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ÖNSÖZ 

 

İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu tarafından bu yıl ikincisi 

düzenlenen Ulusal Şişli Sempozyumu “Çalışma Yaşamına 

Disiplinlerarası Yaklaşımlar” adıyla 5-6 Mayıs 2016 tarihlerinde 

gerçekleşmiştir. 

 

Sempozyumda, “Çalışma Yaşamında Mobbing, Hukuksal Alan ve 

Çocuk İşçiler”, “Çalışma Yaşamına Tarihsel Bakış, Üretim ve 

Ekonomik Yapı”, “Çalışma Yaşamı, Kültür-Sanat, Eğitim ve 

Teknoloji”, “Toplumsal Cinsiyet, Medya ve Çalışma Yaşamı”, 

“Çalışma Yaşamında Siyasal/ Yönetsel Politikalar, Örgütlenme, 

Güvenlik ve Yaşam Kalitesi” ve “Kent, Kültür, Göç ve Çalışma 

Yaşamı” konularında 21 sözlü bildiri ve 3 Poster bildiri 

sunulmuştur. Ayrıca “Çocuk İşçiliği ile Mücadele” atölyesiyle, 

katılımcılar, toplumdaki bu önemli sorun hakkında fikirlerini 

paylaşmışlardır. 

 

Çalışma hayatıyla ilgili gerek sektör temsilcileri gerekse 

akademisyenlerin sundukları bildirilerden oluşan bu kitabın, konuyla 

ilgili araştırıcılara yön vermesini ümit ederek, sempozyuma destek 

verenlere teşekkürlerimizi sunarız. 

 

 

Sempozyum Düzenleme Kurulu 
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SUNUŞ 

 

2015 yılında “Türkiye'de Meslek Yüksekokulu Algısı” temalı ilk 

ulusal sempozyum deneyimiyle başladığımız “Ulusal Şişli 

Sempozyumları” yolculuğunu; geçtiğimiz yıl "Çalışma Yaşamına 

Disiplinlerarası Yaklaşımlar" temalı II. Ulusal Şişli 

Sempozyumu’yla sürdürmüştük.“Kent, Çevre, Sağlık” temalı III. 

Ulusal Şişli Sempozyumu’nun hazırlıklarınadevam ettiğimiz bu 

günlerde II. Ulusal Şişli Sempozyumu bildirilerinden oluşan bu 

kitabın sizlerle buluşmasının haklı gururunu yaşamaktayız. 

 

Çalışma yaşamının geniş bir perspektifle ele alınıp; politika, hukuk, 

tarih, ekonomi, eğitim, teknoloji, güvenlik, sağlık, sosyoloji, 

edebiyat ve psikoloji disiplinleriyle ilişkisinin incelendiğiII. Ulusal 

Şişli Sempozyumu’na Türkiye'nin farklı üniversitelerinden gelen 

katılımcılar sözlü ve poster bildirileriyle katkıda bulunmuştu. 

İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu olarak, sempozyumabildiri 

yoluyla ya da dinleyici olarak destek veren bütün katılımcılara bu 

kitap aracılığıyla en içten teşekkürlerimizi sunmak isteriz. 

 

Sempozyum Düzenleme Kuruluna ulaşan bildiri metinlerinden 

oluşan bu kitabın, ilgili alanda gerçekleşecek çalışmalara referans 

olması, yeni yaklaşımlar ortaya koyması ve araştırmacılara ışık 

tutması temennisiyle, keyifli okumalar dilerim. 

 

Yrd.Doç.Dr. A.Ergin GÜMÜŞ 

İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Müdürü 
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TÜRK POZİTİF HUKUKUNDA ÇOCUK İŞÇİLİĞİ 

(Negatif Haklar) 

 

Hasan ÖRÜCÜ* 

 

Özet 

Bu çalışmada sadece Türkiye’nin değil dünyanın da en önemli 

problemleri arasında yer alan Çocuk İşçiliği konusunu yürürlükteki 

Türk Pozitif Hukukuna göre Negatif Haklar bağlamında incelemeye 

çalışacağız. 

Anahtar Kelimeler: Çocuk işçi, Çalışma hayatı, Çocuk İşgücü, 

Pozitif Hukuk, Küçük İşçi 

Giriş 

Uluslararası Çalışma Örgütü verilerine göre Dünyada 250 milyon 

çocuk işçi bulunmaktadır. Türkiye’de ise, 2012 yılında 6-17 yaş 

arasındaki 15 milyon 247 bin çocuktan, 893 bini ekonomik bir 

faaliyete çalışmaktadır. Bu rakam, çocukların %5,9’una karşılık 

gelmektedir. Çalışan çocukların %32,7’si 6-14 yaş grubunda, 

%67,3’ü ise 15-17 yaş grubunda yer almaktadır. Okula devam eden 

6-17 yaş grubundaki çocukların %3,2’si çalışmaktadır.1 Bu oran 

2006 verilerinde % 2,2 olarak tespit edilmişti. 

Bu verilerin gösterdiği dünyada çocuk işçiliğinin ciddi bir noktada 

olduğudur. Fakat ülkemizde de çocuk sayılan dönemde çalışan sayısı 

gittikçe artmaktadır. Bu artışın olması hukuken birçok düzenlemeyi 

de beraberinde getirmek zorundadır. Aksi takdirdeçocukluk 

döneminde henüz fiziki ve ruhsal gelişimi tamamlanmadan, 

uygunsuz iş ortamlarında ortaya çıkabilecek tehlikeler ortadadır. 

Hangi nedenle olursa olsun, eğitimden uzak kalmaları, çeşitli 

istismarlara maruz kalınması, henüz hayata hazırlanma safhasında 

 
* Öğretim Görevlisi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Adalet MYO, 

hasan.orucu@erdogan.edu.tr 
1http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=13659  Erişim Tarihi 02.05.2016 
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olan gelecek nesillerimizi ciddi bir tehditle karşı karşıya 

bırakabileceği gerçektir.  

Ebetteki çocuk işçiliğini besleyen birçok faktörler olmakla 

beraberçeşitli nedenlere aile ortamından uzaklaşarak 

kentlerinsokaklarında yaşamaya başlayan veya çalışan çocukların 

arasına katılan veya katılacak olan çocuklardır. Ülkemizin 

bulunduğu coğrafi konum itibari ile göçmen nüfusunun geçiş 

noktasında olması, yakın coğrafyamızda yaşanan insanlık dramları 

da gelecek zaman diliminde daha da artmasına neden olacaktır.  

ÇOCUK HUKUKUNUN HUKUKSAL DAYANAKLARI 

Çocuk hukukunu meydana getiren öncelikli olarak uluslararası 

sözleşmeler, Anayasa ve kanunlarımızdır.  

Uluslararası sözleşmeler kapsamında düzenleme Birleşmiş Milletler 

Genel Kurulu tarafından 20 Kasım 1989 tarihinde kabul edilen ve  

27 Ocak 1995 tarihli ve 22184 sayılı Resmi gazetede yayınlanan 

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi, Avrupa Konseyi 

tarafından Strazburg toplantısında 25.01.1996 tarihinde kabul edilen 

ve  Türkiye tarafından 9 Haziran 1999tarihinde imzalanmış ve 18 

Ocak 2001 tarihli ve 4620 sayılı Kanun’la onaylanması uygun 

bulunan Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa 

Sözleşmesi, AB’nin “Genç İşçilerin Korunması Yönergesi”, 

Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) çocuklara yönelik 1973 

tarihli ve 138 sayılı Asgari Yaş Sözleşmesi, 1999 tarihli ve 182 

sayılı Kötü Şartlardaki Çocuk İşçiliğinin Yasaklanması ve Ortadan 

Kaldırılmasına ilişkin Acil Önlemler Sözleşmesidir. 2 

Ulusal kaynaklarda ise anayasa, Medeni Kanun, İş Kanunu, Basın İş 

Kanunu, Deniz İş Kanunu, Borçlar Kanunu, Sendikalar Kanunu, 

Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu, Sosyal Sigortalar 

Kanunu, Mesleki Eğitim Kanunu ve İlköğretim Kanunu olarak 

gösterilebilir.  

 
2 Uluslararası Çalışma Örgütünün 1973 yılında Cenevre’de yapılan 58. oturumunda 

kabul edilmiş  ve Türkiye tarafından 23/1/1998 tarihli ve 4334 sayılı Kanun’la 

onaylanması uygun bulunarak “İstihdama Kabulde Asgari Yaşa İlişkin 138 sayılı 
Sözleşme”nin onaylanması Bakanlar Kurulu’nca 25/5/1998 tarihinde 

kararlaştırılmıştır. 
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Biz bu çalışmamızda iç hukukumuzda çocuk, küçük, çocuk işçi, 

genç işçi kavramının Anayasa ve kanunlarda izini sürerek 

kavramların içini doldurmaya çalışacağız. Geniş bir konu olması 

hasebiyle çalışma hayatında çocuk işçi çalıştırılması ile ilgili negatif 

haklar üzerinde duracağız. Negatif haklar Kişinin devlet tarafından 

aşılamayacak ve dokunulamayacak özel alanının sınırlarını çizen 

hak ve hürriyetleri kapsar. Bu haklar kişiyi devlete ve topluma karşı 

koruyan haklar olduğu için bu haklara “koruyucu haklar” da 

denir.3 Elbette ki çalışma hayatı ile ilgili en geniş uygulama alanı 

olan İş Kanunu bu konuda asıl ele alınması gereken mevzuattır.  

ANAYASADA ÇOCUK 

Anayasamızda Din ve ahlak eğitim ve öğretimi ile ilgili olarak 24. 

Maddesinde “küçüklerin de kanuni temsilcisinin talebine bağlıdır.” 

çocuk yerine küçük ifadesi kullanılmıştır.  

Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler başlıklı üçüncü bölüm 41. 

Maddesinde geçen “Devlet, ailenin huzur ve refahı ile özellikle 

ananın ve çocukların korunması ve aile planlamasının öğretimi ile 

uygulanmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır, teşkilatı 

kurarHer çocuk, korunma ve bakımdan yararlanma, yüksek yararına 

açıkça aykırı olmadıkça, ana ve babasıyla kişisel ve doğrudan ilişki 

kurma ve sürdürme hakkına sahiptir. Devlet, her türlü istismara ve 

şiddete karşı çocukları koruyucu tedbirleri alır.”  

Madde 50’de “Küçükler ve kadınlar ile bedeni ve ruhi yetersizliği 

olanlar çalışma şartları bakımından özel olarak korunurlar.” 61. 

Maddesinde “Devlet, korunmaya muhtaç çocukların topluma 

kazandırılması için her türlü tedbiri alır.” 141. Maddesinde 

“Küçüklerin yargılanması hakkında kanunla özel hükümler 

konulur.” 

Yukarıdaki anayasa maddelerinebaktığımızda aynı konuyu anlatmak 

için azı yerlerde küçük bazı yerlerde çocuk kavramı kullanıldığı 

görmekteyiz. Anayasanın genelinde aynı kavram kullanılmasa da 

çocuk veya küçük kavramıyla kastedilenin aynı şey olduğu aşikârdır. 

Özellikle 2010 referandumu ile anayasamıza giren 41. Maddedeki 

çocuğun yüksek yararı ilkesi çocuklarla ilgili yapılan bütün 

düzenlemeler için geçerli olduğu gibi çalışma hayatında ki 

 
3 Kemal GÖZLER, Hukukun Temel Kavramları, Ekin Yayınları, Bursa 2011, s 155 



13 

 

düzenlemelerin de bu minval üzere yapılmasını emreder niteliktedir. 

Zaten Türkiye’nin de imzaladığı çocuk hakları sözleşmesi neredeyse 

maddelerinin tamamında çocuğun yüksek yararından 

bahsetmektedir. Bu ülkemizde ise anayasal bir zeminde yer 

bulmuştur. 

BAZI KANUNLARDA ÇOCUK 

Medeni Kanun 

4271 sayılı Medeni Kanun’da öncelikli olarak kişiliğin başlangıcı ile 

ilgili yaptığı tespite dikkat çekmek gerekir. Çünkü çocuktan 

bahsedebilmek için kişilik başlangıcı olması gereklidir. “Kişilik, 

çocuğun sağ olarak tamamıyla doğduğu anda başlar ve ölümle sona 

erer. Kişi doğumla hak ehliyetini elde ederken daha sonra bazı 

özellikler ile de fiil ehliyetini elde eder.  

Çocuk hak ehliyetini, sağ doğmak koşuluyla, ana rahmine düştüğü 

andan başlayarak elde eder.” (Md. 28)  sağ doğumla başlayan bu 

hayat serüveninde çocuk öncelikli olarak hak ehliyeti elde eder. Bir 

anlık nefes almak bunun için yeterli görülmüştür.  

Ayırt etme gücüne sahip ve kısıtlı olmayan her ergin kişinin fiil 

ehliyeti vardır.” (md. 9) burada fiil ehliyetini kullanabilmek için üç 

temel şart öne sürülmektedir.  

Birincisi, Erginlik; “Erginlik onsekiz yaşın doldurulmasıyla başlar. 

Evlenme kişiyi ergin kılar” (md.11) “On beş yaşını dolduran küçük, 

kendi isteği ve velisinin  rızasıyla mahkemece ergin kılınabilir”  

İkincisi ayırt etme gücü; “Yaşının küçüklüğü yüzünden veya akıl 

hastalığı, akıl zayıflığı, sarhoşluk ya da bunlara benzer sebeplerden 

biriyle akla uygun biçimde davranma yeteneğinden yoksun olmayan 

herkes, bu Kanuna göre ayırt etme gücüne sahiptir.  

Üçüncüsü kısıtlı olmamak.Bu şartlara haiz herkes fiil ehliyetine 

sahip olarak hak ve borçlara da sahip olabilir. 

Medeni Kanunda “çocuk” ve“küçük” kavramları kullanılmaktadır. 

Örneğin “Küçük, yasal temsilcisinin izni olmadıkça evlenemez.” 

(md. 126) yalnız “Çocuk hak ehliyetini, sağ doğmak koşuluyla, ana 

rahmine düştüğü andan başlayarak elde eder.”( md. 28)   cenin 
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halinde bile insan varlığının hukuken korunması adına önemli bir 

detay olarak göze çarpmaktadır. 

Türk Ceza Kanunu 

 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu 6. madde “Çocuk deyiminden; henüz 

on sekiz yaşını doldurmamış kişi,” anlaşılır diye bir tanımlama 

yapmaktadır.Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanunu“…eğlence, oyun, 

içki ve benzeri amaçlı umuma açık ve açılması izne bağlı yerlerde 

on sekiz yaşından küçükler çalıştırılamaz.” (md.12) 

Maddelere bakıldığı zaman çocuk veya küçük tanımlamalarının 

aslında aynı anlamda kullanıldığını  görmekteyiz. Çocuk kavramını 

bu kanunlar çerçevesinde değerlendirdiğimizde ortaya çıkan tanım 

18 yaşını doldurmayan kişilerin çocuk sayılması olacaktır.  

ÇOCUK KAVRAMI 

Sözlüğe bakıldığında “Bebeklik ile erginlik arasındaki gelişme 

döneminde bulunan oğlan veya kız, uşak”4olarak tanımlanan çocuk 

kavramı hukuk dilinde de karşılığını benzer şekilde bulmaktadır. 

Anayasa ve yasalarda geçen çocuk ve küçük kavramlarını toplu 

olarak değerlendirmeye tabi tuttuğumuzda ortaya çıkan tanım 

aslında Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi 1. 

Maddesinde geçen  tanımın sözü ve özü itibari ile bizim hukuk 

sistemimizde yer aldığını gösteriyor. “Bu Sözleşme uyarınca çocuğa 

uygulanabilecek olan kanuna göre daha erken yaşta reşit olma 

durumu hariç, onsekiz yaşına kadar her insan çocuk sayılır.”  Tanımı 

ile çocuk için sınır konulmuştur.  

ÇOCUK İŞÇİ 

Bu konuda kanunlarda net bir ayrım olmamakla beraber 2004 

yılında yayımlanan yönetmelikte“Genç işçi için 15 yaşını 

tamamlamış, ancak 18 yaşını tamamlamamış kişi, Çocuk işçi için ise 

14 yaşını bitirmiş, 15 yaşını doldurmamış ve ilköğretimini 

tamamlamış kişi,5şeklinde bir ayrım yapılmıştır. Kanunlarda 

 
4http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.5726

767d594f95.53589847, Erişim Tarihi 02.05.2016 
5Çocuk Ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Resmi 

Gazete 06.04.2004 tarih ve 25425 sayı 

http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.5726767d594f95.53589847
http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.5726767d594f95.53589847
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olmayan en geniş tanım bu olmakla beraber yaygın kullanımda algı 

18 yaş altı olan herkesin çocuk olarak kabul edilmesidir.  

Yönetmelikle yapılan düzenleme,  henüz gelişme evresinde olan 

küçüklerin farklı fiziksel ve ruhsal yapılarda olacağı, dolayısı ile 

çalışacağı işlerinde bu yapıya uygun olması gerçeğine uygun bir 

düzenleme olduğu aşikârdır.Çünkü 18 yaşın altındaki herkesi aynı 

görmek mümkün değildir. Gelişim evrelerine göre gruplandırmak 

doğru bir yaklaşım olsa gerek. 

Burada Deniz İş Kanunu ki o da 18 yaşı sınır olarak almıştır. Basın 

İş Kanunu’nda ise bu konu ile ilgili özel bir düzenleme olmayıp 

Borçlar Kanunu hükümlerine başvurulmaktadır. 

O halde bizim çocuk işçiliği konusunda bakacağımız şey çalışma 

hayatını düzenleyen İş Kanunu, Deniz İş Kanunu ve Borçlar Kanunu 

arasındaki ilişki olmakla beraber en kapsamlı olarak İş Kanunu’nun 

getirdiği düzenlemeler olacaktır. Elbette ki sınırlı bir çalışma 

alanında bütün her şeyi ortaya koymak mümkün olmadığından 

negatif haklar bağlamında çocuk işçi kavramı irdelenecektir. 

ÇALIŞTIRMA YAŞI VE ÇOCUKLARI ÇALIŞTIRMA 

YASAĞI  

Çalışma Yaşı 

İş Kanunu6Madde 71’de “On beş yaşını doldurmamış çocukların 

çalıştırılması yasaktır. Ancak, on dörtyaşını doldurmuş ve zorunlu 

ilk öğretim çağını tamamlamış olan çocuklar; bedensel, zihinsel, 

sosyal ve ahlaki gelişmelerine ve eğitime devam edenlerin 

okullarına devamına engel olmayacak hafif işlerde çalıştırılabilirler. 

On dört yaşını doldurmamış çocuklar ise bedensel, zihinsel, sosyal 

ve ahlaki gelişmelerine ve eğitime devam edenlerin okullarına 

devamına engel olmayacak sanat, kültür ve reklam faaliyetlerinde 

yazılı sözleşme yapmak ve her bir faaliyet için ayrı izin almak 

şartıyla çalıştırılabilirler.” 

 

 
6 4857 Sayılı İş Kanunu 22.5.2003 tarihinde TBMM’de kabul edilerek 10.6.2003  tarih 

ve  25134 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. 
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Burada dikkat edilmesi gereken şey çalışma yaşının başlangıcı 

olarak 14 yaşın  sınır olmasıdır. Özel şartlara bağlı olarak konulan 

bu sınırın altında çalışma hayatında bir kişinin olması kanunen 

yasaklanmıştır.  18 yaşına kadar ise çalıştırılacak işlere bedensel, 

zihinsel, sosyalveahlakigelişmelerine engel olmayacak işler için 

sözleşme olmak kaydı ile müsaade edilmiş, hangi işlerde ve hangi 

koşullarda çalıştırılacağı ile ilgili ve yine sanat kültür ve reklam gibi 

faaliyetlerde çalışacak çocuklar içinde bir yönetmelik çıkarılması 

zorunlu tutulmuştur.   

ÇALIŞTIRMA YASAĞI 

Yer ve su altındaki işlerde çalıştırma yasağı 

İş Kanunu’nda  “Maden ocakları ile kablo döşemesi, kanalizasyon 

ve tünel inşaatı gibi yer altında veya su altında çalışılacak işlerde 

onsekiz yaşını doldurmamış erkek ve her yaştaki kadınların 

çalıştırılması yasak”lanmıştır. (md.72) Burada çocuk yaşta olanlar 

için çalışma yasağı, işin kendisi değil işin yer ve su altında yapılıyor 

olmasıdır. İş Kanunu’nda  bu madde ile kadınlar için pozitif 

ayrımcılık yapılarak 18 yaşını doldursa da bu işlerde çalışması 

yasaklanmıştır. 

Gece çalıştırma yasağı  

İş Kanunu  “Çalışma hayatında "gece" en geç saat 20.00'de 

başlayarak en erken saat 06.00'ya kadar geçen ve her halde en fazla 

onbir saat süren dönemdir.” (Md. 69) şeklinde geceyi 

tanımlamaktadır. Gece döneminde çalışma, özellikle çocuk ve genç 

işçiler için olumsuz sonuçlara yol açmaktadır. Çünkü çocukların 

uykuya olan gereksinimleri yetişkinlere oranla daha fazladır7 Bu 

gerekçenin İş Kanunu’nda  karşılığı “Sanayiye ait işlerde onsekiz 

yaşını doldurmamış çocuk ve genç işçilerin gece çalıştırılması 

yasaktır.” (md.73) şeklinde olmuştur. 18 yaşını doldursa da kadın 

işçilerin çalıştırılması ise çalışmasında engel olmayacağına dair 

rapora bağlanmıştır. Fakat burada 73/1. Fıkrasında   sanayi dışında 

çalışan çocuk ve genç işçilerin gece dönemlerinde çalıştırılıp 

çalıştırılmayacakları belirtilmemiştir  

 
7Tankut, CENTEL, (1996) “Çalışan Çocukların Hakları ve Türkiye”, MHB, Yıl 16, 

Sayı 1-2, s.19- 38 
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İş KanunundaÇocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Sınırları 

Çocuk işçilerin çalışmasına izin verilen hafif işler, genç işçilerin 

çalışmasına izin verilen işler ve 16 yaşını doldurmuş fakat 18 yaşını 

bitirmemiş genç işçilerin çalıştırılabileceği işler.8 Yönetmelikte 

detaylı bir şekilde sayılmış ve kapsam dışında ki işlerde çalışma ise 

yasaklanmıştır. 

Çocuk ve genç işçilerin çalıştırılabileceği işçilerin çalıştırılabileceği 

işler yönetmelikte detaylı bir şekilde sayılmıştır. Çalışılacak işlerin 

burada sayılması aksi ile kanıt9kuralına göre bu işlerin dışında başka 

işlerde çalıştırmanın yasaklanmış olduğu anlamına gelir.  

Çocuk İşçilerin Çalıştırılabilecekleri Hafif İşler(Ek-1)10  

1. Düşme ve yaralanma tehlikesi olabilecek şekilde çalışmayı 

gerektirecek olanlar hariç meyve, sebze, çiçek toplama işleri, 

2. Kümes hayvanları besiciliğinde yardımcı işler ve 

ipek böcekçiliği işleri, 

3. Esnaf ve sanatkarların yanında satış işleri, 

4. Büro hizmetlerine yardımcı işler, 

5. Gazete, dergi ya da yazılı matbuatın dağıtımı ve satımı işleri (yük 

taşıma ve istifleme hariç), 

6. Fırın, pastane, manav, büfe ve içkisiz lokantalarda komi ve satış 

elemanı olarak yapılan işler, 

7. Satış eşyalarına etiket yapıştırma ve elle paketleme işleri, 

8. Kütüphane, fuar, panayır ve sergi yerlerinde yardımcı işler (yük 

taşıma ve istifleme hariç), 

9. Spor tesislerinde yardımcı işler, 

10. Çiçek satışı, düzenlenmesi işleri. 

  

 
8 Çocuk Ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik,Madde 

5, Resmi Gazete Tarihi: 06.04.2004 Sayısı: 25425 
9 Kemal Gözler, age, s. 127. 
10Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği Ek-1. 
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Genç İşçilerin Çalıştırılabilecekleri İşler (Ek-2)11 

1. Meyve ve sebze konserveciliği, sirke, turşu, salça, reçel, 

marmelat, meyve ve sebze suları imalatı işleri, 

2. Meyve ve sebze kurutmacılığı ve işlenmesi işleri, 

3. Helva, bulama, ağda, pekmez imalatı işleri, 

4. Kasaplarda yardımcı işler, 

5. Çay işlemesi işleri, 

6. Çeşitli kuru yemişlerin hazırlanması işleri, 

7. Küçükbaş hayvan besiciliğinde yardımcı işler, 

8. Süpürge ve fırça imalatı işleri, 

9. Elle yapılan ağaç oymacılığı, kemik, boynuz, kehribar, lüle taşı, 

Erzurum taşı ve diğer maddelerden süs eşyası, düğme, tarak, resim, 

ayna, çerçeve, cam ve emsali eşya imalatı işleri, 

10. Toptan ve perakende satış mağaza ve dükkanlarında satış, 

etiketleme ve paketleme işleri, 

11. Büro işyerlerinde büro işleri ve yardımcı işler, 

12. İlaçlama ve gübreleme hariç çiçek yetiştirme işleri, 

13. İçkili yerler ve aşçılık hizmetleri hariç olmak üzere hizmet 

sektöründeki işler, 

14. Diğer giyim eşyası, baston ve şemsiye imalatı işleri, 

15. Yiyecek maddelerinin imalatı ve çeşitli muamelelere tabi 

tutulması işleri, 

16. Yorgancılık, çadır, çuval, yelken ve benzeri eşyaların imalatı ve 

dokuma yapmaksızın diğer hazır eşya imalatı işleri, 

17. Sandık, kutu, fıçı ve benzeri ambalaj malzemeleri, mantar, saz ve 

kamıştan sepet ve benzeri eşya imalatı işleri, 

18. Çanak, çömlek, çini, fayans, porselen ve seramik imaline ait işler 

(fırın işleri ve silis ve quarts tozu saçan işler hariç), 

 
11Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği Ek-2. 
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19. El ilanı dağıtımı işleri, 

20. Cam, şişe, optik ve benzeri malzeme imalathanelerinde üretime 

ilişkin işler (fırın işleri ve silis ve quarts tozu saçan işler, ısıl işlem, 

renklendirme ve kimyasal işler hariç), 

21. Bitkisel ve hayvansal yağların üretimi ve bunlardan yapılan 

maddelerin imaline ilişkin işler (karbon sülfür gibi parlayıcı veya 

tahriş edici çözücülerle yapılan prine veya benzeri yağlı 

maddelerin ekstrasyon yoluyla yağ üretimi 

işlerinde ekstrasyon kademeleri hariç), 

22. Pamuk, keten, yün, ipek ve benzerleriyle bunların döküntülerinin 

hallaç, tarak ve kolalama tezgahlarından ve boyama ile ilgili 

işlemlerden bölme ile ayrılmış ve fenni iklim ve aspirasyon tesisatı 

olan iplikhane ve dokuma hazırlama işleri, 

23. Balıkhane işleri, 

24. Şeker fabrikalarında üretime hazırlamaya yardımcı işler, 

25. Araçsız olarak 10 kg’dan fazla yük kaldırılmasını gerektirmeyen 

torbalama, fıçılama, istifleme ve benzeri işler, 

26. Su bazlı tutkal, jelatin ve kola imali işleri, 

27. Sandal, kayık ve emsali küçük deniz araçlarının imalatı ve 

tamiratı işleri (boya ve vernik işleri hariç). 

16 Yaşını Doldurmuş Fakat 18 Yaşını Bitirmemiş Genç İşçilerin 

Çalıştırılabilecekleri İşler (Ek-3)12 

1. Toprağın pişirilmesi suretiyle imal olunan kiremit, tuğla, ateş 

tuğlası işleri ile boru, pota, künk ve benzeri inşaat ve mimari 

malzeme işleri. 

2. Kurutma ve yapıştırma işleri, kontrplak, kontratabla, yonga 

ağaçtan mamul suni tahta ve PVC yüzey kaplamalı suni tahta imali 

işleri ile emprenye işleri. 

3. Parafinden eşya imali işleri. 

 
12Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği,Ek-3. 
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4. Kuş ve hayvan tüyü kıllarının temizlenmesi, didiklemesi, 

ayrılması ve bunlara benzer işler. 

5. Plastik maddelerin şekillendirilmesi ve plastik eşya imali işleri. 

(PVC’nin imali ve PVC’den mamül eşyaların yapımı hariç) 

6. Mensucattan hazır eşya imali işleri (Perde, ev tekstili, otomobil 

ürünleri ve benzerleri). 

7. Kağıt ve odun hamuru üretimi işleri. 

8. Selüloz üretimi işleri. 

9. Kağıt ve kağıt ürünlerinden yapılan her türlü eşya ve malzemenin 

imali işleri. 

10. Zahire depolarındaki işler ile un ve çeltik fabrikalarındaki işler. 

11. Her türlü mürekkep ve mürekkep ihtiva eden malzeme imali 

işleri. 

NEGATİF HAKLARA AYKIRILIĞIN YAPTIRIMI 

Buraya kadar saydığımız negatif haklar olup bu haklara aykırı olarak 

konulan iş sözleşmeleri geçersiz sayılacaktır. Zaten İş Kanunu 104. 

Madde “ Bu Kanunun 63 üncü 

maddesinde ve bu maddede belirtilen yönetmelikte belirlenen 

çalışma sürelerine aykırı olarak işçilerini çalıştıran veya 68 inci 

maddesindeki ara dinlenmelerini bu maddeye göre uygulamayan 

veya işçileri 69 uncu maddesine aykırı olarak geceleri yedibuçuk 

saatten fazla çalıştıran; gece ve gündüz postalarını değiştirmeyen, 71 

inci maddesi hükmüne ve bu maddenin son fıkrasında anılan 

yönetmelik hükümlerine aykırı hareket eden, 72 nci maddesi 

hükümlerine aykırı olarak bu maddede belirtilen yerlerde onsekiz 

yaşını doldurmamış erkek çocukları ve gençleri ve her yaştaki 

kadınları çalıştıran, 73 üncü maddesine aykırı olarak çocuk ve genç 

işçileri gece çalıştıran veya aynı maddede  anılan yönetmelik 

hükümlerine aykırı hareket eden 74 üncü maddesindeki hükme 

aykırı olarak doğumdan önceki ve sonraki sürelerde gebe veya 

doğum yapmış kadınları çalıştıran veya ücretsiz izin vermeyen, 75 

inci maddesindeki işçi özlük dosyalarını düzenlemeyen, 76 ncı 

maddesinde belirtilen yönetmelik hükümlerine uymayan işveren 

veya işveren vekiline binikiyüz Türk Lirası idari para cezası verilir.  
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64 üncü (…)maddede öngörülen hükümlere aykırı davranan işveren 

veya işveren vekiline bu durumda olan her işçi için ikiyüzyirmi Türk 

Lirası idari para cezası verilir. 

SONUÇ 

Çocukların düşük ücretler ile aile ekonomisine katkıda bulunmak 

amacıyla çalışma hayatına atılmaları ülkemizde sık karşılaşılan bir 

dudumdur. Belki devletin sosyal desteğinin yeterli düzeyde 

yapılması bu sorunu çözmeye yardımcı olacaktır. Özellikle 

mevsimsel işçiler her yıl göç yapmak zorunda kaldığı gibi yaşam 

koşulları da son derece zorludur. Fakatbu gerçeği kısa vadede 

değiştirmek mümkün görünmüyor. O halde hukuk platformlarında 

bu alanda eksikleri giderici çalışmalar planlanmalıdır.  

İş hukuku bağlamında incelediğimiz negatif haklar konusunda ise 

ulusal mevzuatımız uluslararası standartlara uygun durumdadır. 

Problem mevzuatın uygulama ve denetim mekanizmalarının tam 

anlamıyla çalıştırılamamasıdır. Pozitif haklar konusunda giderilmesi 

gereken eksikler mevcuttur. 

Sokak çocukları ayrı bir problemdir. Yaşanan savaşlar, göçler bu 

alanda var olan çocuk sayısını attırmaktadır. Bunun için belediyelere 

iş düştüğü gibi halkın da bu anlamda ciddi bir şekilde 

bilinçlendirilmeye ihtiyacı vardır. Ama asıl ihtiyaç sokağa çıkan 

çocukları sokakların tehlikeleri konusunda bilinçlendirmektir. 

 

Çocukların eğitime devamı sağlanmalıdır. Ekonomik olarak ihtiyaç 

sahibi olanlara verilecek destekler çocukların aile ekonomisi için 

çalışma hayatına atılmaların önüne geçecektir. 

Detaylarına girmediğimiz Basın İş Kanunu, Deniz İş Kanunu gibi 

çalışma hayatını düzenleyen kanunlarda çocuk kavramı ortak 

niteliğe kavuşturulmalıdır.  
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İŞ VE ÇALIŞMA HÜRRİYETİNİ İHLAL SUÇU 

(TCK m.117) 

 

Yrd.Doç.Dr. Yavuz ERDOĞAN* 

 

GİRİŞ 

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin (İHEB) 23. maddesinde 

"Herkesin çalışma, işini özgürce seçme, adil ve elverişli koşullarda 

çalışma ve işsizliğe karşı korunma hakkı vardır. Herkesin herhangi 

bir ayrım gözetilmeksizin eşit iş için eşit ücrete hakkı vardır. 

Herkesin kendisi ve ailesi için insan onuruna yaraşır ve gereğinde 

başka toplumsal koruma yollarıyla desteklenmiş bir yaşam 

sağlayacak adil ve elverişli bir ücrete hakkı vardır. Herkesin çıka-

rını korumak için sendika kurma ya da sendikaya üye olma hakkı 

vardır" denilmekle, çalışma hürriyeti güvence altına alınmıştır. 

Benzer şekilde Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AHS) 4. 

maddesinde de hiç kimsenin zorla çalıştırılamayacağı, zorunlu 

çalışmaya tabi tutulamayacağı belirtilmiştir. 

Ülkemizde ise, Anayasa’nın (AY) 48. maddesinde “Herkes, dilediği 

alanda çalışma ve sözleşme hürriyetlerine sahiptir” denilmekle, iş 

ve çalışma hürriyetinin anayasal temele oturtulduğu görülmektedir. 

Ancak Anayasa’ya baktığımızda 48. maddeyle yetinilmediği, 18, 49, 

50, 51 ve 55. maddelerde de konunun düzenlendiğini görmekteyiz. 

Özellikle 50. maddede kimsenin kendisine uygun olmayan işte 

çalıştırılamayacağı ve devletin çalışma ve iş yaşamı için 

düzenlemeler yapacağının düzenlenmesi son derece önemlidir. Zira, 

bu hükümler sayesinde Anayasa’mızın iş ve çalışma yaşamını 

anayasal güvence altına aldığı söylenebilecektir. Ancak Anayasa 

metnine konuyu işlemek hürriyetin korunması için yeterli 

olmamaktadır. Bu nedenle iş ve çalışma hürriyetine Türk Ceza 

Kanunu’nda (TCK) yer verilmiş ve bu özgürlüğün ihlali yaptırıma 

bağlanmıştır. 

 
* Lefke Avrupa Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku 

Öğretim Üyesi 
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“İş ve Çalışma Hürriyetini İhlal” suçu TCK’nın  2. kitabının 

“Hürriyete Karşı Suçlar” bölümünün 117. maddesinde yer 

almaktadır. Sosyal devlet olmanın gereği olarak kaleme alınan bu 

düzenlemenin içeriğine baktığımızda 4 fıkradan oluştuğunu ve her 

bir fıkrada farklı bir suçun düzenlendiğini görmekteyiz13.  Ancak bu 

farklı fıkralara yukarıdan baktığımızda düzenlemenin çalışma 

hayatını, kişilerin iş ve çalışma özgürlüğünü düzenlemeyi ve bu 

özgürlüğü korumayı hedeflediğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu 

noktada baktığımızda TCK’da çalışmama özgürlüğünün 

düzenlenmemiş olması eleştirilebilir ise de, bu konunun Toplu İş 

Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu’nda yer alması nedeniyle, 

kanun koyucunun suç siyaseti bakımından buna gerek görmediğini, 

çalışmama özgürlüğünü ceza hukuku bağlamında değil de iş hukuku 

bağlamında değerlendirmeyi uygun bulduğunu söyleyebiliriz.  

Ayrıca belirtelim ki, TCK’nın 117. maddesinde düzenlenen 4 suçtan 

yalnızca ikisi, 765 sayılı (S.) TCK ile paraleldir. Gerçekten TCK’nın 

117/1. maddesinde 765 S. TCK’nın 201/1. maddesinin karşılığı olan 

“iş ve çalışma özgürlüğünü engelleme veya ortadan kaldırma" 

suçuna, TCK’nın 117/4. maddesinde ise 765 S. TCK’nın  201/2. 

maddesindeki suçun karşılığı olan fakat kapsamı, bir hayli 

genişletilmiş olan "iş bırakmaya zorlama” suçuna yer verilmektedir. 

Öte yandan, TCK’nın 117/2. maddesiyle getirilen ve zor durumda 

bulunanların işgücünün sömürülmesini düzenleyen hüküm ile bu 

suça yönelik hazırlık hareketlerini bağımsız olarak cezalandıran 

117/3. madde hükmü yenidir. Ayrıca belirtelim ki, 765 S. TCK’nın 

201/3. maddesindeki “işyeri işgali' suçuna yeni TCK’da yer 

verilmemiştir. 

İnceleme konusu suçun önemi ve TCK’daki düzenleniş şekli 

itibarıyla, her bir fıkradaki suçun ayrı ayrı değerlendirilmesinin 

gerektiğini düşünmekte isek de, konuşma süremizin 15 dakikayla 

sınırlı olması nedeniyle ve ayrıca incelenecek suçların pek çok ortak 

yönünün bulunması nedeniyle değerlendirmelerimiz tek başlık 

 
13Birinci fıkrada genel olarak “iş ve çalışma hürriyetinin ihlali” , ikinci fıkrada 
“ücretsiz veya çok düşük ücretle çalıştırma veya insan onuruyla bağdaşmayan çalışma 

ve konaklama koşullarına tabi kılma” , üçüncü fıkrada “kişileri ikinci fıkrada belirtilen 

durumlara düşürmek için tedarik, sevk veya nakletme (aracılık etme)” ve son fıkrada 
“ücretleri azaltıp çoğaltmaya, anlaşma içeriğini değiştirmeye zorlama ve işin 

durmasına, sona ermesine neden olma” düzenlenmiştir. 
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altında yapacağız. Ancak bu değerlendirmelerimiz sırasında ortak 

yönler genel olarak anlatılırken, farklı yönler de ilgili bölümlerde 

ayrı ayrı açıklanacaktır. Değerlendirmelerimiz sırasında 

başlıklandırmalarsa, klasik usulle yapılacaktır. 

TCK’nın 4. maddesinde yer alan "Ceza kanunlarını bilmemek 

mazeret sayılamaz" hükmünü esas aldığımızda, pek çok işçi ve 

işverenin farkında olmadan bu suça karışabileceğini, ancak suçun 

taksirle işlenmesinin mümkün olmadığını belirterek ve ayrıca 

çalışma hürriyetinin sadece ceza hukuku boyutunu 

değerlendireceğimizi (iş hukuku14ve özel hukuk15 boyutunu 

tartışmayacağımızı) vurgulayarak değerlendirmelerimize başlıyoruz. 

1.İŞ VE ÇALIŞMA HÜRRİYETİNE İLİŞKİN TEMEL 

KAVRAMLAR 

İş, maddi veya gayri maddi, yararlı bir ürünü ortaya koymaya 

yönelik bilinçli, istemli ve doğal; bununla birlikte bir çabayı da 

gerektirdiği için zahmetli bir beşeri faaliyettir16.  

İşçi, bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan gerecek kişi iken; işveren, 

işçi çalıştıran gerçek veya tüzel kişi yahut tüzel kişiliği olmayan 

kurum ve kuruluşlardır17. 

İş (hizmet) sözleşmesi, serbestçe kurulan ve bir tarafın diğerine 

bağımlı olarak iş görmeyi, diğer tarafınsa buna karşılık bir ücret 

ödemeyi üstlendiği özel hukuk sözleşmelerine denilmektedir18. 

İşyeri, işveren tarafından mal ve hizmet üretmek maksadıyla maddi 

olan ve olmayan unsurlar ile işçinin birlikte örgütlendiği birime 

işyeri denir19. 

 
14İş hukuku; bir iş sözleşmesine dayanarak belirli bir ücret karşılığı, bir işverene bağlı 

olarak onun adına çalışan işçiler ile bu işçileri çalıştıran işveren arasındaki ilişkileri 

düzenleyen uyulması zorunlu kurallar bütününe denir. Hüseyin Erkul, İsmail Yaşar 
Oğuz, Hukuksal sorumluluk Açısından İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Mevzuatı Üzerine 

Bir Araştırma, 3. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu, 21-23 Ekim 2011, 

Çanakkale, s.15. 
15 Sözleşmesel ve sözleşme dışı zararların tazmini boyutu. 
16 Hamdi, Mollamahmutoğlu, İş Hukuku, Ankara 2005, s. 2. 
17 Ercan Poyraz, İş Hukuku, 6. Bası, Seçkin Yayınevi, Ankara, 2010, s.17. 
18 Ercan Akyiğit, İş Hukuku, 9. Baskı, Seçkin Yayınevi, Ankara,2013, s.91. 
19 Sarper Süzek, İş Hukuku, 9. Baskı, Beta Yayınevi, 2013, İstanbul, s.181. 
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Çalışma ise, bireyin prestiji, kimlik ve belirli bir çevreye ait olma 

duygularının etkili olduğu bir kavrama ve süreçler bütünüdür; yalnız 

çalışma kavramı ile anlatılmak istenen olguların kimi zaman iç içe 

geçmiş olması ve emek, işgücü, iş gibi kavramlarla özdeş anlamlar 

taşıması anlamsal olarak bazı karışıklıklara yol açabilmektedir20. 

Çoğu zaman çalışma eylemi piyasalarla ilişkilendirilir ve bu eylemin 

karşılığının ücret veya başka biçimlerde ödenmesi söz konusudur; 

ama gönüllü çalışma, ücretsiz işçilik veya ev içi üretimde çalışma 

gibi farklı çalışma eylemleri de mevcuttur21.  

Çalışma hürriyetini ise, AY’nın 48. maddesinden yola çıkarak, 

herhangi bir kimsenin, dilediği alanda çalışmayı ya da çalışmamayı 

tercih edebilme özgürlüğüdür, şeklinde tanımlamamız mümkündür. 

2. KORUNAN HUKUKİ DEĞER 

Öncelikle belirtelim ki, TCK’nın 117. maddesinde düzenlenen suçlar 

devlet memurları bakımından geçerli değildir. Zira, onlar Devlet 

Memurları Kanunu ile koruma altına alınmışlardır22. 

TCK’nın 117. maddesinin ilk fıkrasıyla korunan hukuki değer 

bireyin her türlü cebir ve tehditten bağımsız olarak çalışabilmesini 

sağlamaktır23. 

İkinci fıkrayla korunan hukuki değerse, kişilerin her türlü baskıdan 

uzak olarak çalışmasının sağlanması ve sömürülmesinin 

önlenmesidir. Ancak burada vurgulamalıyız ki, bu fıkrada koruma 

altına alınan kişiler herhangi bir kimse olmayıp, çaresiz, kimsesiz 

veya başkasına bağlı bir kimse olması gerekmektedir. 

Üçüncü fıkrayla korunan hukuki değerse, ikinci fıkrayla aynıdır. 

Zira, üçüncü fıkrada ikinci fıkranın bir nevi hazırlık hareketleri 

yaptırım altına alınmıştır. 

 
20Sera Reyhani, İş ve Çalışma Hürriyetinin İhlali Suçu, Marmara Üniversitesi, Sosyal 
Bilimler Enstitüsü Hukuk Anabilim Dalı, Kamu Hukuku Bilim Dalı, Yayınlanmamış 

Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2009, s.4. 
21 Kuvvet Lordoğlu, Nurcan Özkaplan, Çalışma İktisadı, İstanbul, 2003, s.5. 
22Reyhani, s.45. 
23765 S. TCK’nın 201. maddesinde genel anlamda çalışma özgürlüğünün değil, sanat 

ve ticaret faaliyetinde çalışma hürriyetinin korunduğu; yeni TCK’nın 117. maddesinde 
“iş ve çalışma hürriyeti” kavramlarına yer verilmekle çok daha geniş bir alanın 

koruma altına alındığını söyleyebiliriz. 
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Dördüncü fıkrayla korunan hukuki değerse, birinci fıkrada korunan 

hukuki değerle aynıdır. Diğer bir deyişle, burada da kişilerin her 

türlü baskıdan uzak olarak çalışması korunmak istenmiştir. Ancak 

burada, işçi veya işverenleri ücretleri azaltıp çoğaltmaya ve önceden 

kabul edilenlerden başka koşullar altında anlaşmalar kabulüne 

zorlamak neticesi bakımından özel olarak koruma yapıldığı 

söylenebilecektir. Dördüncü fıkranın ikinci cümlesinde yer alan işin 

durmasına, sona ermesine ve durmanın devamına neden olmak 

bakımından özel olarak korunan hukuksal yarar ise, çalışma 

hürriyetinin harekete dönüşmüş hali, faaliyetin bizzat kendisidir; 

yani iş faaliyetini devam ettirme hürriyetidir. Buradaki iş faaliyetini 

devam ettirme hürriyetini, hükmün kolektif değil bireysel iş ve 

çalışma hürriyetini korumasından hareketle, bir işyerinde faaliyetin 

durması veya sona ermesini engellemeye çalışmak olarak değil, 

cebir veya tehditle tek bir işçinin dahi olsa çalışmasına engel 

olunmasının önüne geçmek şeklinde algılamak gerekmektedir. 

3- SUÇUN UNSURLARI 

3.1- MADDİ UNSURLAR 

3.1.1- FİİL (HAREKET) 

Bir suçun varlığından söz edebilmek için mutlaka bir fiilin varlığı 

gerekir. Bu fiil icrai olabileceği gibi ihmali de olabilecektir.  

Ceza hukukunda fiil, belli bir amaca yönelen, kişinin isteğine ve 

iradesine bağlı, dış dünyada etki doğrudan icrai yahut ihmali bir 

insan davranışıdır24.  

İnceleme konusu suçun herbir fıkrasında farklı bir suçun 

düzenlenmiş olunması nedneiyle, her bir fıkra ayrı ayrı 

değerlendirilecektir. 

3.1.1.1- İŞ VE ÇALIŞMA ÖZGÜRLÜĞÜNÜN İHLAL 

EDİLMESİ (TCK M.117/1) 

TCK’nın 117/1. maddesinde düzenlenen suçun hareket unsuru, cebir 

veya tehdit kullanılarak veya hukuka aykırı başka bir davranışla bir 

kimsenin iş ve çalışma hürriyetinin ihlal edilmesidir.  

 
24 Mehmet Emin Artuk, Ahmet Gökcen, Ahmet Caner Yenidünya, Ceza Hukuku 

Genel Hükümler, 8. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara, 2014, s.213 
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Cebir, Türk Dil Kurumu (TDK) sözlüğünde “zor, zorlayış” şeklinde 

tanımlanmaktadır25. 

Burada kastedilen cebir, maddi cebirdir; yani fiziken güç 

kullanılmasıdır. Eşya üzerinde gerçekleştirilen cebir de buradaki 

cebir kavramı içine dahil edilebilecektir; çünkü cebir suçunu 

düzenleyen 108. maddeden farklı olarak ayrıca vurgulanmadığı için, 

cebrin mutlaka kişi üzerinde gerçekleştirilmesine gerek yoktur, eşya 

üzerinde haksız olarak kullanılan maddi kuvvet de suçun oluşması 

için yeterli olacaktır. 

Tehdit, TDK sözlüğünde “gözdağı” şeklinde tanımlanmaktadır26. 

Tehdit durumunda, bir saldırının, kötülüğün meydana getirileceği 

mağdura bildirilmektedir; ancak tehdit konusu saldırının 

gerçekleştirilmesi veya gerçekleştirilmemesi önemli değildir, failin 

kullandığı sözler ya da yaptığı davranışların mağdur üzerinde ciddi 

bir korku oluşturmaya elverişli ve yeterli olması durumunda tehdidin 

varlığı kabul edilecektir27.  

Buradaki tehdidin mutlaka bireye yönelik olması da şart değildir; 

malvarlığı bakımından zarara uğratılacağı veya herhangi bir kötülük 

yapılacağına ilişkin ifadeler, fiilin tehdit olarak nitelenmesine 

yetmektedir.  

 “Hukuka aykırı bir başka davranış”, hukuk düzeninin belirlemiş 

olduğu, emir veya yasak biçiminde bir içeriğe sahip olan her türlü 

hukuk kuralına aykırı eylem olarak kabul edilmelidir28.  

Hukuka aykırı başka bir davranış ifadesinde, sadece hukuka 

aykırılıktan bahsedildiği için bu davranışın aynı zamanda suç teşkil 

etmesi gerekmemektedir. Örneğin işyeri önünde kalabalık şekilde 

bekleyerek dışarıdan girmek isteyenlerin çekinip içeriye 

girmemesini sağlanması halinde yine bu suç oluşacaktır. 

Fakat, burada tartışmalı olan nokta, “hukuka aykırı başka bir 

davranışın” kapsamıdır. Şayet, hukuk düzeninin ve özellikle iş 

mevzuatının yasal saymadığı her türlü davranış bu kapsamda ele 

 
25www.tdk.gov.tr, 28.04.2016 
26www.tdk.gov.tr, 28.04.2016 
27 Ali Parlar, Muzaffer Hatipoğlu, Asliye Ceza Davaları, Ankara 2008, s. 308. 
28 Parlar, Hatipoğlu, s. 308. 

http://www.tdk.gov.tr/
http://www.tdk.gov.tr/
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alınırsa, uygulamada ciddi sorunlar çıkabilecektir. Özellikle, iş 

sözleşmesinin haksız yere feshi durumunda bu suç tipinin oluşup 

oluşmayacağı sorunu ortaya çıkacaktır. Doktrine göre, iş söz-

leşmesini haksız yere feshetmenin sonuçları 4857 sayılı İş Kanunu 

m. 17 vd.nda düzenlenmiş olup, burada özel hukuka ait bir sorun söz 

konusudur; böyle bir davranışın ceza hukuku bakımından ayrıca ele 

alınmasına gerek yoktur. Buna karşılık, işine son verilmek istenen 

işçinin, hileli bazı davranışlarla istifa etmesi sağlanırsa, bu durumda 

117/1’e aykırılıktan söz edilebilecektir. Diğer bir görüşe göreyse, 

“hukuka aykırı başka bir davranış” ibaresi madde metninde kaldığı 

sürece, yukarıdaki tüm durumları suç tipi içerisinde değerlendirme 

mecburiyeti doğacaktır. Bu durumun yaratacağı sıkıntıları ortadan 

kaldırmak için, en doğrusu bu ibareyi madde metninden 

çıkarmaktır29. 

Görüldüğü üzere, TCK’nın 117. maddesinin ilk fıkrasında yer alan 

suç, seçimlik hareketli bir suçtur ve buradaki hareketlerin bir 

tanesinin yapılması suçun oluşması için yeterlidir. Birden fazla 

seçimlik hareketin yapılması halinde de tek suç oluşacaktır. Ancak 

bu durumda hakim TCK’nın 62. maddesi uyarınca takdiren alt 

sınırdan uzaklaşarak ceza tayin edebilecektir. 

Hareketin dış dünyada meydana getirdiği değişikliğe netice 

denilmektedir. Her suçta mutlaka bir netice vardır. Ancak bazı suç 

tiplerinde netice kanunda açıkça gösterilmektedir. Kanunda 

neticenin açıkça gösterildiği suçlara neticeli suçlar denilmektedir. 

Bu durumda anılan netice gerçekleşmedikçe suçta 

tamamlanmamaktadır. Bu kapsamda ilk fıkraya baktığımızda açıkça 

“iş ve çalışma hürriyetini ihlal eden” denilmekle ihlal neticesinin 

arandığı görülmektedir. 

İhlal eden demişken önemle vurgulamalıyız ki, TCK’nın 117. 

maddesinin devamı maddelerinde de hukuka aykırı bir ihlal 

bulunmaktadır. Ancak oradaki ihlaller bir nevi özel ihlal hallerini 

taşımaktadır. Orada aranan unsurlar gerçekleşmediğinde bir nevi 

torba hüküm olan bu cümlenin (hukuka aykırı başka bir davranışla ş 

ve çalışma hürriyetini ihlal eden) tatbiki mümkün olacaktır. Ancak 

bu durumda şikayet şartının gerektiği, yani re’sen soruşturmanın 

 
29 Durmuş Tezcan, Mustafa Ruhan Erdem, Mustafa Önok, Teorik ve Pratik Ceza Özel 

Hukuku, 8. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2012,  s.444 
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yapılamayacağı unutulmamalıdır. 

İlk fıkra bakımından vurgulanması gereken bir diğer husus ise, 

buradaki “ihlal” kavramının kişilerin iş ve çalışmalarına ilişkin 

faaliyetlerinin en azından geçici bir süre normal iş ve çalışma 

düzeninden uzaklaştırılmasını ve bu düzenin bozulmasını ifade 

ettiğidir. Buradaki ihlalin düzeni tamamen bozması veyakişiyi hiç iş 

yapamayacak duruma getirmesi gerekmemektedir. 

Bu suç, bir somut zarar suçudur; yani suçun oluşması için cebir veya 

tehdit ya da hukuka aykırı başka bir davranışla iş ve çalışma 

hürriyetinin ihlal edilmiş olması ve sonucun doğmuş olması gerekir, 

sonucun doğumuyla suç tamamlanmaktadır. Bu nedenle teşebbüse 

elverişli suçlardandır. 

İhlalin geçici veya devamlı olması önemli olmadığı için suç 

kesintisiz (mütemadi) suç özelliği göstermez; ancak ihlalin süreklilik 

göstermesi mümkündür. 

3.1.1.2- ÇARESİZLİĞİNİ, KİMSESİZLİĞİNİ VE 

BAĞLILIĞINI SÖMÜRMEK SURETİYLE KİŞİLERİ İNSANİ 

OLMAYAN ŞARTLARDA ÇALIŞTIRMAK (TCK M.117/2) 

AY’nın 50 ve 55. maddeleri kapsamında temellendirebileceğimiz 

ikinci fıkra metnine baktığımızda, esasında bu fıkranın da kendi 

içerisinde iki farklı suçu barındırdığı görülmektedir. Bunlar, 

çaresizliğini, kimsesizliğini ve bağlılığını sömürmek suretiyle kişi 

veya kişileri; 

1. Ücretsiz veya düşük ücretle çalıştırmak,  

2. İnsan onuruyla bağdaşmayacak çalışma ve konaklama koşullarına 

tabi kılmaktır. 

Görüldüğü üzere buradaki fiillerin birinci fıkradaki gibi zorlayıcı 

davranışlarla (cebir, tehdit, hukuka aykırı…) gerçekleştirilmesi 

gerekmemektedir. Zira, fıkra metninde böyle bir koşul 

aranmamaktadır. Ancak bu eylemlerin zorlayıcı davranışlarla 

gerçekleştirilmesi halinde, hakimin takdiren failin cezasında 

TCK’nın 61. maddesi uyarınca alt sınırdan uzaklaşarak ceza 

belirlemesi mümkündür. 

AY gereği angarya yasak olduğundan ücretsiz çalışmanın 
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olamayacağı izahtan varestedir. Ancak düşük ücret konusunda 

somut olayın özellikleri iyi değerlendirilmeli ve yapılan işle ücret 

dengesi piyasa koşulları da dikkate alınarak belirlenmelidir. Bu 

noktada asgari ücretin altında bir rakam belirlemenin tek başına 

suçun oluşumu için yeterli olmadığını belirtmemizde fayda 

bulunmaktadır. Asgari ücret altında işçi çalıştırmak ilgili diğer 

kanunlar gereği cezalandırmayı gerektirebilirse de tek başına bu 

suçun oluşumu için yeterli olmayacaktır. 

İnsan onuru konusuna gelince, yine her somut olayın özelliklerine 

bakılarak durumun değerlendirilmesi gerekmektedir. Öyle ki, bir 

işçiye sürekli hakaret edilerek ya da onun aşağılanarak çalıştırılması 

halinde anılan suç oluşacaktır. 

Ancak burada önemle vurgulamalıyız ki, fıkra metninde “ve” 

bağlacı kullanıldığı için insan onuru ile bağdaşmayacak şekilde 

çalıştırmak suçun oluşumu için yetmemekte, onun insan onuru ile 

bağdaşmayacak şekilde barındırılması da gerekecektir. Bu durumda 

anılan hükmün uygulanması neredeyse imkansızlaşmaktadır. 

Kanaatimizce, hükmün mutlaka yeniden değerlendirilmesi ve 

buradaki “ve” bağlacının “veya” olarak değiştirilmesi 

gerekmektedir. Ancak doktrinde iki unsurun bir arada aranmasının 

isabetli olmadığına dair görüş de bulunmaktadır. 

3.1.1.3. ÇARESİZLİĞİNİ, KİMSESİZLİĞİNİ VE 

BAĞLILIĞINI SÖMÜRMEK SURETİYLE KİŞİLERİ İNSANİ 

OLMAYAN ŞARTLARDA ÇALIŞTIRMAK AMACIYLA BİR 

KİMSEYİ TEDARİK VEYA SEVK VEYA BİR YERDEN 

DİĞER YERE NAKLETMEK (TCK M.117/3) 

Bu fıkradaki failler kişi ya da kişileri ikinci fıkradaki koşullara 

hazırlamak ve o koşullarda çalıştırmak üzere hareket etmektedirler. 

Diğer bir deyişle, bu fıkra ile ikinci fıkranın hazırlık hareketleri 

bağımsız bir suç tipi olarak kaleme alınmıştır. Nitekim bu husus 

gerekçede “Bu gibi fiilleri önlemek amacıyla maddenin üçüncü 

fıkrasında, kişileri ikinci fıkrada belirtilen durumlara düşürmek 

üzere tedarik veya sevk veya bir yerden diğer bir yere nakil fiilleri 

de suç sayılmıştır. Kişileri, ikinci fıkrada belirlenen hale 

düşürmemek için söz konusu hazırlık hareketlerini cezalandırmak 

yerindedir” şeklinde açıklanmıştır.  
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Buradaki “tedarik etmek” mağdurları arayıp tespit etmek; yani 

bulmak anlamına gelmektedir. Ancak fıkra metninde “veya” bağlacı 

kullanıldığından tedarik etmek yerine sevk etmek ya da bir yerden 

başka bir yere nakletmek halinde de fıkradaki suç oluşacaktır. Sevk 

etmek halinde mağdur tek başına bir yerden bir yere gönderilmekte 

iken; nakletmek halinde mağdur bir noktadan alınarak başka bir yere 

götürülmektedir. Bir örnek vermek gerekirse kendi işyerinde 

ücretsiz çalışan kişiyi bir başka işyerine gönderen kişi sevk eden; 

aracıyla bu işyerine götüren kişi ise nakledendir.  

Buradaki suçun oluşması için, failin taşıdığı kimselerin maddede 

belirtilen şekilde çalışmaya tabi tutulacaklarını bilmesi 

gerekmektedir. Şayet mağdur durumu bilmiyorsa başka suçlar 

oluşabilecekse de bu suç oluşmayacaktır. 

Görüldüğü üzere burada da seçimlik hareketlere yer verilmiştir. Bu 

durumda anılan hareketlerden birisinin yapılması halinde suç 

oluşacaktır. Birden fazla hareketin yapılması halinde (örneğin hem 

tedarik edip hem de nakledilmesi halinde) yine tek suç oluşacaktır. 

Ancak bu durumda hakim takdiren cezayı alt sınırdan uzaklaşarak 

belirleyebilecektir. 

Bu fıkradaki suçun netice kısmı, bir kimseyi tedarik veya sevk veya 

bir yerden diğer bir yere nakletmektir. 

3.1.1.4- İŞÇİYİ VEYA İŞVERENLERİNİ ÜCRETLERİ 

AZALTIP ÇOĞALTMAYA VEYA ÖNCEDEN KABUL 

EDİLENLERDEN BAŞKA KOŞULLAR ALTINDA 

ANLAŞMALAR KABULÜNE ZORLAMA YA DA BİR İŞİN 

DURMASINA, SONA ERMESİNE VEYA DURMASININ 

DEVAMINA NEDEN OLMA (TCK M.117/4) 

Bu fıkra metnine baktığımızda burada da esasında üç farklı suç 

düzenlenmektedir. Bunlar;  

1. İşçi veya işverenlerin cebir veya tehdit kullanılarak ücretleri 

azaltıp çoğaltmaya zorlanması, 

2. İşçi veya işverenlerin cebir veya tehditle başka koşullarla yeni 

anlaşmaları kabule zorlanması, 

3. Cebir veya tehditle işin durmasına, sona ermesine veya durmanın 

devamına neden olunmasıdır. 
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Görüldüğü üzere buradaki suçların mutlaka cebir ya da tehditle 

işlenmesi gerekmektedir. Diğer bir deyişle, önceki fıkralarda 

belirtilen herhangi bir şekilde hukuka aykırı davranış suçun oluşumu 

için yetmemektedir. 

Cebir ve tehdit kullanarak işçiyi veya işverenleri, ücret dışındaki iş 

koşullarını değiştirmeye zorlamak bu suç tipine değil, TCK’nın 106. 

maddesindeki tehdit suçuna vücut verecektir. 

İşin sona ermesi veya durması bakımındansa,  bunun tamamen veya 

kısmen gerçekleşmiş; uzun veya kısa sürede devam etmiş olmasının 

suçun oluşumu bakımından önemi yoktur30. 

Bu fıkrada incelenen suçların oluşabilmesi için cebir veya tehdit 

arandığından bu suçların bağlı hareketli suç olduklarını 

söyleyebiliriz. Ancak cebir veya tehdit arandığından ikisi arasında 

seçimlik hareketli suç oldukları da izahtan varestedir. 

Ayrıca belirtmeliyiz ki, buradaki suçların oluşabilmesi için işçi ve 

işveren arasında önceden yapılan bir anlaşmanın bulunması 

gerekmektedir.  

Bu suçlarda netice ücretlerin azaltılıp çoğaltılması veya anlaşma 

içeriğini değiştirmeye zorlanması ya da işin durmasına, sona 

ermesine veya durmanın devamına neden olunmasıdır. Bu 

neticelerden birinin gerçekleşmesi ile suç tamamlanmış olacaktır. 

Önemle belirtelim ki, kanun koyucu bazı suç tiplerinde zararın 

meydana gelmesini aramamakta, zarar tehlikesini cezalandırma için 

yeterli görmektedir. İşte bu suçlara doktrinde tehlike suçları 

denilmektedir. Bu kapsamda dördüncü fıkradaki suça baktığımıza 

ücretlerin azaltılıp çoğaltılmış olması, önceden kabul edilmiş 

bulunan anlaşma koşullarının değişmiş olması aranmayıp 

“zorlama”nın yeterli görülmesi nedeniyle bu suç tiplerinin tehlike 

suçu olduklarını söyleyebiliriz. Diğer bir deyişle, işçi  veya 

işverenlerin ücretlerin azaltılıp çoğaltılması veya anlaşma 

koşullarının değiştirilmesi yolunda zorlanması halinde bu suç 

tamamlanmış olunacaktır. Ancak burada suçun niteliği gereği 

kullanılan cebir veya tehdidin zorlama neticesini doğurmaya 

elverişli olup olmadığının hakim tarafından araştırılması 

 
30 Tezcan, Erdem, Önok, s.447. 
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gerekeceğinden bu suçların somut tehlike suçu olduğunu, soyut 

tehlike ihtimalinin yeterli olmadığını belirtmeliyiz. 

“İşin durmasına, sona ermesine veya durmanın devamına neden 

olma” suçu bakımındansa tehlike yetmeyip, işin durması, sona 

ermesi veya durmanın devam etmesi gerekeceğinden artık tehlike 

yetmemekte, anılan neticelerin de oluşması gerekmektedir. Diğer bir 

deyişle, suç zarar suçu olmaktadır. 

Maddede geçen durma teriminden, geçici olarak ara verilmesi; sona 

erme teriminden, bir daha geri dönmemek üzere işin son bulması; 

durmanın devamına neden olma teriminden ise, durmuş olan işin 

durma halinin devamına neden olunması anlaşılmalıdır.  

Burada işin sona ermesi veya durması ve durmanın devamına neden 

olunması bakımından bunun tamamen veya kısmen gerçekleşmiş 

olmasının ve süresinin uzun ya da kısa olmasının herhangi bir önemi 

bulunmamaktadır. 

Ancak son cümledeki suçun oluşabilmesi için işin önceden başlamış 

olması ya da faaliyeti durmuş olan bir işin varlığı şarttır; çünkü 

durma, sona erme veya durmanın devamına neden olma, ancak 

başlamış veya faaliyeti durmuş bir iş için söz konusu olabilecektir. 

Bu durumda bir fabrikanın inşa edilip, makineler alınıp yerleştirilip, 

işçilerle anlaşma yapıldıktan ve böylelikle faaliyete hazır hale 

geldikten sonra bir fabrikada işe başlanmasına engel olunması 

durumunda anılan suçun oluşup oluşmayacağını tartışmamız 

gerekecektir. Biz daha önceden başlamış olan bir işin varlığını 

aradığımızdan artık dördüncü fıkradaki suçun oluşamayacağını 

belirtmemiz gerekmektedir. Ancak unutulmamalıdır ki, böyle bir 

durumda birinci fıkradaki suç oluşabilecektir. 

Son olarak fıkranın lafzından anlaşıldığı kadarıyla durmanın 

devamına neden olunması suç kapsamına alınmış olmasına rağmen, 

sona ermenin devamına nedenolunması fıkra metninde yer 

almadığından bu suçu oluşturmayacaktır ve mesela bir fabrikanın 

faaliyeti herhangi bir sebeple sona ermişken, bir süre sonra iş 

sahibince işi yeniden başlatmak için harekete geçildiğinde ona engel 

olunmuşsa son fıkradaki suç değil, şartları olduğu takdirde birinci 

fıkrada düzenlenen suç oluşacaktır. 
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2.1.2- FAİL 

İncelenen suçlarda fail bakımından aranan özel bir unsur 

bulunmadığından cinsiyeti, milliyeti, uyruğu, mesleği vs. her ne 

olursa olsun herkes bu suçun faili olabilecektir. 

Tüzel kişiler suç faili olamayacağından bu suçun faili devlet 

olamayacaktır. Bu durumda memur da mağdur olamayacaktır. 

Ancak kamu görevlilerinin, kamu görevinin sağladığı nüfuzu kötüye 

kullanmak suretiyle ilgili suçları işlemeleri halinde TCK’nın 119/1-e 

maddesi gereğince cezasının artırılmasının gerekeceğini 

vurgulamakta fayda bulunmaktadır. 

Bu noktada belirtelim ki TCK’nın 20/2. maddesi gereği özel hukuk 

tüzel kişileri bakımından güvenlik tedbirlerinin uygulanması 

gerektiği akla gelebilir ise de, TCK’nın 60/4 maddesinde, tüzel 

kişilere güvenlik tedbirlerine kanunun açıkça  belirttiği hallerde 

uygulanabileceğinin belirtilmesi, inceleme konusu suçta ise, açıkça 

bir düzenlemenin bulunmaması nedeniyle, TCK’nın 117. 

maddesindeki suçlardan dolayı tüzel kişilere güvenlik tedbirinin 

uygulanması mümkün değildir. 

2.1.3- MAĞDUR 

Mağdur bakımından baktığımızda da TCK’nın 117. Maddesinde 

özel bir niteliğin aranmadığını görmekteyiz. Bu durumda inceleme 

konusu suçun mağduru da herhangi bir kimse olabilecektir. Ancak 

unutulmamalıdır ki, iş ve çalışma hürriyetine sahip olamayacak bir 

kimsenin (örneğin 2 yaşındaki bir çocuğun) bu suçun mağduru 

olması mümkün değildir. 

Ayrıca vurgulamamız gerekir ki, birinci ve dördüncü fıkradaki cebir 

ya da tehdit kullanılan veya hukuka aykırı başka bir davranışta 

bulunulan kişinin çalışma özgürlüğü ihlal edilen kişiyle aynı kişi 

olması gerekmemektedir. 

Dördüncü fıkra bakımından belirtilmesi gereken bir diğer husus ise, 

burada düzenlenen suçun işlenmesi için mağdurun birden fazla 

olmasının gerekmediği, mağdurun bir kişi olması halinde de suçun 

oluştuğudur. Zira, yukarıda da açıkladığımız üzere, burada kolektif 

çalışma özgürlüğü değil, bireysel çalışma özgürlüğü korunmaktadır. 

Ayrıca belirtelim ki, son fıkradaki suçun mağduru sadece işçiler 
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değildir, pekala bu suçun mağduru işverenlerde olabilecektir. Yalnız 

işin durmasına, sona ermesine veya durmanın devamına neden olma 

suçunun mağduru işçi çalıştıran işveren yanında, yalnız çalışan bir 

kimse, serbest meslek sahibi de olabilir; o halde işveren dışında iş 

sahibini de mağdur olarak zikretmek gerekecektir. 

İkinci fıkrada mağdur bakımından özellik aranmıştır.  Buna göre 

ikinci fıkrada (dolayısıyla üçüncü fıkrada da) suçun mağduru 

“çaresizliği, kimsesizliği ve bağlılığı nedeniyle sömürülmeye 

elverişli durumdaki kişi”dir. Bu koşulların aslında seçimlik olması 

gerekir. Fakat kanunda “ve” bağlacı kullanıldığı için, maddenin 

lafzına göre bu koşulların kümülatif olduğu, yani hepsinin bir arada 

olması gerektiği gibi bir sonuç çıkmaktadır31. 

İkinci ve üçüncü fıkradaki suçun oluşması için mağdurların 

sömürülmesi gerekmektedir. Söz konusu kişilerin sömürülmesi, 

mağdurların içinde bulunduğu durumdan yararlanmak suretiyle 

failin kendisine haksız ve sürekli çıkar sağlaması biçiminde 

anlaşılmalıdır. Bu açıdan, çaresiz bir kimseye bir kereye özgü düşük 

ücretle götürü bir işin ya da zor koşullarda bir çalışmanın 

yaptırılması suçun maddi unsurunu oluşturmaz. Çünkü kavram 

olarak “sömürmek” sürekli bir durumu ifade eder32. 

Sömürmek değişik biçimlerde gerçekleşebilir. Mağdurun tümüyle 

ücretsiz çalıştırılması mümkün olduğu gibi, sağladığı hizmet ile açık 

biçimde orantısız derecede düşük bir ücretle çalıştırılması da suç 

tipine girer. Öte yandan sömürülme yalnızca ücrete ilişkin bir durum 

olmayıp iş koşullarını da ilgilendirebilir. Gerçekten mağdurun 

”insan onuru ile bağdaşmayacak çalışma ve konaklama koşullarına 

tabi kılınması” da suçun maddi unsurunu oluşturur. Buna göre ücret 

ne kadar olursa olsun,  kişinin bir günde ya da haftada normal 

çalışma suresinin aşırı üzerinde çalıştırılması, sağlık ve iş güvenliği 

açısından aşırı elverişsiz koşullarda “çalıştırılma ve 

konaklama"denilerek, koşulların yine bir arada bulunması 

aranmıştır. Oysa burada da “veya” denilmesi daha uygun olurdu. Bu 

düzenlemenin sonucu olarak, çalışmanıninsan onuruna aykırı 

olması, ücretten değil de, diğer iş koşullarından kaynaklara, vorsa. 

bu durumda hem çalışma hem de konaklama koşullarının insan 

 
31 Tezcan, Erdem, Önok, s.442.  
32 Tezcan, Erdem, Önok, s.445 
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onuru ile bağdaşmaması gerekecektir. Bu da maddenin uygulama 

alanını çok daraltacaktır Elbette, kanun koyucunun arzusu bu 

değildir; fakat kullanılan ve bağlacını da başka şekilde ele almak 

olanaksızdır. 

Her durumda, dikkat edilecek husus, mağdurun ücretsiz olarak ya da 

sağladığı hizmetle açık biçimde orantısız olacak düşüklükte bir 

ücretle çalıştırılmasının, içinde bulunduğu çaresizlik, kimsesizlik ya 

da bağlılık durumundan yararlanılmak suretiyle 

gerçekleştirilmesidir. Bu nedenle, söz konusu koşullar olmaksızın, 

işçinin aşırı ağır koşullarda ya da çok düşük bir ücretle çalıştırılması 

veyahut iş sözleşmesine işçi aleyhine ağır yaptırımların dahil 

edilmesi, bu suç tipi kapsamına girmeyecektir. 

2.1.4- SUÇUN KONUSU 

Madde metninde düzenlenen hareketin yöneldiği kişi ya da şey 

suçun konusunu oluşturmaktadır. Madde başlığında da açıkça 

belirtildiği üzere, inceleme konusu suçun konusu, iş ve çalışma 

hürriyetidir. 

2.1.5-SUÇA ETKİ EDEN SEBEPLER 

Suça etki eden sebepler suçun oluşumuna etkisi olmayan, ancak 

verilecek cezanın artması ya da azalmasına sebep olan faktörlerdir. 

TCK’nın 117. maddesine baktığımızda özel olarak düzenlenmiş 

nitelikli bir halin bulunmadığını görmekteyiz. Ancak “ortak hüküm” 

başlığı taşıyan 119. maddeye baktığımızda bazı nitelikli hallerin 

kaleme alındığını görmekteyiz. Buna göre cezanın yarı oranında 

artırılmasını gerektirecek nitelikli haller şunlardır: 

1. İş ve çalışma hürriyetinin ihlali suçunun silahla işlenmesi hali: 

Suçun “silahla” işlenmesinin cezayı artıran nitelikli bir unsur olarak 

kabul edilmesinin nedeni, faile cesaret mağdura da korku vererek 

suçun daha kolay işlenmesini sağlamasıdır.  

TCK’nın 6/1-f maddesi gereğince silah deyiminden  

“1. Ateşli silahlar,  

2. Patlayıcı maddeler,  
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3. Saldırı ve savunmada kullanılmak üzere yapılmış her türlü kesici, 

delici veya bereleyici alet,  

4. Saldırı ve savunma amacıyla yapılmış olmasa bile fiilen saldırı ve 

savunmada kullanılmaya elverişli diğer şeyler,  

5. Yakıcı, aşındırıcı, yaralayıcı, boğucu, zehirleyici, sürekli 

hastalığa yol açıcı nükleer, radyoaktif, kimyasal, biyolojik maddeler 

”anlaşılması gerekmektedir.  

Silahın mutlaka mağdura yöneltilmesi veya ateşlenmesi ya da açıkça 

gösterilmesi gerekmeyip, failde bulunduğunun bir şekilde bilinmesi 

ve suçun işlenmesinde gerektiğinde kullanılacağı hususunda 

mağdurun iradesinin etkilenmesi yeterlidir. 

2. İş ve çalışma hürriyetinin ihlali suçunun kişinin kendisini 

tanınmayacak bir hale koyması suretiyle veya imzasız mektupla ya 

da özel işaretlerle işlenmesi hali: 

Suçun “kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması suretiyle, 

imzasız mektupla veya özel işaretlerle” işlenmesi hali ise, bir 

kimsenin tanımadığı veya kim olduğu belli olmayan kişiler 

tarafından bu tarz hareketlere maruz kalmasının mağdura yoğun bir 

korku salmasının yanında onun savunma imkânını da azaltması 

nedeniyle ağırlaştırıcı neden olarak kabul edilmiştir.  

Ayrıca fail kendini tanınmayacak hale koyarak suçu işlediği zaman 

failin ele geçirilmesi ve suçun aydınlatılması da zorlaşmaktadır.  

Hükmün uygulanması için failin maske takmak, tanınmayacak 

şekilde makyaj yapmak ve takma saç-sakal kullanmak şeklinde 

tanınmasını engelleyici bazı değişikliklere başvurarak kendisini 

tanınmayacak bir hale sokması yeterlidir; bu değişikliklere rağmen 

mağdurun faili tanımış olması önemli değildir.  

İmzasız mektuba ilişkin nitelikli halin gerçekleşmesi hususunda 

önemli olan mağdurun tehdit eylemini içeren yazıyı yazanın veya 

gönderenin kim olduğunu bilememesidir. Mektup imzasız olsa da, 

bu imzasız mektubun kim tarafından gönderildiği mağdurla fail 

arasındaki ilişkiden ya da kullanılan ifadelerden anlaşılıyorsa bu 

hüküm uygulanamaz.  
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Özel işaretlere ilişkin; gamalı haç, kuru kafa, orak çekiç, hançer, 

kılıç, silah, bomba vb. işaretleri örnek gösterebiliriz. 

3. İş ve çalışma hürriyetinin ihlali suçunun birden fazla kişi ile 

birlikte işlenmesi hali: 

Suçun “birden fazla kişi tarafından birlikte” işlenmesi durumunun 

nitelikli hal olarak düzenlenmesinin nedeni, eylemin daha korkutucu 

hale gelerek mağdurun savunma direncinin kırılmış olunmasıdır. 

Fıkra metninde “birden fazla” dendiği için faillerin iki kişi olması 

halinde dahi bu hükmün tatbiki gerekecektir. Ancak “birlikte 

işlenmesi” arandığından iştirak hali yetmeyecek mutlaka müşterek 

fail olarak hareket etmeleri gerekecektir. 

4. İş ve çalışma hürriyetinin ihlali suçunun var olan veya var sayılan 

suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak 

işlenmesi hali: 

Burada korkutuculuğun fazla olması nedeniyle cezanın artırılması 

öngörülmüştür. Burada gerçekte var olmayan bir örgütün varmış gibi 

hareket edilmesi halinde dahi nitelikli unsur tatbik edilecektir. 

Burada korkutmanın nasıl yapıldığı önemli değildir. Önemli olan suç 

örgütünün korkutucu gücünden faydalanmaktır. 

Örgütün mutlaka terör örgütü olmasına gerek yoktur, çıkar amaçlı 

herhangi bir suç örgütü ya da mafyavari yapılanmalar da bu 

kapsamda değerlendirilecektir. 

5. İş ve çalışma hürriyetinin ihlali suçunun kamu görevinin sağladığı 

nüfuzun kötüye kullanılması suretiyle işlenmesi hali:  

Burada kamu görevlisinin görevin sağladığı nüfuzu kötüye 

kullanarak suçu işlemesi gerekmektedir. Yani failin sırf kamu 

görevlisi olması bu nitelikli unsurun tatbiki için yeterli değildir. 

Nitelikli hallere değinmişken belirtilmesi gereken bir diğer husus 

ise, iş ve çalışma hürriyetinin ihlali suçunun işlenmesi sırasında 

kasten yaralanma suçunun neticesi sebebiyle ağırlaşmış hallerinin 

gerçekleşmesi durumunda, TCK’nın 119/2. maddesi gereğince failin 

ayrıca kasten yaralama suçundan dolayı da cezalandırılması 

gerekecektir. Bu durumda kasten yaralamanın basit hallerinde failin 
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ayrıca kasten yaralama suçundan dolayı sorumlu tutulması mümkün 

olamayacaktır. 

3.2- MANEVİ UNSUR 

Yukarıda belirttiğimiz maddi unsurların tamamı bulunsa bile manevi 

unsur bulunmadıkça suç oluşmayacaktır. Manevi unsura kısaca, 

suçun kusur unsuru da diyebiliriz.  

İnceleme konusu suçun taksirli şekline TCK’da yer verilmediğinden 

suçun mutlaka kasten işlenmesi gerekmektedir.   

Burada genel kast, yani suçun maddi unsurlarının bilerek ve 

istenerek yapılması suçun oluşması için yeterlidir.  

Kural olarak genel kastla işlenebilen suçların olası kastla da 

işlenmesi mümkündür. İnceleme konusu suç içinde istisnai bir 

durum bulunmadığından artık bu suçun da olası kastla işlenmesi 

mümkündür. 

Buradaki suçların hangi saikle işlendikleri önemli değildir. 

2.3- HUKUKA AYKIRILIK UNSURU 

Bir eyleme ceza kanununda yer vermekle, o eylemin hukuka aykırı 

kılındığı şüphesiz ise de, görünüş itibarıyla hukuka aykırı duran 

eylemler TCK’nın 24 vd. maddelerinde düzenlenen kusurluluğu 

etkileyen sebeplerden birinin varlığı halinde  ya da hukuka uygunluk 

sebeplerinden birinin varlığı halinde hukuka aykırı olmaktan 

çıkmaktadır. 

Öncelikle belirtelim ki, mağdurun rızası TCK’da genel hükümler 

içerisinde ve kusurluluğu kaldıran haller arasında düzenlenmiştir. Bu 

durumda kural olarak bir eylemde mağdurun rızası varsa suç 

oluşmayacaktır.  Bu kapsamda TCK’nın 117. maddesine 

baktığımızda, iki ve üçüncü fıkralarda yer alan suçlarda mağdurun 

rızasının bulunduğu akla gelebilirse de, kanun koyucu bu fıkralarda, 

mağdurun içinde bulunduğu çaresizlik, kimsesizlik ve bağlılığı 

dikkate alarak, onun rızasını önemsememiştir. Buradaki rıza 

esasında zaten suçun unsuru olarak düzenlenmiştir. 

Birinci fıkrada mağdurun şikayeti arandığından, mağdurun şikayetçi 

olmaması halinde rızasının olduğu, eylemi kabullendiği sonucuna 

varılabilecektir. Dördüncü fıkrada ise mağdurun rızasının varlığı 
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halinde suç oluşmayacaktır. Kaldı ki mağdurun rızasının olduğu 

durumda cebir veya tehditin kullanılmasına gerek de kalmamaktadır. 

Bir kamu görevlisinin görevinin gereği olarak TCK’nın 117. 

maddesinde belirtilen eylemleri gerçekleştirmesi halinde,  TCK’nın 

24. maddesinde düzenlenen görevin ifası söz konusu olacağından 

yine kusurluluk ortadan kalkacak ve suç oluşmayacaktır. 

Benzer şekilde TCK’nın 24/2. maddesinde düzenlenen “kanun 

hükmünü icra” da hukuka uygunluk sebebi olarak kabul edilmelidir. 

Örneğin cezaevindeki hükümlülerin çalıştırılması halinde bu durum 

söz konusu olacaktır. 

3- SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ 

3.1- TEŞEBBÜS 

Suça teşebbüs, kasten işlemek istediği suça ilişkin elverişli 

vasıtalarla suç yoluna giren failin elinde olmayan sebeplerle icra 

hareketlerini tamamlayamaması veya tamamlamasına rağmen iradesi 

dışındaki sebeplerle neticeyi elde edememesi ve böylelikle suçun 

yarıda kalması halidir (TCK m.35).  

Maddenin tüm fıkralarındaki suçlara teşebbüs mümkündür.  

TCK’nın 117/1. maddesinde düzenlenen suç, yukarıda da 

belirttiğimiz üzere bir zarar suçudur. Bu nedenle teşebbüse 

elverişlidir. Burada failin, cebir veya tehdit ya da hukuka aykırı 

başka bir davranışla mağdurun çalışmasını engellemek istemesine 

rağmen bunu başaramaması halinde eylem teşebbüs aşamasında 

kalmış olacaktır33. 

TCK’nın 117/2. maddesine teşebbüs teorik olarak mümkünse de 

 
33 Yargıtay 4. C.D. 09.05.2012 gün ve 19032/11179 E.K. sayılı ilamında “…Katılanın 

13/02/2007 tarihli hazırlık aşamasında alınan beyanında "durakta halen taksicilik 

yapmaya devam ettiğini" beyan etmesi karşısında, sanık hakkında TCK’nın 35. 
maddesi hükmünün uygulanıp uygulanmayacağının tartışılmaması” şeklinde açıklama 

yapmıştır. 

Yargıtay 4.C.D. 03.05.2012 gün ve 16980/10367 E.K. sayılı ilamında “Sanığın 
üzerine atılı, ticari minibüs çalıştıran mağdurları, terminal önünden yolcu almalarını 

önlemek amacıyla silahtan sayılan bıçakla tehdit etme eyleminin TCK'nın 117/1, 

119/1-a, 35. maddeleri kapsamında silahla iş ve çalışma hürriyetini ihlale teşebbüs 
suçunu oluşturup oluşturmadığı tartışılmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi” şeklinde 

açıklama yapmıştır. 
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pratikte uygulanabilirliği pek yoktur. Zira, üçüncü fıkrada buradaki 

eyleme esas hazırlık hareketleri dahi cezalandırılmıştır. 

Ancakişverenin mağdurla görüşerek anlaşmaya varmalarından sonra 

işe başlangıç gününün beklendiği sırada eylemin ortaya çıkması 

halinde eylem artık teşebbüs aşamasında kalmış olacaktır. 

TCK’nın 117/4. maddesinin bir zarar suçu olmayıp tehlike suçu 

olduğunu yukarıda belirtmiştik. Burada suçun tamamlanması için, 

mağdurun zorlanması yeterlidir, dolayısıyla suçun tamamlanmış 

sayılması ücretlerin azaltılıp çoğaltılmasına veya anlaşmanın 

değiştirilmiş olmasına bağlı değildir. Ancak burada cebir veya tehdit 

eylemleri bölünebilmesi halinde, artık bu suça da teşebbüs mümkün 

olacaktır. 

3.2- İŞTİRAK 

Suçun işlenebilmesi için suç tipinde aranan fail sayısından daha 

fazla sayıda kimsenin, bir suç işleme kararı kapsamında işbirliği 

yaparak suç işlemeleri halinde suça iştirak söz konusu olmaktadır. 

Nitekim TCK’nın 37/1. nci maddesi gereği, suçun kanuni tanımında 

yer alan fiili birlikte gerçekleştiren kişilerden her biri fail olarak 

sorumlu olacaktır. 

İnceleme konusu suça iştirakin her türlüsü mümkündür. Ancak 

önemle belirtelim ki, somut eylemde müşterek faillik ilişkisinin 

bulunması halinde TCK’nın 119/1-c maddesi gereğince cezada 

artırım yapılması gerekmektedir. 

Fiilin iştirak halinde işlenmiş sayılması için, birden fazla fail 

tarafından yapılmış suç sayılan hareketlerin bulunması, bu 

hareketlerin nedensellik değeri taşıması, şerikler arasında iştirak 

iradesi bulunması ve bütün suç ortakları bakımından aynı olan suçun 

icra hareketlerine başlanması gerekir. Bu durumda suça katılan her 

kişi için, iş ve çalışma hürriyetinin ihlali suçuna iştirak etmek 

iradesinin varlığı araştırılmalıdır ve icrahareketlerine başlanan suçun 

tüm şerikler için aynı olması gerektiği hesaba katılmalıdır34. 

Sonuç olarak inceleme konusu suç iştirak bakımından herhangi bir 

özellik taşımamaktadır. 

 
34Reyhani, s.55. 
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3.3- İÇTİMA 

TCK’nın 42. maddesindde bileşik suç, 43. maddesinde zincirleme 

suç ve 44. maddesinde fikri içtima başlıkları altında içtima konusu 

düzenlenmiştir. 

İş ve çalışma hürriyetinin ihlali suçunun, aynı kişiye karşı, farklı 

zamanlarda fakat bir suç kastıyla birden fazla kez işlenmesi 

durumunda veya bir hareketle birden fazla kişiye ya da topluluğa 

karşı işlenmesi halinde TCK’nın 43. maddesinde düzenlenen 

zincirleme suç hükümleri uygulanacaktır35.  

Bu noktada belirtelim ki, TCK sisteminde bir suçun temel şekli ile 

daha ağır veya daha az cezayı gerektiren nitelikli halleri aynı suç 

sayıldığından,TCK’nın 117. maddesinde düzenlenen basit hal ile, 

TCK’nın 119. maddesinde düzenlenen nitelikli haller arasında da 

zincirleme suç ilişkisinin kurulması mümkündür. 

Ayrıca belirtelim ki, cebir veya tehdit TCK’nın 117/1 ve 4 

maddelerinde suçun unsuru olarak düzenlendiğinden, TCK’nın 42. 

maddesinde yer alan bileşik suç hükmü gereğince faile ayrıca cebir 

(TCK m. 108) veya tehdit (TCK m. 106) suçlarından ceza 

verilemeyecektir36. 

TCK’nın 117. maddesi çerçevesinde işlenen fiilin aynı zamanda 

2822 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu’nun ilgili 

hükümlerini ihlal etmesi de mümkündür. Bu durumda özel kanun 

olması nedeniyle sanığın eylemine 2822 S. Kanun hükümleri tatbik 

edilmelidir. 

TCK’nın 119/2. maddesi  gereğince iş ve çalışma hürriyetinin ihlali 

 
35 Ayasofya Camii ve civarında seyyar fotoğrafçılık yapan sanığın aynı yerde 
fotoğrafçılık yapan müştekinin burada çalışmasını engellemeye yönelik tehdit 

eyleminin TCK’nın 117/1.maddesinde düzenlenen çalışma hürriyetini ihlal suçunu 

oluşturup oluşturmadığının tartışılması gerektiği gözetilmeden, yetersiz gerekçeyle 
tehdit suçundan hüküm kurulması, 4CD 7/5/2012 11975/10591 
36 Dosya içeriğine göre ekmek fabrikaları işleten ve karşılıklı ticari rekabet içinde 

bulunan sanık S.B. ile şikayetçi H.A’nın olay tarihinde aynı yerde ekmek satmak 
istemeleri nedeniyle aralarında çıkan anlaşmazlık sonucu karşılıklı silahla tehditte 

bulunulmasında, sanığın eyleminin TCK’nın 117/1, 119/3 madde ve fıkralarına uyan 

iş ve çalışma hurriyetini ihlal suçunu oluşturup oluşturmadığı tartışılmadan yetersiz 
gerekçeyle genel hüküm niteliğindeki tehdit suçundan hüküm kurulması (4.C.D. 

