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yar yap land r lm  sorular e li inde, derinlemesine yüz 
yüze görü me yöntemi kullan larak
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B. Ara t rman n Bulgular
B.1. çilere Göre Direni in Nedenleri

B.1.1. A r Çal ma Ko ullar  - Dü ük Ücretler 
“Sektörde çal ma 

ko ullar  a rd r. Fabrikalarda üretim artmakta, ancak birimlerde çal an i çi 
say s azalmaktad r. Bu nedenle çal ma ko ullar  giderek kötüle mektedir.  
Buna kar l k i çilerin ücretleri dü üktür”. 

“ imdi ben de öyle anlatay m. Mesela çal ma artlar  öyle bir zorla t  ki 
fabrikada, be  ki i yapaca m z i i üç ki iye dü ürdüler. Mesai yapt r yorlar.  
Fazladan 10 saat çal yorsun, 12 saat falan çal yorsun, sonra gidiyorsun. te 
bir saat yol sürse, 3 saat 4 saat neyse, 5 saat uykuyla tekrar gelip çal yorsun. 
Bu bir birikim yap yor insanda ister istemez… Bunal yorduk. Psikolojik olarak, 
çal ma ko ullar  olarak, evdeki huzursuzluk olarak, geçim zorlu u olarak, 
sürekli çal yorsun eline bir ey geçmiyor, nefes almaya zaman n yok, 
montajda adam n yan ndaki suyu içmeye zaman  yok yani, tuvalete gitmeye 
zaman  yok imdi böyle durumlar var… çi, eve gidiyorum, yat yorum 
çolu umu çocu umu göremiyorum diyor. F t k oldum diyor. Bunun birikimi var.

                                                       “8. görü me, i çi B, ya  30, k dem 9 y l”
“Fabrika içerisinde çal ma artlar  çok a r makineyi 1 dakika durdursan 

herkes ba na ü ü üyor tuvalete gidecek vakit yok…”
                                                        “5. görü me, i çi A, ya  26, k dem,4 y l”

“Ücretler çok dü ük. ler çok a r. Giren durmuyor. Gidiyor. Yani 
bunun bir yerde patlamamas n n mümkünat  yok.  … As l sorun herkes sakat 
herkes hasta, k rk ya n  geçen adam ya kalp krizi geçiriyor ya belinde 
platinlerle dola yor… ”.

“2.görü me, i çi A, ya  42, k dem 21 y l”
” Bugün yan sanayide çal an arkada lar bizden daha rahat. Biz 24 

saat çal yoruz. Hiç biri onlar n band n pe inde ko muyor, biz band n 
araban n pe inde ko uyoruz. 10 dakikal k iki tane mola var. Üretim her daim 
art yor”
                                                             “6.görü me, i çi A, ya  43, k dem 24 y l” 

B.1.2. BOSCH Sözle mesinin Etkisi
grup sözle mesi d nda kalan Bosch için 

sendikan n daha sonra daha iyi ko ullarda toplu i  sözle mesi imzalanmas n n 
neden bizim için de böyle bir sözle me yap lmad ? Demek ki yap labiliyormu  
eklinde bir tepkiye neden oldu unu” 
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“Bosch sözle mesi direni in ç k  noktas . Bosch fabrikas n n TM’ ye ba l  
ve MESS’e ba l  fabrikalardan çok daha iyi bir sözle meye imza atmas yla olay 
ba lad . O sözle menin daha iyi imzalanmas  ne i verene ne MESS’e… Bizim ilk 
hedefimiz TM’e  oldu. Direkt tepki ona do du, ilk hedef TM’den istifa” 

                                                          “1.görü me, i çi A,ya  38,k dem 12 y l”
“Bosch’ta çal an i çi ile di er fabrikalarda çal an i çi aras nda 450-500 

TL aras  kay p oldu. Bu kay p 3 y l sonra telafi edilecek olsa bile kayb  siz 
hesap edin. Bu kay p bizim gibi insanlar için çok önemli.  Benim yapt m i in 
yar s n  yapan adam benden çok al yor. Burada her ey ko a ko a, yemek de 
öyle çay da öyle tuvalette öyle. Bak yorum gencecik çocuklara d ar  
ç kt klar nda 25 ya ndaki çocuk bitmi . Bu noktada adam bir de maa tan darbe 
yiyince. Ama burada en çok 8- 10 y ll k i çiler ma dur oldu. Mücadeleyi de en 
çok onlar gö üsledi…  
                                                               2.görü me, i çi A, ya  42, k dem 21 y l”

“Bosch sözle meyi yapt . Arada uçurum gibi fark olu tu. Duydu herkes 
onun arkas ndan ba lad  eylemler….. Herkes bir birini fi eklemeye ba lad …….  
Sendika dedi ki adamlar ma dur. Onlar n üç senedir çektiklerini bilemezsiniz 
dedi….. S k nt  ana fabrika çal yor. Üreten fabrika paray  kazanam yor. 
Küçük fabrika paray  kazan yor. O imza at ld ktan sonra k yamet koptu. 

                                               “3. görü me, çi A, ya  30, k dem 12 y l”
“Sen bana zam ald n ama bana ald n zamdan fazlas n  adam benden 

üç sene önce ald  bu adam tekrar %5’de zam alsa yine benim üzerime ç kacak. 
Ben ana sanayiyim o yan sanayi… Ayn  iki taraf aras nda sözle me imzal yor 
birine alabiliyorsun madem di erine neden almad n…”
                                                                “9.görü me, i çi A, ya  36, k dem 8 y l”

B.1.3.  yeri Temsilcileri ve ube Yönetiminin Tutumu, Sendikal Anlay  ve 
Sendikal

leyi e Tepki
i yerlerinde örgütlü sendikan n i yeri temsilcileri 

ve ube yöneticilerinin tutumunun tepkileri artt rd n
“Bu olaylar n ba lamas  a amas nda i yeri temsilcilerine gidildi. Adam bir 

kuru  alamazs n z. Bu sözle me 2017 y l nda biter dedi. Millet galeyana geldi”,
                                                             “7. görü me, i çi C, ya  33, k dem 9 y l”

“Olaylar patlak vermeden önce biz temsilciler arac l yla talebimizi ube 
yönetime ilettik. Ama onlar yok olmaz 2017 y l na kadar imzalanm  bir 
sözle me var bu de i tirilemez dediler. O an bir sendika yetkilisi ç ksa bak 
böyle bir sözle me imzaland  tamam ama gelin bunu tamamen olmasa da telafi 
edelim dese 50 kuru , 25 kuru  art  yapsa tamamd . 50 kuru  art  yap lsa ne 
bu olaylar oluyordu ne hiçbir ey. 25 kuru a dahi raz yd k”. 

“9.görü me, i çi A, ya  36, k dem 8 y l”
“direni in sendikal anlay  ve i leyi e kar  da ortaya 

ç kt n
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“Asl nda sendikan n sendikal anlay na da tepki gösterdik biz… 
Y llar n birikimi insanlarda sendikaya kar  bir tepkiye yol açt …”
                                                                8.görü me, i çi A, ya  35, k dem 12 y l”                   

“Toplu sözle me imzalan yor.  Sözle me tamam imzalanm  üç senelik 
haberimiz yok. Neden bize sorulmuyor… Her eyden son dakika haberdar 
oluyoruz…” 
                                                               8.görü me, i çi B, ya  30, k dem 9 y l”

“Sendika temsilcisi sana selam vermiyor. Abi sen sendika temsilcisisin.  
Odada oturuyorsun gel bir muhabbet et. çimizde olmas  laz m onun. O sendika 
odas na ilk girdi i tarihten sonra bir daha girmem diyen ki iler biliyorum.”
                                                              “4.görü me, i çi A, ya  25, k dem, 2 y l”

“Temsilci arkada lar temsilci ama temsilcili in ne oldu unu 
bilmiyorlar. 20 sene önce olsa tamam ama art k i çi profili de i ti. Art k 
e itimli i çi, art k her eye ula mak o kadar basit oldu ki... Temsilci olarak 
seçti in ki iler kendini anlatam yorsa kendini ifade edemeyen ki iler ba kas n n 
hakk n  nas l savunacak. Temsilcilik bu kadar kolay olmamal  asl nda. 
Sendikac l k profesyonel bir eydir.           
                                                         “6. görü me, i çi A, ya  43,  k dem 24 y l”

B.1.4. Bursa Organize Sanayi Bölgesinde Ya anan Olay n Etkisi    
“sendikadan toplu istifa etmek isteyen 

i çilerle, baz sendika i yeri temsilcileri ve ube görevlileri aras nda sanayide 
ya anan kavgan n direni in boyutunu geni letti ini, istifalar  h zland rd n ”

“Renault’da ya anan olaylar Tofa ’  ate ledi. Bildi im kadar yla bir 
anda oldu zaten her ey. Hatt  kapataca z diye herkes birbiriyle haberle mi . 
Zaten bir k v lc m vard  içeride her gün bir eylem protesto oluyordu…  En son 
sanayide kavga ç kt . Ondan sonra TOFA ’a yans d .”
                                                          “3. görü me, i çi A, ya  30, k dem 12 y l”

“Sonra sanayideki kavgadan sonra öyle büyük bir tepki olu tu ki. 
nsanlar ba ka fabrikadakilere sahip ç kt . Boya bir yerden geliyor, montajc lar 

bir yerden geliyor tepkiler çok yo unla t … unu samimi söylüyorum e er bu 
olay olmasayd  bizde belki de Tofa ’ta fabrika i gali de olmayabilirdi.  
                                                           “2.görü me, i çi A, ya  42, k dem 21 y l”
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B.2. çilere Göre Direni in Özellikleri 
B.2.1. Direni in Önceden Planlanmadan Kendili inden Olu mas   

direni in kendili inden önceden 
planlanmadan olu tu unu” 

“Asl nda bence Türk i çi tarihinde ad  yaz lacak bir eylemdi. Niye? 
Çünkü ba s z bir eylemdi. Birileri taraf ndan organize edilen bir eylem de ildi. 
Tamamen ba s z bir eylemdi. Zaten bu eylemi di er sendikalar organize ekilde 
üstlenebilseydi bu süreç daha farkl  olabilirdi. Ben her zaman diyorum üretimi 
engellemek, üretim araçlar na zarar vermek en son noktada yap lacak eyler”
                                                         “6. görü me, i çi A, ya  43,  k dem 24 y l”

“Asl na bak l rsa öyle eylemi denildi i gibi yani eylemi 1000 ki i filan 
ba latmad . 10 ki i ba latt . Di erleri sonradan eklemlendi”.  

                                               “7. görü me, i çi B, ya  31, k dem 12 y l”
“Herkes bu direni in i çiler taraf ndan yürütüldü üne inanm yor. Hep 

d ar dan desteklendi ini ve gazland n  dü ünüyorlard . S radan i çiler bu i i 
yapamaz bunlar n arkas nda birileri olmal  diyorlard . Ama bu süreçte sadece 
i çi samimiydi.”.
                                                             “7. görü me, i çi D, ya  29, k dem 9 y l”

Planlanmadan herkesin kap dan ç kmay p orada bekleme haline
geçmesi, kalabal n bir anda birikip alk lar ufak ufak sloganlarla k v lc m 
yand . Bir vardiya böyle sonra o vardiya yapm  biz de yapal m böyle böyle… 
lk iki gün yönetim bakt  ne yapal m filan. iddetini artt r nca tepkiler, 

yönetimden konu ma geldi i çilere, bu yapt n z yasal de ildir diye.  Bir hafta 
böyle bir yap ld  bir yap lmad  filan en son tekrar yönetici ç kt  bunu yapmaya 
devam ederseniz yasal olarak ey yapaca z.. leti im yoluna gitmeye çal t  
derdiniz ne dedi… Renault grubunun ald  karar gere i biz sizin sendikan za 
kar m yoruz ama 2017 y l na kadar biz sözle meyi bozamay z dediler. O 
konu ma bizim vardiyaya denk gelmi ti. Ne yapal m dedik, bir iki sözcü o anda 
ç kan arkada lar ne yapal m ne yapal m sendikadan hep beraber istifa edelim 
dedik. O anda oraya bir avukat ça ral m dedik. Orada avukat öyle bir yol 
gösterdi. Sizin u anda yapabilece iniz bu sözle meyi tan mad n za dair 
TM’ye bir ba vuruda bulunun. Bir süre verin bu süreye kadar yapmazsan z biz 
gere ini yapaca z gibilerinden.  O süre doldu bir ey olmad . Kent 
meydan nda bir bas n aç klamas  yap ld . Kent meydan ndaki aç klamadan iki 
gün sonra toplu istifa karar  al nd . Bunlar n hiç biri programl  olmad …Sen 
be  bin ki iye bana iki hafta süre ver dersen o be  bin ki i senden bir ey bekler 
vermezsen de o band  durdurur yani… Müdürün biz veremeyece iz sözle me 
var 2017 ye kadar beklemelisiniz dedi i an film koptu. 

                                               “1. görü me, i çi A, ya  38, k dem 12 y l”
“Renault alteri indirdi biz de yapal m biz de yapal m. Tamam biz de 

yapal m da nas l yapaca z.  Her bölümden bir temsilci seçelim. verenle 
pazarl a oturmayacak m y z yar n. Yani üretim durdurulacak nas l 
durdurulacak bilmiyoruz yani. Kimsenin kimseden haberi yok… Biz de 
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indirece iz alteri ama nas l indirece iz. Ç kt k d ar ya biz vardiyay  teslim 
ettik.  Girdi elemanlar içeriye servisleri kald rmayaca z. Üç yüz ki iyiz bak üç 
yüz.  Yani iki bin ki i bindi. Servislere biz binmedik. Polis kap n n önünde 
servisleri b rak n diyor. Biz b rakm yoruz diyoruz.  B rak rd n z b rakmazd n z 
derken…  Servisler de kalkmay nca i çiler servislerden inmeye ba lad lar.  Güç 
büyüdü o zaman. Bizim aram zda bir tane tam psikopat bir çocuk vard .  Bu 
dedi arkada lar ne yap yoruz dedi.  Üretimi durdural m m  haber verelim mi 
indirelim mi alterleri? Orada i te temsilciler bir bir ba lad lar içeriyi 
aramaya.  Bütün atölyeler y k l yor. Herkes basm  acil stoplara çat çat çat…  
Üretimi durdurduk.  Fabrika i gali yap yoruz. Kimse fark nda de il. Öyle bir 
kalabal k geliyor ki ç k  kap s na do ru.   Bizimkiler öyle bir geliyor ki.  Sanki 
bizim yan m za ç kacak hepsi, ya gelmeyin falan zorla durdurduk adamlar . 
Yoksa yan m za gelecekler. Ya dü ün fabrikay  terk edecekler.  Fabrikay  terk 
etsen bitti i . Neyse i te bu ekilde ba lad  bizim fabrikada… Ben 98 sürecini de 
ya ad m o süreçte 12-13 ayl k i çiydim. Onu da ya ad m yani böyle bir tepki 
tamam orada da büyük bir patlama oldu. 1998’de ama burada belirli bir 
süreçten sonra patlamas  i in inan lmayacak bir eydi yani…” 
                                                           “ 2.görü me, i çi A, ya  42, k dem 21 y l”

“Bizim iki bina var, ben kap  giri indeki binaday m, di er bina daha 
hareketli, insanlar n daha kayna k oldu u bina.  lk o binada k v lc m ç kt . lk 
sadece sendikadan istifalar geldi. Ba  çekenler, o böyle yapm  bu böyle 
yapm , e Renault daha aktif sonuç olarak biz de Renault’a çal yoruz 
duyuyoruz Renault ba lay nca istifalara bizde de tek tük istifalar ba lad . 
Sonuçta bizimki ana sanayi de il. Fabrikada yakla k 550 ki i falan çal yordu, 
hepsi istifa etmedi tabi, di er binada istifalar h zl  oldu.  Sonra dayan maya 
geçmek için imza oldu falan.  stifa varm , o etmi  bu etmi , yemekte 
görüyorum diyorum ettin mi diyor ettim. Biz istifa ettik diyor 50 oldu 60 oldu 
allah allah bizim hiç haberimiz yok. . Hadi madem böyle biz de ediyoruz 
dedik.”

