çevrimiçi iş önermek 
ve bulmak hem çok kolay, hem de 
maliyetsiz hale gelmiştir. Bunun-
la birlikte, kitle çalışması işi daha 
küçük parçalara ayırmak ve özgün 
becerilere sahip çalışanları çekmek 
suretiyle nitelikli işgücünün de ye-
rini alma potansiyeli taşımaktadır 
(Degryse, 2016: 36; Eichhorst ve Rin-
ne, 2017: 1).  

Mikro işlerde çalışanlar Goog-
le, Amazon veya Twitter gibi büyük 
işletmeler tarafından çok büyük 
miktardaki veriyi gerçek zamanlı 
olarak denetlemek, sınıflandırmak, 
filtrelemek ve kodlamakla görev-
lendirilen ve algoritmaların arka-
sına gizlenmiş ordular gibidir. Bu 
ordunun üyeleri, mikro işleri dün-
yanın neresinden olursa olsun bir 
bilgisayar ve internet bağlantısı 
aracılığıyla yerine getirilebilen “veri 
müstahdemleri” ve hatta “dijital 
forsa” olarak anılmaktadır (Degry-
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se, 2016: 36-37; Cherry, 2009: 1110). 
Bu konuda Amazon Mekanik Türk 
(AMT) tipik bir örnek oluşturmak-
tadır. AMT, forumlardaki resimlerin 
denetimi, ses veya video dosyala-
rının sınıflandırılması, arama mo-
torlarındaki çeşitli görevlerin ye-
rine getirilmesi gibi henüz yazılım 
sistemlerinin birebir insan aklının 
yerini alamadığı basit işlerin gö-
rülmesi için çoğunlukla niteliksiz 
çalışanlar ile operatörler arasında 
bağlantı kurmak üzere tasarlanmış 
bir uygulamadır. Bütün dünyada 
AMT çalışanları, sipariş gelmesi için 
bilgisayarları başında beklemek-
te, fiyatlar açık artırma ile belirlen-
mekte ve müşteriler yapılan işten 
memnun kalırsa parça başına üc-
ret ödenmektedir. Çünkü Amazon, 
müşterilerin ödeme yapmak isteyip 
istemediklerine karar vermelerine 
izin vermektedir. Bununla güdü-
len amaç, müşterilerin standartları 
belirlemesine olanak tanımaktır. 
Bunun sonucunda çalışanlara plat-
form tarafından puan verilmekte ve 
görevi almak için başvurduklarında 
puanları görüntülenmektedir. Bir 
başka tipik örnek, yalnız platfor-
mun onayından geçmiş ve mesleki 
referanslara sahip kendi hesabına 
çalışan profesyonellere (freelan-
cer) açık olan PeoplePerHour gibi 
platformlardır. Bu tür platformlar-
da çalışanlar günlük veya saatlik 
ücretlerini duyurmakta ve işgücü 
talep edenler de profillerine ve fiyat-
lara göre seçim yapmaktadır (Valen-
duc ve Vendramin, 2017: 130) 

 2.3. İsteğe Bağlı Çalışma
Yerel düzeyde yerine getirilebilen 

somut görev ve hizmetler için kit-
le çalışması gig işlerden oluşmakla 
birlikte, işin görüldüğü ortam sa-
nal değildir. TaskRabbit ve Uber bu 
türe uygundur (Valenduc ve Vend-
ramin, 2017: 130). Görevlerin konu-
ma-duyarlı uygulamalar aracılığıyla 
belirli bir coğrafi alandaki kişilere 
dağıtıldığı “isteğe-bağlı çalışma” da 
nitelik yönünden türdeş değildir. 
Uygulamaların bir kısmı, bebek ve 
evcil hayvan bakıcılığı, temizlik ve 
ayak işleri ile ev onarımı gibi fazla 
nitelik gerektirmeyen faaliyetler için 
arz ve talebi eşleştirirken, bir kısmı 
da şoförlük hatta yasal hizmetler 
veya danışmanlık gibi çeşitli büro 
işlerinden oluşan daha uzmanlaş-
mış hizmetler sunmaktadır. Bazı 
uygulamalar ise aynı türdeki hiz-
metleri farklılaştırabilmektedir. Ör-
neğin, profesyonel sürücüler veya 
kendi işi için gidip gelirken başka-
larına şoförlük hizmeti de sunanlar 
gibi farklı çalışan gruplarına erişim 
sağlayarak, ulaşım hizmetinin yük-
sek veya daha düşük fiyattan sunul-
masına olanak tanıyan uygulamalar 
bulunmaktadır. Bu nedenle görevle-
rin niteliği ve karmaşıklık derecesi, 
kitle çalışması platformları arasında 
ve aynı platformda bile önemli ölçü-
de değişebilmektedir (Berg ve diğer-
leri, 2018: XV; De Stefano, 2016: 3). 

Dijital teknolojiler kullanılarak 
ve platformlar aracılığıyla yaratılan 
gig işler, işgücü piyasasında küre-
selleşmeyle birlikte ortaya çıkan 
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kutuplaşma eğiliminin sürdüğünü 
göstermektedir. Dijital işletmeler 
açısından gig işlerin yararı; teknolo-
jik yenilikler ve atipik iş ilişkilerinin 
sunduğu üstünlükleri bir araya ge-
tirmesidir (Hannah ve Land-Kazla-
uskas, 2019: 1). 

İş ilişkilerinin atipik niteliği, çok 
çeşitli sözleşmelerle düzenlenmeye 
açık hale getirilmiş olmasından kay-
naklanmaktadır. Bu anlamda, atipik 
iş ilişkileri belirsiz süreli iş sözleş-
meleriyle tam gün çalışmaya dayalı 
tipik iş ilişkilerinden uzaklaşmayı 
temsil etmekte ve atipik iş sözleş-
meleri, esnek çalışma biçiminin un-
surlarından birini oluşturmaktadır. 
Atipik iş ilişkileri, küresel rekabette 
işletmelere işlem ve işgücü maliyet-
lerinin azaltılması, dalgalanan talep 
karşısında sayısal esneklik sağlan-
ması gibi üstünlükler sunmaktadır. 

Gig işler de atipik çalışmanın 
bir türüdür. Bununla birlikte, dijital 
teknolojilere içkin olan esneklik ile-
ri sürülerek gig işleri de kapsayan 
yeni bir esnek çalışma biçimi geliş-
tirilmektedir. Bu yeni çalışma biçi-
mi, küreselleşmeyle güç kazanan 
esneklik ve kuralsızlaştırma yak-
laşımlarının da katkısıyla işletme-
de ücretli çalışmayı geri plana iten 
dijital/sanal çalışmadır. Günümüz-
de hem endüstriyel üretim, hem de 
hizmetlerin çoğu hala yüz yüze ve 
çevrimiçi faaliyetlerin bileşiminden 
oluşan karma bir yöntemi gerektirse 
de bu yeni esnek çalışma biçimi, yeni 
standart olmaya adaydır (Valenduc 
ve Vendramin, 2016: 10).    

 2.4. Dijital/Sanal Çalışma 
Dijitalleşme ile esnek çalışma-

dan, dijital/sanal çalışmaya doğru 
geçilmektedir. Atipik çalışma tür-
lerinin teknolojiyle ilişkisi araştı-
rıldığında, bilgi teknolojisi esneklik 
özelliğiyle ön plana çıkmaktadır. 
Bilgi teknolojisinin esnek çalışma-
yı kolaylaştırıcı rolü, 1990’lı yıllarda 
çoğalmaya başlayan atipik çalışma 
türlerinde somutlaşmış ve özellikle 
uzaktan çalışma olanağı sağlayan 
tele-çalışma üzerinde durulmuş-
tur. Teknolojinin esnek çalışmaya 
katkısı, asıl yeni türde bağımlılık 
ilişkilerine yol açtığı için önem ka-
zanmıştır. Yeni bağımlılık ilişkileri-
nin, işletmeler arasında geçici ola-
rak görevlendirme (secondment), 
dış kaynaklardan yararlanma ve iş 
sözleşmelerini ticari sözleşmelerle 
değiştirme (job detachment) ve 
kendi hesabına (freelance) çalıştır-
ma, kendi hesabına (self-employed) 
çalışana taşeronluk verme, ücretli 
çalışma ve kendi hesabına çalışma 
(self-employed) arasında bir statü-
de çalıştırma ile çağrı üzerine çalış-
tırma gibi birçok türü vardır. Bu tür 
ilişkiler, çalışanın hukuksal statü-
sünün belirsizleştiğini göstermek-
tedir. Bu belirsizlik, işin/çalışmanın 
anlamı ve giderek iş ilişkisini de-
ğişime uğratmıştır. Dijitalleşme bu 
değişimleri desteklerken, esnek 
çalışma daha geniş kapsamlı olan 
“sanal çalışma” başlığı altında yeni 
bir sınıflandırmaya tabi tutulmuştur 
(Valenduc ve Vendramin, 2017: 129).  

Sanal çalışma kavramı daha çok 
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dijital ekonomide çalışmanın özgün 
yanlarını vurgulamak üzere kulla-
nılmaktadır. Buna göre, dijital tekno-
lojiler sayesinde küresel düzeyde dış 
kaynaklara yöneltilmesi kolay olan 
ve karakterlerin algoritmik tasarımı 
ile işlenmesine dayanan “çevrimiçi 
ve ağ bağlantılı görevler” sanal çalış-
madır. Bununla birlikte, sanal çalış-
ma türev bir kavram olarak internet, 
bilgisayar veya bilgi teknolojisine 
dayalı araçlar kullanılarak evde veya 
halka açık alanlar gibi geleneksel 
olmayan/sanal ortamlarda yapılan 
kısmen veya tamamen yeni bütün 
çalışmaları kapsamaktadır (Valen-
duc ve Vendramin, 2016: 10, 29). 

Dijital teknolojiler çalışmanın ya-
pıldığı yerin sınırlarını değiştirirken, 
salt ücretli değil, aynı zamanda üc-
retsiz dijital/sanal emek türlerinin 
de ortaya çıkmasına neden olmuş-
tur. Bir başka deyişle, dijitalleşmenin 
etkisiyle mal ve hizmetlerin üretim 
ve tüketim süreciyle bağlantılı ola-
rak yeni “ücretsiz emek” türleri 
doğmuştur (Valenduc ve Vendra-
min, 2017: 131). Ücretsiz emek, sanal 
çalışmanın ilginç bir özelliğidir ve 
“tüketici emeği” olarak da anılmak-
tadır. Tüketim sırasında kişisel ve-
rilerini giren tüketiciler, daha sonra 
bu verilerin bir maden gibi kazılarak 
ortaya çıkarılmasına, paraya çevril-
mesine ve alınıp satılmasına olanak 
tanıyarak sunulan hizmetlere değer 
katmış olmaktadır. İnternet orta-
mındaki ücretsiz emek hem gönüllü 
olarak sunulan, yani ekonomik bir 
bedel karşılığında olmayan, hem de 

eğlenceli ve yararlı olan site oluştur-
ma, yazılım paketlerinde değişiklik 
yapma, elektronik posta listelerini 
okuma ve bu listelere katılma ile sa-
nal alanlar oluşturma gibi faaliyetle-
ri içermektedir. Buradan hareketle 
sanal çalışma, ücretli ya da ücretsiz 
emek tarafından dijital teknolojiler 
ile telekomünikasyon teknolojileri-
nin bir bileşimi kullanılarak yürü-
tülen ve/veya dijital medyaya içerik 
üretmeye yarayan çalışma olarak 
tanımlanabilmektedir (Webster ve 
Randle, 2016: 5, 7). 