14.05.2012 10097/11277) 
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suçunun işlenmesi sırasında kasten yaralama suçunun neticesi 

sebebiyle ağırlaşmış hallerinin gerçekleşmesi durumunda, ayrıca 

kasten yaralama suçuna ilişkin hükümler de uygulanacaktır. Burada 

sadece kasten yaralamanın neticesi sebebiyle ağırlaşmış hallerinden 

bahsedilmiş olduğu için, kasten yaralamanın basit halleri, fikri 

içtimaının uygulanmasını gerektirmektedir; o halde iş ve çalışma 

hürriyetinin ihlali sırasında uygulanan cebir TCK’nın 86. maddesi 

anlamında yaralama boyutuna ulaşırsa fikri içtima kurumu gereği 

faile en ağır olan ceza verilecektir. 

Ayrıca hukuka aykırı başka bir davranış suç oluşturmaktaysa gerçek 

içtima kurumu gereği her iki suçtan ayrı ayrı ceza vermek gerekir. 

Bileşik suçta, unsur olan suçun kanunda nevi itibariyle açıkça 

gösterilmesi gerektiğinden hukuka aykırı başka bir davranışın ne 

olduğunun açıkça ifade edilmemesi bileşik suç hükümlerinin 

uygulanmasına engeldir; o halde hukuka aykırı başka bir davranış 

suç oluşturduğu takdirde gerçek içtima hükümleri uygulama alanı 

bulacaktır. 

Yeri gelmişken TCK’nın 80. maddesinde yer alan insan ticareti suçu 

ile, TCK’nın 117/2 (ve buna bağlı 117/3) maddesi arasındaki farka 

da değinmek gerekir. Zira, her iki suç açısından da çaresizlikten 

yararlanma ortak unsuru bulunmaktadır. Ancak belirtmeliyiz ki, 

insan ticareti suçunda mağdur zorla çalıştırılmakta ya da hizmet 

ettirilmekte ise de, TCK’nın 117/2. maddesinde çalışan kişi sömü-

rülmekle birlikte kendi rızasıyla çalışmaktadır.  

Öte yandan, insan onurunu aykırı şekilde rızasıyla çalıştırılmak 

üzere bir kimsenin tedarik veya sevk veya nakledilmesi durumunda, 

çalıştıran 117/2’den, tedarik, sevk veya nakleden ise 117/3’ten 

cezalandırılır. Aynı kişinin hem ikincifıkra çerçevesinde bir kimseyi 

çalıştırması, hem de üçüncü fıkra çerçevesinde davranışlarda 

bulunması halinde, üçüncü fıkradaki suç, ikinci fıkrada öngörülen 

suçun hazırlık hareket niteliğinde olduğundan, bukişiye ayrıca 

üçüncü fıkradan ötürü ceza verilememelidir. 

Fikri içtima kurumunun düzenlendiği TCK 44’üncü maddeye göre 

işlediği bir fiil ile birden fazla farklı suçun oluşmasına sebebiyet 

veren kişi, bunlardan en ağır cezayı gerektiren suçtan dolayı 

cezalandırılacaktır. Bu durumda işlediği bir fiil ile TCK ikinci 

fıkrada belirtilen suç dışında başka bir veya birçok suçun oluşmasına 
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sebebiyet veren kişi bunlardan en ağır cezayı gerektiren suçtan 

dolayı cezalandırılacaktır. 

4- YAPTIRIM VE SORUŞTURMA USULÜ 

TCK’nın 117/1. maddesinde yer alan suçun karşılığında altı aydan 

iki yıla kadar hapis veya adli para cezası belirlenerek, seçimlik bir 

ceza öngörülmüştür.  Ancak bu seçimlik ceza nedeniyle belirtelim 

ki, TCK’nın 50/2. maddesi gereğince eğer hakim hapis cezasını 

seçmiş ise, artık bu cezayı adli para cezasına çeviremeyecektir.Bu 

sebeple hâkimin öncelikle hapis cezasına mı yoksa adli para 

cezasına mı hükmedeceğine karar vermesi lazımdır ve hâkimin hapsi 

tercih etmeyerek adli para cezasına hükmetmeye karar vermesi 

mümkündür.  

TCK’nın 117. maddesinde adli para cezasına ilişkin belli bir gün 

sayısından söz etmemiş olunduğu için hâkim, TCK’nın 61/9. madde 

gereği 180 gün ile 720 gün arasında belirleyeceği gün sayısını 

TCK’nın 52/2. maddesindeöngörülen değerler arasında bir miktarla 

çarparak adli para cezasının değerini belirleyecektir. Bu ceza ise, 

CMK’nın 231. maddesi gereğince hükmün açıklanması geri 

bırakılabilecektir. 

İki yıldan daha az hapis cezasına hükmolunması halinde ceza 

TCK’nın 51. maddesi gereğince ertelenebilecek ya da CMK’nın 

231. maddesi gereğince hükmün açıklanması geri bırakılabilecektir. 

 TCK’nın 119. maddesinde düzenlenen nitelikli hallerin varlığı 

halinde faile ceza artırılarak ceza verilecektir. 

TCK’nın 117/1. fıkrasında düzenlenen suçun soruşturulması ve 

kovuşturulması mağdurun şikâyeti üzerine yapılabilir. TCK 73. 

madde uyarınca soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlı 

olan suç hakkında yetkili kimse altı ay içinde şikâyette bulunmadığı 

takdirde soruşturma ve kovuşturma yapılamaz. Zamanaşımı süresini 

geçmemek koşuluyla bu süre, şikâyet hakkı olan kişinin fiili ve failin 

kim olduğunu bildiği veya öğrendiği günden başlayacaktır. 

TCK’nın 117/2 ve 3. fıkrasındaki suçları işleyen fail hakkında altı 

aydan üç yıla kadar hapis veya yüz günden az olmamak üzere adli 

para cezası verilir. Burada da seçimlik bir ceza öngörülmüştür.  
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Erteleme, seçimlik ceza ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması 

konusunda yukarıda yaptığımız açıklamalar burada da geçerlidir. 

TCK’nın 117/4. fıkrasında düzenlenen suçunişlenmesi halinde ise, 

faile  altı aydan üç yıla kadar hapis cezası verilecektir. Burada kanun 

koyucu seçimlik cezaya yer vermeyip dogrudan hapis cezasını tercih 

etmiştir. Ancak cezanın 1 yıldan az süreli olması halinde adli para 

cezasına çevrilmesine engel durum yoktur. 2 yıl veya daha az olması 

halinde ise, ertelenebilecek ya da hükmün açıklanması geri 

bırakılabilecektir. 

TCK’nın 117/2,3,4. fıkrasındaki suçlardan dolayı soruşturma ve 

kovuşturma yapılması şikayete bağlı değildir. Cumhuriyet 

Başsavcılığınca re’sen soruşturmaya başlanacaktır. 

SONUÇ  

Günümüz ekonomi sistemi dikkate alındığında bir kimsenin 

çalışmadan hayatta kalmasının pek mümkün olmaması, yaptığı iş ve 

kazandığı paraya göre toplum içindeki sosyal konumunun 

belirlenmesi ve ayrıca kazandığı paraya göre kendisinin ve ailesinin 

ihtiyaçlarının karşılayabilmesi nedeniyle iş ve çalışma hürriyetinin 

kanunla düzenlenmesi gerekmektedir.  

Bu noktada Anayasa ya da İş Kanunu’ndaki düzenlemelerin cezai 

yaptırım altına alınmaması halinde korumaların sadece kağıt 

üzerinde kalacak olması nedeniyle, ceza kanununda inceleme 

konusu suça özel olarak yer verilmesini son derece isabetli 

buluyoruz. Ancak çalışmamızın içeriğinde de belirttiğimiz üzere 

özellikle “ve/veya” bağlaçlarının maddenin tatbikini sınırladığı 

dikkate alındığında metnin yeniden gözden geçirilmesinin uygun 

olacağını değerlendiriyoruz. Ayrıca belirtmeliyiz ki, metnin 

düzenlenmesi sırasında çalışmamayı tercih edenlerin çalışmama 

özgürlüğünün korunmasına ilişkin olarak metne ekleme 

yapılmasının da faydalı olacağını düşünmekteyiz. 
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GELECEĞİN ÇALIŞMA HAYATI VE TOPLUMSAL YAŞAM 

ÜZERİNDE ETKİLERİ 

 

Hasan ALPAGU* 

 

Özet 

Emek faktörü geçmişten, günümüzde ve gelecekte insanların 

yaşamını ve dolayasıyla insan yaşamına dair bilimsel çalışmalar 

yapan soysal bilimcilerin gündeminde olacaktır. Smith’ten Keynes’e 

birçok ekonomist bu alanda teoriler geliştirmiş ve günümüz 

ekonomistler bu alanda sürekli araştırmalar yürütmekte ve ekonomik 

ve siyasi karar alıcılara yön vermeye çalışmaktadırlar. Phillips 

eğrisini temel alan iktisat öğretiminde bu alanda yeni arayışlar söz 

konusudur. Bu bağlamda araştırmacılar ve teorisyenler yeni tezler 

üzerinde çalışma gereği duymak zorunda olduğunu düşünüyoruz. 

Özelliklede teknolojinin, makinelerin ve robotların emek gücüne 

ikame olarak kullanmaya ağırlık verildiği günümüzde 2000li yıllar 

öncesinde sadece insan gücüne dayalı teoriler üzerin kurulmuş 

ekonomik kuramların ciddi boyutta revizyona ihtiyaç duyduğu açık 

bir gerçektir. Bu çalışmada bu yöndeki gelişmeler neden/sonuç 

bağlamında mercek atlına alınmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Para ve maliye politikaları, işsizlik, istihdam 

politikaları, paradigmadeğişimi, istihdamda otomasyon ve robot 
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Giriş 

Gerek teoride ve gerekse pratikte hızlı değişimlerin yaşandığı 21. 

Yüzyılda çalışma hayatı ve emek faktörüne dair teoriler ciddi 

revizyonlara maruz kalmakta ve çoğu kez teori ile pratik arasına 

uyuşmazlıklar ve çelişkili varsayımlar ön plana çıkmaktadır. Bu 

açıdan ders kitaplarında dile getirilen teorilerin ciddi orandan 

revizyona ihtiyacı meydana gelmektedir. Her hâlükârda çalışma 

hayatı ve emek faktörünün gelecekte toplumların ekonomik ve 

sosyal yaşamında nasıl bir yer edineceği ve kaçınılmaz değişim 

gerçeği sürecinde nasıl bir uyum yöntemi izleyeceği içerisinde 

olacağı önem kazanmaktadır. İşte bu çalışmada bu tür revizyonlara 

dair öngörü ve öneriler mevcut ekonomik gelişmeler ışığında 

yenilikçi ve gelecek odaklı bir bakış açısıyla mercek altına 

alınmıştır. 

Gerçekten de işsizlik ile enflasyon oranı arasındaki doğrusal 

olmayan ilişki azalmakladır dolayısıyla Phillips eğrisi tezi ve IS-LM 

modeli giderek statik ve geçerlilikleri sınırlandırılmış birer teori 

olmaya adaydır. Bu bağlamda bu çalışmada şu soruların cevabı 

aranmaya çalışılmıştır: Bu durumun nedenleri nelerdir? Robotlar 

insan emeğine tam ikame olabilir mi? Ulusal para birimleri 

enflasyon üzerinde ne denli etkili? Euro, dolar, EFT ve elektronik 

para transferleri ulusal para birimlerinin etkilerini ve kullanım 

alanlarını sınırlıyor mu? Teknolojik gelişmeler ile teorik varsayımlar 

arasında bir uyum ve doğrusalık mevcut mu? İktisat eğitiminde 

neden bir paradigma değişimine gerek duyulmaktadır? 

Mal ve Hizmet Üretiminde Girdi Olarak Emek Gücünün 

Fonksiyonu ve Ekonomik Denge Üzerine Etkisi 

Emek gücü tüm mal ve hizmetlerin üretim sürecinde kaçınılmaz bir 

girdi olarak kabul edilmektedir. Özelliklede emek yoğun üretimin 

söz konusu olduğu ve kitlesel üretimin yapılmaya başlandığı 18. 

Yüzyılda emek faktörü ekonomide genel dengenin vazgeçilmez bir 

unsuru haline gelmiştir. Sanayi Devrimi/Endüstri Devrimi ilk olarak 

İngiltere’de ortaya çıkmış, ardından Batı Avrupa, Kuzey Amerika ve 

Japonya'ya sıçramış akabinde bütün dünyaya yayılmıştır. Sanayi 

devrimiyle yeni buluşların üretime olan etkisi ve buhar gücüyle 

çalışan makinelerin otomasyona dayalı endüstriyi doğurması, bu 

gelişmelerin de Avrupa'daki sermaye birikimini arttırmasına yol 
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açmıştır. Bunun neticesinde fabrikasyona hız verilmiş ve ilk kez 

binlerce işçi için aynı çatı altında eşzamanlı olarak çalışma olanağı 

ortaya çıkmıştır. Böylece geliri doğrudan sermaye sahiplerinin 

ödediği ücretlerden oluşan milyarlarca insanın ekonomik süreçteki 

para ve diğer ekonomik ajanların yönünün belirlenmesinde etkisini 

baskın bir şekilde göstermiştir. Bu gerçeğin en belirgin sonucu 

olarak enflasyon oranı ile işsizlik oranı arasındaki ilişki olmuştur. 

Başka bir anlatımla hane halkının en aktif üyesi olan emek gücünün 

gelir seviyesi istihdam süresince aldıkları ücret miktarına bağlı 

olduğundan, istihdam/işsizlik oranı tüketim seviyesi ve dolayısıyla 

enflasyon oranı üzerinde etkili olmaktadır. 

Gerçekten de hükümet programlarında ekonomik dengeyi etkileyen 

üç temel değişken ön plana çıkmaktadır. Bunlar; 

- Enflasyon, 

- Üretim düzeyi ve 

- İşsizlik oranı gibi temel makroekonomik parametrelerdir. 

Diğer tüm değişkenler bu üç ana parametrenin yörüngesinde hareket 

ederler. Başka bir anlatımla, bir ekonomide başarı enflasyona sebep 

olmadan büyümeyi sağlamak ve dolaysıyla istihdam sorununu 

çözmekten geçer. Böylece ekonomide sürdürülebilir bir büyüme ve 

buna bağlı bir denge sağlanmış olur. 

Öte yandan ekonomik ajanların farklı amaç ve hedefleri gerçeğinden 

yola çıkılarak farklı stratejik kombinasyonlar izlenmesi 

gerekmektedir. Bu bağlamda ekonomilerde sürekli bir kriz ve 

uyuşmazlık riski bulunmaktadır. Modern ekonomilerde bu krizler 

ancak hükümet müdahaleleri veya farklı stratejilerin geliştirilmesi 

sonucu bir çözüme kavuşmaktadır. 

Diğer taraftan yukarıda söz edilen üç temel makroekonomik 

parametredeki değişkenleri etkileyen krizler veya dengeden 

uzaklaşma durumlarında ekonomik yönetimin elinde üç boyutlu bir 

strateji planı ön plana çıkmaktadır. Bu stratejik programda; 

Enflasyonla mücadele parasal politikalarla, 
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- İşsizlik sorununu çözmede maliye politikası araçları(kamu 

harcamaları, vergiler, istihdam politikaları gibi) ve 

-   Üretim alanında beklenti ve ihtiyaçların karşılanmasını sağlamada 

ise büyüme ve arz politikalarına başvurulmaktadır. 

Bu gelişimleri müteakiben, emek faktörünün ekonomide etkin ve 

baskın bir rol alması bu faktörü siyasi ve sosyal olaylarında önemli 

bir öğesi haline getirmiştir. Teorisyenler de emek faktörünün üretim 

sürecindeki rolü ve bu yönde atılması gereken adımları eserlerinde 

işlemişlerdir. Örneğin Adam Smith’e göre bir toplumun zenginliği 

üretim ve emeğin bu süreçte etkinliğe bağlıdır. Bu etkinlikte 

rasyonel düşünen bireylerin davranışları görünmez el sistemi ile 

işler. Bu süreç teknik ve sosyal işbölümü ile daha verimli ve etkin 

olur. Smith buna örnek olarak topluiğne fabrikasındaki işbölümün 

toplam üretime katkısını gösterir. Smith’in emek ile ilgili tezlerini 

bir adım öteye götüren David Ricardo da emeğin üretim sürecindeki 

dağılımını ve her bir mal ve hizmet üretiminde farklı emek 

miktarının (çalışma süresi) ön plana çıkarmıştır. Karl Marx ise 

emeği tüm üretim süreçlerinin merkezine almış ve “artı değer” 

kavramı ile emeğin üretimin yegâne öğesi ve dolayısıyla üretim 

faktörleri üzerinde mutlak hâkimiyet hakkı olduğunu ifade ermiştir. 

Ekonomik Kararların Alınmasında Phillips Eğrisi ve IS-ML 

Modelinin Önemi 

Emek faktörünün ekonomideki mal ve hizmet sirkülasyonundaki 

etkin ve baskın rolü liberal ekonomik teorilerde farklı şekillerde 

formüle edilmektedir. Bu formülasyonların en baskını grafiksel 

anlatımıyla Phillips modeli olarak ön plana çıkmaktadır. 

Herhangi bir mal ve hizmeti üretebilmek için üç temel girdiye 

gereksinim duyulmaktadır. 

Bunlar; 

- Emek, 

- Sermaye ve 

- Topraktır 
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Bu üç temel faktörden biri olan emek faktörü medeniyetin ilk 

yıllardan beri en önemli girdi olarak ön plana çıkar. Henüz sadece 

avcılık ve toplayıcılığa dayalı ve takas sisteminin hüküm sürdüğü 

ekonomik faaliyetlerde emek gücü mal ve hizmetlerin değişim 

sürecinde tıpkı somut bir ürün gibi etkin bir rol almıştır. Bu durum 

emeğin arz ve talep fonksiyonlarının diğer girdilerin fiyatı üzerinde 

etkili olmasını sağlamıştır. Değişim sürecinde önemli bir rol 

üstlenen emek gücü paranın değişim sürecinde temel görevi 

üstelemesinden sonra da etkisini sürdürmüştür. Özelliklede bir girdi 

olarak emeğin fiyatının artması veya azalması fiyatlar genel seviyesi 

yani enflasyon oranı üzerinde etkili olmuştur. Bu ilişki 1926 yıllında 

para teorisi uzmanı Irving Fisher tarafından da dile getirilmiştir. 

Ancak işsizlik oranı ile enflasyon oranı arasındaki ilişkiyi ekonomik 

bir model haline getiren İngiliz ekonomist Phillips olmuştur. İşsizlik 

oranı ile ücret değişiklikleri (burada emek fiyatı ve dolaysıyla genel 

fiyatlar düzeyi ve enflasyonu oranı arasında bir bağ kurulur) 

arasındaki ilişkiyi anlatan Phillips Eğrisi modelinde emeğin mal ve 

hizmet üretiminde yoğun kullanıldığı 1958 yılında geliştirilmiştir. 

Yarım yüzyıldır iktisat öğretiminde teorik bir yer edinen bu model 

hızla gelişen ve değişen ekonomik ve sosyal gelişmelere göre 

yeniden tanımlanması gereği duyulmuştur. Nitekim Samulson, 

Solow ve Leontief katılarıyla kısmen geliştirilmiştir. Ancak özellikle 

2000li yıllardan itibaren hızla otomasyona geçen mal ve hizmet 

üretim süreci emeğin bu süreçteki rolü ve etkisini 1950’lerin 

modelleri ile açıklamakta yetersiz kalmaktadır. Özelliklede 

küreselleşme ve teknolojik ilerlemelere bağlı olarak istihdam ve 

işsizlik ile ilgili teoriler alanında ciddi revizyonlara gerek 

duyulmaktadır. 

Aynı şekilde, makroekonomide mal ve para piyasalarında faiz oranı 

ile reel çıktı arasındaki ilişkiyi anlatan IS-LM modeli de tıpkı 

Phillips modeli gibi diğer şartların sabit olarak kabul edildiği (ceteris 

paribus) dışa açık küçük bir ekonomi sisteminde geçerliliği 

varsayımına dayanmaktadır. IS-LM ile AS-AD modeli analizlerinde 

emek piyasasının ekonomideki denge üzerindeki etkileri analiz 

edilebilmektedir. Ancak gerek IS-LM ve gerekse AD-AS modeli 

küreselleşen ekonomilerde teorik varsayımlar olarak kabul 

edilmekte ve pratikte sınırlı değerlendirme alanı bulmaktadırlar. 

Modern ekonomiler daha çok FDI, X-M ve finansal piyasa 
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ajanlarının kararlarını etkileyebilecek siyasi ve ekonomik karar 

alıcıların politikalarına bağlı hareket etmektedir. Aslında Keynes’in 

klasik ekonomi modellerin dayandığı “görünmez el” varsayımının 

her zaman eksiksiz yürümeyeceği ve ekonominin eksik istihdam 

ortamında da kamu müdahalesi aracılığı ile dengeye gelebileceği 

tezinden sonra IS-LM ve Phillips modelinindayandığı Fisher modeli 

sınırlandırılmıştır. 

Teoride ve Pratikte Phillips Eğrisi ve IS-LM Modelinin Güçlü ve 

Zayıf Yönleri 

Klasik ekonomik teorilere göre bir ekonomide çıktıdaki büyüme 

hem enflasyon hem de işsizlik oranından doğrudan etkilenmektedir. 

Ekonominin en dinamik ve etkin öğesi olan hane halkının, iş bulma 

ve satın alma gücü dengeden uzaklaştığı zaman ekonomi otoriteleri 

yüksek enflasyon ile yüksek işsizlik oranı arasında bir tercihte 

bulunmakla karşı karşıya kalmaktadır. 

Ancak küreselleşme ile birlikte teknoloji ve bilginin hane halkı 

yaşamındaki etkisi ve rolü artıkça bireylerin ve kitlelerin karar alma 

süreçleri yeni boyutlar ve özellikler kazanmaktadır. Örneğin: 

- Artan işsizlik emek gücü fiyatını düşürdüğü için FDI 

yatırımcılarını çekmekte. Yani yüksek işsizlik ücretleri düşürmekte 

ve yabancı yatırımcılar daha düşük maliyetle üretmek için bu 

ülkeleri tercih etmektedir. 

- Artan enflasyona bağlı olarak ülke parasının değer kaybetmesi 

yabancı ziyaretçi sayısını artırmakta ve turizm gelirlerinin artışı 

aracılığıyla ekonomik iyileşme gerçekleşmektedir. 

-  Globalleşmeyle doğrusal bir orantıyla mal, hizmetlerin ve işgünün 

serbest hareket etmesi enflasyon ve işsizlik oranı arasındaki doğrusal 

olmayan korelasyonu kısmen de 0lsa sınırlandırmaktadır. 

-  Konvertibilitesi düşük para birimlerin sahip ülke merkez bankları 

ya paralarını dolar veya Euro gibi güçlü para birimlerine 

sabitliyorlar, ya da APİ aracılığıyla sürekli piyasa üzerinde baskı 

oluşturuyorlar. Bu durumda serbest piyasa ekonomisinin tam 

işlemesine engel oluşturmaktadır. Böylece birçok ekonomik teori 

sınırlandırılmakta ve ekonomik olayları açıklamaktan yoksun 

kalmaktadır. 
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- Ulaşım ağının genişlemesi, gelişmesi ve komünizm gibi 

ideolojilerin etkisini yitirmesiemek faktörünün daha esnek ve mobil 

olmasını sağlamaktadır. 

-  Otomasyon ve makineleşmeyle ile birlikte işsizlik oranı üretim 

süreci üzerinde daha düşük bir etkiye sahiptir. Üreticiler için emek 

gücünden çok tüketici potansiyeli ön plana çıkmaktadır. Bu 

yüzdende FDI (Yabancı doğrudan yatırımlar) ve X-M (İhracat-

ithalat) önem kazanmaktadır. 

Yukarıda sıraladığımız nedenlerin hepsi belirli oranlarda enflasyon 

ile işsizlik oranı arasındaki değişimi asgariye indirecek katkılar 

sağlamaktadır. Ayrıca ekonomi yönetimlerin enflasyonla işsizlik 

arasında tercihte bulunması emekçi sendikaların dirençleriyle 

karşılanmaktadır. 

Günümüzde gelişmekte ve az gelişmekte olan ülkelerde ki bu 

ülkelerde genellikle emek gücü önemli bir girdi faktörüdür, 

ekonomik kriz durumlarında kemer sıkma politikalarına karşı 

sendikal hareketler ön plana çıkmaktadır. Bütün bu saiklar enflasyon 

oranı ile işsizlik oranı arasındaki ilişkiyi tek bir teoriye bağlamayı 

yetersiz kılmaktadır. 

Ayrıca, Euro ve dolar gibi uluslararası konvertibilitesi yüksek 

benzeri paraların globalleşme ile paralel bir şekilde uluslararası 

alanda önem kazanması, parasal politikaların doğrudan işsizlik oranı 

üzerinde etkisini azaltmakladır. Gerçekten de ulusal devlet anlayışın 

hâkim olduğu 1930lu yıllar ve 2000li yıllara kadar geçen süreçte bir 

hükümranlık ve istikrar unsuru olarak kabul edilmekte olan para 

artık sadece ödeme açlarından biri dışında fazla bir etkisi 

görülmemektedir. Artık EFT, kredi kartı ve Akbil gibi elektronik 

ödeme araçları paranın psikolojik gücünü sınırlandırmaktadır. 

Tüketicilerin nöro-ekonomik davranışları buna göre yeniden 

şekillenmektedir. Örneğin EURO bölgesinde Yunanistan, İtalya ve 

İspanyadaki ekonomik krizler ve artan işsizlik bu ülkelerdeki 

enflasyon oranı üzerinde fazla bir etkiye yaratmadı. Bunun en başta 

gelen nedeni bu ülkelerin EURO kullanıyor olması ve parasal 

politikalarının genel anlamda Avrupa Merkez Bankası (ECB) karar 

alıcıları tarafından belirlenmesidir. Başka bir örnekte genç ülke 

Kosova’nın dikkat çeken durumu olarak verilebilir. Resmi para 
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olarak Euro’yu kullanan Kosova’da zayıf ekonomik şartlara rağmen 

para politikalarına bağlı krizler asgari seviyede bulunmaktadır. 

Diğer yandan Euro ve dolar uluslararası alanda yüksek konvertibilite 

sahip olmaları gelişmekte ve az gelişmiş ülkelerin parasal 

politikalarını Euro ve dolara göre belirlemeye zorlamaktadır. 

Böylece finans piyasalarımdaki gelişmeler Fed ve ECB’nin 

öngördüğü faiz ve diğer parasal bileşkenlere göre pozisyonlarını 

belirlemektedirler. Bu gerçekte ulusal para politikalarını ve etkilerini 

sınırlandırmaktadır. Böylece piyasalarda parasal etkenler yerini FDI 

ve X/M gibi reel ekonomik ajanlara bırakmaktadır. 

Makineleşme ve Otomasyonla Birlikte Robot İşgücü İnsan 

İşgücünün Yerini Alabilir mi? 

Emek faktörünü temel alan teorilerin yeniden formüle edilmesini 

gerektiren en önemli gelişmelerden biride şüphesiz robotların 

çalışma yaşamında giderek daha etkin ve yaygın bir şekilde 

kullanmaya başlamasıdır. Robot kelimesi hint-avrupa dil ailesinde 

ve özelliklede hala bu dil ailesinin bir alt kolu olan Slav dillerinde 

fiziksel güce dayalı ağır işleri veya bu işleri yapan kimseleri ifade 

etmede kullanım alanı bulmaktadır. Ortaçağ Avrupa’sında feodal 

sistemde toprak ağalarının (Landlord) ağır işlerini karşılıksız veya 

çok düşük ücret karşılığı yapan ve hiçbir sosyal güvencesi olmayan 

çalışanlar rabot veya robate terimleri ile nitelendirilmiştir37. Rabota 

kelimesinden türetilmiş olan robot terimi günümüzde çalışan makine 

anlamına gelmektedir. Bu makinelerin çalışma dışında herhangi bir 

fonksiyonu bulunmamaktadır. 

Bu robot işgücü giderek fiziksel insan emeğinin tüm alanlarında 

daha verimli ve etkin roller almaktadır. Örneğin yürüyebilen, 

yüklenen programlar ölçüsünde sistemli bir şekilde hareket edebilen 

ve esnek özelliklerle donatılabilen robotlar sayesinde insanın el 

emeği ve fiziksel gücü ikinci planda kalmaktadır. 

Diğer yandan kendi kendini geliştirme, zihinsel akıl yürütme ve 

duygusal ve psikolojik özellikler geçmişte olduğu gibi gelecekte de 

insanlara has olmaya devam edeceği görülmektedir. Robotların 

kapasiteleri ancak insanların geliştirdiği software programları 

 
37 Duden, Deutsches Universalwörterbuch, 6. Auflage. Dudenverlag, 

Mannheim/Leipzig/Wien/Zürich,S. 1400. 
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çerçevesinde artırabilinmektedir. İnsanlar bir yandan ağır işleri 

yapmakta kaçınmakta ve çalışma koşullarını iyileştirme imkânları 

aramakta iken, insan işgücü kendi emeklerine alternatif robotların 

gelişmesine isteksiz kalmaktadır. Bunun en başta gelen nedeni 

işgücü fiyatlarının buna göre değer kaybetmesinde duyduğu kaygılar 

gelmektedir. 

Öte yandan insanlar sahip oldukları değerler ve özsaygı 

prensiplerinden dolayı duygulardan ve insani değerlerden yoksun 

çalışma ve çalıştırmaya karşı çıkmışlardır. İnsani değerleri ve temel 

haklarını dikkate almayan çalışma koşullarını sömürme olarak 

nitelendirmişlerdir. İnsanlar tarihte kölelik sistemi ile bu durumu 

yaşamışlardır. Endüstri devrimi ile kölelik sistemi makineleşmeye 

paralel olarak azalmış. Kayıtsız, şartsız çalışma koşullarında çalışma 

ve çalıştırma görevini makineler üstelemişlerdir. Makinelerin tek 

masrafı alış fiyatı bu durum köleler içinde aynıydı. Ancak normal bir 

işçinin sigorta, dinlenme ve sosyal hakları bulunmaktadır. 

Otomasyon çalışma yaşamını nasıl etkileyecektir? 

İşverenler emek gücünü aşağıdaki nedenlere dayanarak istihdam 

ederler: 

- Mal ve hizmet üretimini gerçekleştirmek için zorunlu girdi 

- İşgücüne dayalı mal ve hizmet üretiminin sermaye ağırlıklı 

üretime göre daha düşükmaliyetli olması 

- Sosyal sorumluluk, örneğin insanlara iş imkânı sağlayarak 

onları ekonomik açıdan desteklemek 

Yukarıda sıralanan nedenler teknolojik ilerlemelerle birlikte artan 

otomasyon sistemlerine bağlı olarak mal ve hizmet üretiminde emek 

gücüne duyulan zorunlu ihtiyaç giderek yön değiştirmektedir. Bu 

bağlamda firmalar giderek otomasyona ağırlık vermektedirler. 

Örneğin işe otomatlarda sipariş sistemine aşamalı olarak geçen fast 

food restoranları, aşamalı olarak önce kasa daha sonra mutfak 

kısımlarının otomasyona bağlayacak sistemler geliştirecekler. 

Müşteriler cep telefonu ve bilgisayara yükledikleri programlarla 

sipariş verebilecek ve ürünleri otomasyon sisteminde alabilecekler. 

Bu tür otomasyon sistemleri vasıfsız işsiz sayısında ilk etapta bir 

artışa yol açacaktır. Ancak otomasyon teknolojik alanları 
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geliştirebilen ve bu sistemi yöneten insanların sayısında artış 

olacaktır. Böylece iş piyasası, yeni sahalarda uzmanlaşacak insanlara 

daha esnek ve geliri yüksek imkânlar sunabilecektir. 

Politik ve kültürel bütün geçiş dönemlerinde olduğu gibi ekonomik 

geçiş süreçleri de sancılı olacaktır. İlk etapta artan işsiz insan 

sayısından dolayı makineler ve robotlara karşı bir nefret oluşacaktır. 

Radikal gruplar makineleri ya-kacaktır. Ama zamanla insanlar ile 

makineler arasında yeni bir denge kurulacaktır. Bu öfkeler daha 

sonra robotları istihdam edenlere yönelecektir. 

Bu durum işini kaybeden kâtiplerin matbaalara karşı isyanına 

benzememektedir. Gerçekte matbaa bu tür direnişler sonucu İslam 

ülkelerine çok geç gelmiştir. Çünkü insanlar matbaayı iş ve 

meslekleri açıcısından bir tehdit olarak görmüşlerdir. Bu tehdidi 

bertaraf edebilmek için de dini duygulara başvurarak matbaada dini 

kitap yazmanın günah olduğu şeklinde bir görüş ortaya çıkmıştır. 

Geleceğin Çalışma Hayatı 

Hükümet programlarında ekonomik dengeyi etkileyen üç temel 

değişken ön plana çıkmaktadır. Bunlar; enflasyon, üretim düzeyi ve 

işsizlik oranı gibi temel makro ekonomik parametrelerdir. Diğer tüm 

değişkenler bu üç ana parametrenin yörüngesinde hareket ederler. 

Başka bir anlatımla bir ekonomide başarı enflasyona sebep olmadan 

büyümeyi sağlamak ve dolayısyla ihtihdam sorununu çözmekten 

geçer. 

Öte yandan ekonomik ajanların farklı amaç ve hedefleri gerçeğinden 

yola çıkılarak farklı stratejik kombinasyonların izlenmesi 

gerekmektedir. Bu bağlamda ekonomilerde sürekli bir kriz ve 

uyuşmazlık riski bulunmaktadır. Modern ekonomilerde bu krizler 

ancak hükümet müdahaleleri veya farklı stratejilerin geliştirilmesi 

sonucu çözülebiliniyor. 
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Sonuç 

Tabiatın en belirgin ve karşı konulmaz olayı değişim sürecidir. Bu 

süreç kimine göre ölüm, kimine göre yeni bir hayatın başlangıcı ve 

kimine göre ise her şeyin mevcut hali bir önceki halinin evrimleşmiş 

son şeklidir. Ama her halükarda tabiattaki tüm canlı ve cansız 

varlıkların fiziksel ve kimyasal yapılarında değişimlere maruz 

kalmaktadırlar. Tüm teoriler ve varsayımlar bu süreçte en iyi 

opsiyonları geliştirmek ve değişim sürecinde optimal avantajları elde 

etmeye dayanmaktadır. 

Sosyal bir varlık olarak insan bu süreçten en çok etkilenen ve aynı 

zamanda bu süreci en çok etkileyebilen bir komuna sahiptir. İnsanlar 

bu değişime uyum sağlayabilmek için insan sürekli bir çalışma ve 

uyum süreci içerisindedir. Bu süreçte bireylerin geçimini 

sağlayabilmek için emek harcaması ve bu emeğin karşılığında ücret 

talep etmesi insan yaşamında emek faktörünü doğurmuştur. Emek 

faktörünün diğer ekonomik ajanlar üzerindeki etkisi bir teorisyenler 

ve ekonomik karar alıcıların gündemini hep meşgul etmiştir. Teknik 

ilerlemer ve bilimsel çalışmalar emeğe ikame güç olarak robotları ve 

diğer teknik donanımları hergeçen gün bir adım öteye taşımaktadır. 

Özellikle de nano teknoloji alanındaki gelişmeler robot işgücünü 

daha esnek ve verimli kılacak teknikler geliştirmektedirler. Bütün 

bunlar insan emeğine dayalı istihdam gücüne dayalı teorilerin 

yeniden tanımlanmasını gerektirmektedir. 

Emeğin faiz ve enflasyon gibi parasal değişkenler üzerindeki etkisi 

ve bu parametrelerle olan ilişkisi Smith, Ricardo, Fisher, Keynes ve 

Phillips gibi sosyal bilimcilerin odak noktası olmuştur. Phillips 

eğrisi ve IS-LM modeli bu alanda günümüze kadar geçerliliğini 

sürdüren tezleri kapsamaktadır. Ancak bu tezler küreselleşme ve 

değişim sürecinin ulaştığı yeni denge konumu karşısında yetersiz 

kalmaktadır. Bu bağlamda iktisat eğitiminde teori ile pratik arasında 

çelişkiler ortaya çıkmakta ve alternatif teorilere ve yeni bakış 

açılarına gerek duyulmaktadır. Bu çalışmada bu yöndeki çabalara 

katkı sağlayabilmek ve iktisat teorisyenlerine fikir verebilmek 

babımda tezler geliştirilmeye çalışılmıştır. 
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ETİK VE ÇALIŞMA YAŞAMI AÇISINDAN RAKAMLARLA 

İLETİŞİM FAKÜLTESİ MEZUNLARININ İŞ 

YAŞAMINDAKİ PSİKOLOJİK VE EKONOMİK 

İZDÜŞÜMLERİ 

 

Erkan ÇİÇEK* 

 

Özet 

Bu çalışmada; Evrensel ölçekte etik kavramından yola çıkarak 

Türkiye de iş yaşamında iletişim fakülteleri mezunlarının psikolojik 

ve ekonomik çıktısı disiplinlerarası ölçekte ele alınmıştır. 

Ekonomik açıdan yapılan tüm çalışmalarda girdi ve çıktı denklemi 

her zaman hesaplanan bir yürütmedir. Disipliner açıdan girdi olarak 

seçilen iletişim fakültesi öğrencilerinin verilen eğitim ve öğretimle 

birlikte çıktı olarak iş yaşamında karşılığı gözlem ve elde edilen 

bulgularla mercek altına alınmıştır. 

Psikolojik açıdan çıktı olarak iş yaşamında ölçülmesi gereken diğer 

etken ise verilen eğitimlerin etik açısından insanların kişilikleri 

üzerinde bıraktığı etki incelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler:Etik, Fotoğraf, İletişim, Medya, 

Disiplinlerarası. 
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Araştırmanın Amacı 

Bu araştırmanın genel amacı; İletişim Fakültesi Mezunlarının girdi 

ve çıktılarının İş yaşamında ne kadar karşılık bulduğunu tespit etmek 

ve bu girdi-çıktı üzerinde belirleyici olan etkenleri bir röportaj 

üzerinden açıklamaya çalışmaktır. 

Araştırmanın Kapsam ve Sınırlılıkları 

Bu Araştırma sonuçları açısından sadece ‘İletişim Fakülteleri baz 

alınmıştır. 

Araştırmanın Yöntemi 

Örnekleme yöntemi ile Tümevarımsam bir yol izlenmiştir. Sözlü ve 

yazılı Mülakat gerçekleştirilmiştir. 

Çalışma Yaşamında Etik 

Her mesleğin ve faaliyetin yerine getirilmesinde dikkat edilecek 

kurallar ve kabul edilecek davranış düzlemleri vardır. Bunlara ‘Etik 

Kuralları’ denir. 

Etik kuralları; İnsanın toplumsal ve bireysel ilişkilerini nasıl 

yönlendirmesi gerektiğini, iyi ve kötü davranışı belirleyecek 

ölçülerin neler olabileceği ile ilgili kurallar bütünüdür. 

İletişimin belli etik kuralları çerçevesinde; yani iletişim etiğine göre 

yürütülmesi gerekir. 

Etik Kuralları 

Meslekî Ahlak Kurallarının amacı, kapsamına giren personelin ve 

birimlerin, performansı, hareket ve davranışları ile ilgili merkezi ve 

birime özgü standartları belirlemektir. Bu kurallar görevlerini yerine 

getirirken iç denetim biriminin bütün mensuplarından beklenen 

davranış standardını açıklığa kavuşturmayı hedeflemektedir. 

Bu Kurallar, denetim standartlarına uyması gereken bütün personeli 

ve birimleri kapsamaktadır. 
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Dünyada Etik ve Meslek Ahlak Kuralları 

INTOSAI Meslek Ahlak Kuralları, var olan ve birbirinden 

farklılıklar taşıyabilen mesleki ahlak kavramlarını ortak bir noktada 

buluşturmak ve mesleki ahlaka ilişkin temel önermeleri belirlemek 

amacıyla oluşturulmuştur. Bu ortak anlama sahip kavramların ve 

temel niteliğindeki önermelerin ışığında, üye ülkelerin Yüksek 

denetim kurumları kendi meslek ahlak kurallarını geliştirecektir. 

INTOSAI Meslek Ahlak Kuralları beş bölümden oluşmaktadır:  

İlk olarak giriş bölümünde kamu kesimi denetçileri için meslek 

ahlak kuralları oluşturmanın gerekçelerine değinilmektedir. 

İkinci bölümünde “Dürüstlük” kavramı üzerinde durulmaktadır. 

Üçüncü bölümünde “Bağımsızlık”, “Nesnel Davranış” ve 

“Tarafsızlık” ilkeleri açıklanmakta ve bu ilkeler 

şekillendirilmektedir. “Siyasi Tarafsızlık” ve “Çıkar Çatışmasından 

Kaçınılması” bu bölümde ele alınan diğer kavramlardır.  

Dört ve Beşinci bölümlerde ise “Meslek Sırlarının Saklanması” ve 

“Yeterlilik” ilkelerinden sözedilmektedir. 
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Rakamlar ile Türkiye’de “İletişim Fakülteleri Sayısı” ve Bu 

Fakültelerden “Yılda KaçKişiMezunOluyor?”

 

Son Yıllarda Dünya Standartlarını yakalama uğruna yada adına 

ülkemizde her yıl özellikle 2003 yılından bu yana her yere 

Fakülte/üniversite açılmaktadır. İstihdam sorununun kabarık olduğu 

Türkiye de, Plansız bir üniversite açmanın getirisinden çok 

götürüşünün olduğu bir gerçektir. Kitle İletişim Araçlarına dayalı 

sektörün kısır döngü içerisinde olduğu ülkemizde piyasanın arzına 

uygun nitelikli eleman/ara iş gücü yetiştirilemiyor. Bunun çok 

nedenleri bulunmaktadır; Üniversitelerin alt yapı donanımının 

yetersizliği bunların başında gelmektedir. Ders araç-gereçlerinin 

yetersizliği, nitelikli öğretim üyesi/görevlisi azlığı vb. gibi.  

 

LİSANS PROGRAMLARI 

SAYI PROGRAM ADI PROGRAM SAYISI KONTENJAN 

1 BASIN VE YAYIN 1 70 

2 GAZETECİLİK 26 1325 

3 HALK BİLİM 1 40 

4 HALKLA İLİŞKİLER 8 258 

5 HALKLA İLİŞ. VE REKLAMCILIK 11 345 

6 

HALKLA İLİŞ. VE REKLAMCILIK- 

İÖ. 
4 80 

7 HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM 30 1425 

8 HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM- İÖ. 3 125 

9 İLETİŞİM 2 90 

10 İLETİŞİM BİLİMLERİ 3 45 

11 İLETİŞİM SANATLARI 5 65 

12 İLETİŞİM TASARIMI 6 90 

13 MEDYA VE İLETİŞİM 2 100 

14 MEDYA VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ 5 153 

15 RADYO SİNEMA VE TELEVİZYON 38 1552 

16 REKLAM TASARIMI VE İLETİŞİMİ 3 65 

17 REKLAMCILIK 12 366 

18 SİNEMA VE TELEVİZYON 22 496 

19 TV HABERCİLİĞİ VE PROGRAMCILIĞI 5 121 

 

TOPLAM 187 
6811 
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Yukarıdaki Tablo bize çok şey anlatır. İstihdam alanının kısıtlı 

olduğu Türkiye de her yıl 7000’ e yakın iletişim mezunu piyasaya 

ekmek bulmak, mesleğini icra etmek ve beklide en önemlisi 

kendisini gerçekleştirmek için merhaba diyor. Arz anlamında bu 

kadar çok mezun veren üniversitelerin karşılık bulmaları için tam 

donanımlı iş gücü yetiştirmeleri gerekmektedir. Daha doğrusu Arzın 

anlam bulması mevcut aranan nitelikle ilgilidir. Arz Talep arasındaki 

bu iletişimsizliğin faturası çok çeşitli nedenlere bağlı olmakla 

birlikte sonuç olarak fatura mezunlara çıkmaktadır. 

Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü Verilerinin 

İzdüşümleri 

Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü kayıtlarına göre; 

27 ulusal, 16 bölgesel, 215 yerel olmak üzere toplam 258 televizyon 

kanalı bulunuyor. Türkiye'de basın kartı sahibi olan gazeteci sayısı 

ise 6 bin 888'i göreve bağlı, 3.243'ü sürekli, 229'u Basın Şeref Kartı, 

98'i ise Serbest Basın Kartı olmak üzere 10.458.  

Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü kayıtlarına göre, 

Türkiye'de 55 yaygın, 23 bölgesel, 2.381 yerel olmak üzere toplam 

2.459 gazete; 2.522 dergi ve 1.043 bülten bulunuyor. Süreli toplam 

yayın sayısı da 6 bin 24. Türkiye'de yayın yapan 27 ulusal, 16 

bölgesel, 215 yerel olmak üzere toplam 258 televizyon kanalı 

bulunuyor. Bunlardan 65'i kablo ve 92'si uydu üzerinden yayın 

yapıyor. Türkiye'de 36 ulusal, 100 bölgesel, 951 yerel olmak üzere 

toplam bin 87 tane de radyo kanalı buluyor. 

Bu arada ülke genelinde genelin de 24 haber ajansı ile üniversiteler 

bünyesinde bu alanda eğitim veren 60’a yakın iletişim fakültesi var. 

İletişim fakültelerine yaklaşık her yıl 7000 civarında öğrenci eğitim 

görüyor. 

Etik-Psikolojik ve Ekonomik Okumaya Dair İletişim Fakültesi 

Mezunu Olan Öğrenci “Röportaj” 

Erkan Çiçek 

Kendinizden Tanıtır mısınız? 

Ahmet Doğan 
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Elazığ’dan İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve 

Tanıtım Bölümünü 1996 yılında kazandım ve 2000 de Lisans 

eğitimimi tamamladım. Okul dönemi içerisinde Okul içinde bir staj 

yaptım. 20 günlük ve sonrasında okuldan mezun oldum. 5 Ay işsiz 

kaldım ve sonra alanım dışında bir çok işe girdim ve çıktım. Deri 

sektörü, Konfeksiyon vb. Yaklaşık 4 senemi böyle meslek ile 

yakından uzaktan ilgili olmayan yerlerde geçirdikten sonra 

mesleğime çok uzak olmasa da yakın sayılabilecek sektörel bir 

dergide işe başladım. Muhabirlikle başladığım Gazetecilik 

serüvenim 3 ayrı dergi değiştirerek devam ediyorum. 

Erkan Çiçek 

Peki ücretlerden ve meslekle ilgili memnuniyetinden biraz bahseder 

misiniz? 

Ahmet Doğan 

Memnun değilim... Nerdeyse 6 yıldır sektör içindeyim aldığım ücret 

1450 TL. Ayrıca çalışma koşulları da çok ağır. 12 saat mesai ve 

cumartesi de 14’lere kadar çalıştırıyorlar. Derginin çıkacağı 

günlerde 4-5 gece uyumadığımı söylersem yanlış olmaz. Geleceğe 

dair korkularım var. Sürekli diri olmak zorundasınız. Yoksa ekmek 

zor. Toplum içinde statüsü belirsiz bir meslektir. 

Erkan Çiçek 

İletişim Fakülteleri Sayısı arttırılmalı mıdır? Neler söylemek 

istersiniz. 

Ahmet Doğan 

İletişim Fakülteleri sayısını arttırmak yerine sayılarını ihtiyaç kadar 

düşünerek rehabilite edip yenilemek lazımdır. Piyasa ihtiyaçlarına 

göre anlamlı ve hedefli bireyler yetiştirmeleri gerekir. Yoksa 

Fakültelerin işlevi Diplomalı İşsiz üretmekten öteye geçmez ve 

verilen eğitiminde tartışmalı olacağını düşünüyorum. 

Çalışma Yaşamında Disiplinlerarası Yaklaşımlar Açısından 

İletişim Fakültesi Mezunları 

yazılı ve görsel medyada yeni bir dönem gelişti. Bu kapsamda 

medyanın eski gücünü yitirdiğini söyleyebiliriz. Türkiye’deki 

iletişim eğitiminden tarafların hiçbiri tam anlamıyla memnun 



65 

 

değildir. Bu çarpıcı ifadeyi dokuz ayda tamamlanan oldukça 

kapsamlı sayılabilecek bir akademik çalışmanın sonuç raporundan 

çıkarıyoruz. Raporda çarpıcı başka bulgular da mevcut. Örneğin 

satır başları ile şunlar yazıyor: İletişim eğitimi konusunda üniversite-

sektör işbirliği istenen düzeyde değildir. Hatta, belli ölçülerde gizli 

bir çatışma yaşanmakta ve bu çatışma bazen kamuoyuna da 

yansımaktadır. İletişim eğitimi programlarındaki kuramsal ve 

uygulamalı ders oranlarında tutarlılık yoktur. Verilen kuramsal 

dersler, iyi bir iletişimci olmak için gereksinim duyulan genel 

kültürü ve mesleki yeterlikleri kazandırmaktan da uzaktır. İletişim 

Fakültelerinin sayısı hızla artmakta, buna bağlı olarak öğrenci ve 

mezun sayısı da artış göstermektedir. Türkiye’nin bu kadar çok 

İletişim Fakültesine gereksinim duymadığı ve açılan her yeni 

fakültenin niteliği biraz daha düşürdüğü gözlenmektedir. İletişim 

Fakültelerindeki geleneksel bölümler alana hizmet vermek için 

yeterli değildir. İletişim alanında yapılan araştırmalar yetersizdir. 

İletişim eğitiminde yararlanılan fiziksel tesis, ortam ve donanımların 

çoğu eskidir ve günümüzün teknolojik gelişmelerini yansıtmaktan 

uzaktır. Çoğu fakültede iletişim eğitiminin gerektirdiği tesisler 

yoktur. Bazıları da bu konuda gereksiz ya da verimsiz denebilecek 

ölçüde büyük yatırımlar yapmaktadırlar. 

İletişim Fakültelerinin Çalışma Yaşamında Disiplinlerarası Rolü 

Sinema, Halkla İlişkiler ve Tanıtım ile Gazetecilik Anabilim Dalları 

şeklindedir. Bu 3 meslekten mezun olan bir öğrencinin Çalışma 

Yaşamında Disiplinlerarası Rolünü şu bağlamda yorumlayabiliriz: 

Güzel konuşma,Etkili dinleme, İletişim amaçlı etkinlik 

düzenleyebilme, İletişimin kuramsal ve uygulamalı boyutlarında 

yetkinlik gösterme, Empatik iletişim kurabilme, Stratejik 

düşünebilme, Protokol kurallarım bilme ve uygulama, Uygun 

yazışma yapabilme, Çalıştığı sektörü ve kurumu tanıma, İnsanları 

doğrudan ve dolaylı yönetebilme, Kişisel, mesleki ve örgütsel 

konularda önderlik yapabilme. 
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SONUÇ VE ÖNERİLER 

“İletişim Fakültelerinde ” verilen eğitim sonucu hedefler arasına 

tamamen yada ağırlıklı olarak insanlar arası iletişime ve bu 

noktadaki sorunlara eğilmesi yoluna gidilmelidir. Böylece iş 

yaşamında disiplinlerarası verimlilik performansı yukarılara 

çekilebilir. 

Kendini gerçekleştiren insanların psikolojik olarak rahatladıkları 

bilinen bir gerçektir. Bu bağlamda İletişim fakültelerine öğrenci 

alımlarında; alan içinden gelen öğrencilere yerleşim önceliği puan 

desteği olarak verilmelidir. Mesleğe yönlendirme erken yaşlarda 

başlanmalı ve bu süreç üniversiteye kadar sürekli desteklenmelidir. 

Buda bireysel ve toplumsal olarak emek kaybını önleyeceği gibi 

toplumsal adaleti de sağlamaktadır. “iletişim Fakültelerinde ” verilen 

eğitim sonucu hedefler arasına tamamen yada ağırlıklı olarak 

insanlar arası iletişime ve bu noktadaki sorunlara eğilmesi yoluna 

gidilmelidir. Böyle iş yaşamında disiplinlerarası verimlilik 

performansı yukarılara çekilebilir. 

Kendini gerçekleştiren insanların psikolojik olarak rahatladıkları 

bilinen bir gerçektir. Bu bağlamda İletişim fakültelerine öğrenci 

alımlarında; alan içinden gelen öğrencilere yerleşim önceliği puan 

desteği olarak verilmelidir. Mesleğe yönlendirme erken yaşlarda 

başlanmalı ve bu süreç üniversiteye kadar sürekli desteklenmelidir. 

Buda bireysel ve toplumsal olarak emek kaybını önleyeceği gibi 

toplumsal adaleti de sağlamaktadır. Eğitim sürecini zamana yayarak, 

planlayıp başta kişinin ihtiyaçları ve ülkenin ihtiyaçları ile 

yönlendirmek öğrenci niteliğini arttıracaktır. 
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MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN ÇALIŞMA 

HAYATINA KATILIMLARINDA TEKNOLOJİ DESTEKLİ 

EĞİTİMİN ROLÜ 

 

Bilge AYDIN* 

 

ÖZET 

Zaman, modern çağın üretim bakımından en değerli ve sınırlı 

ihtiyacıdır. Üretim için sahip olduğumuz kısıtlı süreyi verimli 

kılmak adına; teknoloji desteği, çalışma hayatı için bir gereklilik 

haline gelmiştir. 

Farklı uzmanlık alanlarına ait potansiyel işgücünü bünyesinde 

bulunduran meslek yüksekokullarının, öğrencileri için teknoloji 

destekli eğitimi önemsediği bilinmektedir. 

Mesleki eğitimde teknoloji desteği, meslek yüksekokulu 

öğrencilerinin meslekleri ile ilgili güncel teknolojiyi öğrenmeleri ve 

çalışma hayatında kullanabilmeleri; üretim ve hizmet sektörleri için, 

zamandan kazanırken kaliteden ödün vermeyen bir yaklaşıma olanak 

sağlamaktadır. 

Bu çalışmada, meslek yüksekokullarında derslerde uygulama amaçlı 

olarak kullanılan cihaz, bilgisayar programları ve bilgisayar destekli 

sistemler ele alınmış; bu teknolojik donanımdan öğrencilerin çalışma 

hayatlarında ne şekilde yararlanabileceklerinin, Ordu Üniversitesi 

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu örneği üzerinde, program 

öğretim elemanlarının görüşleri ve ders müfredatları gözetilerek 

irdelenmesi amaçlanmıştır. 

Meslek yüksekokullarında güncel teknolojinin önlisans öğretimini 

desteklemek amaçlı daha fazla kullanımı ile, öğrencilerin çalışma 

hayatına daha hızlı adapte olmaları kolaylaşacak ve farklı iş 

kollarının mezunlardan beklentileri tam anlamıyla 

karşılanabilecektir. 

 
*Öğr.Gör., Ordu Üniversitesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, İnşaat Bölümü. 

Akyazı Mah. Plaj Mevkii, Altınordu/OrduTel: 0452 2334865 
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Anahtar kelimeler: Meslek yüksekokulu, çalışma hayatı, teknoloji 

destekli eğitim, istihdam, ders müfredatı. 

 

ROLE OF TECHNOLOGY SUPPORTED EDUCATION IN 

VOCATIONAL SCHOOL STUDENT’S PARTICIPATION TO 

WORK LIFE 

  

ABSTRACT 

Time is the most valuable and limited need of modern era regarding 

production. To make limited time we have for production more 

productive; technology support has become a necessity for work life. 

It is known that vocational schools which have the potential work 

force belongs to different expertise areas, give significance to 

technology supported education for students. 

Technology support in vocational education, provides an 

opportunity for vocational school students to learn current 

technology about their profession and use in professional life; for 

production and service sectors, provides an approach of which does 

not concess from quality while saving time. 

In this study; tools, computer programs and computer supported 

systems that are used during lessons in vocational schools are 

handled; and it is aimed to semtinize how students can benefit from 

this technological hardware in their professional life through 

considering view’s of instructors and course curriculums on Ordu 

University Vocational School of Technical Sciences example. 

The more use of current technology in vocational schools to support 

associate degree programs, the faster and easier students will adapt 

to work life and the expectations of different work branches from 

graduates properly. 

Keywords: Vocational school, work life, technology supported 

education, employment, course curriculum. 
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1. GİRİŞ 

Çalışma hayatında ortaya çıkan ihtiyaçların hızlı ve etkin bir şekilde 

karşılanması noktasında teknoloji, üretim ve hizmet alanlarının 

vazgeçilmezi halini almıştır. Birbirinden farklı iş kolları için 

geliştirilen teknoloji desteğinin hayatımıza katılması, mesleki 

yeterlilik kriterlerini değiştirmiş; istihdam için, mesleklere yönelik 

bilgisayar yazılımları ve cihazların kullanılabilmesi ile ilgili, 

sektörel beklentiler ortaya çıkmıştır. İş yaşamında mesleki 

uygulamalarda önemli görevler üstlenen meslek yüksekokulu 

mezunlarının, sektör beklentilerini karşılama noktasında, meslekleri 

ile ilgili cihaz ve bilgisayar programlarını tanıyor ve kullanabiliyor 

olmaları, istihdamlarını kolaylaştırıcı cazip bir unsur olarak 

görülmektedir. 

Bu çalışmaya konu olan; meslek yüksekokullarında öğrenim gören 

öğrencilerin mesleki donanımlarının teknoloji destekli öğretim ile 

artırılarak, sektörel isteklerinkarşılanabilirliğinin değerlendirilmesi; 

Ordu Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde 

farklı programlarda okutulan derslerde kullanılan cihazlar, bilgisayar 

programları ve bilgisayar destekli sistemler üzerinden aktarılmaya 

çalışılmıştır. Bu kapsamda; meslek yüksekokulunda mevcut olan; 

İnşaat, Makine ve Metal Teknolojileri, Bilgisayar Teknolojileri, 

Elektrik ve Enerji, Elektronik ve Otomasyon, Motorlu Araçlar ve 

Ulaştırma Teknolojileri ve El Sanatları bölümlerinde verilen eğitim, 

istihdam için teknolojinin gerekliliği gözetilerek, ders öğretim 

elemanlarının görüşlerinden faydalanma ve program müfredatları38 

üzerinden belge taraması yapılması ile incelenme yoluna 

gidilmiştir38. 

2. ORDU ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK 

YÜKSEKOKULU 

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununda, belirli mesleklere yönelik 

ara insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan, dört yarıyıllık eğitim-öğretim 

sürdüren yükseköğretim kurumlan olarak tanımlanan meslek 

yüksekokullarının yakın tarihi incelendiğinde, meslek 

 
38Program müfredatlarına “http://tbmyo.odu.edu.tr/”ve 
“http://bologna.odu.edu.tr/genel-organizasyon.aspx?Mod=0&lang=tr- TR” 

adreslerinden erişilebilir. 

http://tbmyo.odu.edu.tr/%e2%80%9d
http://bologna.odu.edu.tr/genel-organizasyon.aspx?Mod=0&lang=tr-TR%e2%80%9d
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yüksekokullarının nitelikli hizmet ve üretim eldesi için evrensel 

ölçeklerde iş gücü yetiştirme arayışı ve kararlılığı ile sürekli olarak 

gelişim halinde olduğu görülmektedir. Meslek yüksekokullarının 

içerisinde bulunduğu süreç, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak 

bulunduğu dönemin sonunda, 1982 yılından itibaren üniversitelere 

bağlanmaları; Dünya Bankası Endüstriyel Eğitim Projesi ve 

Kapsamı ile 1990’lı yıllardaki program geliştirme çalışmalarının 

ardından, 2002 yılında hayata geçen Milli Eğitim Bakanlığı ve 

Yükseköğretim Kurulu arasındaki işbirliğine bağlı “Mesleki ve 

Teknik Eğitimde Orta ve Yükseköğretim Kurumları Arasında 

Program Bütünlüğünün ve Devamlılığının Sağlanması Projesi”; son 

olarak da İnsan Kaynaklarının Mesleki Eğitim ile Geliştirilmesi 

Projesi ile devam etmektedir (Aydın, 2015). 

Meslek yüksekokullarının genel gelişim sürecine bağlı olarak Ordu 

Meslek Yüksekokulu, 1976-1977 eğitim ve öğretim yılında Milli 

Eğitim Bakanlığına bağlı olarak İnşaat ve Elektrik programlarıyla 

açılmıştır. Okul, 1982-1983 eğitim ve öğretim yılında Karadeniz 

Teknik Üniversitesi’ne bağlanmış olup; zaman içerisinde Otomotiv, 

Makine Resim ve Konstrüksiyon, Endüstriyel Elektronik, 

Haberleşme, Kontrol Sistemleri Teknolojisi, Turizm ve Otelcilik, 

Halkla İlişkiler programları ile büyüme göstermiştir. 

4702 Sayılı Kanun gereği (Resmi Gazete, 2001), 2002-2003 

akademik yılından itibaren MEB- YÖK Meslek Yüksekokulları 

Program Geliştirme Projesi ile birlikte yüksekokulda eğitim ve 

öğretim iki bölüm ve bu bölümlere bağlı 24 programda yürütülmekte 

iken; 2006 yılında Ordu Üniversitesi’nin kurulması ile beraber, 

2009-2010 Eğitim Öğretim yılından itibaren 13 bölüm ve bunlara 

bağlı 30’u aktif 37 programla eğitim öğretimine 2012-2013 öğretim 

yılına kadar devam etmiştir. 

Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığının 19.07.2012 tarih ve 30876 

sayılı yazısı gereğince meslek yüksekokulunun adı, Teknik Bilimler 

Meslek Yüksekokulu olarak değiştirilmiş; ayrıca Sosyal Bilimler 

Meslek Yüksekokulu olarak yeni bir birim oluşturulmuş; Meslek 

Yüksekokulu bünyesindeki sosyal bölümler Sosyal Bilimler Meslek 

Yüksekokuluna devrolmuştur. 
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Ordu Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunda, 2015-

2016 akademik yılı itibari ile 7’si aktif olarak öğretime devam eden 

ve 3’ü öğrenci alımı yapmayarak pasif durumda bulunan, toplam 10 

bölüm; bu bölümlere bağlı 12’si aktif ve 9’u pasif durumda olan 21 

adet normal öğretim; 6’sı aktif ve 7’ si pasif durumda olan 13 adet 

ikinci öğretim programı mevcuttur. 

Aktif programlar; Bilgisayar Teknolojileri Bölümüne bağlı olan 

Bilgisayar Programcılığı ve Bilgisayar Programcılığı 2. Öğretim; El 

Sanatları Bölümüne bağlı olan Geleneksel El Sanatları ve Mimari 

Dekoratif Sanatlar; İnşaat Bölümüne bağlı olan İnşaat Teknolojileri 

ve İnşaat Teknolojileri 2. Öğretim; Elektronik ve Otomasyon 

Bölümüne bağlı olan Elektronik Teknolojisi, Elektronik Haberleşme 

Teknolojisi, Mekatronik ve Mekatronik 2. Öğretim; Makine ve 

Metal Teknolojileri Bölümüne bağlı olan Makine, Makine 2. 

Öğretim, Makine Resim-Konstrüksiyon; Motorlu Araçlar ve 

Ulaştırma Teknolojileri Bölümüne bağlı olan Otomotiv Teknolojisi, 

Otomotiv Teknolojisi 2. Öğretim; Elektrik ve Enerji Bölümüne bağlı 

olan Elektrik, Elektrik 2. Öğretim ve Gaz ve Tesisat Teknolojisi 

şeklinde sıralanmaktadır. 

Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümüne bağlı olan Tıbbi ve 

Aromatik Bitkiler, Bahçe Tarımı, Bahçe Tarımı 2. Öğretim, 

Seracılık, Seracılık 2. Öğretim, Fındık Tarımı ve İşleme Teknikleri; 

Elektrik ve Enerji Bölümü bünyesinde yer alan Elektrik Enerjisi 

Üretim, İletim ve Dağıtımı ile Gaz ve Tesisat Teknolojisi 2. 

Öğretim; Tekstil, Giyim, Ayakkabı ve Deri Bölümüne bağlı olan 

Giyim Üretim Teknolojisi, Giyim Üretim Teknolojisi 2. Öğretim; 

Elektronik ve Otomasyon bölümü bünyesinde yer alan Elektronik 

Teknolojisi 2. Öğretim; El Sanatları Bölümüne bağlı olan 

Geleneksel El Sanatları 2. Öğretim, Kuyumculuk ve Takı Tasarımı; 

Makine ve Metal Teknolojileri Bölümünde yer alan Makine Resim-

Konstrüksiyon 2. Öğretim, Elektromekanik Taşıyıcılar; Malzeme ve 

Malzeme İşleme Teknolojileri Bölümüne bağlı olan Mobilya ve 

Dekorasyon programları ise Teknik Bilimler Meslek 

Yüksekokulunda, şu an için, öğrenci almayarak pasif durumda olan 

programlar olarak ifade edilmektedirler. Ayrıca yüksekokulda, I. 

Öğretimde 2051 ve 2. Öğretimde 790 olmak üzere toplam 2841 

öğrenci öğrenim görmekte olup; okuldan bu zamana kadar yaklaşık 

9200 öğrenci mezun olmuştur. 
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1. TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 

PROGRAMLARINDAGERÇEKLEŞTİRİLEN TEKNOLOJİ 

DESTEKLİ EĞİTİM UYGULAMALARI 

Çalışmanın bu bölümünde Ordu Üniversitesi Teknik Bilimler 

Meslek Yüksekokulu bünyesinde eğitim-öğretime devam eden 

programlar; bu programların derslerinde faydalandıkları bilgisayar 

programları, bilgisayar destekli sistemler, cihazlar gibi teknolojik 

donanıma, laboratuvar imkanları ile birlikte yer verilmiştir. 

3.1. Geleneksel El Sanatları Programı 

Kültürümüzün en önemli parçalarından el sanatları ürünlerinin 

tanıtılması, korunması ve yaşatılmasında öncü olan Geleneksel El 

Sanatları Programı; geçmişten günümüze gelen motiflerin, 

desenlerin değişik hammaddeler kullanılarak hazırlanmış ürünler 

üzerine ahşap, kumaş, dokuma, nakış, örgü, tezhip, minyatür, ebru, 

çini şeklinde estetik ölçülerle işlenerek oluşturulması; geleceğe 

aktarılması ve tasarım aşamasına ışık tutarak ekonomik yönden gelir 

sağlaması için uygulama alanlarıyla desteklenmektedir. 

Program müfredatında yer alan Bilgisayar Destekli Nakış dersi ile, 

bilgisayar programları yardımı ile hazırlanan farklı renklerdeki 

motiflerin nakış makinelerine veri halinde yüklenmesi ile farklı 

türlerde kumaşlar üzerine işleme yapılması sağlanmaktadır. Bu 

sayede, Geleneksel El Sanatları Programı mezunlarının alanları ile 

ilgili güncel teknoloji yardımı ile otomatik işleme yapan makineleri 

tanıması ve kullanabilmesi sağlanmaktadır. 

3.2. Mimari Dekoratif Sanatlar Programı 

Mimari Dekoratif Sanatlar Programı Geleneksel El Sanatları 

bölümüne bağlı olarak 20142015 akademik yılında 1. öğretim olarak 

30 öğrenciyle açılmıştır. Program ile; Mimari Dekoratif 

Sanatlarımızın yaşatılması, korunması, aslına uygun yenilenmesi, 

restorasyonunun yapılması için; araştırmacı, tasarımcı, yetenekli, 

bilgi ve teknik açıdan donanımlı, sağlam uygulama becerisi kazanan, 

üretilen bilgiyi günümüz teknolojisine aktaracak nitelikli bireylerin 

yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. 
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Program öğretim planında yer alan Bilgisayar Destekli Çizim dersi 

ile, bilgisayarla çizim yapmayı sağlayan bir paket programı 

öğrencilerin tanımaları ve kullanmaları istenmektedir. Bu sayede 

çalışma hayatında; alanları ile ilgili her türlü detayı kolay ve hızlı bir 

şekilde hazırlayabilecek; istenilen ölçekte kağıda aktarabileceklerdir. 

3.3. Elektrik Programı 

Bölüm mezunları, her türlü tesisin kurulmasında; işletmelerin sürekli 

çalışmasında; elektrikli cihaz ve aletlerin kontrolü, bakımı ve 

tamiratında; fabrikalardaki üretimin sürekliliğinde; enerji üretimi, 

iletimi ve dağıtımında görev alırlar. Elektrik Programı, sektörün 

talep ve gelişmelerine cevap verecek şekilde kalifiye elemanlar 

yetiştirmektedir. 

Program müfredatında yer alan, özellikle; Skada Sistemleri, 

Bilgisayar Destekli Tasarım, Elektromekanik Kumanda Sistemleri, 

Sensörler ve Transdüserler, Bilgisayar Destekli Proje-I, Bilgisayar 

Destekli Proje-II, Trafo ve Doğru Akım Makineleri, 

Programlanabilir Denetleyiciler gibi derslerde öğrenciler; elektriğin 

üretilmesi, denetim altına alınması, yapılarda güvenli bir şekilde 

tesis edilmesi, ölçümü, aydınlatmada kullanılması, elektrikli araç- 

gereçlerin arızasının giderilmesi ve bakımının yapılması gibi iş 

hayatında karşılarına çıkabilecek her türlü uygulamayı, Elektrik ve 

Enerji bölümü bünyesinde bulunan Elektrik Laboratuvarı 

donanımından faydalanarak gerçekleştirmektedirler. 

3.4. Gaz ve Tesisatı Teknolojisi Programı 

Gaz ve Tesisatı Teknolojisi programı; doğal gaz, ısıtma, 

iklimlendirme-havalandırma; güneş- rüzgar-dalga gibi yenilenebilir 

enerji kaynakları; sıhhi tesisat konularında teknik bilgi ve beceriye 

sahip; ev, sanayi tesisleri gibi yerlerin doğal gaz, ısıtma, 

iklimlendirme-havalandırma projelerini uygun bir şekilde inceleyen 

ve uygulayabilen; tesisatın bakım ve onarımlarını yapabilen 

elemanlar yetiştirmek için eğitim vermektedir. 

Ülkemiz sanayisinde tesisat alanında çalışmakta bulunan bireylerin; 

yatkınlık ve öğrenime bağlı olarak bir işi başarma veya bir işlemi 

amaca uygun olarak sonuçlandırma yeteneğine ve teknik bilgiye 

sahip olmamasından dolayı, yapılan tesisat işlerinde (doğal gaz, 

ısıtma, iklimlendirme-havalandırma vb. alanlarda) sorunların olduğu 
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görülmektedir. Bu sorunların giderilmesi, mühendislerden alınan 

bilgiler doğrultusunda usta ve işçileri yönlendirebilecek iyi eğitim 

almış teknik elemanlarla mümkün olacaktır. 

Program öğretim planında yer alan, Bilgisayar Destekli Çizim ve 

Paket Program derslerinde kullandıkları çizim ve tesisat yerleşimi 

yapmayı sağlayan yazılımları tanımaları ve kullanmaları ile 

öğrenciler, her türlü yapıya ait tesisat projesini oluşturabilir ve 

anlayabilir durumda mezun olmaktadırlar. 

Ayrıca program bünyesinde yer alan Gaz ve Tesisatı Laboratuvarı 

ile öğrenciler, meslekleri ile ilgili boru kaynağı uygulamalarını 

yapabilmektedirler. 

3.5. Elektronik Teknolojisi ProgramıProgram,  

1992 yılında Elektronik ve Otomasyon Bölümü bünyesinde 

kurulmuştur. Bölüm, endüstride “endüstriyel elektronik” alanında 

çalışacak eleman yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla 

oluşturulan bölüm laboratuvarı, Dünya Bankası kredisi ile 

gerçekleştirilen bir proje ile güncel teknolojiye model olabilecek 

deney setleriyle donatılmıştır. Laboratuvarda, uygulama alanları için 

doğrudan eğitim amaçlı tasarlanmış deney düzenekleri 

bulunmaktadır. Öğrenciler teorik çalışmalarını bu ortamda 

uygulamaya dökebilmektedirler. 

Program müfredatında yer alan; Sensörler ve Dönüştürücüler, 

Mikrodenetleyiciler-I, Mikrodenetleyiciler-II, Tıbbi Cihazlar, 

Elektrik Motorları ve Sürücüler, Endüstriyel Robotlar derslerinin 

yürütülmesinde öğrenciler bölüm laboratuvarının teknolojik 

imkanlarından faydalanmakta; robot tasarımları için Teknik Bilimler 

Meslek Yüksekokulu araştırma- geliştirme biriminden elektronik 

parça desteği sağlayabilmektedirler. 

Programda, Algoritma ve Programlama, Programlanabilir 

Denetleyici Uygulamaları, Scada Sistemleri gibi derslerde 

öğrenciler,Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunda bulunan 4 adet 

bilgisayar laboratuvarından yazılım desteği sağlayabilmekte; 

Bilgisayar Destekli Devre Tasarımı Dersi ile mesleklerine özgü bir 

yazılım yardımıyla elektronik devre kurabilmektedirler. 
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3.6. Elektronik Haberleşme Teknolojisi Programı 

Elektronik Haberleşme Programında 1994-1995 akademik yılında 

eğitim ve öğretime başlanmıştır. Program, YÖK- Dünya Bankası 

Endüstriyel Eğitim Projesi ile desteklenmiş olduğundan, program 

laboratuvar donanımının pek çoğu bu kurum tarafından 

karşılanmıştır. 

Elektronik Haberleşme Programı öğrencileri; Elektronik Ölçme ve İş 

Güvenliği, Tıbbi Cihazlar, Sayısal Tasarım, Mikroişlemciler-II gibi 

derslerde; devre analizi setleri, televizyon setleri ile; faz farkı, akım, 

gerilim, gibi elektriksel değerleri ölçerek gösteren, elektrik dalga 

sinyalinin frekansını ve genliğini de öğrenmeyi sağlayan, gözlem ve 

ölçüm cihazları osiloskoplardan faydalanmaktadırlar. 

Program öğrencileri; Algoritma ve Programlama, Scada Sistemleri, 

Enformatik, Bilgisayar Destekli Devre Tasarımı derslerinde Teknik 

Bilimler Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Laboratuvarlarında 

bulunan yazılımları kullanmaktadırlar. 

3.7. Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Programı 

Otomasyon; endüstride, yönetimde, bilimsel işlerde ve hatta artık 

evlerde de insan aracılığı olmadan işlerin otomatik olarak 

yapılmasıdır. 

Günümüzde endüstriyel mal ve hizmet üretimi yapan firmalar ağır 

rekabet koşullarında ayakta kalabilmek için çeşitli yöntemlere 

başvururlar. Üretim koşullarının iyileştirilmesi, bu yöntemlerin 

başında gelir. Hızlı, standart, güvenli ve verimli üretim yapmak 

bugün zorunlu hale gelmiştir. Bunun için de teknolojik imkanların 

sonuna kadar kullanılması ve her alanda elektromekanik ve bilişim 

destekli üretime geçilmesi gerekir ki, otomasyon da buna işaret eder. 

Üretimi ve verimliliği artırmanın, refahı geliştirmenin ve hayat 

kalitesini yükseltmenin teknolojik kaynağı otomasyondur. Teknoloji 

gelişip otomasyon ilerledikçe, endüstriyel üretim de gelişmeye 

devam edecektir. 

Otomasyon sistemleri akıllı ev sistemleri, alarm ve güvenlik 

uygulamaları, beyaz eşya, otomotiv, gıda, sağlık, basın yayın, tekstil, 

ambalaj, iş makineleri, uçak ve gemi endüstrisi ve hizmet üretimi 

gibi birçok sektörde kullanılır. 
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Otomasyon günlük hayatımızı kolaylaştıran birçok ürün sunar. 

Asansör, yürüyen merdiven, otomatik kapılar, mobil iş makineleri, 

hareketli sahne sistemleri, yangın söndürme robotları gibi modern 

insana hitap eden cihazlar otomasyon alanında üretilir. 

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Kontrol ve Otomasyon 

Teknolojisi Programı öğrencileri, Teknik Bilimler Meslek 

Yüksekokulunda; kontrol ve otomasyon teknolojisi sınıfı, bilgisayar 

laboratuvarı ve araştırma-geliştirme birimi donanımları ile; 

Kumanda Devreleri, İleri Mikrodenetleyiciler, Programlanabilir 

Denetleyici Uygulamaları, Bilgisayar Destekli Takım Tezgahları, 

Güç Elektroniği-II, Enformatik, Algoritma ve Programlama, 

Bilgisayar Destekli Tasarım ve Bilgisayar Destekli Devre Tasarımı 

dersleri için uygulama yapmakta; otomasyon sistemlerine yönelik 

projeler hazırlamaktadırlar. 

3.8. Mekatronik Programı 

Program, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunda, 2015-2016 

akademik yılında 1. ve 2. öğretimde 50'şer öğrenciyle akademik 

faaliyete başlamıştır. 

Mezuniyet sonrasında her türlü otomatik sistemin kontrolü, bakımı, 

tamiratında üretim ve hizmetin sürekliliğini sağlamak adına görev 

alan mekatronik programı öğrencileri; meslek yüksekokuluna ait 

elektronik ve bilgisayar laboratuvarları ile araştırma geliştirme 

birimini Bilgisayarda Programlama, Bilgisayar Destekli Devre 

Tasarımı dersleri için programlama yapma ve mesleki paket 

program öğrenme amaçlı kullanmaktadırlar. 

3.9. Bilgisayar Programcılığı Programı 

Bilişim Sektöründe oluşan eleman ihtiyacını karşılamak amacıyla 

hazırlanmış bir önlisans programıdır. Program, bilgisayar 

teknolojilerindeki problemleri tanımlama, analiz ve çözme 

kabiliyetine sahip, yaşam boyu öğrenmeyi ve öğrendiklerini en iyi 

şekilde uygulamayı hedefleyen teknikerler yetiştirmeyi 

hedeflemektedir. 

Bilgisayar Programcılığı programı öğrencileri, Teknik Bilimler 

Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan 4 adet bilgisayar 

laboratuvarında program yazma, geliştirme, hazırladıkları 
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yazılımlarla bilgisayar destekli ünitere destek sağlama 

uygulamalarını gerçekleştirmektedirler. Program müfredatında yer 

alan; Mobil Programlama, Multimedya Yazılım Tasarımı, Bilgisayar 

Donanımı, Endüstriyel Robotlar, Mikrodenetleyiciler, Grafik ve 

Animasyon-I, Grafik ve Animasyon-II, Görsel Programlama-I, 

Görsel Programlama-II, Veritabanı-I, Veritabanı-II, İnternet 

Programcılığı-I, Sunucu İşletim Sistemleri, Web Editörü gibi başlıca 

derslerinde bilgisayar laboratuvarlarından etkin bir şekilde 

faydalanmaktadırlar. 

3.10. Otomotiv Teknolojisi Programı 

Dünyanın en hızlı gelişen sektörlerinden biri olan otomotiv 

sektöründe gerek üretim aşamasında gerekse satış sonrası bakım 

onarım alanında yer alabilecek, günümüz otomotiv teknolojisine 

hakim yetişmiş elemanlara olan ihtiyaç her geçen gün artmaktadır. 

Otomotiv Teknolojisi Programı ile, otomotiv elektrik-elektroniği, 

motor bilgisi, malzeme teknolojisi, güç aktarım organları gibi 

otomotiv sektörünün temel bilimsel kurallarını bilen elemanların 

yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. 

Ordu Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunda mevcut 

olan Otomotiv Atölyesi ile öğrenciler, mezuniyet sonrası 

karşılaşabilecekleri her türlü uygulamayı; Motor Teknolojisi, 

Otomotiv Elektriği, Buji ile Ateşlemeli Motorların Yakıt ve 

Ateşleme Sistemleri, Emisyon Kontrol Sistemleri, Motor Test ve 

Ayarları gibi derslerde yapabilmektedirler. 

Ayrıca; Ordu Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 

Motorlu Taşıtlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümü Otomotiv 

Teknolojisi Programı Uygulamalı Eğitim-Öğretim İşbirliği 

kapsamında, program 2. Sınıf öğrencileri; Ordu ilinde bulunan 7 

otomotiv firması ile gerçekleştirilen protokol ile haftada 2 gün 

olmak üzere 1.5 ay mesleki bilgi ve görgülerini, firmaların mevcut 

teknik donanım ve personellerinden ifade ederek niteliklerini 

artırmak adına güncel teknolojiden faydalanarak eğitim 

almaktadırlar. 

3.11. Makine Programı 

Ülkemiz endüstrisinde üretimin en üst düzeyde uygulanması 

aşamasında tüm makinelerin verimli, yerinde ve etkin kullanımı 



79 

 

büyük bir önem taşımaktadır. Endüstrimizde; imalat alanında, 

mühendislik bilimlerinde, makine tasarımı, makine bilimi ve makine 

elemanları alanında eğitim almış; bilgisayar kullanımını bilen, 

sistem analizi ve tasarım bilgisine sahip elemanlara ihtiyaç vardır. 

Makine programı öğrencileri, Teknik Bilimler Meslek 

Yüksekokulunda, geleneksel imalat yöntemleri, tasarım teknikleri, 

malzeme seçimi, bilgisayarlı tasarım ve üretim yöntemleri 

konusunda temel bilgi ve becerilere sahip olurlar. Program 

öğrencileri, Bilgisayar Destekli Çizim-I, Bilgisayar Destekli Çizim-

II derslerinde bilgisayar laboratuvarlarından faydalanarak 2 boyutlu 

çizim ve 3 boyutlu tasarım yapabilmektedirler. 

Makine Programında öğrenciler, bilgisayar destekli tasarım ve 

üretim alanlarında bilgi ve becerilerini geliştirebilecekleri 1 adet 

CNC (bilgisayar destekli kontrol) makinesi ile otomatik dikey 

işleme yapabilmektedirler. Özellikle Bilgisayar Destekli Üretim-I ve 

Bilgisayar Destekli Üretim-II derslerinde kullanılan makinede, 

bilgisayar destekli üretim yazılımları ile hazırlanmış tasarımların 

kodlarla makineye tanıtılarak farklı malzemeler üzerine işleme 

yapılması sağlanmaktadır. 

3.12. Makine, Resim ve Konstrüksiyon Programı 

Program, her türlü makine veya sistemin, çiziminin yapılması, katı 

modelinin oluşturulması, tasarımı, imalatı ve kalite kontrolünü 

yapabilme, problemi tanımlayabilme, çözüm üretebilme, işi 

planlayabilme ve yönetebilme, takım halinde çalışabilme ve 

sorumluluk üstlenebilme becerisine sahip Makina Resim ve 

Konstrüksiyon Teknikerleri yetiştirmeyi amaçlamaktadır. 

Makine Resim ve Konstrüksiyon Programı öğrencileri; Bilgisayar 

Destekli Çizim, Bilgisayar Destekli Tasarım derslerinde Teknik 

Bilimler Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Laboratuvarını 2 boyutlu 

çizim ve 3 boyutlu modelleme için kullanmakta, Bilgisayar Destekli 

Üretim dersi için de CNC makinesi ile uygulamalar 

yapabilmektedirler. 

3.13. İnşaat Teknolojisi Programı 

Medeniyetlerin oluşması ve gelişmesi için vazgeçilmez uğraş 

alanlarını içeren inşaat sektörü barınma ihtiyacımızı karşılayan 

konutlar, ulaşım ihtiyacımızı karşılayan karayolları, demiryolları, 
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limanlar, havaalanları; sanat yapılarından olan köprüler, tüneller, 

istinat duvarlarına kadar değişen geniş bir yelpazede modern 

yaşamın gerekleri olan tüm yapıların tasarımı, inşası, bakım ve 

onarımı ile ilgilenmektedir. 

Mezuniyet sonrası, inşaat sektöründe İnşaat Teknikeri olarak 

istihdam edilen inşaat Teknolojisi Programı mezunları, nitelik 

bakımından sektör ihtiyaçlarına cevap verebilmelidirler. 

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu İnşaat Teknolojisi Programı 

öğrencileri, sektörel gereksinimler de göz önünde bulundurularak, 

yapıya ait her türlü projeyi meslek yüksekokulu bilgisayar 

laboratuvarında Bilgisayar Destekli Çizim dersinde, çizim programı 

ile hazırlayabilmekte; Bilgisayar Destekli Tasarım dersinde ise, yapı 

taşıyıcı sistem elemanları için standartlara uygun ön boyutlandırma 

yapma, yapıya etki edecek yüklerin tanımlanması, yapıya ait statik-

dinamik analiz işlemlerini, yapısal tasarım ve analiz programlarını 

kullanarak gerçekleştirmektedirler. 

Ayrıca okul bünyesinde bulunan Yapı ve Malzeme Laboratuvarı ile; 

öğrenciler, program müfredatında bulunan; Beton Teknolojisi, 

Mukavemet, Zemin mekaniği-I, Yapı Onarımı ve Güçlendirme, 

Betonarme, Karayolu İnşaatı, Laboratuvar Uygulamaları dersleri 

için uygulama yapma imkanına sahiptirler. Laboratuvarda yapılar ve 

yapı malzemeleri üzerinde kalite kontrol, tahribatlı ve tahlibatsız 

deneyler yapılmaktadır. Bunlar; beton ve betonarme yapılarda 

ultrasonik test cihazları ile malzeme dayanımı, çatlak kontrolü ve 

korozyon kontrolü deneyleri; deniz yapılarının tahkimatında ve 

karayolu yapılarında kullanılan doğal taş, kırma taş (mıcır), agrega 

gibi malzemelerin fiziksel dayanım deneyleri; beton ve betonarme 

yapı malzemelerinin bileşenlerinden agrega, çimento deneyleri ve 

çelik donatı çubukları çekme deneyleri; endüstriyel çelik 

malzemelerin dayanım ve dayanıklılık özelliklerinin belirlenmesi 

çalışmaları ve beton tasarımı şeklindedir. 

4. TEKNOLOJİ DESTEKLİ EĞİTİM İLE İSTİHDAM 

Bu bölümde, Ordu Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek 

Yüksekokulu programlarında öğrencilere mesleki donanımlarını 

artırmak amaçlı sunulan teknoloji desteğinin; öğrencilerin çalışma 
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hayatına katılımlarındaki etkilerine, programlara ait istihdam 

olanakları da değerlendirilerek, yer verilmiştir. 

4.1. Geleneksel El Sanatları Programı 

El Sanatları Bölümü Geleneksel El Sanatları Programından Tekniker 

olarak mezun olan öğrencilerimiz ahşap, çini, seramik, cam, tekstil 

gibi çalışma alanlarında ve bu alanları destekleyen çeşitli birimlerde 

desinatör, tasarımcı, usta öğretici olarak çalışma imkanına sahip 

olabildikleri gibi, özel atölye de açabilmektedirler. 

Program mezunları istihdam edildiklerinde; ekonomi, ticaret, turizm, 

restorasyon, koruma, tekstil, üretim, tasarım gibi alanlara hizmet 

ederler. 

Mezun olduklarında tekstil dalında istihdam edilecek öğrencilerin; 

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunda eğitimini aldığı, konu ile 

ilgili güncel teknoloji olan bilgisayar destekli nakış makinelerini 

tanımaları ve kullanabilmeleri; tekstil sektöründe tercih edilme 

bakımından cazip bir unsur olarak görülmektedir. 

4.2. Mimari Dekoratif Sanatlar Programı 

Önlisans programından Tekniker olarak mezun olan Mimari 

Dekoratif Sanatlar Programı mezunları; Kültür Bakanlığı, Vakıflar 

Genel Müdürlüğü, Milli Saraylar Genel Müdürlüğü, Belediyeler, İl 

Özel İdareleri gibi kurum ve kuruluşlarda istihdam edilebildikleri 

gibi, proje alanları ile ilgili özel kuruluşlarda da çalışabilmektedirler. 

Program mezunlarının meslek yüksekokulu bünyesindeki derslerde 

alanları ile ilgili çalışma hayatını kolaylaştırıcı paket programları 

öğrenerek mezun olmaları, mimari dekoratif sanatlarla ilgili her türlü 

detayı oluşturabilmelerine olanak sağlamakta; bu durum da çalışma 

alanlarında zamandan kazanarak daha fazla verim almaya yardımcı 

olmaktadır. 

4.3. Elektrik Programı 

Elektrik Teknikeri, elektrik enerjisinin üretimi, dağıtımı ve 

kullanılması ile ilgili her türlü tesisat ve makinelerin kurulması, 

işletilmesi, bakımı ve onarımı işlerinde elektrik mühendisleri ile 

teknisyenler arasında görev yapan teknik eleman olup; elektrik 

tesisatının plana göre yapı üzerindeki yerleşimi; bütün alçak gerilim, 
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güç ve aydınlatma tesislerinde meydana gelen arızaların tespit 

edilmesi ve giderilmesi ile ilgili çalışmaların planlanması ve 

takibinden sorumludur. Her türlü tesisin kurulmasında; işletmelerin 

sürekli çalışmasında; elektrikli cihaz ve aletlerin kontrolü, bakımı ve 

tamiratında; fabrikalarda üretimin sürekliliğinde; enerji üretimi, 

iletimi ve dağıtımında görev alacak olmaları açısından, tüm kamu 

kurumları ve özel kuruluşlarda istihdam alanı bulabilmektedir. 