Biz Renault’un ald n  da istemiyorduk. Çünkü ana sanayi o büyük, 
yabanc  yat r mc  var i in ucunda onlar daha fazla verebilir diyorduk biz onun 
%60’ na da raz yd k. Renault’un ald n n ayn s n  bize getir de demedik. 

vereni de ma dur etmek istemedik. Co kunöz durdu, Mako durdu. S ra bize 
geldi onu hissediyoruz.  veren de hissediyor gecenin 2’sinde 3’ünde geliyor…  
Renault’da Mako’da olunca herkes patlama noktas na geldi. Sonra 19 May s 
tatildi. 20 May s’ta ilk servislerden indik. Herkes içeriye girmedi. çerde gece 
vardiyas  vard . Onlar da içeride kald . Olan oldu. Öne at lan oldu mu girmeyin 
diye yok Kap  orada, Kart orada. lk gün giren olmad  ama geceden kalan 2- 3
ki i onlar içeride kald . Onlar çal aca z diye. Geceden kal p çal maya devam 
etmi ler. Onlara da bir tepki olmad  zaten. Sonuçta bu olay n buraya gelece i 
belliydi öyle oldu. Bizim 4 gün sürdü. 4 gün üretim durdu. Süreç ba lad  i in 
zorluklar  da o zaman ba lad . çeride tahmini 120-140 arkada  kald . Tabi 
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onlar ön kap ya geldi. D ar da 8-16 vardiyas  vard  zaten. Yine sanal eyden 
telefonla 16-24’ de duydu. Onlar da geldi. Bir kalabal k oldu. 
                                                               “4.görü me, i çi A, ya  25, k dem 2 y l”

B.2.2. çilerin Kendi Örgütlenme Modellerini Olu turmalar   

“i çi temsilcileri gönüllü olarak ortaya ç km , sürecin bütün yükünü üstlenmi , 
birçok fabrikada ilk i ten ç kar lan da onlar olmu tur”.

“Her bölümden temsilci seçilecek.  Her banttan her atölyeden ama 
nas l seçece iz. Biri dedi seçilen arkada lara dikkat edin. Hepsi ezilenler olsun 
dedi.  Çok ho uma gitti o çocu un dedi i, ezilenlerden olsun.  O gerçekten çok 
iyi bir konu mayd yani.  Saat dokuzda bunu konu tuk 11’de tüm temsilciler 
seçilmi ti.  Her atölyeden her birimden temsilciler seçildi.  Ondan sonra 
eylemler içinde ön plana ç kanlar da oldu tabi, ne adamlar ön plana ç kt . 
Adam n hiçbir bilinci yok. Siyasi bilinci yok,  tamamen ezilmi li in verdi i 
y llar n verdi i yük omuzlar ndan at yor adam.  Söylemlerine bak yorsunuz 
tamamen i çi a z  bir tane siyasi etki yok. Ama sonuna kadar gidece im diyor. 
Daha hala da öyle adamlar var yani…”

2. görü me, i çi A, ya  42, k dem 21 y l”
“Direni  döneminde her banttan birer temsilci seçildi. Bu ki iler 

konu ma s ras na kendili inden öne ç kan tipler oldu”
                                             “5. görü me, i çi A, ya  26, k dem 4 y l”
“Kendini ate li hissedip, kendini öne atanlar o gömle i giymi  

bulundu…” 
                                               “3. görü me, i çi A ,ya  30, k dem 12 y l”
“Ben deliyim. Psikopat m. Beni sözcü seçin diyen de oldu. Tamam dedik 

oylama yapal m.  Oylama yapt k bir kendi elini kald rd . Baz  ifade kabiliyeti 
olan insanlar vard , öne ç kan. Zamanla geli iyor. Bu onun sözüne inan yorsun 
kendili inden bu sözcüler ortaya ç kt .”

“4.görü me, i çi A,ya  25, k dem 2 y l”
“ Öncü arkada lar, organizasyonu yapan arkada lar zor durumdayd . 

Sabaha kar  5 gibi yat yorlard . Sabah 8 gibi kalk yorlard . 2- 3 saat uykuyla 
süreci idare ediyorlard . Asl nda bütün yükü onlar çekti…”.  
                                                           “7. görü me, i çi A ,ya  37, k dem 12 y l”

B.2.3. Sosyal Medyan n Direni in Ortaya Ç kmas  ve Yay lmas nda Etkili 
Olmas

“ilk örgütlenme e iliminin i çiler aras nda 
yay lmas nda, eylem planlar n n ve zamanlar n n payla ld  sosyal medya 
grubu  “Metal çileri Birli i’nin”  etkili oldu unu Genç 
i çilerin internet ve sosyal medyay  etkin olarak kullanmas  direni  sürecini 
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etkilemi tir.

“Sosyal medyadan, herkes okuyordu. Benim yazd m  da ba kas n n 
yazd n  da i çi a z ndan aktar yordu. lk defa i çi birbiriyle oradan 
konu maya ba lad . Bin ki i bir araya gelerek konu amazd  Herkes oradan 
konu maya ba lad . Ya bak Co kunöz’de bu oluyor hadi devam,  M B’ in o 
siteyi kurmas  insanlar n orada konu mas  olmasayd  bu olay olmazd  gibi 
geliyor bana…“M B duyuru panosu, duvar gazetesi gibi…”.”.
                                                            “1. görü me, i çi A, ya  38, k dem 12 y l”

“Bizim ilk etapta fabrikay  durdurma gibi bir plan m z yoktu. Biz 
sadece eylem yap yorduk. Sonras nda M B’in etkisi ile fabrikada üretim 
durdu.” 

“7. görü me, i çi D, ya  29, k dem 9  y l”
“Bu Renault’daki geli meleri M B’den falan ö rendik biz hep”

                                                             “3. görü me, i çi A, ya  30, k dem 12 y l”
M B’in burada önemli bir etkisi var. Takdir edelim, etmeyelim. M B’in 

önderli inde herkes M B’den haber alarak, internetin ve Facebook’un 
kullan m yla her fabrika birbirinden haber almaya ba lad .  M B arac l yla 
bilgi al n yor. Renault’ta bu olmu , urada u olmu  burada bu olmu  diye.  
imdi her al nan tepki bizde de ayn  ekilde kar l k bulmaya ba lad .  

Yemekhanede onlar bunu yapm , biz de bunu yapal m, d ar da onlar bunu 
yapm , biz de bunu yapal m…”.

“2.görü me, i çi A, ya  42, k dem 21 y l”
“Sosyal medyada da yay l yordu, sonuçta mahalle ortam , sosyal 

medyada da görüyoruz. O, bu payla yor. Sosyal medya etkili oldu bu 
direni te…”

                                                  “4.görü me, i çi A, ya  25, k dem, 2 y l”
“Burada M B’in çok etkisi vard .  Sonra “Diren Tofa ” sonra Çelik-  

olunca Dirili  Tofa  oldu ama Diren Tofa ’ n çok etkisi oldu”. 
                                                           “6. görü me, i çi A, ya  43,  k dem 24 y l”

“ çeri girdikten sonra whatsapp üzerinden bir grup kuruldu. Bütün 
ileti im oras  do rultulu kurulmaya ba land . Eylem kararlar  ve sendikan n 
mesajlar  da oradan iletiliyordu”.                                                                                             

“5. görü me, i çi A, ya  26, k dem 4 y l”
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B.2.4. Seçim Ortam n n Etkisi 
“seçimlerin uygun bir ortam olu turdu unu

“… O andaki ortam da çok müsait oldu. Seçim öncesi oldu en önemlisi…”
                                                       “1. görü me, i çi A, ya  38, k dem 12 y l”
“Öyle de bir anl  dönemdeyiz ki seçimler var… Seçimlerin olmas  bundaki 

en büyük imkân oldu. Seçimler bir etkiledi ki bizim çok eyimize göz yumuldu… 
Belediyeler seferber oldu. Tuvaletler kuruldu, su, ekmek getirdiler tabi seçim 
ortam , ”.                                                                                                                             

                                                       “2. görü me, i çi A, ya  42, k dem 21 y l”

B.2.5.  Siyasi Örgütlerin,  Partilerin veya Sendikalar n Direni e Müdahale 
Etmesine zin Verilmemesi

“Polisler tamam siz istedi inizi yap n.  Aman aran za yabanc  sokmay n 
aman provokasyonlara gelmeyin eklinde telkinlerde bulundular. Hatta birkaç 
gün sonra, direni  ba lad ktan sonra biz giri  ç k lar  kendi imkânlar m zla 
kontrol alt na almaya çal t k.” (1. görü me, i çi A, ya  38, k dem 12 y l)
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B.2.6. Direni e çi Ailelerinin ve Çevrelerdeki nsanlar n Deste i 
“direni  s ras nda ailelerinden, çevrelerindeki 

insanlardan manevi destek gördüklerini, bunun kendilerine güç katt n ”

“Direni  s ras nda ailelerimiz de bize destek verdi. Fabrika d ndaki 
alanlarda toplan p bize destek oldular. Bu bize büyük güç verdi”.          
                                                                “5.görü me,  i çi A,ya  26, k dem 4 y l”                   

“Belki de en büyük dayan may  fabrika önünden geçen insanlar verdi. 
Bize onlar güç katt . Hatta o kamyon oförleri falan bir sürü ceza yediler.  Biz 
adamlara kornaya bas diye yüklendik. Sonra o adamlar bir sürü ceza yemi ler.  
Sonra biz adamlara baklava götürdük. Kola götürdük. Dedik tamam belki 
ödeyemeyiz cezalar  ama en az ndan baklava ikram edelim.  Ama o 
kamyoncular y kt lar ortal  her geçen öttürüyordu.  nan r m s n orada iki 
tane dilsiz arkada  vard . Gerçi dilsizlerin hepsi oradayd .  Sabah n 
dokuzundan onundan o s cakta ak am n 8’ine kadar elinde bayrak hiç 
durmadan kornaya bas diyor. Hiç durmad  çocu un biri ya. o enerjiyi nereden 
buluyorsun.  Bak hala hayret ediyorum o çocuk iki gün boyunca hiç b rakmad  
bayra , Kimseye de vermedi, tam klarda herkese sall yor kornaya bas n diye.  
Yani dilsizlerin katk s  direni i müthi  etkiledi…”

2.görü me, i çi A, ya  42, k dem 21 y l”

B.2.7. Direni  S ras nda çiler Aras nda Ya anan Dayan ma  
“direni  s ras nda kendi aralar nda ve fabrikalar 

aras nda güzel bir dayan ma ya and n  
“Direni  s ras nda farkl  olaylar da ya and  yani iyi anlamda. Bir grup 

bayan bir kenarda yat yorlard . Siz kalk n dedik evinize gidin. Burada rezil 
olmay n bizi terslediler. Nerede bayan biz burada bayan göremiyoruz.  çiyiz 
dediler… Eylem bize birçok ey de kazand rd  bunun en önemli örne i ise 
eylemlerden önce onun adam  bunun adam  diye bir ey vard  ama eylemde bu 
ortadan kalkt . Herkes sarma  dola  oldu…”

                                                        “7. görü me, i çi D, ya  29, k dem 9 y l”
“ çeride herkes inanm t  eylemlere. Engelli bir arkada  e i hamile 6 ayl k 

çocu unu dü ürdü adam diyoruz git e inin yan na. Adam gitmedi. Ayr lmad  
oradan…

                                                           “9.görü me, i çi B,ya  27, k dem 8 y l”
“Çok hikâyeler var. çerideki adamlar n dondurma can  çekmi . On tane 

dondurma de il ki. 750-1000 tane dondurma 1000 tane dondurma getirtirdik. 
Biz para topluyorduk aram zda. Bir po et para ya be , on kim ne verirse 
adamlar n içeride hiçbir eyi yok. Hayatla ba lant s  yok, telefondan ba ka. 
Yemekler kesildi, onlar kesildi. Paras  olan var olmayan var. 1000 ki iye bakt k 
içeride lojistik de önemli yani… 4500 ki i hepimiz içeride dursak kim bakacak 
bize içeride. D ar  sipari  mi verece iz motosikletle kim getirecek onu… Komik 
taraflar  da var dram taraflar  da var… “
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                                                            “2.görü me, çi A, ya  42, k dem 21”
“ nsanlar n ruh hali para i ini a t . çeride ya bunu kazanaca z. Ya bunu 

kazanaca z. Kaybetme gibi bir sans m z yok deniyordu… Direni  boyunca 
dayan ma iyiydi. Her gün d ar da toplan yorduk. Hatta öyle ki fazla gelen 
kumanyalar  di er fabrikalara da gönderiyorduk. Di er fabrikalara da 
yard mc  oluyorduk.
                                                             “7. görü me, i çi B, ya  31, k dem 12 y l”

“ ki blok aras ndaki so ukluk orada bitti. Çünkü ayn  dili konu maya 
ba lad k. Belki i yerinde selamla mayan adamlar o onun arabas na biniyor. 
Arabas n n anahtar n  veriyor. Sen git ben yorgunum diyor. O ekilde bir 
kayna ma oldu. Fabrikalar aras nda direni  yokken ileti im yoktu. Ne 
Co kunöz’de ne Mako’dan tan yorduk. Ama ayn  dili konu mak ayn  dertten 
mustarip olmak, çünkü oralardan da dinliyoruz onlar n da bir eylerini 
ö reniyoruz. Yapma ya sizin sendika temsilcisi böyle mi yapt  onlar diyor sizin 
ki böyle mi yapt .”
                                                               “4.görü me, i çi A, ya  25, k dem 2 y l”

“Renault durdurunca biz vardiya ç k  oraya yard ma gidelim diyorduk 
yemekler falan. TOFA  uzak olunca ona bir ey yapam yorduk tek tük gidenler 
oluyordu.  Biz yard ma gittik. Çünkü Renault’u yaln z b rakamazs n. Çünkü ilk 
ate in ç kt  yer. Senin abin gibi yani o durursa sen çal amazs n…. Biz nas l 
Renault’a gittiysek bize de Mako, Co kunöz, Tofa  geldi o zaman tabi Renault 
yorgun. Abi yorgun. Onlar n manevi deste i yetti zaten.  Birinci gün fabrika 
yemek verdi. Yemekler gelmi ti çünkü.  kinci gün yemek vermediler tabi.  
Aray lara girdik.  Telefonla aray p rica ediyorduk. Yemek irketlerini ar yoruz. 
nternetten buldu umuz, kendimiz bir aray a girdik. Renault’a gidiyoruz. 

Orada kalanlar  getiriyoruz falan öyle o süreci bu ekilde geçirdik.  Önce 
içerisi diyorduk. Bir laf var ya kaleye sahip ç k gerisini dü ünme diye. Biz gelen 
yard mlar  ilk içeri gönderiyorduk. Onlar fazla siz al n diyordu. E  dost 
arac l yla birkaç yerden yard m bulduk. Bir arkada  bu i e görevlendirdik. 
Çene de var. Biniyordu arabaya o yard m buluyordu”
                                                                  4.görü me, i çi A, ya  25, k dem 2 y l”

B.3. çilere Göre Direni in Sonuçlar
B.3.1. Baz  Kazan mlar Elde Edilmesi  

“maddi kazan mlar” 
direni  ile i çiler tüm 

sendikalara ve i letme yönetimlerine mesaj vermi , direni  i çilerin 
bilinçlenmesini sa lam t r.
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“Bizim fabrikada insanlar bu sayede ciddi bir ek gelir sahibi de oldu 
yani… Biraz erzak yard m  yap ld . Biz y llard r banka promosyonu almazd k. 
Banka promosyonu ald k. 