2.5. İş İlişkisinin Yeniden 
Yapılanması
Dijital işletmelerin işleri küçük 

parçalara ayırması, “iş/çalışma” (bir 
işe ve getirilerine bağlı olan ve for-
mel bir iş sözleşmesinin kapsadığı 
faaliyetler) ve işin yapıldığı “mekan” 
(işyeri) ile ilgili geleneksel tasarımı 
zayıflatmıştır. Gerçekten, işyeri kav-
ramı kitle platformları için artık öne-
mini yitirmiştir. Bunun gibi, iş süresi 
kavramı da tehdit altındadır. Buna 
örnek oluşturan kitle çalışmasından 
başka sanal çalışma türleri de vardır. 
Bunlardan biri olan dijital göçebelik-
te, çalışan birden çok işyerine tabi ve 
işyerleri arasında hareketli olsa da 
işletme ağında dijital olarak her an 
hazır bulunabilmektedir (Puligna-
no, 2019: 19; Valenduc ve Vendramin, 
2017: 131). 

Bir başka sanal çalışma türü olan 
platform aracılığıyla çağrı üzerine 
çalışmada iş süresi (ve dolayısıyla 
ücret miktarı) tamamen işverenin 
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takdirine bırakılmış bulunmaktadır 
(Valenduc ve Vendramin, 2017: 131). 
Bu anlamda, sanal çalışma zaman ve 
mekânın, mesleki ve özel yaşamın, 
çalışma ve boş zamanın sınırlarının 
belirsizleşmesi ile kendini göster-
mektedir (Valenduc ve Vendramin, 
2016: 10).  

Sanal çalışma dijital araçlarla za-
man ve mekâna bağlı kalınmaksızın 
yapılan bütün çalışma türlerini kap-
sarken, iş ilişkileri genellikle bu yeni 
çalışma türleriyle birlikte yeniden 
yapılanmaktadır. Bir başka deyişle, 
bilgi teknolojilerinin olanak tanıdığı 
esneklikten, sanal çalışmaya geçiş-
te iş ilişkisinin yeniden yapılanması 
yeni çalışma türlerini de etkisi altına 
alacak biçimde gerçekleşmektedir 
(Valenduc ve Vendramin, 2016: 29; 
Valenduc ve Vendramin, 2017: 132). 
Dijital çalışmanın atipik iş ilişkisi 
olarak tasarlanabilmesi bağımlı ça-
lışma ile kendi hesabına çalışma 
arasında kalan yeni karma çalışma 
türlerinin ortaya çıkmasına neden 
olmaktadır (Chesalina, 2017: 2; Ilsøe, 
2017: 335). Böylece kısmen yeni sa-
yılabilecek esnek çalışma türlerine 
dijital teknolojileri, geleneksel ol-
mayan işyerleri ile çok çeşitli söz-
leşmeleri bir araya getiren yenileri 
eklenmektedir. Öyle ki dijital tekno-
lojilere içkin olan esneklik, çalışma 
koşullarını daha önce hayal bile 
edilemeyecek kadar esnekleştir-
mektedir (Valenduc ve Vendramin, 
2016: 10, 29). Bu nedenle, kökleri 
1990’larda çeşitlenmeye başlayan 
atipik çalışmada da olsa sanal çalış-

ma esnekliğin geleneksel analizinin 
ve üzerinde uzlaşılmış çerçevesinin 
çok ötesine geçmektedir (Valenduc 
ve Vendramin, 2017: 132)   

2.6. Sözleşmesiz Çalışma 
Dijitalleşme sürecinde, sürekli 

ve tam süreli geleneksel iş ilişkisi-
nin dayanaklarını reddetme eğilimi 
güç kazanarak sürmektedir. Ge-
rekçe olarak da dijital platformlar 
üzerinden kurulan ilişkinin işin de-
netlenmesi gibi bütün gereklerinin 
teknoloji sayesinde uzaktan yeri-
ne getirilebilmesi gösterilmekte-
dir (Degryse, 2016: 38). Dolayısıyla 
platform (ve onu kullanan işletme) 
ile hizmet sağlayıcı (çalışan) arasın-
da bir iş ilişkisi yoktur. Sözleşme-
siz çalışma ilişkisi çalışan ile işleri 
dağıtan, işin karşılığında ödemeyi 
hesaplayan ve ödeme makbuzunu 
hazırlayan algoritma arasında ku-
rulmaktadır. Geleneksel anlamda 
bir iş sözleşmesi ve hatta gerçek bir 
işveren de bulunmamaktadır. Bu-
nun yerine, hizmet sunmak isteyen-
lerin platformun sunduğu koşulları 
bir tıklamayla onaylaması yeterli 
olmaktadır. Kaldı ki platformun ko-
şullarını aynen kabul etmek ya da 
tamamen vazgeçmek dışında, daha 
adil çalışma koşulları için pazarlık 
etmek gibi bir seçenek bulunma-
maktadır (Degryse, 2017: 6; Degryse, 
2016: 10).  

Platformlar, istihdamın sözleş-
mesiz (a-contractual) gerçekleştiği 
ve çalışma koşulları açısından bü-
yük riskler barındıran ultra esnek 
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bir işgücü piyasası katmanı yarat-
maktadır. İşgücü piyasasının bu 
katmanında platform çalışanlarını 
korumak üzere hazırlanmış yasalar 
bulunmadığından ne iş sözleşmesi, 
ne ücret ve iş süresine ilişkin dü-
zenlemeler ne de işyerine, eğitime, 
sendikal örgütlenmeye veya toplu 
eyleme ilişkin ilke ve kurallar vardır. 
Bu durumda, çalışanlar hesaplarının 
platform yöneticisi tarafından önce-
den bildirilmeksizin veya bir usule 
uyulmaksızın aniden devre dışı bı-
rakıldığını görebilecektir. Çalışanın 
haksız olarak işten çıkarıldığını iddia 
etmesi halinde kanıtlaması gereke-
cek, ancak enformel çalışmayı kendi 
tercih ettiği (!) için yaptığı işi bildir-
mesi olanaksız olacaktır (Degryse, 
2016: 35). 

Bu iş organizasyonu modeli-
ni en iyi anlatan, bir kitle çalışması 
platformu (CrowdFlower) yönetici-
sinin sözleridir: “İnternetten önce, 
birini bulmak, on dakika boyunca 
oturmasını ve sizin için çalışmasını 
sağlamak ve on dakikanın sonunda 
işten çıkarmak gerçekten zor 
olurdu. Ancak teknoloji sayesinde 
onları hem kolayca bulabilir, hem 
çok az para ödeyebilir, hem de ihti-
yacınız kalmadığında onlardan kur-
tulabilirsiniz” (De Stefano, 2016: 4).

Diğer yandan, kitle platformla-
rı genellikle görülecek işin miktarı, 
programlaması ve yeri konusunda 
bağımsızlık ve esneklik vadederek 
çalışanları çekmeye çalışmaktadır. 
Bu tür vaatlerin çekiciliğine kapıla-
rak platformlarda “ortak” adı altında 

bağımsız statüde çalışmayı kabul 
edenlerin sayısı da her geçen gün 
artmaktadır (Berg ve diğerleri, 2018: 
36, 49). Gerçekten sözleşmesiz çalış-
ma, son derece hızlı bir biçimde ya-
yılmaktadır. On binlerce yeni kendi 
hesabına (freelance) çalışan her gün 
Upwork, Uber veya Airbnb’ye kay-
dolmaktadır (Degryse, 2016: 35.). 

2.7. Sahte Kendi Hesabına Çalış-
ma
Platformlar kendilerini işveren 

olarak değil, salt piyasa işlemlerini 
kolaylaştıran bir aracı olarak tanı-
tırken, çalışanları da kendi hesabına 
çalışan olarak kabul etmektedir. Bu 
anlamda, platformların belki de en 
radikal etkisi, geleneksel iş ilişkisine 
dayanan çalışmanın, kendi hesabı-
na çalışmaya dönüşmesine olanak 
tanımalarıdır. Bununla birlikte, plat-
formların ekonomik yönden ba-
ğımlı olduklarını gösteren doğrudan 
ve dolaylı denetim mekanizmaları 
kullanmasına rağmen işçi statü-
sünde kabul etmediği dijital çalı-
şanları, “geleneksel” kendi hesabına 
çalışanlardan ayıran birçok özellik 
vardır. Buna karşılık platformların iş 
ilişkisinden kaçınma stratejisi izle-
meleri, “sahte” kendi hesabına çalı-
şan (bogus self-employment) sayı-
sını artırmaktadır (Chesalina, 2017: 
2-4; Drahokoupil ve Fabo, 2016:  4; 
Todoli´-Signes, 2017: 194-195; Eich-
horst ve diğerleri, 2016: 3, 10). Uber 
ve başka birçok platformun çalışan-
lar için “ortaklar” gibi üstü örtük ifa-
deleri yaygın olarak kullanması da 
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uzun zamandır bilinen sahte kendi 
hesabına çalışmanın tipik bir işareti 
olarak görülmektedir (Drahokoupil 
ve Fabo, 2016: 4).     

Platformlar çalışanlarını kendi 
hesabına çalışan olarak sınıflandır-
mak suretiyle asgari ücret, sendikal 
örgütlenme ve toplu pazarlık, ay-
rımcılığa karşı koruma ve benzeri 
haklara ilişkin yasal yükümlülük-
lerden kurtulmayı amaçlamaktadır 
(Berg ve diğerleri, 2018: 49). Çoğu 
hukuk sisteminde çalışmaya ilişkin 
temel haklar işçi statüsünde çalı-
şanlarla sınırlandırıldığı için bağım-
sız statüdeki platform çalışanları 
tümüyle korumadan yoksun kal-
maktadır. Bu sorun, özellikle geliş-
miş ülkelerde yoğun tartışmaların 
ve davaların konusunu oluşturmak-
tadır. 2016 itibariyle ABD’de platform 
işçilerinin kendi hesabına çalışan 
olarak sınıflandırılmasının hatalı ol-
duğu iddiasıyla yüzlerce dava açıl-
mıştır. Avrupa çapında da platform-
lar ile çalışanlar arasındaki ilişkinin 
bağımlılığa dayanıp dayanmadığı ve 
taraflar arasında ne tür bir bağımlı-
lık oluştuğu konusunda görüş birliği 
yoktur. Bununla birlikte, 2016’da İn-
giltere’deki bir iş mahkemesi aldığı 
kararla, Uber’in sürücülerinin kendi 
hesabına çalışanlar değil, asgari üc-
ret, hastalık ödeneği ve ücretli hafta 
tatili hakkına sahip düzenli çalışan 
işçiler olduğuna hükmetmiştir. An-
cak birçok Avrupa ülkesinde, plat-
form çalışanları kendi hesabına 
çalışan olarak kabul edilmektedir 
(Kilhoffer, ve diğerleri, 2017: 24; De 

Groen ve diğerleri, 2017: 45-46). 

2.8. Dijital Eğretilik
Platformlar, istihdamın giderek 

eğreti hale gelmesine neden olmak-
tadır (Chesalina, 2017: 4; Drahokoupil 
ve Fabo, 2016: 4). Eğretilik, ücretli ve 
kendi hesabına çalışma arasındaki 
sınırın belirsizleşmesinden kaynak-
lanmaktadır. Böylece girişimcilik 
riskleri çalışanlara aktarılmaktadır 
(Degryse, 2016: 35). Platform ekono-
misi de çalışanlara risk aktarımını 
içermekte, çoğu zaman risklerin iki 
taraflı olmadığı sanal çalışma türleri, 
eğreti çalışma koşulları ile belirgin-
leşmektedir. Bu durum, sosyal poli-
tika için yeni meydan okumayı oluş-
turmakta ve “dijital eğretilik” olarak 
anılmaktadır (Eichhorst ve Rinne, 
2017: 7; Chesalina, 2017: 4; Briziarelli, 
2019: 824).