Meslek elemanları kamu ve özel kuruluşlarda çalışabilecekleri gibi, 

bağımsız olarak da çalışabilmektedirler. Türkiye Elektrik Dağıtım 

A.Ş., Türkiye Radyo Televizyon Kurumu, Devlet Su İşleri, gibi 

kuruluşlarla, başta Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı olmak üzere 

çeşitli bakanlıklarda görev alabilirler. 

Ülkemizde sanayi tesislerinin giderek yaygınlaşması elektrik 

kullanım alanlarının da aynı oranda artmasına neden olmaktadır. Bu 

anlamda; elektrik enerjisi hakkında bilgi sahibi olan; elektrik 

uygulamalarındaki bileşenleri tanıyan, uygulama, bakım-onarım-

montaj işlemlerinden sorumlu kişi olarak çalışma hayatında yer alan 

Elektrik Teknikerlerine olan ihtiyaç da her geçen gün artmaktadır. 

Ordu Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Elektrik 

Laboratuvarında; elektrik enerjisinin kontrol edilmesi; elektrikle 

çalışan her türlü araç-gerecin arızasının tespiti, giderilmesi ve 

bakımının yapılması ile ilgili uygulamalar yapan Elektrik Programı 

mezunları, sahip oldukları yeterlilikle özgüvenli bir şekilde iş 

hayatına katılmaktadırlar. 

4.4. Gaz ve Tesisatı Teknolojisi Programı 

Gaz ve Tesisatı Teknolojisi Programının amacı ülkemizde hızla 

gelişmekte olan doğalgaz sektörünün tekniker ihtiyacını 

karşılamaktır. Gaz ve Tesisatı Teknolojisi Programı; doğalgaz, 

ısıtma ve sıhhi tesisat sistemleri ve gazlı cihazların çalışma 

prensiplerini bilen teknik elemanlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. 

Program mezunları gaz, ısıtma, sıhhi tesisat, soğutma, iklimlendirme 

ve havalandırma alanlarında tekniker olarak çalışabilecekleri gibi 

kendi işletmelerini de kurabilirler. Enerji ve Tabii Kaynaklar 

Bakanlığı başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarında görev 

almaktadırlar. 
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Ordu Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Gaz ve 

Tesisatı Teknolojisi Programı öğrencileri; derslerde yaptıkları 

laboratuvar uygulamaları ve ilgili standartlara uygun her türlü tesisat 

projelerini derslerde öğrendikleri mesleki bilgisayar programları ile 

çizme yeterliliğine sahip olarak; gazlı cihazların ve gaz dağıtım 

sistemlerinin seçimi, kurulması ve işletilmesi, arıza ve koruyucu 

bakım hizmetlerinde rahatlıkla görev alabilmektedirler. Gaz ve 

Tesisatı Teknolojisi Programı öğrencileri, meslek yüksekokulunda 

konuları ile ilgili güncel teknolojiyi uygulayarak öğrendiklerinden; 

çalışma hayatına kolayca adapte olabilecekleri düşünülmektedir. 

4.5. Elektronik Teknolojisi Programı 

Elektronik teknolojisi önlisans programından mezun olan öğrenciler; 

kamu ve özel sektörde elektronik devre içeren her türlü sistemin 

tasarımı, üretimi, bakım ve montajını sağlayabilmekte; ağırlıklı 

olarak fabrikalarda çalışarak otomasyon, güç elektroniği ve 

mikrodenetleyici ile kontrol sahalarında görev almakta; kumanda 

panelleri üretim ve montajı, mikrodenetleyicili kontrol tasarımları 

yapabilmektedirler. 

Elektronik Teknikeri unvanına sahip olan mezunlar ayrıca; her türlü 

endüstriyel otomasyona sahip tesisin kurulmasında, işletmelerin 

sürekli çalışmasında, otomatik cihaz ve aletlerin kontrolü, bakımı ve 

tamiratında fabrikalarda; üretimin sürekliliğinde; enerji üretimi, 

iletimi ve dağıtımının denetlenmesinde görev alacak olmaları 

açısından, tüm kamu kurumları ve özel kuruluşlarda istihdam alanı 

bulabilmektedirler. Meslek elemanları kamu ve özel kuruluşlarda 

çalışabilecekleri gibi, bağımsız olarak da çalışabilmektedirler. Bütün 

fabrikalarda, alarm ve güvenlik firmalarında; Türkiye Elektrik 

Dağıtım A.Ş., Türkiye Radyo Televizyon Kurumu, Devlet Su İşleri; 

başta Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Enerji 

ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı olmak üzere çeşitli bakanlıklarda 

çalışabilmektedirler. Elektronik Teknolojisi Programı öğrencileri, 

meslek yüksekokulunda faydalandıkları geniş laboratuvar olanakları 

ile her türlü devre tasarımı, üretimini sağlayabilmekte; elektronik 

sistemleri geliştirdikleri bilgisayar yazılımlarıyla destekleyerek 

konularında güncel teknolojiyi yakalama imkanı bulmaları ile, 

çalışma hayatına kolay bir şekilde adapte olabilmektedirler. 
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4.6. Elektronik Haberleşme Teknolojisi Programı 

Program mezunları, Elektrik Haberleşme Teknikeri unvanlı 

elemanlar olarak, her türlü telekomünikasyon tesisinin 

kurulmasında, işletmelerin sürekli çalışmasında; telekomünikasyon 

cihaz ve aletlerinin kontrolü, bakımı ve onarımında; haberleşme ve 

uydu firmalarında; haberleşmenin sürekliliğinde görev alacak 

olmaları açısından, tüm kamu kurumları ve özel kuruluşlarda 

istihdam alanı bulabilmektedirler. 

Elektronik Haberleşme Teknolojisi programı mezunları; Türk 

Telekom, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu, Radyo ve Televizyon 

İstasyonları GSM Operatörleri, Türksat, Medya Kuruluşları, 

bakanlıklarda çalışabilmektedirler. 

Ordu Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunda, 

Elektronik Haberleşme Programının laboratuvar imkanları ve 

mesleki yazılımlarla desteklenmesi ile; öğrencilerin, sürekli 

yenilenme içerisinde olan haberleşme sektörüne ait güncel 

teknolojiyi takip etme, öğrenme ve uygulama imkanı bulmaları, 

istihdam edilmeleri açısından cazip bir unsurdur. 

4.7. Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Programı 

Endüstrideki gelişmeler giderek otomasyon sistemleri üzerine 

yoğunlaşmaya başlamıştır. Bu nedenle otomasyon alanındaki 

meslekler geleceğin meslekleridir. 

Yürüyen merdivenler, otomatik kapılar, mobil iş makineleri, 

hareketli sahne sistemleri, yangın söndürme robotları gibi birçok 

cihaz otomasyon alanında üretilmektedir. 

Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Programı mezunları, Kontrol ve 

Otomasyon Teknikeri unvanı ile, her türlü endüstriyel otomasyona 

sahip tesisin kurulmasında; işletmelerin sürekli çalışmasında; 

otomatik cihaz ve aletlerin kontrolü, bakımı ve tamiratında; 

fabrikalarda üretimin sürekliliğinde; enerji üretimi, iletimi ve 

dağıtımının denetlenmesinde görev alacak olmaları açısından, tüm 

kamu kurumları ve özel kuruluşlarda istihdam alanı 

bulabilmektedirler. 
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Bütün fabrikalarda, alarm ve güvenlik firmalarında; Türkiye Elektrik 

Dağıtım A.Ş., Türkiye Radyo Televizyon Kurumu, Devlet Su İşleri; 

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile Enerji ve 

Tabii Kaynaklar Bakanlığı olmak üzere çeşitli bakanlıklarda görev 

yapabilmektedirler. 

Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Programı öğrencileri, meslek 

yüksekokulunda bölüm laboratuvarında otomatik sistemlerin 

elektronik ve mekanik bölümleriyle ilgili güncel teknolojik 

uygulamalar ve bu sistemleri çalıştıran yazılımlar ile sektörel 

çalışma alanlarına yönelik öğretim gördüklerinden; kolay ve hızlı bir 

şekilde istihdam edilebilmektedirler. 

4.8. Mekatronik Programı 

Program mezunları Mekatronik Teknikeri unvanlı nitelikli elemanlar 

olarak, her türlü endüstriyel otomasyona sahip tesisin kurulmasında; 

işletmelerin sürekli çalışmasında; SCADA uygulamalarında; 

otomatik cihaz ve aletlerin kontrolü, bakımı ve tamiratında; 

fabrikalarda üretimin sürekliliğinde; enerji üretimi, iletimi ve 

dağıtımının denetlenmesinde görev alacak olmaları açısından, tüm 

kamu kurumları ve özel kuruluşlarda istihdam alanı 

bulabilmektedirler. Meslek elemanları kamu ve özel kuruluşlarda 

çalışabilecekleri gibi, bağımsız olarak da çalışabilmektedirler. Bütün 

fabrikalarda; alarm ve güvenlik firmalarında; Türkiye Elektrik 

Dağıtım A.Ş., Türkiye Radyo Televizyon Kurumu, Devlet Su İşleri; 

başta Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı olmak üzere çeşitli 

bakanlıklarda çalışabilirler. 

Mekatronik Programı öğrencileri, meslek yüksekokulu bölüm 

laboratuvarında otomatik sistemlerin mekanik ve elektronik 

bölümleriyle ilgili uygulamalar ve otomatik sistemleri çalıştıran 

yazılımlar ile sektörel çalışma alanlarına yönelik 

yetiştirildiklerinden; kolay ve hızlı bir şekilde istihdam 

edilebilecekleri düşünülmektedir. 

4.9. Bilgisayar Programcılığı Programı 

Bilgisayarlar ve bilgisayar destekli sistemler; haberleşme, makine, 

robotik, otomasyon, otomotiv, enerji sistemleri, havacılık ve uzay 
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sistemleri, biyomedikal gibi birçok alan için vazgeçilmez hale 

gelmişlerdir. 

Bilgisayar programcısı, değişik konularda ve çok miktardaki bilgiyi 

bilgisayar ortamında hızlı ve sistematik bir biçimde çözümlemek ve 

değerlendirebilmek amacı ile, elindeki bilginin niteliğine uygun 

programlama dilini seçerek program yazan kişi olup; iş bulma 

olanakları geniştir. Hemen hemen tüm kamu kuruluşları, bankalar ile 

özel sektöre ait iş yerlerinde çalışabilirler. Bilgisayarların her alanda 

yaygınlaşması bu meslekteki elemanların iş bulmalarını 

kolaylaştırmıştır. Bilgisayar programcılığı programının amacı, iş 

hayatının ve toplumsal yaşamın bilgi toplama ve bilgileri işleme ile 

konulardaki problemlerinin bilgisayarda çözümlenmesi alanlarında 

çalışacak insan gücünü yetiştirmektir. 

Aldıkları eğitim göz önünde bulundurulduğunda; veri tabanı 

yöneticiliği, web tasarımı, programlama, 2B/3B tasarımcılığı ve 

internet programcılığı gibi alanlarda kendilerini gösterebilecekleri 

düşünülmektedir. Buna göre Bilgisayar Programcılığı Programı 

mezunları, özel sektörde; firmalarda web tasarım ve programcısı, 

veri tabanı ile ilgili işlemlerde görev alacak eleman, reklam ajansı ve 

firmalarda tasarımcı ve animatör, yazılım firmalarının belirli 

birimlerinde çalışabilecek programcı olabilirler. Fotoğraf 

stüdyolarında grafikçi olarak da iş bulabilecekleri gibi, aldıkları 

temel bilgisayar çözümleri ve yöntemleri düşünülürse kendilerine ait 

iş yeri açabilir, eleman çalıştırabilir veya başka bir bilgisayar 

firmasında servis, bakım bölümlerinde iş bulabilirler. Kamu kurum 

ve kuruluşlarında; veri girişleri, ofis işlemleri, alt yapı ve teknik 

destek veya sekreterlik gibi işlemlerde görev alabilirler. 

Programın hizmet vermiş olduğu alan dolayısı ile, öğrenciler 

bilgisayar odaklı proje geliştirme yöntemlerini ve yazılım 

tekniklerini öğrenip bu becerilerini kuramsal bilgileri ile 

harmanlayıp günümüz teknolojisi kullanıcısına ve endüstriye hizmet 

verebilecek şekilde yetiştirilmektedirler (Çelik vd., 2015). 

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunda bilgisayar 

laboratuvarlarında güncel teknoloji desteği ile farklı programlama 

dillerini kullanarak mesleklere yönelik yazılımlar geliştiren 

öğrenciler, mezuniyet sonrasında hızlı ve kolay bir biçimde konuları 

ile ilgili olarak pek çok alanda istihdam edilmektedirler. 
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4.10. Otomotiv Teknolojisi Programı 

Ülkemizde her geçen gün araç sayısı artmakta, bu artış servis 

ağlarını genişletmektedir. Bu durum, nitelikli; hızlı, güvenli ve 

ekonomik çözümler üreten; hem üretim aşaması, hem de satış 

sonrasında istihdam edilen sektör elemanlarına ihtiyaç duyulmasına 

sebep olmaktadır. 

Otomotiv Teknikerleri; araç tamir elemanı, araç satış elemanı, servis 

müdürü, servis-yedek parça-atölye yöneticiliği gibi görevler alabilir; 

farklı motorların çalışma prensiplerine hakim oldukları için otomotiv 

sektörünün yanı sıra gemicilik sektöründe de istihdam 

edilebilmektedirler. 

Program öğrencileri, meslek yüksekokulunda yaptıkları atölye 

uygulamaları ve üniversitenin otomotiv firmaları ile gerçekleştirdiği 

uygulamalı eğitim protokolü kapsamında; taşıt sistemlerine ait 

güncel teknolojiyi yakından takip edebilmekte; taşıt mekaniği, taşıt 

elektrik ve elektroniği konularında yetkin öğrencilerin mezun olması 

ile otomotiv sektörünün beklentilerinin işgücü bakımından 

karşılandığı, program mezunlarının da özgüvenli bir şekilde iş 

hayatına katıldıkları düşünülmektedir. 

4.11. Makine Programı 

Makine Programından mezun olan Makine Teknikerleri her türlü 

makine veya sistemin tasarımı, imalatı ve kalite kontrolünü 

yapabilme; problemi tanımlayabilme; çözüm üretebilme; işi 

planlayabilme ve yönetebilme becerilerine sahip olduklarından; 

tasarım, imalat, araştırma-geliştirme, kalite kontrolü gibi çalışmalar 

için her türlü üretim sağlayan kurum, kuruluş ve firmalarda; 

otomotiv ve makine endüstrisi gibi çok geniş bir alanda istihdam 

edilmektedirler. 

Öğrencilerin derslerde öğrendikleri çizime ve modellemeye yönelik 

paket programlar; bilgisayar destekli imalat için kullandıkları, 

meslekleri ile ilgili güncel teknolojiyi tanıma imkanı bulacakları 

CNC makinesi; program mezunlarının imalat aşamalarında işgücü 

olarak tercih edilmeleri bakımından cazip bir unsur olarak 

görülmektedir. 
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4.12. Makine, Resim ve Konstrüksiyon Programı 

Programdan mezun olan öğrenciler, sanayi kuruluşlarında ve kamu 

alanında istihdam edilebilecek niteliktedir. Makine, Resim ve 

Konstrüksiyon Teknikerleri; mevcut eğitim programına göre almış 

oldukları zorunlu ve seçmeli derslerle Makina Teknikerine ihtiyaç 

duyulan bütün alanlarda da çalışabilecek şekilde tam donanımlı 

olarak yetiştirilmektedirler. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesine 

bulunan tüm birimlerde; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına 

bağlı bulunan tüm çalışma alanlarında; belediyelerde; her türlü 

makina imalatı yapan sanayi kuruluşlarında; takı ve mücevher 

tasarımı, lazer kesim yapan işletmeler, maket tasarımcıları gibi 

konstrüksiyon üzerine çalışan iş yerlerinde görev alabilmektedirler. 

Makine, Resim ve Konstrüksiyon programı mezunlarının istihdamı; 

üretimin olduğu pek çok sektörde sağlanabilmektedir. Bu noktada 

öğrencilerin derslerde öğrendikleri çizime ve modellemeye yönelik 

paket programlar, bilgisayar destekli üretim için kullandıkları güncel 

teknoloji ile donatılmış CNC makinesi; imalata yönelik her alanda 

istihdamlarını kolaylaştıracaktır. 

4.13. İnşaat Teknolojisi Programı 

Program mezunları İnşaat Teknikeri unvanı ile; karayolu, köprü, 

baraj, havaalanı, su getirme-dağıtma sistemleri, bina gibi tüm 

yapıların planlama, proje, yapım ve kontrol aşamalarında teknik 

eleman olarak önemli rol oynamaktadırlar. İnşaat Teknolojisi 

Programı öğrencilerinin mesleğe yönelik güncel programları 

öğrenerek öğrenimlerini tamamlamaları; yapılan çalışmaların hızlı 

ve kontrollü ilerlemesini sağlayan nitelikli mezunların kamu ve özel 

sektörde istihdam edilmelerini kolaylaştırmaktadır. 

Ayrıca; özellikle yapı malzemeleri, beton teknolojisi, yapı onarım ve 

güçlendirme, çelik yapı imalatları, yapı imalat kontrolünde görev 

alacak mezunların; malzeme davranışını, deney yöntemlerini, yapım 

işleri ile ilgili cihaz ve gereçlerin kullanımını öğrenmiş olarak 

sektöre atılmaları; hem kendileri hem de istihdam edildikleri kurum 

ve kuruluşlar bakımından avantaj olarak görülmektedir. Bu sebeple 

Ordu Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu İnşaat 

Teknolojisi Programı, yapı ve malzeme laboratuvarında öğrencilerin 

mesleki cihazları tanımaları ve mesleki pek çok uygulamayı 
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gerçekleştirmeleri, bilgisayar laboratuvarında kullanılan mesleki 

paket programları öğrenmeleri; inşaat sektörünün mezunlardan 

beklentilerinin karşılanmasına yardımcı olmakta ve bu sayede İnşaat 

Teknolojisi Programı mezunlarının da özgüvenli bir şekilde iş 

hayatına katıldığı düşünülmektedir. 

5. SONUÇ VE ÖNERİLER 

21. Yüzyılın getirileri, çalışma hayatında teknoloji kullanımını 

gerekli kılmaktadır. 

Teknoloji desteği, çalışma hayatında zamandan kazanmayı sağlar. 

Farklı çalışma alanlarına yönelik cihazlar, bilgisayar programları ve 

bilgisayar destekli sistemler ile; daha hızlı, kolay ve kontrollü 

işlemler sağlanabilmektedir. 

Meslek Yüksekokulları, çalışma alanlarına işgücü bakımından 

altyapı oluşturmaktadır. 

Sektörel tercih, mesleklere ait güncel teknolojiye hakim teknikerleri 

bünyesine katma yönündedir. 

Mesleğe yönelik güncel teknolojiye hakim olma, mezun durumdaki 

bireyin istihdamını kolaylaştırıcı ve hızlandırıcı bir unsur olarak 

görülmektedir. 

Meslek yüksekokulları için hazırlanan öğretim programları 

istihdama yöneliktir. 

Meslek yüksekokulları için önerilen müfredatın verimli olabilmesi 

için teorik bilgilerin, teknoloji desteği ile pekiştirilmesi önem 

taşımaktadır. 

Meslek yüksekokulu öğrencilerinin, mesleklerine yönelik güncel 

teknolojiyi öğrenme ve kullanma konusunda oldukça istekli 

oldukları anlaşılmaktadır. 

Farklı uzmanlık alanlarına ait bilgisayar programlarını kullanabilme, 

bilgisayar destekli sistemler ile çalışma; mesleki donanımı 

artırmaktadır. 

Meslek yüksekokulları programlarında öğrencinin uygulama 

yapabileceği, edindiği teorik bilgileri sentezleyebileceği ve farklı 



90 

 

uzmanlık alanlarını destekleyen güncel teknolojiye ait donanımlar 

bulunmalıdır. 

Mesleki donanımın yüksek olması, çalışma hayatına katılacak 

bireyler için özgüveni desteklemektedir. 

Laboratuvar makineleri, araç ve gereçlerin kullanımı, meslek 

yüksekokulu öğrencileri tarafından fiili olarak yapılarak, 

öğrencilerin kendilerine olan güvenleri pekiştirilmektedir. 

Laboratuvar çalışmaları, öğrencilere mesleki disiplin ve iş ahlakını 

öğretmekte, öğrencilerde malzeme tasarrufu bilincini 

oluşturmaktadır. 

Teknoloji destekli eğitim veren meslek yüksekokullarında 

öğrencilerin mesleklerine yönelik çalışma hayatında 

karşılaşabilecekleri malzeme, cihaz ve paket programları tanıma 

imkanları mevcuttur. 

Meslek yüksekokulu programlarında laboratuvarlar teknolojik 

olarak daha fazla geliştirilerek, öğrenciler sektöre daha yetkin bir 

şekilde sunulabilirler. 
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TÜRK FİLM VE DİZİ SEKTÖRÜNDE ÜRETİM 

SÜREÇLERİNDEKİ ÇALIŞMA KOŞULLARI, SORUNLAR 

VE ÖRGÜTLENME 

 

Serdar KARAKAYA* 

 

Türk Sinema sektörü “Sinemacılar Dönemi” olarak adlandırılan 

1950’li yıllardan başlayarak nicel ve nitel bir gelişim göstermiş, 

duraklama ve gerileme dönemlerine karşın son yirmi yılda yeniden 

ciddi bir ekonomik sosyal ve kültürel alan haline gelmiştir. 

Türk film sektörüne paralel olarak ve içiçe geçmiş biçimde var olan 

dizi sektörü aynı dönemde arz talep ilişkisine bağlı yükseliş 

göstermiştir. 1990’lı yıllarda özel televizyonların hayatımıza 

girmesiyle birlikte artan dizi talebi yaşadığımız dönemde kayda 

değer bir sektörel yapıya ulaşmıştır. Her yıl ortalama 70-90 arası 

yeni ve eski dizi yayında kalma savaşımı verirken bu dizilerin yapım 

öncesi/yapım/yapım sonrası üretim sürecinde 15 binden fazla kişi 

olağanüstü zor koşullarda çalışmaktadır. Sinema filminin 

üretim süreci diziye göre bazı farklılıklar içermektedir. Herşeyden 

önce sinema filminin bir tarihe ve takvime yetiştirilme sorunu pek 

yoktur. Yapım koşulları itibarıyla daha planlı ve netleşmiş çalışma 

düzeninden söz edilebilir. 

Bu çalışmada, sektördeki çalışma koşulları, bunları yaratan nedenler 

ele alınacak, sektör-işveren-meslek örgütleri ilişkileri, sektördeki 

işleyiş, sektör çalışanlarının ağır çalışma koşullarına karşın mesleki 

örgütlenmeye ilgisi etkileri bağlamında olası çözüm yolları 

değerlendirilecektir. Yöntem olarak literatür taraması, konu 

bağlamındaki medya datalarının taranması kullanılacaktır. 

Anahtar Kelimeler. Sinema, dizi, sector, çalışma, sendika 
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GİRİŞ 

SEKTÖREL YAPI 

Sinema sektöründe durum 

1990’lı yıllarda sinema sektöründe başlayan haraketlilik 2000’li 

yılların başından itibaren giderek artan bir ivmeyle belirgin bir 

yükselişe girer. Artan film üretimi ve satılan bilet bu yükselişin 

somut göstergeleridir. Değişen ve gelişen bu sektörün aktörleri de 

yenilenmiştir. Yeni oyuncu kuşağı ağırlıklı olarak tiyatro eğitimli ve 

gelişmeye açık bir yapıdadır. Yönetmenlerin ve rejide çalışanların 

büyük kısmı sinema okullarından gelmektedir. Klasik esnaf yapımcı 

tipinin yerini yenilikçi, ufku geniş, çok boyutlu düşünebilen, takım 

çalışmasına yatkın yapımcılar almıştır. Dijital tabanlı yapım / yapım 

sonrası işlemler yeni üretim modelini oluşturmuştur. Yüksek 

teknoloji yatırımı gerektiren özel efekt uygulamaları batı sineması 

standartlarına oldukça yaklaşmıştır. Salonlar seyir keyfini arttıran 

dijital gösterim sistemleriyle donatılmıştır. Bir kısmı tümüyle yeni 

inşa edilmiş, bir kısmı onarımdan geçirilmiş yüksek teknolojiye 

sahip mekanlar haline gelmiştir. Türk Sineması hakim oyuncu haline 

geldiği, pek çok Hollwood yapımından fazla bilet satılmaya 

başlanan bu dönemde iç pazar başarısının yanısıra film ihraç eder 

hale gelmiştir. Avrupa ülkeleri başta olmak üzere pek çok yabancı 

ülkeden yapımcılarla ortak projeler yapılmaya başlanmıştır. Ancak 

nicelikteki bu artış niteliğe aynı oranda yansımamış, özellikle 2010 

sonrası üretilen sinema filmlerinde sinema sanatı adına istenen kalite 

artışı ve içerik zenginliği yakalanamamıştır. 2015 Yılı Türkiye 

Vizyon Raporuna göre sektörde bir yıllık yaşanan gelişmeler şu 

şekildedir; 

2015 yılında 52 gösterim haftası sonunda 406 yeni film seyirci ile 

buluştu. 2015'te hem yerli hem de yabancı filmlerde gözle görülür 

bir artış görüldü. Son yıllarda artış gösteren yerli film üretim sayısı 

geçtiğimiz yıla göre %29’luk artışla 139’a ulaştı. Geçtiğimiz yıl 249 

olan yabancı film sayısı da bu sene 267 oldu. Türk sinemasının bir 

asrı geride bıraktığı 2014 yılında 60 milyon üzerinde seyreden 

izleyici sayısı 2015 yılında da yerini koruyarak 60.740.568 olarak 

gerçekleşti. 139 yeni yerli filmin gösterime girdiği 2015 yılında yerli 

film izleyici sayısı 34,7 milyon olurken, yerli film izleyici sayısı 

%57 olarak gerçekleşti. Geçtiğimiz sene 655 milyonu aşan toplam 
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hasılat 2015 yılında % 4’lük artışla 684 milyon TL’ye ulaştı. Elde 

edilen hasılatın %54’ünü yerli filmler oluştururken, yerli filmlerden 

elde edilen hasılat 367 milyona ulaştı. 2009-2012 yılları arasında 

elde edilen hasılatta yabancı filmlerin payının üstün görüldüğü 

sektörde son üç yıldır (2013-2015) yerli filmler %54’lük payla 

hasılatta üstün payı elde ediyor. 60,7 milyon biletin satıldığı 2015 

yılında Türkiye’de ortalama sinema bilet fiyatı 11,2 TL oldu. 

139 yeni yerli filmin seyirci ile buluştuğu ve gösterimdeki tüm yerli 

filmleri 34,7 milyon kişinin izlediği 2015 yılında yerli filmler için 

satılan bir biletin ortalama satış fiyatı ise 10,5 TL oldu. Geçtiğimiz 

yıl günde ortalama 166 bin kişi sinemaya gitti. 2015 yılında 

seyircinin tercihi yerli yapımlarda yana oldu. En çok izlenen 10 

filmin 8’i yerli filmlerden oluştu. Seyircinin sinemalarda en fazla 

tercih ettiği yapım “Düğün Dernek 2” olurken onu “Mucize” ve 

“Hızlı ve Öfkeli 7” takip etti. En çok izlenen 10 film listesinde yer 

alan diğer yapımlar ise şöyle; Kocan Kadar Konuş, Ali Baba ve 7 

Cüceler, Selam: Bahara Yolculuk, Bana Masal Anlatma, Aşk Sana 

Benzer, Yenilmezler: Ultron Çağı, Yapışık Kardeşler. En çok 

izlenen 10 filmin 5’i komedi türünden oluşmaktadır. En Çok İzlenen 

Film: Düğün Dernek 2: Sünnet olarak gerçekleşti. 

Bu yıl gösterime giren 10 yapım 1 milyon seyirci sınırını aştı. Yılın 

son ayında gösterime giren “Düğün Dernek 2: Sünnet ”filmi ise 

yaklaşık 5,2 milyonluk izleyici sayısı ile 89 yılından bu yana en çok 

izlenen dördüncü yapım oldu. En çok izlenen 10 yabancı film 

listesinde ise ilk sırada “Hızlı ve Öfkeli 7” yer alırken, onu 

“Yenilmezler: Ultron Çağı” ve “Minyonlar” adlı yapımlar takip 

ediyor. Listedeki diğer yabancı yapımlar ise, “Grinin Elli Tonu”, 

“Star Wars: Güç Uyanıyor”, “Labirent: Alev Deneyleri”, “Açlık 

Oyunları: Alaycı Kuş Bölüm 2”, “Mission: Impossible - Rogue 

Nation”, “Spectre”, “6 Süper Kahraman”. 2015 yılında gösterime 

giren 139 yerli filmin dağıtımı 18 farklı şirket tarafından 

gerçekleştirildi. 34 film ile Mars Dağıtım en fazla yerli film dağıtan 

şirket olurken onu Pinema (14), Chantier (14), M3 Film (13) ve MC 

Film (13) takip etti39. 

 

 
39 http://www.sinema.gov.tr/TR,144746/box-office.html 
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Televizyon sektörü 

Televizyon sektörüne bakıldığında sinema sektöründeki nicel 

gelişmenin benzeri, hatta fazlası gözlenebilir. Biraz geriye sararak 

bakarsak; Türkiye’de ilk deneme yayını 1952 yılında başlamıştır, 

1974 yılına gelindiğinde televizyon yayınları Türkiye’de 

yüzölçümün ancak %28’ine, nüfusun ise %55’ine ulaşabiliyordu. 

70'li yılların ikinci yarısında televizyon yayınlarına erişim artmış, 

1984 yılında ilk renkli televizyon yayınının yapılmaya başlamasıyla 

ve özellikle 1990’lı yıllarda özel kanalların kurulmasıyla birlikte 

hızlanarak, televizyonun Türkiye’deki ailelerin günlük yaşamlarında 

vazgeçilmezler arasında yer almasını sağlamıştır. 2013 yılı itibarıyla 

uydudan yayın yapan 293, kablodan yayın yapan 139 ve karasaldan 

yayın yapan 2192 kanal ile Türk televizyon yayıncılığı sektörü 

gelişkin bir yapı arz etmekte, seyircinin televizyon izleme süreleri 

uzamakta, reklam pastasından televizyona düşen pay artmaktadır. 

Deloitte Türkiye, 2014 yılında, “Dünyanın En Renkli Ekranı: 

Türkiye’de Dizi Sektörü” araştırmasını yayınladı. Araştırma, 

Türkiye’de dizi sektörü, televizyon izleme alışkanlıkları, yapım 

şirketlerinin ciroları ve Türk dizilerinin ekonomiye katkısını ele aldı. 

Deloitte Türkiye TMT Lideri ve Ortağı Tolga Yaveroğlu konuya 

ilişkin görüşlerinin de yer verildiği açıklama şu şekilde: 

"Günlük hayatımızda gittikçe daha fazla yer almaya başlayan 

dizilerle ilgili bir çalışma yapmamızın başlıca nedeni, sektör 

paydaşlarının nitelikli veriye olan ihtiyacını dizilerle ilgili 

oluşturduğumuz veri tabanındaki bilgilerle karşılaştırmak, her sezon 

yayına giren yeni dizilerin yarıdan fazlasının sezon sonunu 

göremediği sektörümüzün belli başlı sorunlarını ele almak ve 

özellikle yurtdışı pazarlarda rekabet gücünün daha da artması için 

öneriler sunmaktır.”40 

Sektörün en yakın paydaşı : Reklamcılar 

Türk izleyicisi 2008 yılında günde ortalama 4.4 saat televizyon 

izlerken, internetin yaygınlaşması ve artan online video izleme oranı 

etkisiyle bu rakamın günümüzde ortalama 3.9 saate düştüğü 

 
40 Tolga Yaveroğlu, 
http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/tr/Documents/technology-media-

telecommunications/tr-media-tv-report.pdf 
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görülüyor. Düşüşe rağmen Türkiye, günlük ortalama televizyon 

izleme süresi bazında 3.5 saatlik OECD ortalamasının üstünde yer 

alıyor. Dijital reklam yatırımlarında 2009’dan bu yana yaşanan yıllık 

ortalama %30’luk büyümeye karşın Türkiye’de televizyon, medya 

yatırımlarında %58’lik bir payla hala açık ara en çok tercih edilen 

mecraların başında geliyor. Bu oran Avrupa’da %25, dünya 

genelinde ise %40 düzeyinde bulunuyor. 

İzleyici tercihleri 

2013-2014 döneminde prime timeda yayınlanan programların süre 

olarak dağılımına bakıldığında % 62.5’luk ortalama ile diziler ve 

bunların tekrar bölümleri birinci sırada yer alıyor. Buna ek olarak 

izleyiciler, farklı dizi temaları arasında en çok romantizm öğeleri 

barındıran dizileri beğeniyor. Dizilerden sonraki kendisine prime 

timeda en fazla yer bulan program türünün ise %17’lik bir pay ile 

yarışma ve eğlence programları olduğu görülüyor. 

Dizi süreleri ve yatırım açmazı 

Rapora göre reklam süreleri de dâhil olmak üzere Türkiye’deki 

dizilerin % 60’ının uzunluğu, 120 ile 180 dakika arasında 

değişirken, 60 dakikanın altında süren diziler diğer birçok ülkenin 

aksine Türkiye’de neredeyse yok denecek kadar az. Gelişmiş 

ülkelere göre daha uzun olan dizi sürelerinin Türkiye’de 

önümüzdeki dönemde kısalmayacak olması da, araştırmada öne 

çıkan sonuçlardan bir diğeri olarak karşımıza çıkıyor. Bunun en 

önemli sebebi ise reklam sürelerine kısıtlama getirilmesi ile oluşan 

finansal nedenler... Ayrıca dizi tekrarları ve özetleri, yayıncı 

kuruluşlar için önemli bir ek gelir kaynağı olmaya devam edecek. 

Öyle ki dizi tekrarları ve özetler yayınlanan toplam dizi süresinin 

yaklaşık % 60’ını oluştururken, yeni bölümler sadece % 40’ını 

oluşturuyor. Bilinirliği yüksek dizilerin tekrarları ya da özetleri de 

izleyiciler tarafından rağbet görüyor; son sezonda gün bazında 

yapılan analizde ilk beşte yer alan programların yaklaşık % 14’ü 

sadece dizi tekrar ve özetlerinden oluşmakta. Prime time in yaklaşık 

17’si de yine dizi özet ve tekrarlarından oluşuyor. 

Deloitte Danışmanlık Müdürlerinden Özen Demircan ise konuya 

ilişkin olarak “Her sezon yayına giren 60-70 civarındaki dizinin 

yarısından fazlası, yoğun rekabet nedeniyle sezon sonunu 
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göremiyor. Son dört yayın dönemi incelendiğinde, yayına başladığı 

sezon iptal edilen dizilerin %22’sinin henüz ilk 6 bölüm içinde, 

%29’unun ise 7. ve 12. bölümler arasında iptal edildiğine şahit 

olduk. Artan rekabetle birlikte ilk bölümlerde dizilerin yayından 

kaldırılma oranı da son yıllarda hızla artıyor. İzleyiciler kurguda ya 

da oyuncu kalitesinde belli bir seviyeyi tutturamayan yapımlara 

alternatiflerin bolluğu nedeniyle ilgi göstermiyor; yayıncı kuruluşlar 

da genelde prime timeda yayınlandığı için kanalın genel 

performansını olumsuz etkileyebilecek reyting performansı düşük bu 

yapımlara karşı sabırlı olamıyorlar” demektedir. 

İstikrarlılık örneği diziler 

Araştırmaya göre, 2013-2014 yayın sezonu sonu itibariyle yayında 

olan diziler arasında bölüm sayısı dikkate alındığında en uzun 

haftalık dizilerin başında 336 bölümle Arka Sokaklar dizisi geliyor. 

Onu, Kurtlar Vadisi Pusu (229 bölüm) ve Çocuklar Duymasın (156 

bölüm) dizileri takip ediyor. 

Dizilere bölüm başına ödenen meblağ, dizinin türü, rekabet durumu, 

senaryo gibi faktörlere bağlı olarak farklılık gösterse de dizilerin 

yapım maliyetleri 200 bin ile 700 bin dolar arasında değişiyor. Bu 

tutarın içerisinde en büyük maliyet kalemini oyunculara ödenen 

ücretler oluşturuyor; ünlü oyuncuların oynadığı büyük yapımlarda 

oyuncu maliyetlerinin payı %45’e kadar ulaşabiliyor. 

Yurtdışı pazarlara açılım 

Araştırmaya göre Türk dizileri, yakın geçmişte Ortadoğu ve Arap 

ülkelerine bölüm başına ortalama 500 dolar civarında satılırken, 

kalite ve bilinirlikteki artış ile bu fiyat bölüm başına 200 bin dolar 

seviyelerine kadar çıkıyor. Balkan ülkeleri ve Arap dünyası ile sahip 

olduğumuz bağlar (kültür, tarih vb) ile fiziksel yakınlığın da 

etkisiyle dizi ihracatı gelirlerinin 2008’deki toplam 10 milyon 

dolarlık seviyesinden, 2013’de 150 milyon dolarlık seviyeye 

ulaşarak 15 kat arttığı tahmin ediliyor. Dizi ihracatı Türkiye’ye olan 

ilgiyi de artırıyor, örneğin dizilerin yayınlandığı ülkelerde yapılan 

araştırmada; 2011 ile 2012 ve 2013 yılları karşılaştırıldığında uçuş 

arama motorlarında Türkiye’yi arayan kişi sayısı iki katına çıktığı 

belirtiliyor. Türk yapımcılarının son dönemdeki kurgu, çekim 

kalitesi ve oyunculuk alanlarındaki gelişen performans grafiğini 
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devam ettirmeleri halinde, Türk dizilerine olan ilginin artarak devam 

edeceği öngörülüyor41. 

Sektörde kurumsallaşama sorunu 

Dizi sektörüne yönelik spesifik devlet teşviklerinin olmaması, 

sektördeki yoğun rekabet, geleneksel televizyon kanalları dışındaki 

internet, ağları gibi potansiyel satış kanallarının henüz emekleme 

aşamasında olması sektör oyuncularını yapımcı kuruluşların 

sürdürülebilir bir yapıda faaliyet göstermelerinin önündeki en büyük 

engellerden birisidir. 

Yapımcılar şu aşamada televizyonlardan bölüm başına alınan 

ücretler ve başarılı diziler için yurt dışındaki kanallara yapılan 

satışlardan elde edilen gelirlerle operasyonlarını devam ettiriyorlar. 

Burada da çok ciddi bir rekabet bulunuyor; gelir gider dengesini ve 

nakit akışını iyi yönetemeyen, doğru projeleri seçip başarılı bir 

şekilde hayata geçiremeyen, kurumsallaşma konusunda kendini 

geliştiremeyen yapım şirketleri, başarısızlık oranının bu denli 

yüksek olduğu bir piyasada riskleri daha iyi yönetme ihtiyacı ile 

karşı karşıya olacaklar42. 

FİLM VE DİZİ SEKTÖRÜNDE ÇALIŞMA KOŞULLARI 

2000’li yıllarda hem sinema sektöründe hem televizyon/dizi 

sektöründe böylesine bir gelişme ivmesi yaşanırken beraberinde pek 

çok yapısal sorunu da ortaya çıkarmıştır. Sektörün iş yoğunluğu 

artan taleple birlikte zirve yapmıştır. 

İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasının (İSMMMO) 

“Dizi Ekonomisi” araştırmasına göre, bölüm başına maliyetleri 100 

ila 300 bin YTL arasındadeğişen diziler, reklam ve sponsorluk 

gelirleriyle birlikte yaklaşık 1 milyar YTL’lik bir ekonomi ortaya 

çıkmıştır. Yerli diziler açısından son 3 yıldır adeta bir patlama 

yaşanmaktadır. 19 Eylül 2008 tarihi itibariyle, bu sezon 13 yerli dizi 

ile Kanal D, 11 yerli dizi ile ATV bu alanda önde görünmektedir. Bu 

sezon Star TV, 8 yerli diziyi izleyenlerine sunuyor. Geçen sezon en 

 
41http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/tr/Documents/technology-media-

telecommunications/tr-media-tv-report.pdf 
42 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/kultur-

sanat/175862/2014_dizi_sektorune_bakis.html 
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çok dizi yayınlayan kanallardan olan Show TV de bu sezon 5 yerli 

dizi yayınlayacağını ilan etti. Yerli diziler, yapımcısından 

yönetmenine, oyuncusundan senaristine kadar ekran önünde ve 

arkasında yaklaşık 150 bin kişiye istihdam olanağı sağlıyor. Bir 

dizinin bölüm çekimi maliyeti 100 ile 300 bin YTL arasında 

değişiyor. Bu maliyet ortalama 200 bin YTL olarak alındığında 63 

yerli dizinin yaklaşık bir yıllık çekim maliyeti 500 milyon YTL’yi 

aşıyor. Buna dizilerin bölüm başına en az 300 bin YTL olan reklam 

gelirleri ve 10 ila 70 bin YTL arasında değişen ana sponsorluk 

gelirleri de eklendiğinde, yıllık en az 1 milyar YTL’lik bir dizi film 

ekonomisi oluşuyor. 

Dizi ekonomisinin en önemli itici gücünü, ekran önünde ve 

arkasındaki çalışanlar oluşturuyor. Bir dizide, ekran önünde 

ortalama 20 ila 30 oyuncu görev alıyor. Kamera arkasında bunun 

iki-üç katı bir teknik ekip bulunurken, stüdyoda görev alanlarla 

birlikte bir dizide görev alanların sayısı ortalama 60 ila 100 kişi 

arasında değişiyor. Bir dizinin yapımında servisçiden çaycıya, 

malzemeciden kuaföre kadar onlarca farklı mesleğe mensup 

çalışanlar görev alıyor. Milyonları ekran başına kilitleyen dizilerin 

bölüm başına maliyeti, 60 bin YTL’den başlayıp 500 bin YTL’ye 

kadar çıkabiliyor. Samanyolu ve Kanal 7 gibi kanallarda diziler daha 

düşük bütçelerle çekilirken, en çok seyredilen bazı dizilerin çekim 

maliyeti 500 bin YTL’yi bile buluyor. Geçen sezon Kurtlar Vadisi 

500 bin YTL rakamını bulmuşken, bu sezon da Kanal D’de 

yayınlanan Binbir Gece dizisinin bu rakama ulaştığı belirtiliyor. 

Ancak genel olarak sektör temsilcileri dizilerin bölüm başına 

maliyetinin 100 ila 300 bin YTL arasında değiştiği görüşünde 

birleşiyorlar. Sektörün figüran dahil her kademedeki oyuncu 

ihtiyacını ağırlıklı olarak cast (oyuncu) ajansları karşılıyor. 1990’lı 

yılların başında sayıları ancak 5’i bulan cast ajanslarının sayısı 

bugün 100’ü geçiyor. Ancak bunların 20’si dizi sektöründe etkin 

olabiliyor. Cast ajanslarına kayıtlı oyuncu sayısının 50 bini bulduğu 

tahmin ediliyor. Avukattan ev hanımına, mühendisten öğretmene 

kadar birçok mesleğe mensup kişiler; reklam, sinema ve dizilerde rol 

alıyor43. 

 

 
43 bianet.org/files/doc_files/000/000/023/original/DiziEkonomisi.doc 
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Böylesine büyümüş bir sektörün bu büyümeyle birlikte ortaya çıkan 

en ciddi sorunu aşırı iş yüküdür. Kanalların dizi talebine yönelik 

yoğun projelendirmeler sektör çalışanlarının hem uluslararası 

çalışma hukukuna hem yerli mevzuata aykırı koşullarda 

çalıştırılmasına yol açmaktadır. 

Hasan Tahsin Fendoğlu, dizilerde yaşanan sıkıntıların dizi 

sürelerinin uzunluğunda odaklandığını belirtmektedir. Fendoğluna 

göre; Dizi çekimlerinde her bir bölüm 90 dakika değil 45 dakika 

olmalıdır. 45 dakikalık dizinin ücreti ile 90 dakikalık dizide çalışan 

kişilere aynı ücret verilmemelidir. Dizi starları yüksek rakamlar 

istediği için diziler uzamaktadır. RTÜK reklâm sürelerini uzatırsa, 

yayımcı da diziyi kısaltabilir. 1993 tarihli “Avrupa Konseyi 

Sınıraşan TV Sözleşmesi” ne göre RTÜK, belirtilen bu konuda 

düzenleme yapılmalıdır44. 

Oyuncular Sendikası Genel Sekreteri ve dizi oyuncusu Tilbe Saran’a 

göre setlerde iş güvenliği sıfır, hijyen koşullar ise lüks sayılıyor; 

“..en hafifinden mikrop kaparsınız,zatürre olursunuz ya da kafanıza 

spot ışık düşe. Sette 150 kişi aynı tuvaleti kullanır. Oyuncular olarak 

tuvaleti kullanmamak için sıvı tüketmeyiz. Kar üzerinde yazlık 

elbiselerle yapılan çekimler, soğukta ağızdan duman çıkmasın diye 

oyuncuların ağzında buz ile oynaması, kuru sıkıyla ya da içinde 

mermi unutulmuş silahla sette koşturanlar, köreltilmemiş bıçaklar, 

zamana karşı stresli bir yarış, müthiş bir reyting baskısı, bunun set 

çalışanlarına yansıması, teknik ekip ve oyuncular arasında taciz ve 

mobbing vakaları en temel sorunlar. Setlerde uzman çalışan 

olmadığından, iş güvenliği düşünülmediğinden ve risk analizleri 

yapılmadığından yaşanan kazalar ve yaralanan oyuncular da diğer 

önemli ayrıntılar. Set ışıkçısı yerine elektrikçi, patlayıcıları yapan 

ise çaycı olursa gerisini siz düşünün artık. Pek çok dizinin çatlama, 

patlama ve yangın sahnelerinde yaralanan, zehirlenen ve yanan 

oyuncular olması kaçınılmaz. Bu tür yangın sahnelerinde en ucuz 

yanıcı madde ve lastik yakıldığı için her an her şey olabiliyor..”45 

 

 
44 Hasan Tahsin Fendoğlu, http://www.sde.org.tr/tr/authordetail/yerli-dizi-yersiz-uzun-
polemigi-ve-rtuk/660 
45 Ersin Gök, http://www.altyazi.net/soylesiler/kamera-arkasi-hareketi/ 
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Dizi sektöründeki çalışma koşullarına ilişkin olarak kamera asistanı 

Ersin Gök’ün değerlendirmesi şöyle; “Herkesin mustarip olduğu 

ama kimsenin konuşmak istemediğiuzun çalışma saatleri meselesi, 

acil çözüm bekleyen bir sorun olarak karşımızdaydı. Sektöre 

girdiğimde ilk defa otuz saat çalıştığım günü hatırlıyorum. 

Korkunçtu! Bu kadar yoğun konsantrasyon ve dikkat gerektiren bir 

işte bu kadar uzun süreler çalışmak ciddi tehlikeleri beraberinde 

getiriyor. Sette bir hiyerarşi vardır ve bu yüzden kimse sıkıntısını 

açıkça dile getiremez.” (http://www.altyazi.net/soylesiler/kamera-

arkasi-hareketi/). 

Sinema Emekçileri Sendikası SİNE-SEN Yönetim Kurulu 

kamuoyuna yaptığı yazılı açıklamada sorunların kaynağını, 

nedenlerini ve çözüm önerilerinin bir araya getirmiştir. Yazılı 

açıklamada özetle şu sorunlar vurgulanmaktadır; Ülkemizdeki 

medya kuruluşları, başka hiçbir ülkede olmayan bir uygulamayla, 

başka alanlara yatırım yapabilmekte, bu yüzden reklamlardan gelen 

kazançlarını diğer yatırım alanlarına kaydırabilmektedir. TV 

kanalları TV dizilerinin arasına daha çok reklam almak ve daha çok 

kazanmak amacıyla mevcut yasal boşluklardan yararlanmaktadır. 

TV dizilerinin bölüm süreleri, mevcut yasal boşluklar çerçevesinde 

(30+20+20+20+… dakika) giderek uzatılmış, 90/ 110 dakikaya 

dayanmış durumdadır. Mevcut uygulama, dünyanın hiçbir yerinde 

görülmeyecek yasal ihlaller ve çalışma koşullarını biriktirerek utanç 

verici bir kördüğüm haline gelmiş durumdadır. Bu kördüğümün 

çözümü, devletin 2007 yılında altına imza attığı ama bir türlü 

uygulamaya sokulamayan (60 dakikada 12 dakika reklam) AB 

normudur. Herkesin bildiği gibi, ülkemizde günlük yasal çalışma 

süresi 8 saat, çalışanlar kabul ettiği sürece günlük mesai saati de en 

çok 3 saattir. Oysa bugün ülkemizde, özellikle TV dizilerinde 

çalışma saatleri 18-20 saate dayanmış durumdadır. Bugün 

Türkiye’de sigorta ve sosyal güvencesiz çalışmanın en yüksek 

olduğu çalışma ortamı sinema/tv sektörüdür. Ağır çalışma koşulları 

yüzünden son 3 yılda 5 kişi ölmüş, sayısız kaza meydana gelmiştir46. 

 

 
46 http://www.sinesen.org.tr/ 

http://www.altyazi.net/soylesiler/kamera-arkasi-hareketi/
http://www.altyazi.net/soylesiler/kamera-arkasi-hareketi/
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SİNE-SEN sorunları bu şekilde ortaya koyduktan sonra kamu 

otoritelerine yönelik göreve çağrı niteliğinde uyarılarda 

bulunmuştur. 

ÖRGÜTLENME SÜRECİ 

Sektörde yaşanan bu sorunlar geçmişten gelen kronik bir sorunu da 

tekrar belirginleştirdi. “Örgütlenme zorluğu” Meslek örgütlenmesi 

sorunu Türk Sineması varolduğundan beri süre giden, belki de 

sinemanın en zayıf halkalarından biridir. 

Türkiye’de sinemanın yaygınlaşması 1950’li yıllarda Anadolu 

kentlerine elektrifikasyonun girmesiyle birlikte başlar. Bu gelişme 

yıllık film üretim sayısını arttırır. Bu yıllarda yapımevi sayısı 

belirgin biçimde artış gösterir. Bu artışa paralel olarak salon ve 

işletmeci sayısı da artmıştır. Ancak sektördeki bu gelişmeye rağmen 

sinemada mesleki örgütlenme uzun yıllar savsaklanmıştır. 

Sinema, televizyon ve reklam sektörlerinde dernekleşme ağırlıklı 

olarak emekçiler tarafındadır. Türk Sinema Tarihinde 1950’li 

yıllarda etkili olmuş “Yerli Film Yapanlar Cemiyeti”, “Türk Sinema 

Sanatçıları Derneği”, 1965 yılında kurulmuş “Türk Sinematek 

Derneği” öncü dernekleşme çabalarına örnektir47. 

1952 yılında sinema içinden ve dışından bir grup aydının 

öncülüğünde kurulan “TürkFilm Dostları Derneği” nin iyi niyetle 

kurulmasına karşın içlerinde yapımcıolmamasından dolayı etkili 

olamayan bir dernekleşme girişimi olarak kaldığını vurgular48. 

Türk Sinematek Deneğine ilişkin olarak derneğin adının başında 

Türk ibaresi olmasına karşın Türk Sinemasından çok Avrupa 

Sinemasına eğilimli çalışma ve yayın yaptığından söz eder. 

Sendikanın farklı kaynaklardaki tanımlanmasında belirgin biçimde 

öne çıkan iki kavram vardır; Emek ve örgüt. Çeşitli tanımları 

harmanlayıp en kısa biçimde özetlersek; Sendika emekçilerin ortak 

mali ve sosyal çıkarlarını elde etmek ve korumak amacıyla bir araya 

gelerek kurdukları yasal örgütlerdir. 

 
47 Özgüç, Agâh, 1990, Başlangıcından Bugüne Türk Sinemasında İlkler, Yılmaz 
Yayınları, İstanbul 

48 Özön, Nijat, 1995, Karagözden Sinemaya Türk Sineması ve Sorunları Cilt 1, Kitle 

Yayınları İstanbul 
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Tarihsel süreç içinde baktığımızda, sendikalar ilk olarak İngiltere’de 

ortaya çıkmıştır. 

İngiltere, endüstri devriminin doğduğu yer olduğu gibi sınıf 

sendikacılığının da ortaya çıktığı ülkedir. 18. yüzyılın ortasından 

sonra İngiltere’de sendikal oluşumlar görülmeye başlandı. İlk 

sendikalar meslek sendikaları biçiminde kurulsa da, yaygınlaşması 

ve bütün isçileri kapsaması uzun sürmedi. Sendikaların dogmasıyla 

birlikte, isçi sınıfının mücadelesi daha da gelişti. İsçiler yasama ve 

çalışma koşullarını düzeltmek amacıyla taleplerini daha örgütlü ve 

ısrarlı savunur hale geldiler. Yaptıkları her eylem bir birikim oldu. 

Her birikim yeni bir eylemin rahmine dönüştü. İsçiler, bu mücadele 

içinde taleplerini karşılamak istemeyen işverenlere karsı, bir 

mücadele silahı olan grevi keşfettiler. Bu tarihsel silah, sınıf 

bilincinin, birlik ve dayanışma duygusunun gelişmesine paralel 

olarak güçlendi49. 

Sendikalaşma, ülkelerin siyasi yapıları ile ilgili olduğu kadar, 

kuşkusuz endüstrileşme düzeyi, bağımlı çalışanların sayısı, 

işgücünün yapısı, işsizlik ve kayıt dışı istihdam oranı, işverenlerin 

tutumu, mevcut sendikaların çalışma yöntemleri ve endüstri 

ilişkilerini düzenleyen yasal çerçeveyle de yakından ilgilidir. Bu 

bağlamda, Türkiye’de özgür sendikacılık, toplu ilişkiler düzenine 

hareket kazandıran yeterli sayıda işçi kesiminin oluşmasına, siyasi 

rejimin giderek demokratikleşmesine, keza çoğulcu boyut 

kazanmasına paralel olarak gelişme fırsatı bulmuştur. Türk 

sendikacılığında sendikalaşma süreci, endüstrileşme düzeyi, bağımlı 

çalışanlar sayısı, siyasi konjonktür, ekonomi politikalarındaki köklü 

değişimler, endüstri ilişkileri sistemini düzenleyen yasal çerçeve 

değişiklikleriyle bağıntılı olarak yasallık kazandığı 1947’den 

günümüze kadar; 1947-1963, 1963-1983 ve 1983 sonrası olmak 

üzere üç evrede incelenebilir50. 

Sinema, televizyon ve reklam sektöründe batılı ülkelerdeki 

sendikalaşmaya baktığımızda iki önemli örnek vermek olasıdır; 

Amerika Birleşik Devletlerinde Hollywood sanatçılarının sendikası 

SAG uzun yıllardır faaliyet göstererek grev hakkı, çalışma koşulları, 

 
49www.tezkoopis.org/yayin/egitim/6.pdf 
50 Adnan Mahiroğulları 2005 “Türkiye’de Sendikalaşma” C.Ü. İktisadi ve İdari 

Bilimler Dergisi, Cilt 2, Sayı 1 Doç.Dr. Feramuz AYDOĞAN’ın Anısına 161 

http://www.tezkoopis.org/yayin/egitim/6.pdf
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maaş ve sosyal güvencenin sabitleştirilmesinin yanı sıra, eser 

korsanlığına karşı somut yasalar çıkmasında en etken gücü teşkil 

etmektedir. Sendikaya bağlı sanatçıların sendika prensiplerine uygun 

olmayan projelerde yer alması ise yasaktır. İngiltere`de ise yine uzun 

yıllardır faaliyet göstererek 36 bin üyeye ulaşan EQUITY Sanatçı 

Sendikası, devlet ve yasal yaptırımlar bağlamında ciddi bir güç 

olarak kabul görmekte. Sendika üyeleri, sağlık sigortası 

güvencesinin ve belirlenmiş, sabit çalışma koşulları ve ücretlerinin 

yanı sıra, 10 milyon poundluk kamu mali sorumluluk sigortası 

hakkına da sahiptir51. 

SİNE-SEN Sinema Emekçileri Sendikası 

Sine-SEN Türk Sinema sektöründe en köklü sendikal yapılanmanın 

temsilcisidir. Kitle ve sınıf sendikacılığını kuruluşundan bugüne 

temel ilke olarak benimsemiştir. 2012 itibarıyla üye sayısı 2000’e 

yaklaşmıştır. Üyeleri arasında sinema ve televizyon sektöründe 

emek verenler ağırlıklıdır. 5 Kasım 1977′ de altı derneğin ortak 

katılımıyla düzenlenen “Sansüre Hayır” Ankara yürüyüşü sırasında 

düşünsel temeli atılır. Bu yürüyüş sinema alanında örgütlenmenin ve 

güç birliğinin önemini bir kez daha ortaya koyar ve DİSK’e bağlı bir 

sendika olarak 5 Ocak 1978′de “Sinema Emekçileri Sendikası” 

adıyla kurulup tüzel kişilik kazanır. Kısa bir süre içinde 

örgütlenmesini tamamlayan sendika ciddi bir üye sayısına ulaşır. 

Ancak birkaç yıl sonra 12 Eylül 1980 yılında gelen büyük yıkım 

başta parlamenter yapı olmak üzere tüm dernek, sendika, siyasi 

partiler, sivil toplum örgütlerini olduğu gibi Sine-Sen’i de ortadan 

kaldırmıştır. 12 Eylül faşizminin uygulamalarından en sert biçimde 

etkilenmiş, yok edilmeye çalışılmıştır. Sendika sözde sivil 

demokrasiye geçilen 1983 sonrası dönemde toparlanmaya çalışmış, 

adeta küllerinden yeniden doğmuş ve günümüzde sektörün en güçlü 

sendikal ve sivil örgütü haline gelmiştir. 

Oyuncular Sendikası; Sahne, Perde, Ekran, Mikrofon 

Oyuncuları Sendikası; 

Kısa adı ile “Oyuncular Sendikası”, “Oyuncular Sendikası 

Girişimi”nin yoğun çalışması ile kurulmuştur. Oyunculuk 

 
51 http://www.atik-online.net/2011/10/oyuncular-sendikasi-1-kongresini-

gerceklestirdi/ 
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mesleğinin Türkiye’de hak ettiği standartlara gelebilmesi için bir 

sendikaya ihtiyaç olduğunu düşünen oyuncular, Oyuncular 

Sendikası Girişimi’ni başlatmıştır. Girişimin amacı, profesyonel bir 

yönetim modeli, profesyonel kadro; şeffaf ve katılımcı bir yapı ile 

tüm sahne, perde, ekran ve mikrofon oyuncularını bağımsız bir çatı 

altında toplamak; oyunculuğun tanımlanması ve kanunen 

tanınmasını sağlamak için çalışma koşullarını düzeltebilecek tek 

örgütlenme modeli olan Oyuncular Sendikası’nı kurmak olarak 

belirlenmiştir. Oyuncular Sendikası Girişimini herhangi bir meslek 

örgütünün devamı değil bağımsız bir yapılanmadır. Ancak diğer 

meslek örgütleriyle sıkı bir işbirliği anlayışını öngörür. Üyelerinin 

tümü eşit söz hakkına sahiptir52. 

Bu ilkelere inanan ve destek veren her oyuncu girişimin bir parçası 

olmuş ve Girişim 29 Mart 2011’de “Oyuncular Sendikası”nın 

resmen kurulmasını sağlamıştır. Sendika, 10-11 Eylül 2011 

Cumartesi ve Pazar günleri Kadir Has Üniversitesi Cibali 

Kampusu’nda ilk olağan genel kurulunu gerçekleştirmiş, ana tüzüğü 

gereğince belirlenen yönetim kurulu, denetim kurulu ve disiplin 

kurulu gibi zorunlu organları oluşturulmuştur. 

1 Mayıs 2011` de Taksim` deki kutlamalarda yerini alarak varlığını 

hissettiren sendika üyeleri, dizi setlerindeki çalışmalarının 

sıkıntılarından iş saatlerinin uzunluğuna, emeklilik koşullarından 

sosyal güvence durumuna varana dek birçok soruna alternatif 

yaratabilme talebiyle ve örgütlü mücadeleyi büyütme misyonuyla 

hareket ettiklerinin altını çizdi. 400 oyuncu üyeyle gerçekleşen 

kongrede; emeklilik primlerinin mesleğe göre düzenlenmesi, 

oyuncuların emeklilikle ilgili sorunlarının çözülmesi, oyuncuların 

telif haklarını devretmesinin genel uygulama olmaktan çıkarılması, 

tüm oyuncuların sosyal güvencelerinin sağlanması, tüm alanlarda 

taban ücreti belirlenmesi, çalışma koşullarına göre işsizlik sigortası 

düzenlenmesi, temel çalışma koşullarının belirlenmesi gibi 

başlıklarda ilke kararları alınmıştır. 

Sinema ve Televizyon Sendikası 

Sektördeki çalışma koşullarını düzeltmek ve haklarını korumak 

adına reklam bünyesinde çalışan kamera arkası ekipleri 2013 

 
52 http://oyuncularsendikasi.org/index.php?page=icerikgoster&menuID=143 
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yazında ilk adımı attı. Yapılan toplantılar sonucunda Kasım 2013’de 

Set ve ışık ekipleriyle birlikte hareket eden Kamera Asistanları, 

Yönetmen Yardımcıları, Görüntü Yönetmenleri, Prodüksiyon 

Çalışanları ve Kostüm Sorumluları kendi alanlarına ait derneklerini 

oluşturdular. İlerleyen süreçte Set Çalışanları Birliği adı altında 

birleşen tüm bu ekipler ve diğer kamera arkası çalışanları, reklam 

yapımcılarının da talebi doğrultusunda yapımcılarla ortak toplantılar 

düzenledi. Bu toplantılar sonucunda reklam kapsamında uygulanan 

çalışma koşulları ve saatlerinde dikkate değer iyileştirmeler yapıldı: 

çalışma saatleri sınırlandı, mesai uygulamasına geçildi, iki yemek 

arasının en fazla 6 saat olabilmesi gibi işçi haklarına ve sağlığına 

yönelik pek çok düzenleme reklam setlerinde uygulanmaya başlandı. 

Birlikte yürüyerek elde edilen bu kazanımların hem sürdürebilir 

olması hem de sektörün geneline yayılarak tüm çalışanlar için 

uygulanmaya başlanması hedefi, sendikanın temellerini atmış oldu. 

Sürece katkıda bulunan tüm ekiplerin desteği ile 2 Ocak 2015’te 

Sinema ve Televizyon Sendikası’nın resmi kurulumu 

gerçekleşmiştir53. 

SENDER Senaryo Yazarları Derneği; 

2001 yılında kurulan 155 üyeli derneğin amacı, sinema ve 

televizyon senaryo yazarlarının fikri mülkiyet haklarını korumak, 

geliştirmek, senaryo yazarlarının lehine olan tüm uluslararası 

standartlarla uyumunu sağlamak; AB uyum yasalarının 

çıkartılmasına katkıda bulunmaktır. Yanısıra; senaryo yazarlığı 

mesleğinin mesleki ve sanatsal kalitesini yükseltecek çalışmalar 

yapmak; bu konuda uluslararası deneyimi üyelerine taşımak; 

mesleki çalışma ve yaratım koşullarının iyileştirilmesini, 

geliştirilmesini sağlamak; aralarında mesleki barış ve dayanışma 

sağlamak; mesleğin etik kurallarını ve ilkelerini belirlemek ve 

uygulanmasını sağlamak; mesleğin saygınlığını koruyup geliştirmek, 

toplumsal bilinirliğini artırmaktır54. 

24 Aralık 2010 tarihinde derneğin Taksim Meydanı'nda yaptığı 

"Yerli Dizi Yersiz Uzun" sloganlı yürüyüş amacına ulaşmıştır. Çok 

sayıda ünlü oyuncunun da iş bırakıp destek verdiği yürüyüşün büyük 

ses getirmesinin ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 

 
53 http://www.sinematvsendikasi.org/hakkimizda/ 
54 http://www.senaryo.org.tr/page_details.aspx?id=37 
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harekete geçmiştir. Bakanlık dizi sektörü çalışanlarının çalışma saat 

ve koşullarını araştırıp rapor hazırlaması için 2 müfettiş 

görevlendirip İstanbul'a göndermiştir. Müfettişler tek tek setlere ve 

film şirketlerine baskınlar yaparak evrakları incelemeye, çalışanlara 

hangi koşullarda çalıştıklarını sormaya başlar. Aralarında Ay Yapım, 

Tims Productions, Gold Film, Pana Film ve TMC Film gibi dizi 

sektörün 9 büyük yapım şirketinin setlerini denetleme programına 

alan müfettişler ilk olarak Tuba Büyüküstün ve Cansel Elçin'in 

başrolünü oynadığı "Gönülçelen" dizisini çeken Asis Yapım'ın, 

ardından da Avşar Film'in bünyesinde denetleme gerçekleştirmiştir. 

Ayvalık'ta "Her Şeye Rağmen", Kapadokya'da "Yer Gök Aşk" ve 

İstanbul'da "Lale Devri" dizilerini çeken Avşar Film'de önce şirket 

çalışanlarının özlük dosyalarına bakan müfettişler çalışanlara 

sigortalı olup olmadıklarını, yemek ve yol parası alıp almadıkları 

hakkında sorular yöneltmiştir. Bakanlık müfettişlerinin bilgi almak 

için kendileriyle yaptığı görüşmeyi değerlendiren Avşar Film'in 

sahibi Şükrü Avşar, "Taksim'deki yürüyüşünardından Çalışma ve 

Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan gelen müfettişler sektörde neler 

olduğunu araştırmak için bizim şirketimizi de ziyaret etti. Sektörü 

denetliyorlar. Biz de 'Buyrun gelin, inceleyin' dedik. İnşallah 

yapımcılar için de, oyuncular ve teknik ekip için de şartlar düzelir 

ama ben sektörün bu sistemde düzene girebileceğini düşünmüyorum. 

Çünkü bizim işimiz saatli, vardiyayla yapılacak bir iş değil. Mesela 

gece çekimleri yapılıyor ya da bir bölümü 5 günde yetiştirmemiz 

gerekiyor, '8 saat bitti, ben işi bırakıyorum' diyemezsin ki... 13 

bölümü aylar önce başlayıp çekersin o zaman olur, ama o haftanın 

dizi bölümünü 5 günde ve her gün 8 saat çalışıp nasıl 

yetiştirebilirsin ki? Avrupalı, Amerikalı dizilerini aylar öncesinden 

çekmeye başlıyor. Ayrıca biz de herkes diğer sektör çalışanlarına 

göre yüksek ücret alıyor. Eğer çalışma saati vardiyalara bölünürse 

otomatik olarak sektör çalışanlarının da ücreti düşer. Çok karışık 

bir durum, biz de neler olacak diye bakıyoruz55." 

Yapısal özellikleriyle iç içe geçmiş olan bu üç sektörde işveren ve 

emek cephelerindeki örgütlenme yapısını yukarıdaki gibi ortaya 

koyduktan sonra en belirgin sorunun bölünme olduğu söylenebilir. 

 
55 Şükrü Avşar, 2011, http://www.milliyet.com.tr/dizi-setlerine-mufettis-

baskini/magazin/magazindetay/28.03.2011/1369774/default.htm 

http://www.milliyet.com.tr/tuba-buyukustun/
http://www.milliyet.com.tr/dizi-setlerine-mufettis-baskini
http://www.milliyet.com.tr/dizi-setlerine-mufettis-baskini
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Özellikle meslek birliklerindeki kurumsal çeşitlilik dikkat çekicidir. 

Sinema alanındaki sendikal yapılanmada böylesi bir çeşitlilik 

yoktur. SİNE-SEN ve Oyuncular Sendikası kuruluş amaçları, 

tüzükleri ve ortaya koydukları eylemler bakımından birbirine rakip 

değil tamamlayıcı örgütlenmeler biçiminde var olmalıdır. Bölünme, 

gerek işveren gerekse emek cephesinin hak arama ve mesleki 

birlikteliklerinde süreç içinde istikrarsızlığı ve verimsizliği getirir. 

Binlerce televizyon kanalının ve sinema salonunun var olduğu, ülke 

sinemasının sektörden endüstrileşmeye doğru büyüme ivmesi 

kazandığı, görsel-işitsel dijital teknoloji devriminin yeni bir kültür 

endüstrisi yapılanmasına doğru yöneldiği iki binli yıllarda emek ve 

meslek örgütlenmesi olması gereken yerde değildir. Ana akım 

medya ve İstanbul merkezli sinema sektörü dışında kalan; yerel ve 

bölgesel ölçekli televizyon kuruluşlarında, Anadolu şehirlerinde 

küçük çapta faaliyet gösteren reklam kuruluşlarında binlerce nitelikli 

insan emek sömürüsüne maruz kalmaktadır. Bu büyük emekçi kitle 

için iş güvenliği, çalışma koşulları ve düşük ücret en temel üç 

sorundur. Yanı sıra, çok büyük bölümü meslek örgütlenmelerinin ve 

sendikal yapılanmanın tamamen dışındadır. 
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SONUÇ 

Türk sinema ve televizyon sektörünün gelişen, büyüyen üretim ve 

kazanç, değişim-dönüşüm süreçlerine paralel olarak; çağdaş, 

yenilikçi, demokratik, temel hak ve özgürlüklere uygun biçimde 

meslek örgütlenmelerine, emek sendikalarına ve dernek 

yapılanmalarına gereksinimi vardır. Her şeyden önce işgücünün 

talepleri bu yönde olmalıdır. Mevcut yapılanmalarla “ileri toplum” 

ölçütlerine ulaşmak olanaksızdır. Temel 

çözüm önerileri çok geniş metinlerle ortaya konulabilir. Ancak bu 

çalışmanın sınırları içinde genel hatlarıyla değerlendirilecek olursa; 

Yasama organlarınca mevcut sorunları ve gelecekte ortaya çıkması 

muhtemel sıkıntıların çözümüne yönelik gerekli yasaların 

hazırlanmalı, yasal boşluklar yüzünden ortaya çıkan aksaklıklar 

çalışanlar lehine kontrol edilmelidir. Ülkemizde diğer bütün kültür-

sanat alanlarında uygulandığı halde, yasal boşluklar yüzünden 

sinema ve TV sektöründe bir türlü uygulanamayan yasal hakların 

devrinin Anayasa’nın eşitlik haklarına aykırılığını ortadan 

kaldırmalıdır. Özel bir Sinema Yasası ve yeni bir FSEK (Fikir ve 

Sanat Eserleri Kanunu) hazırlanmalıdır. Sektör temsilcilerinin etkin 

katılımıyla, yürütmenin sektör kurumları, mali kontrolün devlet 

tarafından yapıldığı, bir sinema ve telif kurumunun kurulması için 

çaba gösterilmelidir. Yine gerekli yasal düzenlemelerle, yerli sinema 

filmlerimizin, yabancı film ve dizilere karşı korunması yolunda 

koruyucu yasal önlemler alınmalıdır. Destekleme Yasası’ndan 

yararlanarak çekilen filmlerde sigorta, güvenlik ve çalışma saatleri 

ve telif haklarına uyulup uyulmadığının kontrolü etkili olabilir. 

Tekrar gösterimlerde ve yurtdışı satışlarda mali hakların güvence 

altına alınmasını sağlayacak yasa ve yönetmelikler hazırlanmalıdır. 

Sektörde ihbar beklemeksizin sıkı yerinde denetim uygulamaları 

arttırılmalıdır. 
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ÇALIŞMA YAŞAMINDA SANAT YÖNETİMİ 

 

Müberra BÜLBÜL* 

 

ÖZET 

Çalışma hayatında sanatın nerede ve nasıl yer aldığı, ne şekilde 

değerlendirildiği bu araştırma metninin özetini oluşturmaktadır. 

Bunun için İstanbul'daki devlet üniversitelerinin bünyesinde bulunan 

sanat galerilerinin nasıl ve ne amaçla kullanıldığı, ne şekilde 

değerlendirildiği ve yönetildiği bu araştırma metninde çalışma hayatı 

ve sanat yönetimi açısından irdelenmiştir. Özellikle güzel sanatlar 

fakültelerinin bulunduğu üniversitelerin kendi sanat galerilerinin 

olduğu, tarihi öneme sahip olan ve mimari sanatını derinden 

etkileyen üniversite binalarının da müze olarak değerlendirildiği 

görülmektedir. Burada çalışan kimselerin eğitim düzeyi, kültürel 

seviyesi ve çalışma koşulları değerlendirilmiştir. 

İstanbul'un en köklü güzel sanatlar üniversitesi olan ve kendi adıyla 

anılan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Sanat ve Tasarım 

Fakültesi bulunan Yıldız Teknik Üniversitesi ve müze özelliğine 

sahip Marmara Üniversitesi Cumhuriyet Müzesi Sanat Galerisi 

örnek üniversiteler olarak seçilmiştir. 

Bu çalışma kapsamında sanat galerileri, sergi salonları ve doğal 

müze niteliğine sahip üniversitelerin kültür ve sanat binaları çalışma 

yaşamı, psikolojisi ve sosyolojisi açısından karşılaştırmalı olarak 

değerlendirilmiştir. Aynı zamanda bu tarihi binaların eğitim 

kurumlarıyla ilişkisi, genç nesille olan bağı ve kültür-sanat 

kapsamında yapılan etkinliklerin toplumla sanat ilişkisi 

değerlendirilerek üniversitelerin halkla içiçe olması durumu 

açıklanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Çalışma Yaşamı, Çalışma Politikası, Yönetim, 

Sanat Yönetimi,Galeri Çalışanları. 

 
* Öğretim Görevlisi, Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat-Tasarım Fakültesi, Gültepe 

Mah. Erdoğan Cd. No:28/3K.çekmece/İst., muberrab@gmail.com. 
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GİRİŞ 

Sanat; dünden bugüne çok çeşitli yol katetmiş, gün geçtikçe 

değişmiş ve çeşitli amaçlara hizmet etmiştir. İnsanoğlu hayatını 

idame ettirirken çeşitli kazanç kapılarını çaldığı gibi sanat'ı da bu 

anlamda kullanmıştır. Eskiden beri gelen tüccarlık mantığı 

günümüzde çeşitli isimlendirmeler almış ve bugünkü "sanat 

yöneticiliği" kavramını ortaya çıkarmıştır. Sanat ise, pazarlanabilen 

bir meta halini alarak yönetilmesi gereken komplike bir durum 

ortaya koymaktadır. Sanat, bireyle alakalı olduğu gibi içinden çıktığı 

toplumla da bağlantılıdır. Bu bağın en iyi şekilde yönetilmesi, 

sanatın ve sanatçının haklarının en doğru şekilde korunması ve 

günümüz toplumunun sanat ihtiyacının doğru kanallarla 

karşılanmasında bir takım yönlendirmeler gerekmektedir. 

"Sanat  yönetimi;  bilimsel  anlamda  sanatın  ve  sanatçıların  

yönlendirilmesidir" 

(Kısaoğulları: 2013). Galeri, fuar, tiyatro, sinema, konser, festivaller 

gibi sanat alanlarının yönetiminde gerekli bilgi ve deneyimi edinmek 

ve sanat eserlerinin en iyi şekilde korunması amacı da 

güdülmektedir. Bunun için toplumların kültürel değerlerinin önemli 

bir fonksiyonu olduğu gibi o toplumun ekonomik, politik ve 

toplumsal düzeylerinin de artırılması beklenmektedir. Sanat 

yönetiminde önemli süreçler olan plan-program, yürütme, 

koordinasyon ve denetimin yanında sanat stratejisi, çalışanların 

gelişimi, gösterilerin sunumu, halkla ilişkiler, bütçe, maddi ihtiyaçlar 

da yer almaktadır. Günümüzde sanat yönetimi; ülkenin kültür 

politikasından, dünyanın gündeminden etkilenmektedir. Sanat 

yönetiminde geniş bir ağ bulunmaktadır. Koleksiyon yönetimi, 

sahne alanları yönetimi, sergileme ve sunum yönetimi, müze 

yönetimi türlerinin yanında sermaye yönetimi, çalışanların yönetimi, 

finans yönetimi, pazarlama ve reklam yönetimi, araştırma ve 

geliştirme yönetimi gibi alanları da kapsamaktadır. 

ARAŞTIRMA YÖNTEM ve TEKNİKLERİ 

Araştırma yönteminde konu olarak İstanbul'daki önemli devlet 

üniversiteleri örnek eğitim kurumları olarak seçilmiştir. Mimar 

Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tophane-i Amire Kültür ve Sanat 

Merkezi, Yıldız Teknik Üniversitesi Yüksel Sabancı Sanat Merkezi, 
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Marmara Üniversitesi Cumhuriyet Müzesi ve Sanat Galerisi 

araştırılıp incelenerek elde edilen bulguların "sanat yönetimi" ve 

"çalışma politikası" sürecinde gerçekleşen işlem ve hizmetlerin 

geliştirilmesinde yarar sağlaması amaçlanmaktadır. Diğer 

üniversitelerin de kendi bilgi yönetim süreçlerini 

değerlendirebilmeleri için bu çalışmadan yararlanmaları 

hedeflenmektedir. 

Araştırma kapsamında, internet ve literatür taraması yapılan, 

röportajlar sonucunda oluşturulan İstanbul'daki örnek devlet 

üniversitelerinin kültür ve sanat galerilerinde sanat yönetimi ve 

çalışanları konusunun kuramsal çerçevede sınırlı olan Türkçe 

literatüre katkı sağlaması beklenmektedir. 

1. SANAT YÖNETİMİ NEDİR? 

Sanatın ve sanatçıların yönlendirilmesi ve yönetilmesine "sanat 

yönetimi" denmektedir. Çeşitli sanat alanlarında ve bunların 

gerçekleştiği mekanların gerekli bilgi ve deneyim süreciyle 

yönetilmesi amacını güder. İş alanı, yatırım ve fiyat politikası 

konusunda da sanatı ve sanatçıyı korur. Bulunduğu çevrenin 

toplumsal yapısından, ekonomik ve politik koşullarından fazlasıyla 

etkilenir. Toplumun kültürel düzeyi, yöneticinin tutum ve davranışı, 

görevlilerin eğitim seviyesi sanat yönetiminin işleyişini 

değiştirebilir. Sanat galerileri, kültür merkezleri, sergi salonları ve 

müzelerin amacı toplumun kültürel değerlerinin artırılmasına hizmet 

etmektir. Bu sebeple buraların yönetimi de bir organizasyon 

yapısıyla yürütülmelidir. 

Sanat yönetiminde öncelikle iş ve işlemler planlanır, programlanır 

ve örgütlü bir yapı oluşturulur. Görevli kimselerin koordineli bir 

şekilde gruplanması, iletişim ve ilişkilerin birbiriyle ve yönetici ile 

paralel gitmesi, işbirliğinin sağlanması önemlidir. Alınan her türlü 

sorumluluk ve görevler yerine getirilmelidir. Kontrol ve denetimin 

sağlanması da sanat yönetiminin düzenli işleyişi açısından önemli 

olmaktadır. Kültürel değerler ve çalışma koşulları bu işleyişin 

gidişatını belirleyecektir. 
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1.1. SANAT YÖNETİCİSİ KİMDİR? 

Sanatçıyı ve onun eserlerini sanatseverle buluşturan, eserlerin 

satışında aracılık yapan, bunların reklamı ve pazarlama konusunda 

öncülük eden kişidir; bir nevi akıl hocasıdır. Yöneticiliğini yaptığı 

kurumu ve sanatçıyı koruyarak kar elde etme amacı güder. 

1.2. KÜRATÖR KİME DENİR? 

Latince "curatur", İngilizce "curator" kelimelerinden gelen bu 

kavram; bir müze, arşiv, galeri veya bir kütüphanenin 

koleksiyonlarını yöneten kişi anlamına gelir. Günümüzde ise "sergi 

düzenleyen" kimsedir. Çağdaş sanatta küratörler sergilenecek 

eserleri ve koleksiyon parçalarını istedikleri biçimde etki oluşturacak 

şekilde düzenlemektedir. Müze veya galerilere bağlı çalışan 

küratörler olduğu gibi dışardan müdahale ile sergi düzenleyen 

küratörler de vardır. 

Günümüzde sanat yönetiminde önemli yeri olan küratörler 

karşılaştıkları her türlü finansal, pazarlama, reklam, teknolojik 

uygulamalar konusunda da yetiştirilmelidir. Bu sebeple son 

zamanlarda ders olarak okutulan "küratörlük" ABD ve İngiltere gibi 

ülkelerde eğitim sistemine girmiştir. Türkiye'de ise küratörler, 

koleksiyon ve eserlerin sergilenmesinde sanatçıya destek olan, sanat 

galerisiyle arasında bağ kuran ve sergiyi düzenlemede aktif rol alan 

kimsedir. 

2. PLASTİK SANATLARIN YÖNETİM ALANLARI 

"Sanat Galerileri 

Bienaller ve Tireaneller 

Koleksiyonellik ve Müzayedecilik 

Müzecilik 

Fuarcılık" (Kahraman: Ders notları, 05.11.2015). 

2.1. SANAT GALERİLERİ 

"Sanat galerileri; sanat eserlerinin alınıp satıldığı, sergilendiği 

ticari kuruluşlardır. Galeri kelimesi daha çok sanat eserlerinin 

sergilendiği yer anlamını vurgular. Tablo satmak galerilerin işidir. 

Galeri, bir sanat eseri dükkanıdır" (Erbay:1996). 
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Sanat galerisi; sanat eserlerinin sergilendiği, sanatçının halkla 

buluştuğu ve aynı zamanda eserlerin satışının yapıldığı yerlerdir. 

Birçok galeri aynı amaca hizmet etse de birbirinden ayrılmaktadır. 

Sanatçı, eserlerini toplumla buluşturmak ve satabilmek için bu 

galerilerden faydalanır. Galerilerin kendi sanatçıları bulunur veya 

dışarıdan sanatçı da ağırlayabilir. Her galeri sanat yöneticisi ve 

sanatçısıyla işbirliği halindedir. Burada hem sanatçı hem de 

galerinin kendisi kazanç sağlamaktadır. Galeride sergilenecek 

eserlerin ve sanatçının tanıtımı en iyi şekilde yapılırsa galeri kendi 

tanıtımını da yapmış olur ve kurumun gelişmesi sağlanır. Bunun için 

iyi organize olmak ve işbirliği içinde görev ve sorumlulukları yerine 

getirmek önemlidir. Sanat yöneticisi bu görevlileri sınıflandırır ve 

kendi yönetim kadrosunu oluşturur. Kendi sanatçısı dışında sanatçı 

ağırlayan galeriler, o sanatçının sergisini hazırlayacak küratörle de 

işbirliği halinde olur. 

Galerilerin ilerleyen süreçte gelişmesi ve uzun ömürlü olması için 

gereken alanlarda uzmanlara ihtiyaç vardır. Uluslararası sanat 

piyasasında da birçok konuda uzmanlığa gerek vardır. Yönetici 

asistanı, resepsiyonist, galeri sanatçıları, sergi uzmanı, halkla 

ilişkiler uzmanı, ekonomist, tanıtım ve pazarlama uzmanı, tasarım ve 

programlama uzmanı iyi bir galerinin personellerini oluşturur. 

Ayrıca galeri, hangi alanda sergileme yapacağını, hangi türde bir 

galeri olarak hizmet vereceğini baştan planlamalı ve ona göre 

hareket etmelidir. Böylece kendi gelişimini sağladığı sürece 

uluslararası sanat galerileriyle de olumlu ilişkiler kurabilecektir. 

Sanat galerilerini Resmi/Kurum Galerileri, Özel Galeriler ve Sanal 

Galeriler olarak sınıflandırabiliriz. 

2.2. EĞİTİM KURUMLARININ SANAT GALERİLERİ 

Birçok üniversite, akademi ve güzel sanatlar okullarının kendi 

bünyesinde bulunan sanat galerileri vardır. Sahip oldukları sanat 

eserlerini, koleksiyonlarında bulunan parçaları, üniversitenin 

öğretim görevlisi ve öğrencilerinin çalışmalarını sergilemektedirler. 

Önceliği bu eserlere vermekle birlikte bireysel sanatçılara, dernek ve 

kuruluşlara da ev sahipliği yaparlar. Eğitim kurumunun kendi öznel 

kararları doğrultusunda kültür ve sanat mekanını festivallere, 

bienallere, yarışmalara, toplantılara, çeşitli etkinlik ve sergilere 

tahsis etmektedirler. 
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Üniversitelerin sanat galerilerinin yönetiminde en başta Rektör ve 

yardımcısı sorumludur. Her okula göre yönetimsel yapı farklılık 

gösterebileceği gibi Rektör/Rektör Yardımcısının belirlediği Daire 

Başkanlığı, Güzel Sanatlar Fakültesi/Sanat ve Tasarım Fakültesi 

Dekanı işbirliği içinde galeriyi yönetebilir. Sanat galerisi 

üniversitenin kampüsü içinde veya dışında bir mekanda bulunabilir. 

Fakat asıl yönetimsel birim üniversite rektörlüğünün alt 

bünyesindedir. Burada bulunan üyeler veya Sanat Kurulu 

mensupları galeri hakkında kararlar alır. Ulusiçi ve uluslararası sergi 

talepleri, festival, yarışma, bienal, kültür-sanat etkinlikleri gibi 

talepleri değerlendirir ve rektörün onayına sunarlar. Etkinlik tarihi 

ve süresi alınan kararlar doğrultusunda takvim çizelgesine uygun 

olarak düzenlenir ve galerinin İdari Müdürüne veya Koordinatörüne 

iletilir. Galeri iç düzenlemesi, görevlilerin sorumlulukları, temizlik 

ve giderlerin hesabı idari amiri veya galeri yöneticisinin gözlem ve 

tutanakları ile üniversiteye bildirilerek karşılanmaktadır. Böylece 

tam bir işbirliği halinde hazırlıklar yapılmaktadır. 

2.2.1. MARMARA ÜNİVERSİTESİ CUMHURİYET MÜZESİ 

ve SANATGALERİSİ 

Marmara Üniversitesi'nin bünyesinde bulunan Cumhuriyet Müzesi 

ve Sanat Galerisi, Sultanahmet Rektörlük binasının 1999'da müzeye 

dönüştürülmesiyle bu ismi almıştır. Müzeye dönüştürülmesindeki en 

büyük etken binanın tarihi bir öneme sahip olmasından kaynaklanır. 

Üniversitenin şimdiki Rektörlük binası ise Göztepe Kampüsü'ne 

taşınmıştır. 

Binanın tarihi geçmişine bakacak olursak 1884 yılında "mektep" 

olarak hizmet vermiştir. Altı sene öğrencilerden katkı payı alınarak 

eğitim-öğretim verilen okulun idaresinde yolsuzluklar yapılmıştır. 

Bu sebeple kapatılan okul, Cumhuriyet'in ilanından sonra taşınarak 

binanın tarihi yapısı korunmuştur. 1982'de ise Devlet Tatbiki Güzel 

Sanatlar Akademisi bünyesine verilmiştir. 1984 yılında Marmara 

Üniversitesi'nin Rektörlük binası olarak kullanılmıştır. 

Sultanahmet Rektörlük binasının kültür amaçlı kullanılması ve 

müzeye dönüştürülmesi kararından sonra projeler yapılmıştır. 

1998'de üniversitenin Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. 

Hüsamettin Koçan önderliğinde oluşturulan "Özgün Baskı 

Koleksiyonu" bu müzeye kazandırılmıştır. Koleksiyon daha da 
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genişletilmiş ve 1999'da "Müzesini Düşleyen Sergi" adıyla 

İstanbul'da sergileme yapmıştır. Çeşitli şehirlerde bu sergi dolaşmış 

ve böylece müze koleksiyonu olma yolunda ilerlemiştir. 2007 

yılında dönemin rektörü Prof. Dr. Necla Pur'un çalışmalarıyla devam 

eden proje, 2008 yılında tamamlanmış ve "Marmara Üniversitesi 

Cumhuriyet Müzesi" olarak hizmete açılmıştır. Rektörlük birimi ise 

Göztepe Kampüsü'ne taşınarak binanın mimari yapısı koruma altına 

alınmıştır. 

Marmara Üniversitesi Cumhuriyet Müzesi'nin üç ayrı Sanat Galerisi 

bulunmaktadır. Bu yüzden ismi Cumhuriyet Müzesi ve Sanat 

Galerisi olarak değiştirilmiştir. Birincisi Türk sanatçılarımızın 

eserlerinin bulunduğu "Özgün Baskı Koleksiyonu" galerisi, ikincisi 

"İhap Hulusi Görey Galerisi" ve üçüncüsü kamuya açık olarak 

kullanılan, sergi ve etkinlik başvurularını kabul eden sergi 

salonlarıdır. 

Marmara Üniversitesi Cumhuriyet Müzesi ve Sanat Galerisi aynı 

zamanda aktif sergi salonlarından oluşmaktadır. Koleksiyon bölümü 

önemli Türk sanatçılarımızın eserleriyle ziyarete açılmış müze 

bölümüdür. Burada herhangi bir satış olmayıp eserler koruma altına 

alınmıştır. Cumhuriyet Müzesi ve Sanat Galerisi İdare Amiri ve üç 

müze görevlisi tarafından denetlenmektedir. 