…Biz istifalar ba lad nda ilk defa e- devlete girip sendika 
üyeli imizin oldu unu gördük. E-devleti ilk defa ke fettik… Üyelik ve istifa bu 
kadar kolay olmu  onu gördük ilk defa. … Biz kanunlar  okumaya ba lad k.  
Haklar m z  ö renmeye ba lad k. Direni  fark ndal k yaratt . çilerle 
sendikalar aras nda ne oluyor. Konu maya ba lad k. Bu imdiye kadar 
konu ulmuyordu… Metal direni i i çi s n f nda bir k r lma yaratmaz. Örnek 
te kil eder. Direni  sendikalara da deneyim kazand racak. Bu direni  i çiye, 
i verene sendikalara bir deneyim kazand rd . Ufuk açt … Yol gösterici oldu… 
Sadece A fabrikas  baz nda konu ursam ben A fabrikas  yönetimine sen i çiyi 
mutsuz edersen olmuyor bu i  mesaj n  verebildi imizi dü ünüyorum. Bu 
nedenle bu kazan mlar bir ekilde ilerde bize yol gösterecektir… nsanlar 
gücünün fark na vard . Kapasitesinin üstünde yüklenildi inde buna itiraz etmeyi 
ö rendi. “

                                                       “ 1.görü me, i çi A,ya  38, k dem 12 y l ”
“Bakt n z zaman öyle, böyle insanlarda bir eylem bilinci olu tu. nsanlar 

birlik olunca neler yapabilece ini gördü.  Arkadan gelenler böyle eylerin 
yap ld n  duyarak buralarda çal acak. 
                                                              “2.görü me, i çi A, ya  42,k dem 21 y l ”

“Bu süreci ne i veren ne sendika idare edebildi. veren ve sendika bu 
süreci iyi etüt etseydi bu sürece gelmeyecekti. Bu sürece gelmeye gerek de 
yoktu… Kald  ki bu süreç i verenle i çi aras nda de il i çi ile sendika aras nda
bir sorun… Bugüne kadar eylem tecrübesi olmayan arkada lar. Bu süreç 
gerçekten iyi idare edilebilseydi. Türkiye için güzel eyler olacakt , sendikal 
aç dan çok güzel eyler olacakt . Bunu yapan da yine bizleriz kötüye götüren 
yine bizleriz. Bir örgütlenme olsayd  bugün k r lmazd  bu eylem. Bütün 
fabrikalar n temsilcileri otursun. Konu sun ortak bir karar al ns n. Tüm 
fabrikalar bir araya gelsin bakal m ne olacak. Bu ekilde ba ar  elde edersin.

Direni in iyi taraf  ne oldu ilgili sendika biraz dü ündü. imdi 98’de biz 
bu i e girerken, o dönemde çal an i çinin e itim düzeyi bak  aç s  farkl yd  
imdi daha farkl . O zaman %60-70 ortaokul mezunuyken, imdi %60-70 lise 

mezunu sadece eski i çiler ve e itim gerektirmeyen meslekler d nda herkes lise 
mezunu. imdi sendikalar da gözünü açt . Bunlar art k eski çal anlar de il 
bizimde art k aya m z  yorgan m za göre uzatmam z laz m dediler…“Kendi 
ad ma sadece ilgili sendikaya de il bütün sendikalar n apkas n  önüne 
koymalar n n zaman  geldi asl nda..”

                                                   “6. görü me, çi A, ya  43,  k dem 24  y l”
“Yanl  eyler de yapt k ama. Biz bu i te profesyonel de iliz. imiz eylem 

yapmak de il ki….
                                                               “9.görü me, i çi B,ya  27, k dem 8 y l”
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“direni ten kendilerine ve sendikalara yönelik baz  
dersler ç kard klar n ”

“ çi bilinçlenmeli. çi hakk n n ne oldu unu ne yapmas  gerekti ini 
bilmeli… Türkiye’de öyle bir olay var i çi bilinçlenmiyor….”

                                                      “ 8.Görü me, i çi A,ya  35, k dem 12 y l ”
“ nsanlar n bilinçlendirilmesi kilit nokta sadece kanunlar de il, yapt  

hareket sonucunda neler do abilece ini insanlar n görmesi laz m. Siyasi, 
ideolojik bak lmamal . ayn  risk alt nda ayn  artlarda çal yoruz kilit nokta 
bu….. Sendikal hareket noktas nda da d ar dan hep ideolojik görünüyorlar. 
Kendilerini öyle göstermemeliler. Biz örgütlenebilmek için ne yapmam z 
gerekti ini bilmiyoruz. Bana örgütlenmem için hakk m  korumam için neler 
yapmam gerekti ini anlats n.  Sendikal  i çi nas l olmal  bunu anlats n 
sendikalar… “
                                                          “1. Görü me, i çi A, ya  38, k dem 12 y l”

çiyi örgütlemek için gerçek anlamda samimi olarak o i in ba ndaki 
adamlar n, i çilerin evine kadar gitmesi laz m. Ailesiyle, annesiyle, babas yla 
görü mesi laz m çünkü onu ilgilendiren ey bütün ailesini ilgilendiriyor. 
Çolu unu, çocu unu ilgilendiriyor… Bunun yolu nas l olur. Fabrikalar n 
önünden uzak durmayacaks n z. Fabrikalardaki insanlar sizi görecekler. Çünkü 
onlar n ç k  noktas , giri  noktas  hep oralar . Hissetmek laz m yani bu 
i leri”... 
                                                             “8. Görü me, i çi B, ya  30, k dem 9 y l”

“Sendika muhaliftir, sendika sanatç  gibidir nas l sanatç  muhalifse 
sendika da muhaliftir. Sendikan n sa  solu olmaz. Sendika i verene muhaliftir. 
Sendika hükümete muhaliftir. Sendika emekten yana olacak.  Çal anlar n n 
hakk n  savunacak.  Art k bütün sendikalar n el ele vermesi laz m…”.  

                                            “6. görü me, çi A, ya  43,  k dem 24  y l”

B.3.2. yerinde Çal ma Bar n n Bozulmas
direni  

sonras nda i yerlerinde çal ma bar n n bozuldu unu” 
“Direni  bitip herkes içeri girdikten sonra kimse birbiriyle konu muyordu. 

Herkes birbirine küfür ediyordu.  Bir ay boyunca yemek hanelerde ba r arak 
yemek yedik.  Tabaklar, tuzluklar k r l yordu. Yönetim s rf bu nedenle tabaklar  
bardaklar  de i tirdi. Plasti e çevirdi.  çeride de eylemler devam etti. Servise 
binmeme, i yerinden geç ç kma eylemleri oldu. çeride toplu yürümeler ba lad . 
Sonras nda zaten i ten atmalar ya and …Zaten art k fabrika öyle bir hal ald  ki. 
çerde adamla sohbet edemiyorsun. Adam stresli, s k lm  art k gerginlikten. 

Huzur yok”.
                                                        “5.görü me,  i çi A,ya  26, k dem 4 y l ”                    
“ Direni e kat lmayanlarla,   direni e kat lanlar bir ayr ma içerisindeler. 

Tamam, sonuçta i yeri herkes beraber çal yor ama herkes herkesin yan nda 
rahat konu am yor. Rahat hareket edemiyor. iddetli tart malar falan filan yok 
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ama bir yan gözle bakma durumu var.  nsanlarda bir korku, bir gerginlik var. 
Gerginlik öyle yans yor içeriye sessizlik var. Mümkün oldu unca 
konu ulmuyor… Çok fazla sata ma olmuyor ama insanlar birbirine so uk 
davran yor…”

1.görü me, i çi A, ya  38, k dem 12 y l”
“Yani içeride iki grup vard . Biri kat lmayanlar, di eri de direnenler 

diye ikisi de ayn  atölyede, ayn  ekilde çal yor. Dolay s yla bir kavga gürültü 
ortam  oldu.  ilk etapta kimse kimsenin yüzüne bakmad , ki gruba ayr ld   
fabrika. Bir ekilde onu k rd lar”
                                                            “3.görü me, i çi A, ya  30, k dem 12 y l”

“ nsanlar kendi atölyesinde kendi arkada lar yla konu maya korkuyor. 
Süreç o kadar kötü ki kimsenin kimseye güveni kalmad ”.
                                                          “6. görü me, i çi A, ya  43,  k dem 24  y l”

B.3.3. letme Yönetimlerinin Tavr nda De i im 

“Pazartesi fabrikaya bir giri imiz vard . Bütün müdürler dizilmi  
kap n n önüne öyle bir korkmu lar ben öyle bir korku görmedim. Bir memurun 
biri bana aynen öyle dedi. Biz öyle bir korktuk ki öyle bir korku yok diyor 
devrim mi olacak dedik. Onu ilk girdi imiz anda hissettik. Sonra çal maya 
ba lad k. Bizim bölüm müdürü geldi. Benle yar m saat muhabbet etti. eflerin 
bize tavr , odalar na ça rd lar. Bizi güzel kar lad lar.  formenleri filan 
saym yorum zaten..”. 

“2.görü me, i çi A, ya  42, k dem 21 y l”
“On üç gün eylemin sonunda ilk fabrikaya giri  günü birçok arkada  

hayal k r kl yla girdi.  çeride tüm fabrika yönetim kademesi hiç görmedi imiz 
büyük, büyük adamlar böyle postalar n kenarlar nda motive etmeye 
çal yorlar. Konu uyorlar güzel, güzel bizle. Onlar da bizim ne kadar yorgun
ya da üzüntülü olabilece imizi dü ünüyorlar.  Girildi bir iki gün bocalama 
oldu. ”

“1.görü me, i çi A, ya  38, k dem 12 y l”

“Direni  sonras  i verenin tavr  de i ti. On arkada  bir araya 
geldi imizde bunun ad  eylem konulmaya ba land … i yerinde güvenlik 
artt r ld … Biz normalde e lenceli bir ekibiz, Kendi aram zda sürekli akala ma 
yapar z. Bu senelerdir böyledir skarta ta yana gülünür. Direni  sonras  bu 
bile ho  kar lanmad ….” 
                                                                “9.görü me, i çi A, ya  36, k dem 8 y l”
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“Bu süreçte bizim  fabrikada güvenlik önlemleri artt r ld …..” 
                                                              “ 5.görü me, i çi A, ya  26, k dem 4 y l”

“Üretim üç gün daha dursa Fas’taki üretim duracakt . Vagon sistemi 
direni  sonras nda kald r ld . imdi bir ay bile üretim dursa bir ey olmaz”

“7.görü me, i çi C, ya  33, k dem 9 y l”
“Bizim fabrikada verilen sözlerin hiç biri tutulmad . nsanlar n yeri 

de i meyecekti de i ti. ten ç karma olmayacakt  oldu. Personel 
de erlendirmelerimiz etkilenmeyecekti etkilendi.  Bizim kayb m z telafi 
edilecekti ç kt m z noktadan brüt 4500 paraya geldi. Bakt m z zaman 4500 
brüt para için kim ne yapar bu kadar riski göze al r m ? ...”
                                                             “2.görü me, i çi A, ya  42, k dem 21 y l”

“Bizim fabrikada anla t m z paralar gecikmeli yat yor. Verilen para 
brüt söylendi. Net ödeniyor. Yani 700 verilecek para deniliyor. 500  
veriyorlar…”

                                                   “9.görü me, i çi A, ya  36, k dem 8 y l”

“Amir ve memurun yapt  bask  azald . nsanlar gücünün fark na vard . 
Kapasitesinin üstünde yüklenildi inde buna itiraz etmeyi ö rendi. Fiziki olarak 
bizim oturdu umuz yerleri filan düzelttiler. Davran  tarzlar  de i ti bize 
kar …..”.
                                                            “ 1.görü me, i çi A,ya  38, k dem 12 y l ”

B.3.4. çilerin De i en Sendika Tercihleri ve Bunu Etkileyen Faktörler

“B.. sendikas na  geçme a amas nda da ba  sözcü herkes B’ye… 
geçecek dedi herkes B’ye geçti… tirazlar oldu. B’ye kar  ama. Sözcüler  o  
tuttu unu koparan bir sendika dediler…

                                                        “5. görü me, i çi A, ya  26, k dem 4 y l”
“… Elli ki ilik lider kadro seçilince içeri girildikten sonra oturuldu. Gayet 
demokratik ekilde kim hangi sendikay  istiyor diye lider kadronun içinden bir 
seçim yap ld . Bu seçimde ço unluk A sendikas n  istemi . Ben önce geçmek 
istemedim.  Uzun süre direndim. Benim etraf mda da arkada lar m var. Beni 
beklediler. Ben geçmeyince onlar da geçmediler. Ama bunu di er arkada lar 
ho  kar lamad . Sonra bende A..  Sendikas ’na geçtim.  Pi man m s n?, 
de ilim. steyerek mi? geçtim isteyerek geçmedim. Oradaki insanlarla en 
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az ndan beraber yedik içtik. Onlardan ayr lmamak laz m beni bekleyen 
arkada larda benle birlikte geçti.  “ 

“2.görü me, i çi A, ya  42, k dem 21”
“ çi ey gözüyle bak yor. Ben güvenebilece im güçlü bir yere 

girmeliyim diyor. Sendikay  kim kuracak sen ben i çi kuracak. Aidat  nerede,  
bütçesi nerede, paras  nerede, ben i siz kal rsam kim bakacak. Bu gözle bak yor
tamamen maddesel bak yor. Yani imdi C… sendikas  kuruldu. Onu kuranlar 
i çiler onun arkas nda kimse yok… Yeni sendika kurulmas  söylemleri çok güzel 
ke ke olsa ama olmayaca  a ikâr. Biz ilk niye B’.ye geçtik. B.. baz  vaatlerde 
bulundu. Gelin bizi tan y n üye olun ya da olmay n. Siz ne istiyordunuz? biz 
sizin istedi iniz taslakla toplu sözle meye gidece iz. Temsilcinizi kendiniz 
seçeceksiniz. Sendika gibi sendikac l k yapaca z dediler. Biz de B’den bunu 
bekliyoruz.” 

                                                “1.görü me, i çi A, ya  38, k dem 12 y l”
“ Biz direni  bitene kadar hangi sendikaya geçeriz diye dü ünmedik. 