Dijital eğretilik, platform eko-
nomisi ile küreselleşmenin işgü-
cü piyasasında yarattığı eğilimler 
arasındaki yakın bağı bir kez daha 
gözler önüne sermektedir. Gerçek-
ten, sıfır saatlik sözleşmelerle, çağrı 
üzerine veya rastlantısal çalışma 
gibi esnek çalışma türlerine benzer 
biçimde, kitle çalışması ve isteğe 
bağlı çalışma gibi sanal çalışma tür-
lerinde de riskler işverenden işçilere 
aktarılmaktadır (De Stefano, 2016: 2; 
Chesalina, 2017: 4). Oysa sanal ça-
lışanlar, platform karşısında karını 
en üst düzeye çıkarmak üzere eşit 
pazarlık koşullarına sahip girişimci-
ler değil, aksine çok uzun bir sanal iş 
arayanlar listesinde birbirleri yeri-
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ne konabilir konumda olan işgücü-
dür. Bu nedenle, sanal çalışanların 
mevzuat ve yargı kararlarındaki işçi 
tanımına uymamaları, işçi olmak-
tan doğan risklerle karşı karşıya 
kalmadıkları anlamına gelmemek-
tedir (Todoli´-Signes, 2017: 32). Bu-
nunla birlikte, çevrimiçi işletmeler 
kendilerini işveren olarak değil, 
platformlar, ağlar, piyasalar veya 
aracılar olarak nitelendirmektedir. 
Bu yüzden çalışanların işsizlik, yaş-
lılık, iş kazası ve meslek hastalığı 
gibi sosyal güvenlik alanındaki risk-
ler karşısında kendi kendisini koru-
ması gerekmektedir (Degryse, 2016: 
35; Briziarelli, 2019: 824). 

Üstelik platform çalışanları-
nın kendilerini sürekli olarak çok 
çeşitli müşterilere “değerli mallar” 
(!) gibi tanıtmaları ve tek seferlik her 
bir görev için beğeniye sunmaları 
beklenmektedir. Sonuç olarak ça-
lışanlar salt müşteriler tarafından 
seçilmeyi bekleyen bir “katalog 
ürünü” (!) durumuna düşürülmekle 
kalmamakta, aynı zamanda eğre-
ti, itibarsız ve gelecek vadetmeyen 
bir istihdama da tutsak edilmek-
tedir (Drahokoupil ve Fabo, 2016: 
4). Gerçekten, platform ekonomisi 
işgücünü 7 gün ve 24 saat boyun-
ca neredeyse dünyanın her yerinde 
ulaşılabilir olan ve çok düşük üc-
ret düzeyinden çalışmaya hazır bir 
“kitle” haline getirmiştir (Degryse, 
2017: 2; Berg ve diğerleri, 2018: 5, 8). 
Anketler, platform çalışanları ara-
sında yaşanan “tabana doğru yarış” 
hakkında fikir vermektedir. 26 ya-

şındaki Filipinli bir sanal asistanın 
ifadesi şöyledir: “Önce saat ücretimi 
8 ABD doları olarak ayarlamıştım, 
çünkü bu önceki müşterimin bana 
ödediği miktardı. Ancak iş bulmakta 
oldukça zorlandım ve 4 dolara 
düşürdüm. Sanırım şu anda 3.50 
dolar olarak belirlemem gerekiyor. 
Yani, çok fazla davet almazsanız, 
beklentilerinizi azaltmaktan başka 
çareniz yok sanırım (Aloisi, 2016: 
671; Todoli´- Signes, 2017: 21; Graham, 
Hjorth ve Lehdonvirta, 2017: 145-
146).” 

2.9. Ücret
Platform çalışanları basit iş-

ler için düşük ücretler almaktadır. 
Örneğin, AMT gibi bazı çevrimiçi 
platformlarda, kullanıcılar 
genellikle bir resimdeki objeleri 
saptamak gibi görevleri çok düşük 
bir bedel (1 sent) karşılığında yerine 
getirmektedir. Bu bilgi, Uluslarara-
sı Çalışma Örgütü (UÇÖ) tarafından 
2017’de yayımlanan raporda da doğ-
rulanmıştır. Beş büyük platformun 
çalışma koşullarının incelendiği 
ankette katılımcılara olağan koşul-
larda bir haftada kitle çalışması için 
kaç saat harcadıkları ve ne kadar 
gelir elde ettikleri sorulmuştur. An-
cak kitle çalışması için harcanan 
zamanın tamamının ücret karşılığı 
ödenmediğinden, ankette “ücretli 
çalışma” ve “ücretsiz çalışma” için 
harcanan zaman arasında ayrım ya-
pılmıştır. Kitle çalışmasında çalışan-
ların salt ücretli çalışma yani, ücret 
karşılığı ödenen görevleri yerine ge-
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tirmek için zaman ayırması yeterli 
olmamaktadır. Aynı zamanda üc-
retsiz çalışma, yani görev/iş arama, 
aranan nitelikleri kazanma, çevri-
miçi forumlarda talep/ihtiyaç sahip-
lerini araştırma, istekte bulunanlar 
veya müşterilerle temasa geçme ve 
yorum bırakmanın yanı sıra, karşı-
lığı ödenmemiş/reddedilmiş görev-
ler/sonuç olarak teslim edilmemiş 
görevler için de zaman harcaması 
gerekmektedir. Bu ayrıma dayanı-
larak, saatlik ücret gelirine ilişkin iki 
tür hesaplama yapılmaktadır. Birin-
de salt ücretli çalışma için harcanan 
süre, diğerinde ise ücretli ve ücret-
siz çalışma için harcanan toplam 
süre dikkate alınarak elde edilen 
gelir hesaplanmıştır. Buna göre, salt 
ücretli çalışma dikkate alındığında 
bir çalışan saatte ortalama 4,43 ABD 
doları gelir elde ederken, ücretli ve 
ücretsiz çalışma birlikte dikkate 
alındığında saat başına ortalama 
gelirin 3,29 ABD dolarına düştüğü 
görülmüştür (Berg ve diğerleri, 2018: 
49). 

Platformlar dikkate alındığın-
da, ücretli çalışma için harcanan 
zamana göre çalışanların saat başı-
na 2,65 ABD doları (CrowdFlower) ile 
8,51 ABD doları (AMT USA) arasın-
da gelir elde ettiği hesaplanmıştır. 
Ücretsiz çalışma için harcanan za-
mana göre hesaplandığında ise, or-
talama gelirin düştüğü ve 1,95 ABD 
doları (CrowdFlower) ile 6,54 ABD 
doları (AMT USA) arasında oluştu-
ğu görülmüştür. Ülkeler dikkate 
alındığında ise 2017 yılında Ame-

rikalı kitle çalışanlarının AMT’deki 
ortalama (ücretli ve ücretsiz ça-
lışma için harcanan zaman ayrımı 
yapılmaksızın) gelirlerinin 2015’e 
kıyasla daha yüksek, buna karşılık, 
Hintli işçilerin AMT’deki ortalama 
gelirlerinin, 2017’de 2015’e kıyasla 
daha düşük olduğu belirlenmiştir. 
CrowdFlower’daki çalışanlar için 
de salt ücretli çalışmaya harcanan 
zamana göre gelir hesaplandığın-
da 2015 yılında daha yüksek olduğu 
görülmüştür. Ayrıca UÇÖ’nün yap-
tığı araştırmanın bulgularına göre, 
çalışanların önemli bir bölümünün 
geliri yerel asgari ücretten düşüktür. 
Örneğin, salt ücretli çalışma dikkate 
alındığında 2017’de AMT’de Ameri-
kalı işçilerin yaklaşık yüzde 48’i, 7,25 
ABD doları olan federal asgari ücret-
ten daha az gelir elde etmekte ve salt 
ücretsiz çalışma hesaplandığında 
ise bu oran yüzde 64’e yükselmek-
tedir (Berg ve diğerleri, 2018: 50). 

AMT’de iki yıl boyunca yakla-
şık 2.500 çalışanın günlük verilerini 
izleyen bir eklenti üzerinden yapı-
lan araştırmada, ücretsiz çalışma 
hesaba katıldığında, medyan saat 
ücretinin 2 ABD doları ve ortalama 
saat ücretinin de 3,13 ABD doları ol-
duğu saptanmıştır. Araştırma ayrı-
ca, çalışanların yalnız yüzde 4’ünün 
saatte 7,25 ABD dolarının üzerinde 
gelir ettiğini, geri kalanların ise ge-
lir düzeyinin asgari ücretin altında 
kaldığını ortaya çıkarmıştır. Alman 
platform Clickworker, saatlik ücret 
düzeyini ortalama 9 ABD doları ola-
rak ilan etmiştir. Bu, 1 Ocak 2017’den 
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itibaren uygulanan 8,84 Avro’luk sa-
atlik asgari ücreti karşılamaktadır. 
Ancak ankete göre, Clickworker’da-
ki ortalama ücret düzeyi, ücretli ça-
lışma için saatte 4,6 ABD dolarıdır. 
Ankete katılan Clickworker’ların 
yalnız yüzde 11’i ücretli çalışmanın 
her bir saati için 9 ABD doları veya 
daha fazla kazandığını bildirmiştir; 
hem ücretli, hem de ücretsiz çalışma 
hesaba katılırsa, bu oran yüzde 7’ye 
düşmektedir(Berg ve diğerleri, 2018: 
50). Çoğu platform çalışanı düzenli 
gelirlerini artırmak için platformları 
kullanıyor gibi görünse de AB’de 
platformların bir milyonu aşan çalı-
şanın asıl gelir kaynağı olduğu öngö-
rülmektedir (Drahokoupil ve Jepsen, 
2017: 105). 

2.10. Sendikal Örgütlenme 
Platform ekonomisinde işlerin ve 

iş ilişkilerinin uğradığı değişim ne-
deniyle sosyal tarafların geleneksel 
rollerini sürdürebilmesi kolay değil-
dir. Her şeyden önce, platform çalı-
şanlarının sendikal örgütlenmesinin 
önünde pekçok güçlük vardır. Bun-
ların başında, dijital çalışmanın işin 
bir işyerine bağlı olmaksızın görü-
lebilmesi ve işçi-işveren ayrımının 
belirsizleşmesinden doğan atipik 
niteliği gelmektedir (Akgüç, Beb-
lavy ve Kilhoffer, 2018: 14). Bundan 
dolayı gig işlerde çalışanların sendi-
kal hakları çoğu ülkede son derece 
tartışmalıdır (Aloisi, 216: 679). Kendi 
hesabına çalışanlar olarak işçi sen-
dikaları tarafından temsil edileme-
mekte ve toplu iş sözleşmelerinin 

kapsamı dışında tutulmaktadırlar 
(Akgüç ve diğerleri, 2018: 6). Bu ko-
nuda Fransa bir istisna oluşturmak-
tadır. 8 Ağustos 2016 tarihli Yasa ile 
platform çalışanlarının sendikal ör-
gütlenme ve toplu eylem haklarına 
sahip oldukları açıkça kabul edil-
miştir. İsviçre’de ise 2017’de plat-
form işçilerinin ilk protesto eylemi, 
ülkenin en büyük sendikası olan 
Unia’nın desteğiyle başarıya ulaş-
mıştır; kuryelerin çalışma koşulları 
iyileştirilmiştir ve artık kendi he-
sabına çalışan kabul edilmemekte-
dirler (Vandaele, 2018: 10, 15). Ayrıca 
UÇÖ’nün 87 ve 98 sayılı sözleşme-
lerinden, Avrupa Sosyal Şartı’nın 6. 
maddesine kadar çalışmaya ilişkin 
çeşitli düzenlemelerde temel ilke 
olarak kendi hesabına çalışanların 
örgütlenme özgürlüğü ve toplu pa-
zarlık hakkı dâhil sendikal hakları 
açıkça tanınmıştır (Countouris ve De 
Stefano, 2019: 38). 