2.2.1.1. Cumhuriyet Müzesi ve Sanat Galerisi'nin Yönetim 

Yapısı 

Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü'nde bulunan Sağlık, Spor 

ve Kültür Daire Başkanlığı, Cumhuriyet Müzesi ve Sanat 

Galerisi'nden sorumlu olmaktadır. Aktif sanat galerisinde sergi 

açmak isteyen kişi veya kuruluşlar bu başkanlığa başvuruda bulunur. 

İnternet üzerinden üniversitenin hazırlamış olduğu program olan 

CEMRE sistemiyle başvurular alınarak gereken ücret başkanlığa 

ödenmektedir. Bu ücretler ise üniversitenin döner sermayesinde 

değerlendirilir. Başkanlığın altında ayrıca sergi veya etkinlik 

başvurularını değerlendiren, zaman çizelgesini hazırlayan Kültür 

Birimi bulunmaktadır. Kültür Biriminde ise Şube Müdürü ve iki 

memur görev yapmaktadır. Aylık periyotlar halinde başvuruları 

değerlendiren bu departman, galerinin durumuna göre kararlar 

alarak bunu dilekçe halinde Rektörlük birimine sunmaktadır. Rektör, 

Kültür-Sanat Sorumlusu Rektör Yardımcısı ve Genel Sekreter 
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Yardımcısı onay verdiği taktirde serginin açılmasına karar 

verilmektedir. Ayrıca bir Sanat Kurulu veya jüri üyeleri bulunmayıp 

elektronik sistem üzerinden rezerve edilen başvurularda sanatçının 

özgeçmişi, sergilenecek eserlerin portfolyo şeklinde sunulması, 

başvuruda bulunan kurumun antetli kağıt üzerinden iletişim bilgileri 

alınmaktadır. Özel başvurularda mekanı kiralama bedeli alınmakta 

olup kurumsal firmalar, belediye veya çeşitli vakıflardan ücret talep 

edilmemektedir. Müze ve galerinin temizlik ve düzeninden, gerekli 

ihtiyaçlarından İdare Amiri sorumludur ve taleplerini üniversitenin 

Sağlık, Spor ve Kültür Daire Başkanlığı'na iletmektedir. 

Sergi veya etkinliğin reklamı, Kültür Birimi'ndeki memurlar 

tarafından üniversitenin web sayfasındaki "Etkinlik ve Duyurular" 

kısmından, afiş veya brandalar ise üniversite ve galeri çevresine 

asılarak yapılmaktadır. Diğer reklam ve pazarlama yönetimi sergi 

sahibinin imkanları doğrultusunda gerçekleşmektedir. Sergi sahibi 

istediği şekilde eserlerine fiyatlandırma koyarak kendi bütçesini 

oluşturabilir. Sergi başvurusu sırasında başkanlığa mekanı kiralama 

ücreti verdiğinden tekrar bir komisyon ücreti bırakmamaktadır. 

Galeri kış dönemlerinde alttan ısıtma yöntemi ile kalorifer petekleri 

sayesinde ısıtılmaktadır. Yaz döneminde ise galeri salonları gömme 

klimalar ile havalandırılmaktadır. Böylece ziyaretçilerin sergi 

salonlarını rahatlıkla dolaşabilmeleri sağlanmaktadır. Aynı zamanda 

galeride çalışan görevlilerin sağlığı açısından önemlidir. 

2.2.2. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YÜKSEL SABANCI 

SANATMERKEZİ 

Yıldız Teknik Üniversitesi'nin Beşiktaş yerleşkesinde bulunan 

Yüksel Sabancı Sanat Merkezi; 1990 yılında Sabancı Vakfı 

tarafından kurulmuş, Üniversite Rektörlüğü'ne devredilmiştir. 

Şevket Sabancı Kütüphanesi ile Sadıka Sabancı Kreşi arasında 

bulunan galeri, 2.500 m2 alan üzerinde kurulmuş olup 1.500 m2 

kapalı alana sahiptir. 1990 yılından itibaren Yüksel Sabancı Kültür 

Merkezi, üniversitenin çeşitli fakültelerinin bölümleri tarafından 

derslik, atölye ve stüdyo olarak kullanılmaktadır. 2006 yılında 

salonlar sergilere açık olarak kullanılmaya başlanmıştır. 2009 

yılında ise Sabancı Vakfı tarafından tadilat işlemleri yapılarak zemin 

katı ve üst kat Sanat Galerisi olarak kullanıma dönüştürülmüştür 

(Dilmen ile yapılan röportaj: 2015). 
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Yüksel Sabancı Sanat Merkezi; bodrum kat, zemin ve birinci kattan 

oluşmaktadır. 2012 yılında Sabancı Vakfı tarafından tekrar tadilat 

yapılan merkezin diğer katlarının da sergi salonları ve eğitim amaçlı 

salonlar olarak kullanılmasına karar verilmiştir. Sanat Merkezi, 

üniversite gençlerine, ulusal ve uluslarası sanatçılara hizmet 

vermekte olup yılda yaklaşık 20 sergi, bitirme projeleri, kulüp 

eğitimleri ve çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapmaktadır. 

2.2.2.1. Yüksel Sabancı Sanat Merkezi'nin Yönetim Yapısı 

Yüksel Sabancı Sanat Merkezi, Yıldız Teknik Üniversitesi 

Rektörlüğü'ne bağlı olarak yürütülmektedir. Yönetimi üniversitenin 

Rektörü tarafından Davutpaşa yerleşkesinde bulunan Sanat ve 

Tasarım Fakültesi'ne verilmiştir. Sanat ve Tasarım Fakültesi'nin 

Yüksel Sabancı Sanat Merkezi Koordinatörü tarafından başvurular 

kabul edilmektedir. Sanat Merkezi zemin kat ve üst kat olmak üzere 

iki ayrı galeri yöneticisi tarafından yönetilmektedir. 

 

 

Resim 1. Yüksel Sabancı Sanat Galerisi'nin Hiyerarşik 

Olarak Sanat YönetimiYapısı (Düzenleme: M.Bülbül) 
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Zemin kat ve birinci kat sergi salonlarından ayrı ayrı sorumlu olan 

Galeri Yöneticileri serginin hazırlığı ve toplanması sırasında galeriyi 

denetlemektedir. Ayrıca galeride çalışan bir temizlik görevlisi 

bulunmakta olup gereken ihtiyaç ve temizlik konusunda yöneticiler 

bu kişiyi yönlendirmektedir. Serginin tüm hazırlığı ve toplanma 

aşaması sergi sahibi tarafından yapılmaktadır. Sergi salonlarının 

görevli elemanları bulunmadığından eserleri sergileme, toplama ve 

açılış ikramları tamamen sergi sahibinin sorumluluğundadır. Bu 

sebeple sergi sahibinden bir hafta öncesinde gereken malzeme listesi 

ve hazırlık süreci bildirilerek salonları düzenleme zamanı 

verilmektedir. 

2.2.2.2. Yüksel Sabancı Sanat Merkezi'nin Işıklandırma, Isıtma 

ve GüvenlikSistemi 

Işıklandırma sistemi; tavanda dairesel gömme beyaz ışıklar vardır ve 

sergilenen eserlere uygun düşmemektedir. Sergileme yapılabilmesi 

için beyaz panolar pencere önlerine konulmuş olup dışarıdan gelen 

gün ışığı da engellenmektedir. Bu durum da ışığın yanlış yönde 

yansımasına sebep olmaktadır. 

Isıtma sistemi yerden sağlanmakta ve buna uygun olarak zemin 

döşemesi bulunmaktadır. Petekler ise sergi salonlarında yetersiz 

sayıda ve küçük boyutlardadır. Yaz dönemi için üç adet klima 

alınmış olup panoların arasına sıkıştırılmıştır. Bu da eserlerin zarar 

görmesine sebep olabilmektedir. Salonların serinliği yaz boyunca 

yeterli olmamakla birlikte ziyaretçilerin rahatça dolaşabilmelerine 

olanak sağlamamaktadır. Bu sebeple çalışanların sağlık durumları da 

tehlikeye girebilmektedir. 

Sergi süresince herhangi görevli elemanlar olmadığından eserlerin 

güvenliği sağlanamamaktadır. Sergi sürecinde Galeri Yöneticileri 

kendi katında bulunan eserleri dolaşarak kontrol edebilmektedir. Bu 

da galeri çalışanlarının zor durumda kalmasına sebep olmaktadır. 

Çünkü yönetici vasfındaki bu kimseler aynı zamanda güvenlik 

elemanı olarak da değerlendirildiğinden aldıkları ücret yetersiz 

kalmakta, iş kalitesi de düşük olmaktadır. 
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2.2.3. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 

TOPHANE-İAMİRE KÜLTÜR-SANAT UYGULAMA VE 

ARAŞTIRMA MERKEZİ 

İstanbul Kabataş'ta bulunan Tophane-i Amire Kültür-Sanat 

Uygulama ve Araştırma Merkezi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar 

Üniversitesi'ne bağlıdır. Müze kavramının ne olduğu ve nasıl 

oluştuğu ipucunu veren Tophane-i Amire binası o zamanlar 

"Tophane-i Amire Müzesi" olarak adlandırılırken 2013 yılında 

Resmi Gazete'de yayınlanan yönetmelikle ismi "Tophane-i Amire 

Kültür-Sanat Uygulama ve Araştırma Merkezi" olarak 

değiştirilmiştir. 

19. yüzyılda eski eser toplama çalışmaları yapılırken tarihi eser ve 

mimari yapılara da sahip çıkılmıştır. Çeşitli sanat ve bilim 

eserlerinin saklanarak koruma altına alınması 'Müzecilik' kavramını 

ortaya koymaktadır. Tarihi eser olan Tophane-i Amire binası da bu 

koleksiyon parçalarına ev sahipliği yapmıştır. Bu sebeple o zamanlar 

adına "Tophane-i Amire Müzesi" denmiştir. Günümüzde Tophane-i 

Amire Kültür-Sanat Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak 

isimlendirilmektedir. Böylece birçok alanda hizmet vermeyi 

amaçlarken devletten buna uygun olarak ödenek almaktadır. 

28 Temmuz 2013 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 

Kültür-Sanat Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin Resmi Gazete'de 

yayınlandığı şekliyle amaçları, faaliyetleri, yönetim organları ve 

onların görevleri, çalışma koşulları düzenlenmiştir. 

2.2.3.1. Tophane-i Amire Kültür-Sanat Uygulama ve Araştırma 

Merkezi'nin Yönetim Yapısı 

Tophane-i Amire binasında yapılacak etkinlikler, yarışmalar ve 

sergiler için öncelikle üniversitenin Sanat Kurulu'na başvuruda 

bulunulmaktadır. Sanat Kurulu/Komisyonu; bir Profesör, Doçent 

ve/veya iki Yardımcı Doçent'den oluşmaktadır. Başvuruları bu kurul 

değerlendirip takvim çizelgesine uygun olarak düzenleme yaparak 

Kültür-Sanat Etkinlikleri sorumlusu Rektör Yardımcısının onayına 

sunmaktadır. Onay alındığında plan ve program binanın İdari 

Sorumlusu'na iletilmektedir. İdare Sorumlusu, binada görevli olan 

diğer kimseleri temizlik, güvenlik ve hazırlık açısından 
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görevlendirir. Burada çalışanların tümü devlet memuru olarak 

ücretlendirilir ve özlük hakları saklıdır. 

 

 

Resim 2. Tophane-i Amire Kültür-Sanat Uygulama ve 

Araştırma Merkezi'nin Hiyerarşik Olarak Yönetim Yapısı 

(Düzenleme: M.Bülbül). 

Kültür-Sanat Etkinlikleri Koordinatörlüğü bünyesinde bulunan 

uzman grup bir ekip olarak çalışmaktadır. Grafik tasarımı ve web 

tasarımından sorumlu memur, gerekli yazışmalar ve iletişimde aracı 

olan yabancı dil uzmanı, reklam-pazarlama sorumlusu ve finansal 

konularda sorumlu olan kimseler işbirliği halinde gerekli çalışma 

koşulları sağlanarak görevini yapmaktadır. Tüm iş ve işlemler 

tamamlandıktan sonra İdare Müdürü'ne program iletilmektedir. 

Görevlilere çalışma süresi ve iş yükü açısından adil bir 

ücretlendirme yapılması gerekmektedir. 
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2.2.3.3. Tophane-i Amire Kültür-Sanat Uygulama ve Araştırma 

Merkezi'nin Işıklandırma, Isıtma ve Güvenlik Sistemi 

Tophane-i Amire binasının dışarıdan ve içeriden olmak üzere 

ışıklandırma sistemi farklılık göstermektedir. Bina dışında enerji 

tasarruflu büyük ışık sistemi bulunmaktadır. Yüksek tavanlı bu 

mimari yapının özelliği kubbelerinde küçük pencerelerin 

bulunmasıdır. Böylece geniş iç yapısı gün ışığıyla dengeli bir şekilde 

aydınlatılmaktadır. Bu durum bina içinde görevli elemanlar 

açısından sağlıklı bir durumdur. 

Sergilenecek eserler değiştikçe sergileme düzeni de değişiklik 

gösterir. Buna uygun olarak eserleri en iyi ve en estetik şekilde 

ziyaretçiye sunabilmek için ışıklandırma yönteminde farklı 

uygulamalara gidilmektedir. Cam çerçeveli eserlerin izleyicinin 

gözüne rahatsız edici şekilde yansıma yapmaması için farklı 

tasarımlar da uygulanmaktadır. Merkezi klima sistemi ile bina içi ve 

sergi salonları havalandırılmaktadır. Kış dönemlerinde ise yüksek 

tavanlı ve geniş çaplı salonlardaki kolonların ayaklarına küçük 

peteklerin konduğu merkezden ısıtma sistemi kullanılmaktadır. Bu 

da soğuğu önlemede yeterli olmamaktadır. Bu durum çalışan 

kimselerin rahat hareket etmelerine engel olmaktadır. Çalışanların 

sağlık problemi yaşaması olasıdır. 

SONUÇ 

Eğitim kurumlarında sanat eğitiminin verilmesinin öneminin 

yanında sanat galerilerinin olması da bir o kadar önemlidir. Sanat 

galerileri, müzeler, sergi salonları; sanatın, insanlık tarihinin, 

yaşanmışlıkların, insan eli ürünlerinin değer kazanmalarına, gelecek 

nesle ulaşmalarına olanak sağlamaktadır. Bu sebeple üniversitelerde 

de sanat galerilerinin olması; yapılan eserlerin hak ettiği yeri 

bulması, onların halkla buluşması ve sanatçının duygu ve 

düşüncelerini toplumla paylaşması anlamında gereklidir. 

Bir sanat galerisinin amacına ulaşabilmesi için sanat yönetiminin 

doğru şekilde planlanması gerekmektedir. Özellikle devlet 

üniversitelerinde bilinçli ve eğitimli kimselerin sanat yönetimini 

üstlenmesi önemlidir. Bir üniversitenin sanat galerisi aynı zamanda 

kendisini de temsil etmektedir. Ele almış olduğumuz Marmara 

Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi ve Mimar Sinan Güzel 
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Sanatlar Üniversitesi İstanbul'daki önemli eğitim kurumlarıdır. Bu 

üniversitelerin sanat galerileri üniversiteye bağlı olarak kendi içinde 

düzenli bir yöntemle yürütülmektedir. 

Marmara Üniversitesi'nin Cumhuriyet Müzesi ve Sanat Galerisi'nin 

ulaşıma kolay olması ve tarihi bir mekanda bulunması galerinin 

prestijini artırmaktadır. Kendi koleksiyonlarının bulunması, gelecek 

nesle aktarılması ve halkla buluşması açısından önemlidir. Özellikle 

"gravür" sanatının ve Türkiye'nin önemli sanatçılarının gençlere 

aktarılması hususunda bu galerinin önemi büyüktür. Binanın orijinal 

yapısına zarar verilmemesi için gereken önlemler alınmış olup, 

sergileme hususunda bazı eksikleri bulunmaktadır. Özellikle 

ışıklandırma sisteminin sergilenecek eserlere uygun düşecek şekilde 

planlanması gerekmektedir. Isıtma yöntemi, kış aylarında sergileri 

gezecek kimselere ve sergi görevlilerine rahatlık sağlamalıdır; tabi 

eserlerin zarar görmemesi de göz önünde bulundurulmalıdır. Sanat 

Galerisinin girişinde herhangi bir ücret alınmaması, halkın daha 

kolay sanat eserleriyle buluşması açısından olumlu bir durumdur. 

Yıldız Teknik Üniversitesi'nin Sanat Merkezi, Yüksel Sabancı Vakfı 

tarafından bağışlanmıştır. Galerinin Beşiktaş gibi ulaşımı kolay bir 

yerde bulunması önemlidir fakat galeriye girişin ayrı bir şekilde 

yapılması daha iyi olacaktır. Üniversiteye bağışlanan Yüksel 

Sabancı Sanat Merkezi için çok fazla ödenek sağlanmamaktadır. Bu 

yüzden tadilatı iki kez vakıf tarafından karşılanmıştır. Sanat 

yönetimi açısından çeşitli konularda gerekli uzmanlara ihtiyacı 

vardır. Güvenlik, ısıtma, havalandırma ve ışıklandırma sisteminin 

eksik olduğu görülmektedir. Galerideki yöneticiler dışında herhangi 

görevlilerin bulunmaması da eserlerin güvenliğini düşürmektedir. 

Bu sebeple çok fazla uluslararası sergilere ev sahipliği 

yapamadığından üniversitenin sanat alanında kendini duyurması, 

ulusal alanda kendini kanıtlaması konusunda eksiklikler 

yaşanmaktadır. Öğretim görevlilerinin kendi sergilerini burada 

açması Sanat ve Tasarım Fakültesi'nin veya diğer sanat bölümlerinin 

öğrencilere tanıtılması ve motivasyonu sağlaması açısından olumlu 

bir yaklaşımdır fakat üniversitenin halkla buluşmasında kısır bir 

durum vardır. Eserlerin sergilenme konusunda sınırlılıklar 

bulunmakta, heykel çalışmalarının sergilenmesi için gereklı 

malzeme eksikliği vardır. Açılış ve ikramların, sergi hazırlığının ve 



125 

 

eserlerin toplanmasının üniversite tarafından gerek ödenek gerek 

görevli açısından karşılanmaması da problem yaratabilmektedir. 

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nin Tophane-i Amire 

Kültür-Sanat Merkezi aynı zamanda Araştırma ve Uygulama 

Merkezi olduğundan ulusal ve uluslararası alanlarda faaliyet 

göstermektedir. Üniversite rektörlüğü tarafından yönetilmesinin 

yanında kendi içinde de bir özerklik kazanmıştır. Bu sebeple devlet 

tarafından ayrı bir ödenek alarak gerekli ihtiyaçlarını 

karşılamaktadır. Resmi Gazete'de yayımlandığı şekliyle Kültür-

Sanat Araştırma ve Uygulama Merkez'lerinin ayrı yönetim biçimleri 

vardır. Buna istinaden resmi şekilde sanat yönetimi yapılan bu 

merkezin yönetiminde herhangi aksaklıklar yaşanmamaktadır. 

Tophane-i Amire binası eski bir tarihi yapı olduğundan gereken 

koruma yöntemleri sağlanmıştır. Fakat sergi salonlarına girildiğinde 

binanın iç mekanından ayrılarak kurulan beyaz panolar rahatsız edici 

bir görünüm vermektedir. Işıklandırma sistemi eserlere uygun 

düşecek şekilde planlanmış fakat kış aylarında soğuk bir mekandır. 

Bu da ziyaretçilerin sergileri gezerken rahatsız olmasına sebep 

olmaktadır. Büyük sergilere, uluslararası festival, konser ve 

toplantılara ev sahipliği yapan merkez, adını fazlasıyla 

duyurabilmektedir. Çeşitli ulusal ve uluslararası sergilerde, konserler 

veya festivallerde ihtiyaca uygun olarak ücret alınmaktadır. Bu da 

hem tarihi mekanın korunması açısından hem de gereken tüm 

önlemlerin alınması açısından önemlidir. Reklam ve pazarlama 

hususunda diğer üniversitelerden daha fazla adını 

duyurabilmektedir. Bu da yine sanat yönetiminin çok iyi planlanmış 

ve gereken ödeneğin karşılanmış olduğunu gösterir. Güvenlik 

sistemi de planlı yapıldığından sanatçıların gönül rahatlığıyla 

eserlerini teslim edebileceği bir mekandır. Açılış ve ikramlar kültür-

sanat merkezinin kendi restaurantı; temizlik, nakliye, sergi hazırlığı 

ve toplama işlemleri tamamen sanat merkezinin görevlileri 

tarafından karşılanmaktadır. 

ÖNERİLER 

Bir sanat merkezinin yönetiminde öncelikle uzmanlara ihtiyaç 

vardır. Koordineli bir şekilde yürütülmesi gereken bu mekanlar, en 

baştan en son aşamaya kadar bu uzman kişiler tarafından organize 

edilerek denetim ve kontrollerinin yapılması gerekir. Üniversitelerin 
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sanat galerileri ve kültür-sanat merkezlerinde bazı eksiklikler 

görülmektedir, bu da çeşitli aksaklıklara yol açmaktadır. Özellikle 

ele aldığımız İstanbul'daki önemli devlet üniversiteleri bunun yeni 

yeni farkına varmaktadır. Devlet üniversiteleri olması sebebiyle 

ödenek konusunda sıkıntılar yaşanmaktadır. Fakat hükümetin 

üniversitelerimize destek olması ve sanat alanına yatırım yapmaları 

önemlidir. Öncelikle üniversitelerin gereken ihtiyaçları belirlenerek 

bir kalkınma planı yapılarak Güzel Sanatlar ve Sanat-Tasarım 

Fakülteleri'ne destek verilmelidir. Sanatın bir toplumu yansıtan, onu 

geliştiren ve kültürel değerlerini artıran en önemli varlık olduğu 

bilinmelidir. 

Kültür-Sanat merkezlerinin nasıl yönetilmesi gerektiği, amaçları, 

hedefleri Resmi Gazete'de belirlendiği gibi Sanat Galerilerinin de 

yönetimsel yapısı açıklanmalıdır. Devlet üniversitelerinin sanat 

yönetimi resmi olarak planlanmalıdır. Kültür-Sanat Uygulama ve 

Araştırma Merkezlerine devlet tarafından ödenek verildiği gibi Sanat 

Galerilerine de verilmesi önemlidir. Hatta bu ödenekler 

artırılmalıdır. Yeterli olmadığından Tophane-i Amire Kültür 

Merkezi çeşitli bağışlar ile sergilerini düzenlemektedir. Diğer 

üniversitelerin sanat galerileri ise sergiyi açacak kimseden masrafları 

karşılamasını beklemektedir. 

Reklam ve pazarlama konusunda eksik kalan özellikle Marmara 

Üniversitesi Cumhuriyet Müzesi ve Sanat Galerisi, Yıldız Teknik 

Üniversitesi Yüksel Sabancı Sanat Merkezi kendi sesini duyurmakta 

geri kalmaktadır. Galerilere girişlerde kolaylık sağlanmalı ve 

dışarıda reklam panoları oluşturulmalıdır. Bilboardlar, afişler, 

caddelerde sergi reklamları, sosyal medyada duyurular daha fazla 

yapılmalıdır. Bunun için Grafik-Web Tasarım Uzmanı, Reklamcılık 

Uzmanı, Bütçe ve Pazarlama Uzmanı bu merkezlerin yönetiminde 

görevlendirilmelidir. Güvenlik görevlileri artırılarak, salonların 

gereken ihtiyaçları karşılanmalıdır. Bunun için üniversitelerin döner 

sermayeleri gözden geçirilmelidir. Gerekirse memur alımı için 

ihtiyaç olan kadrolar oluşturulmalıdır. 

Işıklandırma yöntemi, ısıtma ve havalandırma sistemi için 

görevlilere sorumluluk verilmelidir. Sergileme uzmanlarından 

eserlerin doğru yöntemle ışıklandırılması için destek alınmalı, 

küratörlerle işbirliği halinde olunmalıdır. Tophane- Amire Kültür-
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Sanat Merkezi, Cumhuriyet Müzesi ve Sanat Galerisi gibi tarihi 

mekanların zarar görmemesi için gereken önlemler alındığı gibi 

serginin veya etkinliğin göze hitap edecek şekilde daha estetik 

açıdan sergilenmesi için de planlamalar yapılmalıdır. Bunun için 

sergi tasarımcısı veya mekan tasarımcısı bulunmalıdır. Panoların 

renk seçiminden asma yöntemine, çerçeve rengine kadar mekana 

uygun tasarlanmalıdır. Ağır malzemeli eserlerin sergilenmemesi 

mekanı korumak anlamında önemlidir. Fakat bunun için başka 

yöntemler geliştirilebilir. Tophane-i Amire Kültür-Sanat Merkezi'nin 

bahçesi buna müsaittir. Heykeller burada korunacak şekilde 

sergilenebilir. Kış aylarında ise kapalı bir dış mekan planı 

yaratılabilir. Yüksel Sabancı Sanat Merkezi'nde ise bu mümkün 

olmayabilir fakat daha az ağır olan heykel çalışmaları için farklı bir 

sergileme planı yapılmalıdır. Farklı nitelikte eserler için esnek bir 

asma yöntemi ve sergileme sistemi geliştirilmelidir. Çünkü her 

eserin aynı yöntemle sergilenmesi eserin hakkını vermeyebilir. 

Marmara Üniversitesi Cumhuriyet Müzesi ve Sanat Galerisi'nin 

tarihi mekan yapısı dışarıdan korunmakla birlikte iç mekanda 

restorasyon yapılmıştır. İç yapısı bu binanın tarihini çok az derecede 

yansıtmaktadır. Beyaz panolar konarak belli bir sergileme planı 

uygulanmıştır. Bu da tarihi yapının orijinal görünümünü 

yansıtmamaktadır. Koleksiyon bölümünde daha farklı bir müze 

görüntüsü yakalanabilir. Cumhuriyet dönemi eserleri olması 

açısından modern bir görünüm verilmiş olabilir fakat Müze 

niteliğine uygun bir görünüm sergilememektedir. Daha eski daha 

tarihi daha mistik bir ortam yaratılsa koleksiyonların tarihi önemini 

artırmada yardımcı olabilir. Cumhuriyet Müzesi ve Sanat 

Galerisi'nin Hamam Bölümü'nün korunması ve aynı zamanda burada 

da sergileme yapılması mimari yapının sanatseverle buluşması 

hususunda önemlidir. Fakat orijinal duvarlara çivi ile tabloların 

asılması sergileme yöntemini tekrar gözden geçirmeyi gerektirir. 
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YENİ MEDYA ÇAĞINDA KÜRESEL KİMLİKLER VE 

CİNSİYETİN İŞ HAYATINAETKİLERİ 

 

Yrd.Doç.Dr.Sinem Güdüm 

 

ÖZET 

Yeni medya çağında teknolojiyle bütünleşen insan, günün yoğun 

temposuna uyum sağlamak için, zaman ve mekan sınırlarını aşan 

“siber boyutta” yaşamını sürdürür hale gelmiştir. Yeni medya insanı, 

internet üzerinden alışveriş etmekte; giysileri denemeden, sebze-

meyveyi dokunmadan almaktadır. 

Üstelik sadece maddesel anlamda değil, manevi anlamda da yeni 

medya çağının bireylerini internet teknolojileri şekillendirmektedir. 

Arkadaş toplantıları “Skype” ve “Facetime” gibi programlar 

üzerinden yapılabilmekte; hatta insanın hayattaki en önemli 

kararlarından birisi olan evlilik kararı bile internetüzerinden 

verilebilmektedir. 

Bu noktada, her döneme farklı isimle tekabül eden “küresel 

kimlikler” önem kazanır. Her dönemin hakim değerleri, kültürel 

kodları ve bunların şekillendirdiği düşünce ve davranış kalıpları 

vardır. Bunları anlamak ve çeşitli öngörülerde bulunabilmek için; bu 

dönemlerin kuşaklar üzerinden ele alınması daha gerçekçi sonuçlara 

ulaşabilmek için yararlı görünmektedir (Altuntuğ, 2012:203). 

Bu kimliklere örnek olarak, değişik dönemlerdeki kuşaklara verilen 

adlar gösterilebilir. Dünya genelinde ekonomik ve sosyal 

hareketlerle oluşmuş zaman aralıkları “kuşak” olarak 

adlandırılmaktadır. Geleneksel olarak, bir kuşak “ebeveynlerin ve 

çocuklarının doğumları arasındaki ortalama zaman aralığını” ifade 

etmektedir (McCrindle ve Wolfinger, 2010: 8-13). 

1925-1945 arası savaş yıllarına rastlayan dönemlerin “Sessiz 

Kuşağı”, ihtiyaç bazlı alışveriş eden, yokluğu bilen ve kıtlık 
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bilincine sahip bireylerden oluşmaktaydı. Bunu izleyen kuşak, U.S. 

CensusBureau’ya göre, 1946-1964 yılları arasında doğanlardan 

oluşan “Bebek Patlaması Kuşağı”dır (Baby Boomers). Söz konusu 

kuşağın böyle adlandırılmasının nedeni, bu dönemde fazladan 17 

milyondan fazla bebeğin dünyaya gelmesidir. Bu kuşak; çok 

çalışmanın başarı elde etmek için ödenmesi gereken bir bedel olduğu 

düşüncesinde olan, işkolik, adım adım ilerlemeye inanan, takım 

çalışmasına önem veren, grupça karar almayı seven, rekabetçi ve 

işverenlerine karşı sadık olan bireylerden 

oluşmaktadır(Tolbize,2008:2-3). 

Bebek Patlaması Kuşağı’nı takip eden ve “Baby Buster” olarak da 

adlandırılan bir diğer kuşak ise 1965-1970’lerin sonlarına uzanan 

dönemlerde doğanlardan oluşan “X kuşağı”dır. Bu bireyler, 

dönemin ekonomik gerileme ve krizlerinden etkilenmişlerdir. Çok 

stresli işlerden uzak durmaya çalışan, işi sadeleştiren ve yaşamak 

için yaptığı işten keyif almanın önemine inanan bir kuşaktır. 

1980’li yılların başlarından 2000 yılına uzayan sürede doğmuş 

olanlara ise “Y kuşağı” denilmektedir.İnternet ve bilgisayar kuşağı 

olan “Y kuşağı”, teknolojiyi gerçekliğin ayrılmaz bir parçası olarak 

algılar; hızlı yaşar; borsadaki iniş çıkışlarla heyecanlanır; 

bürokrasiden ve hız kesici her şeyden nefret eder. Tüketirken 

tükenen, adeta bir antrenman bandı üstünde koşan bir kuşaktır 

(Odabaşı,2004:127-128). 

Günümüzün kuşağı da “Z Kuşağı” olarak adlandırılmaktadır. Bu 

bebekler sosyal ağlar, sanal gerçeklik, Google-glass ve cardboard 

aplikasyonlarına doğmuş; teknolojiye adeta elleri ve kolları kadar 

yakın bir kuşaktır. Bu kuşağın en büyük başarısı hiç şüphesiz ileri 

teknoloji içerisinde bu dünyanın ‘gerçekliğinden’ kopmamayı 

başarmak olacaktır. Onlar bir ‘var olan anlamların yıkımı’ 

döneminde gözlerini dünyaya açmışlardır denilebilir. Gerçekliğin 

bile ‘anlam’ değiştirdiği bu çağda hiç şüphesiz onları bekleyen iş 

hayatı da farklı olacaktır. 

Çalışmamızın ilerleyen bölümlerinde, küreselleşen dünyada ve 

ülkemizde iş hayatında gözlemlenen kuşaklararası cinsiyet farkları 

ve teknolojiyle yeniden tanımlanmakta olan kimlik ayırımları, 

niteliksel içerik analizi ve netnografi yöntemleriyle irdelenecek ve 

grafiklerle desteklenerek sunulacaktır. 
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GİRİŞ 

Savaş yıllarının “Sessiz Kuşağı” sonrası değişen ideolojilerin ve 

asiliğin temsilcisi olan “Bebek PatlamasıKuşağı (Baby Boomers)” 

(1946-1964); idealist, ve fedakaroldukları kadarbireysel, bohem ve 

asi olarakda görülmüşlerdir. Henüz tüketim toplumunun etkisine 

girmeyen bu kuşak için belirgin bir tüketici profili çizilememiştir. 

Dolayısıyla bu konuda manipülasyona uğramaları zor olmuştur. 

Onlardan sonra gelen X kuşağının temsilcileri ise (1964-1970 sonu) 

hem önceki kuşağın yetiştirdiği bireyler olarak eskiyle iç içe olup 

hem de teknoloji çağına doğmuş bireylerdir; özellikle 68 kuşağıyla 

kıyaslanıp, onların asiliğinin gölgesinde büyümüşlerdir. X’ler, hem 

daha çok nakit çalışılan döneme şahitlik ettiler hem de sosyal 

pazarlama anlayışının yükselişe geçtiği, kredi kartlarının revaçta 

olduğu dönemin bireyleri oldular. Tüketim odaklı, anlık zevklere 

daha fazla meyilli bir grup olarak kendilerini gösterdiler (Mengi, Z. 

2009: 14) 

Enformasyon ve bilgi çağının şekillendirdiği Y kuşağı, 1980’ler ile 

2000 arasında doğanlardır. Bu kuşak aynı zamanda internet kuşağı, 

echo-boomers, millenials ve nexters olarak da 

anılmaktadır(Broadbridge’den aktaran: Yüksekbilgili,Z.2013:342). 

Bu kuşak; sürdürülebilirlik, etik ve sosyal sorumluluk gibi 

kavramlara sahip çıkmasıyla da dikkat çekmiştir. Teknoloji, 

bilgisayarlar, cep telefonları ve internet ile birlikte büyümüş olan, 

her şeyi başarabileceğine inanan, “yüksek beklentili, risk alabilen ve 

yüksek verimli” bireylerdir. Ebeveynlerinden farklı bir dünyada 

büyüyen ve modern teknolojiler vetüketim toplumu ile çevrilmiş 

olan Y kuşağı dönüşümcüdür (Generation Y and the Workplace 

Annual Report. 2010:32). 

Literatürde Y kuşağının yaş aralığı konusunda birçok farklı görüş 

bulunmaktadır. Yüksekbilgili (2015:260) “Türkiye’de ‘Y Kuşağı’nın 

yaş aralığı” isimli makalesinde, literatür taraması sonucu elde edilen 

“Y Kuşağı” yaş aralıkları ve bu araştırmaları ortaya koyan 

araştırmacıları özetlemiştir (Bknz: Tablo 1). 
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*Kaynak: Yüksekbilgili,Z. 2015:260 

İnternetin, hızın ve hemen şimdinin kuşağı olan Zkuşağı ise (2001 – 

Devam etmekte), hem tüketimden etkilenen hem de tüketim 

trendlerini etkileyen bir profil çizdiler. “İndigo çocuklar” ya da 

“kristal çocuklar” olarak da anılan Z kuşağı bireyleri, hızlı gelişim 

gösterişleri ve eğitimde kendinden emin duruşlarıyla dikkat çekti. 

Bu bağlamda, dinamik olan hayat içerisinde her kuşağın dünyayı 

farklı yönde değiştirmek için gerekli donanıma sahip olarak 

doğduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. 
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Tablo 2: Kuşaklar ve Özellikleri

 

*Kaynak: https://abankkariyer.com/2014/07/17/ 

 

https://abankkariyer.com/2014/07/17/
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1.KÜRESEL KİMLİKLER VE CİNSİYET 

Gilles Deleuze, Michel Foucault’ya atıfta bulunarak çağımızın bir 

kontrol çağı olduğunun altını çizmiştir. “Hangi anlamda bir kontrol 

çağının egemenliği altındayız?” sorusunu sormak gerekirse, iki şeyi 

aynı anda vurgulamak gerekir: Öncelikle okul, aile, hastane ve 

medya gibi egemenlik aracı olan kurumların otoritelerinin 

zayıflamasıyla, özgürlük alanının genişlediği yanılsaması vardır 

(Cheviron,2014:24-25). 

Ayrıca tam da bu kurumların otoritelerinin zayıflamış olmasından 

hareketle toplumsal bağın artık güçsüzleştiğine dair bir takım 

saptamalar da yapılmaktadır. İkincisi ise Michael Hardt’ın (2012: 

359- 360) ısrarla vurguladığı gibi, bu kurumlar, otoriteleri sarsılmış 

olsa da değişik şekillerde disiplini akışkan biçimde tüm toplumsal 

yapıya uygulamaya devam etmektedirler. Bu bağlamda, hayatın 

dinamik yapısı içerisinde değişmeye en kapalı şeyler arasında baş 

sırada yer alan ise cinsiyetin tüm kuşaklar için iş hayatını etkileyen 

bir faktör olduğu gerçeğidir. Toplumsal cinsiyet, toplumun kadın ve 

erkeği nasıl gördüğü ile ilgilidir; toplumun kadın ve erkeğe 

yüklediği değerler, beklentiler ve roller toplumsal cinsiyeti oluşturur 

(Ashcraft ve Belgrave, 2005:s.6). 

Dolayısıyla toplumsal cinsiyet biyolojik cinsiyet gibi evrensel 

değildir. Her toplumun kadın ve erkeğe biçtiği roller farklıdır. Bu 

çalışmanın amacı kapsamında yeni medya çağında dünya geneli ve 

Türkiye’de küresel kimlikler ile cinsiyetin iş hayatına etkileri 

kuşaklar temelinde örneklerle incelenecektir. 

2. YENİ MEDYA ÇAĞINDA TÜRKİYE 

Yeni iletişim teknolojilerinin gelişimiyle ortaya çıkan küresel 

enformasyon ağı ile birlikte, mekan kavramı değişmiş, sibernetik 

mekan kavramı ortaya çıkmıştır. Bu tür mekanlarda insanları fiziksel 

uzaklıkların ya da zamansal uzaklıkların ayırmadığını belirten Paul 

Virilio, gördüğümüzün “tarihin sonu değil; işletişim teknolojilerinin 

hızı nedeniyle, coğrafyanın sonu” olduğunu iddia eder. (Aktaran: 

Aydoğan, 2011:25). Bu bağlamda Türkiye, sınırların kalktığı Yeni 

Medya ortamında kendisine küresel bir yer bulmakta hızlı adımlarla 

ilerlemektedir. 
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Türkiye İstatististik Kurumu (TÜİK) rakamlarına göre 15-64 yaş 

grubunda bulunan nüfus, toplam nüfusun yüzde 67,2'sini 

oluşturmakta; nüfusun yüzde 7,2'si ise 65 ve daha üst yaş grubunda 

bulunmaktadır. Ancak 65 yaş üstü nüfusun 2050 yılında nüfusun 

yaklaşık yüzde 17,5'i oluşturması beklenmektedir. Türkiye'nin bu 

demografik yapısı doğal olarak pazarlamacıların Avrupa'dan farklı 

olarak 1977-1994 arasında doğan Y kuşağı olarak adlandırılan 

gençleri daha dikkatle dinlemesi gerektiğini gözler önüne 

sermektedir. Bu bağlamda, 2025'te Türkiye gibi gelişmekte olan 

ülkelerdeki işgücünün yüzde 60'a yakınının Y kuşağından olması 

beklenmektedir (Aktaran: Yüzbaşıoğlu, S. 2012: 1). 

Tablo 3: Dünyanın en aktif kadın internet kullanıcısına sahip ilk 

on ülkesi

 

Kaynak: ComScore 2013 verileri - Webrazzi Pro 

2.1 TÜRKİYE’DE TEKNOLOJİ VE İŞ HAYATINDA 

CİNSİYET 

Küreselleşme, teknolojik olduğu kadar sosyal de bir devrimdir. 

Çünkü küreselleşme, sadece ekonomik alanda değil, sosyal alanda 

da kendisini gösteren yeni bir sistemdir (Aydoğan, 2011:6.). Bu 

noktada Türkiye’de sosyal bağlamda iş hayatında görülen cinsiyetler 

arası farklara bakmakta fayda vardır. 
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T.C. Başbakanlık Müsteşarlığı 2014-2015 verileri incelendiğinde, 

Türkiye’de bireysel katılım sermayesine başvuru yapanların sadece 

%11 kadarının kadın olduğu, %89 gibi çok büyük bir çoğunluğun ise 

erkeklerden oluştuğu görülmektedir. Bu da ülkemizde hala “iş 

hayatında girişimcilik“ söz konusu olduğunda erkeklerin yüksek 

oranda aktif olduğunu göstermektedir. Kadınlar günümüzde hala ev 

hayatı ve çocuk bakımı gibi domestik konularda aktif konumda 

kalırken, teknolojiye yakınlık konusunda ilerlemenin her iki cins 

açısından da paralel gittiği gözlenir. 

Tablo 4: Türkiye’de bireysel katılım sermayesine başvuru 

yapanların cinsiyet dağılımı 

 

Kaynak: T.C. Başbakanlık Müsteşarlığı 2014-2015 verileri - 

Webrazzi Pro 

Türkiye’de bulunan hanelerde 2015 yılı Nisan ayında %96,8’inde 

cep telefonu veya akıllı telefon bulunurken, %25,2’sinde masaüstü 

bilgisayar, %43,2’sinde taşınabilir bilgisayar ve %20,9’unda 

İnternete bağlanabilen TV bulunduğu tespit edilmiştir. İnternet 

kullanım amaçları arasında sosyal medya ilk sırada yer almıştır. 

İnternet kullanım amaçları dikkate alındığında, 2015 yılının ilk üç 

ayında internet kullanan bireylerin %80,9’u sosyal medya üzerinde 

profil oluşturmuş, mesaj veya fotoğraf vb. paylaşmıştır; bunu %70,2 

ile online haber, gazete ya da dergi okuma, %66,3 ile sağlıkla ilgili 

bilgi arama, %62,1 ile kendi oluşturduğu içerikleri herhangi bir web 
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sitesine paylaşma, %59,4 ile mal ve hizmetler hakkında bilgi arama 

takip etmiştir (http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=18660). 

Tablo 5: Türkiye’de internet ve bilgisayar kullanımının yıllara 

göre dağılımı 

 

Kaynak: TUIK Hane halkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması,2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=18660
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Tablo 6: Türkiye’de internet ve bilgisayar kullanımının cinsiyet 

ve bölgelere göre dağılımı 

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması Düzey 1'e göre bireylerin* 

bilgisayar ve İnternet kullanım oranı, 2015 

Percentage of computer and Internet users* by Classification of 

Statistical Regions (SR) level-1, 2015 

 

 

TÜİK, Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması, 

2015 

TurkStat, Information and Communication Technology (ICT) Usage 

Survey in Households and Individuals, 2015 

* 16-74 yaş grubu - 16-74 age group 

 

   

Bilgisayar - Computer 
  

İnternet - Internet 
 

BÖLGELER (İBBS Düzey 1) Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın 
SR Level-1 Total Male Female Total Male Fem ale 

TR 
Toplam 

Total 
54,8 64,0 45,6 55,9 65,8 46,1 

TR1 
İstanbul 

Istanbul 
65,5 72,7 58,1 67,1 74,9 59,1 

TR2 
Batı Marmara 

West Marmara 
58,6 65,6 51,3 59,4 67,1 51,4 

TR3 
Ege 
Aegean 55,6 64,2 47,1 56,9 65,9 48,1 

TR4 
Doğu Marmara 

East Marmara 
59,1 67,1 51,1 59,2 67,5 51,0 

TR5 
Batı Anadolu 

West Anatolia 
61,7 69,4 54,3 61,9 70,3 54,1 

TR6 
Akdeniz 
Mediterranean 52,3 61,2 43,5 52,6 62,1 43,1 

TR7 
Orta Anadolu 

Central Anatolia 
50,8 60,1 41,1 51,5 61,7 40,7 

TR8 
Batı Karadeniz 

West Black Sea 
48,0 58,4 38,0 50,0 60,9 39,4 

TR9 
Doğu Karadeniz 

East Black Sea 
49,8 59,1 39,7 52,1 62,3 41,1 

TRA 
Kuzeydoğu Anadolu 

North East Anatolia 
37,9 44,8 31,1 40,2 50,2 30,4 

TRB 
Ortadoğu Anadolu 

Central East Anatolia 
37,3 51,8 22,6 40,2 55,7 24,6 

TRC 
Güneydoğu Anadolu 

South East Anatolia 
41,6 57,3 27,3 43,1 59,6 28,1 
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3. DÜNYADA YENİ MEDYA, TEKNOLOJİ VE İŞ 

HAYATINDA CİNSİYET 

Jusoh Mazuki, Maimun Simun ve Siong Choy Chong’un (2011:515-

530) 128 öğrenciyle yaptıkları anket çalışmasında, bireylerin iş 

ortamından bekledikleri ve sonrasında elde ettikleri arasında 

gözlemlenen farklılıklar ortaya konulmuştur. Bu bağlamda, her 

kuşak aynı tarz beklenti yanılsamaları ile karşı karşıya kalmaktadır. 

Dünya üzerinde iş dağılım şemalarına bakıldığına yeni medya 

çağında da kadın ve erkek arasında cinsiyete dayalı farklılıklar 

gözlenmektedir. Teknoloji şirketleri incelendiğinde erkek 

çalışanların oldukça yüksek oranda fazla sayıda oldukları ve yönetici 

pozisyonlarında çok daha fazla tercih edildikleri rakamlarla sabittir. 

Tablo 7: Facebook çalışanlarının cinsiyet dağılımı 

 

Kaynak: Facebook 2014-2015 verileri - Webrazzi Pro 

Tablo 8: E-Bay çalışanlarının cinsiyet ve departmanlara göre 

dağılımı 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: E-Bay Temmuz 2014 
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SONUÇ 

Yediren, içiren, giydiren, eğlendiren, kısacası hayatın her alanında 

insana dokunan ‘teknoloji’, insanlık için gün geçtikçe daha da fazla 

önem kazanmaktadır (MacKenzie ve Wajcman, 1993: 18). Bu 

bağlamda, yeni medya çağında kuşaklararası farklılıklar da oldukça 

bariz bir boyuta gelmiştir. “Bebek Patlaması Kuşağı/ Babyboomers” 

bireyleri her ne kadar yeni medya çağına ayak uydurmaya çalışsalar 

bile, teknolojinin içine doğan “y kuşağı” bireyleri kadar hızlı 

olabilmeleri zordur. Büyük olasılıkla, Y kuşağı da geriden gelen ve 

hipergerçeklik ile simulasyon gibi soyut kavramların içerisine doğan 

“Z Kuşağı” bireylerini yakalamakta zorlanacaklardır. Günümüzde 

zaman ve mekan sınırları böylesine belirsizleşmişken, kuşak ve 

cinsiyet gibi kavramların hala geçerliliklerini koruyor olmaları da 

oldukça ilginçtir. 

Sanayi Devrimi’ne kadar kadınların görevleri çok belirgin bir 

şekilde ev veya el işi olarak belirlenmişken, sonraki dönemlerde 

kadınların toplumdaki yerinde anlamlı değişimler olmuştur (Nayır, 

2008: 634). 

Bilgisayar üzerinden yapılan işlerin mekan kısıtlaması olmadan 

yapılabilir olması sayesinde İşgücüne katılan kadın sayısında da bir 

çoğalma olmuştur. İş dünyasında kadın-erkek eşitliği konularında 

oldukça detaylı çalışmaları bulunan Cockburn (1983:19), ticari, 

askeri ve endüstriyel teknoloji birimlerinde erkek üstünlüğünün 

tarihsel ve materyal bir geçmişi olduğundan bahseder. Kadınların 

bilgi dağarcığının ise böylesi konularda teknolojiden uzak olduğu 

varsayılmaktadır. Günümüzde ise teknolojik siber dünyada ‘kamusal 

alanın’ farklı bir konumlandırmaya sahip olması hiç kuşkusuz 

kadının iş dünyasında da farklı seçeneklerle karşı karşıya 

gelebilmesini sağlamıştır. Dünyada ve Türkiye’de istatistikler kadın 

işgücünün teknolojik şirketlerde hala erkeklere kıyasla az olduğunu 

gösteriyor olsa da son yıllardaki yüzdelerde kadın çalışan sayılarında 

gözle görülür bir çoğalma gözlenmektedir. Türkiye’de iş kurma 

bazlı bireysel girişimcilik konusunda kadınlar erkeklere oranla çok 

daha düşük bir yüzde diliminde yer alsalar da internet kullanımında 

artış rakamları incelendiğinde oldukça aktif bir profil çizmektedirler. 

Özellikle Y kuşağı kadınlar arasında teknoloji kullanımının hızlı bir 

şekilde yaygınlaşması dikkate değerdir. 
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İŞ KAZALARININ MEDYADA TEMSİLİ; KAMU SPOTU 

ANALİZİ 

 

Yrd. Doç. Dr. Asuman KUTLU         Dr. Evin DOĞAN 

 

ÖZET 

İş kazaları ve işe bağlı fiziksel ve ruhsal sağlığı etkileyen meslek 

hastalıkları, çalışma yaşamının temel sorunları arasına yer 

almaktadır. Dünyada her yıl yüz binlerce insan iş kazaları ve meslek 

hastalıkları sonucu hayatını kaybetmektedir. Türkiye’de son 3 yılda 

sadece iş kazalarında en az 4 bin 851 kişi yaşamını yitirmiştir. İşçi 

sağlığı ve güvenliğini etkileyen iş kazalarının nedenleri farklılaşsa 

da, söz konusu oranların yüksekliği, küresel ekonomik politikalardan 

veya ulusal ekonomik sosyal politikalardan bağımsız değildir. İş 

kazalarına ilişkin yaşanan sorunlar sadece yönetsel politikalarla 

sınırlı değildir. Topluma doğru ve objektif bilgi sunma ve kamuoyu 

adına denetim ve eleştiride bulunma misyonu yüklenen medyanın, iş 

kazaları konusundaki yaklaşımı sorunları barındırmaktadır. İş 

kazalarına ilişkin haberler medyada yeterli oranda yer bulmamakta, 

haberleştirilen iş kazaları ise arka plan ve bağlamdan kopuk, sadece 

dramatik unsurları ön plana çıkartılarak yansıtılmaktadır. 

Bu çalışmada Türkiye’de iş kazalarının medyada temsiline 

odaklanılmış ve kamu spotu şeklinde izleyiciye sunulan iş kazası 

videoları incelenmiştir. Çalışmada, Türkiye’de yayınlanan iş kazası 

konulu 2 kamu spotu ile Kanada’da yayınlanan iş kazası videoları 

karşılaştırılarak analiz yapılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Çalışma yaşamı, iş kazası, işçi sağlığı ve 

güvenliği, haber, medya analizi. 
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REPRESENTATION OF WORKPLACE ACCIDENTS IN 

MEDIA: ANALYSIS OFPUBLIC SERVICE ADS 

 

ABSTRACT 

Workplace accidents and work-related diseases affecting the 

physical and mental health are one of the main problems of work 

life. All over the world, hundred of thousands people are killed as a 

result of workplace accidents and work-related diseases every year. 

In the last 3 years, at least 4 thousand 851 people were killed in only 

workplace accidents in Turkey. Although causes of workplace 

accidents affecting workers' health and safety demonstrates 

differences, high rate of deaths should not be considered 

independent from global and economic politics or national economic 

and social politics. The problems relating to accidents at work are 

not limited to only administrative policies. The attitude of the media 

which is rsponsible for giving true and objective information, 

supervision and criticism on behalf of the public involves problems 

in terms of workplace accidents. It does not include the news about 

accidents related to working life enough and if it includes, it 

emphasizes dramatic elements without taking the background of the 

accident into account. 

This study focuses on the representation of workplace accidents in 

Turkish media and public service ads related to workplace accidents. 

Therefore ads related to workplace accidents aired in Turkey and 

Canada have been analyzed in the study. 

Key Words: Working life,workplace accidents, worker’s health and 

safety, news, mediaanalysis. 
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1. GİRİŞ 

Çalışma yaşamı her ne kadar Sanayi Devrimi ile birlikte temel 

iktisadi bir faaliyet olarak tanımlansa da, sosyal politika bilimi 

içerisine giren ve sosyal amaca dönük faaliyet alanlarını da kapsayan 

karmaşık bir yapısı vardır56. Çalışma, insanın geçmişten günümüze 

üretim sürecine katılarak yaşamını sürdürmesini sağlayan temel 

faktördür. Çalışma yaşamı aynı zamanda toplumsal ilişkiler ağının 

en önemli ve en merkezî alanlarından biri olarak görülmektedir. 

Özellikle Sanayi Devrimi ile yeni bir boyut kazanan çalışma yaşamı, 

ücret, mesai, sigorta veya sosyal güvence gibi düzenlemelerle 

birlikte ele alınmaya başlanmıştır. Çalışma yaşamına dair gelişmeler, 

çeşitli sorunları ve çözüm arayışlarını da beraberinde getirmiştir. 

Geçmişten günümüze çeşitlenerek devam eden çalışma yaşamı 

sorunları içerisinde, kayıt dışılık, enformelleşme, esnek çalışma, 

örgütlenme/sendikal hakların sağlanmaması, güvencesiz çalışma, 

ayrımcılık, mobbing, taşeronlaşma gibi konular ön plana 

çıkmaktadır. Söz konusu sorunların yanı sıra özellikle çalışanın 

sağlığını ve hatta yaşamını doğrudan etkileyecek iş kazaları ve 

meslek hastalıkları da günümüzde dikkat çekici boyutlara ulaşmıştır. 

İş kazaları ve işe bağlı fiziksel ve ruhsal sağlığı etkileyen meslek 

hastalıkları artık çalışma yaşamının temel sorunları arasına yer 

almaktadır. Dünyada her yıl yüz binlerce insan iş kazaları ve meslek 

hastalıkları sonucu hayatını kaybetmektedir. 

2.TÜRKİYE’DE ÇALIŞMA YAŞAMI 

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu ile birlikte modern ulus devlet 

yapılanması içerisinde, ekonomik ve sosyal alan yeniden dizayn 

edilmeye çalışılmış, sanayileşme ile birlikte yeni işkolları ve üretim 

alanları oluşmuştur. Hızlı kentleşme ve göç hareketleriyle birlikte 

toplumsal alan ve ilişkiler ağı da bu değişim sürecinden 

etkilenmiştir. 1980’ler ile birlikte Türkiye ekonomisindeki yapısal 

değişim, üretim ve hizmet ile ilgili faaliyetler, çalışma biçimleri ve 

istihdam koşulları, ücretler ve örgütlenme konularını önemli ölçüde 

etkilemiştir. Üretim ve hizmet ile ilgili faaliyetler, istihdam 

 
56 Volkan Işık, “Kurumsal Sosyal Sorumluluğun Değiştirdiği Çalışma Kavramı ve 

Yeni Bir Çalışma Alanı 

Olarak Sosyal Girişimler”, Sosyal Güvenlik Dergisi, Ankara, Ocak 2013, Cilt 3, 

Sayı 1, s.106. 
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koşulları, ücretler ve iş gücünün örgütlülüğü konularında çeşitli 

sorunlar artarak günümüze kadar ulaşmıştır. 

Kayıtdışı çalışma, esneklik, taşeronlaşma, örgütsüzlük, ayrımcılık ve 

mobbing ile çalışanların hak ve özgürlüklerine ilişkin konular 

çalışma yaşamında öne çıkan sorunlardır. Enformelleşme olarak da 

tanımlanan kayıtdışı çalışma işgücü istihdamının işveren ile 

çalışanlar arasında resmî olmayan bir anlaşmaya dayalı olarak 

yapılmayan, dolayısıyla ücret, mesai süresi veya sosyal haklar 

bağlamında çalışanın aleyhine olan bir sorundur. Türkiye’de toplam 

istihdamın önemli bir oranını kayıt dışı istihdam oluşturmakta ve bu 

oran yüzde 40’lara varmaktadır57. Esneklik, iş gücünün işveren 

tarafından istenilen sayıda ve koşullarda istihdam edilmesidir. Yani, 

işverenin piyasa koşullarına göre sayısını azaltabilme, olumlu 

olduğunda ise artırabilme olanağını sunmaktadır. Firmalarda 

çalışanların sayısında azaltmaya veya artırmaya yönelik bir esneklik 

ancak geçici ve kısa süreli sözleşmeli istihdamla mümkündür. 

Geçici ve kısa süreli istihdam ise işverenlere iş gücünü çalıştırmada 

ve işten çıkarmada büyük bir kolaylık sağlamaktadır. Çünkü işsizlik 

oranının yüksek oranlarda seyrettiği Türkiye’de iş arayan kitlelerin 

belli bir bölümü daha iyi bir iş bulamama kaygısı veya kronik 

işsizlik nedeniyle olumsuz şartlarda da olsa düşük ücretli, sosyal 

güvencesiz, kısa süreli ve sözleşmeli işleri kabullenmek zorunda 

kalmaktadır. 

Taşeronlaşma olarak bilinen alt işveren uygulaması ile özel 

kuruluşlar ve kamu kurumlarının belli mal ve hizmetlerin yapımını 

taşeronlara devredilmektedir. Temizlik işleri, yemekhaneler, özel 

güvenlik ve nakliye gibi çok sayıda alanda üretim ve hizmet 

birimleri taşeronlaştırılmaktadır. Taşeron işçiler genellikle kısa 

süreli sözleşmeli, asgari ücretli ve sosyal güvencesiz olarak istihdam 

edilmektedir58. Resmî Gazete’nin 27 Eylül 2008 tarihli ‘Alt İşveren 

Yönetmeliği’ ile yasal zemine kavuşmuştur59. Yönetmeliğin 3. 

maddesinde bir iş yerinde üretilen mal ve hizmetlerin belli bir iş 

 
57 Sosyal Güvenlik Kurumu araştırmasına göre 2014 yılı kayıtdışı istihdam oranı 
yüzde 34,97’dir. 
58 Gazanfer Kaya, “Kamudaki Taşeron İşçiler Üzerine Bir Alan Araştırması: 

Adıyaman Örneği”, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, Güz-2015, Cilt:14 Sayı:55, 
s. 257-267. 
59 Resmi Gazete, 27.09.2008, Sayı: 27010. 
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sözleşmesi karşılığında alt işveren(ler)e verilmesi şeklinde 

nitelendirilen taşeronlaşmaya ilişkin şu tanımlama yapılmıştır: 

“Bir işverenden, iş yerinde yürütülen mal veya hizmet üretimine 

ilişkin yardımcı işlerde veyaasıl işin bir bölümünde işletmenin ve 

işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işlerde iş 

alan, bu iş için görevlendirdiği işçilerini sadece bu işyerinde aldığı 

işte çalıştıran gerçek veya tüzel kişiyi yahut tüzel kişiliği olmayan 

kurum ve kuruluşlardır.” 

Çalışma yaşamında öne çıkan diğer sorunlar, örgütsüzlük, çocuk 

işçiler, mobbing, ayrımcılık, düşük ücret, zorunlu fazla mesai vb. 

şeklinde sıralanabilir. Özellikle kadınlar ve göçmenlerin de dahil 

olduğu dezavantajlı kesimlerin istihdam yetersizliği, ücret 

düşüklüğü, güvencesiz çalışma gibi temel sorunları çözüm 

beklemektedir60. 

2.1. İŞ KAZALARI VE TEMEL YAKLAŞIMLAR 

2.1.1. Tanım 

Türkiye’de çalışma yaşamındaki temel sorunlardan bir diğeri iş 

kazalarıdır. İş kazaları işyerinde veya iş esnasında meydana gelen ve 

bir yaralanmayla sonuçlanan kazaları kapsamaktadır61. 

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) iş kazasının tanımı, “Belirli bir 

zarara ya da yaralanmayaneden olan beklenmeyen ve önceden 

planlanmamış bir olay” şeklindedir. Türk hukuksisteminde iş kazası, 

6331sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 3. maddesinde 

“İşyerindeveya işin yürütümü nedeniyle meydana gelen, ölüme 

sebebiyet veren veya vücut bütünlüğünü ruhen ya da bedenen engelli 

hâle getiren olay” şeklinde tanımlanmaktadır62. Sigortalı 

olma,kazaya uğrama, uygun illiyet bağının bulunması gibi, 

 
60 Bu çalışmanın odak noktası iş kazaları olduğu için çalışma yaşamındaki diğer 
sorunlar (birbirlerine bağlı oldukları kabul edilmekle birlikte) detaylı analiz 

edilmemiştir. 
61 İş Kazaları ve İşe Bağlı Sağlık Problemleri Araştırma Sonuçları 2013, Türkiye 
İstatistik Kurumu (TÜİK), 

http://www.tuik.gov.tr/jsp/duyuru/upload/yayinrapor/2013_ISKAZALARI_VE_SAG

LIK_PROBLEMLERI_RAPORU.pdf, Erişim Tarihi; Şubat 2016. 
62 6331sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.6331.pdf , Erişim Tarihi; Şubat 2016. 

http://www.tuik.gov.tr/jsp/duyuru/upload/yayinrapor/2013_ISKAZALARI_VE_SAGLIK_PROBLEMLERI_RAPORU.pdf
http://www.tuik.gov.tr/jsp/duyuru/upload/yayinrapor/2013_ISKAZALARI_VE_SAGLIK_PROBLEMLERI_RAPORU.pdf
http://www.tuik.gov.tr/jsp/duyuru/upload/yayinrapor/2013_ISKAZALARI_VE_SAGLIK_PROBLEMLERI_RAPORU.pdf
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sigortalının bedence ve ruhça bir zarara uğraması gibi unsurlarla 

tanımlanan iş kazası, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık 

Sigortası Kanunu’nun 13. maddesinde ise şöyle yer almaktadır. 

“Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada, işveren tarafından 

yürütülmekte olan iş nedeniylesigortalı kendi adına ve hesabına 

bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş nedeniyle, bir işverene 

bağlı olarak çalışan sigortalının, görevli olarak işyeri dışında başka 

bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen 

zamanlarda, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci 

fıkrasının (a) bendi kapsamındaki emziren kadın sigortalının, iş 

mevzuatı gereğince çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda, 

sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş 

gelişi sırasında, meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan 

bedenen ya da ruhen engelli hale getiren olay63. 

2.1.2. Türkiye’de İş Kazaları Verileri ve Yaklaşımlara Kısa 

Bir Bakış 

İş kazaları ve işe bağlı fiziksel ve ruhsal sağlığı etkileyen meslek 

hastalıkları sadece Türkiye’ye özgü değil küresel boyutta yaşanan 

sorunlardan biridir. Ancak Türkiye ölümle sonuçlanan iş kazalarının 

en yüksek olduğu ülkelerden biridir. ILO verilerine göre dünyada 

yılda 2,3 milyondan fazla kişi iş kazası veya meslek hastalıkları 

nedeniyle hayatını kaybetmektedir. Her yıl 270 milyon iş kazasının 

gerçekleştiği dünyada her 15 saniyede bir işçi iş kazası veya meslek 

hastalığı nedeniyle yaşamını yitirmektedir64.  

Türkiye'de, iş kazaları ve meslek hastalıklarının gerçek boyutları 

tam olarak yansıtılamamaktadır. Türkiye’de iş kazalarına yönelik 

resmi veriler Sosyal Güvenlik Kurumu’nun istatistiklerine 

dayanmaktadır ancak gerek işyeri sağlık birimlerinde çözümlenen iş 

kazalarının Sosyal Güvenlik Kurumu’na yansımaması, gerekse olası 

teftiş çekinceleri nedeniyle işletmeler tarafından yansıtılmayan 

kazalar, kayıtlı işçilerin Sosyal Güvenlik Kurumu dışı resmi ya da 

 
635510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 
http://www.mevzuat.gov.tr/Metin1.Aspx?MevzuatKod=1.5.5510&MevzuatIliski=0&s
ourceXmlSearch=&Tur=1&Tertip=5&No=5510, Erişim Tarihi; Şubat 2016. 
64 “Safety and Healt at Work”, International Labour Organization, 
http://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/lang--en/index.htm, Erişim 

Tarihi; Şubat 2016. 

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin1.Aspx?MevzuatKod=1.5.5510&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=&Tur=1&Tertip=5&No=5510
http://www.mevzuat.gov.tr/Metin1.Aspx?MevzuatKod=1.5.5510&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=&Tur=1&Tertip=5&No=5510
http://www.mevzuat.gov.tr/Metin1.Aspx?MevzuatKod=1.5.5510&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=&Tur=1&Tertip=5&No=5510
http://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/lang--en/index.htm
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özel sağlık kuruluşlarında bildirimsiz müdahalelerin yapılması 

dikkate alındığında, iş kazalarına ait “reel” tabloyu bilebilmek 

olanaklı değildir65. SGK’nın Yıllık İstatistikleri’ne yansıyan 2014 

yılının iş kazası ve meslek hastalıkları verileri şöyledir: 193 bin 192 

erkek sigortalı, 28 bin 174 kadın sigortalı olmak üzere toplam 221 

bin 366 kişi iş kazasına, 470 erkek, 24 kadın toplam 494 işçi meslek 

hastalığı maruz kalmıştır66. 

SGK’nın yanı sıra iş kazası ve meslek hastalıklarına yönelik 

istatistiki veriler İşçi Sağlığı ve İşçi Güvenliği Meclisi (İSİG) 

tarafından da açıklanmaktadır. İSİG’in yazılı, görsel, dijital basından 

takibi ve emek-meslek örgütlerinden gelen bilgiler ile işçiler, işçi 

yakınlarının bildirimleri kapsamında hazırlanan rapora göre son 3 

yılda sadece iş kazalarında en az 4 bin 851 kişi yaşamını yitirmiştir. 

2015 yılında yaşamını yitiren 1730 emekçinin 1486’sı işçi, memur 

statüsünde çalışan ücretlilerden; 197’si çiftçilerden/küçük toprak 

sahiplerinden ve 47’si esnaflardan olmak üzere, 244’ü kendi nam ve 

hesabına çalışanlardan oluşmuştur. 

 

 

Şekil 1: İş Kazalarının Yıllara Göre Dağılımı (İSİG) 

 
65“İş Kazaları ve Türkiye”, Türk Tabipler Birliği, 
http://www.ttb.org.tr/kol/is/index.php?option=com_content&task=view&id=76&Itemi
d=4, Erişim Tarihi; Şubat 2016. 
66T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu 2014 Yıllık İstatistikleri, 
http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/tr/kurumsal/istatistikler/sgk_istatistik_yilliklari/, 

Erişim Tarihi; Şubat 2016. 

http://www.ttb.org.tr/kol/is/index.php?option=com_content&task=view&id=76&Itemid=4
http://www.ttb.org.tr/kol/is/index.php?option=com_content&task=view&id=76&Itemid=4
http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/tr/kurumsal/istatistikler/sgk_istatistik_yilliklari/
http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/tr/kurumsal/istatistikler/sgk_istatistik_yilliklari/
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İş kazalarının “iş cinayeti” olarak nitelendirildiği raporda 

demografik bilgiler ve sektörel analizler de yer almaktadır. Rapora 

göre, erkek işçi ölüm oranı kadınlara oranla daha yüksektir. 2015 

yılı verilerine göre, iş kazası sonucu 120 kadın işçi ve 1610 erkek 

işçi yaşamını yitirmiştir. İş kazalarında hayatını kaybedenlerin yaş 

gruplarına göre dağılımı işe şöyledir: 14 yaş ve altında 18 çocuk işçi; 

15-17 yaş arasında 45 çocuk/genç işçi; 18-27 yaş arasında 275 işçi; 

28- 50 yaş arasında 800 işçi; 51 yaş ve üstünde 444 işçi; yaşı tespit 

edilemeyen 148 işçi. İş kazalarının sektörel dağılımına bakıldığında 

ise inşaat, tarım, madencilik, metal gibi sektörlerin ön plana çıktığı 

görülmektedir. Rapora göre İnşaat, Yol işkolunda 426 işçi; Tarım, 

Orman işkolunda 405 emekçi; Taşımacılık işkolunda 236 işçi; 

Ticaret, Büro, Eğitim, Sinema işkolunda 101 emekçi; Belediye, 

Genel İşler işkolunda 93 işçi; Madencilik işkolunda 67 işçi; Metal 

işkolunda 61 işçi; Enerji işkolunda 47 işçi; Gıda, Şeker işkolunda 41 

işçi; Savunma, Güvenlik işkolunda 36 işçi; İşkolu belirlenemeye 34 

işçi; Konaklama, Eğlence işkolunda 33 işçi; Sağlık, Sosyal 

Hizmetler işkolunda 30 işçi; Petro-Kimya, Lastik işkolunda 26 işçi; 

Gemi, Tersane, Deniz, Liman işkolunda 25 işçi; Çimento, Toprak, 

Cam işkolunda 22 işçi; Ağaç, Kağıt işkolunda 17 işçi; Tekstil, Deri 

işkolunda 12 işçi; İletişim işkolunda 9 işçi; Basın, Gazetecilik 

işkolunda 6 işçi; Banka, Finans, Sigorta işkolunda 3 işçi hayatını 

kaybetmiştir. İSİG’in raporu sadece iş kazalarında hayatını 

kaybedenlerin sayısal verilerini göstermekle kalmayıp, aslında daha 

önce yukarıda belirttiğimiz çalışma yaşamındaki diğer sorunların da 

işaretini vermektedir. Özellikle çocuk işçilik, eşitsizlik, kadın 

istihdamının yetersizliği sorunları bu raporda izlerini taşımaktadır. 

2.1.3. İş Kazalarının Nedenlerine Dair Yaklaşımlar 

İşçi sağlığı ve güvenliğini doğrudan etkileyen iş kazalarının 

nedenlerine ilişkin kapsamlı analizlerde küresel ekonomik 

politikaların çalışma yaşamına doğrudan etkisi üzerinde 

durulmaktadır. Küresel düzende ağır ve tehlikeli işler başta olmak 

üzere, üretim merkez ülkelerden çevre ülkelere kaymaktadır. Merkez 

ülkelerde güvenceli çalışan işgücü ağırlıklı olarak araştırma 

geliştirme, pazarlama faaliyetlerinde çalışırken, üretimin ağır ve 

tehlikeli olan tarafı çevre ülkelerde güvencesiz, düşük ücretli, ağır ve 

uzun süreli işlerde çalışan işçiler tarafından yerine getirilmektedir. 

Uluslararası firmaların ağ işletmelerinde olumsuz koşullarda çalışma 



152 

 

(fiziksel, ekonomik, psikolojik ve kültürel açıdan), yaygın enformel 

sektör ve yetersiz iş denetimi, çalışanların eğitim seviyesinin 

yetersizliği, iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ile ilgili alt yapının 

yetersizliği, iş kazası ve meslek hastalıkları ile ilgili sosyal güvenlik 

sistemlerinin yetersizliği, iş kazaları ve meslek hastalıkları sayının 

artmasına neden olmaktadır67. 

İş kazalarını küresel ekonomik politikalardan bağımsız, 

“işyerlerinde oluşan risklere karşı gerekli tedbirlerin alınmaması 

veya bireysel eksiklik ve hatalardan kaynaklanan zarar” şeklinde 

tanımlayan yaklaşımlar da bulunmaktadır. Özellikle işveren 

perspektifinden ileri sürülen bu yaklaşım, dikkat eksikliği, yeterli 

önlemi almama gibi nedenleri göstererek iş kazalarından işçiyi 

sorumlu tutmaktadır. Bu yaklaşıma göre; iş kazaları işçiler 

kendilerine aşırı güven duyarak kişisel koruyucu araçları 

kullanmamalarından ve dikkatsiz davranışlarda bulunmalarından 

kaynaklanmaktadır68. Dolayısıyla iş kazalarının azaltılması veya 

tamamen ortadan kaldırılması için işçilere sorumluluk 

yüklemektedir. Bireysel eğitimler ve önlemlerle iş kazalarının 

gerçekleşmeyeceği savunulmaktadır. Ancak belirtmek gerekir ki, bu 

yaklaşımların, uluslararası ölçekte kabul görmediği, gerek işçi 

gerekse işveren cephelerinden yayınlanan raporlarda ve ILO 

belgelerinde ortaya konulmaktadır. Aynı şekilde, ulusal ölçekli 

genel düzenleyici belgelerde de (örneğin; İş Kanunu, SSGSSK ve 

6331sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu) işverenin sorumluluğu 

birincil sorumluluk olarak düzenlenmekte, ispat külfeti yer 

değiştirilmek suretiyle, iş kazalarında işverenin sorumlu olduğuna 

dair bir karine oluşturulmaktadır. Belirtilen ulusal düzenlemelerde 

gözleneceği üzere, ülkedeki kayıtlı dışılık ve çalışma mevzuatın 

ayıkırı işveren uygulamalarının çoğunluğu dikkate alındığında 

işçilerin iş kazalarında tek başlarına bireysel olarak sorumlu 

olduklarını ileri sürmek nesnellik ve bilimsellikten uzak bir yorum 

olarak göze çarpmaktadır. İşçinin eğitimsizliğinin iş kazalarının 

 
67 Oğuz Karadeniz, “Dünya’da ve Türkiye’de İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları 

ve Sosyal KorumaYetersizliği”, Çalışma ve Toplum Dergisi, Sayı 3, 2012, s.15, 23. 
68 Baskıya Çimento Müstahsilleri İşverenleri Sendikası tarafından hazırlanan “İş 

Kazalarının Önlenmesi İçin İşyerinde Koruma ve Güvenlik” başlıklı raporda yer 
almıştır. http://tuisag.com/wp-content/uploads/%C4%B0%C5%9Fyerinde-Koruma-

Ve-G%C3%BCvenlik.pdf , Erişim Tarihi; Şubat 2015. 

http://tuisag.com/wp-content/uploads/%C4%B0%C5%9Fyerinde-Koruma-Ve-G%C3%BCvenlik.pdf
http://tuisag.com/wp-content/uploads/%C4%B0%C5%9Fyerinde-Koruma-Ve-G%C3%BCvenlik.pdf
http://tuisag.com/wp-content/uploads/%C4%B0%C5%9Fyerinde-Koruma-Ve-G%C3%BCvenlik.pdf
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yegane nedeni olduğuna dair anılan yaklaşımlar uygulama gerçekliği 

ile de örtüşmemektedir. 

Türkiye çalışma süreleri istatistikleri dikkate alındığında, işçilerin 

belirtilen işçi sağlığı ve güvenliği önlemlerine tam olarak uysalar 

dahi çalışma sürelerinin uzunluğu ve dinlenme sürelerine riayet 

edilmemesi halleri ile kayıt dışı istihdamın doğrudan etkisi olan 

güvenliksiz çalışma; iş kazalarının nedenlerinin ekonomi politikaları 

ve kar maksimizasyonu için işçilerin çalışma ve dinlenme sürelerine 

riayet edilmeyen uygulamalar dışındaki tüm sebeplerin talileştiğini 

göstermektedir. Etkin bir denetim mekanizmasının bulunmaması, 

fazla çalışmaların aşırılığı, hafta tatili ve yıllık ücretli izin 

dinlenmeleri ile ara dinlenme sürelerinin bölünmezliği ilkelerine 

riayet edilmediği sürece işçide meydana gelecek yorgunluk ve 

dikkat eksikliklerinin iş kazalarının önlenmesini imkânsız kılacak 

olgular olduğu açıktır. 

2.1.4. İş kazalarında İşverenin Yükümlülükleri 

İş kazalarının nedenlerine ilişkin yaklaşımlar yukarıda kısaca 

aktarıldığı üzere farklılık gösterse de, gerekli tedbirlerin alınması ve 

işçi sağlığı ve güvenliğinin kapsamlı politikalarla korunması 

gerektiği yadsınamaz. Uluslararası Çalışma Örgütü’nün 2009 yılında 

yürürlüğe giren 187 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliğini Geliştirme 

Çerçeve Sözleşmesi devletlere önemli bir rol atfetmektedir. 

Sözleşmeye göre, her üye, ulusal bir politika belirleyerek, güvenli ve 

sağlıklı bir çalışma ortamı geliştirecek, işçilerin güvenli ve sağlıklı 

bir çalışma ortamı hakkını, ilgili her seviyede geliştirecek ve 

ilerletecek, ulusal politikasını belirlerken, ulusal şartların ve 

uygulamanın ışığında ve en fazla temsil kabiliyetine sahip işveren ve 

işçi kuruluşlarına danışarak, iş risklerini ya da tehlikelerini 

değerlendirmek; iş riskleri ya da tehlikeleri ile kaynağında mücadele 

edecek, bilgilendirme, danışma ve eğitimi içeren ulusal önleyici 

güvenlik ve sağlık kültürünü oluşturmak gibi temel ilkeleri 

geliştirecektir69. 

 

 
69 187 No'lu İş Sağlığı ve Güvenliğini Geliştirme Çerçeve Sözleşmesi, ILO Ankara, 
http://www.ilo.org/ankara/conventions-ratified-by-turkey/WCMS_377312/lang--

tr/index.htm, Erişim Tarihi; Şubat 2016. 

http://www.ilo.org/ankara/conventions-ratified-by-turkey/WCMS_377312/lang--tr/index.htm
http://www.ilo.org/ankara/conventions-ratified-by-turkey/WCMS_377312/lang--tr/index.htm
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Denetim ve koruma politikalarının yanı sıra, işletme yönetimleri de 

işçi sağlığı ve güvenliği konusunda önemli bir rol üstlenmek 

durumundadır. Yaşam hakkı ile eş değerde olan iş sağlığı ve 

güvenliği konusunda işverenlerin sorumluluk alanları İş Kanunu gibi 

yasal mevzuatlarla da tanımlanmıştır. İşverenler işyerinde iş sağlığı 

ve güvenliği önlemlerine uyulup uyulmadığını denetlemek, işçilere 

karşı karşıya bulundukları mesleki riskler, alınması gereken 

tedbirler, yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek ve 

gerekli iş sağlığı ve güvenliği eğitimini vermek zorundadır70. 

İşverenler etkin bir iş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminin 

geliştirilmesi ve sürdürülebilir olması ve gerekli kaynakları 

sağlanması, işyerinde sağlık ve güvenlik tehlike ve risklerinin 

belirlenmesi, risklere karşı yürütülecek her türlü koruyucu, önleyici 

ve düzeltici faaliyeti kapsayacak şekilde, çalışma ortamı gözetimi 

konusunda rehberlik yapılması, çalışanların sağlığını korumak ve 

geliştirmek amacı ile yapılacak sağlık gözetiminin uygulanması, iş 

sağlığı ve güvenliği kültürünün güçlendirilmesi amacıyla çalışanlara 

iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin verilmesi, işyerinde kaza, 

yangın, doğal afet ve bunun gibi acil müdahale gerektiren 

durumların belirlenmesi, acil durum planının hazırlanması, 

ilkyardım ve acil müdahale bakımından yapılması gereken 

uygulamaların organizasyonu ile ilgili diğer birim, kurum ve 

kuruluşlarla işbirliği yapılmasından sorumludur71. 

3. MEDYADA İŞ KAZALARININ TEMSİLİ 

İş kazalarının ele alınış ve değerlendirme biçiminin yansımasının 

bulunduğu alanlardan biri medyadır. Medya, bilgi ve haberlerin 

topluma sunulması, toplumsal bilinç ve farkındalık düzeyinin 

arttırılması açısından önemli bir mecradır. Liberal teori kapsamında 

değerlendirildiğinde medya, halkın birer vatandaş olarak haklarını 

kullanabilmeleri için gerekli olan enformasyonu sağlamaktadır. 

Vatandaşlar medya aracılığıyla olayların yorumlanmasına 

katılabilmekte, toplumun gelişimini ve siyasal tercihleri etkileyen 

 
70 A. Hakim Çelik, İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku, Murathan Yayınevi, 10. Baskı, 

2012, s.82. 
71 İş Sağlığı ve Güvenliğini Doğru Anlamak ve Uygulamak, İş Dünyası ve 

Sürdürülebilir Kalkınma Derneği Yayınları, İstanbul, 2015, s.13. 
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tutumlar edinebilmekte ve eylemlerde bulunabilmektedir72. Bu 

açıdan bakıldığında enformasyon ve bilgi kaynağı olarak görülen 

medyanın iş kazalarına yönelik yaklaşımı, toplumun bakış açısını 

etkileyecek veya belirleyebilecek niteliktedir. İşçi sağlığı ve 

güvenliğini doğrudan etkileyen iş kazalarının medyada temsil 

biçimi, izleyici/okurun yaklaşımını ve tutumunu belirleyecek güce 

sahip olabilmektedir. Haberlerin yansıtılış şekli ile cümlelerin 

kurulma biçiminin okuyucuda olayın neden-sonuç ilişkisine dair 

çıkarımlarını değiştirdiği ve edilgen ifadeler kullanıldığında, 

sorumluluğun mağdurlara yüklendiğine dair araştırmalar 

bulunmaktadır73. 

Topluma doğru ve objektif bilgi sunma ve kamuoyu adına denetim 

ve eleştiride bulunma misyonu yüklenen medyanın, iş kazaları 

konusundaki yaklaşımı sorunları barındırmaktadır. İş kazalarına 

ilişkin haberler medyada arka plan ve bağlamdan kopuk, sadece 

dramatik unsurları ön plana çıkartılarak sınırlı oranda 

yansıtılmaktadır. Medyanın ve özelde ana akım medyanın iş 

kazalarına yönelik yaklaşımındaki sorunlar çeşitli araştırmalarla 

ortaya konulmaktadır. Örneğin, Sungur ve Kılıç’ın internet medyası 

üzerinden yaptığı araştırmada iş kazalarının ana akım medyadaki 

temsil biçimine ilişkin çarpıcı sonuçlar elde edilmiştir. Ülke 

genelinde meydana gelen iş kazaları, haber değeri görülmediği veya 

editoryal tercih vb. nedenlerle iş kazalarının sayısına paralel olarak 

haberleştirilmemektedir. Araştırmaya göre, sadece “felaket” 

seviyesinde değerlendirilen kazalar belirli periyotta ana akım 

medyada yer alabilmiştir. İnşaat sektörü gibi sektörlerde gerçekleşen 

iş kazaları ölümle sonuçlandığı halde yine ana akım medyada hiç yer 

almadığı belirlenmiştir. Haberlerin kurgusu, haber unsurlarının yer 

alış biçimi ve iş kazalarının sorumlularına yönelik atıf biçimi de 

dikkat çekicidir. Sungur ve Kılıç’ın araştırmasında, ana akım 

medyanın haberlerde iş kazalarında sorumluların belirsizliğine atıf 

yaptığı, haber unsurlarına tam yer verilmediği veya öne 

 
72 Knut Lundby, Helge Ronning, Medya Kültür İletişim: Medya Kültürü 
Aracılığıyla Modernliğin Yorumlanışı, Nilgün Gürkan (çev), Süleyman İrvan (der), 
Medya Kültür ve Siyaset, Ark Kitapları Bilim Sanat Yayınları, Ankara, 1997, s.27. 
73 Elif Sungur, Nevin Kılıç, “İş Kazası Haberlerinin Medyada Temsili: Sorumluluk 
Atıflarına İlişkin Bir  

Analiz”,file:///C:/Users/B%C4%B0M/Desktop/Is_Kazasi_Haberlerinin_Medyada_Te
msili_S%20(3).pdf, Erişim Tarihi; Nisan 2016. 
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çıkarılmadığı, olaylardan etkilenen taraflarının görüşlerine yeterli 

yer verilmediği, kazalarla ilgili özellikle vali, bakan, kurum yetkilisi 

gibi resmi kaynaklardan demeçler alındığı tespit edilmiştir74. 

3.1. KAMU SPOTLARI 

Bu çalışma iş kazalarının medyada nasıl temsil edildiğinden 

hareketle kamu spotlarını merkeze almıştır. Örneklem olarak 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan iki 

kamu spotu incelenmektedir. Ayrıca, Kanada’da hazırlanan benzer 

içerikteki kamu spotlarıyla karşılaştırma yapılarak analiz 

edilmektedir. Kamu spotu kavramı Türkiye’de ilk olarak 2011 tarihli 

Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında 

Kanun’da kullanılmıştır. RTÜK’ün 2012 tarihinde yürürlüğe giren 

yönergesinde kamu spotu “kamu kurum ve kuruluşları ile dernek ve 

vakıf gibi sivil toplum kuruluşlarınca hazırlanan veya hazırlatılan ve 

üst kurul tarafından yayınlanmasında kamu yararı olduğuna karar 

verilen bilgilendirici ve eğitici nitelikteki film ve sesler ile alt 

bantlar” olarak tanımlanmıştır75. 

Televizyon ve radyoların kamu spotlarına yer vermesi yasal bir 

zorunluluktur. İlgili yönergede video formatında hazırlanan kamu 

spotları 45, ses bandı ise 10 saniye ile sınırlandırılırken, spotların 

geçerlilik süresi 6 aydır. Kamu spotlarının televizyon ya da radyoda 

yayınlanabilmesi için öncelikle RTÜK’ün onayından geçmesi 

gerekmektedir ancak yasada yapılan bir değişiklikle Sağlık 

Bakanlığı bu mevzuatın dışında bırakılmıştır. RTÜK resmi internet 

sitesinde güncel kamu spotlarını içeren bir bölüm bulunmaktadır. 

Reklamcılık faaliyetler içinde değerlendirilen kamu spotlarının ticari 

reklamlardan farkı, gizli ya da açık herhangi ticari iletişime yer 

verilmemesi, ücretsiz olarak yayınlanması ve kanalda yayınlanan 

diğer reklam sürelerinin içerisinde değerlendirilmemesidir. Bir diğer 

ifadeyle kamu spotlarının amacı toplumu uyarmak ve bireylerde 

sosyal bilinç arttırmaktır. Son yıllarda özellikle bu makalenin de 

konusunu oluşturan iş kazaları, sigara gibi zararlı alışkanlıklar, 

toplumsal cinsiyet, eğitim ve organ bağışı gibi konularda kamu 

spotlarının arttığı görülmektedir. 

 
74 Sungur, Kılıç, a.g.e. 
75 Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, “Kamu Spotları ve Zorunlu Yayınlar”, 

http://www.rtuk.org.tr/Home/solmenu/25#, Erişim Tarihi; Nisan 2016. 

http://www.rtuk.org.tr/Home/SolMenu/25
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Medya takip merkezi Interpress’in verilerine göre, 2013 yılının Ocak 

ve Ağustos arasındaki altı aylık dönemde 84 bin 145 kamu spotu 

yayınlanmıştır. Aynı araştırmaya göre 40 ulusal ve yerel kanalda 

günde 200 kamu spotu yayınlanmıştır. En çok kamu spotu 

yayınlayan kurum Sağlık Bakanlığı olurken, bunu Gıda Tarım ve 

Hayvancılık Bakanlığı takip etmektedir76. Kamu spotlarının son 

yıllarda sayısının giderek artması bazı eleştirileri de beraberinde 

getirmektedir. En beğenilen kamu spotunu belirlemek için yapılan 

bir araştırmaya katılanların %53’ü spotları yaratıcı olarak 

değerlendirirken, katılımcıların % 63’ü kamu spotlarının içeriğini 

etkili bulduğunu ve toplumu yönlendirdiğini ifade etmiştir. En 

beğenilen kamu spotu % 38’le sigara bırakma spotu olurken, ikinci 

spot, % 10 ile Sağlık Bakanlığı’nın randevulu hasta spotu olmuştur. 

Obeziteyi engelleme %9 ile üçüncü sırada yer almıştır. Sıklıkla 

yaratıcılıktan uzak ve işlevsiz olarak nitelendirilen kamu spotları, 

uzmanlar tarafından da toplumu korkutarak hizaya getirme aracı 

olduğu için eleştirilmektedir. Spotlara getirilen bir diğer eleştiri de 

toplumdaki çoğulculuğu yansıtmadığı ve iktidar propagandasının 

yapılmasıdır. Spotlarda siyasi aktörlerin yer alması spotları 

propagandaya açık mecralara dönüştürmektedir. Her ne kadar 

RTÜK tarafından Kamu Spotları yönergesine “Kamu spotlarında 

siyasi parti logolarına ve siyasi figürlere yer verilemez” ibaresi 

eklenmiş olsa da cumhurbaşkanı ve başbakanın kamu spotlarında 

yer almalarında herhangi bir engel bulunmamaktadır77. Daha önceki 

yıllarda zorunlu yayınlar kategorisindeki kamu spotları izlenme 

oranı en düşük saatlerde yayınlanırken, bugün prime time dahil 

olmak üzere günün her saatinde yer almaktadır. Yaklaşık 40 ulusal 

kanalda günde yaklaşık 250 kamu spotu yayınlanmaktadır. 

Kamu spotlarının görünürlüğünün artmasının ve dolayısıyla daha 

geniş bir kitleye ulaşmasının arzu edilen davranış değişikliğini 

oluşmasını güçlendireceği tezine karşı, bu yayınların çoğulcu 

demokratik ilkelere zarar verdiğini düşünenler de bulunmaktadır. 