Biz sadece ekme imizi dü ünüyorduk. Eve bir ekmek yerine iki ekmek 
götürmenin derdindeyiz. Topland k. Konu tuk. Sonra bize bir sendika laz m bu 
i ler sendikas z olmuyor dedik… A’dan hiç haberimiz yok o zaman. Direni ten 
sonra arkada lar gitti A’’ya… Biz fabrikaya ne siyaset ne sendika girmesine 
izin vermedik. artlar m z  da sunduk onlar da kabul ettiler. Biz de geçtik. 
Sendika Ba kan ’n n demesi u 2017’ de yetkiyi ald m z pazarl a ube 
ba kan  gidecek yetki onda olacak diyor. Biz artlar kabul edersek o da edecek. 
Benim için A sendikas  B sendikas  önemli de il ben imdi üye oldu umuz ube 
ba kan na da söyledim. Benim hakk m  kim savunuyorsa ben onunlay m benim 
hakk m  savunmuyorsa ben ayr l r m dedim… Biz A’ya geçerken bize 
ba kandan imzal  ka t yollad lar. 2017 sözle mesi için sendika yetki al rsa 
taslaklar sözle meler tüm maddeler size ait. Siz toplanacaks n z. Diyeceksiniz 
biz bunu istiyoruz. Bizi bu kurtar r. Bizim maliyetimiz bu. verenin kar s na siz 
ç kacaks n z. Biz de il. Toplu sözle me masas na bizim seçti imiz fabrikan n 
içinden seçilen ba kan oturacak. Bunlar öyle sözle verilen sözler de il imzal  
taahhütnameleri var. Yetki al n rsa sand klar gelecek i yeri temsilcileri ube 
ba kanlar  vs. hep o sand ktan seçilecek. Kim oyu ald ysa o ba kan olacak. 
Ondan sonra taslaklar yap lacak.  u ana kadar A sendikas  bizim taleplerimizi 
geri çevirmedi. Bizden aidat alm yor. Bir ey alm yor…”

                                                 9.görü me, i çi B, ya  36, k dem 8 y l”
“Benim ahsi fikrim uydu. Ben karars zlar n içindeydim. Çünkü 

yan mdakine de güvenmiyordum,  A sendikas  muhabbeti girdi araya, farkl  
sendika imdiye kadar kimse bilmiyordu.  A sendikas  dediler. Ben de ço unluk 
nerede ben de oraday m dedim.  A sendikas  biz oraya geçmeye ba lad ktan 
sonra fabrikaya geldi. Bizde direni e ba lad ktan sonra hemen sendika 
de i tirece iz diye bir potansiyel yoktu. Amaç önce dayan maya geçmekti. 
Hemen iki gün içinde e-devletten de i tirebilece imizi ö rendik üyeli imizin. 
Herkes birlikte yat p kalk yordu zaten. Birbirimize yard mc  olduk. Ama 
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herkesin birbirine güvensizli i vard . A sendikas na gidip gelenler oluyor. 
çeride ofisleri olmad  için kimsenin bilgisi yok. Oraya ofise gidenler, gidiyor 

oraya, geliyor bana söylüyor bir eyler yapaca z diye ben ötekine söylüyorum 
o ekilde oluyor ileti im”                                                                           

“A sendikas n n i e ald  ki ilerden baz lar  i ten ç kar lan ki iler. 
ten ç kar lanlardan baz lar n  oraya sendika temsilci olarak ald lar. Onlar da 

imdi yar n öbür gün ba a geçerse ofislerde bunlar olacak. Sözle me 
zaman nda A sendikas  masaya oturdu diyelim. Vaatlerini yerine getiremedi i 
anda herkes ç kar sendikadan. Herkes art k B midir? Ba ms z metal midir? 
Herkes ona geçer. Herkes bir davan n pe inde ko uyor gözüküyor ama herkes 
paras n n pe inde. 18 ya ndaki de paras n n pe inde eme inin pe inde, 48 
ya ndaki de öyle… Tan d m var benim dayan mada kalan onlar ben 
geçmeyece im duruma göre hareket edece im diyor. …”
                                                                 “3.görü me, i çi A, ya  30, k dem 12”

“Bir k s m TM’den istifa etmesine ra men A ve B Sendikas ’na da 
geçmedi dayan mada kalmay  tercih etti…”
                                                               “5.görü me, i çi A, ya  26, k dem 4 y l” 

“Hangi sendikaya üye olaca m z  içeriye girdikten sonra konu tuk. 
D ar da hakk m z  arad k. Sonra biz bir araya gelmeye ba lad k aç kças  birine 
ba lanaca z. Sonuçta sendikas z bir yerdesin bir hakk n olmaz.  Ba ms z 
sendika var bir tane  ama bak yorsun bunu kurmak kolay de il, ne zaman 
kurulur belli de il., sonra ba ka bak yorsun sendika kim var.  Ara t r n A 
Sendikas ’n n yap s n ,  B’ninde ara t r n.  Nas l sözcüleri oylamayla yapt ysak 
sendika seçimini de oylamayla yapal m dedik. Bo ta kalmaktansa birine 
ba lanacaks n. Genellikle a rl kl  olarak B istendi.. Herkes kendisi e- devlet 
yoluyla bir geçi  oldu. B’ye geçi  tarihimiz hep Renault’ta önce yani”. B’deki 
insanlarla da tan maya ba lad k. Oturduk. Çaylar n  içtik. Muhabbet ettik. 
Süreci falan konu tuk. Onlar n da dedi i bizim yap m z bu.  Bir fabrikada sorun 
ç kt  m  biz de i çinin yan nda dururuz dediler.  Para istemiyoruz. Sadece kendi 
sözcümüzü seçeriz. Zam ücretlerinde kap y  buradan açar z odaya gireriz. 
Anla t k anla amad k. verenin verece i bu ç kar, sorar z bunu veriyorlar. 
Kabul eden, etmeyen yine olmad  gir, içeri. Otur masaya yani... “
                                                    “4.görü me, i çi A, ya  25, k dem 2 y l” 

“Ben 8 günlük a amaya kadar hiçbir sendikay  kendi a z mla telaffuz 
etmedim.  TM’den istifa edip dayan maya geçmeme ra men yeniden TM’ye üye 
oldum… Benim sadece dönme sebebim yeni seçilen sendika oldu. Yoksa yine 
dayan mada kalacakt m”. 
                                                     “6. görü me, çi A, ya  43,  k dem 24 y l”

B.4. çilerin 2017 Sözle mesi ile ilgili Dü ünceleri ve Beklentileri



30 Aysen TOKOL, Ceyhun GÜLER

“2017 sözle mesi hikâye. Yeni proje gelmezse, yeni araba gelmezse, 
üretim i lemez.  Vardiya ikiye dü er. ten ç karmalar ba lar. …Dü üncem 
zaten B. ço unlu u sa larsa süreç Bosch’a döner.  B. o zamanki konjonktürde 
ne olur bilmem ama greve gidilebilir. Ancak bu sendikaya güç kaybettirebilir. 

imdiden bilmek zor .”                                                                                                              
                                                                “5. görü me, i çi A,ya  26, k dem 4 y l”

“…Benim tahminim iyi bir sözle me olaca . Ama bu sözle mede i çi 
k y m  olur mu akabinde bana göre olacak…” 
                                                              “6.görü me, i çi A, ya  43, k dem 24 y l”

“Yeni sözle mede ilk önce asgari ücrete yap lan fark ödenecek. Onun 
d nda da masaya oturulacak konu Bosh’un saat ücretiyle ayn  saat ücreti 
üzerinden masaya oturulacak diye vaatler oldu unu duyuyorum A sendikas  
taraf ndan. Ayn  vaadi C’de veriyor… . kisinin vaatleri de bana ayn  asl nda. 
Aralar nda çok fazla fark yok biri üç der. Di eri dört der. Vaatler ayn  oldu u 
için ikisi çeki se bu i çinin faydas na olur. Gelecek olan sendikan n tutumu u 
olmal  siz benim arkamda durdunuz. Biz de sizin istedi inizi yapaca z olmal  ki 
bu da yap l r. Benim sendikadan beklentim u benim bir s k nt m m  var derdim 
mi var? ,i ten mi ç kaca m? Sana gelece im sen beni ayd nlatmak 
zorundas n…  ”.
                                                             “3.görü me, i çi A, ya  30, k dem 12 y l”

“Sözle mede ben Bosch’un ald klar n n al naca na bile emin de ilim. 
imdi Bosch’ta bir zam alacak. imdi ayn  zamm n al nmas  için %40 zam 

al nmas  gerekir olur mu sizce?. 2017’de sendika direkt Bosch’un ald  zamm  
alaca z diyor…”.

“2.görü me, i çi A, ya  42, k dem 21 y l”
“Bu sözle meye kimi fabrikalar Birle ik Metal’de girecektir. Kimi 

fabrikalar Türk Metal’de girecektir. Kimi fabrikalar Çelik-  ile. nerede girdi i 
önemli de il. Bu i çi ne yaparsa sendikalar n  etkiler ve istedi ini al r… lk 
önce yeni bir sendika ad  alt nda de il de i çi  bulundu u kurumu o sendikay  
nas l etkileyece ini ö renmeli. 2017 sözle mesinde i çi kesinlikle tüm 
fabrikalarda büyük kazançlarla ç kmal ”
                                                                “8.görü me, i çi B,ya 30, k dem 9 y l”
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1946 Sendikalar

1947 tarih ve 5018 say l  çi ve veren Sendikalar  ve 
Sendika Birlikleri Hakk nda Kanunu

 "

Erzurum'da Sendikac l k"
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Türk-  Tarihinden Portreler
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III.

1021 A r Bak m Tamir Fabrikas Erzurum Et Kombinas
Il ca eker Fabrikas A kale Çimento Fabrikas

Erzurum F r n Un ve Unlu 
Maddeler mal Eden yerleri çileri Sendikas

Erzurum 1021 A r Bak m Tamir Fabrikas  
çileri Sendikas Erzurum Bas n Teknisyenleri 

Sendikas

1946 Sendikalar

Erzurum 1021 A r Bak m Tamir Fabrikas  
çileri Sendikas

Bu y llarda sendikac l k komünistlik olarak görülüyordu.
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Erzurum halk  sendikaya uzun süre al amad ; Sendikac lara 
komünist diyorlard ; neredeyse bizi ta layacaklard .

A. Genel Merkezi Erzurum'da Olan Sendikalar  
1.Erzurum F r n Un ve Unlu Maddeler mal Eden yerleri çileri 

Sendikas  

2. Erzurum Askeri yerleri çileri Sendikas
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Erzurum Askeri yerleri 
Sendikas

3. Erzurum Bas n Teknisyenleri Sendikas  

limizde sendika kurmak isteyen bas n teknisyenleri, Vali Nurettin 
Aynuka’ya fahri ba kanl k teklifi götürmü tür 

Erzurum'da münte ir 13 yevmi (günlük) gazetenin teknisyenleri 
gazetemiz ba teknisyeni S rr  Gergero lu'nun öncülü ünde kurulu  
haz rl klar na ba lam t r

Matbaac lar 
Sendikas 1965'te kongre yapacak" 

4. Erzurum Yol-  Sendikas  
Erzurum 12. Bölge Karayollar  çileri 

Sendikas

Bay nd rl k Bakanl  yerleri Sendikas



17.Çal ma Ekonomisi ve Endüstri li kileri Kongresi(2-4 Haziran 2016/Erzurum) 41

Temdit Hatt  n aat çileri Sendikas

Yol Yap  
n aat çileri Sendikas

5. Do u lleri ve Havalisi Enerji Su Gaz ve DS  çileri Sendikas
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6. Erzurum eker Sanayi çileri Sendikas

eker-  25. Y l Belgeseli

7. Erzurum Demiryolu çileri Sendikas  
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Demiryol-  
Federasyonu

8. Erzurum Et Kombinas  çileri Sendikas  

Sendikan n mevzuu ve gayesi, azalar n n hak ve menfaatlerini 
korumak, mevcut kanunlar dairesinde iktisadi, içtimai ve medeni seviyelerinin 
yükselmesine çal mak, azalar  aras nda tesanüt ve her türlü yard mla may  
sa lamak, azalar n  mahkemeler, devlet daireleri, özel ve tüzel ki iler nezdinde 
temsil etmektir

9. Erzurum Fikir çileri Sendikas  

'Erzurum Fikir çileri Sendikas
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Sendika Anayasan n sosyal, iktisadi haklar ndan kuvvet ve insan 
haklar  temeline dayanan demokratik nizam n idamesi yolunda mukaddesata, 
milli ve ahlaki de erlere, hürriyet fikrine z t olan cereyanlarla ve bilhassa 
komünizmle mücadele etmeyi asli vazifelerinden sayar. Türk i çi hareketinin 
umumi prensipleri çerçevesinde insan haklar na, demokrasi ve içtimai adalet 
prensiplerine ba l  kal r

10. Do u Anadolu Bölgesi Maden çileri Sendikas

11. Erzurum Kundura ve Deri Mamulleri çileri Sendikas  

274 say l  Kanun'a göre kollar  Yönetmeli i'nin 8. s ra numaras na 
göre kurulan sendika, insan haklar  temeline dayanan milli demokratik laik ve 
sosyal hukuk devleti içinde komünizm, fa izm gericilik, yoksulluk, sefalet, 
cehalet ve adaletsizlikle mücadele etmeyi ilk görevlerinden sayar
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B. Ulusal Sendikalar n Erzurum'daki ubeleri
1. Besin-  Sendikas  Erzurum ubesi

Erzurum'da bize kar  korkunç iftiralar at ld . Sosyal Demokrat 
Raporuna imza koyan bizler hakk nda komünist suçlamas  yap ld

2. Pancar-  Sendikas  Erzurum ubesi   

3. eker-  Erzurum ubesi
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4. Türkiye Sa l k çileri Sendikas  Erzurum ubesi

5. Topraksu çileri Sendikas  Erzurum ubesi

6. Genel-  Erzurum ubesi 

Genel-  Sendikas  Erzurum 
ubesi, 1968 Kongresi'nde kendi içindeki çat ma ve ikile me sebepleri üzerinde 

durmu , bunlar n ortadan kalkmas  için büyük gayret sarf etmi , neticede 
sendikal birlik muhafaza olunmu tur

Genel-  Erzurum ubesi 
Ola an toplant s n  yapt
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C. Erzurumda'ki çi Sendikalar n n Faaliyetleri
1. Toplu  Sözle mesi Ba tlar

2. Grev Faaliyetleri   
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3. Sendikal Konularla lgili Yerel Sendikalar n Ortak Toplant  
Düzenlemeleri

Erzurum Mahalli Sendikalar n mü terek ikinci toplant s  16 Nisan 
1965'te yap lm t r. Toplant da ba kanl a Bay nd rl k çileri Sendikas  
Ba kan  Avni Özden, sekreterli e Harb-  ba kan  Mehmet Bindesen getirilmi ; 
i çi-i veren münasebetleri tart lm t r."

Erzurum Mahalli Sendi-
kalar Konferans Komitesi 

Komünizme kar  sendikalar

çi ve i veren münasebetleri

ktisadi kalk nmada sendikalar n rolü

Demokratik rejimde sendikalar
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4. Çe itli Konularda Sendikalar n Bas n Bildirisi Yay nlamalar

" erefli Türk Bas n Mensuplar na Türk çi Karde lerimize!
Hürriyet, hak ve adalet u runa mücadele etmi  mert bir Milletin 

evlatlar  olarak bugüne kadar i verenlerimizle aram zda gelmi  geçmi  her 
türlü naho  hareketleri unutup kar l kl  anlay  içerisinde sevgi ve sayg  
ba lar n  kuvvetlendirerek huzuru kalple vazifelerimize davam etti imiz halde, 
memleketini ve milletini seven insanlar olarak her eyden önce her ey vatan 
için oldu unu bilerek çal maktay z.

çi psikolojisine vak f olmayan Bay nd rl k Müdürlü ü Merkez 
Atölyesini bir çiftlik gibi idare etmek isteyen Erzurum Bay nd rl k Müdürlü ü 
Makine kmal Mühendisi Vekili Yavuz Küsmez 15 Ocak 1965 Cuma günü saat 
14'te i çilerle mü tereken yap lan toplant da: 'Siz i çiler Türk de ilsiniz: ben 
sizin Türklü ünüzden üphe ediyorum demi tir. Türk i çisinin Türklü ünden 
üphe eden Yavuz Efendi, uras n  unutma ki bizler Türk i çisi olarak en az 

senin kadar Türk en az senin kadar milliyetçi ve vatansever insanlar z. 
Bir sendika olarak seni bütün Türk i çisi karde lerimiz ad na protesto 

edip lanetliyoruz. Ve biz seni biz i çilerin Türk i çileriniz Türk olmad n  
ispata davet ediyoruz. Aksi halde Türk adli mercileri hakk nda karar verecektir 

Türkiye çi Sendikalar  Dayan ma Konseyi

Son günlerde Türk bas n nda yer alan ve efkâr  umumiyeye intikal 
ettirilen ba l ca husus, Türk- 'e kar  kurulan bir konseydir. Biz Harb-  
yöneticileri böyle bir kurulu u mesnetsiz ve yersiz atfetmekteyiz. öyle ki, Türk-

'in icraat nda e er noksanl k ve i çi toplumunun menfaatleri aleyhinde bir 
hareket var ise ve bu durum tespit edilmi se, yap lacak en iyi hareket bu 
te kilat n içine kanuni mevzulara uygun bir kurulu la girmek, müspet fikirleri 
burada empoze etmek gerekir. Aksi halde derlenmi , toplanm  birli imizi 
zedeleyerek bugüne kadar istismar elde edilmi  haklar m z n tahakkukunu 
frenler.  