Platform ekonomisinde atipik 
çalışanların sendikaya üye olma 
eğiliminin düşük olması bir başka 
güçlüktür. Küreselleşmeyle birlik-
te yaygınlaşan atipik çalışmanın iş 
güvencesi içermediği için çalışanları 
sendikalardan uzaklaştırdığı bilin-
mektedir. Ancak iş güvencesizliği-
ne, atipik çalışanların dağınık halde 
olması ve işgücü devrinin yüksek-
liği gibi platform ekonomisine özgü 
güçlükler de eklenmiştir. Benzer 
biçimde çeşitli ülkelerden platform 
çalışanlarının eğilimlerini belirle-
mek için yapılan görüşmelerde ilginç 
bulgulara ulaşılmıştır. Bu görüşme-
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ler sırasında çalışanlar örgütlenme 
toplantılarına katılmak yerine, ge-
lirlerini artırmak için başka bir gö-
revi tamamlamaya zaman ayırmayı 
tercih ettiklerini belirtmişlerdir (Ak-
güç, ve diğerleri, 2018: 6, 14; Kilhoffer 
ve diğerleri, 2017: 28).   

Bu bağlamda, plaform çalışan-
larının sendikaya üyeliğin yararları 
hakkında bilgi ve deneyim eksik-
liği örgütlenmenin önündeki en 
büyük güçlüktür (Akgüç ve diğer-
leri, 2018: 14). Gerçekten, platform 
çalışanları ve gig işlerde çalışanlara 
ilişkin yasal kısıtlamalardan kay-
naklanan örgütlenme güçlükleri, 
dijital işgücü piyasalarının yalıtıl-
mış yapısıyla daha da artmakta-
dır. Çalışanlar genellikle bağımsız 
ve bağlantısız, tek başlarına, geniş 
bir coğrafyaya dağılmış ve birbirle-
riyle doğrudan rekabet halindedir. 
Ayrıca gig işler çok kısa süreli veya 
çok küçük bir görevin tamamlan-
masına bağlı olduğu için çevrimiçi 
emek platformlarının işgücü devri 
çok yüksektir. Çalışanların değişik 
sektörlerde çeşitli “gig” işlere uzun 
süre kalma niyeti taşımadan girme-
si ve çıkması, ortak çıkarlara dayalı 
bir topluluk oluşturma eğilimlerini 
zayıflatmaktadır. Bu tür özellik-
ler çalışanların bulunmasını, ula-
şılmasını ve üye kaydedilmesini 
güçleştirebileceği için örgütlenme 
çabalarını kısıtlamaktadır (Johns-
ton ve Land-Kazlauskas, 2019: 3-4). 

2.11. Sosyal Güvenlik
Dijital çalışma salt iş hukuku de-

ğil, aynı zamanda sosyal güvenlik 
hukuku açısından da riskleri bera-
berinde getirmektedir. Sisteme dâhil 
olamadıklarından çalışanlar sosyal 
güvenlikten büyük ölçüde yoksun 
kaldıkları gibi, sosyal güvenlik sis-
temlerinin mali yönden sürdürüle-
bilirliği de güçleşmektedir.

Sosyal güvenlik sistemleri, is-
tikrarlı ve belirsiz süreli tipik iş 
ilişkisine göre tasarlanmıştır. Kısmi 
süreli veya geçici çalışanlar, gelir 
ve asgari prim koşullarını yerine 
getirdikleri sürece tipik çalışanlarla 
aynı koşullarda sigortadan yarar-
lanmaktadır. Ancak formel olarak 
kendi hesabına çalışan veya işçi 
statüsünde olsalar bile, salt belirli 
görevler için yapılan çok kısa süreli 
sözleşmelerle (gig işlerde) çalışan-
ların prime dayalı sigorta sisteminin 
gereklerini karşılamaları kolay de-
ğildir (OECD, 2018: 2).

Bu anlamda, görünürde kendi 
hesabına çalışan, gerçekte ise 
başkasına bağımlı olan bu kişileri 
sisteme dâhil etmek güç, hatta ola-
naksızdır. Her şeyden önce, işveren 
primlerinden kimin sorumlu olması 
gerektiği belli değildir. Kendi hesa-
bına çalışanların hem işveren, hem 
de çalışan primini ödemesi çoğunun 
gelirleri düşük düzeyde olduğundan 
gerçekçi değildir. Örneğin, Fransa’da 
kendi hesabına çalışan dört kişiden 
biri yılda 12.000 Avro’dan az ka-
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zanmaktadır. Bununla birlikte, bu 
tür çalışanlara prim desteği veril-
mesinin hatalı olacağı ve adaletsiz-
liğe yol açacağı ileri sürülmektedir. 
Ayrıca gelir düzeyleri düşük olduğu 
için yaşlılık aylığı gibi uzun dönemli 
sigorta dallarının primlerini ödeme 
güçlüğü çekeceklerdir (OECD, 2018: 
2).  

Kendi hesabına çalışanların ge-
lirleri hem yetersiz hem de istik-
rarsızdır. İşin görülmesi ile ödeme 
arasında uzun süreli gecikmeler 
yaşanabilmekte veya talepteki dal-
galanmalar nedeniyle düzenli ara-
lıklarla ödeme yapılamamaktadır. 
Bu nedenle, primler (ve haklar) yıllık 
temelde belirlenmiş olsa bile, ka-
tılımcılar kötü geçen yıllarda öde-
me yapmakta zorlanabilmektedir 
(OECD, 2018: 3).

Çalışanların sosyal güvenlikten 
yoksun kalması, dijital çalışmanın ya 
da kitle çalışmasının “asıl iş” olması 
halinde daha büyük bir sorun oluş-
turmaktadır. Başta yaşlılık olmak 
üzere, diğer sosyal güvenlik dalları 
için prim ödeme kapsam ve kapa-
sitesi sınırlı kalmaktadır (Chesalina, 
2017: 5). 

Kendi hesabına çalışanlar için 
sigorta dalları arasında en az ya-
rarlanılabilen işsizlik sigortasıdır. 
İşten çıkarıldıklarını kanıtlamaları 
gerektiğinde, bunu doğrulayacak 
işverenleri yoktur. Bu nedenle, irade 
dışı işsiz olup olmadıklarının anlaşıl-
ması güçtür. İş arama çabalarının iz-
lenmesi de tipik çalışanlardan daha 
zordur. Kendi hesabına çalışanlar 

düzenli gelir elde edemediğinden 
gelir testi ile yardımlara uygun olup 
olmadıklarının saptanması güçtür 
(OECD, 2018: 3). 

Bu koşullar altında dijitalleşme, 
primli sosyal güvenlik programla-
rının mali yönden sürdürebilirliğini 
güçleştirmektedir. Ayrıca sosyal gü-
venlik sistemine düzenli çalışanlar 
için prim ödeyen işletmeler ile kendi 
hesabına çalışanları tercih eden ve 
kendilerini işveren olarak görmeyen 
platform işletmeler arasında sosyal 
sigorta yükümlülüklerini işçiye ak-
tarmaya dayalı bir haksız rekabet 
ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla ken-
di hesabına çalışmanın artışı, ilke 
olarak sosyal güvenlik sistemini za-
yıflatabilecektir (Chesalina, 2017: 3).

2.12. Dijital Sosyal Güvenlik Sis-
temi
Dijitalleşme, sosyal güvenlik 

sisteminin yararına kullanılabile-
cektir. UÇÖ istihdam departmanı 
tarafından yapılan bir çalışmada 
“Dijital Sosyal Güvenlik (DSG)” sis-
temi, esnek ve uygulanabilir bir sis-
tem olarak sunulmuştur. Platform 
çalışanlarının kişisel DSG hesabına, 
kararlaştırılan ücretin sabit bir oranı 
otomatik olarak ödenebilecektir. Bu 
oran, ücretin üzerine eklenebilecek 
veya ücretten kesinti yapılabilecek 
ya da her ikisinin karışımından olu-
şabilecektir. Bu basit “kazandığın 
kadar öde mekanizması”, ayda bir 
kere DSG hesaplarından ülkeden 
ülkeye öteki ulusal sosyal güvenlik 
sistemlerine de aktarılabilecektir. 
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İstenirse, ikamet yerine veya uyruk-
luğa göre aktarma yapılabilecektir. 
DSG primlerinin farklı sigortalara 
nasıl dağıtılacağına karar verilme-
si ve buna karşılık gelen edimlerin 
karşılanması gibi sorunlar da var 
olan yapılar içerisinde çözülebile-
cektir. DSG hesap sistemi, UÇÖ veya 
Dünya Bankası gibi uluslararası bir 
kuruluş tarafından yönetilebilecek-
tir. Böylece, bütün sigortalılar ve 
sosyal güvenlik sistemleri arasında 
işlem temelinde sağlanması 
olanaksız olan doğrudan eşgüdüm 
sağlamanın yerini, platformlardaki 
otomatik mekanizmanın alması çö-
züm önerisi olarak sunulmaktadır 
(Weber, 2018: 3).

2.13. Robotların Vergilendirilme-
si
Bir başka öneri, robotların “vergi-

lendirilmesi” ve elde edilecek gelirin 
robotlaşma nedeniyle işsiz kalanla-
rın eğitimi ve yeniden istihdamı için 
kullanılmasıdır. Avrupa Parlamen-
tosu’nda, robotların hızlı yayılma sü-
recinin düzenlenmesi için AB çapın-
da yasama çağrısı yapan bir karar 
kabul edilmiştir. Parlamento’daki 
görüşmeler sırasında hukuk komi-
tesi tarafından en karmaşık özerk 
robotların “elektronik kişiler” olarak 
sınıflandırılmasını isteyen bir taslak 
önerge sunulmuştur. Önergede, bu 
tür robotların yasal yükümlülükle-
rini karşılamak üzere kurulacak bir 
fona bağlanması gerektiği ve sahip-
lerinin sosyal güvenlik primlerinden 
sorumlu tutulabileceği belirtilmiştir. 

Ancak yerlerine robot ikame edilen 
işçilere destek sağlanması veya ye-
niden eğitilmeleri için kaynak oluş-
turulması amacıyla robotların ver-
gilendirilmesi önerisi karara dâhil 
edilmemiştir. Vergi açısından, insan 
emeğinin yerini robotlar aldığında, 
işverenlerin sosyal güvenlik prim-
lerinden sağladıkları tasarrufu be-
yan etmesi önerisi dile getirilmiştir 
(Konkolewsky, 2017: 27;  ISSA, 2016: 
31). 