Bireyler tarafından oluşturulan devlet yerine, devlet tarafından var 

 
76 XSIGHTS, “En Beğenilen Kamu Spotları”, http://xsights.co.uk/wp-
content/uploads/2013/11/En-Be%C4%9Fenilen-Kamu-Spotlar%C4%B1.pdf, Erişim 

Tarihi; Nisan 2016. 
77“Yasak Cumhurbaşkanı ve Başbakanı Kapsamıyor”, 
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/diger/399678/Yasak_Cumhurbaskani_ve_Basba
kani_kapsamiyor.html Erişim Tarihi; Nisan 2016. 

http://xsights.co.uk/wp-content/uploads/2013/11/En-Be%C4%9Fenilen-Kamu-Spotlar%C4%B1.pdf
http://xsights.co.uk/wp-content/uploads/2013/11/En-Be%C4%9Fenilen-Kamu-Spotlar%C4%B1.pdf
http://xsights.co.uk/wp-content/uploads/2013/11/En-Be%C4%9Fenilen-Kamu-Spotlar%C4%B1.pdf
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/diger/399678/Yasak_Cumhurbaskani_ve_Basbakani_kapsamiyor.html
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/diger/399678/Yasak_Cumhurbaskani_ve_Basbakani_kapsamiyor.html
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edilen devlet mesajının sıklıkla verildiği kamu spotlarında bir 

taraftan hükümetin icraat ve başarıları anlatılırken, diğer yandan da 

yoksul insanlara yardım etme sorumluluğunu bireye yükleyerek, 

sosyal devlet ilkesini yıkmaktadır78. 

Kamu spotlarını “ideolojik aygıtlara düşülen dipnot” olarak 

tanımlayan Ekici, bunların hayatın her alanında yer bulabilecek ve 

gerektiğinde etkili bir silah olarak kullanılabilecek kitle kontrol 

araçları olduğunun altını çizmektedir. Dolayısıyla kamu spotlarının 

çok daha fazla alanda sorgulanması ve iktidarların görüşüyle 

sınırlandırılmaması gerekmektedir79. 

Türkiye’deki kamu spotlarının tarihçesine bakıldığında, kamu 

hizmeti yayıncılığı modelini benimseyen TRT’nin tek kanal olduğu 

1980-1990 yılları arasında bazı kamu spotlarının yayınlandığı 

görülmektedir. Bu videoların daha çok kamuyu bilinçlendirmek için 

televizyon skeçleri formatında hazırlandığı ve güncel kamu 

spotlarıyla karşılaştırıldığında daha uzun ve eğlendirici bir içeriğe 

sahip olduğu görülmektedir. Bugün olduğu gibi geçmiş yıllarda da 

konuya daha dikkat çekmek için kamu tarafından tanınan ünlü 

kişilerin spotlarda rol aldığı dikkat çekmektedir. Turgut Özal’ın 

iktidarı döneminde KDV’nin ülke kalkınması için önemini anlatan 

ve “bir alışveriş bir fiş” sloganıyla vatandaşların alışveriş yaptıktan 

sonra fiş alarak devletin ekonomisine katkı bulunacağı ve 

karşılığında daha iyi hizmet alacaklarına vurgu yapan video, 

Türkiye’deki ilk kamu spotu olarak kabul edilebilir. Yine aynı 

dönemde “Bay Yanlış, Doğru Ahmet” skeçleri, topluma sorumluluk 

sahibi yurttaş olmayı aşılayan kamu spotları olarak yayınlanmıştır. 

90’lı yıllarda içeriğini çevre kirliliği, kamu malına zarar verme, 

alkollü araç kullanma gibi konuların oluşturduğu “Dikkat” isimli 

eğitici programların hazırlandığı ve mesajın sadece bu davranışları 

gerçekleştirmeme değil, bunları yapan kişilerin de toplumun diğer 

bireyleri tarafından uyarılması gerekliliğine vurgu yapıldığı 

görülmektedir. 90’lı yıllar Türkiye’de özel radyo ve 

 
78 “Kamu spotlarının kısa tarihçesi: 'Devlet baba' algısı yeniden kurulurken…”, 
http://haber.sol.org.tr/medya/kamu-spotlarinin-kisa-tarihcesi-devlet-baba-algisi-

yeniden-kurulurken-haberi-76325, Erişim Tarihi; Nisan 2016. 
79 İlker Ekici, “İdeolojik Aygıtlara Dipnot: Kamu Spotları”, 
https://www.academia.edu/5285975/%C4%B0deolojik_Ayg%C4%B1tlara_Dipnot_K

amu_Spotlar%C4%B1, Erişim Tarihi; Nisan 2016. 

http://haber.sol.org.tr/medya/kamu-spotlarinin-kisa-tarihcesi-devlet-baba-algisi-yeniden-kurulurken-haberi-
http://haber.sol.org.tr/medya/kamu-spotlarinin-kisa-tarihcesi-devlet-baba-algisi-yeniden-kurulurken-haberi-
http://haber.sol.org.tr/medya/kamu-spotlarinin-kisa-tarihcesi-devlet-baba-algisi-yeniden-kurulurken-haberi-76325
https://www.academia.edu/5285975/%C4%B0deolojik_Ayg%C4%B1tlara_Dipnot_Kamu_Spotlar%C4%B1
https://www.academia.edu/5285975/%C4%B0deolojik_Ayg%C4%B1tlara_Dipnot_Kamu_Spotlar%C4%B1
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televizyonlarının ortaya çıktığı ve sayısının hızla arttığı bir 

dönemdir. Dolayısıyla rekabet ve izlenme kaygısı TRT’nin eğitici 

programlarının azalmasına neden olmuştur ancak özel kanallarla 

birlikte kamu spotlarının görünürlüğü de artmıştır. Örneğin 90’lı 

yıllarla birlikte özel araç kullanımının artmasıyla çoğalan trafik 

kazaları, aşırı hız ve alkollü araba kullanmanın tehlikelerine dikkat 

çekmek için hazırlanan “İçinizdeki trafik canavarınıdurdurun” 

temalı kamu spotunun uzunca bir süre TRT ve özel kanallarda 

yayınlanmasını sağlamıştır. 

ABD’de kamu spotlarıyla ilgili en önemli kuruluş Ad Council’dir. 

1941 yılında, ABD’nin II. Dünya Savaşına katılmasını takiben 

kurulan konsey, savaşa destek olmak amacıyla ödemeli bonoların 

halka satış kampanyası ile faaliyetlerine başlamıştır. Eğitim, cinsel 

istismar, sağlık, ev içi şiddet gibi kamuyu ilgilendiren pek çok 

konuda yayıncılık yapan kuruluşun resmi internet sitesinde kuruma 

ekonomik katkıda bulunan kuruluşların isimleri ve yıllık bütçeye ve 

harcamalara şeffaf bir şekilde yer verildiği görülmektedir80. Kamu 

spotlarının da ticari reklamlar gibi hazırlanması gerektiğini ancak 

bunun daha zor olduğunun altını çizen Goodwill, ticari reklamcılık 

da amacın daha fazla tüketiciye ulaşarak daha fazla ürün satmak 

olduğunu ancak kamu spotlarında toplumun tutum ve davranışlarının 

olumlu yönde değiştirmenin hedeflendiği için daha zor bir 

pazarlama faaliyeti olduğunu belirtmektedir. Sosyal pazarlama 

faaliyetleri içinde değerlendirilen kamu spotlarının hazırlanmasında 

en önemli ancak en çok ihmal edilen konu kampanya öncesi 

araştırmadır. Kampanyayı planlayan kişi ya da kuruluşlar öncelikle 

problemi tespit etmeli ve hedef kitlenin demografik ve psikografik 

özelliklerini öğrenmeye çalışmalıdır. Bu ön çalışma yapılmadan 

oluşturulan bir kamu spotu amacına ulaşamayacaktır. Goodwill 

ayrıca her kitle iletişim aracının kamuya ulaşmada güçlü ve güçsüz 

yanları olduğundan yola çıkarak farklı medyalarda yer almanın 

mesajı güçlendireceğini vurgulamaktadır81. 

 

 
80 “OurCampaigns”, www. adcouncil.org, Erişim Tarihi; Nisan 2016. 
81 Bill Goodwıll, “EffectivePublic Service Ad Campaigns”, 
http://www.psaresearch.com/images/public_service_ad.pdf, Erişim Tarihi; Nisan 

2016. 
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Türkiye’de kamu spotları üzerine yapılan güncel çalışmalara 

bakıldığında, araştırmaların sigara karşıtı kamu spotları ve özellikle 

spotların hedef kitlenin tutumuna yönelik etki çalışmaları olduğu 

dikkati çekmektedir. Örneğin kamu spotlarının, sigaraya yönelik 

bilgi, beklenti, tutum ve duyarlılığın sigara bırakma ya da azaltma 

niyeti üzerindeki etkilerini ve etki eden faktörlerin belirlenmesine 

yönelik bir araştırma, sigara bırakma isteği üzerinde en önemli 

etkiye sahip olan değişkenin sigaranın sonuçlarına yönelik beklenti 

olduğunu göstermiştir. Sigara kullanımına yönelik bireylerin 

geliştirdiği olumsuz tutum ikinci önemli değişken olurken, kamu 

spotları son sırada etkili olan değişkendir. Bireyler her ne kadar 

spotları bilgi sağlayan bir unsur olarak görseler de gerek anlatım 

biçimi gerekse görsel içerik sebebiyle spotlar başarısız ve uygunsuz 

olarak nitelendirilmektedir82. Yaman ve Göçkan tarafından 2014 

yılında yapılan ve sigara karşıtı kamu spotlarının, sigara kullanıcıları 

üzerindeki etkisini ölçmeyi amaçlayan başka bir çalışmanın 

sonuçlarına göre sigara kullanım alışkanlığı daha yüksek olan genç 

nüfusun sigara ile ilgili kamu spotlarından diğer yaş gruplarına göre 

daha rahatsız oldukları saptanmıştır. Cinsiyete ilişkin sonuçlar kadın 

katılımcıların kamu spotlarına daha sıcak baktığını gösterirken, 

reklam izleme sıklığı arttıkça, kişilerin kamu spotlarının etkili 

olmadığına yönelik düşüncelerinin de aynı oranda arttığı sonucuna 

varılmıştır83. 

3.2. TÜRKİYE’DE YAYINLANAN KAMU SPOTU 

ANALİZLERİ 

3.2.1. Yöntem 

Çalışmada yöntem olarak eleştirel söylem analizi kullanılarak, iş 

sağlığı ve güvenliğini içeren kamu spotları çözümlenmektedir. 

Söylem, farklı kuramsal yaklaşımlarda farklı açıklamalar getirilerek 

açıklanmaya çalışılan bir kavramdır. Bazı kuramcılar söylemi sadece 

konuşma eylemi ile sınırlandırırken, bazı araştırmacılar yazma 

 
82 Uğur Güllülü, Bahar Türk, “Kamu Spotlarının Sigara Bırakma/Azaltma Niyeti 
Üzerine Etkileri”, http://pazarlama.org.tr/dergi/yonetim/icerik/makaleler/102-

published.pdf, Erişim Tarihi; Nisan 2016. 
83 Fikret Yaman, İhsan Gökçan, “Kamu Spotu Reklamlarının Sigara Kullanıcıları 
Üzerindeki Etkisi: Afyonkarahisar İlinde Bir Uygulama”, KAÜ İİBF Dergisi, 2015, 

C.VI, No: 11, s.53-67 

http://pazarlama.org.tr/dergi/yonetim/icerik/makaleler/102-published.pdf
http://pazarlama.org.tr/dergi/yonetim/icerik/makaleler/102-published.pdf
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eylemini de içine alacak şekilde kavramsallaştırmaktadır. Diğer 

yandan söylem sadece iletinin içeriğini değil, iletinin tüm 

boyutlarını (onu dile getireni, ileti sahibinin otoritesini, alıcıyı ve 

amacını) kapsamaktadır84. 

Son yıllarda nitel araştırmalarda öne çıkan söylem analizi en basit 

tanımı ile dili inceleyen bir araştırma yöntemidir. Sözen, söylem 

analizini, metinlerdeki söylemleri yeniden üretme, değiştirme, 

dönüştürme ya da mevcut söylemlerin özelliklerini açığa çıkaran bir 

yöntem olarak tanımlar85. Dilbilim, edebiyat, iletişim ve felsefe gibi 

farklı disiplinlerden beslenen söylem analizinde bilimsel bir 

nesnellik söz konusu değildir çünkü aynı çalışma için bile 

araştırmacılar farklı bakış açıları geliştirip, çok farklı yargılara 

varabilirler. 

3.2.2. Ofiste İş Kazası Kamu Spotu Analizi 

İş kazalarını temel alan, işçi sağlığı ve güvenliği konulu kamu spotu, 

bir ofiste yer alan bir kadın işçinin konuşması ile başlamaktadır. 

İşçinin ismi veya firma bilgisi hiçbir şekilde kamu spotunda yer 

almamaktadır. Böylece yaşanan olay veya olayın kahramanı 

anonimleştirilmektedir. Takım elbiseli ve bakımlı genç bir 

görünüme sahip olan kadın işçi, doğrudan kameraya bakarak 

konuşmasını yapmaktadır. İşçinin kameraya bakarak konuşması ile 

izleyiciyi filme dahil edilmektedir. Sahnedeki kişilerin doğrudan 

kamera merceğine bakmaları ile oyuncu – izleyici arasında göz göze 

gelme ilişkisi sağlandığından izleyici filme dahil olur86. Yani izleyici 

sadece bir seyirci değil, artık olayın bir tanığıdır, parçasıdır ve hatta 

kahramanı olabilir. 

“Bu şirkette 6 yıldır çalışıyorum, güvenilir bir firma…” İşçinin 

kullandığı ilk sözler, firmanın güvenirliğine ilişkindir. 6 yıldan beri 

bu işyerinde çalıştığını ifade eden işçi, firmanın istikrarlı, sorunsuz 

ve güvenilir olduğu mesajını doğrudan izleyiciye vermektedir. Daha 

 
84 Punch, K. F., SosyalAraştırmalara Giriş: Nicel ve Nitel Yaklaşımlar, Ankara, 

Siyasal Kitabevi, 2005. 
85 Edibe Sözen, Söylem, Belirsizlik, Mübadele, Bilgi-Güç, Refleksivite, Paradigma 

Yayınları, İstanbul, 1999, s.83. 
86 Amaca ve Program Kimliğine Uygun Çekim Ayarları, 
https://temelkamerakullanimi.wordpress.com/amaca-ve-program-kimligine-uygun-

cekim-ayarlari/, Erişim Tarihi; Nisan 2016. 

https://temelkamerakullanimi.wordpress.com/amaca-ve-program-kimligine-uygun-cekim-ayarlari/
https://temelkamerakullanimi.wordpress.com/amaca-ve-program-kimligine-uygun-cekim-ayarlari/
https://temelkamerakullanimi.wordpress.com/amaca-ve-program-kimligine-uygun-cekim-ayarlari/
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ilk mesajda firmanın iş kazasında hiçbir sorumluluğunu 

bulunmadığı, tüm sorumluluğun tamamen işçide olduğu 

aktarılmakta ve izleyiciye alternatif bir düşünce olanağı 

sunulmamaktadır. Ardından kadın işçi parmağındaki yüzüğü 

göstererek, heyecanlı bir ses tonu ile yarın nişanının olacağını ve 

tüm sevdiklerinin yanında bulunacağı ifade etmektedir. Böylece 

işçinin, nişanı dolayısıyla “dikkatsiz” ve tedbirsiz olduğu 

aktarılmakta, iş kazasının da bundan kaynaklı olduğu ima 

edilmektedir. Diğer yandan nişan bilgisi ile kadın işçi daha sempatik 

kılınmakta, izleyici ile arasında duygusal bir bağ oluşturulmaktadır. 

Kadın işçi aynı zamanda “nişanlılık” ile geleneksel kültürü ve 

değerleri paylaşan, toplumun ideal bir kadın tipini oluşturmaktadır. 

İşçi dolabın üzerine rastgele konulmuş dosyalara bakarak, “Ama 

birazdan yapmamam gerekenbasit bir hatayı yapacağım ve beyin 

kanaması geçireceğim. Yıllarca bitkisel hayata mahkûm olarak 

hayal bile kuramayacağım” şeklinde duygusal bir ses tonu ile 

konuşmaya devametmektedir. Basit bir hata olarak nitelendirilen, 

tekerlekli sandalyeye çıkarak dolabın üzerindeki dosyaları alma 

çabasıdır. Çünkü işçi, dosyalara uzanmaya çalışırken düşüp kafasını 

masanın köşesine çarpmaktadır. İşçi, kazadan sonra bitkisel hayata 

mahkûm olarak kalacağını aktardığı için, izleyicinin işçinin bundan 

sonra yaşayacaklarını merak etmesine gerek kalmamaktadır. Yani 

izleyicinin, firma yetkililerinin kazaya ilişkin yaklaşımının ne 

olduğu, nasıl bir tutum aldığı, personeline kazadan sonra herhangi 

bir destek verip vermediği, sorumluluk alıp almadığı gibi soruları 

sormasına fırsat verilmemektedir. Filmin sonunda “Acil yardım 

edelim”, “Koşun koşun yardım edelim” şeklindeki düşük tondaki 

seslerle, iş arkadaşlarının işçiye yardım etmeye çalıştığı 

aktarılmaktadır. 

Kamu spotu, “İş kazası diye bir şey yoktur.” yazısı ile son bulmakta 

ve ardından İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü ile Çalışma ve 

Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın isimlerinin ve logolarının yer aldığı 

görüntü izleyiciye aktarılmaktadır. Kamu spotunda verilen mesaj “İş 

kazaları işçinin yeterli güvenlik önlemleri almaması ve tedbirsiz 

yaklaşması ile gerçekleşir” şeklindedir. Sorumluluk atfı doğrudan 

işçiye yapılmaktadır. İşçinin çalıştığı firmanın olayla ilgili hiçbir 

sorumluluğu olmadığı aktarılmaktadır. İş kazasına neden olan “basit 

bir hata”nın aslında hangi unsurlar tarafından oluşturulduğu 
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belirtilmemektedir. Yani, dosyaların neden yüksek bir dolabın 

üzerinde rastgele konulduğu, dolapların dosyalar için yetersiz kalıp 

kalmadığı, yüksek yerlerde bulunan eşyaların alınabilmesi için 

merdiven veya gerekli diğer araçların bulunup bulunmadığı, 

çalışanlara iş kazaları ve iş güvenliği eğitimlerinin verilip 

verilmediği gibi sorular yanıtsız bırakılmaktadır. 

3.2.3. Tersanede İş Kazası Kamu Spotu Analizi 

İş kazaları ile işçi sağlığı ve güvenliği konusunda Çalışma ve Sosyal 

Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan ikinci kamu spotu, ölüm 

ve ciddi yaralanmalarla sonuçlanan iş kazalarının meydana geldiği 

tersanelere ilişkindir. Gaz sıkışması nedeniyle meydana gelen 

patlamaya ilişkin hazırlanan iş kazası kamu spotu, tersanenin 

dışarıdan görüntüsü ile başlamaktadır. Yer bilgisinin verildiği ilk 

görüntüyle birlikte yüksek tempolu müzik fonda kullanılmakta, 

böylece tersanelerin gücü ve enerjisi izleyiciye aktarılmaktadır. İlk 

sahnenin ardından kamu spotu, bir tersane işçisinin kameraya 

bakarak, doğrudan izleyiciye yönelik konuşmasıyla devam 

etmektedir. İşçinin konuşması sırasında müziğin temposu ve sesi 

düşmekte, hatta dramatik bir yapıya dönüşmektedir. 

Kamu spotu, “ Bugün çok mutluyum, biraz önce telefon geldi, 

hanımı hastaneye götüreceğimve ilk çocuğumuzu kucaklayacağız. 

Ama…” sözleriyle başlamaktadır. İşçinin ilk sözleri, eşininhamile 

olduğu ve doğum süresinin yaklaştığına dair bilgiyi içermektedir. 

İşçi, ilk bebeğinin dünyaya gelecek olması nedeniyle çok mutlu 

olduğunu söylemektedir. İşçi telefon ile doğum sürecinin başladığını 

öğrenmekte, ancak çalışmaya devam etmektedir. İşçinin eşinin 

doğum süreci başlamasına rağmen neden halen işbaşında olduğu 

aktarılmamaktadır. Aslında bu durum, tersane işçilerinin yoğun 

çalışma süresi ile bağlantılıdır. Çünkü, tersanelerde medyana gelen, 

ölüm veya yaralanmayla sonuçlanan iş kazalarının uzun ve yoğun 

çalışma süreleriyle doğrudan ilişkisi bulunmaktadır. 

İşçinin kazanın nedenini açıklayan ifadeleri “Tankın içinde 

bırakılması tehlikeli olan bakımsızşaloma nedeniyle içeride gaz 

sızıntısı var. Çalışma için gerekli olan gaz ölçümü de yapılamadı. 

Çünkü amirin acelesi var. Kaynakçı arkadaş bir an önce işine 

başlamak zorunda. Kaynak kıvılcımı tankın içinde sıkışan gazı 

ateşledi…..” şeklindedir. Bu sözlerde kazanın sorumlusununyine 
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aynı tersanede çalışan işçiler ve amir olduğu, onların gerekli ölçüm 

ve kontrolleri yapmadığı ifadeleriyle vurgulanmaktadır. Amirin 

görevini yapmamasının nedeni ise “acelesi var” ifadesiyle 

açıklanmaktadır. Ancak, söz konusu acelenin nedeninin ne olduğu 

muğlâk bırakılmıştır. Acelenin nedeni işverenin süreci hızlandırma 

ve aşırı kapasite çalışma beklentisi mi, amirin kişisel ihtiyaçlarını 

karşılamak üzere girdiği bir süreç mi belli değildir. Ancak 

nihayetinde acele eden amirin eksikliğinden dolayı kazanın meydana 

geldiği mesajı verilmektedir. Oysa tersanelerde yaşanan iş 

kazalarının boyutu dikkate alındığında, sorumluluğun sadece 

“acelesi olan bir amire” bağlanamayacağı görülmektedir. İş 

kazalarına ilişkin yapılan bilimsel çalışmalarda, özellikle kazaların 

oluş nedenlerinin doğru tespitinin önemine vurgu yapılmaktadır. İş 

kazalarının oluş nedenlerinin doğru tespiti, aslında benzer tip 

kazaların bir daha meydana gelmemesi için alınması gereken 

önlemlerin de temelini oluşturmaktadır87. Yangın, patlama ve 

elektrik akımı kaynaklı kazalar, tersanelerde önemli kayıplara yol 

açmaktadır. Yangın ve patlama ile elektrik akımı kaynaklı kazalar 

tersane işyerlerinin yapısıyla doğrudan ilişkilidir. Tersanelerde 

özellikle gemi inşasının gerçekleştirildiği gemi ve gemiye dair 

kısımlarda boya ve kaynak işleri çoğunlukla görülen işlerdendir. 

Boya yapımında kullanılan kimyasallar gemilerde kapalı ve dar 

ortamların fazlaca olmasıyla havalandırmasının çok iyi yapılmadığı 

zamanlarda yangın ve patlama riski oluşturacak hale gelmektedir. 

Yangın ile patlamalar ve elektrik iletiminden kaynaklanan kazaların 

önlenmesine özel çalışmalar yapılmalıdır88. 

Kamu spotunun son sahneleri patlama görüntüsü, işçinin bağırması 

ile son bulmaktadır. Fon müziğinin temposu ve sesi yükselmekte ve 

ardından ekran kararmaktadır. Siyah zemin üzerinde “Tedbir Alın! 

İş kazası diye bir şey yoktur” sözleri ile kamu spotu son 

bulmaktadır. İş kazalarının olmadığına yönelik bu ifade, ölüm ve 

yaralanmayla sonuçlanan olayların nasıl tanımlanması gerektiği 

konusunda belirsizlik bırakmakta, “tedbirsizlik”, “dikkatsizlik”, 

 
87 Metin Taylan, “Tersanelerde Meydana Gelen İş Kazaları ve İş Güvenliği”, Gemi 

İnşaatı ve Deniz Teknolojisi Teknik Kongresi Bildiriler Kitabı 2008, İstanbul, C.2, 

s.271. 
88 Tersanelerde Kazaların Önlenmesi ve İş Güvenliği: Tuzla Tersaneleri, 
http://www.casgem.gov.tr/dosyalar/kitap/36/dosya-36-3525.pdf, Erişim Tarihi; Nisan 
2016. 
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“beceriksizlik” gibi nitelendirmeler öne çıkmaktadır. Kamu 

spotumun bitiminde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş 

Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’nün logosu ve “Güvenle 

Büyü Türkiye” yazılı logo yer almaktadır. 

3.3. KANADA’DA YAYINLANAN KAMU SPOTLARI 

Ontario Workplace Safety and Insurance Board (İşyeri Güvenliği ve 

Sigorta Birimi) tarafından 2007 yılında iş kazalarını konu alan beş 

kamu spotu yaptırılmıştır. Spotlarda farklı sektörlerde çalışan 

işçilerin ve işverenlerin gerekli tedbirleri almaları gerekliliği 

meydana gelebilecek kazalar ve sonuçlarıyla izleyiciye 

aktarılmaktadır. Bu kazaların bazıları ağır yaralanmalarla, bazıları 

ise ölümle sonuçlanmaktadır. Her spot kaza geçiren çalışanın kan 

içindeki görüntüsüyle son bulmaktadır. Görüntülerin izleyicide 

korku yaratmakta böylece spotun vermek istediği mesaj korku 

öğesiyle güçlendirilmektedir. Dış sesin kullanılmadığı spotlarda hem 

bireylere, hem de göstergelere ait söylemin iş yerinde meydana 

gelebilecek kazaların işveren ve işçi kaynaklı olabileceği şeklinde 

oluşturulduğu görülmektedir. Spotun en sonunda siyah ekran 

üzerinde “there really are no accidents” cümlesi belirmektedir. 

Türkçe’ye “aslında kaza diye bir şey yoktur” şeklinde çevrilebilir. 

Spotların Türkiye uyarlamasında bu cümle “iş kazası diye bir şey 

yoktur” olarak tercüme edilmiştir. Bir vaka gerekli önlemler alındığı 

halde meydana geliyorsa kaza olarak adlandırılır, dolayısıyla işveren 

ve işçinin tedbirsizliğinden kaynaklanan bir olay kaza değildir. 

Türkçe versiyonunda iş kazası olarak nitelenmesinin söylemi 

işverenden işçiye kaydırdığı görülmektedir. Kanada’da yayınlanan 

kamu spotların üç tanesi çalışmaya dahil edilmiştir. 

3.2.1. Restoranda İş Kazası Kamu Spotu Analizi 

Aslında kaza diye bir şey yoktur temalı kamu spotlarından birincisi 

kadın bir çalışanın yakın çekim görüntüleriyle başlamaktadır. Genel 

çekim yapılmamasına rağmen, seslerden ve beyaz önlük giyinen 

çalışanların görüntüsü buranın büyük büyük bir mutfak olduğu 

algısını yaratmaktadır. Kadın gülümseyerek konuşmaya başlar. 

“Burada aşçı yardımcısıyım, seneye aşçı olacağım.” Cümlesini 

söylerken, bir yandan da çalışmaya devam etmektedir. Çalışkan, 

işinden memnun ve kariyer planları olan çalışan imajı, spotun daha 
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ilk saniyelerinde çizilmektedir. Sadece iş hayatında değil, özel 

hayatında da mutlu bir birey olduğu bir sonraki cümlesiyle izleyiciye 

sunulur. 

“Harika bir nişanlım var” der parmağındaki yüzüğünü göstererek, 

“ancak bu hafta sonuevlenemeyeceğiz, çünkü birazdan korkunç bir 

kazada öleceğim”. Kaza kelimesini söylerkenkadının sözcüğü 

elleriyle parantez işaret yapması, aslında bunun hiç de kaza olmadığı 

olarak okunabilir. Olayın aslında bir kaza olmadığının o da 

farkındadır. Kameraya arkasını döner ve ocağa yönelir, ocağın 

üzerinden fritözü kaldırırken, “Yerdeki yağı temizlemeliydim ve asla 

birfritözü bu kadar yakın…” diye cümlesini tamamlayamadan çığlık 

atarak yere düşer, fritözüniçindeki yağ yüzüne dökülür. Bütün yüzü 

yanmıştır. İş arkadaşlarından birisi “Kaza oldu,yardım edin” diye 

bağırarak kadının yardımına koşsa da, spot, kadının acı içinde attığı 

çığlıkve yanan yüzünün yakın çekim görüntüsüyle son bulur. 

Spotda çalışan lehinde değerlendirilebilecek tek söylem, “kaza” 

sözcüğüne vurgu yapılmasıdır. Bunun dışında spotun genel 

mesajının, çalışan herkesin gerekli tedbirleri almadıkları ve dikkatsiz 

oldukları takdirde işyerinde kaza geçirme olasılığının bulunması 

olarak okunabilir. Bu açıdan spotun söylemi kazanın bütün 

sorumluluğunu çalışana yükleyen Türkiye uyarlamasıyla birebir 

örtüşmektedir. 

3.2.2. İnşaatta İş Kazası Kamu Spotu Analizi 

Bir inşaatta bareti ve koruyucu gözlüğüyle kaynak yapan bir işçinin 

görüntüleriyle birlikte spot başlamaktadır. İşçinin baretini takmış 

olması kendi üzerine düşen güvenlik önlemini aldığını 

göstermektedir. İşini yarıda keserek gözlüğünü çıkarır ve doğrudan 

kameraya bakarak konuşmaya başlar. 

“Fazla mesai yapıyorum, çünkü ailemi tatile götürmek istiyorum. Az 

sonra aileme bir işkazasında öldüğümü söyleyecekler.” Kaza 

sözcüğünü, vurgulayarak söyler, ayrıca söylemindeailesini tatile 

götürebilmek için daha fazla çalışması gerektiğinin altını çizer. Bu 

söylem yani (işçinin bakmakla yükümlü olduğu bir ailesi olması ve 

onları mutlu edebilmek için fazla mesai yapması) izleyiciler ile 

arasında duygusal bir bağ kurulmasını sağlar. Konuşmasına “İşte 

bubozuk kemerle oturuyorum ve şirketin şu tankları kontrol 
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ettirmesi…” diyerek devam ederkeninşaatta büyük bir patlama 

meydana gelir. Açık bir şekilde söylenmese de, meydana gelen 

patlamadan tankların kontrol edilmediği anlaşılmaktadır. Bununla 

birlikte inşaat işçisinin kemeri bozuk olduğu için kazaya karşı 

koruma sağlayamaz ve işçi bulunduğu yükseklikten, yoldan geçen 

bir kamyonun üzerine düşer. Çalıştığı firma iki hayati tedbiri 

almamıştır. Ancak spotun bütün sorumluluğu işverene yüklediği 

sonucuna varmak hatalı bir yaklaşım olacaktır çünkü çalışan 

tedbirsizlikleri bilerek aynı firmada çalışmaya devam etmektedir. 

Spot diğerine benzer şekilde, inşaattaki başka bir çalışanın “kaza 

var, yardım edin” çığlığıyla son bulur. Spotun genel bir 

değerlendirmesi yapıldığında işçinin, diğer çalışanların da benzer bir 

duruma düşmemeleri için izleyici üzerinden topluma ve işverenlere 

seslendiği söylenebilir. Söylemin arka planında ise gerekli iş 

güvenliğinin sağlanmadığı bir firmada çalışılmaması gerektiği 

vurgulanmaktadır. 

3.2.3. Mağazada İş Kazası Kamu Spotu Analizi 

Kamu spotu büyük bir giyim mağazasının genel çekim görüntüsüyle 

başlar. Mağazada iki kadın personel bulunmaktadır. Personellerden 

birisi raftaki giysileri düzenlerken, diğeri merdivene çıkmış 

mağazanın oldukça yüksek tavanına indirim afişi asmaktadır. Bu 

esnada tavandaki demirlerden biri kopar ve kadın dengesini 

kaybederek yere düşer. Olayı gören diğer çalışan panik içinde “Kaza 

var, yardım edin” diye bağırır ve yaralanan kadının yardımına koşar. 

Kadın kanlar içinde ayağa kalkar ve yardıma gelen arkadaşına şaşkın 

bir ifadeyle “Kaza mı? Bu kazafalan değil, şirket lambayı yıllar önce 

değiştirmeliydi” der. Bu söylem şirketinin üzerine düşengörevi 

yerine getirmediği ve kazalarda işverenlerin de sorumluluğu 

bulunduğu mesajını açık bir şekilde izleyiciye aktarmaktadır. Yaralı 

kadın, diğer çalışanla konuşmaya devam eder ve kazada bir diğer 

sorumlunun da kendisinde yani çalışanda olduğunun altını çizer. “O 

şekildeuzanmamam gerektiğini biliyordum ve neden böyle işleri iki 

kişi yapmalı diye kesin bir kural yok.” Diğer kadın, hiçbir şey 

söylemez, sadece yüzünde derin bir keder ifadesiyle 

arkadaşınabakar. Ancak sessiz kalarak, diğer çalışanın söylediklerini 

kabul ettiği anlaşılmaktadır. 
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4. SONUÇ 

Kanada ve Türkiye’de yapılan kamu spotlarının söylem yapıları 

karşılaştırıldığında benzerlikler kadar farklılıklar da bulunduğu 

dikkat çekmektedir. Öncelikle Türkiye’de iş sağlığı ve güvenliğini 

konu alan spotların sayısı Kanada’dan azdır. Bununla birlikte bu 

kamu spotları Kanada’da 2007 yılında yayınlanmasına rağmen 

Türkiye’de bu konuya yönelik bir duyarlılık oldukça geç gelişmiştir. 

Spotların Türkiye uyarlamasında iş kazalarının sorumluğu hem 

işverene hem de çalışana yükleniyor gibi gösterilse de işçinin 

dikkatsizliği ve gereken tedbirleri almaması nedeniyle kaza 

geçirmesi mesajı daha baskındır. Türkiye uyarlamasında “kaza” 

sözcüğü “iş kazası” olarak değiştirilmiş, söylem kazaları 

normalleştiren bir dil kazanmıştır. Kanada’daki spotlarda ağır yaralı, 

acı içinde kıvranan çalışanların görüntülerinin kullanılması 

izleyicide konuya karşı korku ve panik oluşturmaktadır. Dolayısıyla 

göstergelere ait söylemin iş sağlığı ve güvenliği konusunda alınması 

gereken tedbirlerin güçlendirilmesi için oluşturulduğu söylenebilir. 

Buna rağmen Türkiye’de yayınlanan spotlar daha yumuşak bir 

gösterge söylemi bulunmaktadır. Diğer taraftan incelenen beş kamu 

spotunda da çalışanların kimliği ya da çalıştığı firmalar hakkında 

herhangi bir bilginin verilmediği, çalışanın izleyici ile kurduğu tek 

bağın aile söylemi olduğu dikkat çekmektedir. 

İş güvenliği hem işveren hem de işçi tarafından sağlanması gereken 

ve bu gerekliliğin medya aracılığıyla izleyiciye hatırlatılması ve bu 

konuda toplumda farkındalık yaratılması gerekmektedir. Kamu 

spotları iş güvenliği temelli mesajları halka doğrudan aktarabilmeyi 

sağlayan önemli araçlardır. Bu nedenle spotlar sadece iş kazalarında 

işçiyi dikkatsizliği ve hataları yüzünden suçlar şekilde 

yapılmamalıdır. Spotlarda işverenin sorumlulukları ve alması 

gereken tedbirler de vurgulanmalı, güvenliği sağlamayan firmalara 

caydırıcı cezalar uygulanmalı ve iş güvenliği ve sağlığı konusunda 

medyanın da yer aldığı yeni politikalar geliştirilmelidir. 
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ÇALIŞMA YAŞAMINDAKİ TOPLUMSAL CİNSİYET 

ALGISININ TİPİK BİR ÖRNEĞİ OLARAK KADIN 

AKADEMİSYENLERİN ROMANLARDAKİ TEMSİL ŞEKLİ 

 

Nesibe YAZGAN USLU 

 

ÖZET 

Toplumsal cinsiyet ya da Batı dillerindeki karşılığıyla gender 

kavramı; biyolojik cinsiyetin ötesinde kadın ve erkeğe toplum 

tarafından verilen roller, toplumun kadın ve erkekten beklediği 

davranış kalıpları ya da sorumluluklar olarak tanımlanabilir. 

Beslenme şeklinden, uyku düzenine, tüketim alışkanlıklarından 

insanlar arası ilişkilere kadar hayatın her anında doğrudan ya da 

dolaylı olarak karşımıza çıkan toplumsal cinsiyet kavramı belki de 

en belirgin örneklerini çalışma yaşamında bulmaktadır. Yapılan 

araştırmalar ve elde edilen sonuçlar da bu gerçeği doğrulamaktadır. 

Çalışma yaşamındaki toplumsal cinsiyet algısı, mesleki yönelimden, 

çalışma saatlerine; maaş farklılıklarından, çalışanların iş 

pozisyonlarına kadar birçok bileşene etki eden ve tüm bu 

bileşenlerden etkilenen çok boyutlu bir kavramdır. Bu çalışmanın 

amacı, çalışma yaşamındaki toplumsal cinsiyet algısının tipik bir 

örneği olan kadın akademisyenleri Türk romanındaki yansımaları 

üzerinden incelemektir. Nitel araştırma yöntemlerinin kullanılacağı 

bu çalışmada, seçilen romanlardaki akademisyen kadın roman 

kişileri incelenecek, bu roman kişilerinin benzer ve farklı yönlerine 

değinilecek ve çalışma hayatındaki toplumsal cinsiyet algısının 

romanımızdaki yansımaları kadın akademisyenler üzerinden 

irdelenmeye çalışılacaktır. 

Anahtar kelimeler: Kadın, akademisyen, kadın akademisyen, 

roman, Türk romanı, cinsiyet, toplumsal cinsiyet, gender 
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REPRESENTATION STYLE OF WOMEN ACADEMICIAN 

IN NOVELS AS A TYPICAL EXAMPLE OF GENDER 

PERCEPTION IN WORKING LIFE 

 

ABSTRACT 

 

The concept of gender in Turkish and western languages and 

literature that is beyond the bioligical sex, can be defined as social 

roles given from society to woman and man, behavioural pattern or 

responsibilities expected from woman and man. Gender perception, 

which emerges all areas of life from nutrition style to sleeping 

pattern or consumption habits and relationships between people, 

shows typical characteristics in working life. Research and results 

confirm this facts. Gender perception in working life is 

multidimential concept that affects many component from 

professional tendency to working hour or wage differential and also 

working positions. This paper aims to investigate the reflections of 

Turkis novel in woman academician as a typical gender 

discrimination in working life. Qualitative research will be used, 

academician heroine   will be investigated from selected novels, 

similar and different points of this characters will be mentioned and 

the reflections of gender perception in working life will be examined 

via woman academician. 

Key words: Woman, academician,  woman academician, novel, 

Turkish novel, sex, gender 

GİRİŞ 

Kadın ve erkek, günlük dildeki yaygın kullanımıyla hem bireyin 

biyolojik anlamda dişi/female ya da er/male oluşunu, hem de 

toplumun bireye sunduğu roller sistemi içinde kazandığı anlamla 

kadın (woman) ya da erkek (man) oluşu ifade eden iki terimdir. 

Ancak bu terimlerle anlam kazanan biyolojik boyut ve toplumsal 

boyut birbirlerinden farklı şeylerdir (Vatandaş, 2007, s.30) 

Toplumsal cinsiyet (gender) kavramını sosyolojiye dâhil eden Ann 

Oakley’intanımlamasında olduğu üzere, cinsiyet (seks) biyolojik 

açıdan erkek/kadın ayrımını ifade ederken; toplumsal cinsiyet 
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(gender) erkeklik ve kadınlık arasındaki toplumsal bakımdan eşitsiz 

bölünmeye gönderme yapar (Vatandaş, 2007, s.31; Oakley,1972). 

Geleneksel bakış açısında, cinsiyet ve toplumsal cinsiyet 

kavramlarının birbiriyle örtüştüğü anlayışı var olsa da son 

zamanlarda bu iki kavramın birbirinden farklı anlamsal boyutlarına 

dikkat çeken bir literatür oluşmuştur (Vatandaş, 2007).  

1. Toplumsal Cinsiyet Kavramı 

Toplumsal cinsiyet kavramı, insan hayatını beslenme şeklinden, 

uyku düzenine, tüketim alışkanlıklarından insanlar arası ilişkilere 

kadar hayatın her alanında doğrudan ya da dolaylı olarak 

etkilemektedir. Toplumsal cinsiyet ve biyolojik cinsiyetle birlikte 

bilinmesi gereken iki kavram daha vardır. Bu iki kavram “toplumsal 

cinsiyette eşitlik” ve “toplumsal cinsiyette hakkaniyet”tir. 

Toplumsal cinsiyette eşitlik (gender equality); bireyin cinsiyeti 

nedeniyle fırsatları kullanmada ve hizmetleri elde etmede herhangi 

bir ayrımcılığa uğramaması demektir. Toplumsal cinsiyette 

hakkaniyet (gender equity) ise; kadın ve erkeğin farklı gereksinimi 

ve güçlerinin olduğunu bilmek ve bu farklılıkları belirleyerek iki 

cins arasında dengeyi sağlamak demektir 

(http://www.ttb.org.tr/en/index.php/tuem-haberler-blog/44-yeni-

raporlar/945-qtuerkiyede-toplumsal-cinsiyet-kadn-ve-salkq-rapor). 

Toplumsal cinsiyet hem kadınların, hem de erkeklerin yaşamını 

şekillendirir ve kaynaklara ulaşma ve elde etmede cinsiyetler 

arasındaki eşitsizlikleri de belirleyen bir anlam taşır. Bu eşitsizlik en 

belirgin gelir dağılımında görülür. Bugün dünyadaki yoksulların 

%70'ini kadınlar oluşturur. Birçok kadın çalışma olanağı 

bulamazken, çalışan kadınlar da ancak erkek kazancının ortalama 

3/4'ü kadar bir ücret kazanmaktadırlar. Dünyada hala ilkokula 

başlamayan 130 milyon çocuğun 2/3'ünü kız çocukları 

oluşturmaktadır. Kadınlar kullanılan oyların yarısına sahip oldukları 

halde, tüm dünyada parlamentoda % 14.2, kabinede bakan olarak ise 

sadece % 6 koltuğa sahiptirler (Türkiye’de Kadın,1999). 

Toplumsal cinsiyet kavramının en belirgin olduğu alanlardan biri 

kuşkusuz çalışma yaşamıdır. Meslek seçimi, mesleklerin toplumdaki 

algısı, çalışma süreleri, işe alım ve işten ayrılma süreçleri ile 

mesleğe uygunluk gibi noktalarda toplumsal cinsiyet kavramı kilit 
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bir rol oynamaktadır. Sözgelimi okul öncesi öğretmenliği toplum 

tarafından kadınlar için uygun bir meslek olarak görülürken; uzun 

yol şoförlüğü ya da su tesisatçılığı gibi fiziksel güç veya esnek 

çalışma saatleri gerektiren meslekler kadınlar için uygun bulunmaz. 

Aynı şekilde inşaat işçiliği, şoförlük, muhtarlık, mülki amirlik, 

yöneticilik gibi işler erkekler için uygun bulunurken; hemşirelik, 

sekreterlik, gündelikçilik/temizlikçilik gibi işler toplum tarafından 

kadınlar için daha uygun bulunmuştur. Bu konuda Vatandaş ve 

Özçatal’ın çalışmalarına bakılabilir. 

Vatandaş’ın ve Özçatal’ın toplumsal cinsiyet konulu makalelerinde 

değindikler üzere öğretmenlik ve benzer kategoride ele alınabilecek 

akademisyenlik kadınlar için ideal meslekler olarak görülmektedir: 

Kadınların çoğu hem kendisi hem de kızı için öğretmenlik mesleğini 

uygun görmektedir. Aslında bu durum, kadınların kendileri ve 

kızları için meslek tercihi yaparken, öncelikle eşlik ve annelik 

rollerini dikkate aldıkları ve bu rollerini aksatmayacağını 

düşündükleri meslekleri tercih ettiklerini ortaya çıkmaktadır 

(Özçatal, 2011:34).  

Öğretmenlik ve akademisyenliğin kadınlar için ideal meslekler 

olduğu görüşü Barret tarafından da ifade edilmiştir. Barret’in 

ifadesiyle; öğretmenlik, sekreterlik, hemşirelik işleri toplumsal 

cinsiyet temelli işbölümüne uygun olarak yapılandırılmış dişil iş 

kategorileridir. Bu iş kategorilerinde kadınlar, bir nevi evdeki 

işlerinin uzantısı olan işleri yapmaktadırlar ve bu işler kadınlara 

ayrılmıştır (Özçatal, 2011:34; Barret, 1995: 152).  

Toplumsal cinsiyet temelli işbölümünde ev işlerinin sorumluluğu 

kadına yüklenmiştir. Bu koşullanma da kadınları belli işlere 

yöneltmektedir. Kadınlar evle ve çocuklarıyla ilgili sorumluluklarını 

aksatmamak adına kendilerine daha düşük gelir getiren ancak 

sorumluluklarına daha fazla zaman ayırabilecekleri esnek çalışma 

süresine sahip işleri tercih etmektedir. Yapılan araştırmalar bu 

eğilimin bir göstergesi niteliğindedir. (Özçatal, 2011:34). 

2. Toplumsal Cinsiyet Kavramı ve Kadın Akademisyenler 

Türkiye’de kadınların akademisyenlik mesleğinde yer alması 

cumhuriyetin ilk dönemine rastlar. Kadın akademisyenlerin bilimsel 

yaşamda yer almasıyla birlikte, çalışma hayatının kadınlara 
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yüklediği sorumluluklar da artmıştır (Çağlayan, 2015, s.22).  

Çalışan kadınlar hem işe ait hem de eve ait sorumluluklarla 

meşguldür. Bu durum kadın akademisyenler için daha da 

yıpratıcıdır. Zira kadın akademisyenler hem okul ve ev içi 

sorumluluklarla uğraşmakta; hem de akademik ilerleme için bilimsel 

araştırma ve yayın yapmak zorundadır. Bazı meslek dallarındaki 

kadınlar iş dışında çalışma yapmak zorunda kalmazken bir diğer 

tabirle “eve iş getirmezken” kadın akademisyenlerin mesaisi evde de 

devam etmektedir. Yapılan araştırmalar kadın akademisyenlerin 

bilimsel çalışmalarını mesai saatleri dışında çoğunlukla evde 

sürdürdüğünü göstermektedir (Özkanlı-Korkmaz, 2000, s.49; Köker, 

1988, s.344). 

Kadın akademisyenler, bir yandan mesleki gerekliliklerini yerine 

getirmeye çalışırken, diğer yandan da ilkel toplumlardan günümüze 

kadar gelen ev işleri ve çocuk bakımı gibi kadınların omuzlarına 

yüklenmiş sorumluluklarla ilgilenmek durumundadır. Görünmeyen 

emek olarak adlandırılan ev içi işler geleneksel kodların etkisiyle 

sadece kadınlara izafe edilmiş durumdadır ve eğitim durumu ya da 

ekonomik statü ne olursa olsun bu işlerle ilgili sorumluluk kadınlara 

bırakılmıştır. Kadınlar yüzyıllardır ev işlerini gerek bizzat yapmada 

gerekse yardımcıya yaptırmada tüm sorumluluğu tek başına 

üstlenmek durumunda kalmıştır. Bu durum kadınların çoklu rol 

karmaşasına girmesine yol açmıştır.  

Kadınlar, anne, eş, arkadaş, meslektaş, araştırmacı ve bunun gibi pek 

çok rolle ilişkilendirilen talepleri karşılamak için, kişisel 

zamanlarından feragat etmek durumundadır. Örneğin; kadınlar 

evliyse ev işlerinin yanı sıra, eşlerinin ütü, çamaşır vs. işleriyle de 

ilgilenmek durumundadır. Ayrıca evde hasta ya da yaşlı bireyler 

varsa bunların bakımını üstlenmek ve yine varsa çocuk bakımıyla 

ilgilenmek kadınların sorumluluğuna bırakılmıştır. Kadınlar tüm 

bunları herhangi bir ücret almadan, karşılık beklemeden, hatta çoğu 

kez takdir bile görmeden yapmaktadır (Dikmen-Maden, 2012, 

s.258). Tüm kadınların yaşadığı bu sıkıntılar kadın akademisyenler 

için de aynı olmakla birlikte; kadın akademisyenler bir de akademik 

camiadaki toplumsal cinsiyet algıları ve tutumlarıyla karşı 

karşıyadır. Akademik hayattaki bu durumdan hareketle bu çalışmada 

toplumsal cinsiyet algısının tipik bir örneği olan kadın 
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akademisyenlerin Türk romanındaki temsil şekilleri incelenecektir. 

3. Kadın Akademisyenlerin Türk Romanındaki Temsil Şekli 

Edebiyat kültürel bir ögedir. İçinde doğduğu toplumun kültürel ve 

sosyal yapısından hem etkilenir, hem de bu yapıyı etkiler. Bu 

nedenle Türk ve dünya edebiyatında, sosyal sorunları edebiyatın 

temel problemi olarak gören pek çok yazar, şair ve edebî hareket 

olmuştur 

(Kaplan,http://w2.anadolu.edu.tr/aos/kitap/ioltp/2273/unite02.pdf). 

Edebiyatın ve edebi eserin topluma tutulmuş bir ayna olduğu 

tezinden hareketle toplum hayatına dair pek çok durumu edebi 

eserlerde tüm çıplaklığıyla görmek mümkündür. Dolayısıyla 

toplumsal hayatın en renkli ve en canlı görüntüleri Türk romanında 

da bizzat yer bulmuştur. 

Bu yazı kapsamında dört roman incelenecektir. İncelenecek 

romanlar Adalet Ağaoğlu’nun Ölmeye Yatmak; Erendiz Atasü’nün 

Dün ve Ferda; Feyza Hepçilingirler’in Kırmızı Karanfil Ne Renk 

Solar? ve Ahmet Ümit’in Sultanı Öldürmek adlı romanlarıdır. 

Ölmeye Yatmak; Dün ve Ferda ile Kırmızı Karanfil Ne Renk Solar 

adlı romanlarda romanın başkişisi kadın akademisyenlerken; Sultanı 

Öldürmek’te romanın başkişisi erkek bir akademisyendir. 

İncelenen romanlardan yalnızca Sultanı Öldürmek’in yazarı erkektir 

ve bu romanda romanın ana kişisi kadın akademisyen değil erkek bir 

akademisyendir. Bu durum yazarın bakış açısı ve romanda ele alınan 

konu arasındaki ilişki açısından dikkate değerdir. Diğer romanlarda 

olay kadın akademisyen ekseninde ve kadın bir yazar tarafından ele 

alınırken Sultanı Öldürmek’te olay erkek bir akademisyen ekseninde 

ve erkek bir yazar tarafından ele alınmıştır. Sultanı Öldürmek’te 

kadın akademisyen Nüzhet, erkek roman kahramanı Mümtaz’ın 

sevgilisi olarak karşımıza çıkar. Seçilen romanlardaki bu durum 

roman kahramanı-yazar ilişkisini akla getirmektedir. 

Yazar ve roman kişileri arasında kaçınılmaz bir bağ vardır. 

Yazarların kişisel hayatı ve roman kişilerinin başına gelenler çoğu 

kez ortaktır. Bu romanlarda da benzer bir durum yaşanmıştır. Yazarı 

kadın olan romanların başkişisi kadın karakterken; yazarı erkek olan 

romanın başkişisi erkektir. Kadın ve erkek yazarların karakter 

yaratmada ve karaktere yaklaşmadaki bakış açısı incelenen 
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romanların en dikkat çekici özelliklerindendir.  

Kadın yazarların yazdığı romanlarda kadın akademisyenlerin 

yaşantılarının ve toplumsal cinsiyet algısıyla ilgili yaşadıklarının 

bizzat yazarların hayatıyla kesişim noktaları bulunmaktadır. 

Sözgelimi Kırmızı Karanfil Ne Renk Solar’da romanın başkişisi 

Sibel, 12 Eylül 1980 darbesinde bir öğrencisinin ihbarı üzerine 

öğretim görevlisi olduğu fakülteden ve Ege bölgesinden 

uzaklaştırılmış ve daha sonra Karadeniz’deki bir üniversiteye 

gönderilmiştir. Romanda Sibel’in yaşadığı bu durumu yazar Feyza 

Hepçilingirler gerçek hayatta bizzat yaşamıştır. 12 Eylül darbesinin 

etkisiyle 1983 yılında 1402 Sayılı Sıkıyönetim Yasasının 2. Maddesi 

kapsamında Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi’ndeki 

öğretim görevliliğinden uzaklaştırılmış ve aynı madde kapsamında 

Ege Bölgesi sınırları içinde görev yapması da yasaklanmıştır. 

Hepçilingirler daha sonra YÖK tarafından Karadeniz Teknik 

Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesi’nde görevlendirilmiştir. Yazarın 

gerçek hayatta yaşadığı bu durum romanın başkişisi Sibel’de de aynı 

şekilde gerçekleşmiştir ve yine yazar roman kişisi ortaklığı olarak 

Sibel de Hepçilingirler de Türk Dili ve Edebiyatı kürsüsünde görev 

yapmaktadır.  

Dün ve Ferda romanının başkişisi Ferda ile roman yazarı Erendiz 

Atasü’nün hayatı arasında da benzerlikler vardır. Romanda Ferda 

eczacılık alanında akademisyen olmaya çalışan genç bir araştırma 

görevlisidir. Roman yazarı Erendiz Atasü de gerçek hayatta aynı 

şekilde eczacılık bilimiyle uğraşan bir akademisyendir. Erendiz 

Atasü’nün karakteriyle Ferda’nın yaşantısı ve karakteri birebir aynı 

olmasa da pek çok noktada benzerdir. Sözgelimi sağlık alanındaki 

politikalara eleştirel yaklaşımları ve üniversitelerdeki eczacılık 

eğitimini sorgulamaları yazar ve roman kişisi arasındaki 

ortaklıklardan biridir. 

4. Toplumsal Cinsiyet Algısının Romanlardaki Yansımaları 

Akademi dünyasındaki kadın algısı, toplumun kültürel kodlarından 

ve cinsiyet algısından çok da farklı değildir. Örneğin bazı 

üniversitelerde/bölümlerde cinselliği, güzelliği, namusu, buna dayalı 

olarak yaptığı ve yapmadığı her şey kadın akademisyenin başına 

bela olur. Dolayısıyla akademi, sırf okumuş yazmışlardan oluşuyor 

diye, toplumun cinsel ikiyüzlülüğünden muaf değildir  (Ural, 2001, 



179 

 

s.142).  

Dün ve Ferda adlı romanda Ferda Başarır’ın asistan olarak bölüme 

alınmasını istemeyen bölüm başkanı Kazım Beyazıt’ın, Ferda’yı 

bölüme almak isteyen Hürriyet Berkman’a söylediği şu sözler Tülin 

Ural’ın ifadesini doğrulmaktadır: “İstiyorsan al bakalım rüzgar 

yeleli tayı, kanatlarının altına. Bilesin ki asistanını burada 

yaşatmayacağım. Bu kürsünün direktörü hala benim, unutma!” 

(Atasü, 2013, s.19). Kazım Beyazıt’ın, asistan adayı Ferda Başarır 

için kullandığı “rüzgâr yeleli tay” ifadesi, erkek egemen dilde ve 

argoda kadınların cinselliği için kullanılan at/kısrak/tay vs. 

adlandırmalardan sadece biridir. Bu dilsel kullanım aslında 

toplumun en okumuş erkeğinden en eğitimsizine kadar bir kadını her 

şeyden önce cinsel bir varlık olarak kabulünden kaynaklanmaktadır.  

Romanın devam eden satırlarında da bu bilinçli dilsel kullanıma 

rastlanır ve Ferda’nın hocası ve bir nevi akademik hamisi Hürriyet 

Berkman, Kazım Beyazıt’a içinden şu cümleleri söyler: “Tay’mış! 

Ne ayıp şey! Sanki bana arkamdan kısrak dediğini bilmiyorum! Şu 

bizim Hürriyet, kısrak gibi karıydı ha, bilmem neden koca bulamadı! 

Utanmaz adam!” (Atasü, 2013, s.19). 

Dün ve Ferda’da, olaylar parçalı zaman düzleminde yer yer geri 

dönüşlerle Ferda Başarır’ın gözünden anlatılır. Ferda, eczacılık 

fakültesinin asistanlık sınavını kazanarak, akademisyen olmaya ilk 

adımı atmıştır. Kendisinin bu akademik yoldaki en büyük destekçisi 

hocası Hürriyet Berkman’dır. Hürriyet Berkman, mesleğinde 

başarılı, bekâr ve sol görüşlü bir akademisyendir. Ferda da görüş 

olarak sola yakındır ancak siyasi fikirleri nedeniyle ordudan atılan 

babasının başına gelenlerin etkisiyle romanın başlarında sol siyasal 

hareketinin içinde aktif olarak yer almaz; onun sola ilgisi teorik 

düzeydedir ve kırık bir aşk hikâyesi sebebiyledir. Romanın ilerleyen 

safhalarında hocası Hürriyet Hanım’ın, üniversitenin ve ülkenin 

genel eğiliminin ve çevresinin etkisiyle Ferda sol harekete daha da 

yaklaşır ve zamanla bu durum teorik ilgiden pratik ilgiye dönüşür. 

Eczacılık bölümünün başkanı Kazım Beyazıt ise sol hareketten 

nefret eden sağ görüşlü bir akademisyendir ve sol hareket içinde yer 

alan oğlunu solcu düşüncelerden uzak tutamadığı için hem kendisine 

kızmakta hem de bütün sol görüşlülerden kıyasıya nefret etmektedir. 

Kazım Beyazıt’ın bu nefreti roman içerisinde çeşitli şekillerde 
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kendini göstermektedir. 

Ferda’nın asistan olarak göreve başlamasıyla Kazım Beyazıt’la 

ilişkisi de başlayacaktır. Çapkın bir kişilik olarak tanıtılan Kazım 

Beyazıt, Ferda’ya cinsel ilgi duymaya başlar ve bir gün Ferda’yı 

fakülte odasında kilitleyerek onunla cinsel bir yakınlık kurar. Ferda 

bu yakınlaşmadan kimseye bahsetmez, zira Kazım Bey, yaşananları 

Hürriyet Hanım’a anlatmaması konusunda Ferda’yı sıkı sıkı 

tembihlemiştir. Ferda’nın kendisinden yaşça hayli büyük Kazım 

Bey’le kurduğu bu tehlikeli cinsel yakınlık daha sonra Ferda’nın 

sonu olacaktır.  

Ferda, zaman içerisinde Kazım Bey’e yaklaştıkça hocası Hürriyet 

Hanım’dan uzaklaşır. Ferda, Kazım Bey’le arasındaki ilişkinin bir 

aşk olduğuna inansa da Kazım Bey’in düşünceleri Ferda’dan çok 

farklıdır. Kazım Bey, bir zamanlar Hürriyet Berkman’a da ilgi 

duymuş; ancak Hürriyet Hanım’dan karşılık bulamadığı için fakülte 

hayatını ona ve yakınlarına zindan ederek kişisel tatmin sağlamaya 

çalışmıştır. Ferda da Kazım Hoca için bu tatmin unsurlarından 

sadece biridir. İşte bu karmaşık ilişkiler ağı toplumsal cinsiyet 

algısından çok da uzak değildir. Kazım Beyazıt, her ne kadar kürsü 

başkanı olacak seviyede eğitimli bir kişi olsa da çevresindeki 

kadınları cinsel bir nesne olarak görmekten vazgeçmez; kadınların 

siyasi hayatta yer almaması gerektiğini söyler; kadınlar için gerçek 

mutluluğun sadece ve sadece kendisini seven bir eşten ve tatlı 

çocuklardan oluşan bir aile ortamında olduğunu vurgulamaktan geri 

durmaz. İşte bu bakış açısı toplumsal cinsiyet algısının tipik bir 

örneğidir. 

Romanda Ferda ve Kazım Bey arasında yaşanan cinsel yakınlıkta 

zorlama olmaması, bu yakınlığın, kendi ayakları üzerinde durmak 

için dünyaya kafa tutan Ferda tarafından bir başkaldırı olarak 

yorumlanması ve Ferda’da bir tür alışkanlık haline gelmesi ayrıntılı 

bir şekilde anlatılır. Zamanla Ferda ve Kazım Bey’in fakülte içi 

buluşmaları fakülte dışına taşınır ve bu buluşmalar Ferda’nın bir 

arkadaşının evinde gerçekleşir. Ferda’ya evinin anahtarını veren 

arkadaşı, Ferda ile Kazım Bey arasındaki ilişkiyi yargılamaz ancak 

bu ilişki hakkında bir gün Ferda’ya çarpıcı bir soru sorar. Toplumsal 

cinsiyet algısını yansıtma açısından Ferda ve arkadaşı arasında 

geçen diyalog dikkate değerdir:  
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“Roller değişik olsaydı,” demişti Ferda’ya, “Sen erkek, kürsü 

başkanı kadın olsaydı, yaşadığın nasıl değerlendirilecekti?” 

“Bilmem,” demişti Ferda. 

“Bilmeyecek bir şey yok. Devrimci aslan erkek, kürsü direktörü 

gerici cadıyı becerdi! Helal olsun oğlana! Zafer! En azından çok 

kişi böyle düşünecekti, herkes değilse bile.” 

“Sence bu bir zafer mi?” 

“Ne o ne öbürü. Sadece vücudun dayatması, vücudun işlevi. 

Abartmaya gerek yok. Yararlanmaya bak. Anlattığın ilişkilerin 

mantığına göre, Kazım Bey sana doktora vermemek için her yola 

başvuracaktı, onun gözünde sadece Hürriyet Berkman’ın asistanı 

olarak kaldığın süre. Ama şimdi dengeler değişti; sen artık Hürriyet 

Hanım’ın gölgesi değilsin. Bir kimliksin.” (Atasü, 2013, s.47). 

Alıntılanan metinde görüldüğü üzere Ferda’nın arkadaşı, Ferda ve 

Kazım Beyazıt arasındaki ilişkide kadın ve erkeğin farklı konumda 

olmaları durumunda neler yaşanabileceğini ve toplumun bu 

konudaki ikiyüzlü algısını tüm gerçekliğiyle dile getirmektedir. 

Ayrıca Ferda’nın arkadaşının, Ferda’nın Kazım Bey’le olmaması 

durumunda başına gelecekleri sıraladığı cümle ne yazık ki doğrudur. 

Günümüz akademi dünyasında da kadın akademisyenlerin 

cinsiyetlerinden ötürü, akademik kariyer basamaklarını ya çok hızlı 

ya da tam tersine sürünerek çıktığı bilinen bir gerçektir.  

Bu konuda Tülin Ural’ın çarpıcı tespitleri vardır: “Bir kadının, 

hocasını baştan çıkararak (veya onun tekliflerini reddetmeyerek), 

akademik yetersizliklerinin üstünü örtme veya sadece normalde 

daha güç koşullarda ulaşabileceği maddi ödülleri rahatça kazanma 

şansı, bir erkeğe göre çok daha yüksektir (Elbette, hocalarla 

öğrencilerin âşık olmalarını yasaklayalım demiyorum; sadece 

gerçekte çoğu zaman tüm bu ilişkilerin aşkla falan ilgisi olmadığına, 

bir güç ilişkisine dayandığına ve böylece belki de daha yetenekli 

birilerinin önünü akademi dışı yollarla kapadığına hepimiz tanık 

oluyoruz). Ancak tüm bu kendi çıkarına kullanma olanaklarına 

rağmen, bu küçümseyici bakışın sonuçlarının, uzun vadede ve genel 

toplamda akademideki kadınlar önünde ciddi ve baştan çizilmiş 

olanaksızlıklar olarak durduğuna da kuşku yok.Yine de kadın 

akademisyenler sırf kadın olduklarından, güç ilişkileri tersine 
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dönünce karşı tarafa geçmeyecekler diye bir kural da yok. Pekâlâ 

bir kadın akademisyen de cinsel arzularını, iyi not, tez jürilerinde 

savunulma, tez yazım sürecinde diğerlerinden daha özel bir 

akademik ilgi, asistanlık vs. gibi maddî kazançlar ya da yalnızca 

entellektüel bir kadınla hakiki dostluk gibi çok daha saygıdeğer 

amaçlar peşindeki öğrencilerine yansıtabilir. Ama yine de toplumsal 

kodlar itibarıyla “namus”larını korumak zorunda bırakılmayan 

erkek öğrenciler için tüm bu süreçler çok daha az zedeleyicidir(Ural, 

2001, s.142).Gerçekten de Tülin Ural’ın belirttiği gibi akademi 

dünyasında yaşanan karmaşık ilişkiler ağı yine en çok kadın 

akademisyenlere zarar vermektedir. Akademideki karmaşık ilişkiler 

ağına şahit olan ya da bu ağları az çok bilen kişiler, her kadın 

akademisyene soran/sorgulayan gözlerle bakmaktadır. Bu 

sorgulayan gözler kadın akademisyenler için sert ve deyim 

yerindeyse “erkek Fatma” ya da “hırçın kadın” görünümünde rol 

modeller yaratmaktadır (Ural, 2001, s.142).  

Arkadaşının Ferda’ya sorduğu “Sen erkek, kürsü başkanı kadın 

olsaydı, yaşadığın nasıl değerlendirilecekti?” (Atasü, 2013, s.47) 

sorusundaki durum Adalet Ağaoğlu’nun Ölmeye Yatmak romanında 

işlenmiştir. Ölmeye Yatmak, Adalet Ağaoğlu’nun Cumhuriyet’in ilk 

yıllarından 12 Eylül 1980 Darbesi sonrasına kadar yaşanan çalkantılı 

tarihsel süreci anlattığı Dar Zamanlar üçlemesinin ilk kitabıdır. 

Ölmeye Yatmak’ın baş kişisi Aysel, Cumhuriyet rejiminin 

yetiştirdiği ilk kadın akademisyenlerdendir. Roman, Aysel’in 

“ölmeye yatma” sürecini anlatır. Bu roman ve devamındaki 

romanlar hem Türkiye’nin akademik manzarası hem de toplumsal-

siyasal manzaraları açısından önemlidir. 

Ölmeye Yatmak’ta Aysel, sol görüşlü öğrencisi Engin’le aşk 

yaşamıştır. Bu sırada Aysel 50’li yaşlarındadır ve evlidir. Aysel, 

Engin’le olan ilişkisini hem kadınlığının keşfi, hem otoriteye ve 

düzene başkaldırı hem de özgürleşme olarak tarif etmektedir. Ancak 

Aysel’in öğrencisiyle yaşadığı bu aşk, Aysel’i fakülteden 

uzaklaştıracak bir soruşturmaya konu olur. Aysel, öğrencisiyle 

yaşadığı aşk dolayısıyla kendisini fakülteden uzaklaştırılacak bir 

soruşturmanın muhatabı olurken; Dün ve Ferda’da Kazım Bey, 

asistanı ve öğrencisi Ferda ile yaşadığı aşktan dolayı herhangi bir 

yaptırımla karşılaşmaz. Aslında bu durum akademik camiadaki 

toplumsal cinsiyet algısının sıra dışı bir örneğidir. Kazım Bey’in de 
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Aysel’in de aşk yaşadıkları öğrencilerle aralarında ciddi yaş farkı 

bulunmaktadır; ancak Kazım Bey’in yaşı pek fazla söz konusu 

edilmezken, Aysel iç konuşmalarında sık sık Engin’le aralarındaki 

yaş farkına değinir. Bu örnek de yine toplumsal cinsiyet algısının 

akademideki gizil halidir. Zira toplumsal kodlara göre bir ilişkide 

erkeğin kadından yaşça büyük olması normal ve olağan kabul 

edilirken; kadının erkekten büyük olması normal ve olağan kabul 

edilmez. Seçilen romanlardaki bu basit detay dahi toplumsal cinsiyet 

algısının toplumun her kademesinde ne kadar keskin çizgilerle 

belirlendiğini göstermektedir. 

Ölmeye Yatmak’ta Aysel’in eşi ve arkadaşları da akademik 

camiadandır ve romanın satır aralarında üniversitelerdeki toplumsal 

cinsiyet algısı tüm çıplaklığıyla görülmektedir. Aysel’in eşi Ömer 

profesördür, Aysel de akademisyendir ancak henüz profesör 

olamamıştır; doçent olarak fakültedeki görevini sürdürmektedir. 

Aysel, başarısının sadece kendisinden kaynaklandığını; bu başarıda 

eşinin desteğinin olmadığını tüm dünyaya ilan etmek istercesine; iş 

konusunda Ömer’den hep uzak durmayı tercih etmekte ve ortak 

proje yapmaktan hep kaçınmaktadır. Aslında bu durum kadınların 

sık yaşadığı bir durumdur ve bu durumun sınırları akademik alanda 

daha da belirgindir. Bir kadın akademisyen olarak Aysel, hem aydın 

kimliğinin üzerinde yarattığı baskının etkisiyle hem de kocasının 

gölgesinde kalmak korkusuyla herkesten daha fazla çalışır; kendini 

hep eksik hisseder; o aydın bir kadın olarak herkesten önde 

olmalıdır. 

Akademik dünyada da tıpkı sosyal hayatta olduğu gibi bir kadının 

evli olması, kadının hayatını kolaylaştırmamakta hatta bazen artan 

ev içi sorumlulukların etkisiyle daha da zorlaştırmaktadır. 

Makalenin başında değinildiği üzere kadın akademisyenler ev 

işlerinden birinci derecede sorumlu kişi olarak görülmekte ve eşleri 

akademisyen dahi olsa ev işlerinin paylaşımında erkeklerden pek 

destek görememektedirler.. Yine kadın akademisyenler doğum ve 

çocuk bakımı gibi fizyolojik ve psikolojik zorlukların yaşandığı 

dönemlerde yalnız kalmakta ve meslekten uzak kaldıkları bu 

dönemlerde mesleki açıdan geri kaldıklarını düşünmektedirler. İşte 

bu geri kalmışlık ya da yetişememe hissi kadın akademisyenleri 

psikolojik ve fizyolojik olarak yıpratmaktadır. Kadın 

akademisyenler tıpkı diğer çalışan anneler gibi çoklu rol 
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karmaşasına bürünerek Fatma Başarır ve Mediha Sarı’nın ortak 

çalışmalarında rastlandığı üzere kendilerini “ahtapot, robot, mutfak 

robotu, klonlanmış insan, bukalemun, Şaman, İsviçre çakısı, renk 

cümbüşü, gökkuşağı ya da kaplan resmi olan bir puzzle” olarak 

tanımlayabilmektedir (Başarır-Sarı, 2015, s.44). 

Evlilik hayatıyla sorumlulukları artan kadın akademisyenlerin çocuk 

sahibi olunca sorumlulukları birkaç kat daha artmakta ve bu durum 

kadınların iç çatışma yaşamasına neden olmaktadır. Kadın 

akademisyenlerin ev-aile-çocuk-akademi konulu açmazlarının en 

güzel örneklerinden biri Feyza Hepçilingirler’in Kırmızı Karanfil Ne 

Renk Solar? adlı romanında görülmektedir. Romanın başkişisi Sibel, 

12 Eylül 1980 darbesinde bir öğrencisinin ihbarı üzerine öğretim 

görevlisi olduğu fakültede bir yıl süreyle ders vermeyerek beklemeli 

öğretim görevlisi statüsüne düşürülür. Daha sonra da Karadeniz’de 

bir üniversiteye gönderilir. Roman boyunca Sibel’in yaşadığı iç 

çatışmalar, üniversitede uğradığını düşündüğü haksızlık karşısındaki 

savaşı, ev kadını olmaktan korkması ve mesleği için Karadeniz’e 

gidip gitmeyeceği anlatılmaktadır.  

Sibel, akademideki görevinden uzaklaştırılınca büyük bir travma 

yaşar. Roman bu travmatik durumun anlatımıyla başlar. Sibel, 

çocukluğundan beri kendi ayakları üzerinde durmak için mücadele 

vermiş, yoksul bir aileden gelen ve anne eksikliğini yaşamının her 

anında hisseden bir akademisyendir. Onun üniversiteden 

uzaklaştırılması demek, yıllarca dişiyle tırnağıyla inşa ettiği 

dünyasından çıkarılmak, bir nevi hayattan koparılmak demektir. Evli 

ve iki çocuk annesi Sibel’in evliliğinde bir sorun görünmemektedir. 

Eşi Haluk kendisine iyi davranmakta, sevip saymaktadır. Sibel’in 

üniversiteden uzaklaştırılmasıyla birlikte ev hayatı başlar. Yıllardır 

okul ortamında olan Sibel için bu dünyaya alışmak kolay olmaz. 

Kayınvalidesi Hayriye Hanım, görümcesi Gönül Hanım, eşi Haluk 

ve çocukları Sibel’in bu yeni hayatından hoşnut olsalar da Sibel’in 

bu ev odaklı yeni hayatından pek de hoşlanmadığı ortadadır. 

Üniversiteden arkadaşlarına yaptıkları ev ziyaretinde kendisi gibi 

akademisyen Hülya’ya okulu sorduğunda aldığı yanıt ve bu yanıtın 

ardından iç ses olarak yaptığı yorumlar bunun kanıtıdır 

(Hepçilingirler, 2015, s. 26). 

Romanda diyalogdan ziyade dolaylı anlatım kullanıldığı için iç ses 
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ve satır içi yorumlar metnin konuşma unsurlarını oluşturmaktadır. 

Bu nedenle de kitaptan seçilen bölümlerin birebir alıntılanmasına 

dikkat edilmiştir. Sibel’i ziyarete gelen kayınvalide Hayriye 

Hanım’ın, Sibel’in evde olmasından duyduğu mutluluk ve tam 

tersine Sibel’in evde olmaktan duyduğu mutsuzluk şu satırlarla ifade 

edilmektedir: 

“Ne iyi oldu, seni artık istediğimiz zaman bulabiliyoruz, diye girdi 

içeriye. Geldiğinden beri, artık hep evde olmamın sağladığı 

erdemleri sayıp döküyor, içinde bulunduğum bu şanslı durumun, 

zaten çoktan benimsemem gereken durum olduğuna inandırmaya 

çalışıyor beni. Çocuklarımla doyasıya uğraşabilirmişim artık, 

Haluk’un işlerini zamanında ve onun istediği biçimde 

gerçekleştirebilir, evimle dikkatlice ilgilenme (ilgilenme sözünün 

özellikle altı çiziliyor) fırsatına kavuşurmuşum. Asıl önemlisi, hatta 

en önemlisi, dostlarıma beni istedikleri zaman görebilme şansı 

vermem (Bu durumda en birinci dostum Hayriye Hanım oluyor, 

gelinini sık sık kontrol etme olanağına kavuşturuyorum kendisini. 

Bakalım sevgili Haluk’a yeterince iyi bakıyor mu gelin hanım?) 

Bütün bunların kim için şans olduğunu hiç tartışmıyorum. Hayriye 

Hanım’ın aklından geçenleri kendisinin bile göremeyeceği netlikte 

görebiliyorum çünkü: Bu okumuş gelinlerden kimseye bir yarar 

geldiği görülmemiştir; ama Sibel fena kız sayılmaz. Öksüz büyümüş 

tabii, eli pek kırılmamış ev işlerine, ayrıca bunca yıldır okumaktan, 

çalışmaktan başka şey bilmemiş. Eğer zamanı olmadığı için 

ilgilenemiyordu ise eviyle artık bu mazeret bitti. Hünerini göstersin; 

şu evi, dillere destan bir temizliğe ve düzene kavuştursun. Oğlumu 

da mutfaklardan kurtarsın. Özellikle bu, sonuncusu! Sanki oğlu tüm 

yaşamını mutfak(lar)da geçiriyor! 

Bu yeni durumun aklımı başıma getireceğini, bir daha erkekler gibi 

canımı çıkarırcasına çalışmaya özenmeyeceğimi düşünüyor. Evde 

oturmanın rahatlığına alıştıktan sonra!.. Hem canım, oğlu bakamaz 

mı bana? O kadar besleyip büyütüp müdür yapmış; istesem elimi 

sıcak sudan soğuk suya sokturmaz oğlu. Bu arada bir yığın kadın 

adı sayılıyor. Bilmem kim hanımlar gibi parmaklarım 

“pırlantalarla” dolu olur. Gezmeklerden gezmek beğenirim 

kendime, yediğim önümde, yemediğim arkamda. Bana düşen tek iş, 

oğlunu mutlu etmek” (Hepçilingirler, 2015, s.26-27). 
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Alıntılanan metinde görüldüğü üzere Sibel, akademik hayattan 

uzaklaştırılmanın burukluğunu yaşarken aynı zamanda toplumsal 

cinsiyet algısının en temel noktalarından biri olan kadının ev içi 

hayatta yer alması ve evinin kadını olması fikriyle de 

boğuşmaktadır. Gerek Hayriye Hanım’ın sözleri, gerek Haluk’un 

iğnelemeleri gerekse çocuklarının istekleri akademisyen Sibel’i ev-iş 

çatışmasına sürüklese de Sibel zor bir karar vererek akademiyi 

seçmiştir. Sibel’in yaptığı bu tercih yeni bir mücadelenin de 

başlangıcı olmuştur. Sibel, yaşadığı haksızlıktan kurtulmak için 

açtığı davayı kazanmış ancak Karadeniz’deki bir üniversiteye 

gönderilmekten de kurtulamamıştır.  

Sibel, yeni görevlendirildiği Karadeniz’deki üniversitede öncelikle 

“tek başına yaşayan, kocasını ve çocuklarını geride bırakmış başına 

buyruk ve tehlikeli kadın” imajıyla baş etmek zorunda kalır. Aslında 

bu durum akademide de var olan ikiyüzlü toplumsal cinsiyet 

algısının küçük bir göstergesidir. Aynı durumda Sibel yerine erkek 

bir akademisyen Sibel’in davranışını gerçekleştirseydi, ideallerinin 

peşinden giden mücadeleci bir karakter olarak karşımıza çıkacaktı 

ve erkeğin ailesini geride bırakıp yeni bir şehre taşınması ne gittiği 

şehirde ne de ayrıldığı şehirde sorgulanacaktı. Sibel’in gittiği taşra 

üniversitesinde yaşadıkları, fakülte içi ilişkiler, öğrencilerin zihniyeti 

ve şehrin sosyokültürel yapısı toplumsal cinsiyet algısının tipik bir 

örneğidir. Sözgelimi üniversitede kadın ve erkek hocaların farklı 

odalarda oturmayı tercih etmeleri; Sibel’in bu durumu tuhaf bulması 

ve eleştiride bulunması sonucu Sibel’e karşı uygulanan üstü kapalı 

dışlama eylemi, taşra üniversitelerindeki toplumsal cinsiyet algısının 

romana yansımasından ibarettir. Ayrıca Sibel’in gittiği üniversitede 

idarecilerin erkek olması ve bölümde önemli görevli yerlere gelmiş 

kişilerin hepsinin erkek olması da yine akademik dünyadaki 

toplumsal cinsiyet algısının bir örneğidir.  

Ahmet Ümit’in Sultanı Öldürmek romanı da -tıpkı incelenen diğer 

romanlar gibi- akademi dünyasında geçen sayılı Türk romanlarından 

biridir. Bu romanın incelenen diğer romanlardan farkı hem yazarının 

hem de romanın başkişisinin erkek olmasıdır. Şu ana kadar 

incelenen romanlarda hem roman yazarı hem de romanın başkişisi 

kadındı. Sultanı Öldürmek’te ise ana karakter erkektir. Dolayısıyla 

bu romandaki kadın akademisyen bir erkeğin gözünden 

anlatılacaktır.  
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Sultanı Öldürmek, akademi arka planında temellenen bir cinayet 

romanıdır. Romanın başkişisi Müştak Serhazin tarih profesörüdür ve 

Fatih Sultan Mehmet üzerine araştırmalar yapmaktadır. Roman, 

Müştak’ın sevdiği kadın ve tarih profesörü Nüzhet Hanım’ın 

öldürülmesiyle başlar. Romanda sık sık akademi dünyasına yer 

verilir. Müştak ve Nüzhet’in hocası tarih profesörü Tahir Hakkı Bey 

romanın önemli karakterlerindendir ve Tahir Hakkı aracılığıyla sık 

sık genç asistanlar eleştirilir. Tahir Hakkı, Nüzhet’in başına buyruk 

ve isyankar kişiliğinin asistanlara kötü örnek olduğu fikrinden 

hareketle asistanlara karşı eleştirel bir tutum geliştirmiştir. Bu durum 

roman içinde okuyucu tarafından kolayca tespit edilecektir. 

Tahir Hakkı ve Müştak, muhafazakârlığı bir hayat biçimi olarak 

gören, büyük hırsların peşinde koşmayan ve sevilen 

akademisyenlerdir. Nüzhet Hanım ise bilimsel hırslarının peşinde, 

sansasyonel olaylarla ilgilenmeyi seven ve tarihe yeni bir bakış açısı 

kazandırmaya çalışan ünlü bir akademisyen olarak tanıtılır. 

Müştak’la büyük bir aşk yaşayan Nüzhet, yıllar önce Amerika’ya 

gitmiştir. Müştak, Nüzhet’in Amerika’ya gidişinden sonra kimseyle 

evlenmemiş ve Türkiye’de kalıp sessiz sedasız bilimsel 

çalışmalarına devam etmiştir. 

Romanda Nüzhet hem Tahir Hakkı tarafından hem de Müştak 

tarafından mesleki hırsı nedeniyle eleştirilmiş; bu mesleki hırs bir 

kadın için fazla görülmüştür. Öldürülen Nüzhet’in katili olarak 

kendini suçlayan psikojenik füg hastası Mümtaz’ın iç 

konuşmalarında bu mesleki hırsı ve Nüzhet’in başarısına yönelik 

mesleki kıskançlığı açıkça görmek mümkündür: “Yükseldik işte, 

öğrenci girdiğimiz üniversiteye profesör olduk. Dahası var mı? Var! 

Nüzhet olmak… Dünyanın bütün üniversitelerinin dik merdivenlerini 

dağ keçileri gibi tırım tırım tırmanmak… Ve o yıldızlı zirvede 

muhteşem yalnızlığı tatmak… Ve zirveye ulaşmak için pek çok şeyi 

göze almak…” (Ümit, 2014, s.150). 

Nüzhet’in kadın akademisyen olarak başarısı, romanda daha çok 

erkek akademisyenlerle temsil edilen tarihçiler arasında bir 

kıskançlık konusudur ve bu kıskançlık sık sık dile getirilir. Tahir 

Hakkı Hoca ile Mümtaz arasında geçen şu konuşma bu duruma 

güzel bir örnektir: “Haklısın Müştak, o hep ses getirecek işler 

yapmayı seçerdi. Çalışkandı çalışkan olmasına, zekiydi ama her 
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buluşu olay olsun isterdi, her yazdığı makale fırtına estirsin… 

Üstelik defalarca onu uyarmama rağmen…Hiç vazgeçmedi, ne yazık 

ki bilim ahlakını umursamazdı. ‘Bunlar bizim elimizi ayağımızı 

bağlıyor hocam,’ derdi herkese, her şeye boş vererek. ‘Önemli olan 

yeni bir bakış açısı geliştirmek…’ Aslında Nüzhet için önemli olan 

kendi adından bahsedilmesiydi. Bilim de ahlak da hepsi önemsizdi.” 

(Ümit, 2014, s.199). 

Seçilen örneklerde görüldüğü üzere başarılı bir kadın akademisyen, 

özellikle erkek meslektaşları tarafından çoğu kez haksız biçimde 

eleştirilmektedir. Günümüz akademi dünyasında da durum aynı 

şekildedir. Kadın akademisyenlerin başarısı şüpheyle karşılanıp, 

çeşitli imalarla sorgulanmakta ya da takdir ve kabul görmemektedir. 

Sonuç  

Birbirinden farklı olan biyolojik cinsiyet ve toplumsal cinsiyet 

kavramları sosyal hayatın bir yansıması olan romanlarda da birebir 

karşılık bulmuştur. Bu yazıda toplumsal cinsiyet algısının akademi 

dünyasındaki karşılığı ve kadın akademisyenlerin maruz kaldığı 

toplumsal cinsiyet temelli tutumlar seçilen romanlar ışığında 

incelenmiştir.  

İncelenen romanlarda çizilen kadın akademisyen profillerinin, kadın 

akademisyenler alanında yapılan çalışmalarla birebir örtüşmesi 

dikkat çekicidir. Kadın akademisyenlerin yaşadığı çoklu rol 

karmaşası Sibel, Aysel, Ferda gibi roman kahramanı kadın 

akademisyenlerde birebir görülmektedir. Günümüz akademisinde 

özellikle yönetsel kadroda var olan erkek egemen yapının benzeri 

incelenen tüm romanlarda istisnasız olarak mevcuttur. Bu 

romanlarda da görüldüğü üzere bölüm başkanlığı, dekanlık, 

rektörlük gibi idari kadrolarda erkek akademisyenler görev 

almaktadır. İncelenen romanlarda bu pozisyonlarda görevli kadın 

akademisyenlere rastlanmamıştır ve gerçek hayatta da durum 

romanlardakinden pek farklı değildir. 
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“YENİ NESİL LİDERLİK ANLAYIŞI; HİZMETKAR 

LİDERLİK”(SERVANT LEADERSHİP) 

 

ÖZEN İNAM* 

 

ÖZET 

Küreselleşme ve rekabetin etkilerinin son hızda yaşandığı 

günümüzde İşletme amaçları, vizyonu ve yönetim şekli de 

değişmiştir. “Değişim” , “Küreselleşme” ve “Teknoloji” üçgeni 

işletmelerin örgüt yapısı ve yönetim şeklinde de inovasyona sebep 

olmuştur. 19. Yüzyılın üretim odaklı yönetim anlayışından çok 

uzakta olduğumuz yeni yüzyılın; müşteri odaklı, sürekli gelişen 

organizasyon yapısı ile liderlik şekli de yeni bakış açılarına sahip 

olmuştur. 

Günümüzde “müşteri” ise sadece ürünü alan ya da kullanan kişilerin 

ötesinde, işletme çalışanlarını da kapsamaktadır. İç müşteri denilen 

bu kavram ile çalışanların motivasyonu, iş memnuniyeti gibi 

özellikler değer kazanmıştır. Böylece yönetimde çalışanı 

önemseyen, insani özelliklerine değer veren bir anlayışa sahip 

liderlere olan gereksinim gündeme gelmiştir. Otokratik, diktatör gibi 

yönetim tarzları günümüzde istenilmeyen yönetim biçimleriyken, 

daha çok demokratik yönetim biçimi tercih edilmektedir. Bununla 

birlikte kimin yönetilmesi gerektiği yani grubun sosyokültürel yapısı 

da yönetim biçiminde önem taşımaktadır. Örneğin beyaz yaka 

çalışanların yoğun olduğu bir örgütte alınan kararlarda işgören 

katılımı, mavi yaka çalışanların yoğun olduğu bir örgüte oranla daha 

fazla olabilmektedir. Ya da işin gerekleri de yönetim şeklini 

belirleyen faktörlerdendir, örneğin askeriye gibi hızlı karar alınması 

gereken durumlarda grubun fikirleri, geri bildirimi gibi durumlar 

gözetilmeden daha dikey bir hiyerarşik yapı ile yönetim söz konusu 

olacaktır. 

 

 
* Öğr. Gör. Özen İnam T.C Şişli Meslek Yüksek Okulu - Esentepe Mah. No:100 

Gayrettepe-İstanbul - ozen.inam@sisli.edu.tr 
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İşletmeler için artık yöneticinin salt yönetsel fonksiyonları yerine 

getirmesinin yetersiz kaldığı söylenebilir. Bu nedenledir ki, işletme 

hedeflerini belirleyip bu doğrultuda insanları etkileyip 

yönlendirebilen, vizyon sahibi ve sonuca ulaşmada işbirliği 

sağlayabilen liderlere olan gereksinim liderlik konusunu her daim 

güncel kılmaktadır. Liderlik içinse pek çok farklı değişkenin etkisi 

ile farklı tanımlar ortaya atılmıştır. Bu durum da liderliğin farklı 

koşullar altında ya da liderin karakteristik özelliklerine göre 

değişiklik gösterebilmesi ile farklı liderlik tarzları olduğu sonucunu 

doğurmuştur. Güncel liderlik yaklaşımlarından biri ise “hizmetkar 

liderliktir. Hizmetkar Liderlik, çalışana sevgiyle yaklaşılan, empati 

kurulan ve hatta ona hizmet edilen bir anlayışta olan liderlik 

biçimidir. Bu çalışma ile de güncel liderlik tarzlarına ve hizmetkar 

liderliğe değinilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Liderlik, yönetim biçimi, liderlik tarzları, 

hizmetkar liderlik 

 

GİRİŞ 

İşletmeler için artık yöneticinin salt yönetsel fonksiyonları yerine 

getirmesinin yetersiz kaldığı söylenebilir. Bu nedenledir ki, işletme 

hedeflerini belirleyip bu doğrultuda insanları etkileyip 

yönlendirebilen, vizyon sahibi ve sonuca ulaşmada işbirliği 

sağlayabilen liderlere olan gereksinim liderlik konusunu her daim 

güncel kılmaktadır. Liderlik içinse pek çok farklı değişkenin etkisi 

ile farklı tanımlar ortaya atılmıştır. Bu durum da liderliğin farklı 

koşullar altında ya da liderin karakteristik özelliklerine göre 

değişiklik gösterebilmesi ile farklı liderlik tarzları olduğu sonucunu 

doğurmuştur.  