Kuruldu umuz 1957 y l ndan bu yana üyesi bulundu umuz Türk- 'in 
icraat ndan memnun olmakla beraber bunu kar  kurulu lar n daima kar t  da 
oldu umuzu mahalli sendikalar n 9 Nisan 1965'te yap lan oturumda bir defa 
daha belirtmi  bulunuyoruz." 

" ehrimizdeki 10 sendika bir tebli  ne retti. Sendikalar T P ve Komü-
nizm'in her zaman kar s nda olduklar n  belirttiler:"  
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10 sendika ba kan  bir toplant  yap p bildiri yay nlayarak; Türkiye çi 
Partisiyle hiçbir alaka ve irtibatlar n n bulunmad n , dolay s yla bu kurulu u 
tasvip etmediklerini, T P'lilerin kendilerine gönderdikleri 'Sosyal Adalet'
dergisini iade edeceklerini bütün efkâr  umumiyeye ve i çi karde lerimize 
duyurmu lard r. 

Komünizmin girmeye muvaffak olamayaca  yerlerin ba nda 
sendikalar m z n geldi inden eminiz. Parolam z 'Türk âleminin en büyük 
dü man  Komünistliktir; her görüldü ü yerde ezilmelidir.' olacakt r

Sosyal Adalet
Erzurumda Sendikac l k

Milli sendikac l k prensipleriyle çat an ve 
sendikac l  siyasi menfaat vas tas  yapan T P'li sendikac l k anlay na 
memleketimizin ba ka kö elerinde görülmeyen bir kar  ç k

Türk i çisi, milli davalar kar s nda, i vereniyle, gençli iyle ordusuyla 
el ele bir bütün olarak aziz vatan n selameti için çal maktan asla y lmayacak 
ve hiçbir menfaat talep etmeyecektir. Türk i çisi yabanc  ideoloji maskesi 
alt nda ve kendi hegomanyalar  pe inde olanlar n aldat c  ve yald zl  sözlerine 
asla kanmayacakt r. veren de lokavt yapabilir. Bu hal demokrasiye uygundur. 
Sendikalar m z ad na gönderilen 'Sosyal Adalet' adl  mecmuan n münderecat  
asla bizim davalar m za uygun de ildir. Mecmuay  iade edece iz

F r nc lar ve kasaplar n yersiz zam yapma iste inin belediyece kabul 
edilmemesi üzerine direni e geçmelerini k n yor ve yersiz zam yapan 
müesseselerin kar s nda olaca m z  bildiriyoruz

Ete zam yap l rsa 
Erzurum'daki i çi sendikalar  yürüyü  yapacaklar!
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5. Çal ma Hayat yla lgili Sorunlara Çözüm Aramaya Yönelik 
Faaliyetler 

6. Üyelerinin U rad  Haks zl klara Müdahale Edilmesi
Yap -  Sendikas  

Sosyal Sigortalar Kurumunu Dava Ediyor"
Yap - , Bay nd rl k Müdürlü ünde teknisyen olarak çal an üyeleri 

Baki Ö en adl  i çinin ihmal neticesi öldü ünü, keza hastaya yanl  kan 
verilmesi yüzünden vefat etti ini iddia ederek Sosyal Sigortalar Kurumu'na 
tazminat davas  açacaklar n  söylemi tir

IV.
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Erzurum 
Mahalli Sendikalar Konferans Komitesi

Kaynaklar 
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Hasan YÜKSEL*

Anahtar Kelimeler:

THE ENTREPRENEURS OF THE FORMATION OF JOB 
STANDARTS IN OTTOMAN STATE MINING IN 19th CENTURY: THE 

Abstract:
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Keywords:
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A. Anadolu’da Madencili in Tarihi ve Osmanl ’da Madencili in Önemi

“Osmanl  mparatorlu u'nun malî vaziyeti ve iktisadî 
bünyesi üzerinde büyük rol oynam , vergi ve arazi 
sistemleri gibi muazzam ve muntazam bir te kilâta 
ba lanarak devletin belli ba l  varidat membalar ndan birini 
te kil etmi  olan bu müessese bu güne kadar hiç bir esasl  
tetkike mevzu olmam t r. Osmanl  mparatorlu u'nda 
ya ayan muhtelif içtimaî s n flar aras nda oldukça büyük bir 



58 Hasan YÜKSEL

çokluk te kil eden maden erbab n n, o s ralarda daha büyük 
bir ehemmiyeti haiz bulunan, Anadolu'da: Ergani, Keban, 
Gümü hane, Bozk r, Küre ilâ... ve Rumeli'de: Kratova, Sidre 
Kapsa, Novobrde, Samakoy ilâ... gibi maden m ntakalar na 
nazaran oldukça küçük te kilâtl  görünen Bilecik demir 
madeninde H. 967 (M. 1560) -Kanunî devri- tarihlerinde, 
ayn  zamanda alt  bine yak n i çinin çal t  dü ünülürse, 
adedi, büyüklü küçüklü yüzü geçen maden ocaklar nda 
çal an i çiler mecmuunun, bunlara, odun, kömür, kütük 
ta yan mâden m ntakalar nda imal edilen ham ve i lenmi  
madenleri nakleden ve madencilere yiyecek vesaire gibi 
zaruri ihtiyaç'maddeleri getiren civar halk, muhaf zlar ve 
yard mc lar, ekseriya maden i lerinde istihdam 
edildiklerinden bu vazifeyi ifa ederken madencilere tatbik 
edilen hükümlere tabî olan Yaya, Yörük, Mütekait 
Sipahizâde gibi askeri te kilâta ba l  kimseler de hesaba 
kat l rsa o zaman n nüfus nisbetine göre epey büyük bir 
yekûn te kil etti i kolayca tasavvur edilebilir.”

Adana Vilayeti:

Ankara Vilayeti:
Ayd n Vilayeti:

Bolu Vilayeti:
Erzurum Vilayeti:
Halep Vilayeti ( skenderun Sanca ):
Diyar-  Bekr:
Edirne Vilayeti:

Harput Vilayeti:
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Hüdavendigar Vilayeti

stanbul Vilayeti:

Kastamonu Vilayeti:

Konya Vilayeti:

Sivas Vilayeti:
Trabzon Vilayeti:

Van Vilayeti:
Ba dat Vilayeti:
Bosna Vilayeti:
Cezair-i Bahr-i Sefid Vilayeti:

Halep Vilayeti:
Kosova Vilayeti:

Manast r Vilayeti:
Musul Vilayeti:
Selanik Vilayeti:

Tuna Vilayeti: 
Yanya Eyaleti:
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III. Metodoloji 
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Kaynak: 
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ANLAMINI ARAYAN HOMO ACADEMICUS 

Halil MUT O LU

“Pergel, gönye, cetvel bozuk oldu mu, 
onlara dayanan bütün orant lar, onlara göre 
yap lan bütün yap lar da ister istemez kusurlu 
ve sakat olur” 

Montaigne 

Anahtar Kelimeler

HOMO ACADEMICUS THAT SEARCH ITS MEANING IN THE 
CONTEXT OF HOMO ECONOMICUS AND VALUE OF LABOR 
Abstract: 
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Keywords:

I.

II.

A. Kavramlar  Tan mlamak



17.Çal ma Ekonomisi ve Endüstri li kileri Kongresi(2-4 Haziran 2016/Erzurum) 71

B. Homo Economicus’u Tan mlamak
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C. Emek-De er li kisi ya da Emek-De er Teorisi

emek de er teorisidir.

alternatif maliyet teorisidir
marjinal fayda 

teorisidir.
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emek 
de er teorisi
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alternatif maliyet teorisini
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art k de er üreten emektir

III.

A. Kavram  Tan mlamak ya da Yak lacak Kitap 

Yakmak çin Kitaba

Yak lacak Kitap
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Meslek Olarak Bilim 
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B. Akademik Emek ve Bilginin Metala mas  Sürecinde Homo Academicus’un 
Anlam Aray

prekarya

prekarizasyon
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yay n yap ya da yok ol 
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IV.

Alman deolojisi
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geçicile tirilmi  yap lar

korkunun yap sal iddeti 

Kaynaklar 
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dil YILDIRIM*

Anahtar Kelimeler:

EVALUATION RELIGIOUS ACCOMODATION RIGHT OF 
WORKERS IN TURKEY 

Abstract: 
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Keywords:

I.

II. Genel Olarak 
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A. Avrupa Birli i Aç s ndan Durumun ncelenmesi 
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B. Amerika Birle ik Devletleri Aç s ndan Konunun ncelenmesi

U.S.   Supreme Court,   Trans World Airlines,   Inc.   v.
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/432/63/, 

11.12.2015). 
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C. Türkiye Aç s ndan Durumun ncelenmesi

“Herkes, dil, rk, renk, cinsiyet, siyasî dü ünce, felsefî inanç, din, mezhep ve
benzeri sebeplerle ay r m gözetilmeksizin kanun önünde e ittir… Hiçbir ki iye, 
aileye, zümreye veya s n fa imtiyaz tan namaz. Devlet organlar  ve idare 
makamlar  bütün i lemlerinde kanun önünde e itlik ilkesine uygun olarak 
hareket etmek zorundad rlar.” 
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94 dil YILDIRIM

III.

Kaynaklar 
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Güven MURAT*

Salih DURSUN**

Mustafa EN***

Anahtar Kelimeler:

A VIEW OF INDUSTRIAL RELATIONS FROM ISLAMIC 
PERSPECTIVE 

Abstract: 

Keywords:

I.

                                                



98 Güven MURAT, Salih DURSUN, Mustafa EN



17.Çal ma Ekonomisi ve Endüstri li kileri Kongresi(2-4 Haziran 2016/Erzurum) 99



100 Güven MURAT, Salih DURSUN, Mustafa EN



17.Çal ma Ekonomisi ve Endüstri li kileri Kongresi(2-4 Haziran 2016/Erzurum) 101

iktisadi hayattaki davran lar nda, kendisinde yarat l ta mevcut 
olan nefsini tatmin ve menfaatlerini maksimize etme duygular n , Allah’ n emir 
ve yasaklar yla makul ölçüde düzenlemeye çal an insand r
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grev ve lokavta
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Kaynaklar 

Maqasid al-shari'ah, maslahah and 
corporate social responsibility.

Journal of Business Ethics
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Mehmet GÖKTA *

emek

Anahtar Kelimeler:

SACREDNESS OF LABOR AND VALUE OF LABOR IN OUR 
SACRED TEXTS

Abstract:

Keywords:

I.

II.
A. Kur’an’da Çal man n Önemi

Dünya hayat nda onlar n geçimliklerini aralar nda Biz taksim 
ettik; birbirlerine i  gördürmeleri için kimini kimine derecelerle üstün k ld k...
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Allah’ n, kiminizi kiminize 
üstün k lmaya vesile yapt  eyleri (haset ederek) arzu edip durmay n. 
Erkeklere kazand klar ndan bir pay vard r. Kad nlara da kazand klar ndan bir 
pay vard r. Allah’tan, O’nun lütfunu isteyin. üphesiz Allah, her eyi hakk yla 
bilendir. Allah' n sana verdi inden (O'nun yolunda harcayarak) 
ahiret yurdunu iste; ama dünyadan da nasibini unutma.
Çal anlar n ücreti ne güzeldir.” Bilsin ki insan için kendi 

çal mas ndan ba ka bir ey yoktur.

"Leyse li'l-insâni illâ mâ seâ" derken Hudâ;
Anlamam hiç meskenetten sen ne beklersin daha?
Davran art k kârbân n arkas ndan durma, ko !
Mahv olursun bir dakîkan geçse hattâ böyle bo . 

Yer çal s n, gök çal s n, sen s k lmazsan otur!
Bunlar n hakk nda bilmem bir bahânen var m ? Dur!
Kamer çal madad r, gökle yer çal madad r
Güne  çal mada, seyyâreler çal madad r.
Didinmeden geri durmaz nücûm-i gîsû-dâr;(kuyruklu y ld z)
Bütün al n teridir durmay p ya an envâr!
Görün kuvâ-y  tabîatte sa'y-i mu'tâd :
Çal masayd  harâret, mevâsim olmazd .
O, bir zaman azal p, sonra bir zaman ço al p;
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Buhâr eder suyu, teksif eder buhâr  al p.
Ziyâ durur mu ya? Zulmetle dâimâ yar r...
Ne varsa hâs l ... Toprak, deniz, bütün çal r.
Tesa'udât  buhâr n bulut y ar havaya,
Teressübât  sehâb n nehir yayar ovaya.
Zemin semâya alev püskürür içinden tâ;
Mukâbilinde sa ar y ld r m, zemine semâ

"Çal  "' dedikçe erîat, çal mad n, durdun,
Onun hesâb na birçok hurâfe uydurdun!
Sonunda bir de "tevekkül" soku turup araya,
Zavall  dini çevirdin onunla maskaraya!
B rak çal may , emret oturdu un yerden,
Yorulma, öyle ya, Mevlâ ecîr-i hâs n iken!
Yaz p sabahleyin evden ç karken i lerini,
Birer birer oku tekmil edince defterini;
Bütün o i leri Rabbim görür. Vazîfesidir...
Yükün hafifledi... Sen imdi do ru kahveye gir!
Çoluk, çocuk sürünürmü  sonunda aç kalarak...
Hudâ vekîl-i umûrun de il mi? Keyfine bak!
Onun hazîne-i in'âm  kendi veznendir!
Havâle et ne kadar masraf n olursa... Verir,
Silâh  kullanan Allah, hudûdu bekleyen O;
Levâz m n bitivermi , de il mi? Ekleyen O!
Çekip kumandas  alt nda ordu ordu melek;
Senin hesâb na küffâr  hâk-sâr edecek!
Ba n s k ld  m , kâfi senin o nazl  sesin:
" Yeti !" de kendisi gelsin, ya H zr'  göndersin!
Evinde hastalanan varsa, borcudur: Bakacak;
ifâ hazînesi derhal oluk oluk akacak.

Demek ki: Her eyin Allah... Yana man, rgad n O;
Çoluk çocuk O'na âid: Lalan, bac n, dad n O;
Vekîl-i harc n O; kâhyan, müdir-i veznen O;
Al seninse de, mes'ûl olan veri ten O;
Denizde cenk olacakm ... Gemin O, kaptan n O;
Ya ordu lâz m imi ... Askerin, kumandan n O;
Köyün yasakç s ; ehrin de ba  muhass l  O;
Tabîb-i âile, eczâc ... Hepsi hâs l  O.
Ya sen nesin? Mütevekkil! Yutulmaz art k bu!
Biraz da sayg  gerektir... Ne sayg s zl k bu!
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Hudâ-y  kendine kul yapt , kendi oldu Hudâ;
Utanmadan da tevekkül diyor bu cür'ete... Ha?

Cemâ'at intibâh ister, uyanmaz gizli ya larla?
Çal mak!.. Ba ka yol yok hem nas l? Canlarla, ba larla.
Al nlar terlesin, derhal iner mev'ûd olan rahmet,
Nas l hâsir kal r "tevf ki hakettim" diyen millet?

K m ldamaz da durursan, i itti in nakarat:
"Çal m yanlar için yok cihanda hakk-  hayat."
"Bekây  hak tan yan sa'yi bir vazife bilir;
Çal  çal  ki bekâ sa’y olursa hak edilir.