 2.14. Yeni Sosyal Güvenlik Dijital 
Bilgi Değişim Sistemi 
AB, sosyal güvenlik kurumları 

arasındaki bilgi alışverişini güvenli 
bir şekilde hızlandıracak ve basit-
leştirecek bir elektronik sistem ge-
liştirmiştir. Sosyal Güvenlik Dijital 
Bilgi Değişimi (Electronic Exchange 
of Social Security Information) sis-
temi AB üye devletlerinin yanı sıra 
İzlanda, Lihtenştayn, Norveç ve İs-
viçre’deki yaklaşık 15.000 sosyal 
güvenlik birimi ile elektronik olarak 
bağlanacaktır. Elektronik işlemler, 
bu ülkelerin çoğunda çalışan ve otu-
ran kişiler yararına kâğıt üzerinde 
yapılan işlemlerin yerini alacaktır. 
Örneğin, kariyeri boyunca Estonya, 
Fransa ve İtalya’da çalışan ve İtal-
yan sosyal güvenlik kurumundan 
yaşlılık aylığı talep eden sigortalı 
için, bu kurum emeklilik hesabın-
da sistem aracılığıyla Estonya ve 
Fransa sigorta birimleri ile iletişime 
geçecektir. Elektronik işlemler, has-
talık, analık, ana baba ödenekleri, 
aile yardımları, yaşlılık aylığı, erken 
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emeklilik ve malullük ödenekleri, 
işsizlik ödenekleri, dul ve yetim ay-
lıkları, işgöremezlik ödenek ve taz-
minatlarını kapsayacaktır (EC, 2017). 
2019’dan itibaren bütün katılımcı 
ülkeler zorunlu olarak sisteme 
bağlanmıştır.

2.15. İsteğe Bağlı Sosyal Güvenlik 
Programları
Bazı ülkeler, atipik çalışanları 

sosyal güvenlik sistemi kapsamına 
dâhil etmek için isteğe bağlı prog-
ramları tercih etmiştir. Avusturya, 
2009’da kendi hesabına çalışanlar 
için gönüllü işsizlik sigortası seçene-
ği oluşturmuş ve İspanya 2014 yılın-
da kendi hesabına çalışanların işsiz-
lik sigortasından isteğe bağlı olarak 
yararlanabilmesini sağlamıştır 
(OECD, 2018: 4). Ancak bütün gönüllü 
programlarda olduğu gibi, bu prog-
ramlar da üyelerin karşı ayıklama 
(adverse selection) ile seçilmesin-
den dolayı risk altındadır. Buna göre, 
riski en yüksek olan işçiler, prog-
rama katılım konusunda en istekli 
olanlardır ve bu da risk paylaşımını 
güçleştirmektedir (ISSA, 2019: 9).

İsveç 2007-2008 yıllarında 
işsizlik sigortasında (risk) 
derecelendirme yöntemine geçerek, 
primleri ortalama yüzde 300 artır-
mıştır. Ancak isteğe bağlı İşsizlik 
Sigortası Fonlarına üyelik yaklaşık 
yüzde 10 oranında düşmüştür. Fon-
dan ayrılanların harcaması en dü-
şük üyeler olduğu görülmektedir. 
Bu üyeler, bütün yaş grupları ara-
sında işsizlik riski en düşük olan 60 

yaş üstündeki çalışanlar ile işsiz-
lik riskinin yüksek olmasına kar-
şın, işsizlik süreleri çok kısa ve gelir 
düzeyleri düşük olan ve dolayısıyla 
edimlerden asgari düzeyde yarar-
lanan 25 yaş altındakilerdir (OECD, 
2018: 4). Esasen bütün bulgular, is-
teğe bağlı sigortanın ancak kısmi bir 
çözüm olabileceğini göstermektedir 
(ISSA, 2019: 9).

Kanada’da 2010’dan bu yana 
kendi hesabına çalışanlar, analık ve 
ana baba edimlerine, hastalık yar-
dımlarına ve hasta aile üyeleri için 
tedavi/bakım yardımlarına erişmek 
üzere Kendi Hesabına Çalışanlar İçin 
Özel Yardımlar (Special Benefits for 
Self-employed Workers - SBSE) 
programına gönüllü olarak katılabil-
mektedir. Yardımlar ve prim oran-
ları, bağımlı çalışanlarla aynıdır ve 
işveren primleri devlet tarafından 
sübvanse edilmektedir. 2011’de ilk 
yıl yardımlar ödenmiş, ancak prim-
ler bütün ödemelerin üçte birinden 
daha azını karşılamıştır. Programın 
2016 yılı değerlendirmesinde, kar-
şı ayıklamanın güçlü göstergeleri 
bulunmuştur. Buna göre, taleple-
rin dörtte üçünden fazlası analık ve 
ebeveyn yardımlarına yönelmiştir. 
Programı seçenlerin üçte ikisi ka-
dındır ve kendi hesabına çalışanların 
yüzde 43’ünü oluşturmaktadır. Yine 
kendi hesabına çalışanların üçte biri 
25-44 yaşları arasındayken, isteğe 
bağlı programa katılanların üçte iki-
si aynı yaş grubundadır. İsteğe bağlı 
programı tercih edenlerin gelirleri-
nin, diğer kendi hesabına çalışan-
lardan önemli ölçüde düşük olduğu 
görülmüştür (OECD, 2018: 4). 
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Avusturya’da kendi hesabına 
çalışanlar kısa süreli hastalık halin-
de gelir bağlama programına katı-
labilmektedir. Programa katılanlar, 
kendi hesabına çalışanların yakla-
şık yüzde 8’ini oluşturmuştur. 2016 
yılında, sigortaya yeni katılanların 
yarısına yakını yardım almıştır ve 
ortalama yardım süresi, (zorun-
lu sigortalı olan) bağımlı çalışan-
lar arasındaki ortalama hastalık 
izni süresinin yaklaşık iki katıdır 
(22 gün). Programın açık verme-
si nedeniyle, asgari yardım miktarı 
2017 yılında önemli ölçüde azaltıl-
mıştır. İsteğe bağlı sosyal koruma 
programlarının, ancak kapsama 
oranları çok yüksek olduğunda 
finansal olarak uygulanabilir olacağı 
öngörülmektedir. Bununla birlikte, 
bazı durumlarda çalışanların 
sosyal koruma için daha fazla para 
ödemeyi kabul etme eğiliminde 
olduğu belirtilmektedir (OECD, 2018: 
4-5).

SONUÇ  
Dijitalleşme işgücü piyasasını 

yeniden biçimlendirmektedir. Dijital 
platformlar ile karmaşık robot ve ya-
zılımların otomasyonu artırması iş-
leri değişime uğratırken, çalışmaya 
ilişkin geleneksel ayrım ve tanımları 
belirsiz hale getirmektedir. Çünkü 
dijital emek platformlarının yeni-
likçi niteliği ve önemi, dijital iletişim 
yöntemleri ve altyapıdan daha çok, 
yeni yönetim stratejilerinden ileri 
gelmektedir. İşletmeler, dijital tek-
nolojiyi kullanarak işleri Taylorist 
bir anlayışla nitelik gerektirmeyen 
çok küçük parçalara ayırarak artık 
düzenli bir gelir kaynağı olmaktan 
çıkarmaktadır. Böylece çalışmayı 

geleneksel anlamı dışında sıradan 
bir eyleme dönüştürmektedir. Diji-
tal çalışma, çalışanın işçi sayılmadığı 
için çalışmaya ilişkin haklardan ya-
rarlanamadığı, çalıştıranın işveren 
olduğunu inkâr ettiği için elde ettiği 
karı meşrulaştıracak yükümlülük-
lerden kurtulduğu bir çalışma biçimi 
olarak yaygınlaşmaktadır. 

Çalışmaya ilişkin geleneksel 
ayrımların belirsizleşmesi, işgücü 
piyasasının düzenleyici çerçevesini 
de geçersiz kılmaktadır. Bunun an-
lamı salt çalışanları koruyan ku-
rumların zayıflaması değil, aynı 
zamanda ücretli çalışma statüsü-
nün hukuksal dayanaklarının da 
yok olmasıdır. Bu anlamda dijital-
leşmenin işgücü piyasasına etkisi, 
küreselleşmeyle artmaya başlayan 
eşitsizlik, eğretilik, güvencesizlik ve 
kutuplaşma gibi eğilimlerin yeniden 
üretilmesi ile sınırlı değildir. Bunun 
ötesinde, ücretli çalışmanın yerini 
kendi hesabına çalışmanın alma-
sından ileri gelen yeni risklere yol 
açmasıdır. 
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      n    Bir yıl önce sanayi 4.0, top-
lum 5.0, yapay zekâyı konuşuyorduk 
sonra pandemi her şeyin önüne geçti. 
Bu görünmeyen düşman, kişisel ve 
toplumsal yaşamı değiştirdi. Endüstri 
ilişkilerini ve geniş anlamda çalış-
ma yaşamını da etkiledi; kapanan 
işyerleri, işsiz kalanlar, ücretsiz izne 
çıkarılanlar, kısa çalışma ödeneği 
uygulamaları gibi. “Pandemi bit-
ti” dediğimizde kaldığımız yere mi 
döneceğiz? Yoksa pandemi çalışma 
yaşamında kalıcı izler mi bırakacak?
Yaşananları Türkiye’nin fırsata 
çevirmesi olası mıdır? Bunun için 
hazır mıyız?

Dünyayı etkisi altına alan Co-
vid-19 salgınının istihdam üzerin-
deki olumsuz etkileri nedeniyle işçi 
ve işverenler üzerindeki olumsuz 
etkilerinin azaltılması, paylaşılma-
sı, giderilmesi ve istihdamda de-
vamlılığın sağlanabilmesi amacıyla 
devletin destek tedbirlerini düzen-
lemesi, ayrıca ekonomik program 
hedeflerinin gerçekleştirilmesi, 
vergi rekabeti, vergide adalet, ba-
sitlik, etkinlik ve verimlilik ilkeleri 
çerçevesinde bazı güncellemele-
rin yapılması, istihdam ve vergi 
konularına ilişkin düzenlemelerle 
birlikte kamu kurum ve kuruluşla-
rımızın ihtiyaçları ile son dönemde 
vatandaşlarımızdan gelen taleple-
rin karşılanması amacıyla acil ted-
birlerin alınması kaçınılmazdır.

Covid-19 kaynaklı zorlayıcı se-
bepler nedeniyle yapılan kısa çalış-
ma ve kısa çalışmanın sona erme-
sini takiben sağlanan normalleşme 

desteğine ilişkin tedbirlerin alın-
ması, işsizlik ödeneğinden yarar-
landırılan kişilerin istihdama daha 
hızlı dönüşlerinin teşvik edilmesi 
amacıyla bu kişilerin, işten ayrıl-
malarını takip eden 90 gün içeri-
sinde işe girmeleri ve bu işyerinde 
12 ay süreyle kesintisiz çalışmaları 
halinde uzun vadeli sigorta prim-
lerinin tamamının işsizlik sigortası 
fonundan karşılanması elzemdir.

Bu bağlamda yaşananların ül-
kemizde bir fırsata çevrilmesi söz 
konusu olamaz.

n    Aile, Çalışma ve Sosyal Hiz-
metler Bakanlığı’nın son istatisti-
ğini (31.01.2021) nasıl yorumluyor-
sunuz? 

6356 sayılı Sendikalar ve Top-
lu İş Sözleşmesi Kanunu gereğin-
ce 31.01.2021 tarihli ve 31381 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanan işkol-
larındaki işçi sayıları ile sendikala-
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rın üye sayılarına ilişkin 2021/Ocak 
ayı tebliğinde, 20 işkolunda 201 işçi 
sendikasının bulunduğu 14.371.096 
işçinin çalıştığı ve 2.069.476 işçi-
nin sendikalı olduğu, sendikalaşma 
oranının yüzde 14,40 bulunduğu 
görülmüştür.

Ülkemizde sendikalaşma oranı-
nın çok düşük olduğu, örgütlenme 
önündeki engellerin var olması ha-
linde sendikalaşmanın zor olduğu 
açıktır. Ayrıca aynı konfederasyon 
çatısı altında aynı işkolunda birden 
fazla sendikanın olması kanımca 
yanlıştır. Güçlü sendikacılığın des-
teklenmesi amacıyla işkolu barajı-
nın yüzde 5’lere çıkarılması halinde 
sarı sendikacılık ve tabela sendika-
cılığı sona erecektir.

n  İşsizlik; yaygın, yoğun ve 
kronik. İş aramaktan ümidini ke-
senlerin sayısı hiç olmadığı kadar 
yüksek. Nasıl çözeceğiz bu işsizli-
ği?