Lider kelimesi ilk olarak Samuel Johnson tarafından 1755 yılında 

hazırlanan İngilizce sözlükte “kaptan, kumandan, önden giden 

kimse” olarak tanımlanmış, liderlik kelimesi ise ilk olarak 1828 

yılında Webster Amerikan Sözlüğünde yer almış ve “liderin durumu, 

koşulları” olarak tanımlanmıştır. Lider kelimesinin Türkçe karşılığı 

“önder” kelimesidir. Fakat lider kelimesinin dilimize yerleştiği ve 
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yapılan çalışmalarda önder kelimesinin pek kullanılmadığı 

gözlenmektedir.89 

Genel olarak liderlik tanımlarına değinecek olursak;  

“Bir grup insanı belirli amaçlar etrafında toplayabilmek ve bu 

amaçları gerçekleştirmek için onları harekete geçirme yeteneği ve 

bilgilerinin toplamıdır.”90 

“Lider, örgütün amaçlarının gerçekleştirilmesi için insanları 

etkileyen, yönlendiren, örgütte eşgüdüm sağlayan kişidir”91 

“Liderlik ise ortak hedeflere ulaşmada birey ve grup davranışlarını 

etkileme sürecidir”92 şeklinde çeşitli tanımlar vardır. Bununla 

birlikte anlaşılıyor ki liderlik; belli amaçlar doğrultusunda; hedeflere 

ulaşmak için insanları etkileme, yönlendirebilme ya da insanları 

peşinden sürükleyebilme özelliklerini barındırmaktadır. 

Modern liderlik yaklaşımları “etkileşimsel liderlik”, “dönüşümsel 

liderlik” ve “karizmatik liderlik” şeklinde sınıflandırılırken bunların 

dışında temel insani değerlerin ve ahlakın giderek daha büyük önem 

kazanmasıyla beraber hiçbir zorlamaya ve otoriteye ihtiyaç 

duymadan gönüllere hitap edebilecek liderlere ihtiyaç duyulmuş ve 

“hizmetkar liderlik”  de liderlik yaklaşımları içerisinde ele alınır 

olmuştur.93 

Bu çalışma hizmetkar liderliğin özellik ve boyutları ile neden 

hizmetkar liderliğe ihtiyaç olduğuna ilişkin, yapılan literatür 

araştırması ile açıklanmak amacı ile hazırlanmıştır. 

 

 
89 Hasan İbicioğlu, H.İbrahim Özmen, Sebahattin Taş, Liderlik Davranışı Ve 

toplumsal Norm İlişkisi, (SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi) 

2009: 1 
90Eren, 2001, s.342 
91 A. Yıldız Özsalmanlı, Türkiye’de Kamu Yönetiminde Liderlik ve Lider 

Yöneticilik, (Kırgızistan- Türkiye Manas Ünv., Sosyal Bilimler Dergisi), 13.sayı, 
Bişkek, Kırgızistan , 2005, s.137 
92 Rana Yiğit,İyi Bir Lider Olmanın Yolları, (Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik 

Yüksekokulu Dergisi) 2002, Cilt 6 Sayı 1,ss.16-21 
93 İ. Fatma DOĞAN, İsmail BAKAN, Hizmetkar Liderlik,  (Kahramanmaraş Sütçü 

İmam Üniversitesi, İİBF), İşletme Bölümü,2012 ,s.2 
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1. HİZMETKAR LİDERLİK KAVRAMI 

1.1. Hizmetkar Liderlik Kavramı’nın Doğuşu 

Hizmetkâr liderlik yaklaşımı, ilk olarak Greenleaf’ın (1977: 21) 

“The Servant as Leader” isimli makalesinde, “Lider bir 

hizmetkârdır” ifadesini kullanmasıyla gündeme gelen ve liderlik 

yaklaşımlarına ev sahipliği yapan bir liderlik modelidir. Hizmetkar 

liderlik fikrinin gündeme gelmesi Greenleaf’in Hermann Hesse’nin 

“Doğuya Yolculuk” isimli hikayesini okumasıyla gerçekleşmiştir. 

Hesse’nin kendini anlattığı hikâyesinde bir grup insanın efsanevi bir 

yolculuğu anlatılmaktadır. Hikâyenin merkezinde yer alan ana 

karakter Leo, bu grubun hizmetkârlık işlerini yapmaktadır. Bir gün 

Leo’nun ortadan kaybolmasıyla üyesi olduğu bu grupta bir kargaşa 

yaşanır ve yolculuk ertelenir. Hizmetkâr Leo olmadan kimse 

yolculuğa devam etmek istemez. Bunun üzerine Leo aranmaya 

başlanır ve bulunur. Grubun lideri olan kişi, aslında hizmetçi olarak 

bilinen Leo’nun bir rehberlik ruhu taşıdığını ve grubun asıl lideri 

olduğunu keşfeder. Greenleaf okuduğu bu hikâyedeki kahraman 

Leo’dan esinlenerek hizmetkâr liderlik kavramını ortaya atmıştır. 

Greenleaf’e göre hizmetkâr lider, Leo örneğinde olduğu gibi 

öncelikle bir hizmetkârdır. Bir kimsede var olan, onun 

davranışlarına hâkim olan asıl duygu öncelikle hizmet etmek 

olmalıdır. Ardından sıra dışı bir yönlendirici güce sahip olan bu 

kişiler hizmet etmek için lider olma seçimini yaparlar ve 

hizmetkârlık ile liderliği birleştirirler.94 

1.2. Hizmetkar Liderlik Nedir? 

Gerekirse güç kullanarak olsun, dediklerini yaptırabilen liderin ya da 

“altında çalışan elemanlarının” yanına gelmekten dahi çekindikleri 

bir yöneticinin; sözde başarılı sayıldığı zamanlar geride kalmaya 

başlamıştır. Günümüzde ise dünya ile birlikte insanlar, ekonomi ve 

tüm sosyal yapı köklü bir değişim içindeyken, anlayışlar da 

kaçınılmaz olarak değişmektedir. Bahsettiğimiz diktatör lider artık 

 
94Robert K. Greenleaf, Servant Leadership, A Journey into the Nature of Legitimate 

Power and Greatness, Paulist Press,1977 s.21-24 
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tarihin tozlu sayfalarında kalmaya başlarken, dünyayla beraber 

liderlik de değişim ve dönüşüm içerisine girmektedir.95 

Her şeyden önce Maslow’un piramidinin tepesindeki “kendini 

gerçekleştirme” erdemine ulaşmış liderler, yöneticiliğin etiketi ile 

övünmek ve elindeki gücü kullanmak yerine sevgiyle yönetmeyi 

seçebilmektedir. Böylece yöneticiler emreden değil, hizmet eden 

liderler haline dönüektedirler. Hizmetkar Lider yöneten değil, bilgi 

ve tecrübelerini ekibine onları güçlendirmek için hoşgörü ve 

sevgiyle yansıtan bir önderdir. Hizmetkar lider tekamül sahibidir ve 

ekibine yol gösteren bir aynadır da denilebilir.  

“Hizmetkârlık anlayışı, bir kimsenin kendisini herhangi bir çıkar 

gözetmeksizin başkalarına adaması, onların ihtiyaçlarını karşılaması 

ve onlar için yaşaması anlamına gelmektedir. Kendisini sıfır 

noktasında gören, benlik kavramını aşmış yani “ben” kavramında 

önce “biz”, “sen”, “siz” kavramına odaklanmayı başarabilmiş 

olmayı içeren bir anlayıştır.” 96 

Hizmetkar Liderler de başkalarını ortak amaçlar etrafında toplamak, 

onlara yön göstermek isteyen liderler ise bu durumda hizmetkâr 

olma potansiyelleri gelişmiş olmalıdır. Aslında liderler, insanları 

yönlendirme ve tamamlama amacıyla bilinçli bir etkinliği yerine 

getirirler, amaçlara ve insanlara hizmet etme sanatını 

gerçekleştirirler. Dolayısıyla hizmetkârlık anlayışı, özünde hizmet 

etmeyi içermesinin yanında sevgi, hoşgörü, insani değerler, değişim 

ve dönüşümü de içermektedir.97 

Greenleaf (1977), hizmetkâr liderlik kavramını, kendini diğer 

insanların yerine koyabilen, onları dinleyen, onları anlayan ve 

destekleyen farklı bir güce ve kaynağa sahip kişi olarak 

tanımlamıştır. Buchen (1998) ise diğer insanlarla karşılıklı güvene 

dayalı ilişkiler kuran, onların geleceklerini düşünen kişi olarak; Laub 

(1999), diğer insanlara değer veren, onların gelişimine katkı 

sağlayan, otoriter olmayan lider olarak; Senge (1996) hizmetkâr 

 
95 Elif Oktav Erdemli, Hizmetkar Lider, http://www.elifoktav.com/hizmetkar-
lider_6861.html#.UyssAfl_sag 
96 İlhami Fındıkçı, Bir Gönül Yolculuğu: Hizmetkar Liderlik, ( Alfa Yayınları) 

,2009, s.378 
97 İlhami Fındıkçı, Bir Gönül Yolculuğu: Hizmetkar Liderlik, ( Alfa Yayınları) 

,2009. s. 380-381 

http://www.elifoktav.com/hizmetkar-lider_6861.html#.UyssAfl_sag
http://www.elifoktav.com/hizmetkar-lider_6861.html#.UyssAfl_sag
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liderliği, benliklerini olumlu bir şekilde dengelemeye çalışarak diğer 

insanlara yol gösteren, onları yönlendirecek güce sahip liderler 

olarak ifade etmiştir (Drury, 2004: 1). Spears’a göre hizmetkâr lider, 

bütüncül bir yaklaşımla diğer insanlara hizmet veren, onları 

çalışmaya isteklendiren, örgütte toplu halde karar verme gücü 

oluşturan kişidir. Hizmetkâr liderlik yaklaşımının özünde toplumda 

pozitif yönde bir değişim yaratabilecek potansiyele sahip, vizyon 

sahibi kişiler yer alır (Spears, 2004: 8) 

1.3. Hizmetkar Lider Özellikleri 

Hizmetkar liderin özelliklerini Spears, Greanleaf’ın yayınlanmış ve 

yayınlanmamış yazılarının hepsini okuyarak kritik öneme sahip 10 

tanesi ile belirtmiştir. Bu on özellik de şöyledir:98 

1. Dinlemek : Dinleme doğru bir iletişim için kritik önem taşır. 

Hizmetkar Lider içten ve isteyerek dinleme becerisine sahiptir.  

2. Empati: Hizmetkar lider diğer insanları anlamak için empati kurar 

ve birlikte çalıştıkları insanların iyi niyetli olduklarına inanır. 

3. İyileştirmek: Hizmetkar lider birebir insanlarla temas kurarak, 

ortak inanç etrafında bütünleştirerek iyileştirir. 

4. Farkında olmak: Olaylara daha bütüncül bakmayı ifade eder. 

5. İkna Etmek: Karar verirken, sahip olunan otoriteyi kullanmak 

yerine karardan etkilenecek olanları ikna etmeyi seçer. 

6. Sağduyulu olmak: Bugün alınacak kararlardan gelecekte 

getirecek sonuçlarını görmeyi sağlar. 

7. Kavramsallaştırma: Problemleri kavramlar halinde düşünerek, 

sorunlara geniş açıdan bakar. 

8. Hizmet Etme: Diğer insanların ihtiyaçlarının karşılanmasında 

hizmet odaklı olmayı ifade eder. 

9. Sorumluluk ve Geliştirme: Hizmetkar lider insanların gelişimini 

sağlamak için kendisini büyük sorumluluk altında hisseder. 

10. Topluma Odaklanma: Bir toplum oluşturulması hizmetkar 

liderin göstermiş olduğu hizmetlerin yansımasıdır.99 

 

 
98 Ahmet Baytok, Fatma D. Ergen, “Hizmetkar Liderliğin Örgütsel Vatandaşlık 

Davranışına Etkisi”, Journal of BusinessResearch-Türk , 2013, s. 108 
99 L. C. Spears, “Practing Servant Leadership”, 2004, s. 8-9-10, 
http://www.viterbo.edu/uploadedFiles/academics/msl/PracticingServantLeadershipby

LarrySpears.pdf. 
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Patterson ise hizmetkar liderin özelliklerini yedi boyut ile 

değerlendirmiştir. 

1. Ahlaki Sevgi (agapoa love): Her bir çalışanı istek ve ihtiyaçları 

olan birer insan olarak değerlendirir.  Ve bu ihtiyaçlara odaklanır, 

daha sonra çalışan yeteneklerini dikkate alır. 

2. Alçakgönüllü Olma: Tevazu sahibidir, kendini bireylerden üstün 

görmez.  

3. Fedakar Olma: Herhangi bir beklentisi olmadan insanlara yardım 

eder. 

4. Vizyon Sahibi Olma: Liderin uzun vadeli bir bakış açısına sahip 

bir vizyon oluşturması ve bu doğrultuda çalışanları 

yönlendirmesidir. 

5. Güvenilir Olma: Hizmetkar liderin adil ve etik davranışlar 

sergilemesi sebebiyle insanlarda lidere karşı güven oluşmasıdır. 

6. Çalışanları Güçlendirme: Yaptıkları işlerin sorumluluğu 

çalışanlara verilir ve gerekli yetkiler de verilerek, kontrol onlara 

bırakılır. 

7. Hizmet Etme: Kendi kişisel çıkarlarından ziyade kurum ve 

kişilerin çıkarları için hareket eder.100 

2. HİZMETKAR LİDERLİK YAKLAŞIMLARI 

2.1. Hizmetkar Liderlik Yaklaşımına Genel Bakış 

Ön planda, her zaman sahnede olmayı seven liderler vardır. Bir şey 

başarıldığında aynaya, başarısızlık olduğunda pencereden dışarı 

bakan bu liderlerin aksine hizmetkar lider tevazu içerisindedirler. 

Başarmak için çalışanları geliştirir ve güçlendirir, alçakgönüllülüğü 

ile sahnenin arkasında kalmayı tercih eder.  

Hizmetkar liderlikte liderin oluşturduğu olumlu ortam ile 

işgörenlerin tanımlanmış görevleri dışında gönüllü 

olarakgerçekleştirdikleri örgütsel vatandaşlık davranışlarına da 

olumlu katkı sağladığı çeşitli araştırmalarca gösterilmiştir.101 

 
100 İ. Fatma DOĞAN, İsmail BAKAN, Hizmetkar Liderlik,  (Kahramanmaraş Sütçü 

İmam Üniversitesi, İİBF), İşletme Bölümü,2012 , s.4. 
101Ahmet Baytok, Fatma D. Ergen, “Hizmetkar Liderliğin Örgütsel Vatandaşlık 

Davranışına Etkisi”, Journal of BusinessResearch-Türk , 2013, s. 113 
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Aynı şekilde okul müdürlerinin hizmetkar liderlik davranışlarının 

okul kültürüne pozitif yönlü etki ettiği de çeşitli araştırmalarla 

açıklanmıştır.102 

2.2 Hizmetkar Liderlik Modelleri 

 

Şekil 1:. Patterson’ın Hizmetkar Liderlik Modeli 

Patterson,. (2003). Servant Leadership: A Theoretical Model. 

Proceedings of the Servant Leadership Roundtable. Retrieved 

(January 13, 2009)  

Winston (2003) da Patterson’un modelinden etkilenerek modeli şekil 

2’de görüldüğü gibi geliştirmiştir. 

 
102 Mikail Yalçın, Engin Karadağ, “Hizmetkar Liderlik ve Okul Kültürü: Bir Yapısal 

Eşitlik Modellemesi”, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2013, s. 116 
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Şekil 2: Winston’un Hizmetkâr Liderlik Modeli  

 

  Winston, (2003). Extending Patterson's Servant Leadership Model: Explaining How 

Leaders and Followers Interact in a Circular Model. In B. Winston (Ed.), Proceedings 

of the Servant Leadership Roundtable at Regent University. Retrieved October 29, 

2005, from Regent University, 
http://www.regent.edu/acad/sls/publications/conference_proceedings/servant_leaders

hip_roundtable/2003pdf/winston_extending_patterson.pdf 
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Hizmetkâr liderlik yaklaşımı ile ilgili yapılan bir başka çalışma da 

Page ve Wong’un çalışmasıdır. Page ve Wong geliştirmiş oldukları 

model ile liderliği, kişilik, ilişki, görev ve süreç boyutlarında 

değerlendirmiştir. Bu bağlamda ele alınan 4 boyutlu hizmetkâr 

liderlik modeli şekil 3’de gösterilmektedir. 

 

Şekil 3: Page ve Wong’un Hizmetkâr Liderlik Genişleyen 

Daireler Modeli 
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  D. Page ve T. P.  Wong, (2000). A Conceptual Framework for 

Measuring Servant-Leadership. In Adjibolosoo, s. (Ed.), The Human 

Factor in Shaping the Course of History and Development, 

University Pres of America, Lanham, MD.  

SONUÇ:  

Günümüz iş yaşamında rekabet yoğunluğu son derece artmış ve 

rekabet koşulları da karmaşıklaşmıştır. M. E. Porter’ın rekabet 

stratejilerindeki beş rekabet gücü ile mücadelede “farklılaşma” 

büyük önem taşımaktadır. Farklılaşma ya da inovasyon; sürekli 

kendini yenileyen kurumlarca, “yenilik herkesin işi” görüşü ile 

gerçekleştirilebilir. Sürekli yenilik yapan firmalar için dik 

hiyerarşiden yatay hiyerarşiye doğru geçiş söz konusudur. Google, 

Gore-Tex, Whool Foods gibi fark yaratan öncü firmalar yönetim ve 

karar mekanizmalarından neredeyse hiyerarşiyi tamamen 

çıkarmışlardır. 103 

Giderek hiyerarşinin yatay hatta düzleştiği güncel yönetim tarzları 

sayesinde; diktatör, ya da dediğim dedik liderler ile yönetim geride 

kalacak ve hizmetkar liderliğin önemi artacaktır denilebilir. 

“The Servant Leader” (Hizmetkar Lider) kitabının yazarı Ken 

Blanchard ve Phil Hodges’a göre liderlik ne salt yönetmekle ne de 

güçle ilgili bir meziyettir. Lider belirlediği vizyon doğrultusunda 

diğerlerinin en iyi şekilde yaşaması için uğraş verir. Bu vizyon 

herkes içindir ve asıl hedef herkesin mutluluğudur.104 

Hizmetkar lider kendi benliği (egosu) ile başa çıkmış , toplumsal 

benliği kişisel benliğinin önüne geçirmiş kişi olarak, çalıştığı 

kuruma, bilime ya da ulusuna karşılıksız katkı sağlayabilen kişidir. 

Mütevazi, güvenilir ve hoşgörü sahibi bu liderlerden gerek insan 

kaynaklarının, gerekse toplumun kazanabileceği çok şey olacaktır. 

 

 

 
103 Gary Hamel, Yönetimin Geleceği, Mess Yayın, İstanbul-2007, 278 s. 
104 Yeşim T. Akiş, “Hizmetkar Lider”, 

http://www.amrop-tr.com/pdf/AmropType/Ceo-10.pdf (CEO’s 2004) 
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DEVLETE GÜVEN VE ŞEFFAFLIK 

 

Öğr. Gör. U. Baran HANAĞASI                 Arş. Gör. Halil PEÇE 

T.C. İstanbul Şişli Meslek Yüksek Okulu      Kocaeli Üniversitesi 

 

Özet  

Şeffaflık geleneksel yönetim anlayışından farklı olarak modern 

yönetimlerin olmazsa olmaz sahip olması gereken bir anlayıştır. 

Hesap verilebilirlik, sivil katılım, karar alma süreçlerine müdahil 

olabilme şeffaflığı arttırdığı gibi devlete olan güveni de 

arttırmaktadır. Bazı istisnalar olmakla birlikte şeffaflık ve devlete 

güven arasında olumlu bir ilişki mevcuttur. 

Abstract  

Transparency is an indispensable factor that modern 

administrations should have as distinct from classical 

administrations. As accountability and civic participation increase 

the level of transparency, they also increase the trust in government. 

Althouhg it has few exceptions, it can be advocated that there is a 

positive relationship between transparency and trust in government.  

Giriş 

İçinden geçtiğimiz postmodern zamanlar günümüz insanının 

sorunlarını ve bu sorunların çözümlerini çeşitlendirmiştir. Artık, bir 

elli yıl öncesinin dünyasından siyasi, ekonomik, kültürel, teknolojik 

ve sosyal anlamda çok daha farklı bir dünyada yaşamaktayız. 

Yüzyıllar önce, temel amacı insanların güvenliğini sağlamak olan 

devletlerin de üstlendikleri roller değişmekte, kimlikleri yeniden 

tanımlanmaktadır. Artık, güvenlik sağlamanın haricinde insanların 

refahlarını sağlamak gibi zor bir görevi de üstlenen devlet, özellikle 

II. Dünya Savaşı sonrası refah devleti modeli anlayışı ile bunu 

sağlamaya çalışmış ama özellikle 1970’lerin değişen ekonomik ve 

sosyal gerçekliği nedeniyle, vatandaşlarına sunduğu hizmetlerde 

yetersiz kalmıştır. Ağır bürokrasi ve kırtasiyecilik, gizlilik gibi 19. 

Yüzyıl sonu ve 20.Yüzyıl’ın ilk yarısına özellikle ait devlet 

karakterinin artık değişime uğrama zamanı böylelikle gelmiştir. 
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İnsanlar, devleti yöneten siyasetçiler ve bürokratlardan politikalarını 

ve hizmetlerini vatandaşlarına daha şeffaf bir şekilde sunmalarını 

beklemektedir. Ancak,  böylelikle vatandaşların devlete güvenleri 

sağlanabilir. Demokrasinin ve çoğulculuğun temel ilkelerinden biri 

olan şeffaflık, devlete güvenin tesis edilmesinde anahtar bir rol 

oynamaktadır. Şeffaflık ve devlete güven arasında kuvvetli bir 

ilişkinin olduğu yadsınamaz bir gerçekliktir. Vatandaşların devlete 

olan güvenlerinin arttırılmasında yönetim işleyişinde ve karar alma 

sürecinde şeffaflığın ve etkileşime açıklığın önemli bir rolü vardır. 

Devleti yönetenler siyasetçisi ve bürokratıyla kendisine emanet 

edilen her türlü yetki ve kaynağı nasıl kullandığının hesabını halka 

mutlaka verebilmelidir. Devletin şeffaflığı aslında onun elinde 

bulundurduğu bilgi ve belgelere vatandaşların kolay ulaşmasıyla 

sağlanabilir. Şeffaflık güven duyulan bir devletin temel değeri kabul 

edilir. Bu çalışmada şeffaflığın devlete güven ile ilişkisi 

irdelenecektir. Öncelikle geleneksel yönetim anlayışının şeffaflığa 

bakışının anlatılacağı bölümde klasik yönetimin şeffaflık 

konusundaki görüşleri ve bunun şeffaflığın önünde nasıl bir engel 

teşkil ettiği anlatılacaktır. Sonraki bölümlerde güven kavramının ne 

anlama geldiği ve farklı biçimleri üzerinde durulacaktır. Bunun 

sonrasında şeffaflık ve güven ilişkisinin olumlu olumsuz yönleri 

üzerine tartışılacaktır. Sonuç kısmı ile de çalışmamız 

sonlandırılacaktır.  

I. Geleneksel Yönetim 

Geleneksel kamu yönetimi anlayışı Weber’in bürokrasi modeli 

üzerine kurulu olan katı hiyerarşiye dayalı olan bir modeldir. Buna 

göre kamu görevlileri kural ve karar alma süreçlerine aşırı bağımlı 

hale getirildi. Benzer şekilde geleneksel yönetim anlayışında 

merkeziyetçilik ön plana çıkan bir anlayış olarak karşımıza çıkar 

(Eryılmaz, 2003). Dolayısıyla geleneksel yönetim modelinde, 

merkezi kararların sorgulanması ve karar alma süreçlerinden 

merkezden bağımsız yapılar vasıtasıyla etkileşime uğrayıp şekil 

değiştirmesi söz konusu olamaz.  

Weber’in kavramsallaştırdığı geleneksel bürokratik model; yeni kitle 

toplumuna, para ekonomisine, modern devletin yönetsel işleyişinin 

artışına ve büyümesine bir reaksiyon olarak, sanayi toplumunun 

ortaya çıkmasıyla beraber uygulamaya konmuştur. Bürokrasinin 
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temel işlevi, kamu görevlilerinin görevlerini yerine getirirken 

verimliliği ve rasyonaliteyi aramasıdır. Bu ise tek tipleştirilmiş bir 

yönetim anlayışını hakim kılmak, usul ve süreçlerin değişmezliğini 

ve tahmin edilebilirliği sağlamayla beraber gerçekleştirilebilmiştir. 

Böyle bir yönetim anlayışında, dışsal faktörlerin karar alma 

süreçlerinde etkili olabileceği düşünülemez. Geleneksel bürokratik 

model, yönetim süreçlerine ve kararlarına bir çeşit kutsallık atfedip 

tartışılamaz ve değiştirilemez üstünlük payesi verirler.  Weberyen 

ideal tip bürokrasi; muğlak alanı azaltarak, çatışan emirlerden 

kaçınarak, koordinasyonu sağlayarak en işlevsel örgütsel 

performansı yakalamaya çalışmıştır (Yıldırım, 2010). Weberyen 

model, yönetim işleyişinde ve karar alma süreçlerinde süprizlere 

açık olmayan bir yönetim modelidir. Kapalılık ve gizlilik geleneksel 

yönetimin temel özelliklerindendir.  

Geleneksel yönetim anlayışında gizliliğin temel amaçlarından biri 

bürokratik gücün korunup pekiştirilmesidir. Şeffaflığın olmadığı bir 

yönetim anlayışında yönetim dışa kapalı bir şekilde, yönetenlerin 

güdümünde işleyen bir sistemdir (Şengül, 2008). Devletin güvenliği 

ve özel hayatın korunması gibi nedenlerle uygulanan gizlilik 

politikası uygulamada genişleyerek çoğu kamu yönetimi 

faaliyetlerini içine almıştır. Klasik yönetim anlayışında gizliliğin 

esas alınması yöneten ve yönetilen arasında güvensizlik ilişkisine 

dayalı bir modelin gelişmesine olanak tanımıştır. Bu modelde 

yönetilen vatandaşlar yönetime karşı güven duymazsak, benzeri 

şekilde yönetim de topluma karşı güven hissi beslememektedir. 

Şeffaflık ise karşılıklı etkileşime olanak tanıyan, yönetimin işleyişini 

tüm açıklığıyla gözler önüne koyan bir yönetimi öngörür. Bu 

bağlamda yönetim işleyişini toplumun takip edebilmesi karşılıklı 

güven ilişkisini de arttırıcı bir faktör olarak karşımıza çıkmaktadır 

(Eken, 2005).  Dolayısıyla şeffaflığın devlete güven ile ilgili 

doğrudan ilişkisi olduğu gerçeği yadsınamaz.  

II. Şeffaflık  

Küreselleşme, insanlar, devletler ve şirketler arasında gittikçe 

karmaşıklaşan ve boyut değiştiren sosyal, siyasi, ekonomik ve 

teknolojik ilişkileri tasvir eden bir kavramdır. Küreselleşme ile 

birlikte devletlerin işlevleri ve rolleri de yeniden tanımlanmaya 

başlanmıştır. Devlet, eskiden hizmetlerin ve malların vatandaş için 
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sağlayıcısı iken artık bunların planlayıcısı olmaktadır. Artık, 

devletler vatandaşlara bireysel inisiyatifler için alanlar açarken, özel 

girişimleri de dikkate almaya başlamıştır. Yeni devlet anlayışında, 

profesyonellik, ekonomik rekabetçiliği destekleme, toplumdaki 

farklılıklara saygı gibi çağdaş vazifelerin yanı sıra şeffaflık, hesap 

verebilirlikgibi yeni kamu yönetimi anlayışının ilkeleri de söz 

konusudur. 

Şeffaflık demokratik bir yönetimin en kırılgan alanlarından biri 

olmakla birlikte, devlete olan güvensizliğin önlenmesinde başat 

aktörlerden biridir (Grimmelikhuijsen, 2012). Modern yönetimlerde 

gizlilik istisna haline gelirken, şeffaf uygulamalar ise ön plana 

çıkmaktadır (Şengün, 2008). 

Şeffaflık, genel bir bakışla, devleti yönetenlerin halktan aldığı 

kaynaklarla ne yaptığı hakkındaki bilgiyi yönetilenlere doğru bir 

biçimde anlatması olarak tanımlanabilir. Devletin ve hükümetin 

izlediği politikalar, programlar, stratejiler ve onların politik, 

ekonomik ve idari sonuçları hakkında kamuoyunu açık, anlaşılır ve 

düzenli olarak bilgilendirmesidir. Kısacası, Devletin geleneksel 

olarak gizliliği kutsayan, otoriter/kapalı tutumundan feragat ederek, 

üzerindeki gizlilik örtüsünü aralaması ve halkın etkilerine daha açık 

olmasıdır. Davis’e göre (1998) şeffaflık “gizlilik perdesinin 

kaldırılması” olarak gerçekleştirilebilir (Moser, 2001). 

Şeffaflık, bazı hedeflerin kazanılması için bir araç değil, kendisi bir 

hedeftir (Grimmelikhuijsen, 2012). Vatandaşların çeşitli 

mekanizmalar aracılığıyla siyasal iktidardan ve kamu 

bürokrasisinden hesap sorabilmesi de halkın tam, doğru ve güvenilir 

bilgi edinme şansına sahip olmasıyla ilişkilidir. Ayrıca yönetim 

işleyişine katılmak için vatandaşların yönetim sürecini, karar 

mekanizmalarını ve işleyişleri bilmesi gerekir. Bu bilgilere ise 

yalnızca bilgi edinme hakkı ile ulaşılabilir. Bu hak ise, şeffaflığın 

kanuni alana yansıyan temel karşılıklarındandır. 

III. Güven  

Bir kimseye ya da bir kuruma duyulan itimat, samimi, iyi ve dürüst 

olduğuna inanç: güven. Güven psikolojik bir durum olmakla 

beraber, kırılgan da olabilir. Rousseau’ya göre diğerinin niyet ve 

tutumlarına olumlu bir bakış açısı sahibi olmaktır. Yani başka olanın 
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dürüstlüğüne inançtır. Bunun da üç boyutu var: salahiyet, iyilik ve 

dürüstlük. Güven aynı zamanda bilişsel bir süreci barındırır, 

rasyonel olan ile karakterize edilir (McAllister). Dolayısıyla bir 

devlet örgütüne güvenin iki temel faktörü olabilir, birisi rasyonel bir 

bakış açısıyla elde edilen, diğeri ise daha duygusal olan ile 

kazanılan, psikolojik bir yaklaşım ile anlaşılabilecek. Güven, 

toplumsal ilişkilerin sağlıklı biçimde oluşturulması ve sürdürülmesi 

için kilit bir rol oynamaktadır. Güven; toplumsal sistem içinde diğer 

kişilere veya örgütlü yapılara yönelik tutumların oluşmasında son 

derece etkili olmakta ve bu nedenle toplumsal sistemin oluşumunda 

ve sürdürülmesinde önem taşımaktadır. Güven toplumsal sistemin 

temel yapıtaşı olarak, insanları bir arada tutma ve toplumsal düzenin 

sürdürülmesini sağlama fonksiyonlarını yerine getirmektedir. Güven 

toplumsal sistemde varlığını sürdürmek ve hedeflerine ulaşabilmek 

için çabalayan tüm kurumların sahip olmayı istediği önemli bir 

değerdir. Ancak, özellikle yönetsel güce sahip olan ve kamu yararına 

odaklanma sorumluluğunu barındıran kamu kurumları açısından 

hedef kitlelerde güvenin tesis edilmesi daha da fazla önem 

taşımaktadır. Sürece dayalı güven (process-based trust) ve kurumsal 

güven (institutional-based trust) olmak üzere güveni iki şekilde 

inceleyebiliriz. Sürece dayalı güven, devletle tekrarlanan karşılıklı 

ilişki ya da etkileşimlerden doğmaktadır. Güvenin bu boyutu, 

devletin yurttaşlarının gereksinimlerini ve beklentilerini 

önemsediğine; yani devletin duyarlı olduğuna dair kavrayışlara 

dayanır. Kurumsal güven ise, etkileşimler yerine kurumlara dair bir 

yargı olup, kurumların doğru olanı yapacaklarına ilişkin bir 

beklentiyi içerir. Yurttaşlar, kurumsal uzmanlığa ya da geçmiş 

kurumsal uygulamaya güven duyar (Grimmelikhuijsen, 2010). 

Vatandaşların, diğer bireylerle ya da kamu kurumlarıyla olan 

ilişkilerinin ve iletişim süreçlerinin sağlıklı biçimde 

gerçekleştirilmesinde önemli işlevi olan güven unsuru, insanları bir 

arada tutma gücüne sahiptir. Güvenin; kaosu ve olası krizleri 

azaltma, belirsizlik ve riskleri ortadan kaldırma işlevlerini yerine 

getirme yoluyla ortak bir yaşam alanının paylaşılabilmesinde ve 

toplumsal düzenin korunabilmesinde ciddi bir rol oynadığı 

söylenebilir (Boztepe, 2013).  

Günümüzde sıradan bir vatandaşın aklında şu sorunun olması 

doğaldır: Eğer devlet elinde tuttuğu gücü istismar edip yanlış bir 
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şekilde kullanacaksa o zaman ben kime güveneceğim? (Bentham, 

1999). Gelişen ve gelişmekte olan tüm ülkelerde, gücün hükümetlere 

delege edildiği demokrasilerde insanlar bu sorunun cevabını 

rahatlıkla verememektedirler. Çünkü, politik liderlerin 

motivasyonları ve eylemleri belirsizlikler içerebilmekte (Przeworski, 

1991) ve bu da tüm vatandaşları etkileyebilmektedir. Bu bağlamda, 

güven tesis edilen veya edilmekte olan siyasi tüm sistemlerin 

meşruiyeti ve sürdürebilirliklerinin oluşturulması için en önemli 

unsurlardan biri olarak ortaya çıkmaktadır. İyi yönetim için güven 

neden önemlidir? Hükümetler ve onların birimleri iyi yönetimi daim 

kılmak için güveni nasıl yerleştirip, geliştirebilirler? Küreselleşme 

birlikte ortaya çıkan yeni sosyal, siyasi ve ekonomik gereksinimleri 

güven ile nasıl ilişkilendirebiliriz? Devlete güven kavramı çeşitli 

düşünürler tarafından farklı bakış açıları ile yorumlanmıştır. 

Örneğin, Kramer ve Tyler’a göre güven, karmaşık, insanlararası ve 

örgütsel bir yapıdır (Kramer ve Tyler, 1995).  Wheeles ve Grotz’a 

göre ise güven tarafların, birbirlerini makul bir şekilde anlamalarıyla 

ve ona yönelik davranmalarıyla, belirli bir hedef doğrultusunda 

ortaya çıkar (Wheeles ve Grotz, 1977). Francis Fukuyama ise güveni 

sosyal, ekonomik ve siyasi her türlü ilişkide olası bedelleri (kötü 

sonuçları) indirgemeye yarayan etkili bir araç olarak tarif eder 

(Fukuyama, 1995). Siyasi anlamda güveni mikro ve makro olarak 

kategorize eden siyaset bilimciler de vardır. Onlara göre; 1.Makro 

(Organizasyona Yönelik) Güven: Bu vatandaşların, güvenmesi ya 

da güvenmemesi durumudur. Vatandaşlar, mevcut siyasi sistemi 

sorgulayabilirler ya da meclis, polis gücü gibi devlet aygıtlarına 

karşı güven duyar ya da duymazlar (Miller, 1974). 2.Mikro (Bireye 

Yönelik) Güven: Bu tipte, güven politik liderlereyöneliktir. 

Vatandaşların, politik liderleri tasvip etmeleri veya etmemeleri 

devlete/hükümete de güven duymaları ile ilişkilidir (Citrin, 1974).  

Bu nokta da siyaset bilimci Robert Putnam’ın (2000) ‘Sosyal 

Sermaye’ (Social Capital)teoriside bahsedilmeye değerdir. Putnam’a 

göre, insanların bulundukları toplumda yüz yüze ilişkiler 

geliştirmeleri, o toplumda ki kişiler arasındaki güven bağını 

kuvvetlendirir. Bu duruma ‘ Sosyal Sermaye’ denir.  Bu tip 

toplumlardaki vatandaşlar, hükümetteki temsilcilerine de 

(bürokratlara keza) yüksek oranda güven duymaktadırlar. Yüz yüze 

iletişimin ve insani ilişkilerin düşük olduğu toplumlarda hükümet 
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temsilcilerine güven de aynı oranda düşüktür. Almond ve Verba 

(1963) çalışmalarında sosyal sermayenin (sosyal güvenin) artması 

ile politik katılımın ve oy verme oranlarının da 

arttığınıgöstermişlerdir. Sosyal ve siyasi güven arasındaki bu 

ilişkilendirmeler özellikle ülkelerdeki kriz ve kriz sonrası dönemler 

içinde önemlidir. Mesela, ekonomik kriz geçiren ülkelerde, politik 

liderler güveni yeniden tesis etmek gibi zorlu bir görevi yerine 

getiremezlerse o krize çözüm bulmakta güçlük yaşarlar. Politik 

elitler kanuni yapılandırmalarla, siyasi manevralarla bu dönemleri 

ancak topluma güven aşılayarak atlatabilirler. Aşağıda alıntılanan 

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP)’nin 2015’de 

yayınladığı İnsani Gelişme İndeksindeki veriler ışığında Robert 

Putnam’ın Sosyal Sermaye teorimini analiz etmek mümkündür. 

‘Çevrenizdeki İnsanlara Güveniyor musunuz? sorusuna yüksek 

oranda ‘Evet’ şeklinde yanıt veren ülkeler başta İsveç (63) ve en az 

Gana (7) olmak üzere sıralanmaktadır. Robert Putnam’ın Sosyal 

Sermaye teorisinden yola çıkarak bu ülkelerde devlete güven 

algısının da düşük olduğu söylenebilir.  

Tüm bu verilere rağmen güven, somut bir kavram olarak karşımıza 

çıkmadığı için ölçülmesi çok zor bir olgudur. Dolayısıyla yapılan ve 

yapılacak çalışmaların güvenilirliği sorgulanabilecektir. Bu 

bağlamda yapılmış olan çalışmaların sonuçlarının bu gözle 

değerlendirilip farklı çalışmalarla desteklenmesi elzemdir.  

IV. Devlete Güven ve Şeffaflık 

Yaşadığımız çağda, devlete güvenin azaldığını, kimi belirtilerinden 

bahsetmek mümkündür. Örneğin, seçimlerde sandık başına giden 

vatandaşların sayılarının azalması gençlerin siyasete ilgisizliği, 

dünyada sivil katılımcılığın her geçen gün azalması. Bunların 

sebepleri farklılaşmaktadır. Hükümetlerin düşük ekonomik 

performans gösterdiği dönemlerde, vatandaşların hükümete olan 

güveninin azalması bir vakadır. Politik ekonomi literatürüne göre 

devletlere güven zengin ülkelerde daha yüksek oranda çıkmaktadır. 

İnsanlar, ekonomik büyümeye katkıda bulunan, istihdam, eğitim 

olanakları ve hizmet sağlayan hükümete daha çok güven 

duymaktadırlar (Fiorina, 1978). Joseph Nye (1978), küreselleşme 

çağında, vatandaşların negatif ulusal ekonomi göstergelere ve 

devletin ekonomik zorluklarla başa çıkamaması durumlarına önceki 
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dönemlere oranla daha çok tepki verdiklerini ve devlete güven 

duygularının azaldığını belirtmiştir. Küreselleşme ile daha da 

sertleşen ekonomik eşitsizlikler, rekabetçi baskılar ve gelişen ve 

gelişmekte olan ülkelerde gittikçe artan marjinalleşen insan grupları 

devletlerin kredibilitelerini sorgulatmaya başlamış ve onlara duyulan 

güveni daha kırılgan bir hale getirmiştir (Alesina ve Wacziarg, 

2000). 

Şeffaflık, vatandaşların yerel yönetimlere güveninin artmasında ve 

hemşerilik bilincinin güçlendirilmesinde çok önemli sonuçlar üretir. 

E-devlet gittikçe düşen devlete güven oranını yukarılara çekebilir. 

Özellikle yerel yönetimlerin web sitelerinde uygulamaya çalıştıkları 

şeffaflık ve bilgi verme uygulaması yönetime olan güven ile sıkı 

ilişkili olduğu yapılan çalışmalar neticesinde ortaya çıkmıştır. 

İstanbul’da 389 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen bir araştırmada, 

anketi yanıtlayan kişilerden yüzde 43,9’u kamu kurumlarına yönelik 

güvensizlik algısına sahipken, yüzde 32,9’u kamu kurumlarına 

güvendiğini belirtmiştir. Yüzde 23,2’lik bir kısım kamu kurumlarına 

yönelik orta düzeyde güven algılarının olduğunu ifade etmiştir. Bu 

çalışma göstermiştir ki, hedef kitlelerin kamu kurumlarının aldıkları 

karar, gerçekleştirdikleri hizmet ve faaliyetlerde ‘kamusal yarar 

amacının gözetilmediğini’ ve ‘kamusal karar alma ve politika 

oluşturma süreçlerinde istek, ihtiyaç, beklentilerinin dikkate 

alınmadığını’düşündükleri tespit edilmiş ve kamu kurumlarına 

yönelik güvensizlik algısının bu nedenlerden kaynaklandığına 

yönelik bilgilere ulaşılmıştır (Boztepe, 2013). Dolayısıyla, 

vatandaşın karar alma mekanizmasında yer alamadığı yönetim 

modellerinde yönetime karşı güven hissinin tam anlamıyla oluştuğu 

söylenemez. Bu ankette de karşımıza çıkan tabloya göre, yöneten ve 

yönetilen arasında karşılıklı etkileşim ile yönetime güven arasında 

ciddi bir ilişki söz konusudur.  

Temel iddia şeffaflığın vatandaşa bilgi yolunu açtığı ve bununda 

güveni olumlu yönde etkilediği, güvenin sağlanmasında en rasyonel 

yol olarak şeffaflık karşımıza çıkıyor. Hesap verilebilirlik 

demokrasinin köşe taşı olmasına rağmen, geleneksel yönetimlerde 

hesap verilebilirlik çok zayıf.  Dolayısıyla iyi çalışan bir demokrasi 

için hesap verilebilirliğin yani şeffaflığın olması gerekir. Bu da 

beraberinde güveni getirecektir. Yolsuzluk ve yozlaşmaya karşı 

verilen mücadele vatandaşın memnuniyeti açısında hayati öneme 
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sahiptir. Bunla da güven ilişkisi artar. Güven vatandaş 

memnuniyetini artırıyor, vatandaş memnuniyeti de güveni artırıyor. 

Bilgi edinme kanunu ve özgürlüğü, yönetimde şeffaflığı sağlayan 

“gün ışığında yönetim”in ve camdan eve dönmesi umulan idari 

işleyişin önemli unsurlarından birisidir. Şeffaflık “Etik Kültürün 

Geliştirilmesi” için olmazsa olmazlardandır. Siyasi kültürü şeffaflık 

lehine şekillenen bir toplumda şeffaflığın sürdürülebilir olması daha 

kolaydır. Şeffaflık kavramı ve onun hesap verilebilirlik gibi alt 

unsurları, açık politikalar güden siyasal iktidarlar ve kamu 

bürokrasisi için, alacakları kararları rasyonel bir zemine oturtma 

şansı tanımaktadır: yani yönetimin kararlarını gerekçelendirmesi 

(Şengül, 2005) gerekmektedir.  

Devlete olan güveni birçok faktör etkileyebilir (karizmatik liderlik 

gibi). Bunlardan rasyonel olanı ve demokratik düzenin gereği olan 

tarzı şeffaflıktır. Devlete güven gelişmiş toplumlarda var olan bir 

olgudur. Kurumlarıyla güvensizlik arz eden bir yapı, zaten düzenli 

işleyemez. Şeffaflık politikacıların ve memurların dürüstlüğünün 

(integrity) kaynağıdır, buda devlete olan güveni artırır. Sivil 

katılımın düşmesi, beraberinde güven azalmasını getirmektedir 

(Blind, 2007). Vatandaşların devlete duyduğu güven etkileşimin 

artmasıyla beraber üst seviyelere çıkabilmektedir. Bunun için de, 

karar alma süreçlerinde yönetilenlerin hür katılımına olanak tanıyan 

kanuni dayanakların olması hayati önemdedir. Özellikle geleneksel 

toplumlar modernleştikçe meşruiyet kaynakları da değişime ve 

dönüşüme uğruyor. Şeffaflık bu noktada güven kazandıran ve 

yönetime meşruiyet veren bir kavram. 

Devlete güvenin şeffaflıkla ilişkisinin doğrudan bağlantısına delil 

olarak e-devlet gösterilebilir. Özellikle devlet kurumlarının 

uyguladıkları ve uygulayacakları kararlarının kurum internet sitesi 

üzerinden vatandaşların bilgisine sunulmuş ve etkileşime açık bir 

şekilde oluşturulması devlete güveni olumlu etkileyen 

durumlardandır (Taşpınar, 2012). İnternet kullanım alanının 

arttırılması ve şeffaflık yolunda uygulamaların artmasının vatandaş 

memnuniyeti ve devlete güvenin arttırılmasında önemli faktörler 

olduğu açıktır (Welch & Hinnant, 2003).  

Kamu kurumlarının şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık 

ilkelerini göz önüne alarak gerçekleştirdikleri tüm uygulamalar ve 
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iletişim süreçlerinin bu ilkelere uygun biçimde yönetilmesi hedef 

kitlelerde kamu kurumlarına yönelik kurumsal güvenin oluşmasında 

etkin rol oynamaktadır. Şeffaflık ve güven birbiriyle kuvvetli ilişkisi 

olan kavramlardır. Bu ilişkiyi kuran en önemli faktörlerden biri 

karar alma sürecinde bilginin paylaşılmasıdır. Süreç hakkında iyi 

bilgilendirilmiş bir kitlenin süreci yöneten kişilere ve kurumlara olan 

güveni artacaktır (Grimmelikhuijsen, 2012).  Fakat bu güven 

ilişkisinin negatif bir yönü de var, o da şu ki halk her zaman 

rasyonel kararlara destek vermeyebilir. Umdukları farklı olabilir. 

Şeffaflık ve devlete güven arasında olumlu bir ilişki görünmesine 

rağmen, şeffaflığın siyasilerin ve ya bürokratların yapıp uyguladığı 

kararların arkasındaki “şeytanlığın” görülmesi halinde olumsuz 

ilişkilerinin de varolabileceği bir gerçekliktir (Park & Blenkinsopp, 

2011). Bilgiyi açık hale getirmek kimi zaman vatandaşlar arasında 

güvensizlik de oluşturabiliyor. Vatandaşlar hükümet politikalarının 

arkasındaki etik olmayan oyunların farkına vardıkça devlete olan 

güven sarsılıyor. 

Gençler ve eğitimli kişilerin daha fazla internet kullandığı 

araştırmalar sonucunda ortaya çıkmıştır. Bunlar üzerinde yapılan e-

devlet çalışmalarında görülen o ki, şeffaflık ve güven arasında 

pozitif bir ilişki var. Eksik bilgi güvensizliği artırıcı bir faktör olarak 

karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla şeffaflık güven artırıcı olmasa bile, en 

azından güvensizlik için bir kalkan olabilir. Şeffaflık birçok 

problemim çözümü olduğu gibi en soyut konulardan biri olan 

devlete güvensizliğinde bir reçetesidir. Şeffaflık ve halk katılımı 

“public trust” ın gelişimi açısından hayati önemde. Vatandaşın 

güçlendirilmesi, ekonomik gelişme, siyasi yozlaşma ve yolsuzluğun 

düşmesi, şeffaflıkla bağlantılı olup, devlete olan bağlılığın ve 

güvenin arttırılmasında önemli faktörler. 

Vatandaşın uygulanan politikalara demokratik biçimde eleştirel 

davranabilmesi ve bunun sonucunda politikaları etkileyebilmesi ve 

kendini rahatça ifade edebilmesi (self-expression) şeffaflığın bir 

uygulaması olup, devlete artan güvenin de bir yansımasıdır. 

Vatandaşın devlete duyduğu güven 3 etken ile sağlamlaşıyor: 

hükümet politikalarına müdahale edebilme, hükümetin yapıp 

ettiklerinden tam anlamıyla haberdar olma ve vatandaş girdileri için 

sağlanan olanaklar. Bütün bunlara rağmen şurası da gözden 

kaçırılmamalıdır ki, şeffaflığın devlete güven üzerindeki etkisi 
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ülkelerin kültürlerine göre değişkenlik gösterebilir. Şeffaflık en 

önemli enstrüman olmasına rağmen güven artırmada, çok spesifik 

bir örnek olarak Hollanda’da yerel örnekte olumsuz etki gözleniyor, 

fakat Kanada da benzeri bir çalışma yapılıyor, bu çalışmada ise 

olumlu etki gözlemleniyor. 

Yolsuzluk ve yolsuzlukile mücadele vatandaşların devletlerine 

güvenlerinde önemli rol oynamaktadır. Job’a göre (2005) eğer 

bireyler siyasette yolsuzluk olduğunu düşünürlerse, yerel kurumlara 

güvenleri hızla düşmektedir. Yerel kurumlara (belediyeler gibi) 

güven en önemli güven belirleyicisidir. Daha, uzaktaki diğer ulusal 

siyasi kurumlarına (Meclis, Başkanlık vb.) güvenlerini de 

etkilemektedir. Warren’a göre (2006) (1) siyasi liderlerin ve 

kurumların yolsuzluklar mücadele etmeleri yetmez: Yolsuzluktan 

uzak görünmeleri de gerekir. Ayrıca, (2)güven ve yolsuzluk 

arasındaki ilişkiye dair insanlar, ülkede bir dereceye kadar algılanan 

ve/veya gerçekten yolsuzluk var ise devletlerine güvenmeye devam 

edebilirler. 

İdari hayatta yolsuzluğun (corruption) yaygınlaşması ve 

kanıksanması, yönetilen ile yöneten arasındaki güven ikliminin 

bozulmasına neden olur. Devlete güvenin azaldığı dönemde 

demokratik yönetimlerin uyguladığı en etkili politika şeffaflıktır. 

Akademisyenler, politikacılar, baskı grupları ve benzeri kişi ve 

kurumlar, her kim hükümet uygulamaları noktasında “shining a 

bright light” şeffaflığını savunuyorsa, gizliliğin kaldırılmasına, buna 

paralel olarak devlete güvenin artmasına katkı sağlamış olur. Birçok 

araştırmanın sonucunda çıkan gerçek şu ki, devlete olan güven, 

vatandaşların devlet ile olan ilişkilerinde devlet işleyişini 

kolaylaştırıp, geliştirdiğini kanıtlamaktadır. Ülkemizde de yapılan 

bazı çalışmalar, yönetsel şeffaflığın ve hesap verebilirliğin kamu 

yönetimi özellikle de belediyelerin başarısı üzerinde pozitif ve 

doğrudan bir etkiye sahip olduğunu göstermiştir. Siyasi yapı ve 

devlet-vatandaş ilişkisindeki hiyerarşide vatandaş lehine olan 

durumun oluşması durumunda devlete olan güven de artacaktır.  
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Sonuç  

Devlete güven ve şeffaflık arasında istisnalar dışında olumlu bir 

ilişki olduğu görülmektedir. Fakat yeteri kadar ampirik çalışma bu 

ilişkiyi destekleyici bağlamda yapılmamıştır. Şeffaflığın devlete olan 

güven ilişkisiyle bağlantısını abartılı bulanlar da var ama onlar da 

devlete güvenin devamı için şeffaflığın faydasını yadsımıyorlar. 

Özellikle internet gibi iletişim ağlarının gelişmesi ve genişlemesiyle 

beraber vatandaşların bilgiye ulaşmasının kolaylaşması, şeffaf bir 

yönetim anlayışıyla hareket eden yönetimler özelinde bireylerin 

vatandaşı oldukları devlete karşı ilişkilerinin ve etkileşimlerinin 

artmasını beraberinde getirip güven hislerinde olumlu yönde bir 

değişime de olanak tanımaktadır.   

Çağımızın kendine özgü ve kimilerine göre karmaşık bir yapısı. 

Bilişim, postmodern, postendüstriyel gibi başlıklar verilen bu çağda 

artık devletlerin ve onların politikalarını oluşturan ve yöneten 

politikacı ve bürokratların sıradan vatandaşlardan artık bilgi 

saklamaları ne gerekli ne de mümkündür. Şeffaf ve hesap verebilir 

özelliklere sahip bir devlet yönetimi anlayışı vatandaşların güvenini 

kazanacak ve daha sağlıklı bir toplumu çağdaş bir şekilde 

yönlendirebilecektir. Sonuç olarak, şeffaf ve çoğulcu toplum 

demokrasi ile ilişkisini kuvvetlendirebilecektir. Internet 

teknolojilerinin de ilerlemesi ile devlet yönetimi vatandaşlarının 

bilgiye daha sağlıklı ulaşabilmelerini sağlayabilmektedir. E-devlet 

uygulamaları, Bilgi Edinme Kanunu’nun yürürlüğe girmesi gibi 

yaklaşımlar bu şeffaflığı ve dolayısıyla vatandaşların devlete 

güvenini daha da ileriye taşıyabilecektir. 
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ÖĞRETİM ELEMANLARININ İŞ YAŞAM KALİTESİNE 

ETKİ EDEN FAKTÖR ÖNCELİKLERİNİN BELİRLENMESİ: 

BİR AHP UYGULAMASI 

Derya GÜNDÜZ HOŞGÖR       Sema KOÇ TÜTÜNCÜ 

 

Özet 

İş yaşam kalitesi kavramı; işletmeye önemli artılar sunan güvenilir, 

sorumluluk sahibi ve yetenekli beşeri kaynakları işletmenin en 

önemli kaynağı haline getiren ve onlara gerekli saygınlığı gösteren 

bir felsefe olarak ifade edilebilir. Bu çalışma, İstanbul’daki bir 

meslek yüksekokulunda görev yapmakta olan akademik personelin 

iş yaşam kalitelerine etki eden faktörlerin öncelik sırasını 

belirlenmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla 4 Ocak-29 

Şubat 2016 tarihleri arasında 42 öğretim elemanından toplanan 

veriler için Thomas Saaty’nin 1-9 ölçeğinden faydalanılarak 

oluşturulan anket yöntemine başvurulmuştur. “Sağlık ve güvenlik 

ihtiyaçları”, “Ekonomik ve ailevi ihtiyaçlar”, “Sosyal ihtiyaçlar”, 

“İtibar ve saygınlık ihtiyaçları”, “Kendini gerçekleştirme 

ihtiyaçları”, “Bilgi ihtiyaçları” ve “Estetik ihtiyaçlar”olmak üzere 7 

ana kriter ve onlara bağlı toplam 16 alt kriterden oluşan ölçek 

ifadelerine ait öncelik değerlerinin belirlenmesinde Analitik 

Hiyerarşi Prosesi yöntemi kullanılmıştır. Çalışma bulguları 

incelendiğinde en önemli ana kriterin yaklaşık % 22 ile “Ekonomik 

ve Ailevi İhtiyaçlar ” olduğu saptanmıştır. Alt faktörler ise global 

ağırlıklarına göre sıralandığında ilk üç önem sırasının; “Sürekli 

olarak işimi daha iyi yapmama yardımcı olacak yeni şeyler 

öğrendiğimi düşünüyorum” (% 0,09), “İşim, ailem için iyi olanaklar 

sunar” (% 0,08), “Bu iş yerinde işimin yaşam boyunca garanti 

altında olduğunu düşünüyorum” (% 0,07) şeklinde olduğu sonucuna 

varılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: İş Yaşam Kalitesi, İş Yaşamı, Akademik 

Personel. 

 
 İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu 
  İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu 
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DETERMINATION OF FACTORS AFFECTING THE 

QUALITY OF LIFE 

BUSINESS PRIORITIES FOR ACADEMİC STAFF: AN 

APPLICATION OF AHP 

 

Abstract 

The concept of quality of work life; A reliable company offering 

signifıcant pluses, responsible and skilled human resources that have 

made the most important source of business and it can be expressed 

as a philosophy to show them there quired respect. This work, the 

factors affecting the quality of life of academic staff who are 

working in a job in Istanbul Vocational School, was conducted to 

determine the order of priority. For this purpose, 4 October - dates 

between February 29, 2016 Thomas Saaty' nutilizing a 1-9 scale for 

the data collected from 42 faculty members were consulted to create 

the questionnaire. "Health and safety requirements", "The economic 

and family needs", "Social needs", "Reputation and dignity needs", 

"Need for self-actualization", "Information needs" and "Aesthetic 

needs" to 7 main criteria and sub-criteria attached to them 

expressing scale consisting of a total of 16 it was used based on 

Analytic Hierarchy Process method. When the study findings; The 

most important main criteria by about %22 "Economic and familial 

needs" are found to be. When compared to its global weight of the 

sub-factors listed as the top three in order of importance; 

"Consistently to help me do my job beter than I think I've learned 

new things" (%0.09), "My job offers good opportunities for my 

family" (%0.08), "I think my work in this establishment is 

guaranteed for life" (%0.07) was concluded in the form. 

 

Key Words: Quality Of Work Life, Work Life, Academic Staff. 
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1. GİRİŞ 

Günümüzde işletmelerin rekabette üstünlük elde edebilmeleri için 

insan kaynaklarını etkili kullanmaları gerekmektedir. İşletmelerde 

insan kaynaklarının verimli kullanılabilmesi ise, temel hedefi 

“üretimde verimlilik olduğu kadar iş görenlerin iş ortamını 

geliştirmek” de olan iş yaşam kalitesi kavramını gündeme 

getirmektedir105,106,107. 

İş yaşamı kalitesi (İYK) kavramı ilk olarak 1960’larda ortaya çıkmış 

ve 1972 yılında Uluslar Arası Çalışma İlişkileri Konferansı sırasında 

gündeme gelmiştir. İş yaşam kalitesi bir diğer deyimle işin 

insancıllaştırılması kavramı en genel anlamda; işgörenin yalnızca 

bedensel değil, aynı zamanda zihinsel, psikolojik ve sosyal 

gereksinimlerini gözeten çalışma koşullarını içermektedir. Bu 

yaklaşım, bireylerin temel gereksinimlerini karşılayarak örgüte daha 

fazla katkı sağlama duygusunu edinme, yeteneklerinin farkına 

vararak bunu gösterebilecek ortamın sağlanmasını içermektedir108. 

İYK’nın özünü “olumlu iş ortamı” olarak tanımlanan; çalışanların 

işlerinden çalışma arkadaşlarından ve yönetiliş şekillerinden 

memnun oldukları bir çalışma ortamı oluşturur109. 

İnsanlar belirli bir yaştan itibaren günlük yaşantılarının büyük bir 

bölümünü bir işte çalışarak geçirmekte ve zamanla birçok kişi için iş 

yaşamın merkezi bir parçası haline gelmektedir. Ayrıca kişinin işi, 

zaman içerisinde hayata anlam kazandırarak yaşam tatminine de 

 
105Ömer Turunç, Akif Tabak, Harun Şeşen, Ali Türkyılmaz, “Çalışma Yaşamı 

Kalitesinin Prosedür Adaleti, İş Tatmini, İş Stresi ve İşten Ayrılma Niyetine Etkisi”. 
“İş/Güç”Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi. Cilt 12, Sayı 2, 2010, s.118. 
106Süleyman Murat Yıldız, “Spor ve Fiziksel Etkinlik İşletmelerinde İş yaşam 

Kalitesinin Çalışanların İşten Ayrılma Niyetine Etkisi”. Ege Akademik Bakış, Cilt 13, 
Sayı 3, 2013, s.318. 
107Bahameddin Karaköse, Hasan Bozgeyikli, “Örgütsel bağlılık ve çalışma yaşamı 

kalitesi arasındaki ilişki: Rehberlik Araştırma Merkezlerinde Çalışan Personel Üzerine 
Bir Çalışma”. HAK-İŞ Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi, Cilt 1, Sayı2, 2012, 

s.168. 
108Mahmut Demir, “İşgörenlerin Çalışma Yaşamı Kalitesi Algılamalarının İşte Kalma 
Niyeti ve İşe Devamsızlık ile İlişkisi”. Ege Akademik Bakış, Cilt 11, Sayı 3, 2011, 

s.454. 
109Soner Ayaz, Kerime Derya Beydağ, “Hemşirelerin İş Yaşamı Kalitesini Etkileyen 
Etmenler: Balıkesir Örneği”. Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi, Cilt 1, Sayı 2, 

2014, s.61. 
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yardımcı olabildiği gibi bazen tam terside söz konusu 

olabilmektedir110,111,112. 

Genel anlamda İYK; çalışmayı doğrudan ya da dolaylı olarak 

etkileyen; iş yapısı/organizasyonu, ücretler, kazançlar, çalışma 

ortamı ve şartları, işlerin yönetim ve organizasyonu, işte kullanılan 

teknoloji, çalışan tatmini ve motivasyonu, endüstriyel ilişkiler, 

katılım, istihdam güvencesi, sosyal adalet ve sosyal güvenlik, 

demografik yapı ve sürekli eğitim gibi faktörleri bütünleştiren bir 

kavramdır. Aynı zamanda işin yapısı, ücretler, iş koşulları, işte 

kullanılan teknoloji, endüstriyel ilişkiler, iş doyumu, sosyal güvenlik 

ve sürekli eğitim gibi alt boyutların iş yaşam kalitesini etkileyen 

faktörler olduğu da bilinmektedir. Adil çalışma saatleri, adil 

ücretlendirme, çalışan kişinin sahip olduğu sosyal haklar, yapılan 

işin getirdiği yorum ve işe yarıyor hissi İYK’yı olumlu yönden 

etkileyebilmektedir. 

Yapılan tanımlamalardan da anlaşılacağı üzere İYK ile anlatılmak 

istenen çalışanlarının tatminini sağlayacak çalışma koşullarının 

yaratılmasıdır. Bu bağlamda da Walton (1975) İYK’nın (1) yeterli 

ve adil ücretlendirme, (2) güvenli ve sağlıklı çalışma koşulları, (3) 

becerileri geliştirme ve kullanma fırsatları, (4) Sürekli gelişim ve 

iyileştirme fırsatları, (5) örgüte sosyal eklemlenme, (6) örgütteki 

yasallık, (7) çalışma ve özel yaşam alanı, (8) çalışma yaşamının 

sosyal boyutu olmak üzere sekiz boyutunu söylemektedir113,114,115. 

 
110Öznur Aşan, Esra Erenler, “İş Tatmini ve Yaşam Tatmini İlişkisi”. Süleyman 

Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 13, Sayı 2, 2008, 
s.203-204. 
111Elif Dikmetaş, “Hastane Personelinin Çalışma/İş Yaşam Kalitesine Yönelik Bir 

Araştırma”. Ç.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 15, Sayı 2, 2006, s.170. 
112Mehmet Tuncer, Mehmet Yeşiltaş, “Çalışma Yaşam Kalitesinin Otel İşletmesi 

Çalışanları Üzerindeki Etkileri”. İşletme Araştırmaları Dergisi. Cilt 5, Sayı 1,2013, 

s.57-78. 
113Selda Taşdemir Afşar, “Akademisyenlerin Çalışma Yaşam Kalitesini Hacettepe 

Üniversitesi Üzerinden Okumak’’, Eğitim Bilim Toplum Dergisi, Cilt 13, Sayı 50, 

2015, s.141. 
114Yeliz Yeşil, Fatma Fidan, “Kadın Akademisyenlerin Çalışma Yaşam Kalitesinin 

İncelenmesi: Devlet ve Vakıf Üniversitelerinde Akademisyenler Üzerine Bir 

Araştırma’’. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Sayı 14, 2015, s.240. 
115Kalbiye Memiş, Haydar Hoşgör, Canser Boz, İbrahim Gün, Derya Gündüz Hoşgör, 

“İş Yaşam Kalitesi ve Motivasyon İlişkisi: Metin Sabancı Baltalimanı Kemik 
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Berkman ve Neider (1989) göre ise İYK’yı arttırmak için gerekli 

temel kriterler; yeterli ücret, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamı, 

insan kapasitesinin gelişmesi, kendini geliştirme ve güven, sosyal 

entegrasyon, kurumsallık, toplam yaşam alanı ve sosyal açıdan 

uygunluk olarak sıralanmaktadır. Bu unsurların sağlanması; 

çalışanın kişisel gelişimine önem verilmesi, güvenli bir çalışma 

ortamının sağlanması, adil ve yeterli ücret verilmesi, insancıl 

çalışma ortamının sağlanması çalışanları daha çok motive 

etmektedir. 

İYK’nın temel amacı; sadece kurumsal başarının sağlanması değil 

aynı zamanda çalışanlar içinde uygun çalışma koşullarının 

geliştirilmesidir. Bir başka deyişle çalışanlara verimli bir faaliyette 

bulunabileceği koşulları sağlamaktır116. 

Personeller açısından oldukça önemli olan İYK’nın sağlanması; 

kurumun etkinliğinin de bir ölçütüdür117. İYK standartlarının altında 

ve motivasyon düzeyi düşük olan bir örgütte görev yapan personelin 

etkin ve verimli çalışması oldukça zordur. O halde örgütleri 

yönetenler, organizasyonda çalışan personelin moral ve motivasyon 

ile İYK’ya yönelik önceliklerini belirlemek, çalışanlarının iş yaşam 

kalitelerini ve motivasyonlarını iyileştirmek durumundadır118,119,120. 

Çalışanların kişisel yaşam ve iş yaşamlarındaki memnuniyeti 

işletmeleri olumlu yönde etkilemektedir. Çalışanların kendilerini 

yetiştirebilmek için ihtiyaç duydukları zamana sahip olmaları, kalite 

ve becerilerini arttırmakta bu da doğrudan verimlilikte artışla 

sonuçlanmaktadır. Kurumun çalışana sağladığı olanaklar, 

destekleyici bir iş çevresi ve çalışanı güçlendirmeye yönelik 

programlar gibi iş yaşam kalitesini yükseltme amaçlı çalışmalar, 

 
Hastalıkları Hastanesi Örneği, Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü 
Dergisi, Cilt 5, Sayı 4, 2015, s.221. 
116 Ruşen Öztürk, Duygu Güleç, Sezer Er Güneri, Ümran Sevil, Nalan Gürmen, 

“Hemşirelerin İş Yaşamı Kaliteleri ile Hasta Memnuniyeti Arasındaki İlişkinin 
İncelenmesi’’, Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi, Cilt:2, Sayı:3, 2013, s.168. 
117 Memiş ve ark., a.g.m., s.221. 
118 Recep Kılıç, Belma Keklik, “Sağlık Çalışanlarında İş Yaşam Kalitesi Ve 
Motivasyona Etkisi Üzerine Bir Araştırma’’. Afyon Kocatepe Üniversitesi, İİBF 

Dergisi, Cilt XIV, Sayı II, 2012, s.148. 
119 Burcu Şefika Doğrul, Seda Tekeli, “İş - Yaşam Dengesinin Sağlanmasında Esnek 
Çalışma’’. Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, Cilt 2, Sayı 2, 2010, s.13. 
120 Ayaz-Beydağ, a.g.m., s.61. 
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çalışanların kuruma olan bağlılıklarını da arttırmaktadır. Bir başka 

deyişle çalışanın iş yaptığı ortamın iyileştirilmesi ve kalitenin 

arttırılması çalışanın hem motivasyonunu hem de örgütsel bağlılığını 

arttırmaktadır121. İşgörenlerin iş ortamına yabancılaşmalarını 

engellemek, işe olan bağlılıklarını arttırmak ve iş doyumlarını yeterli 

düzeye çıkarabilmek için iş yaşam kalitesinin arttırılması 

gerekmektedir. Anlaşıldığı üzere çalışanların, iş yaşam kalitesine 

ihtiyaçlarının oldukça fazla olduğu söylenebilmektedir122,123,124. İş 

yaşamının kişilerin sosyal hayatını etkilediği de düşünülürse; kişilere 

hem kendini iş alanında geliştirici hem de kişisel gelişim amaçlı 

seminerler, eğitimler düzenlemek, mümkünse spor yapabilmeleri 

için bir tesis sağlamak, kültürel etkinlikler düzenlemek gibi iş 

hayatının monotonluğundan kurtulmalarını sağlamak iş ve özel 

hayatlarını sağlıklı geçirmeye olanak sağlayabilir. 

Bilimsel bilgi üretmenin ikinci plana atıldığı, istihdam formlarına 

yasal statü kazandırılarak akademisyenlerin esnek bir emek 

piyasasının içine sokulduğu bir ortamda yaşanmaktadır. Bu ortamda, 

akademisyenlerin çalışma yaşam kalitesi yani sağlık&güvenlik, 

ekonomi&aile, sosyal, saygı, kendinin gerçekleştirme, bilgi ve 

estetik ihtiyaçlarının ne düzeyde karşılandığı sorunun önemli hale 

gelmektedir. Bu nedenlerle bu çalışma, bir meslek yüksekokulunda 

görev yapmakta olan akademik personelin iş yaşam kalitelerine etki 

eden faktörleri belirlenmek, amacıyla tanımlayıcı olarak 

planlanmaktadır. 

2. YÖNTEM 

Bu çalışmada çok kriterli karar verme tekniklerinden biri olan 

“Analitik Hiyerarşi Prosesi (AHP)” kullanılmıştır. AHP yöntemi 

Thomas L. Saaty tarafından 1970 yılında geliştirilmiştir. Yöntem 

karar seçeneklerinin değerlendirilmesi ve seçilmesi sürecinde nicel 

ve nitel ölçütlerin beraber kullanılabilmesine imkan sağlamakta ve 

 
121 Yeşil-Fidan, a.g.m.,s.238. 
122 Tuncer-Yeşiltaş, a.g.m., s.58.  
123 Afşar, a.g.m., s.134. 
124 Nuri Özgür Doğan, Seda Gencan, “Seyahat Acentası Yöneticilerinin Bakış Açısıyla 
En Uygun Otel Seçimi”. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 

Dergisi, Sayı: 41, Ocak-Haziran 2013 s. 74. 
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kişisel kararlardan, işletme kararlarına kadar geniş bir alanda 

kullanılabilmektedir. 

AHP yönteminin aşamaları125:  

i) Karar hiyerarşisininkurulması 

ii) Karar elemanlarınınikili karşılaştırması 

iii) Karar elemanlarınınönceliklendirilmesi 

iv) Karar elemanlarınınöncelik değerlerinin belirlenmesi olarak 

sıralanabilir. 

 

 
125 Sevgi Görmüş, “Korunan Alan Planlama Stratejilerinin Değerlendirilmesi: 
Kastamonu-Bartın Küre Dağları Milli Parkı Örneği”. Bartın Orman Fakültesi Dergisi, 

Cilt: 14, Özel Sayı, 2012, s. 40. 
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Şekil 1 AHP Karar Hiyerarşisi 

 

AHP yönteminde kullanılan 9’lu puanlama ölçeği Tabloda 

gösterilmektedir. 
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Tablo 1 AHP Saaty Ölçek Tablosu126 

 

Çalışma verilerinin toplanmasında ise; Sirgy vd. (2001) tarafından 

geliştirilen ve Türkçeye Afşar T (2011) tarafından çevrilen İş Yaşam 

Kalitesi (İYK) ölçeği kullanılmıştır. Bu ölçek; sağlık ve güvenlik 

ihtiyaçları, ekonomik ve ailevi ihtiyaçlar, sosyal ihtiyaçlar, itibar ve 

saygınlık ihtiyaçları, kendini gerçekleştirme ihtiyaçları, bilgi 

ihtiyaçları ve estetik ihtiyaçlar olmak üzere toplam 7 ana faktörden 

ve bu ana faktörlere bağlı olan toplam 16 alt faktörden oluşmaktadır. 

Bu çalışmada bir meslek yüksekokulunda çalışmakta olan 66 

akademik personelden 42’sinden 4 Ocak 2016- 29 Şubat 2016 

tarihleri arasında veri toplanmıştır. Verilerin toplanmasında Saaty’ 

nin 1-9 ölçeği türünde hazırlanmış olan anketler uygulanmıştır. 

Verilerin analizinde Superdecisions paket programı kullanılmıştır. 

 
126 Thomas L. Saaty, “The Analytic Hierarchy Process”. McGraw-Hill International 
Book Company, USA,1980, s.54. 

Önem Derecesi Tanım Açıklama 

1 Eşit önem İki faaliyet eşit derecede etkili 

3 Orta derecede önem Kanaatler bir faaliyeti diğerine oranla biraz 

tercih ediyor 

5 Kuvvetli derecede önem Kanaatler bir faaliyeti diğerine oranla güçlü 

tercih ediyor 

7 Çok kuvvetli derecede önem Bir faaliyet diğerine oranla güçlü tercih 

ediliyor, farklılık uygulamada rahatlıkla 

görülebiliyor 9 Aşırı derece önem Bir faaliyet diğerine oranla daha güçlü tercih 

ediliyor, delillerin güvenirliliği yüksek 

2, 4, 6, 8 Ortalama değerler İki ardışık düzey arasında kararsız kalınırsa 

ortalama değer olarak kullanılıyor 
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ŞEKİL 2- Modelin AHP Hiyerarşisi 

3. BULGULAR 

Şekil 3’de ana faktörler ile ilgili ikili karşılaştırma matrisi 

verilmektedir. Bu karşılaştırmaları yapan akademik personelin 

verdikleri değerlerin geometrik ortalamaları matrisi oluşturan 

elemanlardır. Bu elemanlar baskın olan faktörü göstermektedir. 

Okların yönünün sola doğru olması, sol taraftaki ana faktörlerin üst 

taraftaki ana faktörlerden daha önemli olduğunu, okların yönünün 

yukarıya doğru olması ise üst taraftaki ana faktörlerin sol taraftaki 

ana faktörlerden daha önemli olduğunu göstermektedir. Ancak 

matris elemanı değeri 1’e çok yakın bir değerse iki faktör arasındaki 

önem farkı birbirine çok yakındır. Matrisin verilen 1,04 değeri 

“Sağlık ve Güvenlik İhtiyacı” ve “Ekonomik ve Ailevi İhtiyaçlar” 

faktörlerinin birbirine çok yakın bir öneme sahip olduklarını ifade 

etmektedir. “Ekonomik ve Ailevi İhtiyaçlar” ile “Sosyal İhtiyaçlar” 

faktörleri arasındaki matris değeri 2,62 olup bu değer “Ekonomik ve 

Ailevi İhtiyaçlar” faktörünün “Sosyal İhtiyaçlar” faktöründen 2,62 

kat daha fazla öneme sahip olduğunu göstermektedir. “Sosyal 

İhtiyaçlar” faktörü ile “İtibar ve Saygınlık İhtiyacı” faktörü 

arasındaki öneme baktığımızda 1,25 ile “İtibar ve Saygınlık İhtiyacı” 
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faktörünün “Sosyal İhtiyaçlar” faktöründen 1,25 kat daha fazla 

öneme sahip olduğu anlaşılmaktadır. 

ŞEKİL 3- İkili Karşılaştırma Matrisi 

Yedi alt faktöre ilişkin ikili karşılaştırmalar matrisi Şekil 3’deki 

matrise benzer olarak oluşturulmaktadır. Bu şekilde hem ana 

faktörlerin ağırlık katsayıları hem de alt faktörlerin ağırlık 

katsayıları elde edilir. Bu değerlerin tümü lokal ağırlık değerleridir. 

Ana faktörlerin ağırlık katsayıları ile alt faktörlerin ağırlık 

katsayıları çarpılarak alt faktörlere ait global ağırlık katsayıları 

hesaplanır. Şekil 4’te gösterilen tüm öncelik matrisi sonuçları 

geçerlidir. Bunun nedeni grafiklerin üstlerinde bulunan tutarsızlık 

(paket programda “tutarsızlık” olarak kullanılmaktadır) oranlarının 

0,1’den küçük değerler almasıdır. Ancak geometrik ortalama 

alındığında bu değer genellikle 0,1’in altında çıkmaktadır. Asıl 

bakılması gereken her bir akademik personel anketi 

değerlendirilirken verdiği yanıtlardan oluşan matrisler için 

tutarsızlık oranının bu değerin altında olmasıdır. 
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ŞEKİL 4- Tüm Öncelik Matrisi Sonuçları 

 

Ana faktörlere ilişkin önem sırasında ilk sırayı “Ekonomik ve Ailevi 

İhtiyaçlar” (0,219)faktörü yer almaktadır. İkinci olarak “Sağlık ve 

Güvenlik İhtiyaçları” (0,196) faktörü yer alırken üçüncü sırada 

“Bilgi İhtiyaçları” (0,163)faktörü yer almaktadır. 
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Alt faktörlerden en önemli bulunan faktörlere bakıldığında; “Sağlık 

ve Güvenlik İhtiyaçları” faktöründe 0,37 değeri ile “İşyerinde 

fiziksel olarak güvende hissetmek”, “Ekonomik ve Ailevi İhtiyaçlar” 

faktöründe 0,38 değeri ile “İşim ailem için iyi olanak sunar”, 

“Sosyal İhtiyaçlar” faktöründe 0,58 değeri ile “İşyerinde iyi 

arkadaşların olması”, “İtibar ve Saygınlık İhtiyaçları” faktöründe 

0,57 değeri ile “İş arkadaşları tarafından profesyonel ve uzman 

olarak algılanıp saygı duyulmak”, “Kendini Gerçekleştirme 

İhtiyaçları” faktöründe 0,54 değeri ile “Bir uzman olarak işyerinde 

tüm potansiyelin gerçekleştirilebildiği düşüncesi”, “Bilgi İhtiyaçları” 

faktöründe 0,58 değeri ile “Sürekli olarak işi daha iyi yapmayı 

sağlayacak yeni şeylerin öğrenilmesi” ve “Estetik İhtiyaçlar” 

faktöründe 0,51 ile “Yapılan işin yaratıcılık içeren yönlerinin 

olması” en önemli faktörler olarak belirlenmiştir. 
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Tablo 2- Nihai Global Ağırlık Değerleri 

 

 

 Ana 

Krit

er 

Ağır

lıkla

rı 

Alt 

Krit

er 

Ağır

lıkla

rı 

G

l

o

b

a

l

 

A

ğ

ı

r

l

ı

k

l

a

r 

Kendimi işyerimde fiziksel olarak güvende hissederim 0,19640 0,37

982 
0

,

0

7

4

6 

K1 İşim bana sağlık güvencesi sağlar 0,19640 0,36

441 
0

,

0

7

1

6 

Sağlıklı ve zinde kalmak için elimden geleni yaparım 0,19640 0,25

577 
0

,

0

5

0

2 

 Ana 

Krit

er 

Ağır

lıkla

rı 

Alt 

Krit

er 

Ağır

lıkla

rı 

 

Bu işyerindeki işimin yaşam boyunca garanti altında olduğunu düşünüyorum 0,21945 0,34

077 
0

,

0

7

4

8 

K2 İşim, ailem için iyi olanaklar sunar 0,21945 0,38

148 
0

,

0

8

3

7 

Yaptığım işin karşılığında aldığım ücretten memnunum 0,21945 0,27

775 
0

,

0

6

1

0 

 Ana 

Krit

er 

Ağır

lıkla

rı 

Alt 

Krit

er 

Ağır

lıkla

rı 

 

İşyerimde iyi arkadaşlarım var K3 
İşim dışında yaşamdaki diğer şeylere ayıracak yeterli zamanı bulabiliyorum 0,10076 0,41

52 
0

,

0

4

1

8 

0,10076 0,58

48 
0

,

0

5

8

9 

 Ana 

Krit

er 

Ağır

lıkla

rı 

Alt 

Krit

er 

Ağır

lıkla

rı 

 

Bu işyerindeki insanlar ve/veya meslektaşlarım beni alanında profesyonel ve uzman biri 

olarak K4 algılayıp saygı gösterirler 
0,12607 0,57

983 
0

,

0

7

3

1 

Bu işyerindeki işimde takdir edildiğimi düşünüyorum 0,12607 0,42

017 
0

,

0

5

3

0 

 Ana 

Krit

er 

Ağır

lıkla

rı 

Alt 

Krit

er 

Ağır

lıkla

rı 

 

Kendi iş kolumda bir uzman olarak potansiyelimi gerçekleştirmekte olduğumu 

düşünüyorum K5 . 
İşimin bütün potansiyelimi gerçekleştirmeme olanak sağladığını düşünüyorum 

0,13628 0,54

545 
0

,

0

7

4

3 

0,13628 0,45

455 
0

,

0

6

1

9 

 Ana 

Krit

er 

Ağır

lıkla

rı 

Alt 

Krit

er 

Ağır

lıkla

rı 

 

Sürekli olarak işimi daha iyi yapmama yardımcı olacak yeni şeyler öğrendiğimi 

düşünüyorum K6 . 
İşim, mesleki becerilerimi güçlendirmeme olanak sağlar 

0,16307 0,58

159 
0

,

0

9

4

8 

0,16307 0,41

841 
0

,

0

6

8

2 

 Ana 

Krit

er 

Ağır

lıkla

rı 

Alt 

Krit

er 

Ağır

lıkla

rı 

 

Yapılan işin, yaratıcılık içerenbirçok yönünün olması K7 
Yapılan işin, iş dışında da yaratıcılığın geliştirilmesine katkı sağlaması 

0,05817 0,51

691 
0

,

0

3

0

0,05817 0,48

309 
0

,

0

2
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ŞEKİL 5- Global Ağırlık Değerleri 

 

Alt faktör global ağırlık değerleri incelendiğinde iş yaşam kalitesine 

etki eden en önemli ilk 3 faktör şu şekilde sıralanmaktadır. İlk sırada 

“Bilgi İhtiyaçları” ana faktöründe bulunan “Sürekli olarak işimi 

daha iyi yapmama yardımcı olacak yeni şeyler öğrendiğimi 

düşünüyorum” alt faktörü, ikinci sırada “Ekonomik ve Ailevi 

İhtiyaçlar” ana faktöründe bulunan “İşim, ailem için iyi olanaklar 

sunar” alt faktörü, üçüncü sırada ise “Ekonomik ve Ailevi 

İhtiyaçlar” ana faktöründe bulunan “Bu iş yerinde işimin yaşam 

boyunca garanti altında olduğunu düşünüyorum” yer almaktadır. İş 

yaşam kalitesine en az etki eden 3 alt faktöre bakıldığında ise; 

“Sosyal İhtiyaçlar” ana faktöründe yer alan “İşyerimde iyi 

arkadaşlarım var” alt faktörü, “Estetik İhtiyaçlar” ana faktöründe yer 

alan “Yapılan işin, yaratıcılık içeren birçok yönünün olması” ve 

“Yapılan işin, iş dışında da yaratıcılığın geliştirilmesine katkı 

sağlaması” alt faktörleri en alt sıralarda yer almaktadır. 
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SONUÇ 

Çalışma sonucuna göre akademik personelin iş yaşam kalitesini 

etkileyen ana faktörlerin önem ağırlıkları sırası; “Ekonomik ve 

Ailevi İhtiyaçlar” (%21,9), “Sağlık ve Güvenlik İhtiyaçları” 

(%19,6), “Bilgi İhtiyaçları” (%16,3) şeklindedir. Alt faktör global 

ağırlık değerleri incelendiğinde ise; en önemli ilk 3 faktör; “Bilgi 

İhtiyaçları” ana faktöründe bulunan “Sürekli olarak işimi daha iyi 

yapmama yardımcı olacak yeni şeyler öğrendiğimi düşünüyorum”, 

“Ekonomik ve Ailevi İhtiyaçlar” ana faktöründe bulunan “İşim, 

ailem için iyi olanaklar sunar” ve “Bu iş yerinde işimin yaşam 

boyunca garanti altında olduğunu düşünüyorum” olarak 

sıralanmaktadır. Global ağırlık değerlerine göre en az etki edenler 

ise; “Sosyal İhtiyaçlar” ana faktöründe yer alan “İşyerimde iyi 

arkadaşlarım var”, “Estetik İhtiyaçlar” ana faktöründe yer alan 

“Yapılan işin, yaratıcılık içeren birçok yönünün olması” ve “Yapılan 

işin, iş dışında da yaratıcılığın geliştirilmesine katkı sağlaması” yer 

almaktadır. İş yaşam kalitesinin yükseltilmesi kurumda çalışan 

personelin motivasyon düzeyi ile yakından ilişkili olduğu 

söylenebilmektedir. Yüksek motivasyonla çalışan bireylerin iş 

üretme kapasiteleri de yüksek olacağı için kuruma aktarılan katma 

değerlerin de yüksek olacağı tahmin edilmektedir. Kurum 

yöneticilerinin de bu perspektifte bir bakış açısına sahip olmaları 

oldukça önem arz etmektedir. 
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İŞ YAŞAMINDA ÖRGÜTSEL BAĞLILIK 

 

Yusuf ESMER*      Muhammet YÜKSEL** 

 

Özet 

Günümüz iş yaşamında örgütlerin performansını etkileyen birçok 

faktör bulunmaktadır. Bu faktörlerin büyük bir kısmı örgüt 

çalışanlarıyla ilgili olup bunlardan biri de örgütsel bağlılıktır. 

Kısaca, örgütsel bağlılık çalışan ile örgüt arasındaki bağlantı olarak 

ifade edilebilir. Bu bağlamda araştırmamızın amacı çalışma 

yaşamında örgütsel bağlılığın önemini tartışmaktır. Bu amaçla 

öncelikle örgütsel bağlılık kavramı, örgütsel bağlılığın türleri, 

örgütsel bağlılığı etkileyen faktörler, örgütsel bağlılığın sonuçları ile 

ilgili bilgi verildikten sonra örgütsel bağlılığın iş yaşamı açısından 

önemi üzerinde durulmuştur. Son olarak örgütsel bağlılık hakkında 

yapılmış çalışmalara yer verilmiştir. 

Anahtar Kelimeler:Örgütsel Bağlılık, İş Yaşamı, Çalışanlar 

 

ORGANIZATIONAL COMMITMENT IN BUSINESS LIFE 

 

Abstract 

In today's business life, there are many factors that affect the 

performance of the organizations. One of them is related to running 

a large part of these factors are organizational commitment. In short, 

organizational commitment can be described as the link between the 

organization and employees. In this context, the purpose of the 

research is to discuss the importance of organizational commitment 

in business life. For this purpose, focused on the importance of work 

life organizational commitment after giving information about the 
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concept of organizational commitment, the type of organizational 

commitment, the factors affecting organizational commitment, 

results of organizational commitment. Finally, it is given to studies 

on organizational commitment. 

Key Words:Organizational Commitment, Business Life, Personnel 

 

1. Giriş 

Günümüzde toplumların giderek daha çok bilgi toplumları olması ve 

çağın sürekli kendini yenilemesi, yapılacak işlerde ve örgütlerin 

yapısında değişime neden olmaktadır. Artan ekonomik baskılar, 

küreselleşme, müşteriler ve çalışanlar temelinde hızlı farklılıklar, 

teknolojik değişme, toplum-örgüt ilişkisinin öneminin anlaşılması ve 

benzeri faktörler, yeni örgüt biçimlerine, örgüt ile işgörenler 

arasında yeni ilişkilere ve yapılacak işlerin yapısında değişikliklere 

etki etmektedir (Sabuncuoğlu ve Gümüş, 2016: 99). Bu değişimler 

insan faktörünü ön plana çıkarmakta olup, insan faktörü bir örgüt 

için “olmazsa olmaz” niteliği taşımakta ve her geçen gün üzerinde 

daha fazla düşünülen, daha fazla zaman harcanan bir hal almaktadır. 

Şüphesiz örgütün fiziksel ve finansal kaynaklarının sağlamlığı da 

örgütsel verimlilik ve etkinlikte önemli bir faktördür. Ancak tüm 

gelişmelerin ve ilerlemelerin merkezinde insan bulunmaktadır. Bu 

bağlamda örgütlerin her alanda aktif olarak iş gördüğü ve mevcut 

olan insan faktörü örgütlerin verimliliğinde önemli rol 

oynamaktadır. İşgörenlerin verimliliği ise çalıştığı örgüte bağlılığı 

ile doğru orantılıdır. 

Örgütlerin ve çalışanların geleceklerini inşa ederken, amaçlarına 

ulaşmaları açısından uyumlu ve diğer tarafın çıkarlarını gözeten bir 

biçimde çalışmaları için iki tarafın da karşılıklı olarak belirli 

sorumlulukları almaları ve çeşitli davranışları yerine getirmeleri 

gerekmektedir. Bu anlamda işine bağlı bireylerin sorumluluklarını 

yerine getirirken örgütlerinden alacakları desteğin, onların yaptıkları 

iş ile ilgili olarak memnuniyetlerini artıracağı ve tüm bu karşılıklı 

etkileşimlerin de bireylerin örgütlerine olan sadakatlerini ve 

bağlılıklarını geliştireceği görülmektedir. Karşılıklı ilişkiler 

çerçevesinde bireyin örgüte ve örgütün bireye kazandırdığı maddi ve 
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manevi değerler bu karşılıklı beklentinin devam etmesini 

sağlayacaktır (Duygulu, vd., 2008: 109). 

2. Örgütsel Bağlılık Kavramı 

Bağlılık; kariyerler, normlar, özdeşleşme, moral değerler, çalışma, 

işin içeriği, emniyet ve ilgili diğer değişkenler gibi terimlerle 

ilgilidir (Seyhan, 2014: 1). Örgütsel bağlılık kavramı ise birçok 

araştırmacı tarafından farklı şekillerde tanımlanmış olmasına rağmen 

her birinin üzerinde durduğu ortak nokta kişinin örgütte kalmasını 

sağlama çabalarıdır. İşgörenler çalıştıkları örgütte kaldıkları sürece 

nitelikli işgören olabilmekte ve bu durum da işgöreni vazgeçilmesi 

zor olan bir çalışan haline getirebilmektedir. Örgütsel Bağlılık 

sonucunda oluşabilecek bu örgütsel kalma süreci örgütler açısından 

işgörenlerin verimli ve etkili kullanılmasını sağlamaktadır. 