Ensardan biri 
Peygambere gelip kendisinden dilendi. : “Evinde 
bir ey var m ? . : “Evet bir has r ve bir de su kab m z vard r.” 

. “Git onlar  bana getir.” .
“bu ikisini kim sat n al r” . “ben onlar  bir dirheme 

al r m” . “Bir dirhemden fazla veren yok mu?” diye iki üç kere 
tekrarlad . “Ben iki dirheme al r m” 

. : “Bir dirhemle 
ehline yiyecek al, di er dirhemle de bir balta sat n al ve bana getir.” 

“Al 
götür onunla odun kes (sat), seni on be  güne kadar görmeyeyim.”

“Bu on dirhemin bir 
k sm yla yiyecek, di er bir k sm yla elbise al” “Bu 
senin için, yüzünde dilencilik lekesi oldu u halde yan m za gelmenden daha 
iyidir.”
Muhakkak sizden birinizin s rt nda odun toplamas , herhangi bir kimseden 

dilenmesinden hay rl d r

Kuzum, ay p m  çal mak, günah m  yük ta mak?
Ay p: Dilencilik, i lerken el, yürürken ayak.
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"Dola  da y rt c  arslan kesil behey miskin!
Niçin yat p, kötürüm tilki olmak istersin?
Elin, kolun tutuyorken çal , kazanmaya bak,
Ki art nla geçinsin senin de bir yatalak. "

B. Eme in ve Emektar n De eri

Hiç kimse elinin 
eme inden daha hay rl  bir yemek yememi tir. Allah' n nebisi Davud (as) da 
kendi elinin eme inden yerdi.

Do ru ve güvenilir tüccar, yar n k yamet günü 
peygamberler, s ddikler ve ehitlerle ha ronulacakt r."

Ki inin kendi elinin eme i, bir de dürüst ticaretin kazanc .

çoluk çocu umun nafakas n  
temin için hurma bahçemde çal yorum

te bu eller Allah’ n sevdi i ellerdir

Bir i çi çal t rd nda ücretini ona bildir.
Üç ki i vard r ki k yamet günü ben onlar n hasm  olaca m. Bir ey verip 

hilede bulunan, hür bir ki iyi satarak de erini yiyen, bir i çi tutup ücretini 
ödemeyen kimseler. çinin hakk n  aln n n teri 
kurumadan veriniz.”

C.  ve çi Güvenli i
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Ölümlü i  kazalar nda Avrupa birincisi, dünyada ise üçüncü s radaki 
Türkiye’nin Norveç, sveç, sviçre ve Danimarka gibi ülkelerde ‘100 binde 2’ 
oran n n alt nda olan ölümle sonuçlanan i  kazas  oranlar  ‘100 binde 20,5’ 
gibi on kat n üzerinde bir rakamd r

bana bir ey 
olmaz biz Allah’a tevekkül ettik Allah dilemedikçe bir ey olmaz
kaderden kaç lmaz

en güzel ekilde mükerrem olarak yarat lan
zarurat-  diniyye

kendinizi kendi elinizle 
tehlikeye atmay n, i lerinizi iyi yap n. üphesiz Allah iyi i  yapanlar  sever

Ey iman edenler! ( htiyatl  davran n) Tedbirinizi al n…

Ben devemi sal  vererek mi tevekkül 
edeyim, yoksa ba layarak m ? Deveni ba la 
sonra tevekkül et

Deveni 
sa lam kaz a ba la

Resûl-i Ekrem, tedbirde asla kusur etmiyordu. Düldül’ün 
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üzerinde bulunuyordu. S rt na iki z rh gömlek, ba na takye giymi  ve takyenin 
üzerine ise mi fer geçirmi ti. Herkesten ziyade yüce 
yarat c s ndan korkan, herkesten fazla ibadet ve taate dü kün bulunan Hz. 
Peygamber, Allah’ n “Adetullah” tâbir edilen hayattaki kanunlar na da 
herkesten ziyade riayet ediyor, onlara uymada gayet titiz davran yordu. 
Dü man kar s ndaki bu vaziyetiyle de bu durumunu aç kça ortaya koyuyordu. 
Allah’ n korumas  ve inayeti alt nda bulunmas na ra men, herkes bir z rh 
giymi ken o iki z rh giyiyor ve ba ndaki takyesinin üzerine de mi fer 
geçiriyordu

"Kadermi !" Öyle mi? Hâ â, bu söz de il do ru: 
Belân  istedin, Allah da verdi... Do rusu bu. 
Talep nas lsa, tabîî, netîce öyle ç kar, 
Me iyyetin sana zulmetmek ihtimâli mi var?

III.
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Kaynaklar
Müsned

El-Câmiu’s-Sahîh
D A

Sosyoloji Konferanslar  Dergisi, 

Hak Dini Kur'an Dili
Safahat

Sünen

Kitâbü’t-Tabakâti’l-Kebîr

Sünen
El-Mebsût

Sünen
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Utku ALTUNÖZ*

Anahtar Kelimeler:

ANALAYSING OF THE RELATIONSHPS AMONG MINIMUM 
WAGE, UNEMPLYMENT AND INFLATION BY ARDL TEST 

Abstract: 

Keywords:

I.
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Grafik 1:
Kaynak:  
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II.
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III.
Ampirik Analizi 

Tablo 1:
De i ken Sembol Kaynak

A. Dura anl k S namas
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 (1) 

Tablo 2.
ADF PP

Minw

unep

Tfe

Not: 

B. S n r Testi 
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Tablo 3: 
Gecikme Uzunlu u SX Breush-Godfrey Otokorelasyon Testi

8 6,721 0,95

Tablo 4:

k F statisti i Alt S n r (%1) Üst S n r (%1)

Not:

C. S n r Testi Uzun Dönem Sonuçlar  
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Tablo 5:
De i ken Katsay t istatisti i P de eri

ARDL (1,0,2) Sonuçlar

Tablo 6:

IV.

Ba ml  De i ken: sizlik
Katsay t statisti i P De eri
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Kaynaklar 
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Anahtar Kelimeler: 

THE RELATIONSHIP OF ECONOMIC GROWTH AND 
EMPLOYMENT IN TURKEY

Abstract: 

Keywords:

I.
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Tablo 1:
Yazar Dönem ve 

Ülke Yöntem Sonuç
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-
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Tablo 2: 
Y llar stihdam Oran  (%) Büyüme Oran  (%)

Kaynak:



138 Funda ÇONDUR, Hatice EROL, Sidre Gül Bige GÖCEKL

A. Veri ve Analiz 

stihdam oran : er_sa
Büyüme oran : gdpg1 

1. Birim Kök Testi

I(1)
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I(1)

Tablo 3:
De i ken Test 

statisti i Düzey Birinci Fark

Not: Tabloda  [ ] içindeki de erler s f r hipotezinin (birim kök vard r) kabul 
edilme olas l n  ifade etmektedir. Testte bilgi kriteri olarak Akaike 
Information Criterion (AIC) kullan lm t r. Çeyrek y l verileri ile çal ld  için 
maksimum gecikme uzunlu u 5 al nm t r. ( ) içindeki de erler AIC’in bulmu  
oldu u optimal gecikme uzunlu unu göstermektedir. *** %1, ** %5, * ise %10 
istatistiki anlaml l k derecelerinde serinin dura an oldu unu ifade etmektedir.

2. Hata Düzeltme Modeline (E bütünle meye) Dayal  Granger Nedensellik Testi

Tablo 4:

Not: Tabloda  [ ] içindeki de erler s f r hipotezinin (e bütünle me 
yoktur) kabul edilme olas l n  ifade etmektedir. *** %1, ** %5, * ise %10 
istatistiki anlaml l k derecelerinde bir e bütünle me ili kisinin oldu unu ifade 
etmektedir. Gecikmeler Akaike bilgi kriterine göre belirlenmi tir.
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Tablo 5:

Not: *** di er de i kenlerden ba ml  de i kene do ru nedensellik 
ili kisinin bulundu unu göstermektedir. ( ) standart hatay , [ ] t-
istatisti ini ifade etmektedir.

Tablo 6:

Not: ( ) içindeki de erler serbestlik derecesini, [ ] içindeki de erler ki-
kare olas l n  göstermektedir. * %10, ** %5 ve *** %1 anlaml l k 
derecelerinde nedensellik bulundu unu göstermektedir.
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Kaynaklar 
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EKLER
A. Ek-1 



144 Funda ÇONDUR, Hatice EROL, Sidre Gül Bige GÖCEKL

B. Ek-2 
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Tablo 7:

Not: Olas l n 0.10’dan büyük olmas  %10 istatistiki anlaml l k 
derecesinde otokorelasyon sorununun bulunmad n  göstermektedir.

Not: Olas l n 0.10’dan büyük olmas  %10 istatistiki anlaml l k 
derecesinde de i en varyans sorununun bulunmad n  göstermektedir.
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*

Ayhan GÖRMÜ **

Anahtar Kelimeler: 

DOES TRANSITION TO GREEN ECONOMY CREATE NEW 
OPPORTUNITIES FOR DECENT JOBS? THE CASE OF BRITAIN

Abstract: 

Keywords: 

I.

                                                



148 Ayhan GÖRMÜ

do al kaynaklar n kullan m nda 
etkin, kirlilik ve çevresel etkileri minimize edecek kadar temiz, fiziki felaketleri 
önlemede çevresel yönetimin ve do al sermayenin rolünü ve do al afetleri 
hesaba katacak kadar elastik ve ayn zamanda içermeci olmas
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II.

çevresel riskleri ve ekolojik k tl klar  önemli ölçüde azalt l yorken, insan
refah n n ve sosyal e itli in geli tirilmesinin sonuçlar ndan biri



150 Ayhan GÖRMÜ

düzgün i i haklar n korundu u, yeterli sosyal koruma ile 
yeterli gelirin sa land , verimli i ler olarak tan mlam t r. Somavia’ya göre 
düzgün i , ayr ca herkesin gelir elde etme f rsatlar na eri iminin sa lanmas  
anlam nda, yeterli i  anlam na da gelmektedir
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ekil 1.
Kaynak:



152 Ayhan GÖRMÜ
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154 Ayhan GÖRMÜ

III.
A. Veri

B. Ba ml  De i ken

Sector: Low Carbon 
Goods and Services Skills Action Plan in the D2N2 Area (Derby, Derbyshire, 
Nottingham and Nottinghamshire)

C. Ba ms z De i kenler
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neden yar  zamanl  çal yorsunuz?
tam zamanl  i  bulamad m için

neden geçici i lerde çal yorsunuz?
daimi i  bulamad m için

D. Betimleyici Analiz



156 Ayhan GÖRMÜ

Tablo 1.

Kaynak:
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IV.

Kaynaklar



158 Ayhan GÖRMÜ
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,



160 Ayhan GÖRMÜ
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Hatice EROL
Abdullah ÖZDEM R

Anahtar Kelimeler: 

PRIVATE EMPLOYMENT AGENCIES IN TURKEY AND 
TEMPORARY EMPLOYMENT RELATIONS 

Abstract: 

                                                



162 Hatice EROL, Abdullah ÖZDEM R

Keywords:

I.
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II.



164 Hatice EROL, Abdullah ÖZDEM R
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III.



166 Hatice EROL, Abdullah ÖZDEM R

IV.
Faaliyetleri
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Tablo 1. 

Y llar Erkek Kad n Toplam

Kaynak:



168 Hatice EROL, Abdullah ÖZDEM R

Tablo 2.
Y l Erkek Kad n Toplam

Kaynak: 
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Tablo 3.

Ya  Gruplar Erkek Kad n Toplam

Kaynak:



170 Hatice EROL, Abdullah ÖZDEM R

Tablo 4.

E itim Düzeyleri e Yerle tirme Say s

Erkek Kad n Toplam

Kaynak:

V.
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172 Hatice EROL, Abdullah ÖZDEM R
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174 Hatice EROL, Abdullah ÖZDEM R

Kaynaklar 
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176 Hatice EROL, Abdullah ÖZDEM R



17.Çal ma Ekonomisi ve Endüstri li kileri Kongresi(2-4 Haziran 2016/Erzurum) 177

-

Gül en SARI GER L*

Ramazan TEMEL**

Anahtar Kelimeler:

INFORMAL EMPLOYMENT: HOME SERVICES AND CHILD-
AGED CARE SERVICES

Abstract: 

                                                



178 Gül en SARI GER L, Ramazan TEMEL

Keywords: 

I.

II.
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"çal anlar n yeterli çal ma standartlar na 
sahip olmadan, asgari ya  haddi, asgari ücret hakk , fazla mesai ücreti ve i yeri 
çal ma standartlar  gibi konulardaki düzenlemelere uyulmadan, sosyal 
güvenlik, vergi ve di er fonlar n eksik ödendi i ya da hiç ödenmedi i istihdam 
türüdür"

" stihdam 
faaliyetlerinin (üretim ve hizmet) resmi belgelere dayand r lmamas  ve böylece 
resmi kay tlara girmemesi, bunun sonucunda vergisel ve zorunlu sosyal 
yükümlülükler de dâhil olmak üzere tüm yükümlülüklerin, mali ve sosyal 
güvenlik kurumlar n n denetim alan  d na ç kar lmas ” 

"devletin egemenlik alan  d nda istihdam faaliyeti"



180 Gül en SARI GER L, Ramazan TEMEL

Kaynak:
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III. -



182 Gül en SARI GER L, Ramazan TEMEL
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IV. Ev Hizmetleri ve Ya -

küreselle menin hizmetçileri”



184 Gül en SARI GER L, Ramazan TEMEL

“ya l ”,
“çok ya l ”

“çok ya l ”

1950 y l nda 60 ya  ve üzerinde 205 milyon ki i bulunmaktayd . Bu 
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say  2012 y l nda 810 milyona yükseldi. En az 10 y l içinde bu say n n 1 milyara 
ç kmas , 2050'ye kadar ise 2 milyara ç kmas  öngörülüyor" 

“ya l lar n ya lanmas ”
“ya l  ya l lar/ileri ya ”

“genç ya l ”l

V. -



186 Gül en SARI GER L, Ramazan TEMEL

VI.

A.  Kanunu Kapsam nda Düzenlemeler

B. Borçlar Kanunu Kapsam nda Düzenlemeler

“hizmet sözle mesi”
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C.  Sa l  ve Güvenli i Kanunu Kapsam nda Düzenlemeler
“Kapsam ve 

stisnalar”

D. Sosyal Sigortalar Kanunu Kapsam nda Düzenlemeler
ev hizmetlerinde 

çal an n sigortal l  için bildirimde bulunacak ki i gerçek ki i olmal , yap lan 
hizmet ev tan m  kapsam nda bulunmal  ve ev hizmetleri olarak belirtilen 
i lerden say lmal d r"

10 gün ve daha fazla ve daha az 
çal ma



188 Gül en SARI GER L, Ramazan TEMEL

E. Genel Sa l k Sigortas  kapsam nda Yap lan Düzenlemeler

VII.



17.Çal ma Ekonomisi ve Endüstri li kileri Kongresi(2-4 Haziran 2016/Erzurum) 189

“Ev Hizmetlerinde 10 Gün ve Daha Fazla 
Sigortal  Olarak Çal t r lacaklara li kin Bildirge”



190 Gül en SARI GER L, Ramazan TEMEL

VIII.

ev i i”
"Ev i çisi"

“Her Üye, ev i çili inin 
özgül niteliklerini dikkate alarak ve ulusal yasalara ve düzenlemelere uygun 
ekilde, annelikle ilgili artlar dâhil olmak üzere ev i çilerinin sosyal güvenlikle 

ilgili olarak di er i çilere sunulan ko ullardan daha az na sahip olmamalar na 
imkân verecek tedbirleri alacakt r”.