İşsizlik ve istihdam sorunu ge-
lişmekte olan ve gelişmiş bütün 
ülkelerin sorunudur. İşsizlik bir ül-
kede sadece üretimi ve ekonomik 
kalkınmayı olumsuz etkilememek-
te, sosyal problemler ve yoksulluğu 
da beraberinde getirmektedir. Bu 
nedenle işsizlik ve işsizliğin neden 
olduğu problemlerle mücadele Av-
rupa Birliği’nde olduğu gibi ülke-
mizin de gündeminin ilk sıralarında 
yer almaktadır. Bu durum ülkemiz 
açısından çok daha karmaşık ve 
belirsiz bir nitelik kazanmaktadır. 
İşsizlik nitelik değiştirerek istih-

dam sorununa dönüşmüştür. Eko-
nominin yeterli gelişmemesinden 
doğan yapısal işsizlik, kendini bu 
kesimde yoksulluk ve kentsel ke-
simde kayıt dışı istihdamın geniş-
lemesi biçiminde ortaya koymak-
tadır. Ülkemizde ne işsizliğin niteliği 
ne hacmi, ne de büyüme seyri ye-
terli ölçüde ortaya konulmamıştır. 
Ancak iradi işsizlik, gayri iradi işsiz-
lik, mevsimlik işsizlik, konjonktürel 
işsizlik, yapısal işsizlik, gizli işsizlik 
ve friksiyonel işsizlik şeklinde çe-
şitlendirilebilir. TÜİK verilerine göre 
işsizlik oranı yüzde 14,8; kanımızca 
bu oran yüzde 25’lerdedir.

İşsizliği azaltmanın ve istihdamı 
artırmanın en etkili yolu şüphesiz 
ekonomik büyümedir. Ekonomide 
canlanmanın başlaması, üretimin 
artması, yeni yatırımların yapılması 
ve böylelikle yeni işlerin yaratılma-
sı işsizliği azaltacaktır. Ancak tek 
başına ekonomik büyüme, mevcut 
işsizlere ve iş piyasasına yeni gire-
cek gençlere iyi işlerin temini için 
yeterli değildir.

Günümüzde teknoloji ve verim-
lilik istihdamın iki önemli ögesi ola-
rak ortaya çıkmıştır. Özellikle tek-
noloji ve beşeri sermaye, ekonomik 
büyüme ve yaşam kalitesinin artı-
rılmasında ilk faktördür.

Teknolojik gelişmeler ve bilgi 
toplumuna geçiş, üretimde eğitim 
düzeyi yüksek, çoklu beceriye sa-
hip, takım çalışmasına yatkın, ya-
ratıcı, değişen üretim teknolojile-
rine çabuk uyum sağlayan işgücü 
gerekmektedir. İşgücünün kalitesi 
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firmaların rekabet yeteneği ve ba-
şarısında merkezi rol oynamakta-
dır.

İşgücünün niteliğini etkileyen 
unsur işgücünün eğitimi ve mes-
lek eğitimidir. İstihdam ve eğitim 
arasında inter-aktif bir ilişki söz 
konusudur; eğitim istihdamda ar-
tışa ve yeni iş kollarına uyumu 
sağlarken, günün koşullarına göre 
istihdam yapısında meydana gelen 
değişmeler de eğitim politikalarına 
yön vermektedir. Ayrıca işgücünün 
daha eğitimli hale getirilmesi ve-
rimliliği de artırmaktadır.

Özellikle bilişim teknolojileri is-
tihdam ve verimlilik üzerinde her 
geçen gün daha çok etkide bulun-
maktadır. Bu teknolojiler bilgiye 
ulaşmayı daha simetrik hale getir-
mekte, daha fazla insan daha çok 
bilgiye ulaşmakta, bu da mevcut 
ekonomik ilişkileri etkilemektedir. 
Bilgiyi üreten ve elektronik olarak 
dağıtan bilgi işçileri, bilgi ekonomi-
sinde büyük avantaj elde etmekte-
dirler.

Bilgi ekonomisi bilgi işçilerine 
dayanmaktadır. Gerek ABD’de ve 
gerekse AB’de bilgi teknolojilerinin 
ihtiyaç duyduğu becerili işgücü açı-
ğı artmaktadır.

Eğitilmiş işgücünün verimliliği 
ve istihdam imkânları, vasıfsız iş-
gücünün istihdam olanaklarından 
daha fazladır. Düşük eğitimli, va-
sıfsız insanların işsiz kalma, düşük 
ücret, fakirlik ve sosyal dışlanmaya 
maruz kalma riskleri daha yüksek-
tir. Dolayısıyla insan kaynaklarının 

gelişmesine yönelik eğitim ve mes-
leki eğitim politikaları büyük önem 
arz etmektedir.

Ayrıca eğitim bir defalık bir olgu 
değildir. Değişen teknoloji ve bilgi-
lerin eskime sürelerinin kısalması 
nedeniyle yaşam boyu eğitim ol-
gusu önem kazanmıştır. Bireyin 
sürekli istihdamda kalması, ya-
şam boyu eğitim alması ile müm-
kün hale gelmiştir. İşçilerin istidam 
edilebilirlik derecesi ve bunun ar-
tırılması; eğitime, özellikle kaliteli 
-teorik ve pratik - teknik eğitime 
bağlıdır.

Ancak, ülkemizde eğitim ve is-
tihdam arasındaki sıkı ilişkide ne 
yazık ki tüm bileşenler henüz yerli 
yerine oturmamış, meslek eğitimi 
yeterince yaygınlaştırılmamıştır. 
Meslek eğitimi veren tüm kurum 
ve kuruluşların eğitimleri ne yazık 
ki yeterli sayıda insana ulaşama-
makta ve gerçekte işgücü piyasa-
sının gereksinimlerine yanıt vere-
memektedir.

Ayrıca insan kaynaklarına yatı-
rım ve hayat boyu eğitim konusun-
da sosyal taraflara da görev düş-
mektedir. Mesleki eğitim ve beceri 
geliştirilmesi konusunda sosyal ta-
rafların her aşamada katkısına ve 
sosyal diyaloga her zamankinden 
daha çok ihtiyaç vardır. Devlet, sos-
yal taraflar, bireyler ve özellikle özel 
sektör sorumlulukları paylaşmalı-
dır.

Bu durum karşısında işsizliğin 
önlenmesi için;

1. Yeni işyerleri açılmadan işsiz-



67KARATAHTA / Is Yazıları Dergisi

lik sorununun çözülemeyeceği,
2. Emek piyasasının yeniden dü-

zenlenmesi gerektiği,
3. İşsizlik sigortasının yeni bir 

kara delik olmaması için gerekli 
tedbirlerin alınması, 

4. İşsizlik sorunuyla etkin bir 
mücadelenin aktif istihdam politi-
kalarından geçmesi,

5. İşsizlik sigortası için ayrılan 
kaynakların işsizlik sorununa çö-
züm anahtarı şeklinde değerlendi-
rilmesi,

gerekir.

n   Bu yıl kamu kesiminde toplu 
iş sözleşmesi yılı. Olaylar nasıl geli-
şir, nasıl bir zam ile biter?

Kamu kesiminde çalışan işçilere 
sosyal bakımdan uygun bir yaşayış 
seviyesi sağlamak amacıyla karşı-
lıklı olarak anlaşacakları bir ücret 
ve sosyal haklar olmalıdır. Anlaşma 
sağlanacak ücret işçilerin verimine, 
kıdemine, mesleki ehliyet ve tec-
rübelerine uygun olmalı ve işçilerin 
gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım ve 
kültür gibi zorunlu ihtiyaçlarını gü-
nün fiyatları ve enflasyon dikkate 
alınarak anlaşma sağlanmalıdır. 
Ayrıca sosyal ve ekonomik durum, 
geçinme indeksleri, fiilen öden-
mekte olan ücretlerin genel seyrini, 
işkolu veya işkollarının niteliği göz 
önünde bulundurulmalıdır.
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n  6356’ya 2018 yılında ilave 
edilen ek madde 2’yi nasıl yorum-
luyorsunuz?

Olağanüstü hal kapsamında bazı 
düzenlemeler yapılması hakkında 
696 sayılı Kanun Hükmünde Ka-
rarname’nin 127. maddesi gereğin-
ce Kanun’a eklenen ek 2. maddede 
sayılan kuruluşlara ait şirketlerde 
4734 sayılı Kanun ve diğer mevzuat 
hükümleri uyarınca personel çalış-
tırılmasına dayalı hizmet alım söz-
leşmeleri kapsamında yükleniciler 
tarafından 04.12.2017 tarihi itibariy-
le çalıştırılmakta olanların kadroya 
geçiş işlemleri tamamlanmıştır.

696 sayılı KHK ile 375 sayılı 
KHK’ya eklenen geçici 23. madde 
uyarınca kamuda işçi statüsüne 
geçirilen işçilerin ücret ve diğer 
mali ve sosyal haklarının belir-
lenmesinde esas alınacak Yüksek 
Hakem Kurulunca karara bağlan-
mış ve süresi en son erecek toplu 
iş sözleşmesi hükümleri Aile, Ça-
lışma ve Sosyal Hizmetler Bakan-
lığı 12.04.2018 tarihinde ilan edil-
miş olan bu hükümlerin geçici 23. 
madde kapsamındaki idareler için 
31.10.2020 tarihine kadar uygulan-
ması kararlaştırılmıştır.

Dolayısıyla 696 sayılı KHK kap-
samındaki idarelerde daha önce 
kadrolu çalışan ve 696 sayılı KHK 
kapsamında olmayan işçileri kap-
sayan ve uygulanmakta olan bir 
toplu iş sözleşmesi varsa, 696 sayılı 
KHK kapsamında sürekli işçi kad-
rosuna geçişleri yapılan işçilerin 
6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş 

Sözleşmesi Kanunun 4. maddesi-
ne uygun şekilde bildirilmiş olması 
halinde sendika üyesi olmaları veya 
dayanışma aidatı ödemeleri duru-
munda yürürlükteki toplu iş söz-
leşmesinden faydalanmaları amaç-
lanmıştır.

Kanımca yanlıştır. Ancak olağa-
nüstü hallerde bu gibi düzenleme-
ler kaçınılmaz hale gelmektedir.

n     Uzun yıllar Bakanlık bünye-
sinde endüstri ilişkileri sistemimi-
zi etkileyen görevler yaptınız. Bize 
kimsenin bilmediği bir şey söyler 
misiniz?

Herkesin bilmesi gereken şu-
dur. Siyasetin bürokrasi üzerinden 
elini çekmesi gerekir. Bürokrat 
atamalarında; liyakat, bilgi biriki-
mi, tecrübe ve kıdem gibi unsurla-
rın ön planda tutulması ve istisnai 
kadroların kaldırılması gerekir. Üst 
düzey bürokrat atamalarında belirli 
kriterlerin getirilmesi ile gerekiyor-
sa sınav şartı getirilmeli ve devlette 
devamlılık ilkesi ön planda tutul-
malıdır.
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n  Unutamadığınız bir anınızı 
bizimle paylaşır mısınız?