Sürekli değişime uğrayan bir dünyada faaliyetlerini sürdürmeye 

çalışan örgütler bu değişime insan ve insanın psikolojisini anlayarak 

uyum sağlamaya çalışmaktadır. Örgütlerin en değerli varlıkları diğer 

örgütsel varlıkları harekete geçirme özelliğine sahip olan 

işgörenlerdir. Yeni dünya düzeninde ortaya çıkan yönetim 

yaklaşımlarıyla birlikte işgörenlerin, örgütlerine sağladıkları 

katkıların ne düzeyde önemli olduğu daha iyi anlaşılmaktadır. Yeni 

yönetim yaklaşımları çalıştığı örgütüne bağlı, verimli, örgüt 

amaçlarını içselleştirmiş, işyerine motive olmuş, üretici, değişime 

açık ve sürekli kendini yenileyen işgörenlerin varlığının örgüt 

başarısı için vazgeçilmez olduğunu vurgulamaktadır. Bu 

beklentilerin karşılanması ise örgütsel bağlılığın var olması ile 

mümkündür. Bu bağlamda, örgütsel bağlılık kavramını tanımlayan 

unsurlar (a) örgütün amaç ve hedeflerine güçlü inanç ve bunların 

kabul edilmesi, (b) örgüt adına yüksek düzeyde çaba sarf etme isteği 

ve (c) örgüt içinde üyelik elde etmek için güçlü bir istek duyulması” 

dır ( Lawson ve Paul, 1996: 14). Bu tanımlamalardan hareketle 

örgütsel bağlılığın kavram olarak ele alındığı ve örgütsel bağlılığın 

ilişkilendirildiği konular aşağıda Tablo 1 de sıralanmaktadır. 
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Tablo 1- Örgütsel Bağlılığın Gelişim Süreci 

 

Kaynak: Yağcı, 2003: 50 

Y
ı
l 

Araştır
macı 

Bulgular 

1
9
5
6 

Whyte 
Örgüte bağlı işgöreni tanımlayarak örgüt 

için önemine yönelik çalışmalar yapmıştır. 

1
9
5
8 

Morris ve 

Sherman 

Örgüte bağlılığın değişimsel modeli 

üzerinde araştırma yapmışlardır. 

1
9
6
0 

Gouldner 
Örgüte bağlılığı güçlendirmek için çalışan 

ve örgütün karşılıklı iletişimini araştırmıştır. 

1
9
6
4 

Etzioni 
Sosyal ilişkilerin örgüte bağlılığı olumlu 

yönde etkilediğini bulmuştur. 

1
9
6
6 

Grusky 
Eğitim, cinsiyet ve bağlılık ilişkilerini 

incelemiştir. 

1
9
7
1 

Sheldon 
Hedef ve değer bütünlüğünün örgüte 

bağlılık üzerindeki etkisini belirtmiştir. 

1
9
7
2 

Herbiniak 

ve Alutto 

Cinsiyet ve örgütsel bağlılık ilişkisi üzerinde 

araştırma yapmışlardır. 

1
9
7
4 

Porter 
Örgüt bağlılığına tutumsal yaklaşım 

modelini öne sürmüştür. 

1
9
7
5 

Etzioni 
Faydacı örgütlerin kötü etkilerini 

belirtmiştir. 

1
9
7
7 

Salancik 
Rol belirsizliğinin sorumluluğu getirdiği ve 

dolayısı ile örgüte bağlılığı düşürdüğü 

sonucuna ulaşmıştır. 
1
9
7
8 

Kidron 
Güçlü kişisel iş ahlakının örgüte bağlılıkla 

ilişkili olduğunu bulmuştur. 

1
9
7
9 

Mowday 
Örgüt bağlılığına psikolojik olarak yaklaşma 

üzerinde durmuştur. 

1
9
8
1 

Morris ve 
Sherman 

Yaş ve kıdemin örgüte bağlılık üzerindeki 

etkisini incelemişlerdir. 

1
9
8
2 

Mowday 
Örgüt bağlılığının süreç modelini 

geliştirmiştir. 

1
9
8
3 

Rusbult ve 
Farrell 

Örgüt bağlılığı ile ilgili yetki modelini 

geliştirmişlerdir. 
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Örgütsel Bağlılık kavramı araştırmacılar tarafından farklı şekilde 

tanımlandığı için gelişim süreci de farklı tanımlamalardan 

etkilenmiştir. Hakkında birbirinden farklı tanımların yapıldığı 

örgütsel bağlılık kavramı üzerinde ortak bir nokta bulunabilmesi için 

çeşitli yazarlar tarafından mevcut kavramlarda Tablol de belirtildiği 

gibi sınıflandırma yoluna gidilmiştir. Bu konuda 1950' li yılların 

başından beri birçok çalışma yapılmış olmasına rağmen diğer 

kavramlarda da olduğu gibi bağlılığın ne olduğu, nasıl geliştirildiği 

ve davranışı nasıl etkilediği hakkında bir karmaşa ve anlaşmazlık 

söz konusudur. Nitekim geçmiş dönem çalışmalarında, Gouldner 

(1960)' in belirttiği gibi, örgütsel bağlılık tek boyutlu ve homojen bir 

yapı olarak kavramlaştırılmaktadır. Ancak örgütsel bağlılık, 

homojen olmadığı gibi boyutsuz bir değişken de değildir, aksine çok 

boyutlu bir olgudur. Uzun yıllardan beri farklı tanımlarla tanımlanan 

ve ölçülen bağlılığın tanımında bir görüş birliğinin olmaması, onun 

çok boyutlu bir yapı olarak görülmesine katkı sağlamıştır (Meyer ve 

Herscovitch, 2001: 300). Kavramsal olarak net bir kavram üzerine 

tanımlanamayan örgütsel bağlılık, her dönem ve araştırmalar 

sonunda farklı tanımlar almakta olup, ortak tanım olarak işgörenlerin 

çalıştıkları örgütlerde mevcut olarak belirlenen biçimsel rol 

davranışlarının dışına çıkarak, örgüt yararına davranışlarda 

bulunmasını sağlayan bağlılık olduğu söylenebilmektedir. 

2.1. Örgütsel Bağlılığın Sınıflandırılması 

Birçok araştırma sonucunda örgütsel bağlılık konusunda yapılan 

tanımlar oldukça farklı içeriklere sahip olduğu gibi belirlenen net bir 

tanım da ortaya çıkmamıştır. Bunun nedeni işgören ile örgüt 

arasındaki ilişkinin yapısı ve nasıl geliştiği konusunda araştırmacılar 

arasındaki görüş farklılıklarıdır (Mathieu ve Zajac, 1990:171-172). 

Örgütsel bağlılık üzerine yapılan çalışmalar, örgüte olan bağlılığın 

tutumsal ya da davranışsal olmak üzere iki noktada birleştiğini 

göstermektedir. Diğer bir ifadeyle, işgörenler tutumsal veya 

davranışsal bir sebep geliştirerek örgüt üyeliğini devam 

ettirmektedirler (Çöl, 2004: 43). Genel olarak örgütsel davranış 

kuramcıları bağlılığın tutumsal boyutuna, sosyal psikologlar ise 

bağlılığın davranışsal boyutuna odaklanmış olup, bu iki farklı bakış 

açısına göre araştırmalar yapılmıştır (Ersoy ve Bayraktaroğlu, 2012: 

4). 
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Son yıllarda yapılan çalışmalarda örgütsel bağlılığın 

kavramsallaşmasında çok boyutlu yaklaşımlar ön plana çıkmaktadır. 

Allen ve Meyer örgütsel bağlılık kavramını üç farklı boyutta 

incelemiş olup, örgütsel bağlılık yapısını ölçmek için “Üç Boyutlu 

Örgütsel Bağlılık Ölçeği” ni geliştirmiştir. Bu çalışma araştırmacılar 

tarafından ilgiyle karşılanmış olup, sıklıkla kullanılmaktadır. Allen 

ve Meyer’in sınıflandırmasına göre bağlılığın üç boyutu vardır ve 

her boyut bireylerin örgütte kalma isteklerini farklı şekillerde 

etkileyebilmektedir. Bunlar; duygusal, devamlılık ve normatif 

bağlılıktır (Meyer vd., 1991: 720; Meyer ve Smith, 2000: 322; Lee 

vd., 2001: 601). 

Duygusal Bağlılık: Duygusal bağlılık, işgörenleri çalıştıkları örgüte 

duygusal olarak bağlayan ve bu örgütün üyesi olmaktan dolayı 

mutlu olmalarını sağlayan etkenler ile işgörenlerin ve örgütlerin 

beklentilerinin karşılanması sonucu oluşmaktadır. İşgörenler iş 

görmelerinin sonucunda hak ettiklerini aldığını düşünürse ve kendi 

değerleri ile örgütlerinin değerlerinin örtüştüğünü hissederse 

örgütüne duygusal olarak bağlanmaktadır. Allen ve Meyer (1990)’e 

göre, duygusal bağlılığa etki eden faktörler, iş güçlüğü, rol açıklığı, 

yönetimin öneriye açıklığı, amaç farklılığı, arkadaş bağlılığı, etiklik 

ve adalet, kişisel önem, geri bildirim ve katılımdan oluşmaktadır 

(Oktay ve Gül, 2003: 408). 

Devamlılık Bağlılığı: Devamlılık bağlılığı, işgörenin örgütte 

kalmasının neticesinde kazanacaklarının yanında örgütten 

ayrılmasının kendisine kaybettireceklerini kıyaslamasıyla ortaya 

çıkan bir bağlılıktır. Devamlılık bağlılığı, örgütten ayrılmanın 

getireceği yükün farkında olmak ve bu yükün kaldırılamayacağı 

endişesiyle örgüt üyeliğinin devam etmesi durumudur. 

Kişinin örgütte kalma isteği, beklentilerinin ne derece karşılandığı 

ve bu beklentilerin örgütünden ayrılması durumunda ne derece 

karşılanacağı kıyaslanmasına bağlıdır. İşgörenin bir örgütteki 

sağladığı fayda örgütten ayrıldığındakinden fazla ise işgören 

örgütüne bağlanarak, çalışmaya devam etmektedir. Bu bağlılık 

türünde duyguların örgüte bağlanmada çok az bir rol oynadığı 

anlaşılmaktadır (Ada vd., 2008: 489). 

Normatif Bağlılık: Kuralcı bağlılık olarak nitelendirilen normatif 

bağlılık, kurumda bağlılığın sosyal boyutu ile ilgili olup, işgörenin 
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örgütte kalma sorumluluğu duygusunu yansıtmaktadır. Diğer iki tür 

bağlılıktan farklı bir boyut olarak işgörenin örgütte kalmasının doğru 

olduğu düşüncesi ile ortaya çıkmaktadır. Bu bağlılık hissinde, 

işgörenlerin yaptıklarının ahlaki ve doğru olduğuna inanmalarından 

dolayı belli davranışsal eylemleri sergilemelerine neden olmaktadır 

(Doğan ve Kılıç, 2007: 47). İşgörenin örgüte girişinden önceki 

yaşantısı ile örgüte girdikten sonraki yaşantısında meydana gelen 

maddi ve manevi değişiklikler, onun normatif bağlılığını 

etkilemektedir. Normatif bağlılık, duygusal ve devamlılık 

bağlılığında olduğu gibi bireylerin kendilerine dayalı nedenlerden 

etkilenmediği gibi, bireylerin dışında kalan yaşadığı toplum 

kültüründen etkilenmektedir (Ersoy ve Bayraktaroğlu, 2012: 6). Bu 

durumda, farklı kültürlerde farklı normatif bağlılık belirtisi 

görülebilmektedir. 

2.2. Örgütsel Bağlılığı Etkileyen Faktörler 

Örgütsel bağlılık konusunda net bir tanım oluşturulamayıp, çok 

çeşitli tanımların var olması, aynı zamanda işgörenlerin de 

örgütlerine karşı bağlılıklarını etkileyen çok farklı etkenin de olduğu 

sonucunu ortaya çıkarmaktadır. Mowday, Porter ve Steers (1982), 

söz konusu bu faktörlere ilişkin bir sınıflandırmaya gitmişler ve 

çalışanların örgüte bağlılık düzeylerinde etki eden söz konusu bu 

faktörleri; işgörenlerin kişisel özellikleri, iş özellikleri, yapısal 

özellikleri, iş deneyimi ve çalışma ortamı olmak üzere dört başlık 

altında ele almışlardır (Boylu vd., 2007: 59). Diğer yandan örgütsel 

bağlılık literatürü incelendiğinde, örgütsel bağlılığı etkileyen 

faktörlerin çok farklı şekillerde sınıflandırıldığı görülmekte olup, bu 

faktörler genel olarak bireysel etkenler, örgütsel etkenler ve örgüt 

dışı ektenler olarak sınıflandırabilmektedir. 

Bireysel Etkenler: Genellikle öznel olarak belirlenen bu etkenler 

işgörenlerin, işten beklentileri, yazılı olmayan örgüt ve işgören 

arasında karşılıklı beklenti ve işgörenin kişilik özellikleri (cinsiyet, 

medeni durum, yaş, pozisyon, eğitim, ırk-toplumsal kültür) olarak 

ifade edilmektedir. İşgören iş görmüş olduğu örgütünden 

beklentilerini aldığında işgörenin örgütüne karşı bir bağlılığı 

oluşmakta olup, örgütsel bağlılığı etkileyen bireysel etkenlerde daha 

çok kişisel özellikler ön plana çıkmaktadır. Çalışmalarda işgörenin 

yaşına ve kıdemine bağlı olarak örgütüne karşı bağlılığın arttığı, 
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eğitim düzeyinin artmasıyla ise bağlılığın azaldığı ileri 

sürülmektedir. Yine birçok çalışmada düşük kıdemde işgörenler de 

yaş, eğitim, medeni durum vb. bireysel faktörler örgütsel bağlılığı 

daha çok etkilerken, üst kademelerde işgörenler için örgütsel 

faktörler örgütsel bağlılığı daha çok etkilemektedir (Bozkurt, 2007: 

61). 

Örgütsel Etkenler: Örgütsel etkenler, işin özelliği ve önemi, 

yönetim ve liderlik şekli, örgüt kültürü, ücret adaleti, örgüt iklimi, 

örgütsel güven, insan kaynakları yönetimi uygulamaları, denetim, 

ödüller, varsa cezalar, takım çalışması, rol belirsizliği ve rol 

çatışması olarak ifade edilmektedir (Gündoğan, 2009: 27). 

İşgörenler yönetimin tavrı, işgörmüş oldukları örgütün yapısı, 

denetimi, ödül ve ceza uygulamaları, kendisine verilen önem, 

örgütsel ve ücret adaletinden etkilenmektedir. Örgütsel etkenler, 

örgütsel bağlılık sınıflandırılmasında duygusal bağlılığı etkileyen 

önemli faktörlerdir. 

Örgüt Dışı Etkenler: Kişisel ve örgütsel faktörler dışında örgütsel 

bağlılığı etkileyen bir diğer faktörler ise örgüt dışı faktörlerdir. 

Piyasada yeni iş bulma olanakları, sektörün her açıdan durumu, 

ülkenin sosyo-ekonomik durumu, işsizlik oranı gibi faktörler 

işgörenin örgüte karşı bağlılığını etkilemektedir (Gündoğan, 2009: 

39). Profesyonel bir işgören mesleği ile özdeşleşerek işinin gereğini 

mümkün oldukça başarılı bir şekilde yapmaktadır. İşgörenlerin yeni 

bir iş bulma ihtimalinin artması ise işgörenin çalışmış olduğu kurum 

ile aralarına mesafe girmesine sebep olabilmektedir. Balay (2000)’ a 

göre iş pazarındaki sınırlı iş fırsatları algısının, örgüte daha yüksek 

düzeyde bir bağlılıkla sonuçlandığını, daha az alternatifi olduğunu 

algılayan ve başka bir işe girmede daha az seçeneği olan çalışanların 

ise örgütlerine olan bağlılıkları daha fazla olmaktadır (Gündoğan, 

2009: 41). Buna göre ülkelerin bulunduğu ekonomik durum ve buna 

bağlı olarak da işsizlik oranı örgütsel bağlılığı etkilemektedir. 

2.3. Örgütsel Bağlılığın Sonuçları 

Örgütlerin en önemli amaçlarından birisi, isgörenlerin yeteneklerini 

geliştirerek onlardan yeni fikirler üretmelerini istemek ve 

işgörenlerden en üst düzeyde verim almayı ve iş gördükleri 

örgütlerine olan bağlılıklarını artırmayı sağlamaktır. Örgütsel 

bağlılığı yüksek olan işgörenlerin, örgütsel bağlılığı olmayan 
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işgörenlere göre, örgütlerine faydalı işlerde katılımları yüksek 

olmakta ve örgüt içerisinde daha iyi bir performans gösterdikleri 

görülmektedir. Ayrıca örgütsel bağlılığı yüksek olan işgörenler, 

örgütlerin diğer işgörenleri ile iyi ilişkiler kurmakta ve yapmış 

oldukları görevlerde memnuniyet düzeyleri daha yüksek olmaktadır. 

Bu nedenle, işgörenlerin örgütsel bağlılığını tespit edebilmek, 

örgütler için çok önemli bir husus olmaktadır (Yalçın ve İplik, 2005: 

396). 

İşgörenlerin örgütlerine geliştirdikleri bağlılık düzeyleri bireysel, 

örgütsel ve örgüt dışı faktörlerden farklı derecede etkilenmektedir. 

Bu faktörlerin işgörenlere karşı etki derecesi işgörenlerin örgütsel 

bağlılık düzeyini belirlemektedir. Bunun sonucunda ise işgörenler 

tarafından örgüt için olumlu veya olumsuz olarak nitelendirebilecek 

davranışlar ve tutumlar ortaya çıkmaktadır (Ersoy ve Bayraktaroğlu, 

2012: 10). Randall’ a göre örgütsel bağlılık düşük, ılımlı ve yüksek 

olarak sınıflandırabilir ve bu sınıflandırmanın örgütsel bağlılığa 

yönelik olumlu ve olumsuz sonuçları saptanabilir (Bozkurt, 2007: 

82). Düşük örgütsel bağlılıkta, olumlu yön işgören üretici ve 

gelişmeye açık olabilmektedir. Olumsuz yön ise yüksek işgören 

devri ve devamsızlık, düşük performansa neden olduğu gibi, aynı 

zamanda işgörenlerin şikayetleri ve itirazları prestij kaybına da 

sebep olabilmektedir. Ilımlı örgütsel bağlılıkta, olumlu yön 

işgörenler sınırlı işten ayrılma isteği, sınırlı iş devri, yüksek iş 

doyumu sağlayabilmektedir. Olumsuz yön ise işgörenlerin 

kendilerini geliştirme olanaklarının sınırlı olmasıdır. Yüksek 

örgütsel bağlılıkta, olumlu yön işgörenler yapmış oldukları 

görevler sonucunda ödüllendirilebilmektedir. Olumsuz yön ise 

gelişmeyi ve hareketlilik fırsatını kısıtlamaktadır (Balay, 2000: 59-

65). Örgütsel Bağlılık işgörenler açısından örgütsel adalet ile 

gelebilecek bir algı olarak görülebilmektedir. İşgörenler işgörmüş 

oldukları örgütlerinden beklentilerinin adaletle karşılandığını 

düşünüyorlarsa, işgörenlerin biçimsel rol davranışlarının dışına 

çıkarak, örgütleri yararına faaliyetlerde bulundukları görülmektedir. 

Bu faydacılık ancak örgütsel bağlılığı yüksek düzeyde bulunan 

işgörenlerde varolabilmektedir. 
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3. İş Yaşamında Örgütsel Bağlılık 

Günümüzde insanlar hayatlarında zamanlarının önemli bir kısmını iş 

yaşamlarında geçirmektedir. Küreselleşen dünyada ve gelişen 

teknolojide artan rekabet koşulları sadece örgütler arasındaki yarışı 

hızlandırmamış, aynı zamanda işgücünde de büyük bir rekabet 

ortamı oluşturmuştur. Bu nedenle iş yaşamı, insanların yaşamının 

çok önemli bir parçasını oluşturmakta olup, iş tatmini neticesinde 

oluşacak örgütsel bağlılık insanların yaşamı ve mutluluğu için çok 

önemlidir. Özellikle örgütsel bağlılık ile ilgili olarak yapılan 

çalışmalarda iş tatmini ile örgütsel bağlılık arasında doğru orantılı 

bir ilişki olduğu ortaya konmaktadır (Tekingündüz ve Tengilimoğlu, 

2013: 80). İşgörenler yerine getirmiş oldukları görevleri neticesinde 

iş görmüş oldukları örgütlerinden bazı beklentilere girebilmektedir. 

Bu beklentilerin işgörenlerin isteklerine uygunluğuna göre 

işgörenlerde yaptıklara işe karşı tatminlik hissi uyandırmakta olup, 

bu hissin verdiği tatminlik derecesine göre Örgütsel Bağlılık 

derecesi oluşmaktadır. İşgörenlerin sergilemiş oldukları bu örgütsel 

bağlılık seviyesine göre de örgütler işgörenlerden o derece bir 

performans görebilmektedir. 

İş yaşamı, insanların yaşamlarından alabilecekleri tatmin seviyesini 

etkileyebilmektedir. Yaşam tatmini kişinin beklentilerinin ne derece 

gerçekleşmesi ile ortaya çıkan bir sonuçtur. Yaşam tatmini 

denildiğinde belirli bir duruma ya da anlık mutluluğa ilişkin tatmin 

değil genel olarak tüm yaşamdaki tatmin olarak bilinmektedir. 

Yaşam tatmini bireyin kendi yaşamının kavramsal bir 

değerlendirmesi ya da yargısını gösterir (Özdevecioğlu ve Aktaş, 

2007: 7) Bu açıdan işgörenin işinde sağlamış olduğu mutluluk 

yaşamının her alanındaki mutluluğu etkilediğinden, iş tatmini ve 

yaşam tatmini arasında doğrudan doğruya bir bağ bulunmaktadır. 

Son yıllarda kamu ya da özel kurum ve kuruluşların başarısı kendi 

bünyesi içinde görev yapan personellerin kendilerine ne kadar bağlı 

olduğuna göre değişebilmektedir (Karaköse ve Bozgeyikli, 2012: 

166). Bu bağlılık örgütsel performansı olumlu yönde etkilemekte 

olduğundan, gerek özel gerekse kamu örgütlerinin örgütsel bağlılık 

konusuna önem vermelerini gerektirmektedir. Örgütler işgörenlerin 

yetenek ve becerilerini geliştirerek onlardan en üst düzeyde verim 

almayı ve örgütsel bağlılıklarını artırmayı amaçlamaktadır. Örgütsel 
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bağlılığı yüksek olan çalışanların, bağlılığı olmayan çalışanlara göre, 

örgüte ve örgüt adına kar sağlayacak çıktılar için üretime katılımları 

da yüksek olmakta ve örgüt içerisinde daha iyi bir performans 

gösterdikleri görülmektedir. Ayrıca istenilen ve beklenen amaçlara 

ulaşmanın oldukça güçleşmesi durumunda bağlılıkta belirgin şekilde 

düşme meydana geldiği ve bunun sonucunda da performansta 

azalma meydana geldiği ortaya çıkmaktadır (Balay, 2000: 138-139). 

Zeffane (1994)’ye göre ise istenilen ve beklenen amaçlara ulaşma 

sonucunda oluşan örgütsel bağlılığı gösteren isgörenler, çalıştıkları 

örgüt için yüksek performans sağlayarak kaliteli ürünlerin 

üretilmesine katkıda bulunmaktadır (Uygur, 2007: 73). 

Örgütsel bağlılıkta amaç işgörenin örgütüne karşı sadakat ile 

görevde kalmasıdır. Sadakat ile görev sorumluluğunu yerine getiren 

işgörenler örgütleri ile zamanla özdeşleşerek, duygusal olarak 

bağlanıp, duygusal sorumluluk duyma eğiliminde bulunmaktadır. Bu 

duygusal sorumluluk işgörenlerin örgütlerinde kalma ya da ayrılma 

kararları vermelerinde önemli bir etkiye sahiptir (Uygur, 2007: 73). 

Buna göre sadakat ile görev yapan işgörenlerde örgütten ayrılma 

oranı azalma gösterirken, sadakat ile görev yapmaya istekli olmayan 

işgörenler de ise örgütlerinden ayrılma oranı artış göstermektedir. 

Örgütsel bağlılığı yüksek düzeyde olan işgörenler, gelişen ve 

değişen dünyanın rekabet koşularında örgütlerinin daha başarılı 

olmasına katkıda bulunmaktadır. Örgütler açısından başarının kalıcı 

ve var olabilmesi, işgörenlerin yetenek ve örgütsel bağlılıklarının 

düzeylerine bağlıdır. Feldman ve Moore (1982)' e göre örgütsel 

bağlılığı yüksek düzeyde olan işgörenler aşağıda sıralanan 

özelliklere sahip olmaktadır (Uygur, 2007: 73). 

1. Daha az denetime ihtiyaç duymaktadırlar. Bu tip işgörenlerin 

performansı, örgütsel bağlılığı düşük düzeyde olan işgörenlere göre 

daha yüksektir. 

2. Örgüt içi pozisyonlardaki seçenekleri ve değişiklikleri, çalıştıkları 

örgüte en yüksek katkıyı sağlayacak bir araç olarak 

değerlendirmektedirler. Kariyerlerinde bile örgütlerinin faydasını 

gözetmektedirler. 

3. Bu tip işgörenlerin davranışlarının güvenilirliği ve örgütlerine 

samimiyeti, genellikle kriz ortamlarında belli olmaktadır. 
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4. Örgütsel Bağlılık İle İlgili Araştırmalar 

Örgütsel bağlılıkla ilgili yapılan araştırmalarda, örgütsel bağlılık ile 

çalışanların demografik özellikleri arasındaki ilişkileri inceleyen 

çalışmada (Yalçın ve İplik, 2005: 399) demografik özelliklerle 

örgütsel bağlılık arasında genelde bir ilişkinin olduğu sonucuna 

ulaşmıştır. Uygur (2007) ise yaptığı araştırmada örgütsel bağlılık ile 

işgören performansı arasında bir ilişki olduğunu ortaya koymuştur. 

Allen ve Grisaffe (2001) özellikle duygusal bağlılık ile örgütsel 

performans arasında güçlü bir ilişkinin olduğunu belirtmiştir. 

Örgütsel güvenin, örgütsel desteğin, işe bağlılık ve iş doyumunun 

Örgütsel Bağlılık üzerinde etkisinin olduğuna dair son yıllarda 

önemli araştırmalar yapılmıştır. Bu araştırmalarda örgüt ve 

yöneticiye olan güvenin duygusal bağlılık ve devamlılık bağlılığını 

olumlu etkilediği ortaya çıkmıştır (Demirel, 2008: 192). Duygulu ve 

diğerleri (2008) yaptıkları araştırmada akademik personelin 

örgütlerinden aldıkları desteğin, duygusal bağlılığa; iş doyumunun 

devam bağlılığına ve işe bağlılık ile birlikte örgütsel desteğin, 

normatif bağlılığa yol açtığı belirtilmiştir. Nesrin ve diğerleri (2008), 

etkili bir iletişim siteminin varlığı, işgörenlerin örgütsel 

bağlılıklarını arttırmakta olduğu ve etkili bir iletişimin var olduğu 

örgütlerde, işe geç gelme, işten ayrılma ve devamsızlık gibi örgütleri 

olumsuz etkileyen faktörlerin ortadan kalktığını belirtmişlerdir. Yine 

hizmet sektöründe işgörenlerin örgüt kültürü ve örgütsel bağlılığı 

arasındaki ilişkileri araştırılan çalışmada Gülova ve Demirsoy 

(2012), örgütsel amaçları gerçekleştirmeye ve çalışanları bu 

amaçları benimsemeye sevk edebilecek uygun bir örgüt kültürünün 

varlığının gerekli olduğunu belirtip, etkin ve güçlü yapılandırılmış 

ancak gerektiğinde değişime açık, doğru bir örgüt kültürünün 

çalışanların etkinliğini ve verimliliğini arttırarak, örgütsel bağlılığın 

oluşumuna katkı sağladığını ortaya koymuşlardır. Yapılan birçok 

çalışmada örgütsel bağlılığın oluşması çok fazla etkene bağlı olduğu 

tespit edilmekte olup, en çok istenen durumun çalışanlarda öncelikle 

yüksek duygusal bağlılığın daha sonra normatif bağlılığın ve en son 

da devam bağlılığının olduğu belirtilmiştir (Brown, 2003: 41). 

Esmer (2013: 50) banka işletmeleri üzerinde yapmış olduğu 

araştırmada yöneticilerin sergiledikleri etik liderlik davranışlarının 

çalışanların normatif, devam ve duygusal bağlılıklarını etkilediği 

sonucuna ulaşmıştır. 
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Sonuç ve Değerlendirme 

Eski çağlardan farklı olarak günümüz iş dünyasında hızı kesilemez 

bir değişim ve gelişim olması nedeniyle örgütlerin etkinliğinde ve 

verimliliğinde insan faktörünün önemi her geçen gün daha da fazla 

anlaşılmaktadır. Günümüzde artık işletmeler yoğun bir rekabet 

ortamı içerisinde varlıklarını sürdürebilme ve üstünlük elde 

edebilme çabası içerisine girmektedir. Bu üstünlüğün elde 

edilebilmesinde en önemli etkenlerden birisi de insan kaynağıdır. 

Artık örgütler örgütlerinde görev alacak işgörenlerin belirlenmiş 

rollerinin yanı sıra örgütsel etkinliğe ve gelişmeye katkıda 

bulunmaya istekli olmalarını beklemekte olup, görevlerinde titiz 

davranan, işine önem veren ve içtenlikle yapan, kurallara her zaman 

uyan, ek görevler alabilen, mesai arkadaşlarına yardımcı olan, boş 

işlerden uzak durup işine odaklanan işgörenlere her zamankinden 

daha fazla ihtiyaç duymaktadır. İşgörenler ise yapmış oldukları 

görevler karşısında, yöneticilerinin kendilerine adil davranıp 

davranmadığını, aldıkları ücretlerin haklarının karşılığı olup 

olmadığını, verilen ödül ve cezaların adaletli olup olmadığı gibi 

soruları kendilerine sorarak, vermiş oldukları cevaplar karşısında 

örgütlerine karşı bir davranış kalıpları geliştirmektedir. 

Dünyada teknolojinin de sürekli gelişmesiyle birlikte her alanda 

yenilik ve gelişim yaşanmaktadır. Bu değişim ve gelişim günümüz 

rekabet anlayışını da beraberinde getirmektedir. İşgörenlerin sadece 

kendisine verilen görevleri yerine getirmeleri örgütlerin işleyişini 

sağlamış olsa da, örgütlerin daha başarılı olup ileriye gitmesinde 

yeterli olamamaktadır. Bu bağlamda, örgütlerin başarıya ulaşmaları 

çalışanların kendilerine biçilmiş rol kalıplarının üzerinde kalan ve 

gönüllülük esasına dayanan davranışlar sergilemelerine bağlı 

bulunmaktadır. İşgörenler tarafından bu davranış kalıplarının 

sergilenmesi ise örgütsel bağlılık düzeylerinin yüksek olmasına 

bağlıdır. 

Sonuç olarak, işgörenlerin kişisel özellikleri, görev yapmış olduğu 

işten beklentileri, işin niteliği ve önemi, yöneticilerin tutum ve 

davranışları, ücret beklentileri ve bu beklentilerin doygunluğu, 

denetim şekilleri ve denetim sonucunda ödül ve cezalar, çalışmış 

oldukları örgüt kültürü, örgüt tarafından kendilerine sağlanan adalet, 

görevlerindeki rol belirsizliği ve rol çatışmaları, görevlerine karşı 
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profesyonel bakış, yeni iş bulma olanakları örgütsel bağlılığı 

etkileyen etkenlerdir. Örgütsel bağlılığı etkiyen bu etkenlerdeki 

tatminlik seviyesi aynı zamanda işgörenlerin iş gördükleri 

örgütlerine karşı örgütsel bağlılık seviyesini de belirlemektedir. 

Örgütsel bağlılık seviyesi yüksek olan işgörenler, iş ortamında 

otokontrol sistemi ile denetimlere ihtiyaç duymadan kendi 

kendilerini denetleyip, çalıştıkları örgüte en yüksek katkıyı 

sağlayarak kriz ortamında çözümün yanında yer almaktadır. 
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ÇOKKÜLTÜRCÜLÜĞÜN ÇALIŞMA YAŞANTISINA 

SUNDUĞU OLANAKLARIN ELEŞTİREL BİR 

DEĞERLENDİRMESİ 

 

Celalettin YANIK   Çağlar ERDOĞAN 

 

Özet 

Çokkültürcülük, Kıta Avrupa'sı ve Kuzey Amerika ülkeleri 

tarafından, göç edenlere yönelik uygulanan bir politikadır. Göç 

edenlere yönelik, bir anlamda, geliştirilen bir politikadır. Göç eden 

ile göç alan arasında diyalojik bir ilişkinin özellikle çalışma 

yaşantısında karşı karşıya kalınması söz konusudur. Yukarıda sayılan 

ülkeler özelinde, çokkültürcülük politikası, geçmişin 

uyum/adaptasyon anlayışının geliştirilmesi, yaşanan aksaklıkların ve 

olumsuzlukların giderilmesi anlamındadır. Çalışma yaşantısı 

özelinde çokkültürcülük, göç edenlerin iş/meslek yaşamlarında 

karşılaşabileceği olumsuzlukların giderilmesi, göç edenlerin göç 

edilen ülkelerin çalışma yaşantılarındaki sosyo-ekonomik 

profillerinin ve durumlarının yeniden gözden geçirilmesini ifade 

eder. Bu anlamıyla çokkültürcülük, göç eden bireylerin ya da 

toplulukların sosyo-ekonomik perspektifte göç edilen ülkeler 

özelinde çalışma yaşamı ve toplumsal ilişkiler bütünü içerisinde nasıl 

ve ne şekilde adapte edilebileceği noktasında anahtar bir konuma 

gelmiştir. Çünkü göç edenler ve bu göç edenler sonrasındaki 

kuşaklar özelinde göç edilen ülkedeki nitelik değişimi, ülkelerin 

sosyo-ekonomik politikalarının şekillendirilmesi için 

vazgeçilmezdir. Özellikle sosyal, ekonomik, dilsel ve topluluksal 

temeldeki taleplerin ne şekil alacağına yönelik sosyolojik 

projeksiyonlar tutulması açısından çokkültürcülük işlevsel bir bütün 

oluşturmaktadır. Bu durumun öncülleri 50'li ve 60'lı yıllarda yaşanan 
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büyük göç dalgalarıdır ve bunun sonuncunda, gerek Kıta Avrupa'sı 

gerekse de Kuzey Amerika ülkeleri özelinde sosyal ve ekonomik 

sorunlar meydana gelmiştir. Bu durumda çalışma yaşantısında 

değişen algılar, yönelimler ve çalışmanın niceliksel ve niteliksel 

anlamdaki değişimi bağlamında göç edenlerin sosyal, ekonomik ve 

iş yaşantılarına yönelik yeni algı kalıpları oluşması gereği büyük bir 

önem kazanmıştır. Bu doğrultuda, bu çalışmanın temel sorunsalı, 

yeni göçlerle birlikte şekillendirilmeye çalışılan çokkültürcülük 

anlayışının göç alan ülkeler özelinde çalışma yaşamı bağlamında ne 

şekilde meydana getirildiği ve bu anlayışın göç edenlerin çalışma 

yaşantısında ne gibi değişiklikler yarattığıdır. 

Giriş 

Bugünün dünyasında birçok toplumun karşılaştığı temel problem, 

farklı etnisitelerin, kültürlerin ve grupların kimliksel, dilsel ve dinsel 

aidiyetlerinin görünürlüklerinin geçmiş dönemlerde olduğu gibi 

yalnızca özel alanla sınırlı kalmamasıdır. Bugün bu görünürlükler 

kamusal alanda ifade edilmekte, dile getirilmektedir. Modern 

dönemde inşa edilmiş olan ulus devletlerin, kurgusal anlamdaki 

“homojenlik” iddiaları yerini, farklı etnilerin, dinsel kimliklerin ve 

dilsel kodlamaların içerildiği “heterojen birliktelikler” vurgusuna 

bırakmıştır. Günümüz toplumları için bu durum değerlendirildiğinde, 

devletlerin sosyal yapısının heterojen bir nitelik sergilediği hakim bir 

paradigma haline gelmiştir. Bu açıdan, heterojen yapıya sahip 

devletlerin karşılaşmakta olduğu temel sorun, farklılık söylemlerine 

sahip etnilerin ya da kültürel unsurların taleplerinin nasıl 

değerlendirileceği yönündedir. Modern dönemde ortaya çıkan ulus 

devletin tek tipleştirme politikası küresel çarkların işleme geçirilmesi 

sonucunda yerine post-modern düşüncenin ürünü olarak kabul 

edebileceğimiz “çokkültürlülük” politikasını bırakmıştır127. 

Sermayeyi elinde tutanlar iş gücünün de kendi istekleri 

doğrultusunda şekillenmesini arzu ettiklerinden dolayı yakın döneme 

kadar “öteki” olarak anılan ve ilkel sıfatlarla tanımlanan diğer 

dünyanın yeni bir sıfatla “etnisite” ile tanımlanmasına çalışmışlardır. 

Devlet ile toplum arasında etken-edilgen yapının sonucu olarak bu 

 
127Celalettin Yanık, Dünyada ve Türkiye ’de Çokkültürlülük, Sentez Yayıncılık, 

Ankara, 2013, s.11. 
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tanımlamalar topluma sirayet etmiş ve toplum içinde “öteki” olan 

kendini pejoratif bir bakış açısından sıyırabilmeye çalışmıştır. Bu 

çalışmanın amacı çokkültürlülük politikalarını tanımlamak ve bu 

politikanın çalışma hayatına sunduğu olanaklara değinebilmektir. 

Son zamanlarda Ortadoğu’da yaşanan vahim olayların neticesinde 

özellikle Türkiye başta olmak üzere Avrupa’ya başlayan göçün 

etkilerinin analizini yapmak için henüz erken olsa da 20.yy boyunca 

göç alan Avrupa’nın genel toplum ve dolayısıyla çalışma hayatının 

çokkültürlülük politikaları eşliğinde nasıl şekillendiğine bakmaya 

çalışacağız. 

Konunun daha iyi anlaşılabilmesi için çalışmamızın bu bölümünde 

kavramları tanımlamaya çalışacağız. Kavramlar zihinsel inşalardır. 

Özellikle soyut olan bazı kavramların tanımı bilinmeksizin yapılan 

tartışmaların kaygan bir zeminde ilerleyeceğini düşünmekteyiz. Bu 

sebeple kültür, etnisite, çokkültürlülük ve göç, küreselleşme gibi 

bazı kavramların tanımlarına ve aralarındaki ilişkilerine değinmek 

faydalı olacaktır. 

Kültür, Etnisite ve Çokkültürülülük Kavramları, Kültür 

Kavramının Tanımı 

Kültür, farklı dillerde farklı anlamlara bürünmüştür. İngilizce’de 

kültür ile uygarlık arasında kelimenin kavrayışı bakımından herhangi 

bir fark bulunmazken Fransızca ve Almanca’da bu durum 

değişmektedir. Bir başka ifadeyle “İngilizce’de kültür ile uygarlık 

terimleri eşit betimlemeler olarak kullanılırken, hem Fransızca hem 

Almanca’da bu terimler ayırıcı ve sıklıkla da karşıt anlamlar olarak 

kullanılmıştır. Fransızca’da “uygarlaştırmak” fiili, on sekizinci ve on 

dokuzuncu yüzyıllarda uygarlaşmış Batı’nın küresel üstünlüğünü 

uygarlaşmamış toplumlar üzerinde sorgusuz sualsiz kabul ettirme 

olarak “uygarlık” ismi altında gölgelenmiştir. Uygarlık kavramı 

ilerleme ile ilişkiliydi. Almanya’da Zivilisation(uygarlık), aksine, 

yüzeyselden başka faydalı anlamında addediliyordu. Asli değerler 

(genuine values) uygarlığa (zivilisation) değil, kültüre (kultur) denk 

geliyordu128. 

 

 
128Brian S. Tuner, “Preface to the New Edition”, Essays on the Sociology of Culture, 

Karl Mannheim, Routledge and Kegan Paul Limited, New York, 1992, p.xiv. 
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Kültür kavramı, yazardan yazara ve dönemden döneme değişen 

anlamları içermiştir. Zira Kroaber’e göre kültürün neredeyse yüz altı 

farklı tanımı vardır. Ancak buna rağmen kültür kelimesi, “Latince 

kök anlamının türetildiği en son izi sürülebilir kelime olarak 

colere’den yine Latince aynı ya da diğer dildeki bir kelimenin 

birincil öncüsü olarak cultura’dan türemiştir129. Malinowski’nin 

tanımlamasına göre kültür, “açıkçası aletlerden ve tüketim 

mallarından, çeşitli toplumsal gruplaşmalar için yapılan anayasal 

belgelerden, insana özgü düşün ve becerilerden, inanç ve törelerden 

oluşan bütünsel bir toplamdır. Buradaki tanımlarda, insanın doğaya 

karşıt olarak kendi yaşam evreninde oluşturduğu şeylere yönelik bir 

niteleme vardır130. 

Kültürün “ekin ekmek” anlamında bir kullanımı mevcuttur. İnsanın 

tarımsal faaliyetlere başladığı dönemlerde insan eliyle doğadan ayrı 

olarak ürettiği anlamına gelen bu kavram daha sonraları insanın 

sadece ekip biçmek dışında tüm ürettiklerini de kapsayan bir şekilde 

nitelenmektedir. Sadece tarımsal faaliyetler açısından bakarak kültür 

tanımını yapmak yanlış bir yöntem olacaktır. Çünkü insan 

bilimlerinin tanımında kültür, entelektüel ve sanatsal aktiviteleri ve 

insan eliyle üretilenleri vurgulamaktadır. Bu bağlam içinde 

incelendiğinde kültür,insan eliyle oluşturulan her türlü soyut ve 

somut üretimi nitelemektedir. İnsanlığın ilk dönemlerinden itibaren 

toplumların farklı coğrafyalarda yaşaması farklı ihtiyaçlara sahip 

olmasına sebep olmuştur. Bu nedenle defarklı yöntemler ve araçlar 

kullanılmıştır. Bu da kültürlerin çeşitlenmesine yol açmıştır. 

Farklılıkların dünyası ile tarihsel süreç içinde değişik kalıplara 

sokularak anlaşılmaya çalışılmıştır. Son gelinen noktada 

“çokkültürlülük” suretine bürünerek olumlayıcı bir farklılık teması 

edinse de geçmiş dönemlerde bu farklılıkların zenginlik anlamından 

daha çok olumsuz anlamları olmuştur131. 

İlk dönem antropolojik çalışmaların temel özelliği, Batı’nın siyasal 

ve ekonomik yönlerden diğer toplumları, özellikle ilkel toplumları, 

yönetmesine yöneliktir. İnsanlar (Batılı topluluklar), ötekileri 

“kötüler”, “kötü kalpliler” ya da barbarlar olarak görüp, kendilerine 

 
129Raymond Williams, Kültür, Suavi Aydın, İmge Kitabevi, Ankara, 1992, s. 87. 
130Yanık, a.g.e, s.23. 
131Thomas Hylland Eriksen, Küçük Yerler Derin Mevzular, Fahriye Adsay, Avesta 

Yayınları, İstanbul, 2009, s.72. 
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de “insanlar” ya da “iyiler, mükemmeller” dediler132. Fakat 

sömürgeciliğin sona ermesiyle birlikte ilk dönem antropologların 

kullandığı “vahşiler” ya da “ilkeller” sözcükleri tarihe emanet edildi: 

Bütün insan toplumlarının heterojen ve tarihsel olduğu kabul 

ediliyordu artık. Kabile ya da ilkel gibi kavramlar bile sömürgeci 

tarihe ait sayılıyordu. Böylelikle sosyologlar ve antropologlar 

yalıtılmış, ilkel, Batılı olmayan, nesnel bakımdan tanımlanan 

“kabile” teriminin yerine-yalıtılmamış, çağdaş, evrensel, ötekilerle 

ilişkileri bakımından öznel olarak tanımlanmış “etnisite”yi koydular. 

Etnisite 

Etnisite kavramının kök olarak izlenebileceği en son yer Yunanca 

ethnos/ethnikos’tur133. İlk dönem Yunan düşüncesinde etnisite, 

Yunan olmayanı nitelemekteydi. Ethnikos, Helen olmayan ya da 

Yahudi olmayan paganları, bir başka ifadeyle ikinci-sınıf toplulukları 

imâ etmek için kullanılmıştır. 

Etnisite kavramı, Yunanca bu kök ifadesini 19. yüzyıla kadar 

sürdürebilmiş fakat daha sonra ırksal karakteristiklerin ağır bastığı 

bir kavrama dönüşmüştür134. Irksal özelliklerin ağır basmaya 

başladığı bu kavram, “kültürel pratikleri, perspektifleri ve bir grubun 

diğer bir gruptan ayrı olarak nitelenebilmesini sağlayan ayrım 

noktaları olarak tanımlanabilmiştir. Ancak bu durumda etnisite 

kavramını paylaşılmış kültürel miras olarak kodlamak olasıdır”.  

Farklı etnik grupları ayırt edici kılan en yaygın nitelikler, ortak bir 

tarih ve dil birliğidir. Bu anlamda, etnik farklılıkları kalıtsal olarak 

değil, öğrenilmiş bir olgu olarak değerlendirmek gerekmektedir135. 

Etnik bir grubun üyeleri, müşterek bir köken ve paylaşılmış bir kader 

birliği anlamında kendi öz bilinçlerini şekillendirebilmektedir. 

Etnisite ise daha çok bir kişinin sahip olduğu toplumsal, tarihsel 

kökenlerine bağlı olduğu gelenekler, görenekler ve ritüeller ile 

birlikte ulusal, bölgesel ve kabilesel aidiyetliklere atıfta 

bulunmaktadır. Kültürel ve ırksal olduğu gibi etnik değişkenlik 

benzer ırksal ve etnik grup üyeleri arasında da var olabilmektedir. 

 
132Dominique Schnapper, Sosyoloji Düşüncesinin Özünde Öteki ile İlişki, İstanbul 

Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2005, s.178. 
133William, a.g.e., s. 119. 
134William, a.g.e., s. 119. 
135Georga Zgourides, Sociology, IDGS Books, Toronto, 2000, p. 99. 
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Etnisite kavramı Amerikan ve Avrupa sosyal bilim anlayışında 

özellikle nazi deneyimi sonrasında ‘’ırk’’ kavramının içerisinde yer 

alan olumsuz imâlardan ve yine göçmenlere karşı uygulanılan 

asimilasyonist politikaların geçersiz bir hal almasından dolayı 

kullanılmaya başlanmıştır. 

Etnisite kavramını ortaya çıkarmak için gereken şey sadece belli bir 

kültüre sahip topluluğun olması değil ve aynı zamanda bu topluluğun 

başka bir toplum ile diyalojik açıdan ilişkili olmasıdır. “Biz” ve 

“öteki” kavramlarının ortaya çıkamadığı homojen bir toplumda 

etnisiteden bahsedilemez. Bu şartları ortaya çıkaran temel etken ise 

göçtür. Göç doğrudan etnisite ile alakalıdır ve çokkültürlülük 

politikalarının oluşmasında yani “biz ve öteki” metaforunda 

“öteki”nin varlık alanın doğmasında en önemli etkendir. 

Çokkültürlülük 

Tarihsel kaynakları ve özellikleri ne olursa olsun bugünün 

toplumları çok-kültürlü bir yapıya sahiptir. Homojen bir toplum 

bulmak neredeyse imkansızdır. Bunun nedeni küreselleşen dünyada 

iletişim kanallarının artması, ekonominin yerel özelliklerinin en aza 

indirilmesi ve tüm bunların sonucunda farklı etnisitelerin ve 

toplulukların birbirlerinden kopuk olmayan bir tarzda yaşamlarını 

sürdürmesidir. Ekonominin ve teknolojinin tarihin hiçbir döneminde 

görülmemiş bir hızla diğer etkilemesi ile birlikte yaşanan değişim, 

ekonomik anlamda az gelişmiş ülkelerden gelişmiş ülkelere doğru 

göçü doğurmuş bu neden farklı etnisitelerin ve toplulukların 

karşılaşmasına sebep olmuştur. Bunun sonucunda, çok-kültürlü, çok 

etnili ve çok dinli bir yapı bu tür toplumların karşılaştığı problemler 

arasına girmiştir. Bu doğrultuda Parekh, çok-kültürlü toplum ve bu 

olguya yaklaşımlar konusunda şunları söylemektedir: Çok-kültürlü 

toplum (multicultural society) bünyesinde iki veya daha fazla 

kültürel topluluğu barındıran bir toplumdur. Çokkültürlü toplum, her 

biri farklı biçimler göstermekle birlikte, kültürel çeşitliliğe iki 

şekilde tepki verebilir; ya kültürel çeşitliliği olumlu karşılar, onu 

anlamak için merkeze koyar ve onun kendi varlığını sürdürmek 

üzere öne sürdüğü kültürel taleplere saygı duyar ya da bu 

toplulukları çoğunluk kültürü içinde eriterek asimile edebilir. Birinci 

durumda, yönelim ve etik olarak çokkültürcü, ikinci durumda ise 

mono- kültürcü olursunuz. Her iki durumda da çokkültürlü bir 
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toplumda yaşıyorsunuz ama bunlardan sadece biri çokkültürcüdür. 

Çokkültürlü toplum terimi bir olgu olarak kültürel çeşitliliğe işaret 

eder, çokkültürcü terimi bu olguya yönelik normatif bir tepkiyi dile 

getirir136. 

Beklentilerin tersine sonu “ism” takısıyla biten bir kavram olarak 

çokkültürlülük özellikle İngilizce’de çok genel ve tanımlayıcı bir 

anlamda kullanılmaktadır. Bu durumda çokkültürlülük, bir tek 

bağlamında yaşayan farklı kültürlerin ya da kültürel grupların 

varlığına işaret eder. Başka ülkelerde bu terim, etnik ve kültürel 

farklılıkları dile getirmek için kullanılır. Bu anlamda çokkültürlülük, 

geçmişten farklı yeni bir durumu tasvir etmektedir. Başka bir 

ifadeyle çokkültürlülük, siyasal bir proje137; ve yine çok kültürlü 

toplumu ve farklılıkları olumlu ve istenilir gören ideolojik ve 

normatif tavırdır138. Dünyadaki bu türden yaşanan gelişmeler 

doğrultusunda Türkiye’de de sosyal bilimler alanında 

çokkültürlülük, gittikçe artan bir yoğunlukta anahtar kavram olarak 

kullanılmaktadır. 

Çokkültürlülük kavramının tarihsel kökeni ise 1941 yılına 

dayanmaktadır. İngilizce’de eski milliyetçiliklerin bir anlam ifade 

etmediği, önyargısız ve bağsız bireylerden oluşan kozmopolit bir 

toplumu nitelemek için kullanıldı. Kavram, isim olarak, 1970’li 

yılların başlarında Avustralya ve Kanada’da bu toplumların bir 

özelliği olan kültürel çeşitliliği teşvik eden devlet politikaları için 

kullanıldı. Kavramın tarih sahnesinde yer almasındaki temel etmen, 

uluslararası göç ve bu göçün yarattığı kültürel, dilsel, dinsel ve etnik 

taleplerdir139. 

Çokkültürlülük kavramının ortaya çıkmasına öncülük eden olayın 

uluslararası göç olduğunu düşünmek tek başına yeterli olmayacaktır. 

Uluslararası göçte küreselleşme ve post-modernizm ile ilişkilidir. 

Dolayısıyla küreselleşme ve post-modern dönemin dinamiklerini 

bilmeksizin çokkültürlülük sürecinin nasıl yaşandığını idrak etmek 

 
136Birthiu Parekh, Rethinking Multiculturalism: Cultural Diversity and Political 

Theory, Macmillian Press, Basingstoke, London, p. 82. 
137Milena Doytcheva, Çokkültürlülük, Tuba Akıncılar Onmuş, İletişim Yayınlar, 

İstanbul, 2009, s. 17-18. 
138Kadir Canatan, “Avrupa Toplumlarında Çokkültürcülük: Sosyolojik Bir Yaklaşım”, 
Uluslararası Araştırmalar Dergisi, Cilt 2, Sayı 6, 2009, s. 82. 
139Doytcheva, a.g.e, s.15. 
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imkansız bir hale dönüşecektir. Zira çokkültürlülüğün kabulü ulus-

devletin varolan halini yeniden tasarlama süreci ile 

ilişkilendirilebilir. Ulus-devletin dönüşümünü anlamak için 

küreselleşme ve post-modernizm kavramlarını kısaca tanımlamaya 

çalışacağız. 

Çokkültürlülük ve Küreselleşme 

Küreselleşme farklı açılardan değerlendirilen bir süreçtir. Bu 

bağlamda küreselleşme toplumsal açıdan, hepimizin tek bir dünyada 

yaşadığına; siyasal açıdan, ulus-devletin meşruiyetinin ve sınırlarının 

aşınmasına, ulus üstü siyasal yapıların ulus-devletin sınırlarını aşan 

hakimiyet alanları yaratmasına kaynaklık etmektedir. Yine 

küreselleşme, ekonomik alanda ulus ötesi ekonomik kurumların ve 

örgütlerin artan rolüne; bilgi ve bilişim kanallarının bireyler ve 

topluluklar arasındaki mesafelerin kaldırılmasına, “zamanın ve 

mekanın daralmasına” neden olmaktadır. Küreselleşmenin yansıması 

konumundaki bu ve benzeri olaylar, çokkültürlülük ile ilgili 

tartışmaların ana eksenini oluşturmaktadır. Bu anlamda öncelikli 

olarak küreselleşmenin teorik arka planı üzerinde de kısaca durmak 

gerekmektedir140. 

Fransızca’da “mondialization”, İspanya ve Latin Amerika’da 

“globalizacion”, Almanca’da “globalisierung141” olarak adlandırılan 

küreselleşme, bugünün dünyasındaki yaşanan değişimleri 

açıklamada kullanılan anahtar kelimelerden biridir. Başka bir 

deyişle, son yıllarda, çağdaş toplumsal yaşamın tüm alanlarında 

meydana gelen dünya çapındaki bağlılık düzeyinin derinleşme, 

hızlanma ve genişlemesi anlamındaki küreselleşme, akademik 

dünyanın inceleme nesnesi halini almıştır. Bunun yanı sıra 

küreselleşme, nesnelerin ve kültürel unsurların metalaşmasıdır. Bu 

metalaşma süreci, yerel ve ulusal kültürel unsurların dünya 

ölçeğinde sergilenmesi ya da pazarlanmasıdır. Başka bir ifadeyle “ 

biz yaptığımız şeylerin her yönünü etkileyen bir dönüşümler çağında 

yaşıyoruz. İster daha iyi olsun ister daha kötü olsun, hiç kimsenin 

 
140Yanık, a.g.e., s. 48. 
141Anthony Giddens, Sosyoloji, H.Özel, C.Güzel, Ayraç Yayınları, Ankara, 2003, s. 

20. 
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tam olarak anlamadığıama etkisinin hepimizin üzerinde hissettirilen 

bir küresel düzene doğru sürüklenmekteyiz”142. 

Küreselleşme ile ilgili dile getirilen tanımsal ve durumsal özelliklerin 

yanı sıra, küreselleşmenin üç ana biçimi üzerinde durulmaktadır. 

Bunlardan ilki, uluslararası ticaret, sermaye hareketleri ve göçü 

içermekte olan iktisadi küreselleşmedir. İktisadi küreselleşmeye en 

iyi örnek, uluslararası düzeyde toplulukların artan göç oranlarıdır. 

1990’lı yıllarda dünya nüfusuna göreli göçün niceliksel artış oranı 

kabaca 1975 ve 1990 yılları arası dönemdeki deneyimlenen göçlere 

oranla üç kez artış göstermiştir143. 

Küreselleşme sürecinin ikincisi, siyasal küreselleşmedir. Siyasal 

küreselleşme, yalnızca devletlerarası sistemdeki mevcut ulus 

devletler arasındaki artan bağımlılığı içermemekte, aynı zamanda 

ulusüstü aktörler arasındaki birbirlerine olan bağımlılığı da 

içermektedir. Ulusüstü aktörlere, devletlerarası örgütlenmeler 

anlamında Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve Kuzey Atlantik 

Anlaşması Örgütü, uluslararası sivil toplum kuruluşları ise 

Uluslararası Kızıl Haç, Greenpeace ve Uluslararası Para Fonu örnek 

olarak gösterilebilir144. 

Küreselleşme sürecinin üçüncüsü, kültürel küreselleşmedir. Kültürel 

küreselleşme, bir olgu olarak, 1970’li yıllardaki kültürel 

emperyalizm düşüncesinin geçerliliğinin ve anlamının yitimiyle 

oluşmuştur. Aynı zamanda ve yine bu söyleme bağlı olarak kültürel 

küreselleşme, emperyal ya da kolonyal kültür imgesinin vurguladığı 

sömürgeci söyleme karşılık olarak, küreselleşmenin yeni bir meta-

söylemi anlamında da vurgulanmaktadır145. 

Çokkültürlülük ve Ulus Devletin Sınırlarının Aşınması 

Ulus-devletin sınırlarının aşınmasında etkisi bulunan küreselleşme, 

kültürel gruplara, yerel unsurlara yapmış olduğu vurgularla belirli bir 

öneme sahiptir. Ulus-devletin evrensel yurttaşlık ilkesi ile belirli bir 

ulusa veya kültüre önem ve öncelik vermesi, ulus devletin bugün 

anlamının ve içeriğinin farklı etnisiteler tarafından sorgulanmasına 

 
142Giddens, a.g.e. s. 19. 
143Yanık, a.g.e., s. 89. 
144Yanık, a.g.e., s. 90. 
145Yanık, a.g.e., s. 91. 
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neden olmuştur. 

Küreselleşme, bireysel kimliklerin siyasallaşmasını sağlamış, aynı 

zamanda merkezi kurum ve yapıların önemini azaltmıştır. Diğer 

taraftan küreselleşme, bireyin davranış kalıplarını kültürel duruma 

göre ayarlamaya çalışarak etnik toplulukları meşrulaştırmayoluna 

gitmiştir146. Tüm bu etkenlerin bir araya gelmesi ulus devletin 

meşruiyet sorunu ile karşılaşmasına neden olmuştur. 

Modern ulus-devletler yurttaşları arasındaki etnisite sınırlarını aşmak 

zorunda kalmış ve bunu ulusu bir süperetnosa dönüştürerek 

yapmıştır. Ulus, bu nedenle, hem eski etnik ayrımların önemini 

reddedişi ve bunları uzak ve karanlıkta kalmış devlet öncesi 

geçmişin bir mesafesi olarak göstermesiyle postetnik hem de ulusu 

yeni ve daha büyük bir etnos olarak gösterdiğinden süperetnos haline 

gelir. Ancak çoğu ulus-devlet bazı etnik grupları dahil edip 

diğerlerini dışladıkları ve bazılarına imtiyaz tanıyıp diğerlerini 

marjinalleştirdikleri için bu projeyi tamamlamayı başaramadı. Bunun 

yanı sıra ulusal bir toplumda “ortak bir kültür ve eğitimin 

gereksinimleri tek bir kültürün üstünlüğüne varır: Çoğunluğun 

kültürü ya da en ‘asil’ kültür kendini azınlık kültürlerine dayatır ve 

onları özgünlüklerden arındırma eğiliminde olur”. 

Ulus-devletin çalışma prensipleri yukarıda değinmeye çalıştığımız 

sistematik üzerinden şekillenmiştir. Fakat küreselleşen dünyanın 

yeni dinamikleri ise “bireyci” yöndedir. O halde imparatorluklar 

çağından sonra başlayan ulus-devlet döneminde bir bölünme yaşayan 

toplumun ikinci bir bölünme durumu da küreselleşme eliyle 

gerçekleşmeye başlamıştır diyebiliriz. 

Çokkültürlülüğün Genel Değerlendirmesi 

Çokkültürlülük düşüncesinin oluşumunda toplumsal siyasi, 

ekonomik, düşünsel ve kültürel gelişmelerin etkili olduğu; bu 

gelişmelere paralel olarak olarak yaşanan dönüşümler ve değişimler 

sonucunda çokkültürlülüğün şekillendiği ifade edilebilir147. 

Çokkültürlülük, düşünce olarak, farklı kimliklerin, kültürlerin, 

etnilerin ve azınlıkların kamusal görünürlüklerinin sağlanmasını 

 
146Yanık, a.g.e, s. 115. 
147Yanık, a.g.e., s. 102. 



262 

 

içermektedir. Bunun yanı sıra çokkültürlülük, “ötekileştirilen” 

azınlık konumuna indirgenen etnilerin ve grupların nasıl 

ötekileştirilebildiklerinin toplumsal ve düşünsel arka planının 

açıklanmasına teorik açılımlar sunmuştur. Farklı kimliklerin, dilsel 

ifadelerin ve kültürel yansımaların farklılıklarını dile getirebilmesi 

sürecinde etkili olabilen uluslararası göç, küreselleşme, 

postmodernizm ve ötekileştirme çokkültürlülüğün düşünsel ve pratik 

arka planını oluşturmaktadır. 

Çokkültürlülüğün oluşumunda ilk ve öncelikli nokta uluslararası 

göçtür. Çokkültürlülük uygulamalarında özellikle üzerinde durulacak 

olan bu etmen, bugünkü çokkültürlülük tartışmalarının temelini 

oluşturmaktadır. Geçmiş dönemin sömürgecilik faaliyetleri ile 

bağlantılı yaşanan göçler bugün farklı saiklerle gerçekleşmektedir. 

Günümüz uluslararası göçlerinde göç edilen ülkeler arasında Kıta 

Avrupası ve Kuzey Amerika ülkeleri ön sırayı teşkil etmektedir. Bu 

göçler sonucunda çokkültürlülük düşüncesinin teorik planda 

tartışıldığı ve uygulama alanına sahip olduğu ülkeler de adı geçen 

coğrafyalarda yer alan ülkelerdir. Küreselleşme sürecinin fiili 

anlamda yaşandığı, küreselleşme sürecine içkin sorunların ve çözüm 

önerilerinin ortaya konulabildiği ülkeler de adı geçen yerlerdir. 

Çokkültürlülük düşüncesinin şekillenmesinde bir diğer etmen 

postmodernizmdir. Postmodernizm, siyasi alanda yarattığı eleştirel 

tavır sonucunda ulus devletin sınırlayıcı özelliklerinin 

sorgulanabilmesine neden olduğu gibi, bireysel ve topluluksal 

kimliklerin özgünlüklerinin kamusal düzlemde görünür hale 

gelebilmesine kaynaklık etmiştir. Ancak gerek küreselleşmenin 

gerekse postmodernizmin sorgulanmasına yönelik geliştirdiği 

düşünsel açılımlar ve eleştiriler, bireysel ya da topluluksal 

kimliklerin, farklılıkların, kültürel, dilsel ve dinsel aidiyetlerin 

çokkültürlülük düşüncesi çerçevesinde değişimine katkıda 

bulunurken, uygulama alanında bu türden bir tavrın gerçekleşme 

düzeyi belirli bir sorunsalı içermektedir. 

Göç 

Sanayi devrimi ile birlikte Batılı devletler gerek hammadde bulmak 

gerekse çalıştırmak için insana ihtiyaç duyduklarından dolayı 

dünyanın çeşitli yerlerinde sömürgeler kurmaya başlamışlardır. Bu 

dönemlerde Afrika başta olmak üzere birçok ülkeden insanlar 
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Avrupa’ya zorla göç ettirilmeye zorlanmıştır. Bu göçler ile birlikte 

Avrupa’ya gelen insanlar ülkenin zenginleşmesine fayda sağlarken 

bir taraftan da sosyal hayatın bir objesi haline gelmişlerdir. Fakat bu 

getirilen insanlar asimilasyon politikaları ile birlikte baskın kültür 

tarafından sindirilmiş ve şekillendirilmiştir. 

Fakat küreselleşme ile birlikte Batı sömürge sisteminden belli 

vazgeçmiş ya da sömürge şeklini değiştirmiştir diyebiliriz. Aslında 

sermayenin milli bir unsur olmaktan çıkarak bireysel hale dönüşmesi 

sonucunda Avrupalı devletler de çokkültürlülük konusuna bakış 

açılarını değiştirmişlerdir. Özellikle de 11 Eylül saldırısından sonra 

Müslüman insanlara karşı ayrı bir önyargı oluşmuş ve farklı etnik 

unsurların yaratacağı iç güvenlik sorunlarından dolayı eski usul göç 

sisteminin yerine daha farklı bir bakış açısı getirmiştir. 

Her ne kadar Hollanda, İsveç, Belçika gibi ülkelerde çokkültürlülük 

desteklense de bu göçe teşvik anlamına gelmemektedir. Sadece ülke 

nüfusu içinde bulunan farklı etnik unsurların yaşatılması 

desteklenmektedir. Ama bu durum ülkedeki etnik unsur çeşitliliğin 

artırılması anlamında düşünülmemektedir. 

Batılı devletlerin çokkültürcü bir politika gütmeye başlaması ve 

Ortadoğu’da çıkan karışıklıklar Batı’yı cazibe merkezi haline 

getirmeye başlamıştır. Özgürlükçü ve insan haklarına daha saygılı 

şekilde politikalar yürüten Avrupa, artık zorla insanları göç ettiren 

olmaktan göç etmek istenilen statüye ulaşmıştır. Bu durumda da 

Avrupa’ya doğru olan göçler ya engellenmeye çalışılmış ya da belli 

ölçüden daha fazlasına müsaade edilmemiştir. Bunların yanı sıra 

ülkelerine göç edecek insanların niteliklerinin de araştırıldığını 

görmekteyiz. İnsani bir yardım amaçlı ülkeye gelenleri davet etmek 

yerine ülkenin çıkarları ile doğru orantıda hareket ettiklerini 

görmemiz mümkündür. Tüm bu ortaya çıkan sonuçlar küreselleşme 

sürecinin birer sonucu olarak görülebilmektedir. 

Bu noktada sermayenin de küreselleştiğine dikkat çekmekte fayda 

görmekteyiz. Zira sermayenin küreselleşmesi hem ulus devletin 

sınırlarının öneminin yitirmesine hem de ulusal çıkarların üstünde 

yer etmesine sebep olmuştur. 
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Küreselleşme Sürecinde Sermaye Değişimi 

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi globalleşen dünyada hemen hemen 

her şey farklı bir açıdan ele alınmaya başlamıştır. Bu değişim 

karşısında sermaye de kendi safını belirlemiş ve yeni bir ekonomik 

sürecin içine girilmiştir. Özellikle imparatorluklar çağının bitmesi ile 

başlayan modern dönemin ulus-devleti modelinde sermayenin de 

“milli” olması için gayret edilmiştir. Kapitalizm ve Sosyalizm 

arasında geçen soğuk savaş döneminin sona ermesi ile zaferi elinde 

tutan kapitalizm, küreselleşme ile birlikte yeni bir evreye girmiştir. 

Ulus-devletin dönüşüm sürecinde sermaye de “milli” olmaktan 

çıkarak uluslarüstü bir statüye kavuşmuş ve kapitaliz kendini 

neredeyse tüm dünya çapında genişletmiştir. 

Yeni dönemde ortaya çıkan bazı devasa şirketler ve karteller 

uluslararası ticaretlerine hız vermiş ve sonucunda ortaya bazı ulus-

devletlerden daha büyük bütçelere sahip şirketler ya da bireysel 

zenginler çıkmıştır. Bu yeni düzende kapitalist düzenin dinamikleri 

her ne kadar ulusal ve uluslararası yasalar tarafından düzene 

sokulmaya çalışılsa da, sermayenin sahibi olan zengin şirketler 

düzenin şekillenmesinde etkin rol oynamışlardır. Bu yeni düzende 

milli unsurlardan biri olarak sayılan sermaye bireysel boyuta 

indirgendiği içinçalışma alanları da farklı coğrafyalara sıçramıştır. 

Dünya genelinde hızla büyüyen nüfus artışı da kentleşmenin 

önemini artırmış ve ülkeler iç güvenlikleri ve huzurları açısından 

göç unsurunu yeni bir boyutta ele almışlardır. 

Bunların sonucu olarak da göç konusunda yeni bir döneme 

girilmiştir. Bu yeni dönemde şirketlerin çalışma prensipleri 

doğrultusunda hareket edilmiş ve Batı zorla göç ettirilen olmak 

yerine bir cazibe merkezi haline dönüşmüştür. 

Şirketler kar etmek amaçlı kuruluşlardır. Bu karlarını artırabilmek 

adına üretimi en ucuz şekilde tamamlamak için hammaddeye yakın 

bölgelere üretim mekanizmalarını kurma gayretinde olurlar. Bu 

şekilde hem yerel halkın iş gücünü kullanmak hem de hammadde 

kaynaklarını olduğu yerde işleyerek piyasaya sürmek için 

çalışmaktadırlar. Ayrıca farklı kültürel yapıların sebep olduğu 

toplumsal yapıdaki sorunları gören Batılı devletler göç almaktan 

ciddi oranda vazgeçmeye başlamıştır. Çünkü artan nüfus hem ulusal 

güvenlik açısından tehdit hem de ulusun geleceği açısından tehdit 
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oluşturmaya başlamıştır. 

Örneğin II. Dünya Savaşı sonrasında büyük bir sanayi hamlesi 

yaparak eski gücüne kavuşmak isteyen Almanya’nın elinde 

çalıştıracak genç nüfusu olmadığından dolayı göç alması yakın 

dönemde sorun teşkil etmeye başlamıştır. 1950’li yıllarda 

sanayileşme yolunda yeni bir atağa kalkan Almanya’ya Türk 

toplumundan ciddi derecede göç olmuştur. Bu göçler sayesinde 

sanayisine geliştirmiş olan Almanya’da son dönemlerde Türk 

ailelerine karşı tavır sergilendiği görülmektedir. Bunlara ek olarak 

eski dönemlerde insanları gelmeleri için teşvik eden Almanlar, artık 

ülkeye giriş ve çıkışlara daha çok dikkat eden ve vatandaşlık verme 

hususunda çok detaylı incelemelerde bulunan bir ülke haline 

gelmiştir. 

Bunlara bir diğer örnek olarak Hollanda verilebilir. Hollanda 

dünyadaki en özgürlükçü ülkelerden biri olarak bilinmektedir. 

Çokkültürcü bir politikaya sahip olan ve farklı etnik unsurların her 

tür inancına saygı duyan Hollanda’da özellikle 11 Eylül 2001 

tarihinde yaşanan terör saldırısından sonra özellikle de İslam 

kesimine karşı bir önyargı oluşmuştur. Hollanda vatandaşlığına 

alacağı insanları “vatandaşlık testi” adı verilen bir teste tabi tutmuş 

ve bu testin sonuçlarına göre vatandaşlığa almıştır. Bu vatandaşlık 

testinin özellikle de Müslüman kesime yapıldığı ve Batı’dan değil 

Doğu’dan gelen insanlara uygulandığı görülmektedir. Japonya ise 

Doğu olarak değil Batı olarak kabul edilen ve bu testlere maruz 

kalmayan bir ülke konumundadır. Buradan da 

çıkarımyapabilmekteyiz ki, çokkültürcü anlayışlara sahip ülkelerde 

bile son zamanlarda farklı etnik unsurların sorun teşkil ettiği 

düşünülmüştür. 

Bazı Etnik Gruplar ve Meslekler Arası İlişkileri 

Çalışmamızın bu bölümünde bazı etnik unsurların ekonomik 

alandaki özelliklerinden bahsetmek istiyoruz. Aşağıda 

bahsedeceğimiz durum her etnik unsur için geçerli olmamakla 

birlikte, her unsurun içindeki bireyler için de geçerlilik arz 

etmemektedir. Yani herhangi bir etnik unsurun betimleyici özelliği 

olan bir meslek dalını o unsura ait her kişi yapmak zorunda değildir. 

Bu noktadaki amacımız iş hayatındaki bir takım önyargıların 

sebebini daha iyi anlayabilmek adına toplum tarafından kabul gören 
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önyargılardan bahsederek bu yargılara karşı gözlemsel bir bakış 

sunabilmektir. 

Etnik olarak farklılıklar bazen ırksal bir temele otururken bazen de 

dinsel ya da kültürel farklılıklar temelinde ele alınabilir. Irksal 

farklılıklarda biyolojik etkenler ortaya çıkabilir. Bu biyolojik 

farklılıklar, etnilerin çalışma hayatında tercihlerini doğrudan 

etkileyebilir. Fakat biyolojik farklılıkların yanı sıra bir de kültürel 

farklılıklar mevcuttur. Her etnik unsur kendine ait bir kültüre 

sahiptir. Bu kültürel değerlerin içinde bazen sanatsal veya ticari 

anlamda yetenekler de mevcut olabilir. Biyolojik olarak bu duruma 

örnek vermek gerekirse özellikle siyahi insanların kas yapılarının 

daha kuvvetli olduğu inancı onların daha çok beden gücü gerektiren 

işlerde çalışmasına vesile olmuştur. Siyahi insanların kas güçlerinin 

kuvvetli olduğu inancı sömürgeci devletler tarafından onların 

isyanlarını bastırmak için öne sürülmeye başlansa da kas yapılarının 

farklılıkları onların daha sonraki yaşamlarında özellikle spor 

faaliyetleri gibi alanda başarılı olmasına yardımcı olmuştur. 

Biyolojik olarak farklılıkların ispatı bilimsel açıdan 

irdelenebilmektedir. O nedenle biyolojik farklılıklardan doğan 

meslek seçimlerinin ya da yeteneklerin açıklanması daha kolaydır. 

Fakat bir de kültürel olarak nesilden nesile geçen bazı yetenekler de 

birtakım etnik unsurların niteleyici sıfatı olarak ortaya çıkmaktadır. 

Bunun örneği olarak Osmanlı toplum yapısına bakıldığı zaman 

Ermenilerin özellikle sanatsal faaliyetlerde bulunması ya da 

Yahudilerin ticaret ile ilgilenmesi gösterilebilir. Özellikle de Yahudi 

olanların ticari faaliyetlerde bulunup başarılı sonuçlar elde etmesi, 

yıllardır süregelen bir yargıyı ortaya çıkarmıştır. Bu etninin neden 

ticaretle uğraştığı ya da buna etki eden unsurun ne olduğu ayrı bir 

tartışma konusu olsa da bizim için önemli olan bu noktada herhangi 

bir etnik unsurun (dinsel ya da kültürel), betimlenebilen bir 

karakteristik yeteneğe sahip olup olmadığıdır. 

Özellikle Nazi Almanya’sında yaşanan olayları incelediğimizde 

Yahudi kökenli insanların katliama uğradıklarını görmekteyiz. 

Bunun birçok sebebi olsa da en önemli sebeplerinden bir tanesi de 

şüphesiz o dönemde Almanya’da Yahudi nüfusun ticareti elinde 

tutuyor olmasıdır. Ekonomik güç gibi büyük bir unsuru elinde tutan 

etnik bir unsur ulus-devlet açısından tehdit olarak algılanmıştır. Bu 

sebeple “Almanya Almanlarındır” sloganı gibi bazı ırkçı söylemler 
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ile birlikte milyonlarca Yahudi ya katledilmiş ya da mecburi göçe 

sürüklenmiştir. Yine başka coğrafyalarda bulunan Yahudilerin 

hayatları incelendiği zaman da ticaret konusunda başarılı oldukları 

görülmüştür. Hatta 20. Yüzyılda kurulan bir devlet olan İsrail’in, 

Yahudi zenginleri tarafından oluşturulan bir bütçe ile toprakların 

para karşılığında satın alınarak inşa edilmesi gerçekliği bizi 

Yahudilerin ticari zeka ve yeteneklerinin doğruluğuna 

götürmektedir. 

Bunlara ek olarak ulusal çapta konuya baktığımız zaman doğum 

yerlerine (memleket) bağlı olarak da hemşehrilerin aynı meslek çatısı 

altında buluştuklarını görmemiz mümkündür. Türk toplumu 

inceleyecek olursak bazı meslek gruplarının memlekete göre 

şekillendiğini görebiliriz. Örnek vermek gerekirse balıkçılık, tekne 

ustalığı v.b meslek gruplarının üyelerinin sahil şehirlerinden çıkması 

coğrafi bir etken olarak gösterilebilir. Ek olarak ahşap işlemeciliği 

konusunda başarılı olan insanların da ormanlık arazilerde yetişmiş 

olmaları beklenen bir durumdur. Elbette ki bu düşünceler kesinliğe 

sahip olmamakla birlikte bağlayıcılığa da sahip değildir. Fakat iş 

hayatının da bir kültüre sahip olması ve yine toplum içindeki bireyler 

tarafından oluşturulması, toplumun önkabullerinin ya da 

önyargılarının incelenmesi açısından gerekli görülebilir. 

Her etnik unsur yukarıda bahsettiğimiz özelliklere sahip olmak 

zorunda değildir. Daha önceden de değindiğimiz gibi eğer bir etnik 

unsurun baskın bir karakteri varsa bu karakter her bir ferdine nüfuz 

etmek zorunda da değildir. Özellikle de son dönemde gerçekleşen 

Arap baharını incelediğimizde, bölgeden Türkiye başta olmak üzere 

birçok Avrupa ülkesine göçün gerçekleştiğini görmekteyiz. Bu göç 

dalgasının en büyük kolunu ise Suriyeli insanlar oluşturmaktadır. 

Çalışmamızın devamında Suriye’den göç eden insanların özellikle de 

göçü yoğun olarak yaptıkları bölgelerdeki iş hayatına etkileri 

sorgulanacaktır. Yalnız aşağıda değineceğimiz konulara girmeden 

evvel şu hususa değinmek faydalı olacaktır; 

Suriye’den göç eden insanların hala göç etme süreçleri devam 

ettiğinden ve Türk toplumuna entegrasyon süreci tam anlamıyla 

tamamlanmadığından dolayı konuya dair veriler her geçen gün 

değişmektedir. Biz burada bir modelleme çalışmasının 

üzerindenkonuya dair yorumlarımızı getirmeye çalışacağız. Suriye 
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ve diğer ülkelerden göç eden insanların gerek sosyal yaşantı gerekse 

iş hayatına dair sundukları fırsatlar ve olumsuz yönlerin gerçek 

anlamda irdelenebilmesi için tarihsel süreç içinde biraz daha 

mayalanması gerekmektedir. 

Suriye’den Göç Sonrası Türk İş Hayatında Yaşanan 

Değişikliklerin Yorumlanması 

17 Aralık 2010 tarihinde Tunus’ta 26 yaşında bir gencin kendini 

yakarak devleti protesto etmesi ile başlayan süreç ile birlikte “Arap 

Baharı” adı verilen bir devrimsel hareket başlamış ve günümüzde 

hala devam etmekte olan bir döneme girilmiştir. 

Tunus ile başlayan bu akım diğer Arap ülkelerine de sıçramış ve 

bölgenin yönetim yapısında ciddi değişikliklerin olmasına neden 

olmuştur. Ayaklanmanın son ayağı olarak da görebileceğimiz 

Suriye’de Cumhurbaşkanı Beşşar el-Esad bu ayaklanmalarda 

makamını korumak adına ülkede bir iç savaşın çıkmasına neden 

olmuştur. Çıkan bu iş savaşın neticesinde ise birçok Suriye vatandaşı 

ülkesini terketmek zorunda kalmıştır. Bu göçlerin çok büyük bir 

bölümü Türkiye’ye gerçekleşmiştir. Avrupa ise bu konuda Türkiye 

kadar açık davranmamış ve göç eden insanların nitelik açısından 

eğitimli insanlar olmasına dikkat etmiştir. Türkiye’ye göç eden 

insanlar ise daha çok vasıfsız vatandaşlar olmuşlardır. 

10 Mart 2016 tarihinde Türk hükümet yetkilisinin yaptığı açıklamaya 

göre ülkemizde bulunan Suriyeli göçmen sayısı 2.7 milyon 

civarındadır. Bunların ise 270 bin civarı devletin sağladığı sığınmacı 

kamplarında kalmaktadır. Bu rapordan edindiğimiz bilgilere göre 2.5 

milyon Suriyeli vatandaşın çeşitli il ve ilçelerde yerleştiklerini 

görmekteyiz. Elbette ülke sınırları içinde yükselen 2.5 milyonluk 

artışın birden zuhur etmesi birçok dengenin değişmesine sebep 

olacaktır. Bunlar, iç ve dış güvenlik, terör eylemleri, suç oranları, 

toplumsal yapının erozyonu ve iş hayatındaki değişiklikler gibi belli 

başlı konular çerçevesinde ele alınabilir. Biz çalışmamızın 

devamında sadece iş hayatında olan değişikleri incelemeye 

çalışacağız. ORSAM (Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi)’nin 

Ocak 2015 raporunda ele alınan bilgilerin ışığında ve şahsi 

gözlemlerimiz doğrultusunda konuya yardımcı olacağına 

inandığımız bazı bulguları yorumlamaya gayret edeceğiz. 
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Orsam’ın raporunda belirtilen “Sentetik Modelleme” yöntemi ile 

Gaziantep, Maraş, Urfa, Hatay, Kilis, Adana, Mersin, Osmaniye ve 

Mardin illerinde “Suriyeliler olmasaydı nasıl olurdu?” çerçevesinde 

bazı anketler ve araştırmalar yapılmıştır. Bu araştırmalardanortaya 

çıkan bulgular birer tahmin ve yorumlama özelliğine sahip olmakla 

birlikte bizim açımızdan büyük ölçüde geçerliliği olan bir 

çalışmadır. Kısaca bu çalışmanın verilerine değinmemiz gerekirse 

konuyu şu şekilde özetlemek mümkündür148. 

Gaziantep ilinin değerlerine göre eğer Suriyeliler olmasaydı; 

İthalat %10, ihracat ise %18 daha az olacaktır. Öğretmen başına 

düşen öğrenci sayısının ise %19 daha az olması gerektiği de bu 

raporda verilen bilgiler arasındadır. Toplam ev satışlarının %12 daha 

az olması ve enflasyon oranının da %2 oranında daha düşük olması 

beklenen durumlardandır. 

Yine bir diğer açıdan iş kaybı oranı hakkında bölgede yapılan 

anketlere göre alınan sonuçlar toplumun göç ile ortaya çıkan yeni 

duruma karşı tepkisini okumamızda fayda sağlamaktadır. Hatay 

ilinde yapılan anketin sonuçlarına göre mülteci akınından sonra 

yaşanan iş kaybının %18 civarında olduğu düşünülmektedir. Yine bu 

çalışmanın devamı olarak yapılan bir değerlendirmede ise iş kaybı 

ile Suriyeli mülteciler arasında ilişki olduğunu düşünen insanların 

sayısı %87 civarındadır149. 

Aynı çalışmanın ücret düzeyinde değişimler ile ilgili anketinde ise 

Urfa’dan alınan değerler, ankete katılanların %59’unun ücret 

değerlerindeki düşüşün %26-50 civarında olduğunu düşünmesiyle 

devam etmektedir. %86’lık bir kesim ise bu ücret düşüşlerindeki 

sebebin mülteciler olduğunu düşünmektedirler150. 

Algılanan kira artışlarına dair yapılan ankette ise Kilis halkının 

%52’si, kira fiyatlarının %100 arttığını söylemektedir. Kira artışları 

ile mülteci ilişkisinin olduğunu düşünen insanların oranı ise 

 
148Orsam, “Suriyeli Mültecilerin Türkiye’ye Ekonomik Etkileri: Sentetik Bir 

Modelleme” No. 196, Ocak, 2015, 20 Mart 2016, 

http://www.orsam.org.tr/tr/trUploads/Yazilar/Dosyalar/201519_rapor196tur.pdf, s. 12. 
149Orsam, a.g.e., s. 17. 
150Orsam, a.g.e., s. 18. 
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%89’dur151. 

Çalışmadan faydalanacağımız son gösterge ise Suriyeli insanlara 

karşı sorulan “Çalışıyor musunuz?” sorusuna verilen cevapların 

değerlendirilmesi olacaktır. Bu soruya cevaben, Urfa’da yaşayan 

mültecilerin %24’ü, Kilis’te %13’ü, Hatay’da %33’ü ve Antep’te ise 

%57’si evet cevabını vermişlerdir. 

Yukarıda verdiğimiz bilgiler ışığında şunları söylemek mümkündür. 

Suriyeli mültecilerin ülkemize göç etmesi ile birlikte, özellikle de 

göçlerin yoğun yaşandığı Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu 

bölgesinde iş hayatında ciddi değişiklikler olmuştur. 

Eğitim kalitesinden kira ücretlerine, ücret düşüklüğünden ithalat ve 

ihracat değerlerine varana kadar birçok dengenin değiştiği 

görülmektedir. Bu farklılıkların ülkemiz açısında getiri ve 

götürülerinin neler olacağı daha sonraki dönemlerde gün yüzüne 

çıkacaktır. Fakat bu noktada gerek gerek iç güvenlik ve suç 

oranlarında gerekse iş hayatındaki değişmelerde olumsuz birtakım 

sonuçların ortaya çıkacağı aşikardır. Ülkemizde göç öncesinde 

yaşanan halihazırda işsizlik sorunu mevcutken göç ile birlikte 

ülkedeki nüfusun artması ve bu göç eden insanların daha az ücrete 

daha fazla emek harcanan sektörlere girmesi ya da girmeye mecbur 

kalması işverenler açısından olumlu görünürken çalışanlar açısından 

olumsuz bir hale bürünmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
151Orsam, a.g.e., s. 21. 
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Sonuç 

İmparatorluk döneminin sona ermesi ile ortaya çıkan ulus-devletler 

milli bir kültürün yaratılması adına politikalar ortaya koymuşlardır. 

Bu politikaların en önemli ayaklarından bir tanesi de kültürü tek bir 

kalıba sığdırarak millileştirme isteği olmuştur. Fakat küreselleşme ile 

birlikte ulus-devlet meşruiyet sorunu yaşamaya başlamıştır. Hemen 

hemen tüm ulus-devletlerin içinde bulunan çok kültürlü yapı 

sonunda ise baskın kültürün eziciliği yerine farklılıkların kabulü 

ilkesi bazı devletler tarafından kabul edilmiştir. Özellikle de göç ile 

birlikte farklı kültürlerin yaşam alanı haline gelen bazı devletler 

çokkültürcü politikalara geçişi belli ölçülerde sağlamıştır. 19. ve 20. 

yüzyılda iş gücü sağlamak adına doğudan batıya gerçekleşen zorunlu 

göçler 21. yüzyılda zorunlu olmaktan çıkarak bir istek sonucunda 

göçler haline dönüşmüştür. 

Tüm bunlara ek olarak Arap Baharı adı verilen süreç ile yeni bir göç 

akımı başlamıştır. Bu göçlerden etkilenen en önemli ülke 

Türkiye’dir. Türkiye, özellikle de Suriye’den gelen ve halen 

gelmekte olan göçmenlere ev sahipliği yapmıştır. Bu göçler ile 

birlikte göçlerin yaşandığı bölgelerde daha fazla olmak şartıyla 

hemen hemen tüm ülke genelindeki iş hayatında birtakım 

değişiklikler görülmüştür. Bu değişimlerin analizlerini kesin olarak 

yapmak, göç sürecinin halen devam etmekte olmasından dolayı 

mümkün değildir. Fakat bölgede yapılan araştırmalar sonucunda 

Suriyeli mültecilerin etkilerine dair ipuçlarını görmemiz 

mümkündür. 

Bu göçler sonunda iş karşılığı ücret alanında düşüşlerin yaşandığına 

dair bulgular mevcuttur. İşçi sayısının artması ve göç eden 

mültecilerin ucuz ücretler karşılığında çalışmaya razı olması 

sonucunda özellikle de Güneydoğu Anadolu bölgesindeki iş 

hayatında olumsuz yönde etkiler oluşmuştur. 
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ÖZET 

Günümüz dünyasında kültür ve kimliğe dair konular, başta siyasal 

alan olmak üzere akademik ve kamusal alanda çeşitli boyutlarıyla 

tartışılmaktadır. Ancak küreselleşmenin öncülüğündeki politikalar ve 

ileti şim teknolojilerindeki gelişmeler nedeniyle kültürel çeşitlilik, 

kültürler arası iletişim veya kültürler arası diyalog konuları daha 

fazla gündeme gelmektedir. Özellikle siyasal düzlemde kimlik ve 

kültür hareketlerinin kazandığı ivme ile uluslararası göç ve yerinden 

edilmelerin yarattığı etkiler kültürlerarası iletişim ve diyalog 

konularının önemini bir kez daha ortaya koymaktadır. İçinde 

bulunduğumuz yüzyıl etnik, dinsel, mezhepsel veya kültürel kimlik 

üzerinde çatışmalar, savaşlar, göçler ve yerinden edinmelere sahne 

olmaktadır. Bu durum, farklı kültürel kimliklerin bir arada yaşama 

zorunluluğunu ortaya çıkartmaktadır. Başta siyasal ve yönetsel alan 

olmak üzere, toplumsal, kültürel ve ekonomik alan ile çalışma 

yaşamı alanında kültürlerarası çeşitlilik ve diyalog konularının 

üzerinde durulması gerekmektedir. 