IX.
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Kaynaklar
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,
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Özgür TOPKAYA

Anahtar Kelimeler:

INDUSTRIAL ROBOT INDUSTRY IN THE WORLD AND ITS 
EFFECTS OVER THE WORKLIFE

Abstract: 

Keywords:
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198 Özgür TOPKAYA
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Tablo 1: 
2002 2009
2003 2010
2004 2011
2005 2012
2006 2013
2007 2014
2008

Kaynak:



200 Özgür TOPKAYA

Tablo 2:
2011 2012 2013 2014

Otomotiv
Elektrik/elektronik
Metal
Kauçuk ve Plastik
Yiyecek
laç ve Kozmetik

Di er
Alan Belirtilmeyen

Kaynak:
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Tablo 3:
2010 2011 2012 2013 2014

(% Art )

Asya

Avrupa

Amerika

Afrika ve 
Belirtilmeyen

Kaynak:

Tablo 4:

2010 2011 2012 2013 2014
(% Art )

Çin Halk 
Cumhuriyeti

Japonya

ABD

Güney Kore

Almanya

Kaynak:



202 Özgür TOPKAYA

Tablo 5:
Robot Yo unlu u (2014)

Dünya Ortalamas 66

Kaynak:
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Tablo 6: 
Uygulama Türü Yarat lan in Yarat ld  Alan

Kaynak:



204 Özgür TOPKAYA

Grafik 1: 

Kaynak:
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206 Özgür TOPKAYA
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Kaynaklar



208 Özgür TOPKAYA
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210 Özgür TOPKAYA
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Nilay KARASAKAL
Benan YÜCEBALKAN

Anahtar Kelimeler: 

IN THE FORMATION OF ORGANIZATIONAL TRUST, EFFECTS 
OF OCCUPATIONAL HEALTH AND SECURITY POLITICS AS A 

NEED OF SOCIAL RESPONSIBILITY
Abstract: 

Keywords:

I.
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II. 
A.Güven Kavram
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B. Örgütsel Güven Kavram



214 Nilay KARASAKAL, Benan YÜCEBALKAN

C.Sosyal Sorumluluk Kavram
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III. Metodoloji
A. Ara t rman n Yöntemi

B. Ara t rman n Problemleri



216 Nilay KARASAKAL, Benan YÜCEBALKAN

C. Ara t rman n Evreni ve Örneklemi

D. Ara t rman n S n rl l klar

E. Ara t rman n Varsay mlar

F. Ara t rman n Hipotezleri
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IV. Bulgular 

Tablo 1:

n % n %
Cinsiyet Mevcut 

Toplam 

Medeni 
Durum

Gelir



218 Nilay KARASAKAL, Benan YÜCEBALKAN

Tablo 2:

Ortalama SS Ortalama Test*

3,73
2,75

Objektif 2,54
3,22

Uzman 2,77

Tablo 3:
Uzman

Objektif

Uzman

Tablo 4:
Cinsiyet Ortalama SS p*

Objektif

Uzman
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Tablo 5:
Ortalama SS p*

Objektif 0,035
* *              

55 ve üstü > 
25 alt , 25-34, 35-

44

Uzman



220 Nilay KARASAKAL, Benan YÜCEBALKAN

Tablo 6:
Medeni 
Durum Ortalama SS p*

0,038

** Evli > Di er

Uzman

Tablo 7:
Ortalama SS p* (ANOVA) 

Uzman
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Tablo 8: 
Ortalama SS p*

Uzman



222 Nilay KARASAKAL, Benan YÜCEBALKAN

Tablo 9: 
Ortalama SS p*

Uzman
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Tablo 10:

p*

0,001
0,000
0,000

0,000

0,015

0,004

0,000

0,000

0,001

0,001

0,000

0,000

0,000

0,000

0,023

0,000

0,000

0,000

0,049
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Kaynaklar 
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Özgür ÖNGÖRE

Anahtar Kelimeler:

A THEORETICAL STUDY ABOUT THE PLACE AND VALUE OF 
EMOTIONAL LABOR IN WORKING LIFE 

Abstract:

                                                



228 Özgür ÖNGÖRE

Keywords:

I.

II.
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A. Hochschild’in Duygusal Emek Kuram



230 Özgür ÖNGÖRE
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B. Ashforth ve Humprey’in Duygusal Emek Kuram

III.



232 Özgür ÖNGÖRE
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A. Duygusal Eme in Boyutlar   



234 Özgür ÖNGÖRE

“ in yap lmas  esnas nda 
gösterilen gerçek duygular n sunumuna yönelik çabalar, duygusal emek olarak 
kabul edilmeli midir?”
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236 Özgür ÖNGÖRE

“Duygusal de i ime yönelik 
çabalar, duygusal emek içinde kabul edilmeli midir?”
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IV.

A. De erler  

B. Etik 

C. Etik De erler



238 Özgür ÖNGÖRE

D.  Eti i

1. Etik lkeler

2. Etik Kodlar 
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E. Kültürel Farkl l klar

F. Vicdans zl k



240 Özgür ÖNGÖRE

V.
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Kaynaklar 
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Serap PALAZ*

Ça r  ZC **

Anahtar Kelimeler: 

BULLYING AND HARASSMENT IN THE RESTAURANT SECTOR 
AND ITS ORGANIZATINAL EFFECTS

Abstract: 

Keywords:

I.
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A. Ara t rman n Örneklemi 



248 Serap PALAZ, Ça r  ZC

Tablo 1.

Frekans % Frekans %

Toplam 190 100 Toplam 190 100
Frekans % Cinsiyet Frekans %

Toplam 190 100 Toplam 190 100
Frekans % Medeni Durum Frekans %

Toplam 190 100 Toplam 190 100
Unvan Frekans % Frekans %

Toplam

Toplam
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B. Veri Toplama Araçlar

C. Olumsuz Davran lar Ölçe i (NAQ-R)

D. Tükenmi lik Ölçe i
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E.  Doyumu Ölçe i

F. ten Ayr lma Niyetinin Belirlenmesi 

G. statistiksel Analiz
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III. Bulgular 

Tablo 2.

Zaman

Bazen/
Ayda 
Bir

Haftada 
Bir/Her 
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Tablo 3.

1,000 ,658** ,084

. ,000 ,249
190 190 190

,658** 1,000 ,061

,000 . ,401
190 190 190

,084 ,061 1,000

,249 ,401 .
190 190 190
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Tablo 4.
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Tablo 5.
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Kaynaklar 
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Banu ÖZBUCAK ALBAR*

Sanem BERKÜN**

Gökhan OFLUO LU***

Anahtar Kelimeler: 

TRUTH IN THE 

Abstract: 

Keywords: 

I.
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Bir veya birkaç 
ki i taraf ndan, bir di er ki iye yönelik (nedeni, dü ünce ve inanç ayr l ndan, 
k skançl k ve cinsiyet ayr m na kadar çok çe itli olabilen), sistematik bir 
biçimde, dü manca, ahlak d  bir ileti im yöneltilmesi eklinde ortaya ç kan bir 
çe it psikolojik terör
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II.
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çal anlar üzerinde

Örgütler üzerinde ise
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III.

  
A. Psikolojik Taciz ile Bireysel Mücadele

B. Psikolojik Taciz ile Örgütsel Mücadele

C. Psikolojik Taciz ile Toplumsal Mücadele

leti im Araçlar :

Telefon Yard m Hatlar

Sendikalar:

D. Psikolojik Taciz ile Hukuksal Mücadele
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veren, hizmet ili kisinde i çinin ki ili ini korumak ve sayg  göstermek ve i yerinde 
dürüstlük ilkelerine uygun bir düzeni sa lamakla, özellikle i çilerin psikolojik ve cinsel 
tacize u ramamalar  ve bu tür tacizlere u ram  olanlar n daha fazla zarar 
görmemeleri için gerekli önlemleri almakla yükümlüdür.

veren, i yerinde i  sa l  ve güvenli inin sa lanmas  için gerekli her türlü önlemi 
almak, araç ve gereçleri noksans z bulundurmak; i çiler de i  sa l  ve güvenli i 
konusunda al nan her türlü önleme uymakla yükümlüdür.

verenin yukar daki hükümler dâhil, kanuna ve sözle meye ayk r  davran  nedeniyle 
i çinin ölümü, vücut bütünlü ünün zedelenmesi veya ki ilik haklar n n ihlaline ba l  
zararlar n tazmini, sözle meye ayk r l ktan do an sorumluluk hükümlerine tabidir.
E. Türk Medeni Kanunu 



270         Banu ÖZBUCAK ALBAR, Sanem BERKÜN, Gökhan OFLUO LU

F. Devlet Memurlar  Kanunu

G. Sendikalar ve Toplu  Sözle mesi Kanunu

V.



17.Çal ma Ekonomisi ve Endüstri li kileri Kongresi(2-4 Haziran 2016/Erzurum) 271

Kaynaklar 



272         Banu ÖZBUCAK ALBAR, Sanem BERKÜN, Gökhan OFLUO LU



17.Çal ma Ekonomisi ve Endüstri li kileri Kongresi(2-4 Haziran 2016/Erzurum) 273

Serpil AYTAÇ 
Gizem AKALP 

Ahmet GÖKÇE 

Anahtar Kelimeler:

INVESTIGATION OF STRESS AND BURNOUT LEVEL OF
OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY EXPERTS

Abstract: 

                                                



274 Serpil AYTAÇ, Gizem AKALP, Ahmet GÖKÇE

Keywords:

I.



17.Çal ma Ekonomisi ve Endüstri li kileri Kongresi(2-4 Haziran 2016/Erzurum) 275



276 Serpil AYTAÇ, Gizem AKALP, Ahmet GÖKÇE



17.Çal ma Ekonomisi ve Endüstri li kileri Kongresi(2-4 Haziran 2016/Erzurum) 277

III. Metodoloji

ekil1.



278 Serpil AYTAÇ, Gizem AKALP, Ahmet GÖKÇE

Ara t rman n Yöntemi: 



17.Çal ma Ekonomisi ve Endüstri li kileri Kongresi(2-4 Haziran 2016/Erzurum) 279

IV. Bulgular
Güvenilirlik Analizi:

Tablo 1.



280 Serpil AYTAÇ, Gizem AKALP, Ahmet GÖKÇE

Tablo 2.



17.Çal ma Ekonomisi ve Endüstri li kileri Kongresi(2-4 Haziran 2016/Erzurum) 281

Tablo 3:

Tablo 4: 



282 Serpil AYTAÇ, Gizem AKALP, Ahmet GÖKÇE

Tablo 5.



17.Çal ma Ekonomisi ve Endüstri li kileri Kongresi(2-4 Haziran 2016/Erzurum) 283

Tablo 6.



284 Serpil AYTAÇ, Gizem AKALP, Ahmet GÖKÇE

ekil 2.

V.



17.Çal ma Ekonomisi ve Endüstri li kileri Kongresi(2-4 Haziran 2016/Erzurum) 285



286 Serpil AYTAÇ, Gizem AKALP, Ahmet GÖKÇE



17.Çal ma Ekonomisi ve Endüstri li kileri Kongresi(2-4 Haziran 2016/Erzurum) 287



288 Serpil AYTAÇ, Gizem AKALP, Ahmet GÖKÇE

Kaynaklar



17.Çal ma Ekonomisi ve Endüstri li kileri Kongresi(2-4 Haziran 2016/Erzurum) 289

“Yeni Ortaya 
Ç kan ve Acil Önlem Gerektiren Riskler Hakk nda Avrupa letmeler 
Ara t rmas



290 Serpil AYTAÇ, Gizem AKALP, Ahmet GÖKÇE



17.Çal ma Ekonomisi ve Endüstri li kileri Kongresi(2-4 Haziran 2016/Erzurum) 291

Berrin F L ZÖZ*

Emrah KOPARAN**

Anahtar Kelimeler

A SURVEY ON THE PERCEPTION OF ACADEMISTS ABOUT 
ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOUR AND 

ORGANIZATIONAL IDENTITY WITH RESPECT TO UNION 
Abstract:

Keywords

I.

                                                



292 Berrin F L ZÖZ, Emrah KOPARAN

II.
A. Örgütsel Vatanda l k Davran



17.Çal ma Ekonomisi ve Endüstri li kileri Kongresi(2-4 Haziran 2016/Erzurum) 293

Fedakârl k

Nezaket”

övalyelik”

“Fark ndal k”

“Sivil Erdem” 



294 Berrin F L ZÖZ, Emrah KOPARAN

B. Örgütsel Kimlik



17.Çal ma Ekonomisi ve Endüstri li kileri Kongresi(2-4 Haziran 2016/Erzurum) 295

merkezilik
süreklilik farkl la t r c  olma 



296 Berrin F L ZÖZ, Emrah KOPARAN

III. Metodoloji

A. Ara t rma Modeli

H1:



17.Çal ma Ekonomisi ve Endüstri li kileri Kongresi(2-4 Haziran 2016/Erzurum) 297

B. Ara t rman n Örneklemi



298 Berrin F L ZÖZ, Emrah KOPARAN

C. De i kenlerin Ölçülmesi 

Tablo 1:
Ba ms z De i ken Veri Kayna

Ba ml  De i ken Veri Kayna

D. Verilerin Analizi ve Bulgular



17.Çal ma Ekonomisi ve Endüstri li kileri Kongresi(2-4 Haziran 2016/Erzurum) 299

Tablo 2:



300 Berrin F L ZÖZ, Emrah KOPARAN

Tablo 3: 

Tablo 4:

IV.



17.Çal ma Ekonomisi ve Endüstri li kileri Kongresi(2-4 Haziran 2016/Erzurum) 301

Kaynaklar 

Selçuk Üniversitesi ktisadi ve dari 
Bilimler Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Ara t rmalar Dergisi

Örgütsel Vatanda l k ve Örgütsel Adalet”,



302 Berrin F L ZÖZ, Emrah KOPARAN

Research in 
Organizational Behavior, 

Yönetim ve 
Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi 
Dergisi

Academy of Management Review

Academy 
of Management Journal

Kuram ve 
Uygulamada E itim Yönetimi Dergisi

Academy of Management Review,

Academy of Management Review

European Journal of 
Marketing,

ÇOMÜ Yönetim 
Bilimleri Dergisi

Administration&Society

Human Relations,

Journal of Management Inquiry



17.Çal ma Ekonomisi ve Endüstri li kileri Kongresi(2-4 Haziran 2016/Erzurum) 303

Trakya Üniversitesi E itim Fakültesi Dergisi

Journal Of Business 
Economics and Political Science

International Journal of Management 
Reviews

Administrative Science Quarterly

Marmara Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yönetim Ara t rmalar  Dergisi

Administrative Science Quarterly

Organization Science,

Asian Journal of Social Psychology

Academy of Management 
Review

Do u  Üniversitesi Dergisi,

European Journal of Marketing

Human Relations
Kahramanmara  

Sütçü mam Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Dergisi



304 Berrin F L ZÖZ, Emrah KOPARAN

Employee Responsibilities and Rights Journal 4

Journal of Marketing

Journal of Applied Psychology

Clinical 
Laboratory Management Review

Journal of Management

Human Performance

Journal of Management

Corporate Reputation Review

Academy of Management Review

Journal of Applied Psychology, 



17.Çal ma Ekonomisi ve Endüstri li kileri Kongresi(2-4 Haziran 2016/Erzurum) 305

The International Journal of Public Sector 
Management

Journal of Applied Psychology

ODTÜ 
Geli me Dergisi

-Güç Endüstri li kileri ve 
nsan Kaynaklar  Dergisi

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Journal of Yasar University

E itim 
Bilim Toplum

British Journal of 
Management

Journal of Management Inquiry



306 Berrin F L ZÖZ, Emrah KOPARAN

Do u  Üniversitesi 
Dergisi

Journal of 
Educational Administration 47

Kuram ve 
Uygulamada Egitim Yönetimi Dergisi

International Journal of Sociology and Social 
Policy 35



17.Çal ma Ekonomisi ve Endüstri li kileri Kongresi(2-4 Haziran 2016/Erzurum) 307

Burhan AKPINAR*

Orhan ÇINAR**

Esra Nur AKPUNAR***

k smen

Anahtar Kelimler

Abstract: 

                                                



308 Burhan AKPINAR, Orhan ÇINAR, Esra Nur AKPUNAR

partly satisfied 

Keywords:

I.