Çalışma Genel Müdürü iken, 
bir işletmede yetkili sendikanın 
belirlenmesi için iki sendikanın 
başvurusu bulunmaktaydı. Sa-
yın Bakanımız “(A) sendikasına 
yetki vereceksin.” dedi. Ben “Sn. 
Bakanım konuyu inceleyim, ona 
göre işlem yapalım” dedim. Bakan, 
“Yok, benim söylediğim sendika-
ya yetki vereceksin, Sn. TÜRK-İŞ 
Başkanı’na söz verdim.” dedi. “Sn. 
Bakanım ben yapamam.” dedim. 
“Seni görevden alırım.” dedi. Ben 
odasından çıktım, özel kaleminde 
istifa dilekçemi yazıp bıraktım ve 
odama gittim. Akşam saatlerinde 
Sn. Müsteşarımız beni çağırdı. Sn. 
Bakan dilekçeyi bana gönderdi dedi 

ve dilekçeyi yırtıp çöpe attı. Hâlbu-
ki iki sendikada TÜRK-İŞ’e bağlı 
sendikalardır. Sn. Bakan bu işe bir 
çözüm bulun demiş. Ben şu teklifte 
bulundum her iki sendikadan birer 
temsilci ile genel müdürlükte de 
Yetki Dairesi Başkanından oluşan 
bir komisyon oluşturalım. Taraf-
ların üyelik ve istifaları getirsinler 
bu komisyon inceleme yapsın kim 
yetkiyi alıyorsa tutanağa bağlayıp 
altını imza etsinler. Ona göre işlem 
yapalım dedim komisyon inceledi. 
Çoğunluğu, Sn. Bakanın söylediği 
sendika alamadı. Tersi oldu. Taraf-
ların imzaladığı tutanağı, Sn. Baka-
na götürdüm. Sn. Bakan tutanağı 
TÜRK-İŞ Başkanı’na götür izah et 
dedi. Benden özür diledi.  
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KARATAHTA İş Yazıları Dergisi 

ETİK KURALLAR 

KARATAHTA İş Yazıları Dergisi, “Üniversitelerarası Kurul Bilimsel Araş-
tırma ve Yayın Etiği Yönergesi” ile Yayın Etiği Komitesi (Committe on Pub-
lication Ethics -COPE)’nin “COPE Dergi Editörleri için Etik Davranışlar ve En 
İyi Uygulamalar Kılavuzu” ve “COPE Dergi Editörleri için En İyi Uygulamalar 
Kılavuzu” kapsamında etik ilkeler ve kurallara bağlı olarak TÜBİTAK/ULAK-
BİM (TRDİZİN) Standartları esas alınarak yayımlanmaktadır. 

Üniversitelerarası Kurul Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesinde 
ifade edilen bilimsel araştırma ve yayın etiğine aykırı eylemler aşağıda be-
lirtilmiştir.

Yazar(lar)ın belirtilen araştırma ve yayın etiğine aykırı eylemlerde bulun-
maması ve etik kurallara uyması beklenmektedir.

Bilimsel araştırma ve yayın etiğine aykırı eylemler şunlardır:

	İntihal: Başkalarının özgün fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserle-
rini bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tama-
men kendi eseri gibi göstermek

	Sahtecilik: Bilimsel araştırmalarda gerçekte var olmayan veya tahrif 
edilmiş verileri kullanmak,

	Çarpıtma: Araştırma kayıtları veya elde edilen verileri tahrif etmek, 
araştırmada kullanılmayan cihaz veya materyalleri kullanılmış gibi gös-
termek, destek alınan kişi ve kuruluşların çıkarları doğrultusunda araş-
tırma sonuçlarını tahrif etmek veya şekillendirmek,

	Tekrar yayım: Mükerrer yayınlarını akademik atama ve yükselmelerde 
ayrı yayınlar olarak sunmak,

	Dilimleme: Bir araştırmanın sonuçlarını, araştırmanın bütünlüğünü bo-
zacak şekilde ve uygun olmayan biçimde parçalara ayırıp birden fazla sa-
yıda yayımlayarak bu yayınları akademik atama ve yükselmelerde ayrı 
yayınlar olarak sunmak,

	Haksız yazarlık: Aktif katkısı olmayan kişileri yazarlar arasına dâhil et-
mek veya olan kişileri dâhil etmemek, yazar sıralamasını gerekçesiz ve 
uygun olmayan bir biçimde değiştirmek, aktif katkısı olanların isimlerini 
sonraki baskılarda eserden çıkartmak, aktif katkısı olmadığı hâlde nüfu-
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zunu kullanarak ismini yazarlar arasına dâhil ettirmek.

   Diğer etik ihlal türleri şunlardır:

	Destek alınarak yürütülen araştırmalar sonucu yapılan yayınlarda des-
tek veren kişi, kurum veya kuruluşlar ile bunların katkılarını belirtme-
mek.

	Henüz sunulmamış veya savunularak kabul edilmemiş tez veya çalış-
maları, sahibinin izni olmadan kaynak olarak kullanmak.

	Yayınlarında hasta haklarına riayet etmemek.

	İnsanlarla ilgili biyomedikal araştırmalarda veya diğer klinik 
araştırmalarda ilgili mevzuat hükümlerine aykırı davranmak.

	İncelemek üzere görevlendirildiği bir eserde yer alan bilgileri eser 
sahibinin açık izni olmaksızın yayımlanmadan önce başkalarıyla pay-
laşmak.

	Bilimsel araştırma için sağlanan veya ayrılan kaynakları, mekânları, im-
kânları ve cihazları amaç dışı kullanmak.

	Bilimsel bir çalışma kapsamında yapılan anket ve tutum araştırmala-
rında katılımcıların açık rızasını almadan ya da araştırma bir kurumda 
yapılacaksa ayrıca kurumun iznini almadan elde edilen verileri yayım-
lamak.

	Araştırma ve deneylerde; hayvanlara ve ekolojik dengeye zarar vermek, 
çalışmalara başlamadan önce alınması gereken izinleri yetkili birim-
lerden yazılı olarak almamak, mevzuatın veya Türkiye’nin taraf olduğu 
uluslararası sözleşmelerin ilgili araştırma ve deneylere dair hükümlerine 
aykırı çalışmalarda bulunmak.

	Araştırmacılar veya yetkililerce, yapılan bilimsel araştırma ile ilgili ola-
rak muhtemel zararlı uygulamalar konusunda ilgilileri bilgilendirme ve 
uyarma yükümlülüğüne uymamak.

	Bilimsel çalışmalarda, diğer kişi ve kurumlardan temin edilen veri ve bil-
gileri, izin verildiği ölçüde ve şekilde kullanmamak, bu bilgilerin gizliliği-
ne riayet etmemek ve korunmasını sağlamamak.

Okuyucu, KARATAHTA İş Yazıları Dergisi’nde yayınlanan bir makale-
de önemli bir hata ya da yanlışlık fark ettiğinde ya da editoryal içerik ile ilgili 
herhangi bir şikayeti (intihal, yinelenen makaleler vb.) olduğu zaman dergi-
karatahta@turkmetal.org.tr  adresine mail atarak şikayette bulunabilir.  



151KARATAHTA / Is Yazıları Dergisi

KARATAHTA İş Yazıları Dergisi 

YAYIN İLKELERİ VE YAZIM KURALLARI 

	KARATAHTA İş Yazıları Dergisi, dört ayda bir (yılda üç kez Nisan-Ağus-
tos-Aralık) yayımlanan ulusal hakemli bir dergidir. 

	Dergide yayımlanan yazıların her türlü sorumluluğu yazar(lar)ına aittir. 
Dergide yer alan yazılar kaynak gösterilmeden kullanılamaz. Dergide 
yayımlanan yazıların yayın hakkı Türk Metal Sendikası’na aittir.

	Dergide yayımlanabilecek yazılar (makale, karar incelemeleri ve çeviri), 
çalışma hayatına ilişkin düzenlemeler, iş hukuku ve sosyal güvenlik hu-
kuku alanını içeren yazılardır. Yazıların dili Türkçe’dir.

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

	Dergiye gönderilen yazıların yazım bakımından son denetimlerinin ya-
pılmış olduğu ve basılmaya hazır olarak gönderildiği kabul edilir.

	Dergiye gönderilen yazılar, ilk olarak şekil ve içerik yönünden Yayın Ku-
rulu’nca ön incelemeye tabi tutulmaktadır. Şekil şartlarına veya dergi 
içeriğine uymayan yazılar ön inceleme sonrasında Yayın Kurulu’nca 
yazara iade edilir.

	Dergiye gönderilen yazıların değerlendirme süresi için tarih verilmez. 

	Yayın Kurulu’nca şekil ve içerik bakımından uygun görülen yazılar, bi-
limsel inceleme/denklik okuması için en az iki hakeme gönderilir. Ha-
kemlerden gelen raporlar doğrultusunda yazının yayımlanmasına, rapor 
çerçevesinde yazardan düzeltme istenmesine veya yazının yayımlan-
mamasına karar verilir. Tamamlanmamış veya düzeltilmiş yazı Yayın 
Kurulu’nca tekrar hakeme gönderilebilir. Hakem değerlendirme süreci 
gizli olup, hakem formları dergi arşivinde saklanır. 

	En az iki hakemin olumlu görüşü ile dergide yayımlanmasına karar veri-
len yazılara telif ücreti ödenir. 

	Dergiye gönderilen yazıların, hakemlik sürecine alınacağı garantisi ve-
rilmez.

	Dergiye gönderilen yazıların yayımlanması konusunda son karar Yayın 
Kurulu’na aittir. 

	Hakem denetiminden geçmeyen ve telif ücreti ödenmeyecek davet ya-
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zıları, Yayın Kurulu değerlendirmesi sonucuna göre dergide yer alır.

	Dergide yayımlanmasına karar verilen hakemli yazılar ve davet yazıları 
alfabetik olarak dergi içeriğinde yer alır.

	Dergiye gönderilecek yazılar, 

dergikaratahta@turkmetal.org.tr elektronik posta adresine 

ya da derginin,

TÜRK METAL SENDİKASI 

Araştırma ve Eğitim Merkezi

Beştepe Mah. 4. Sok. No: 3 Söğütözü-Yenimahalle / ANKARA

adresine iki nüsha halinde gönderilmelidir. 

	Dergiye gönderilecek yazılar, yazar(ların) ismi, kurumu ve açık adresi, 
“ORCID iD” bilgisi ile telefon numarası ve e-posta adresinin bulunduğu 
üst kapak sayfası ile gönderilmelidir. 

	Dergiye gönderilecek yazılarda Türkçe ve İngilizce başlık ile “ÖZ” ve 
“ABSTRACT” mutlaka bulunmalıdır. Öz ve Abstract bölümlerinin toplamı 
400 kelimeyi geçmemelidir. Yazıdaki konuyu tanımlayan “Anahtar Keli-
meler” ve “Keywords” 3-6 kelime arasında olmalıdır.

	Dergiye gönderilen yazılarda “GİRİŞ”  ve  “SONUÇ” bölümü bulunmalıdır.

	Dergiye gönderilecek yazılar, A4 boyutlarındaki kâğıda üst, alt, sağ ve 
sol boşlukları 2,5 cm; 12 punto Times New Roman yazı karakteri, iki yana 
yaslı, satır sonu tirelemesiz ve 1,5 satır aralığında hazırlanmalıdır.  Yazı 
içindeki dipnotlar: sayfa altında, 10 punto Times New Roman yazı karak-
teri, iki yana yaslı, satır sonu tirelemesiz ve 1 satır aralığında olmalıdır.