Bu çalışma, Türkiye’de iletişim alanında henüz yeterli çalışma 

yapılmamış olan kültürler arası iletişim ve diyalog konusuna 

odaklanmaktadır. Etkin iletişim ve diyalogun çalışma yaşamındaki 

rolünü incelemektedir. Bu çalışmanın amacı, etkili bir kültürler-arası 

iletişim ve diyalog ile çalışma alanında motivasyon, verim ve 

etkinlik ilişkisini ortaya koymaktır. 
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 İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu, Radyo ve Televizyon Programcılığı Programı 
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Anahtar Kelimeler: Kültür, küreselleşme, kültürlerarası iletişim, 

kültürlerarası diyalog, kültürel çeşitlilik, çalışma yaşamı, etkinlik-

verimlilik 

THE ROLE AND IMPORTANCE OF INTERCULTURAL 

COMMUNICATION IN WORKING LIFE 

 

ABSTRACT 

In today’s world, issues about culture and identity are discussed with 

various dimensions in the political, academic and public area. 

However, cultural diversity, intercultural communication or 

intercultural dialogue issues are coming up much more due to 

politicizes under the leadership of globalization and advances in 

communications technology. 

In particular, with the momentum that the identity and culture 

movement gained in the political area and the effects of international 

immigration and displacements show the importance of intercultural 

communication and the dialogue once more. In the current century 

has been witnessing ethnic, religious, cultural identity, sectarian 

cultural conflicts over wars, migration and the acquisition. This 

situation has revealed the necessity of living together of different 

cultural identities. It should focus on cultural diversity and 

intercultural dialogue issues. It is necessary to focus on the diversity 

and intercultural dialogue particularly in political and administrative 

areas, including social, cultural, economic and working life. 

This study focuses on subjects of intercultural communication and 

dialogue that has not yet been received adequate study. Besides, this 

study examines the role of effective communication and dialogue in 

working life. The purpose of this study is to determine the 

relationship between effective intercultural communication and 

dialog and motivation, productivity and efficiency in the work area. 

Keywords: Culture, globalization, intercultural communication, 

intercultural dialogue, cultural diversity, work life, activity-

efficiency. 
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1. GİRİŞ 

Küreselleşme süreci ile bağlantılı olarak, ulusal ve uluslararası 

ekonomik, siyasal, sosyal ve kültürel politikalar, göç ve yerinden 

edilmeler ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler ile birlikte 

kültürlerarası iletişim konusu öne çıkmaya başlamıştır. Kimlik 

temelli gerilim ve çatışmaların yoğunluğu nedeniyle 

kültürlerarasılık, kültürel çeşitlilik, kültürlerarası karşılaşma, 

kültürlerarası farkındalık gibi kavramlar siyasal, ekonomik ve 

toplumsal alanın gündemine girmiştir. Günümüzde kimlik ve kültür 

hareketlerinin daha fazla öne çıkması ve iletişim teknolojilerindeki 

gelişmelerle birlikte daha fazla görünür olması, göç ve yerinden 

edilmelerin son yıllarda hızla artış göstermesi, kimlik temelli gerilim 

ve çatışmaların yoğunluğu nedeniyle siyasal düzlemde de 

kültürlerarası iletişim ve diyalog konuları üzerinde durulmaya 

başlanmıştır. Kültürlerarası iletişim konusu akademik alanda da 

karşılık bulmuş ve kuramsal temelleri oluşturulan bir disiplin olarak 

gelişmeye başlamıştır. Akademik alanda kültürlerarası iletişimin bir 

disiplin olarak 2. Dünya Savaşı’ndan sonra ortaya çıktığı kabul 

edilse de, özellikle 1980’lerden sonra kuramsal temellere sahip 

olmuştur. Kültürlerarası iletişim disiplini, kültürel farlılıkların 

iletişimi etkilediğini vurgulayan geleneksel sosyal psikolojik 

işlevselci yaklaşım, iletişim bağlamını anlamayı öne çıkartan 

yorumlayışı yaklaşım ve kültürlerarası iletişimi anlamada iktidarın 

ve tarihsel bağlamın önemi üzerinde duran eleştirel yaklaşımlar 

üzerinde temellenmiştir152. Akademik alanın konuya ilgi 

göstermesinin nedenleri, birbirinden farklı kültürlerin olması, kültür 

ve iletişimin birbiriyle bağıntı içinde olması, iletişimi yapanların 

aynı zamanda bir kültürün parçası olması, kültürün iletişimde 

kendini göstermesi, bir kültüre ait olmanın iletişimi özel kılması, 

aynıkültüre sahip olmanın iletişimi kolaylaştırması ve farklı kültüre 

sahip olmanın ise iletişimi zorlaştırmasıdır153. 

 

 

 
152Engin Sarı, “Kültürlerarası İletişim: Temeller, Gelişmeler, Yaklaşımlar”, 

Folklor/Edebiyat, 2004/3, Cilt: X, Sayı: 39, s.23. 
153Recep Akay, “Kültürel Kimlik ve Kültürlerarası İletişim”, Bilgi Dergisi, (11), 2005 

/ 2, s.113. 
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2. KÜLTÜR, KİMLİK VE KÜLTÜREL ÇEŞİTLİLİK 

Kültürlerarası iletişim ve diyalog konularının merkezinde kültür ve 

kimlik yer almaktadır. Kendi içerisinde tarihsel bağlamı olan, 

sürekliliğe sahip ancak değişim ve dönüşüme de tabi olan kültür ve 

kimlik birbiriyle doğrudan ilişkilidir. Kimlik, aidiyet veya insanın 

kendisini tanımlaması, konumlandırması olarak ifade edilmektedir. 

Toplumsal bir varlık olarak insana özgü olan belirti, nitelik ve 

özelliklerle, birinin belirli bir kimse olmasını sağlayan şartların 

bütünü olarak nitelendirilmektedir154. Bir insanın, grubun veya 

toplumun yaşam biçimini, inançlarını ve değerlerini içeren kültür ise 

bir toplumu karakterize eden, onu diğer toplumlardan ayıran sosyal 

ilişki ve davranış kalıplarının tümü olarak tanımlanmaktadır. Kültür, 

ulus ya da halk ile eşanlamlı kullanılarak, kurumsal bakımdan az çok 

tam, belli bir toprak parçası ya da yurtta yaşayan, ayrı bir dili ve 

tarihi paylaşan, soy bağları olan bir cemaat olarak da ifade 

edilmektedir155. Kültür sadece dil, din, ırk ile değil cinsiyetler, sosyal 

sınıf ve statüler ile yaşam biçimlerine ilişkin tanımlamalarda da 

kullanılmaktadır. 

Kültür ve kimlik tanımlarından hareketle kültürlerarası iletişimin 

belki de en yalın ifadesi, farklı kültürler veya kültürel kimlikler 

arasındaki paylaşım ve etkileşimdir. Kültürlerarası iletişim, farklı 

kültürel ve alt kültürel art alanlara, bilgi ve deneyimlere sahip 

bireyler arasında gerçekleşen iletişim ve etkileşimi ifade 

etmektedir156. Kültürlerarası iletişim, farklı kültür ve aidiyet 

bağlarının iletişim ve etkileşim sürecinin yanı sıra, kültürel çeşitlilik 

ile doğrudan ilişkilidir ve kültürlerarası duyarlılık ve diyalogun 

gerekliliğine işaret etmektedir. Kültürel çeşitlilik, toplum ırk, etnik 

köken ve dini inançların var olma ve kendini ifade etme haklarını 

gerçekleştirmesidir. Yani kültürel çeşitlilik sadece farklı kültürlerin 

bir arada olması değil, kültürel yapıların tanınması, varlığının 

 
154Savaş Çoban, Azınlıklar ve Dil: Küreselleşme, Ulus-Devlet, Su Yayınları, İstanbul, 

2005, s. 106. 
155Will Kymlicka, Çokkültürlü Yurttaşlık: Azınlık Haklarının Liberal Teorisi, 
Abdullah Yılmaz (çev.), Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 1998, s.49. 
156Onur Bekiroğlu, Şükrü Balcı, “Kültürlerarası İletişim Duyarlılığının İzlerini 

Aramak: İletişim Fakültesi Öğrencileri Örneğinde Bir Araştırma”, 
http://www.selcuk.edu.tr/dosyalar/files/5823/19%20%C5%9F%C3%BCkr%C3%BC

%20balc%C4%B1.pdf, Erişim Tarihi; Ocak 2016. 
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korunması ve temsil hakkının sağlanmasıdır. Kültürlerarası diyalog 

ise farklı etnik, kültürel, dinsel, dilsel geçmişe ve mirasa sahip 

bireyler ve gruplar arasında karşılıklı saygı, anlayış ve şeffaflık 

temelinde işleyen bir görüş alışverişi sürecidir157. 

Kültürlerarası duyarlılık, kültürel farklılıkların anlamlandırılması ve 

değerlendirilmesinde kültürlerarası iletişim açısından uygun ve etkili 

davranış biçimini teşvik eden pozitif bir duygugeliştirebilme 

yeteneği olarak tanımlamaktadır158. Kültürlerarası duyarlılık, bir 

duruma farklı açılardan bakabilmeyi, kendisinin ve başkalarının 

kültürel değerlerinden haberdar olmayı, iletişimde karşısındaki sözlü 

ya da sözlü olmayan mesajları doğru almayı içermektedir. 

Karşısındakinin sözlerine olduğu kadar beden diline de dikkat 

etmek, empati göstermeyi ve farklı iletişim tarzlarına uyum 

sağlamayı kolaylaştırmaktadır. Kültürlerarası duyarlılık yetkinlikleri 

arasında şunlar vardır: “Kendi önyargılarını yönetmek, Belirsizliğe 

karşı yüksek tolerans, Farklı bakış açılarını anlayabilmek için kendi 

bakış açısını değiştirebilmek, Empati kurmak, Yönetim ve liderlik 

tarzını harklı kültürlere uydurmak”159. 

3. KÜRESELLEŞME, GÖÇ VE KÜLTÜREL KİMLİK 

POLİTİKALARI 

Günümüz dünyası kültürel farklılaşma, kültürel çeşitlilik ve çok 

kültürlülüğe doğru bir yönelime girmiştir. Bu sürecin nedenlerinden 

biri olarak küreselleşme gösterilmektedir. Küreselleşme, ekonomik 

sosyal, kültürel oluşumların ve bunların sonuçlarının ulusal sınırları 

aşarak dünya geneline yayılmasıdır160. Sınır ötesi ticaretin 

yoğunlaşması, uluslararası sermayenin sınırsız akışı yayılımı ve 

pazar hakimiyeti olarak tanımlanan küreselleşme öncelikle ekonomik 

boyutlu bir kavram olarak ortaya çıksa da, siyasal, sosyal ve kültürel 

yapıları da etkilemeye başlamıştır. Küreselleşme hiçbir şekilde tek 

boyutlu veya tek merkezli bir süreç olmamıştır. Çelişkili ya da 

 
157Kültürlerarası Diyalog İçin Beyaz Kitap, "Eşit Bireyler Olarak Onurlu Biçimde Bir 

Arada Yaşamak", 
http://www.coe.int/t/dg4/intercultural/Source/Pub_White_Paper/WhitePaper_ID_Turk

ish.pdf, Erişim Tarihi; Ocak 2016. 
158Bekiroğlu, Balcı, a.g.e.. 
159Acar Baltaş, 2011, s.215. 
160Çoban, a.g.e., s. 11. 
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birbirine zıt etkenlerin devreye girdiği bir sürece sahip olmuştur161. 

Küreselleşmeyi karmaşık süreçlerin bir araya geldiği bir olgular 

kümesi şeklinde tanımlayan Giddens’e göre, küreselleşme yalnızca 

yukarıya doğru bir süreç değil, aynı zamanda yerel özerklik 

doğrultusunda baskılar yaratarak aşağıya doğru inen bir olgudur. 

Küreselleşme yan yollara da sızmakta, uluslar içinde ve sınırlarında 

yeni ekonomik ve kültürel bölgeler yaratmaktadır162. 

Küreselleşme sürecinde modernitenin yapı taşı olan ulus-devlet 

yerine artık kültürel ve kimliksel farklılıklar, tikellikler ve yerellikler 

ön plana çıkmaktadır. Ulus devletler, çeşitli biçimlerde farklı kültür 

ve kimlik yapılarını tekçi kimlikler üzerinde inşa etmiştir. Ulus 

devletlerin sosyo-kültürel politikaları altında, hakim kültür ile aynı 

ulus içerisindeki diğer etnik gruplar veya altkültürler arasındaki 

etkileşim, kültürleşme, asimilasyon, zorla kültürleme, entegrasyon 

gibi kültürel süreçlere neden olmuştur. Ulus devletlerin sözkonusu 

politikaları karşısında, kültür ve kimlik eksenli hareketler de çeşitli 

biçimlerde kendisini konumlandırmıştır. Günümüzde iletişim 

teknolojileri aracılığıyla da bu hareketler daha fazla görünür 

olmuştur. 

Küreselleşme, marjinalleştirilmiş ve susturulmuş kültür biçimleri ve 

objelerin hem görülebilirlik, hem de pazarlanabilirlik kazandığı bir 

ortam yaratarak türdeş bir kültür hayatının üretilmesini ve 

korunmasını amaçlayan seküler kültürün egemenliğine son 

vermektedir163. Kuşkusuz bu durum, küreselleşme sürecinde ulus-

devlet modelinin tamamen aşıldığı anlamına gelmemektedir. 

Küreselleşme süreci ulus-devletlerin ekonomik alan başta olmak 

üzere, siyasal, sosyal ve kültürel alanlarda değişim ve dönüşümü 

gerektirmektedir. Ulus devletlerin kültürel çeşitlilik, diyalog, 

kültürlerarasılık, farkındalık ve duyarlılık temelinde kültür ve kimlik 

politikalarını yeniden dizayn etmesini gerektirmektedir. 

Küreselleşme, farklılıklarla beraber yaşamaya ancak diğer yandan 

 
161Celalettin Vatandaş, Küreselleşme Sürecinde Toplumsal Kimlikler ve 

Çokkültürlülük, Değişim Yayınları, İstanbul, 2002, s.6. 
162Anthony Giddens, Elimizden Kaçıp Giden Dünya: Küreselleşme Hayatımızı Nasıl 

Yeniden Şekillendiriyor, Osman Akınhay (çev.), Alfa Yayınları, İstanbul, 2000, s.25. 
163Ergun Özbudun, Fuat Keyman, “Türkiye’de Kültürel Küreselleşme”, Peter L. 
Berger, Samuel P. Huntington (Ed.), Bir Küre Bin Bir Küreselleşme, Çağdaş Dünyada 

Kültürel Çeşitlilik, Kitap Yayınevi, İstanbul, 2003, s. 325. 
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onları yenmeye, bastırmaya, denetimine almaya ve içine çekmeye 

çalışmaktadır164. 

Kültürel yapılar ve kimlikler küresel sermaye grupları için üretim 

sürecinden, ürün yapısı ve niteliğine, pazarlama stratejilerinden 

tüketim biçimine ve oranına, kurum içi örgütsel bağlılıktan, yönetsel 

fonksiyonlara kadar geniş bir yelpazede etkili rol oynayabilmektedir. 

Kültürlerarası iletişim ve diyalog konusu özellikle uluslararası 

firmaların diğer ülkelerde kurdukları iş yerlerinde kontrolü ve 

verimliliği artırmak için önemle üzerinde durduğu bir konu haline 

gelmiştir. Küreselleşmeyle birlikte kültürlerarası iletişim, 

farklılıklardan kaynaklanan sorunları ortadan kaldırmaya yönelik 

çözümler üretmeyi hedefleyen bir alan olarak karşımıza 

çıkmaktadır165. Erdoğan’a göre aslında kültürlerarası iletişim 

konusunun temel amacı diğer kültürü anlama ve böylece o kültürün 

insanları, değerleri ve yaşam biçimi üzerinde kontrol mekanizmaları 

geliştirmedir166. 

Kimlik ve kültür alanındaki değişim ve dönüşüm süreci sadece 

küresel ekonomik politikaların yarattığı yerel, kültürel veya 

kimliksel öğelerin görünür kılınması, farklılaşmaların artması ile 

sınırlı değildir. Küreselleşme ile birlikte çok uluslu işletmelerin artan 

etkinlikleri, uluslararası iş ve para piyasalarının yanı sıra ulus 

devletlerin siyasal ve sosyo-ekonomik politikaları sonucu ortaya 

çıkan göç ve yerinden edilme de kültürler ve kimlikler için önemli 

etkiye sahiptir. Çok boyutlu bir olgu olan göç, siyaset ve ekonomik 

alan başta olmak üzere ve sosyo-kültürel alanı doğrudan etkileyen 

toplumsal dinamiklerden biridir. Zorunlu göç olarak nitelendirilen 

yerinden edilme, zorla ya da mecbur kalarak evlerinden veya sürekli 

yaşamakta oldukları yerlerden, özellikle silahlı çatışmaların 

etkilerinden, genel olarak şiddet içeren durumlardan, insan hakları 

ihlâllerinden veya doğal ya da insan kaynaklıfelaketlerden korunmak 

 
164Stuart Hall, Kültür Küreselleşme ve Dünya Sistemi: Kimlik Temsilinin Çağdaş 

Koşulları, Gülcan Seçkin, Ümit Hüsrev Yolsal (çev), Anthony D. King (drl.), Bilim ve 

Sanat Yayınları, Ankara, 1998, s.49 -55. 
165Zeynep Aksoy, “Uluslararası Göç ve Kültürlerarası İletişim”, Uluslararası Sosyal 

Araştırmalar Dergisi, Yıl: 2012, Cilt:5 Sayı:20, s. 298. 
166İrfan Erdoğan, “Ah Canım, Hadi Farklılıklarla Yaşayalım. Yaşıyoruz Zaten!!”, 
http://www.irfanerdogan.com/uydurular/21intercultural.htm, Erişim Tarihi; Ocak 

2016. 
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için, uluslararası kabul görmüş devlet sınırlarım geçmeksizin 

kaçılması veya yerlerini terk etmesidir167.  

Uluslararası göç, iç göç ve yerinden edilmenin yoğun olarak 

yaşandığı günümüzde, milyonlarca insan savaş, çatışma, açlık ve 

yoksulluk, işsizlik, gibi nedenlerle göç etmektedir. Birleşmiş 

Milletler’in 2013 sonunda açıkladığı Küresel Göç Raporu 

İstatistikleri’ne göre dünya üzerindeki uluslararası göçmen sayısı her 

geçen yıl artıyor. Rapora göre uluslararası göçmenlerin sayısı 1990 

senesinde 154 milyon iken 2000’de 175 milyona ve 2013’te 232 

milyona ulaştı. Bu sayı, dünya nüfusunun %3,2’sini oluşturmaktadır. 

Birleşmiş Milletler Yüksek Komiserliği’nin (UNHCR) her yıl 

yayınladığı ve hükümetlerin ve partner sivil toplum kuruluşlarının 

derlediği verilere ve kurumun kendi kayıtlarına dayanan Küresel 

Eğilimler raporuna göre, 2013 yılı sonu itibariyle zorla yerinden 

edilen kişi sayısı 51.2 milyona ulaşmıştır; bu rakam 2012’de rapor 

edilmiş olan 45.2 milyon kişiden tam altı milyon fazladır. Bu artışın 

başlıca nedeni, geçen yılın sonu itibariyle 2.5 milyon kişinin mülteci 

durumuna düşmesine ve 6.5 milyon kişinin de ülkelerinde yerinden 

edilmesine neden olan Suriye’deki savaştır. Afrika’da da, özellikle 

Orta Afrika Cumhuriyeti’nde ve 2013 yılı sonlarına doğru Güney 

Sudan’da önemli boyutta yeni yerinden edilmeler yaşanmıştır168.  

Nihayetinde uluslararası göç ile birlikte farklı etnik, dilsel, kültürel 

vb. açıdan birbirlerinden farklı geçmişlere ve deneyimlere sahip 

insanlar aynı mekânda bir arada yaşamak zorunda kalmaktadır. 

Ancak bu sadece uluslararası göç için geçerli değil, iç göç için de 

geçerlidir. Bu durum çok çeşitli iletişim ve uyum sorunlarını 

beraberinde getirmekte; zamanla çözümü zorlaşan sorunlar ortaya 

çıkarmakta, hatta ülkelerin siyasi, sosyal, ekonomik, kültürel 

dengelerini bozmaktadır169. 

 

 

 
167Mülteci ve insan hakları hukuku ve insancıl hukuk literatürüne dayanarak 
oluşturulan ve uluslararası camiada kabul edilen tanım, Birleşmiş Milletler’in (BM) 

Ülke içinde Yerinden Edilmeye ilişkin Yol Gösterici İlkeleri’nde yer alan tanımdır. 
168UNHCR - Global Trends Report, UNHRC, http://unhcr.org/trends2013/, Erişim 
Tarihi; Şubat 2016. 
169Aksoy, a.g.e., s. 297-298. 
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4. KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİM VE ENGELLERİ 

Kültürel kimlik ve farklılıkların arttığı, kimi zaman karşı karşıya 

geldiği veya iletişim teknolojileri veya toplumsal hareketler ile 

birlikte daha fazla görünür kılındığı günümüzde kültürlerarası 

iletişim konusu da önem kazanmaktadır. Kültürlerarası iletişim, 

farklı kültürlerden gelen ve dolayısıyla farklı kültürel kimliklere 

sahip bireyler arasındaki iletişim ve etkileşimdir170. Aslında 

kültürlerarası iletişimi de belirleyen konu, farklılıkların nasıl bir 

arada özgür ve eşit şekilde yaşayacağı, kültürel kimliklerini 

koruyarak ve geliştirerek kendilerini ifade alanı nasıl bulacağı ile 

doğrudan bağlantılıdır. Çünkü geçmişten günümüzde kültür ve 

kimlik temelli gerilimler, çatışmalar ve savaşlar tüm hızıyla devam 

etmektedir. Dolayısıyla başta siyasal alan olmak üzere ekonomik, 

toplumsal ve kültürel alanların da yeniden yapılandırılması ve 

gelişen koşullara yanıt verecek kültür ve kimlik temelli, çoğulcu 

vedemokratik düzenlemeler ve etkin kültürlerarası iletişim 

politikaları gerçekleştirmesi kaçınılmazdır. Etkin ve başarılı 

kültürlerarası iletişim için de yine, kültürel yapıların, kolektif 

kimliklerin tanınması, korunması ve güvence altına alınması temel 

koşullar olarak sunulmaktadır. Kültürel hakların korunması ise 

kültürlerarası iletişimin etkin ve verimli gerçekleşmesi için 

belirleyici önemdedir. Kültürel hakların korunması, muafiyetler, 

teşvik ve yardımlar, geleneksel kültürün ve hukukun tanınması, kış 

korumalar, iç kısıtlamalar, temsil hakları, özyönetim hakları, 

sembolik hakların yerine getirilmesini öngörmektedir171. 

Kültürel çeşitlilik, kültürlerarası iletişim veya diyalog Avrupa 

Birliği, UNESCO, Avrupa Konseyi gibi ulusüstü kuramların 

gündemindedir. Sözkonusu kurumlar, kültür ve kimlik temelli 

sorunların çözümünde anahtar rol oynayacak kültürlerarası diyalog, 

kültürel çeşitlilik, kültürlerarası açılım vb. kavramları gündemine 

taşımıştır. 2003 yılında Avrupa Kültür Bakanlığı’nın yayınladığı 

Opatika Bildirisi’nde kültürlerarası diyalogun kendisi bir tema 

haline gelmiş, 2005 yılında ise Avrupa Birliği’nin Kültür Bakanları 

tarafından kabul edilen “Avrupa Konseyi’nin Kültürlerarası 

 
170Asker Kartan, Farklılıklarla Yaşamak Kültürlerarası İletişim, Ürün Yayınları, 

Ankara, 2001, s. 12-13. 
171Mustafa Koçak, Çok-Kültürlülük Açısından Dil Hakları, Liberte Yayınları, Ankara, 

2013, s. 176. 
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Diyaloğu Geliştirilme Stratejisine İlişkin Faro Bildirisi”nde 

kültürlerarası diyalog; “Evrensel insan hakları temelinde bilinç, 

anlayış, uzlaşma ve hoşgörüyü ilerletmenin, çatışmaları önleme ve 

toplumun entegrasyonunu ve uyumunu sağlamanın bir vasıtası” 

olarak tanımlanmıştır172. Avrupa Konseyi Dışişleri Bakanları 

tarafından 2008 yılında 118. Bakanlar Komitesi Oturumunda 

Strazburg’da uygulamaya konulan “Kültürlerarası Diyalog İçin 

Beyaz Kitap” adlı çalışmada ise kültürlerarası diyalog kavramı şöyle 

tanımlanmaktadır: “Kültürlerarası diyalog, farklı etnik, kültürel, dinî 

ve dinsel geçmişleri ve mirasları olan bireylerle gruplar arasında, 

karşılıklı anlayış ve saygı temelinde görüşlerin açık ve saygılı bir 

şekilde değişiminden oluşan bir süreç olarak anlaşılmaktadır’173. 

Çalışmada ayrıca kültürlerarası diyalogun ilerletilmesine yönelik, 

kültürel çeşitliliğin demokratik bir şekilde yönetilmesi, katılım ve 

demokratik vatandaşlık, kültürlerarası bilgi birikiminin kazanılması, 

açık alanlara gereksinim duyulması ve diyalogun uluslararası boyuta 

taşınması şeklinde beş politika yaklaşımı da sunulmuştur. Avrupa 

Birliği’nin 2008 yılını “Avrupa Kültürlerarası Diyalog Yılı” ilan 

ettiği kararında ise kültürlerarası diyalog için, “Farklı kültürel 

geçmişlerden ve dünya görüşlerinden gelen bireylerin, grupların ve 

örgütlerin aralarındaki açık ve barışçıl bir değişim ve etkileşimi 

kapsayan süreçtir. Bu sürecin amaçları arasında, farklı perspektif ve 

uygulamalardan derin bir anlayış geliştirmek; katılımı arttırmak; 

özgürlük ve yeteneği seçilmiş yapmak; eşitliği beslemek ve 

yaratıcılık süreçlerini çoğaltmak bulunur”174. ifadesi 

kullanılmıştır173,174,175,176.  

Kültürlerarası diyalog ve kültürel çeşitlilik konularında “Kafkasya 

Medeniyetleri Arasında Diyalog”, “Orta Asya’da Kültürlerarası 

Diyalog”, “Barış ve Sürdürülebilir Kalkınma İçin Kültürlerarası ve 

Dinlerarası Diyalog” gibi pek çok proje geliştiren ve uygulayan bir 

kuruluş olan UNESCO, son olarak 2013-2022 yılları arasını 

‘Uluslararası Kültürel Yakınlaşma On Yılı’ ilan etmiştir. 34. Genel 

 
172"Eşit Bireyler Olarak Onurlu Biçimde Bir Arada Yaşamak", 
http://www.coe.int/t/dg4/intercultural/Source/Pub_White_Paper/WhitePaper_ID_Turk

ish.pdf, Erişim Tarihi; Şubat 2016. 
173Kültürlerarası Diyalog İçin Beyaz Kitap, a.g.e., Erişim Tarihi; Şubat 2016. 
174http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:412:0044:0050:

EN:PDF, Aktaran Çavuşdere 2010, 5. 
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Konferansı’nda tanıtılan ve 34C/Karar 46 maddesinde uyarlanan 

projenin amacı; diyalog ırksal, etnik ve sosyal önyargılardan arınmış, 

evrensel küresel bir bilinç gelişiminin yolunu açmaktır. Bu 10 yıllık 

eylem planının amaçları ise; ortak anlayış ve kültürel, etnik, dilsel ve 

dinsel çeşitliliğe karşılıklı bilgilerin ilerletilmesinin yanı sıra uzlaşma 

çabalarının teşvik edilmesi, sosyal bütünlüğü geliştiren ortak 

değerler için bir çerçeve oluşturulması, eğitim ve medya yoluyla 

kültürlerarası diyalogun araç ve ilkelerinin yaygınlaştırılması ve 

sürdürülebilir kalkınma ve bunun etik, sosyal ve kültürel boyutları 

için diyalogun teşvik edilmesidir175. 

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nın 2004 tarihinde yayınladığı 

Brüksel Deklarasyon’unda ırkçı, yabancı düşmanı, ayrımcı 

nitelikteki eylemler veya bağlantılı hoşgörüsüzlüğü savunan örgüt ve 

bireyler kınanmış; katılımcı devletler hoşgörüsüzlükten kaynaklanan 

eylemlerle mücadeleye yönelik etkili tedbirler almaya ve bu tür 

eylemlere alenen karşı çıkmaya davet edilmiştir. Yanı sıra hoşgörü, 

saygı ve karşılıklı anlayışı geliştirmek üzere inançlar ve kültürler 

arası açık ve saydam diyaloğu ve ortaklıkları geliştirmeyi sağlayacak 

saydam ve ayrımcı olmayan yasalar, yönetmelikler, uygulamalar ve 

politikalar üretilmesi çağrısı yapılmıştır176. 

Yönetsel politikaların gerçekleştireceği yapısal düzenlemelerin yanı 

sıra, toplumsal alanın da yeniden ele alınma ihtiyacı bulunmaktadır. 

Çünkü toplumsal alanda ortaya çıkan çeşitli faktörler, kültürlerarası 

iletişimin önünde zorluk veya engel/bariyer oluşturmaktadır. Siyasal 

yönetim ve pratiklerle beslenen toplumsal alandaki kültürlerarası 

iletişim engelleri, normlar, roller, kalıp düşünceler (stereotip) ve 

önyargılar, etnomerkezcilik, belirsizlik veya kaygılardan 

kaynaklanmaktadır. Kalıp düşünce ve önyargı, başka bir gruba ait 

insanlara karşı negatif düşünceler, tutumlar, duygular ve davranışlar 

olarak tanımlanmaktadır. Walter Lippmann tarafından ortaya atılan 

kalıpyargı, diğer insanları içine yerleştirdiğimiz kategorileri ifade 

etmektedir. Kalıp yargılara sıklıkla hedef olan gruplar; yaş, cinsiyet, 

meslek grupları, azınlık grupları ve milliyetlerdir177. 

 
175http://www.unesco.org.tr/dokumanlar/most/mk5.pdf, Erişim Tarihi: Şubat 2016. 
176Ataman, a.g.e., s.53. 
177Olca Sürgevil, “Farklılık Kavramına ve Farklılıkların Yönetimine Temel Oluşturan 
Sosyo-psikolojik Kuramlar ve Yaklaşımlar”, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilgiler 

Enstitüsü Dergisi, 
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Etnomerkezcilik ise etnik kimliğin merkeze alınarak, diğer 

kimliksel/kültürel yapıların ikincilleşmesi, inkar edilmesi veya yok 

sayılmasıdır. Gerek kalıp düşünce ve önyargılar, gerekse 

etnomerkezcilik toplumsal alanda kültürlerarası iletişimin etkin ve 

verimli sağlanmasında belirleyici engellerdir. Bu yaklaşım, kendini 

beğenmişlik ve gururlabeslenip, kendini, kendi dışındaki her şeyden 

olumlu anlamda farklı ve üstün görmektir. Kalıpyargı, önyargı veya 

etnomerkezcilik tarihsel, ekonomik, siyasal ve sosyo-kültürel 

dayanakları bulunmaktadır. Toplumsal yapı, gruplararası ilişkilerde 

geçerli olan kalıpyargılar, normlar, yasalar, kurumsal işleyişe ilişkin 

düzenlemeler ve baskın grupların ‘diğerleri’ üzerinde güçlerini 

korumalarını sağlayan diğer tüm mekanizmalar önyargı ve 

ayrımcılığın ortaya çıkmasında etkili olan toplumsal etkenler 

arasında sıralanabilir178, 179. 

Kalıp düşüncelerden, önyargılardan ve ayrımcı yaklaşımdan uzak 

durmak, kendinden farklı olanı kabul etmenin, tanımanın ve 

benimsemenin yolunu açar. Benimsemek, kendi içine kapatmak ve 

ötekine karşı kapanmak demek değildir. ‘Ötekini benimsemek’, 

toplumsal sınırların herkese -hatta ve özellikle de, birbirine 

yabancılara ve birbirine karşı yabancı kalmak isteyenlere- açık 

olması demektir180. Kalıp düşünce ve önyargılar ile etnomerkezci ve 

ayrımcı yaklaşım engellerinin ortadan kaldırılması ile bireysel alanda 

özellikle iletişime hazır hale gelme, dil-ilişkisel-iletişim yeterliliğine 

sahip olma gibi unsurlar kültürel iletişimin etkin ve verimli 

gerçekleşmesi için belirleyici önemdedir. Çünkü iletişim ediminin 

kendisi bireysel yapı ve deneyimlerle ilgili olduğu için, kültürlerarası 

iletişimde bireysel tanımlama ve kişinin kendisini ve iletişimde 

bulunduklarını nerede konumlandırdığı belirleyicidir. Farklı 

kültürlere ve kültürlerarası iletişim yeterliğine sahip bireyler arasında 

gerçekleşen iletişim sürecinde, etkin ve uygun iletişim kurulur ve 

 
http://sbe.balikesir.edu.tr/dergi/edergi/c11s20/makale/c11s20m7.pdf, Erişim Tarihi; 
Ocak 2016. 
178Melek Göregenli, “Temel Kavramlar: Önyargı, Kalıpyargı ve Ayrımcılık”, 

http://www.secbir.org/wp- content/uploads/2011/01/02-MELEK-GOREGENLI-Lpdf , 
Erişim Tarihi; Şubat 2016. 
179Melek Göregenli, “Önyargıyı ve Ayrımcılığı Azaltmak”, http://www.secbir.org/wp- 

content/uploads/2011/01/20-MELEK-GOREGENLI-3.pdf, Erişim Tarihi; Şubat 2016. 
180Jürgen Habermas, Öteki Olmak, Ötekiyle Yaşamak, İlknur Aka (çev), YKY 

Yayınları, İstanbul, 2004, s.9. 
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yanlış anlamlar en aza iner. İletişime katılan taraflar, karşıdakinin 

davranışlarını, iletişim sürecinin gerçekleştiği bağlamda tahmin 

ederek nasıl davranacaklarını bilir ve kendilerini daha rahat 

hissederler181. 

5. ÇALIŞMA YAŞAMINDA KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİM 

Küresel aktörlerin ve ulusüstü kuramların üzerinde durmaya 

başladığı kültürlerarası iletişim konusunun önem kazandığı 

alanlardan biri de çalışma yaşamıdır. Sosyo-ekonomik bir kavram 

olan çalışma, toplumsal yaşam içerisinde insanın üretim sürecinde 

farklı biçimlerde yer alarak yaşamını sürdürmesini sağlayan temel 

unsurlardan biridir. Tarihsel süreç içinde farklı anlamların 

yüklendiği çalışma kavramı, özellikle Sanayi Devrimi’nin ardından 

yeni bir boyut kazanmıştır. Sanayi Devrimi ile birlikte çalışma, 

özellikle ücret karşılığı çalışma anlayışının hâkim olduğu ekonomik 

bir faaliyet alanı olarak tanımlamaya başlanmıştır. Dolayısıyla 

Sanayi Devrimi’nin ardından iş kavramıylabirlikle ele alınan 

çalışma, istihdam edilme, emeğin karşılığı olarak ücretlendirme gibi 

olgularla değerlendirilmeye başlanmıştır. Çalışma yaşamı özellikle 

etkin ve verimli üretim amacı çerçevesinde çeşitli yönetsel 

düzenlemelerle biçimlendirilmeye çalışılmıştır. 

Çalışma yaşamı her ne kadar Sanayi Devrimi ile birlikte temel 

iktisadi bir faaliyet olarak tanımlansa da, sosyal politika bilimi 

içerisine giren ve sosyal amaca dönük faaliyet alanlarını da kapsayan 

karmaşık bir yapısı vardır182. 1980’lerden itibaren ise küreselleşme 

ve teknolojik gelişmelerle birlikte siyasal ve sosyo-ekonomik 

düzlemdeki gelişmeler, çalışma yaşamına dair yeni arayışları ve 

yaklaşımları gündeme getirmiştir. “Çalışma yaşamında işbirliği ”, 

“çalışma yaşamının kalitesi ”, “iş veya çalışma barışı” gibi kavramlar 

da bu yeni yaklaşımların örnekleridir. Gerek çalışma barışı ve 

işbirliği, gerekse çalışma kalitesinin yükseltilmesi yaklaşımların 

 
181Şengül Coşgun, “Kültürlerarası İletişim Sürecinde Kalıp Düşüncelerin ve 

Önyargıların Rolü: Antalya’da Yaşayan Güneydoğulular ile Antalya Yerlileri 

Arasındaki Kalıp Düşünceler ve Önyargılar”, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü Radyo Televizyon Sinema Anabilim Dalı Yayımlanmamış Yüksek Lisans 

Tezi Ankara, 2004, s. 21. 
182Volkan Işık, “Kurumsal Sosyal Sorumluluğun Değiştirdiği Çalışma Kavramı ve 
Yeni Bir Çalışma Alanı Olarak Sosyal Girişimler", Sosyal Güvenlik Dergisi, Ankara, 

Ocak 2013, Cilt 3, Sayı 1, s. 106. 
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ortak noktası, çalışmada verimliliğin ve kârlılığın arttırılması 

çabasıdır. Bunun için de, taraflara düşen rol ve sorumluluklar 

yeniden tanımlamakta veya dizayn edilmektedir. Çalışma yaşamında 

işbirliği, işçilerin ve yönetimin, birtakım ortak sorunların çözümü 

için bir araya gelip görüş alışverişinde bulundukları bir süreç olarak 

tanımlanmaktadır. Çalışma standartlan çerçevesinde işbirliğini ve 

güveni artıran temel ilkeler ise şöyle sıralanmaktadır183: 

* İş yasalarından doğan yasal sorumlulukların yerine getirilmesi 

* Aynı işe karşın her işçinin eşit ücret alması 

* Emeğin karşılığının ve sigorta vb. yükümlülüklerin yerine 

getirilmesi 

* İşçilerin kendilerini ifade edebilecekleri örgütlenme imkânlarının 

sağlanması (sendika vb.) 

* İnsana yakışır çalışma ortamlarının sağlanması 

* Herkese eşit davranılan, kural ve yükümlülüklerin herkes için aynı 

çerçevede iyi niyetle uygulandığı saygı temelli uygulamaların 

yaygınlaşması 

* Demokratik bir çerçevede hakların ön planda tutulduğu bir iş 

ortamının sağlanması 

Çalışma barışı, çalışma alanında yaşanan sorunlara çözüm 

kapsamında gündeme gelen yaklaşımlardan biri diğeridir. Bu 

yaklaşıma göre, çalışma barışı, çalışma hayatının kültürel ve 

toplumsal alanlarda gelişiminin temelini oluşturmaktadır. Çalışma 

barışının olmadığı ortamlarda çalışanın güven duygusu zayıflar, 

gelecekle ilgili beklentisi kötüleşir. Çalışma aktörleri arasındaki 

ilişkinin çatışma ve tek taraflı kazanım ilişkisine dayalı olduğu 

ortamlarda huzurlu ve verim birçalışma ortamı oluşamaz, çalışan 

bağlılığından söz edilemez184. “Çalışma Yaşamının Kalitesi” ise, 

 
183Özlem Yurdanur Özgenç, Çalışma Yaşamında İşbirliği Haklar, Sorumluluklar ve İş 

Barışı Temelinde İletişim ve İyi Yönetim Uygulamaları El Kitabı, 
http://www.styleturkish.com/documents/content/file/Calisma%20Yasaminda%20Isbirl

igi.pdf, Erişim Tarihi; Şubat 2016. 
184Begüm Doğan, Kenan Koç, “Ahilik Perspektifinde Çalışma Barışı” Çalıştay 
Raporu, www.casgem.gov.tr/dosyalar/kitap/83/dosya-83-73.docx, Erişim Tarihi; 

Şubat 2016. 
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sanayileşmiş batı ülkelerinde “Quality of Work Life” olarak 

kullanılan bir kavramdır. Çalışma yaşamının kalitesi, işin ve çalışma 

ortamının insancıllaştırılması sürecini ifade etmektedir. Çalışma 

yaşamı kalitesini belirleyen temel etkenler; işin yapısı ve 

organizasyonu, ücretler, çalışma ortamı ve koşulları, işte kullanılan 

teknoloji, endüstriyel ilişkiler, kararlara katılım, iş doyumu ve 

motivasyon, istihdam güvencesi, sosyal adalet, sosyal güvenlik, 

demografik yapı ve sürekli eğitim olarak ifade edilmektedir. Çalışma 

yaşamının kalitesi, iyi bir gözetim, iyi çalışma koşulları, tatmin edici 

ücret, sosyal haklar, rekabetçi ödüllendirme sistemi ve önerilerin 

dikkate alınması anlamına gelmektedir. Bu yolla çalışanların iş 

tatminleri artırılabilmektedir185. 

Günümüzde çalışma yaşamında etkinlik ve verimlilik arayışlarının 

odağına kültürlerarası iletişim konusunun girmesi kaçınılmazdır. 

Küreselleşme, iletişim ve ulaşım teknolojilerindeki gelişmeler, göç 

ve yerinden edilmeler, kimlik ve kültür tabanlı hareketlerin 

yaygınlaşması gibi nedenle ön plana çıkan kültürel ve kimliksel 

yapılar çalışma yaşamını doğrudan etkileyen faktörlerden birini 

oluşturmaktadır. Yönetsel araştırmalar ve planlamalar çerçevesinde, 

çalışma yaşamındaki verimlilikte iletişimin önemi fark edilmiş 

beraberinde çalışmalar öncelikle örgütsel iletişim üzerinde 

yoğunlaştırılmıştır. Örgütsel iletişim, örgütsel yapının ayrılmaz bir 

öğesi olmasının yanı sıra etkili bir yönetsel araçtır ve tüm yönetsel 

fonksiyonların işleyişinde önemli bir rol üstlenmektedir. Örgütsel 

iletişim, örgütsel amaçları gerçekleştirme amacına yönelik olarak 

örgüt çalışanlarını eşgüdümlemek ve üretime ilişkin düşünce birliği 

yaratmak üzere simgelerin üretimi, iletimi ve yorumudur186. 

1980’lerde örgütsel iletişim alanında etik ve değerlere ilişkin 

araştırmalar önem kazanmış ve örgüt içinde değerlerin inşa edilmesi, 

korunması ve değiştirilmesi süreci örgütsel iletişimin sorumluluğuna 

bırakılmıştır. Örgütsel iletişiminin amaçlarından ve fonksiyonların 

biri kurum içi motivasyonun sağlanması ve arttırılmasıdır. 

Motivasyon, örgütsel verimliliğin en önemli aracıdır. İnsanları 

motive etmenin en etkili yolu ise doğru iletişimdir. Kurum içinde 

 
185“Çalışma Kalitesinin Yükseltilmesi”, https://anahtar.sanayi.gov.tr/tr/news/calisma-

yasaminin-kalitesi/195, Erişim Tarihi; Şubat 2016. 
186Demet Gürüz, Emet Gürel, Yönetim ve Organizasyon, Bireyden Örgüte Fikirden 

Eyleme, Nobel Yayınları, Ankara, 2006, s. 348. 
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ortak bir dil yaratmak, çalışanların kendilerini sağlıklı bir şekilde 

ifade edebilecekleri, birbirlerini anlayabilecekleri bir çalışma ortamı 

sağlamak ve pozitif bir etkileşim ortamı sunmak kurum içi iletişim 

ile edinilmeye çalışılan önemli kazanımlardandır. Elbette ki bu 

kazanımlarla verimlilik arasında doğru orantılı bir ilişki vardır. 

İşletmeler gerek yönetsel, gerekse çalışma ortamı ve ilişkiler 

açısından farklı kültürel kimliklere ve yapılara eğilmek, 

kültürlerarası iletişim ve etkileşim konusunu üretime pozitif katkı 

sağlayacak şekilde ele almak zorunda kalmaktadır. Bu kapsamda 

çeşitli yaklaşımlarla, kültürlerarası farklılıkların nasıl 

yönetilebileceği ve bütünleşme nasıl sağlanabileceğine dair modeller 

oluşturulmaktadır. Örgütkültürünün merkeze alınarak, farklı 

kültürlerin bunun içinde eritilmesi veya farklılıkların zenginlik 

unsuru olarak görülüp, buradan bir kültürel sinerji yaratılması gibi 

yöntemler ön plana çıkmaktadır. Kültürel sinerji, kültürel çeşitliliğin 

etkilerinin yönetimine bir bakış açısıdır ve farklı kültürlerin bir araya 

gelmesiyle oluşmuş organizasyonlarda etkili problem çözümlerine 

imkân sağlar. Sineıjik çözümler, çalışanların ve müşterilerin, 

bireysel olarak etnik kültürlerinin üstüne çıkarak, yeni yönetim ve 

organizasyon formları oluştururlar. Sinerji yaklaşımı, organizasyon 

içindeki kültürel çeşitliliği görerek, farklı kültürlerin hem olumlu, 

hem de olumsuz yönlerini algılayarak birleştirici bir yaklaşım 

benimsemektedir187. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
187Ekrem Ergin Karaismailoğlu, “Kültürel Farklılıklardan Sinerji Yaratmak”, 
https://www.academia.edu/7679969/K%C3%9CLT%C3%9CREL_FARKLILIKLAR

DAN_S%C4%B0NERJ% C4%B0_ YARATMAK, Erişim Tarihi; Şubat 2016. 
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SONUÇ VE ÖNERİLER 

Çalışma yaşamına dair geçmişten günümüze tarihsel süreç içerisinde 

farklı yaklaşım ve modeller ön plana çıkmıştır. Sanayi Devrimi’nin 

ardından tamamen ekonomik bir boyut kazanan çalışma yaşamında 

etkinlik ve verimlilik arayışı çerçevesinde çeşitli yönetim modelleri 

geliştirilmiş, yapısal sorunlar karşısında ise yeni arayışlar gündeme 

gelmiştir. Bu yeni arayışlara kültürlerarası iletişim de dâhil olmak 

zorundadır. Çünkü küreselleşme, uluslararası göç ve yerinden 

edilmelere birlikte ortaya çıkan kültürler karşılaşması, başta siyasal 

ve yönetsel alan olmak üzere, çalışma yaşamını doğrudan 

ilgilendirecek boyutlara ulaşmıştır. Kültürler karşılaşmalarının, etkili 

ve verimli bir kültürlerarası iletişim yaklaşımı çerçevesinde ele 

alınması, yönetsel planlamalardan, örgütsel iletişime, çalışanlar arası 

ilişkilerden kurumsal aidiyet veya bağlılığa kadar birçok alanda 

olumlu etkisini gösterecektir. Etkin ve verimli kültürlerarası 

iletişimin sağlanmaması durumunda ise çalışma yaşamında 

performans ve motivasyon düşüklüğü, stres, yalnızlaşma, takım veya 

ekip çalışmaları oluşturamama, gerilim, çatışma vb. durumlar 

sözkonusu olabilmektedir. 

Sonuç olarak, günümüz dünyasında etkinlik ve verimlilik için 

çalışma yaşamında kültürlerarası iletişim kaçınılmazdır. Bunun için 

de öncelikle yönetsel veya siyasal alanın kültürel çeşitlilik ve 

çoğulculuk ekseninde yeniden yapılandırılması, kültürel kimliklerin 

varlıklarını koruyacak, geliştirecek ve zenginleştirecek ortamların 

oluşturulması gerekmektedir. Bu politikaların izdüşümünün çalışma 

alanlarına yansıması ve etkin kültürlerarası iletişim zeminini 

oluşturması kaçınılmazdır. Çalışma yaşamında etkin kültürlerarası 

iletişim için kültürel farklılıklara yönelik önyargı, kalıp yargı ve 

etnomerkezci yaklaşımların engellenmesi, etkin iletişim 

becerilerinin sağlanması ve kültürlerarası iletişim yeterliğinin 

oluşturulmasına yönelik düzenlemeler de yapılmalıdır. Kültürel 

yapıların veya kimliklerin farkında olmak, farklılıkları kabul etmek, 

saygı duymak ve duyarlı olmak etkin iletişim için öncelikli 

aşamalardır. Bunun için de çalışma alanlarında farklı kimliksel veya 

kültürel aidiyetleri bulunanlara kendi kimliklerini ve kültürlerini 

yansıtabileceğiolanakların sağlanması, tanıma, anlama ve farkındalık 

için önceliklidir. Bilişsel, duyusal ve davranışsal yeterliğin 

sağlandığı etkin kültürlerarası iletişim sürecine müzakere, çatışma 
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yönetimi, ekip çalışması, empatik dinleme ve aktif geri bildirim de 

eklendiğinde, çalışma ortamlarında gerilim ve çatışmanın oranının 

veya etkisinin azalması mümkün olacaktır. 
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YENİ KAPİTALİZMLE DEĞİŞEN ÇALIŞMA VE EV 

ORTAMINA ETNOGRAFİK YAKLAŞIM 

Öğr. Gör. Leyla BEKTAŞ 

Özet 

Neoliberal politikaların işi esnekleştirmesinin bir sonucu olarak 

yaşam alanı olmanın ötesine geçerek aynı zamanda iyi bir iş ortamı, 

statü göstergesi ya da gösteriş kaynağı haline gelebilen konut, yeni 

kapitalizmin etkilerinden ilk elde nasibini alanlardandır. 2000'ler 

sonrası İstanbul'unda inşa edilen rezidans tipi yüksek binalarda 

yaşayan insanların, konutlarıyla çalışma ortamları arasındaki 

ilişkinin incelendiği bu çalışma, etnografik yöntemin olanaklarıyla, 

evin aldığı farklı anlamların izini sürer. İstanbul'un farklı yüksek 

binalarında yaşayan insanlarla evlerinde yapılan derinlemesine 

görüşmelere dayanan araştırma, konutun belirlenmesinde ve 

düzenlenmesinde çalışma koşullarını merkezi bir konuma 

yerleştirenlerin ev ortamı, komşuları ve bina yönetimiyle kurduğu 

ilişkiye odaklanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: neoliberalizm, çalışma ortamı, ev, etnografi 

AN ETHNOGRAPHIC APPROACH TO WORK AND HOME 

ENVIRONMENT CHANGING WITH NEW CAPITALISM 

Abstract 

Home, which can be a source of showing off and a symbol of status 

as well as a good working place, has gone beyond being a living 

space as a result of neoliberal policies which has made work more 

flexible and it has got its share from the effect of new capitalism. 

This research analyses the relationship between the workplace and 

the home for people who live in high residential buildings which 

were built after the 2000s and tracks down the different meanings of 

home by an ethnographic approach. The research is based on in-

depth interviews that were done in the homes of people who live in 

different high buildings of Istanbul. It focuses on the home 

environment of people who prioritize working conditions to 

determine the housing location, organizing the home, and their 
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relationship with their neighbors and the management of the 

building. 

Keywords: neoliberalism, work environment, home, erhnography 

Giriş 

Bugün sosyal bilimler alanında söze başlamanın ilk durağı haline 

gelen neoliberalizm kavramı, Ulf Hannerz'in (2007, s. 2) belirttiği 

gibi, birkaç on yıldır düşünce ve pratiklerin kurulmasında etkisi göz 

ardı edilemeyecek boyutlara ulaşmış, yaşamımızı pek çok yönden 

çevrelemiştir. Genelleşmiş bir rekabet evreninde yaşamayı emreden, 

toplumsal ilişkileri piyasaya göre düzenleyen neoliberalizm, “çağdaş 

kapitalizmin aklı” olarak karşımıza çıkarken (Dardot ve Laval, 2012, 

s. 1-2), hissetme, düşünme, eylemde bulunma biçimlerimizi de 

belirler hale gelmiştir. 

İktisadi ve ideolojik yönleriyle küreselleşmenin bir parçası olarak 

okumanın mümkün olduğu neoliberalizm (Öncü, 2010; Öktem, 

2006), olmuş bitmiş bir dönem değil, sosyal ve mekânsal dönüşüme 

işaret eden bir süreçtir (Brenner ve Theodore, 2005, s. 101). 

Neoliberal politikalar, kentsel bölgedeki siyasi, ekonomik, yönetişim 

ve sosyal mücadeleyi bir bütün olarak yeniden oluştururken (s. 104), 

kentsel mekâna da müdahale eder. Sermayenin birikim süreçlerinin 

girdiği krizler, teşvik edilen kentleşmeyle telafi edilmeye çalışılır. 

Kentselliği, toplumsal artığın coğrafi yoğunlaşması olarak ele alan 

David Harvey (2009, s. 216), bu özelliğinden dolayı kapitalizmin 

girdiği krizlerin aşılmasında kente merkezi bir rol biçer. Sermaye, 

kriz dönemlerinde, ikincil döngüler olarak adlandırılan yapılı 

çevreye (konut, işyerleri gibi) yönelerek (Harvey, 2010), ihtiyaç 

yaratılması ve fiili talebin sürdürülebilmesi için kentleşmeyi teşvik 

eder (Harvey, 2009, s. 281). Mekân üzerinde ciddi baskılar yaratan 

ve yerleşim bölgelerinin zorunlu yer değiştirmesine, kamusal 

mekânların ortadan kalkmasına sebep olabilen bu tür projeler,188 kent 

mekânında büyük ölçekli dönüşümleri tetikler. Turizm merkezleri, iş 

 
188Söz konusu mekândan elde edilecek rant olduğunda kentteki büyük kamusal 
mekânlar, sermaye akışına ket vuran, “köhne, izbe, güvenliksiz, kirli bölgeler” olarak 

kodlanır (Şentürk, 2016, s. 167). Suç oranlarının yüksekliği, güvenliksizliği öne 

sürülerek stigmatize edilen mekânın, öncelikle söylemler düzeyinde içi boşaltılır, 
sahip olduğu anlam elinden alınır; ardından da mekâna fiziksel olarak müdahale süreci 

başlar. 
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alanları, kapalı/korunaklı konutlar ve alışveriş merkezleri gibi 

neoliberal kentleşme mekânları, sermaye birikim ilişkilerini yeniden 

üretmekle yetinmez; kentsel politikaların önceliklerinin yeniden 

tanımlanmasında da rol oynarlar (Penpecioğlu, 2013, s. 97). 

Sermayenin görünür/seyirlik kılındığı (turizm merkezleri, yüksek 

rezidanslar), hareket ettiği/ akış kazandığı (alışveriş merkezleri), 

taşındığı (büyük otoyol ve havalimanı projeleri) ve korunaklı 

çeperler (kapalı siteler) içerisinde muhafaza edildiği bu süreçte, 

kentsel ilişkilerin yeniden üretildiğini de göz önünde bulundurmak 

gerekir.  

Kapitalizmin yeni bir safhasının yaşandığı bu dönemde kentsel 

mekânlarla ilişkili toplumsal pratikler ve ekonomik faaliyetlere 

odaklanan bu araştırma, çalışma hayatı ve emek süreçlerinin kentin 

mekânsal örgüsüyle ilişkisine ve evin değişen yapısına 

değinebilmeyi amaçlar. Metin, Ekim 2013 – Mart 2014 döneminde 

yedi kişiyle yapılan derinlemesine görüşmelere dayanmaktadır. 

Görüşmecilere cinsiyetlerine uygun olarak takma isimler verilmiştir. 

Nitel yöntemin sınırları içerisinde hareket eden çalışma etnografik 

vurguludur. Çalışmada, yönteme değinildikten sonra kentin 

yapısındaki dönüşümün çalışma ortamı ve eve yüklenen anlamlar 

üzerindeki etkisine görüşmecilerin anlatı ve deneyimleriyle yer 

verilmektedir. 

Yöntem 

Etnografik alan çalışması, insan topluluklarının gündelik yaşam 

alanları içerisinde ele alınması, belirli bir sosyal düzene dahil olan 

araştırmacının bu düzende yaşayan insanları tanımaya çalışması, 

gündelik rutine dahil olarak buradaki insanlarla birebir ilişki 

geliştirmesi, gözlemler yapması ve gözleyip öğrendiklerini 

sistematik ve düzenli bir biçimde kaydetmesine dayanır (Emerson, 

Fretz ve Shaw, 2008, s. 1).  Clifford Geertz'in (2010, s. 20) 

ifadesiyle, “ilişkiler kurmak, bilgi sağlayacak kişileri seçmek, ... bir 

günlük tutmak” yoluyla gerçekleştirilir. Bir araştırmada etnografik 

yöntemi kullanmak, araştırmacının, insanların hayatlarında kendileri 

için anlamlı olanlara kendi ifadeleriyle erişmesine, büyük oranda 

kültürel olarak belirlenen insan davranışlarının fotoğrafını çekmesine 

olanak sağlar (Machin, 2002, s. 1).  
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Araştırmada yerelin perspektifini ortaya çıkarıcı bir teknik olarak 

katılımlı gözlem kullanılmış; sosyal olgular, içerisinde geliştiği 

sosyal koşullar içerisinde, gündelik hayatın akışında ele alınmıştır 

(Kümbetoğlu, 2008, s. 127). Çalışma kapsamında görüşülen kişilere 

kartopu örneklem yöntemiyle erişilmiştir. Ulaşılması zor gruplar için 

tercih edilen kartopu örneklem (Atkinson ve Flint, 2001), kaynak 

kişilerden görüşülecek diğer kişilere ulaşılması yoluyla gerçekleşir 

(Kümbetoğlu, 2008, s. 99). Görüşmeler, görüşülen kişilerin evlerinde 

yapılmış, böylece görüşmecilerin ev ortamıyla kurdukları ilişki, 

evlerini çalışma ortamına dönüştürme şekilleri yerinde gözlenmiştir. 

Yaşları 28 ila 49 arasında değişen görüşmecileri, statüleri ve 

yaşadıkları binalardan hareketle orta ve orta-üst sınıfa dahil etmek 

mümkündür. Çalışmada, saha notları, video ve ses kayıtlarından 

yararlanılmıştır. Görüşmecilere cinsiyetlerine uygun olarak takma 

isimler verilmiştir.  

Yeni Kapitalizmle Değişen Kent Mekânı 

Yeni kapitalizm ya da yeni ekonomiyi, küreselleşme ve 

neoliberalleşme gibi akımlarla beraber düşünmek gerekir (Baydar, 

2012). Neoliberal küresel politikaların yapısını incelemek, yeni 

kapitalizmin tezahürlerini anlayabilmek için önemli ipuçları taşır. 

Neoliberal küresel politikalar, ekonomileri ve toplumları birbirine 

daha bağımlı kılarak bütünleştirir. Bir yandan da küreselden yerele 

tüm düzlemlerde eşitsizliğe dayalı ayrışmaları pekiştirir 

(Nederveen’den aktaran Geniş, 2007, s. 69). Bu yüzden, böyle bir 

dönemde mekânsal ayrışma dinamiklerine göz atmak, mekân 

üzerinde yürütülen pazarlıkların, kentsel dönüşüm ve mutenalaştırma 

hareketlerinin ardını anlamaya yardımcı olacaktır. Bu ayrışma 

dinamiklerini incelemek, varsıl-yoksul kutuplaşmasını ve bu 

kutuplaşmanın ardındaki yapısal süreçleri, toplumdaki eşitsizlik ve 

katmanlaşma pratiklerini analiz etmeye olanak sağlar (Ümit Atılgan, 

2014, s. 75). Ancak Şerife Geniş’in (2007, s. 78) belirttiği gibi, 

mekânsal ayrışmayı, yalnızca sosyoekonomik eşitsizliklerin artması 

ve üst sınıfların değişen yaşam tarzı ve mekân kullanımındaki 

farklılaşma üzerinden değerlendirmek yeterli değildir; aktörler, 

kurumlar ve söylemler aracılığıyla gerçekleştirilen mekânın 

organizasyonunu bütünlüklü bir şekilde ele almak gerekir.  



297 

 

Bu doğrultuda, İstanbul’da mekânsal ayrışmanın izini sürebilmek 

için 1980 sonrası döneme bakmak gerekir. Ayfer Bartu Candan ve 

Biray Kolluoğlu (2010, s. 53), İstanbul’da son dönemlerde yaşanan 

dönüşümleri, hizmet ve finans sektörlerinin ağırlığının artması, 

özellikle 1990’lardan itibaren sayıları önemli ölçüde yükselişe geçen 

kapalı yerleşmelerin inşası ve 1950’lerden bu yana göçle gelenlerin 

kente içerilmesini sağlayan enformel toplumsal mekanizmalardan 

biri olan gecekondu bölgelerinin “hem ismen hem de cismen” 

geçirdiği dönüşüm üzerinden okur. Bu dönüşümler, 1980 sonrasında 

farklılaşma dinamiklerini hızlandırarak orta ve üst gelir 

gruplarındaki ayrışmanın belirgin bir hal almasını, bu kesimlerin 

kentteki yaşam mekânları üzerinde de belirleyici olmasını sağlar 

(Işık ve Pınarcıoğlu, 2015, s. 131). Çağlar Keyder’in (2009, s. 233), 

“İstanbul gibi, farklı toplumsal statüden ve sınıflardan insanların 

aynı konut mekânında iç içe ve bir arada yaşamasına ilişkin anıların 

hâlâ belleklerde olduğu bir kentte, mekânın ayrışması ve bugün kural 

haline gelmiş olan dışlayıcı yerleşim kalıbı, yeni ve sarsıcı bir 

olgudur” saptaması, bu dinamikleri eleştirel bir sorgulamaya 

tutmanın önemine de işaret eder. Mekânın, egemenliğin ve 

egemenlik ilişkilerinin hammaddesi olduğunu (Mbembe’den aktaran 

Yonucu, 2014, s. 96) göz önünde bulundurduğumuzda, bu egemenlik 

ilişkilerinin kodlarını çözebilmek için mekân üzerinde uygulanan 

stratejilerin izini sürmek gerekir.  

Üretim ilişkilerinin dönüşümünde büyük bir etkiye sahip olan kent 

mekânı, toplumsal ilişkileri ifade eder ve bu ilişkileri etkiler 

(Lefebvre, 2013, s. 19). Boş bir kutu olarak ele alamayacağımız kent 

mekânı, çeşitli anlamlar ve ideolojilerle yüklüdür (Çavuşoğlu, 2014, 

s. 72). Mekân üzerinde uygulanan politikaların önemli toplumsal 

sonuçları vardır ve bugün yaşadığımız koşulların belirlenmesinde bir 

düzenleme aracı olarak karşımıza çıkar (s. 101). Kent mekânına 

uygulanan neoliberal kent politikaları, ekonomik büyümenin pazar-

odaklı gerçekleşmesini amaçlarken, kenti de tüketim pratiklerinin 

sahnesi haline getirir (Aksoy, 2014, s. 26).  
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Kent mekânının dönüşümünde üretim biçimindeki değişimlerin payı 

büyüktür. Neoliberal politikaların yürürlüğe girmesiyle (özellikle 

1980 sonrasında) yükselişe geçen finans, sigortacılık, danışmanlık, 

emlak, medya gibi sektörler, kariyer odaklı çalışan, kültür üzerinden 

kurduğu “yaşam tarzı”nı kentteki etkinlikleri tüketerek sürdürme 

arzusunda bulan “yeni orta sınıf”ın ortaya çıkmasını beraberinde 

getirirken (Erman, 2016, s. 26), bu sınıf  

 

kenti (kolektif olmaktan uzak) bireysel çıkarları doğrultusunda 

şekillendirir. Sahip oldukları ekonomik ve kültürel sermaye 

aracılığıyla kent üzerinde talep ettikleri yerde yaşayabilmelerinin 

önündeki engelleri hızla kaldıran bu kesim, (yıllardır) kent 

merkezinde yaşayanların kentin periferisine 

nakledilmesinin/sürülmesinin de aktörleridir. Harvey’nin 

neoliberalizmin bireyci ahlakı olarak ifade ettiği bu durum, kent 

kimliği, yurttaşlık, hemşerilik, aidiyet ve tutarlı kentsel politika 

ideallerinin çöküşü anlamına gelir (2013, s. 58). Kentte ikamet etme, 
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kentle ilişkilenme hali, ekonomik sermayeye sahiplik üzerinden 

kurulur.   

Evin Yeni Anlamları 

Yüksek gelir grubunun, kentin merkezinde, hizmet sektörünün 

yoğunlaştığı iş alanlarının yakınında ikamet etmeye başlaması, 

mekânın ve zamanın yeni kullanımını; gelirin yeni dağıtım biçimini 

beraberinde getirir. Kent içerisinde kurulan yeni hiyerarşide bu 

bölgelerde üretim faaliyetlerini gerçekleştirenler ve mavi yakalı eski 

sakinler kentin çeperlerine itilir (Zukin, 1987, s. 138). Sermayeyi 

elinde bulunduran kesim için ise ev eskisinden daha farklı özelliklere 

sahip olması gereken bir yer haline gelir:  

Çok fazla eşya alınmaması, ankastre olması da benim için 

önemliydi. Hepsi vardı eşyaların. Arabam var ve park 

yeriyle ilgili hep bir sıkıntı oluyordu İstanbul’da. 

Dolayısıyla park yerinin olması önemli bir şeydi. Güvenlik 

falan rahat. Bir şekilde sürekli teknik servisi var buranın. 

Bir şey bozulduğunda ya da bir şeye ihtiyacın olduğunda 24 

saat teknik servis yardımı alabiliyorsun. ... Bizim çalışma 

saatlerimiz çok düzensiz. Ben de görüntü yönetmenliği 

yapıyorum. Dolayısıyla hani bazen bütün gün evde 

olabilirsin bazen üç gün eve hiç gelmeyebilirsin. Bir şey 

gelmesi gerekiyor mesela koltuk almışsındır. Teslim 

etmeleri gerekiyordur. Aşağıya, güvenliğe haber verseniz 

onlar çıkarabiliyorlar. Bir de .. yeni bir eve tek başına 

çıktığında elektrik bağlatma, su bağlatma, internet bağlatma 

gibi şeyleri burada yaşamıyorsun. Bütün o hizmetleri 

binadan alıyorsun. O güzel bir şey. ... yeni eve çıkayım ama 

çok da fazla şeyle uğraşmayayım istiyordum (Burak, Polat 

Residence).  

Rezidansların mantığı nedir? Benim için çok avantajlı. 

Bekâr olduğum için özelliklerinden faydalanabiliyorsunuz. 

Normal sitelerde olmuyor. Ekstra özellikleri var. [Mesela] 

kuru temizleme hizmetlerinden faydalanma... Bekârların 

yaşadığı sıkıntılar da bunlar zaten. Bunların hepsini bir 

arada veriyor olması tabii ki tercih sebebi (Volkan, Sarissa 

İstanbul).  
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Reklam yönetmeniyim ben. Çalıştığım insanlara yakın. İş 

merkezleri hep buralarda. Aslında çok oturulacak bir yer 

değil. Çok rezidental bir yer değil burası. Daha fazla iş. 

Ama o da hoşuma gidiyor. Mesela burada hiçbir komşuyu 

tanımıyorum. Katta kimseyi görmedim şimdiye kadar. Üç 

dört kez karşılaşmışımdır. Kimse kimseye takılmıyor. Yalnız 

gibiyiz. … Yalnızlık ve anonim olma durumu. Kimse 

kimseye bakmıyor, kimse kimseyle ilgilenmiyor (İsmail, 

Levent Loft).  

Komşuluk ilişkilerinin belli bir seviyede tutulduğu, yaşayanlar için 

bazı hizmet ve olanakları kendiliğinden (ve elbette belli bir ücret 

karşılığında) sağlaması gereken bir yer haline gelen ev ortamı, kimi 

zaman da yalnız kalabilmeye fırsat verdiği oranda önem 

kazanmaktadır. Çalışma ortamına yakınlığına dikkat edilen ya da 

çalışma ortamının kendisi haline gelebilen evin, en önemli özelliği 

lokasyonu olmaktadır. Ardından site/rezidans yönetiminin sağladığı 

hizmetler değerlendirilmekte, örneğin resepsiyon hizmetinin varlığı, 

yanı sıra terzi, kuru temizleme, yemek ve alışveriş mekânlarını 

bünyesinde barındırması da dikkat edilen unsurlar arasında yer 

almaktadır. 

Ev, aynı zamanda yaşayanların kimlik inşa edebileceği ve bu kimliği 

teşhir edebileceği, sosyal statüsünü sergileyip, toplumsal ve 

ekonomik gücünü gösterebileceği (Ayşe Öncü'den aktaran Çağlayan 

ve Şahin, 2016, s. 98) bir araç haline gelir. Görüşmecilerden Metin'in 

(Andromeda Residence) evle sosyal statü arasında kurduğu bağlantı, 

aşağıda yer alan cümlelerinde somutluk kazanır: 

... ama buranın kendisi bir sosyal statü ifade ediyor. Neden? 

Aşağıda gece kulübü var. Bütün Masserati’leri, Porche’leri, 

BMW’leri cuma ve cumartesileri burada görüyorsunuz. 

Lavazzia’nın orada otururken ben dinliyorum çünkü. 

İnsanlar buraya gelmenin, burada oturmanın bir sosyal statü 

olduğunu düşünüyorlar. Çünkü en lüks arabalar 

İstanbul’da... burada dört-beş tane Masserati var, dört-beş 

tane Porche var, Bentley var. Bunları bir arada 

görebileceğiniz ender yerlerden bir tanesi. Ya Bebek’te 

görürsünüz ya burada görürsünüz.  

Evini aynı zamanda işyeri olarak da kullanan saç ekim uzmanı Seda 
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(Maritza Residence) ise, ev seçimi sırasında muhitin ve binanın 

müşterilerin nazarında yaratacağı intibaı göz önünde bulundurur:  

İş için önceliğim hep ilk etapda güven ve görüntü. O yüzden 

de ben hastayı buraya değil de Kayışdağı’nda 

Küçükbakkalköy’de bir yere çağırsam burada yaptığım 

etkiyi-intibayı bırakamam. [Bulunduğunuz mekânı] bir 

ceket gibi düşünün. Nasıl ki bir ceket faktörü vardır. Ceket 

giyerseniz daha fazla ciddiye alınırsınız, aynı şekilde. 

[Burayı] da benim ceketim olarak düşünün.  

Zaman ve mekânın bir parçası olmaktan uzaklaşan ve evrensel bir 

doğruya dönüşen ev (Öncü, 2005, s. 92), sahip olduğu ya da 

kendisine atfedilen özelliklerle yeni formlara kavuşturulur:  

Burayı tarif ederken hiç zorlanmıyorum ben mesela. 

Kulenin olduğu, ortası birleşen bina diyorum. İkon’u 

anlatırken Medical Park’ın karşısı dersin. Burası için ortası 

birleşen ikiz kuleler diyoruz. Binanın farklı bir tasarımı 

olması. ... Binanın kendisi de bir heybetli duruyor. Yoldan 

geçerken fark ediyorsunuz (Tarık, UpHill Towers). 

  

Evin, kapitalizmle kurduğu göbekten bağ, ona çoklu anlamlar 

kazandırır. Toplumsal işlerin yeniden üretiminde bir aracı olmanın 
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yanı sıra bir barınak, tüketim malı ve yatırım aracıdır. Yanı sıra, 

kentsel çevrenin oluşturulmasında rol oynayan kültürel bir yapıdır 

(Tekeli, 2010, s. 97). Toplumsal tabakalaşmada üst sırada yer alanlar, 

güvenlik gerekçesiyle yerleştikleri kapalı sitelerde, sahip oldukları 

ayrıcalıkları mekânsal anlamda pekiştirir (Tekeli, 2011, s. 217). 

Güvenlik, özelleştirilmiş hizmetler, bakımlı bir çevre, teknolojinin 

sağladığı kolaylıklar doğrultusunda yükselen bir değer olarak 

sunulan bu tür evler, aynı zamanda ayrıştırıcı bir kimliğin inşasında 

da önem taşır. Evini ofis olarak da kullanan saç ekim uzmanı 

Serkan'ın evi prestij unsuru olarak ele alan sözleri bu duruma örnek 

niteliğindedir:  

Prestiji iyiydi. Her misafirimi burada ağırlayabiliyorum. 

Dünyanın her tarafından insan geliyor bana. Bugün örneğin 

dünyanın en iyi vücut geliştirme şampiyonu geldi buraya. 

Adam şuraya oturdu ve dışarıyı seyretti abartmıyorum bir 

saat boyunca. Onlarca fotoğraf çekti. Bu adamlar maddi 

güçleri çok yüksek insanlar. Burada Sarayburnu’nu görüyor. 

Uphill Towers’ın o dönem çok iyi reklamı yapıldı. ... Şu 

otobandan gelip giderken buraya hep bakardım. Çok 

hoşuma giderdi. Kısmet oldu ve tuttum tesadüfen. 

Öncesinde Bağdat Caddesi’ndeydim. Çok prestijli gibi 

görünüyor Cadde ama tabii bina yapıları filan böyle yeni 

olmadığı için insanların girişleri filan kötü. Burada en 

azından bir güvenlik var. Kimliğini alıyor senin. Hani daha 

ciddi gösteriyor.  

Merkez ve evin güvenlikli olması … en önemli özellikleri. 

Bu da prestij kaynağı. Zaten eşim de bunun için burada 

oturmak istiyordu. Prestij kaynağı olmasını şöyle 

söyleyeyim: Lokasyon! (Neslihan, MetroCity) 

Kamuya kapalı alanlarda tüketim sembollerinde gözlenen 

“ayrıcalıklı ve seçkin kimlikler” (Kurtuluş, 2005, s. 169) inşa 

edilirken eve büyük anlam ve misyonlar yüklenir. Alt kentler başta 

olmak üzere kentin merkez bölgelerine de peyderpey inşa edilen 

kapalı lüks yerleşmelerde, orta sınıfların kapıldığı “serbest piyasa 

popülizmi”nin payı yüksektir (Harvey, 2010, s. 96). Çoğu zaman 

içerisinde alışveriş merkezi, spor salonu, park ve kreşin de 

bulunduğu bu yerleşmeler, kamusallığı da özel alan içerisine kapatır. 
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Bu durumda “[k]amusal alanda yaratamadığımız biz'in eksikliği, özel 

alan içerisinde inşa ettiğimiz ben'e daha sıkı sarılmamıza sebep 

olurken, ben'i tatmin edebilmek için attığımız adımlar, her birimizi 

… [kentimizden], bizi birbirimizden daha da koparıp kendimize ait 

(olduğu yanılsamasındaki) yerlere” daha çok hapseder (Bektaş, 

2015). Richard Sennett bu durumu, esnek kapitalizmin getirdiği 

güvencesizlik tehdidiyle bir özsavunma biçimi olarak beliren “biz” 

deme ihtiyacı üzerinden okur (aktaran Şen, 2012, s. 119). Hayat 

anlatısının temeline kendini anlamayı yerleştiren ve bireyin 

yükselişine övgü düzen modern dönem insanının, “toplumsal 

ilişkileri ihmal etme pahasına kişisel ilişkilere saplanıp kal[ması]” 

(Dardot ve Laval, 2012, s. 17), onu, kendi dışında gelişen kişidışı 

dünyayı yok saymaya ve bu dünyayı anlamsız bulmaya yöneltir. 

Kişisel olmayan meselelere karşı heyecanını yitiren, ancak meseleyi 

kendine temas eder kıldığında anlamlandırabilen modern birey (s. 

20), bugünün kamusal alanını değersizleştiren ilk adımları atmaya 

başlar. Birey kendi üzerinde çalışmaya, kendi yaşamının aktörü 

olmaya şartlandırılır (s. 372-376). Piyasaya hâkim olan kavram ve 

anlayışın gündelik hayatın her alanına saçılmaya başladığı bu 

dönemde, özel hayat, çalışma hayatının güdümüne girmeye, iş ve iş-

dışı iç içe geçmeye başlar. Yaşanılan eve karar verirken, iş hayatının 

dayatmaları belirleyici olur. Öyle ki, yaşadığı yeri nasıl seçtiği 

sorulduğunda Seda şu yanıtı verir:  

[Yaşadığım/çalıştığım yerin] iş gereği hep yüksek olması 

gerekti. Yoksa bana deseniz ki hayal ettiğiniz yaşam tarzı 

nedir, diye... Kesinlikle bir rezidans değil. Ama işim gereği 

böyle bir yerde yaşamak zorundayım. Yaptığımız iş gereği 

estetik ihtiyacı olan insanlara hitap ediyoruz. Bu yüzden de 

bulunduğumuz ortamın da, yaşantı tarzımızın da insanlara 

örnek olması gerekiyor. İnsanlar buna da dikkat ediyor. Ofis 

adresi olarak verdiğiniz yer bile bunun için önemli. Diyelim 

ki Kayışdağı (Bu bölge genellikle ekonomik durumu düşük 

olanların yaşadığı, altyapı sorunları yüksek olan ve şehrin 

merkez bölgelerinden ulaşımın da zor olduğu bir yer) 

demek yerine Ataşehir’de ofisim var demek benim için 1-0 

önde olmak demek. Bu yüzden iş gereği böyle hitap etmek 

zorundayız insanlara.  
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RADYASYON ONKOLOJİSİNDE ÇALIŞAN  SAĞLIK 

PERSONELİNİN RADYASYONDAN KORUNMAYA 

YÖNELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ AÇISINDAN BİLGİ 

VE DAVRANIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

RADYASYON ONKOLOJİSİNDE ÇALIŞAN SAĞLIK PERSONELİNİN 

RADYASYONDAN KORUNMAYA YÖNELİK İŞ SAĞLIĞI 

VE GÜVENLİĞİ AÇISINDAN 

BİLGİ VE DAVRANIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Arda KEBAPÇI, Sevda Pınar MEHEL TUTUK, Gülay YILDIRIM

İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu, İstanbul

Kanser, dünya genelinde giderek artan ciddi bir sağlık

problemidir. Sağlık probleminin tedavisinde kullanılan

en önemli yöntemlerden biri de radyoterapidir.

Radyoterapi uygulaması; radyasyon onkolojisi

uzmanları, medikal fizik uzmanları, radyoterapi

teknikerleri ve özel eğitimli hemşirelerle yapılan bir ekip

çalışmasıdır. Bu alanda çalışan sağlık personeli gerekli

korunma önlemlerini yeterince almadıkları

takdirde, çalışan güvenliği açısından risk oluşturmakta

ve radyasyona maruz kalmaktadırlar. Bu çalışmanın

amacı; kanserli hastaların radyoterapi tedavi süreçlerinde

çalışan sağlık personelinin radyasyon ve radyasyondan

korunmaya yönelik iş sağlığı ve güvenliği açısından

bilgilerini araştırmak, çalışanların davranışlarını ve

farkındalıklarını arttırmaktır.

GİRİŞ

GEREÇ VE YÖNTEM

BULGULAR

Tablo1: Sağlık Çalışanlarının Demografik Özellikleri (N=70)

İSTANBUL  ŞİŞLİ

MESLEK YÜKSEKOKULU

Çalışma, İstanbul’da üniversite hastanesi, eğitim ve

araştırma hastaneleri ve özel hastanede 11-20 Nisan 2016

tarihleri arasında gerçekleştirildi. Tanımlayıcı tipteki

çalışma; radyasyon onkolojisi bölümünde çalışan uzman

hekim, asistan hekim, tekniker, hemşire ve medikal

fizikçi olmak üzere toplam 70 sağlık personeline gönüllü

onamları alınarak yapıldı. Veriler, anket formu

kullanılarak toplandı. Anket formu; demografik

özellikleri, radyasyon, radyasyondan korunma ve

radyasyon güvenliği bilgilerini kapsayan 30 çoktan

seçmeli sorulardan oluşmaktadır. Çalışmadan elde edilen

veriler kişisel bilgisayar üzerinde SPSS 22 programına

kaydedilerek analiz edildi. İstatistiksel hesaplamalarda

yüzdelik ve chi-square testi kullanıldı.

Radyasyon ve Radyasyondan Korunma

ile İlgili Sorular

Evet

n (%)

Hayır

n (%)

Bilmiyorum

n (%)

Radyasyonun canlılara zararı var mıdır? 69 (98.6) 0 1 (1.4)

Miktar zararın derecesini değiştirir mi? 68 (97.1) 0 2 (2.9)

Zarar maruziyet süresine bağlı mıdır? 66 (94.3) 2 (2.8) 2 (2.9)

Radyasyonun yan etkisi var mı? 62 (88,6) 4 (5.7) 4 (5.7)

Radyasyonun lokal ya da genel

uygulanması önemli midir?

58 (82,9) 3 (4.2) 9 (12.9)

Radyasyon Güvenliği ile İlgili Sorular

Radyasyon alanlarına giriş çıkışlar

yapılırken dikkat etmek gerekli mi?
70 (100) - -

Hastalara tedavi öncesi bilgi veriliyor mu? 65 (92.9) 4 (5,7) 1 (1.4)

Radyasyona maruziyeti önlemek için

önlemler alınıyor mu?
69 (98.6) 1 (1,4) 0

Radyasyon çalışanların haklarını biliyor

musunuz?
60 (85.7) 10(14.3) 0

Çalıştığınız kurumda alınan radyasyon

güvenliği önlemleri yeterli mi?
48 (68.6) 15 (21.4) 7 (10)

Çalıştığınız ortamda radyasyon güvenliği

adına havalandırma sistemi etkin çalışıyor

mu?

48 (68.6) 13(18.5) 9(12,9)

Çalıştığınız ortamda radyasyon tehlike

uyarı işareti var mı?
69 (98.6) 1 (1.4) -

Radyasyondan korunmada kullanılan

kişisel koruyucu ekipmanlar hakkında

bilginiz var mı?

64 (91,4) 6 (8.6) -

Radyasyondan korunmada kişisel koruyucu

ekipmanlar kullanılmalı mı?
67 (95.7) 2 (2.9) 1 (1.4)

Çalışma ortamında radyasyondan

korunmada kişisel koruyucu ekipman

temininde zorluk yaşıyor musunuz?

24 (34.3) 42 (60) 4 (5.7)

Çalıştığınız ortamda radyasyon güvenliği

adına ekipmanların kalibrasyon ve kontrol

işlemleri düzenli yapılıyor mu?

57 (81.4) 6 (8.6) 7 (10)

Tablo 2. Sağlık Çalışanlarının Radyasyon, Radyasyondan Korunma ve

Radyasyon Güvenliği Bilgileri (N=70)
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Şekil 3: Sağlık Personelinin Kurumdaki Görevlerine Göre Radyasyon

Kazası Geçirme Durumlarının Karşılaştırılması ***(p<0.001).

Demografik Özellikler n %

Cinsiyet
Kadın

Erkek

34

36

48,6

51,4

Yaş

20-29

30-39

40 yaş üstü

16

29

25

22.8

41.5

35.7

Kurumdaki Görev

Uzman hekim

Asistan hekim

Tekniker

Hemşire

Medikal fizikçi

7

1

41

8

13

10

1.4

58.6

11.4

18.6

Eğitim Durumu

Doktora

Yüksek lisans

Lisans

Ön Lisans

Lise

11

11

20

26

2

15.7

15.7

28.6

37.1

2.9

Mesleki Tecrübe

1 yıldan az

1-5 yıl

6-10 yıl

10 yıl üstü

3

12

17

38

4.3

17.1

24.3

54.3

Günlük Çalışma

Saati

5 saat

8 saat

8 saatten çok

6

59

5

8.6

84.3

7.1

Son Üç Yıldaki İş

Yükü

Aynı

Azaldı

Arttı

Bilmiyorum

22

8

37

3

31.4

11.4

52.9

4.3

Mesleki Eğitim

Alma Durumu

Evet

Hayır

42

28

60

40

TOPLAM 70 100

Sağlık personelinin % 51.4’ü erkek, %58.6’sı tekniker,

% 37, 1’i ön lisans mezunu ve % 54, 3’ü on yıl üstü

mesleki tecrübeye sahiptir (Tablo 1).

Sağlık personelinin radyasyon, radyasyondan korunma ve radyasyon

güvenliği ile ilgili sorulara verdikleri cevaplar Tablo 2’de gösterildi.
Radyoterapi teknikerlerinin diğer çalışanlara göre daha fazla

oranlarda radyasyon kazası geçirdiği ve elde edilen değerler

arasındaki farkların istatistiksel olarak anlamlı olduğu tespit

edildi (p<0.001) (Şekil 3).
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Radyoterapi teknikeri ve hemşirelerin diğer çalışanlara göre

çalıştığı kurumun radyasyon güvenliği önlemlerinin yeterli

olmadığını ifade ettikleri saptandı (p<0.01) (Şekil 4). Aynı

zamanda radyoterapi teknikerleri diğer çalışanlara göre

radyasyon güvenliği adına ekipmanların kalibrasyon ve

kontrol işlemlerinin düzenli yapılmadığını ifade ettikleri tespit

edildi (p<0.05).

Radyasyon kazası 
geçirenler 

9%

Radyasyon kazası 
geçirmeyenler

91%

Sağlık personelinin % 94.3’nün dozimetri kullandığı ve %9 ‘nun

radyasyon kazası geçirdiği tespit edildi (Şekil 1, Şekil 2).

**

Şekil 4: Sağlık Personelinin Kurumdaki Görevlerine Göre Radyasyon

Güvenliği Önlemlerinin Yeterlilik Durumlarının Karşılaştırılması **(p<0.01).

Mesleki gelişim anlamında son bir yılda eğitim alan sağlık

personeli radyasyondan korunmada kullanılan kişisel koruyucu

ekipmanlar hakkında bilgi sahibi olduklarını, koruyucu

ekipmanların temininde zorluk yaşamadıklarını, koruyucu

ekipmanların kalibrasyon, kontrol işlemlerinin düzenli

yapıldığını ve tedavi öncesi hastaları bilgilendirdiklerini ifade

ettikleri belirlendi (sırasıyla p<0.01, p<0.05, p<0.01, p<0.05).

Mesleki gelişim anlamında son bir yılda eğitim almayan sağlık

personelinin ise eğitim alanlara göre daha fazla oranlarda

radyasyon kazası geçirdiği saptandı (p<0.05) (Şekil 5).

Şekil 5: Mesleki Eğitim Alma Durumuna Göre Radyasyon Kazası Geçirme

Durumunun Karşılaştırılması * (p<0.05).

Şekil 1: Koruyucu Ekipmanların Kullanım Durumu

Şekil 2: Sağlık Çalışanlarının Radyasyon Kazası Geçirme Durumu

*
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Radyasyon sağlığı ve güvenliğinin araştırıldığı bu çalışmamızda; anketimize katılan sağlık personellerinin, radyasyondan korunma ve radyasyon güvenliği ile ilgili bilgi sorularına

büyük oranlarda doğru cevap verdikleri, mesleki eğitim almayanların daha çok radyasyon kazası geçirdiği saptanmıştır. Ayrıca; sağlık çalışanlarının çalışma sırasında koruyucu

ekipmanlarını kullanması gerektiğini bilmekle birlikte, özellikle dozimetri kullanımının ön plana çıktığı, diğer ekipmanları ise fazla kullanmadıkları görülmüştür. Bu sonuçlar

doğrultusunda sağlık çalışanlarının radyasyondan korunma ve radyasyon güvenliği ile ilgili koruyucu ekipmanların kullanımına yönelik hizmet içi eğitimlerinin arttırılarak, senede bir

düzenli hale getirilmesi, çalışma sırasında gerekli olan ekipmanların kullanımına teşvik edilmesi ve dozimetri ile sınırlandırılmaması önerilmektedir. Bununla birlikte radyasyon

güvenliği komitesi tarafından ‘’Radyasyon Güvenliği ve Koruyucu Ekipmanların Kullanımı’’ile ilgili el kitapçığının hazırlanıp alanda çalışan sağlık çalışanlarına dağıtılması yine

önerilerimiz arasındadır.
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Sonuç Yerine 

Neoliberal politikaların kent mekânı üzerindeki güçlü etkisi, kenti 

yalnızca fiziksel düzlemde değiştirmekle kalmaz, aynı zamanda 

kentlilerin gündelik pratiklerinde de köklü değişikliklere sebep olur. 

Çalışma ve ev ortamını dönüştüren, iş yapma ve yaşama mekânları 

arasındaki keskin ayrımları kaldıran bir sürece işaret eden bu dönem, 

bir yandan çalışma biçimleri üzerinde ciddi değişimlere sebebiyet 

verirken diğer yandan da eve yönelik beklentileri belirlemeye başlar. 

Bu süreçte, çalışma alanlarına yakın yerlerde inşa edilen yüksek 

binalar işyeri ya da ev olarak hizmet verebilecek şekilde tasarlanır. 

Kimi zaman evle işyeri aynı dairenin sınırları içinde bir araya gelir. 

Bu durum evin lokasyonunun belirlenmesine, evin nasıl 

tasarlanacağına, komşularla nasıl bir ilişki geliştirileceğine etki eder. 

Evin satın alındığı firma, bu firmanın sunduğu hizmetler, boş vakit 

değerlendirme mekânlarına uzaklık önem arz eder. Böylece, ev satın 

almak, belli bir statü edinmeyi de beraberinde getirir. 

Evin, özellikle orta ve orta üst sınıf için barınma ihtiyacının ötesinde 

anlamlar kazandığı bu dönemde ev, “yaşam tarzı”nın kurulduğu, 

tasarlandığı yer haline gelir. Neoliberal öznelik üzerinden 

okunabilecek bu durum, kentin kolektif bir biçimde örgütlenmesine 

ve kamusallığa ciddi zararlar verir.  
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