	Dergiye gönderilecek yazıların: şekil, grafik ve tabloları, derginin belirtti-
ği formata uygun ve A4 kâğıt boyutunu aşmayacak şekilde düzenlenmiş 
olmalıdır. Yazılardaki şekil, grafik ve tablolar metin içinde, başlık ve sıra 
numarası ile yer almalıdır. Şekil, grafik ve tabloların altındaki notlar bu 
materyalleri ana metne bakmaksızın anlaşılabilir hale getirme amacını 
taşımalıdır. Konu hakkında ek bilgi içeren dipnot, şekil, grafik ve tablolar 
olabildiğince atıf yapılan sayfada veya hemen devamında yer almalıdır.

	Dergiye gönderilecek yazılar, açıkça tanımlanmış ve numaralandırıl-
mış bölüm ve alt bölümlere ayrılmalıdır. Alt bölümler 1.1. (1.1.1, 1.1.2, ...), 
1.2, vb. şeklinde numaralandırılmalıdır. ÖZ, ABSTRACT, GİRİŞ ve SONUÇ 
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numaralandırılmış bölümlere dâhil edilmemelidir.

1. BÖLÜM BAŞLIKLARININ TAMAMI BÜYÜK HARFLERLE YAZILMALIDIR

1.1. İkinci Alt Seviye Başlıklarda Yer Alan Kelimelerin Sadece İlk Harfleri 
Büyük Yazılmalıdır

1.1.1. Üçüncü Alt Seviye Başlıklarda Yer Alan Kelimelerin Sadece İlk Harf-
leri Büyük Yazılmalıdır

1.1.1.1. Dördüncü alt seviye başlıklarda sadece ilk kelimenin ilk harfi bü-
yük yazılmalıdır

	Metin içinde yer alması uygun görülmeyen açıklamalar için sayfa altı 
dipnot yöntemi kullanılmalıdır. Dipnotlar içinde yapılacak atıflarda da 
aşağıdaki yöntem uygulanmalıdır.

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

	Buna göre; Kitap ve makalelere metin içindeki atıflarda yazarın soyadı ve 
yayın tarihi (ve gerekliyse sayfa bilgisi) eklenmelidir.:

Tek yazarlı kitaplara atıfta bulunurken

•	 Yazarın adı cümle içinde geçiyorsa,

Dominelli’ye (2002: 66) göre….

•	 Yazarın adı cümle içinde geçmiyorsa,

… (Şahin, 2010: 67). 

şeklinde yazılmalıdır.

Metinde iki yazarlı kitaplara atıfta bulunurken:

•	 Yazarın adı cümle içinde geçiyorsa,

Carr ve Chen’e (2004: 9) göre…

•	 Yazarın adı cümle içinde geçmiyorsa,

… (Carr ve Chen, 2004: 9). 

şeklinde yazılmalıdır.

Metinde üç veya daha fazla yazarlı kitaplara atıfta bulunurken:

•	 Yazarların adı cümle içinde geçiyorsa ilk atıfta,

Kernis, Cornell, Sun, Berry, Harlow, ve Bach’a (1993: 1120) göre…
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Takip eden atıflarda,

Kernis ve diğerlerine (1993: 1130) göre…

•	 Yazarların adı cümle içinde geçmiyorsa ilk atıf,

… (Kernis, Cornell, Sun, Berry, Harlow ve Bach, 1993: 1120).

Takip eden atıflar,

…(Kernis ve diğerleri, 1993: 1130).

şeklinde yazılmalıdır.

•	 Aynı yazarın farklı tarihli eserlerine atıflar,

… (Benjamin, 1992: 87; 2001: 84).

şeklinde yazılmalıdır.

•	 Aynı yazar tarafından aynı yıl içinde yapılmış farklı çalışmalara yapı-
lan atıflar a, b, c harfleri ve virgül ile birbirinden ayrılarak

…(Doğan ve Şencan, 2007a, 2007b). 

(Glenn ve Johnson, 1964a: 90)

(Glenn ve Johnson, 1964b: 90)

şeklinde yazılmalıdır. 

•	 Yazarı olmayan çalışmalara yapılan atıflar, 

(Eserin Adı –Uzun İse Eserin İlk İki Kelimesi- Yıl: Sayfa No)

(College Cost Book, 1983: 54) 

şeklinde yazılmalıdır. 

•	 Tarihi olmayan çalışmalara yapılan atıflar ‘t.y.’ (tarih yok) kısaltma-
sıyla gösterilir , 

(İnan, t.y.: 11). 

şeklinde yazılmalıdır. 

	Yazar olarak bir grup/tüzel kişi (dernekler, şirketler, devlet kurumları 
ve diğer çalışma grupları gibi) yayınlarına metin içindeki atıflarda kurum 
adı ve yayın tarihi (gerekliyse sayfa bilgisi eklenmelidir. 

•	
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•	 Atıf cümle içinde geçiyorsa ilk atıfta,

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu  (TÜBİTAK, 2013)…

Takip eden atıflarda:

TÜBİTAK (2013)…

•	 Atıf cümle sonunda yapılıyorsa,

…(TÜBİTAK, 2013).

	Cümle sonunda birden fazla kaynağa atıfta bulunuluyorsa, bu kaynaklar 
parantez içinde alfabetik sıra ile verilmeli ve atıflar noktalı virgülle ayrıl-
malıdır.

(Altar, 2006: 74; Cangal, 2005: 42; Say, 1997: 98; Sun, 2006: 56;  Zeren, 2003: 
22;).

	Kaynaklar yazının sonunda ayrı bir sayfada “KAYNAKÇA” başlığı altında 
verilmelidir.

	Kaynakça listesinde bütün yazarların isimleri soyadına göre alfabetik 
yer almalıdır. Bir yazarın birden çok çalışması kaynakçada yer alacaksa 
yayın tarihine göre eskiden yeniye doğru bir sıralama yapılmalıdır. Aynı 
yılda yapılan çalışmalar için a, b, c ibareleri kullanılmalıdır ve bunlar me-
tin içinde yapılan atıflarda da aynı olmalıdır.

•	 Kaynakça’da kitaplar: Yazar Soyadı, Adının Baş Harfleri. (Yıl), Başlık, 
Baskı, Basıldığı Yer: Basımevinin İsmi. ile gösterilmelidir.

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

Makal, A., Toksöz, G. (2015), Geçmişten Günümüze Türkiye’de Kadın 
Emeği, Ankara: İmge Kitabevi.

Glenn, W. H., Johnson, D. A. (1964a), Calculating Devices, London: John 
Murray.

Glenn, W. H.,  Johnson, D. A. (1964b), Graphs. London: Murray.

•	 Kaynakça’da makaleler: Yazarın Soyadı, Adının Baş Harfleri. (Yıl), 
Makalenin Başlığı, Derginin İsmi, Cilt Numarası (Sayı), İlk ve Son Say-
fa Numaraları ile gösterilmelidir.

Tiryaki, D., Tatar, M. (2000), Sağlık Sigortası: Teori ve Uygulama, Ha-
cettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 11 (1), 103-132.



156 KARATAHTA / Is Yazıları Dergisi

•	 Kaynakça’da kitap bölümü: Yazarın Soyadı, Adının baş harfleri. (Yıl), 
Bölümün Başlığı, (Ed. Editörün Adının Baş Harfleri. Soyadı), Kitabın 
Adı, İlk ve Son Sayfa Numaraları, Şehir: Yayınevi ile gösterilmelidir. 

Erkmen, T. (2012). Örgüt Kültürü: Fonksiyonları, Öğeleri, İşletme Yö-
netimi ve Liderlikteki Önemi. (Ed. M. Zencirkıran.), Örgüt Sosyolojisi, 
233–263, Bursa: Dora Basım Yayın.

Watson, J.(1998), Engineering Education in Japan After the Iwakura 
Mission, (Eds. I. Nish), The Iwakura Mission in America and Europe: A 
New Assessment, 108-112, Surrey: Japan Library.

•	 Kaynakça’da editörlü kitap: Yazarın Soyadı, Adının Baş Harfleri. (Ed.) 
(Yıl), Kitabın Adı, İlk ve Son Sayfa Numaraları, Şehir: Yayınevi ile gös-
terilmelidir. 

Ören, T., Üney, T. ve Çölkesen, R. (Ed.). (2006), Türkiye Bilişim Ansik-
lopedisi, İstanbul: Papatya Yayıncılık.

•	 Kaynakça’da bir grup/tüzel kişi (dernekler, şirketler, devlet kurum-
ları ve diğer çalışma grupları gibi) çalışmalarında: Grup/Tüzel Kişi 
Adı (Yıl), Çalışmanın Adı, İlk ve Son Sayfa Numaraları, Şehir ile gös-
terilmelidir.

SGK (2012), Avrupa Birliğinde Sosyal Güvenlik, Ankara. Şeklinde 
gösterilir.

•	 Kaynakça’da internetten alınan dokümanlar: Yazarın Soyadı, Adının 
Baş Harfleri. (Yıl),: Doküman Başlığı, http://www. .. ile başlayan in-
ternet adresi, (Erişim Tarihi: Gün/Ay/Yıl) ile gösterilmelidir.

Guyot, K., Sawhill, I. V. (2020), Telecommuting will Likely Continue 
Long After the Pandemic, https://www.brookings.edu/blog/up-
front/2020/04/06/telecommuting-will-likely-continue-long-af-
ter-the-pandemic/, (Erişim Tarihi: 15.01.2021).
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KARATAHTA İş Yazıları Dergisi 

KİŞİSEL VERİ İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

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

çıkarmış olduğumuz “KARATAHTA İş Yazıları Dergisi” ile birlikte sizlere kali-
teli ve güvenilir hizmet sağlamak için çalışmaktayız. Çalışmalarımızı yapar-
ken kişisel verilerin korunmasının kişilerin temel hakkı olduğuna inanarak, 
verilerinizin güvenliğini en üst seviyeye çıkartma konusunda hassasiyetle 
yaklaşmaktayız. “6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” 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: +90 0312 292 64 00 

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

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

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

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

4. Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi 
Kişisel verileriniz Türk Metal tarafından, farklı kanallar ve farklı hukuki 
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sebeplere dayanarak; Türk Metal sendikal faaliyetlerinin uygulanması ve 
yürütülmesi amacıyla, KARATAHTA İş Yazıları Dergisi içerik oluşturulması, 
basım ve yayımı ile iletilmesi amacıyla toplanmaktadır. Bu süreçte toplanan 
kişisel verileriniz; Türk Metal kişisel veri politikaları çerçevesinde yer alan 
amaçlar doğrultusunda, sendikal faaliyetlerin yürütülmesi ve dergi faaliyet-
lerinin yürütülmesi için fiziki, yazılı, sözlü ve elektronik ortamda toplanmak-
tadır. Bu hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kanun’un 
5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsa-
mında bu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve ak-
tarılabilmektedir. Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaç ve kapsamda 
sözlü, yazılı fiziki veya elektronik olarak toplanabilir.

5. İlgili kişinin 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 11. madde-
sinde sayılan hakları 
İlgili kişi olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, Türk Metal’in Beştepe 

Mah. 4. Sok. No: 3 Söğütözü – Yenimahalle / ANKARA adresine Noter aracı-
lığıyla veya birebir başvurunuz ile iletmeniz durumunda Türk Metal talebin 
niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak 
sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, 
Türk Metal tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifede-
ki ücret alınacaktır. 

Bu kapsamda ilgili kişi olarak; 

	Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, 

	Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

	Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp 
kullanılmadığını öğrenme, 

	Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri 
bilme, 

	Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların dü-
zeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin ak-
tarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

	6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlen-
miş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalk-
ması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve 
bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere 
bildirilmesini isteme, 
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	İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz 
edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkması-
na itiraz etme,

	Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğra-
ması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, 

haklarına sahip olduğunuzu hatırlatmak isteriz. 
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