II.



17.Çal ma Ekonomisi ve Endüstri li kileri Kongresi(2-4 Haziran 2016/Erzurum) 309

.

III.Metodoloji 
A. Evren ve Örneklem

Tablo 1:
N %

B. Veriler ve Analizi 



310 Burhan AKPINAR, Orhan ÇINAR, Esra Nur AKPUNAR

IV. Bulgular 
A. Sa l k Çal anlar n n Mevcut lerine Yönelik Görü lerine li kin Bulgular

Tablo 2:

Madde

Hay r K smen Evet Toplam

f % f % f % f %

k smen

vet”

vet”

B. Sa l k Çal anlar n n  De i tirme Nedenlerine li kin Bulgular



17.Çal ma Ekonomisi ve Endüstri li kileri Kongresi(2-4 Haziran 2016/Erzurum) 311

Tablo 3:

Madde

Hay r K smen Evet Toplam

f % f % f % f %



312 Burhan AKPINAR, Orhan ÇINAR, Esra Nur AKPUNAR

vet”

vet”

vet”

”

vet”

vet”

C. Sa l k Çal anlar n n E itim  Kolu Alg lar



17.Çal ma Ekonomisi ve Endüstri li kileri Kongresi(2-4 Haziran 2016/Erzurum) 313

Tablo 4:

Madde

Hay r K smen Evet Toplam

f % f % f % f %

vet”

vet”

vet”

vet”



314 Burhan AKPINAR, Orhan ÇINAR, Esra Nur AKPUNAR

V.
A. Sa l k Çal anlar n n Mevcut ine Yönelik Görü leri 

B. Sa l k Çal anlar n n  De i tirme Nedenleri



17.Çal ma Ekonomisi ve Endüstri li kileri Kongresi(2-4 Haziran 2016/Erzurum) 315



316 Burhan AKPINAR, Orhan ÇINAR, Esra Nur AKPUNAR

C. Sa l k Çal anlar n n E itim  Kolu Alg lar

Kaynaklar 



17.Çal ma Ekonomisi ve Endüstri li kileri Kongresi(2-4 Haziran 2016/Erzurum) 317

,



318 Burhan AKPINAR, Orhan ÇINAR, Esra Nur AKPUNAR



17.Çal ma Ekonomisi ve Endüstri li kileri Kongresi(2-4 Haziran 2016/Erzurum) 319

-

Yusuf ALPER

Anahtar Kelimeler

SOCIAL SECURITY REFORM (2006-2016): SOCIAL SECURITY 
LEGISLATION AND ADMINISTRATIVE AUTONOMY

Abstract: 

Keywords:

I.

                                                



320 Yusuf ALPER

II.



17.Çal ma Ekonomisi ve Endüstri li kileri Kongresi(2-4 Haziran 2016/Erzurum) 321

“sosyal güvenlikte dönü üm

“mevcut durumun düzeltilmesi, daha iyi hale getirilmesi 
ve iyile tirilmesi

,
,



322 Yusuf ALPER

III.

Sosyal Güvenlik Kurumu 
Kanunu

Sosyal 
Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas  Kanunu

K

Sosyal sigortac l k ilkelerine 
dayal , etkin, adil, kolay eri ilebilir, aktüeryal ve mali aç dan sürdürülebilir, 
ça da  standartlarda, bütün nüfusu kapsama alacak bir sosyal güvenlik sistemi 
olu turmak

“neden sosyal güvenlik alan nda reforma ihtiyaç var

demografik f rsat penceresinin



17.Çal ma Ekonomisi ve Endüstri li kileri Kongresi(2-4 Haziran 2016/Erzurum) 323

,

IV. k Reformunun 



324 Yusuf ALPER

Tablo 1. 

Sosyal Sigortalar 2008 Temmuz 2016



17.Çal ma Ekonomisi ve Endüstri li kileri Kongresi(2-4 Haziran 2016/Erzurum) 325

Grafik 1.



326 Yusuf ALPER

i

V.

Sosyal Sigortalar Kanunu,
Esnaf ve Sanatkârlar ve Di er Ba ms z Çal anlar Sosyal 

Sigortalar Kanunu Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sand  Kanunu
Tar mda Kendi Ad na ve Hesab na Çal anlar Sosyal Sigortalar 

Kanunu Tar m çileri Sosyal Sigortalar Kanunu

Sosyal 
Güvenlik Kurumlar na Tabi Olarak Geçen Hizmetlerin Birle tirilmesi Hakk nda 
Kanun’da



17.Çal ma Ekonomisi ve Endüstri li kileri Kongresi(2-4 Haziran 2016/Erzurum) 327

Tablo 2.



328 Yusuf ALPER

Tablo 3.
KANUN SAYI KANUN SAYI

TOPLAM 294



17.Çal ma Ekonomisi ve Endüstri li kileri Kongresi(2-4 Haziran 2016/Erzurum) 329

hukuki istikrar

“aciliyet gerekçesi “torba yasa

“kanun yapma tekni ine

VI.
A. Sosyal Güvenlik Kurumlar n n Yönetimi ve Özerklik



330 Yusuf ALPER

“sosyal güvenlik sisteminin yönetimi ile ilgili kurumsal yap n n 
yönetiminde siyasi iktidar n (devletin) yönetim yetkisini s n rland racak ekilde 
sosyal taraflar n karar sürecine kat lmalar ”

idari özerklik

organik özerklik

i levsel özerklik



17.Çal ma Ekonomisi ve Endüstri li kileri Kongresi(2-4 Haziran 2016/Erzurum) 331

B. Sosyal Güvenlik Sorunlar  ve Kurumsal Yap ya Yönelik Düzenlemeler

“Hükümet Program  ve 
Acil Eylem Plan

“sosyal güvenli in tek çat  alt nda toplanmas  ve genel sa l k 
sigortas  olu turulmas

“kurumsal yap lanma

u



332 Yusuf ALPER

C. 5502 Say l  Kanun ve dari Özerklik 

Bu Kanun (5502) ile Kuruma 
görev ve yetki veren di er kanunlar n hükümlerini uygulamak üzere; kamu tüzel 
ki ili ini haiz, idarî ve malî aç dan özerk, bu Kanunda hüküm bulunmayan 
durumlarda özel hukuk hükümlerine tâbi Sosyal Güvenlik Kurumu kurulmu tur. 
Kurum, Çal ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl n n ilgili kurulu udur. Kurumun 
merkezi Ankara'dad r. Kurum, Say tay' n denetimine tâbidir” 

Genel Kurul, 
Yönetim Kurulu ve Ba kanl k

y
“ ulusal kalk nma strateji ve politikalar  ile 

y ll k uygulama programlar n  dikkate alarak sosyal güvenlik politikalar  
uygulamak, bu politikalar n geli tirilmesine yönelik çal malar yapmak

“görevli aktif taraf”



17.Çal ma Ekonomisi ve Endüstri li kileri Kongresi(2-4 Haziran 2016/Erzurum) 333

Y

D. SGK Ba kan  ve Organik Özerklik 



334 Yusuf ALPER

Tablo 4.



17.Çal ma Ekonomisi ve Endüstri li kileri Kongresi(2-4 Haziran 2016/Erzurum) 335

,

VII.



336 Yusuf ALPER

adil bir sosyal güvenlik sistemi

ler, “kaynak tahsisi gerektiren”



17.Çal ma Ekonomisi ve Endüstri li kileri Kongresi(2-4 Haziran 2016/Erzurum) 337

Kaynaklar



338 Yusuf ALPER



17.Çal ma Ekonomisi ve Endüstri li kileri Kongresi(2-4 Haziran 2016/Erzurum) 339

Selin ALTAY*

Meryem TEK N EP K**

Lisansüstü 
ö retim yapan ö renciler, kendilerine tahsis edilebilecek burslardan 
yararlanabilecekleri gibi, her defas nda bir y l için olmak üzere ö retim 
yard mc l  kadrolar ndan birine de atanabilirler.”

Anahtar Kelimeler:

PERCEPTIONS OF JOB INSECURITY AND EFFECT ON 
BUSINESS ATTITUDES OF 50 D RESEARCH ASSISTANTS 

Abstract: 

"Graduate students can benefit the scholarships allocated to them as well 
as they can be appointed as teaching assistant personnel each time for one 
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kendilerine tahsis edilebilecek burslardan yararlanabilecekleri gibi, her 
defas nda bir y l için olmak üzere ö retim yard mc l  kadrolar ndan birine de 
atanabilirler”. 
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in

Kadroya ba vurmadan önce 50 d kadrosunun ne oldu unu biliyordum. 
Ancak u an olsa yine bu kadroya ba vururum… (K1, Erkek, Ya  29, Bekâr, 
Doktora Tez) 

Bilgim vard  elbette. Bile bile ba vurdum. Bizim dönemimizde 
üniversiteye daha çok 50 d kadrosuyla giriyordunuz. 33 a, ÖYP yayg n de ildi. 
(K2, Erkek, Ya  29, Evli, Doktora Tez). 

Hay r, yoktu. Elbette bir bilgim olsayd  ba vurmazd m bu kadroya.  
güvencesi olmad  için… (K3, Kad n, Ya  29, Evli, Doktora Tez). 

Lisansüstü e itim sürecini tamamlad ktan sonra i siz kalaca mdan 
ba ka aç kças  çok da bir bilgim yoktu. Ama ben lisans e itim dönemim 
boyunca akademisyen olmak istiyordum. Bu kadroya ba vurmadan önce ÖYP, 
33 a kadrolar na da ba vurdum. Maalesef olmad . Yani pek seçici 
davranmad m sadece bu i i istedi im için. Bu aç dan 33 a ve ÖYP ile istihdam 
edilen ara t rma görevlilerine nazaran i  güvencesi olmamas na ra men 
ba vurmu tum. u an olsa o anki artlar alt nda yine ba vururdum. (K4, Kad n, 
Ya  24, Bekâr, Yüksek Lisans Tez).  

Hay r. Bilgim yoktu. E er bir bilgim olsayd  kesinlikle bu kadroya 
ba vurmazd m. Çünkü i  güvencesi yok. Motivasyonu olumsuz etkiliyor.  
garantisi 33 a ve ÖYP kadrosundaki ara t rma görevlilerinde, ayn  i  yüküne 
sahip olmam za ra men mevcutken, 50 d’li ara t rma görevlileri yüksek lisans 
e itimi bitince e er üniversitede doktora program  varsa ki biraz daha ansl … 
Çünkü i siz kalma süreci biraz daha uzam  oluyor… Doktora e itim 
döneminden sonra i siz kal yorsunuz. Ortada bir haks zl k var. (K5, Erkek,Ya  
31, Evli, Doktora Tez) 

Hay r bilmiyordum. Bilseydim, yine seçerdim. Çünkü o zamanlar enstitü 
kadrosu yayg nd . Çok fazla seçenek olmad  için mecburen seçtim. (K6, 
Erkek, Ya  33, Evli, Doktora Tez).

Hay r, bilgim yoktu. O dönemde KPSS A’dan 82 puan m, 70 üzerinde 
dil puan m vard . Ben gidip akademisyenli i seçtim. Doktora tez 
a amas nday m ve yasal süremin bitmesine çok az kald . Ve sonunda kadro 
verilmeyece ini biliyorum. Aç k aç k söylendi. E er bilseydim tabi ki asla bu 
kadroyu seçmezdim. B rak 50 d’yi hatta akademisyenli i de seçmezdim. (K7, 
Kad n, Ya  31, Bekâr, Doktora Tez). 

E itim sürecim bittikten sonra üniversite ile ili kimin kesilece ini 
biliyordum. sizdim o dönem o yüzden i e girme derdinden önemsemedim 
aç lan kadronun eklini. Yani 5 y l önce olsa yine ba vururum… Çünkü bu 
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kadroyu kazanm m, referans m yok. Ba ka da alternatif yok…(K8, Erkek, Ya  
29, Evli, Doktora Tez). 

Evet vard . Tekrar olsa yine ba vururdum. Çünkü bölümümüzde kadro 
s k nt s  var. 33 a kadrolar  genellikle isme aç lmakta ve referans m yok, onlara 
giremezdim. Bir bak ma elim mahkûmdu… (K9, Kad n, Ya  26, Bekâr, Yüksek 
Lisans Tezi).  

Evet vard . Yine olsa yine ba vururdum.  bulmak, özellikle 
üniversitede bir kadroya yerle ebilmek kolay de il. Bu aç dan insan buldu u 
kadroya ba vuruyor. O anda 33 a m , 50 d mi çok da dü ünmüyoruz. (K10, 
Kad n, Ya  23, Bekâr, Yüksek Lisans Tez). 

Soru 2:  Akad

siz kalma kayg s  ya ad m. lk zamanlar bu durum sizi epey 
dü ündürüyor. Ama zamanla umursanm yor, ne olursa olsun demeye 
ba l yorsunuz. E itim süreci bittikten sonra ba ka bir üniversitede kadro 
bulabilirim. Bu ihtimal var. Ama yine de belli bir süre i siz kalaca m… (K1, 
Erkek, Ya  29, Bekâr, Doktora Tez). 

Evet ya ad m. Baz  hocalar taraf ndan psikolojik tacize u rad m. 
Doktora yeterlilikten geçirilmeyece imi söyleyen ö retim üyeleri vard  
maalesef… Sürekli üniversitedeki odama gelip gelmedi im kontrol edildi. 
Yard mc  doçentlik kadrosunun verilmeyece i eklinde tehditlerle kar  kar ya 
kald m… (K2, Erkek, Ya  29, Evli, Doktora Tez). 

Evet, ya ad m ve hala da ya yorum. “Bu üniversitede size kadro 
verilmez, ba ka üniversitelerde kadro bak n” denildi aç k aç k…(K3, Kad n, 
Ya  29, Evli, Doktora Tez).

Bölümümdeki ö retim üyeleri taraf ndan herhangi bir sorun 
ya amad m. Hepsi çok ilgilerdi sa  olsunlar… Ama bölümümde yüksek 
lisanstan sonra doktora program  yoktu ve yüksek lisans e itimim bittikten 
sonra ne yapaca m diye içten içe bir kurt beni yiyip bitiriyordu. Bölümümüzde 
kadro çok az aç l yor ve ülkemiz artlar nda güçlü referanslar n z olmad  
zaman i iniz bir kat daha zor… (K4, Kad n, Ya  24, Bekâr, Yüksek Lisans Tez). 

Evet, ya ad m ve ya yorum. Doktora tez sürem bitecek az kald  ve 
sonras nda i siz kalaca m, biliyorum. Ayr ca sözle melerimizin süreli olarak 
uzat lmas  psikolojik tacize giriyor. (K5, Erkek, Ya  31, Evli, Doktora Tez). 

Yasal sürenin sonuna geliyorum. Bu y l temmuzda doktora tezimi 
savunaca m. Süre yakla t kça daha fazla stres oluyorum ve ya ad m 
güvencesizlik art yor. (K6, Erkek, Ya  33, Evli, Doktora Tez). 

Evet ya ad m. ki ay sonra doktora tezimi savunaca m ve yasal sürem 
dolacak. dareciler taraf ndan sözle memin uzat lmayaca  söylenmekte. 
Enstitü sen bizim asistan m zs n diyor, fakülte yok sen bizimsin diyor. ki 
taraftan gelen görevleri yapmakla görevlisin deniliyor. En basitinden fakültede 
idarecilerin ara t rma görevlileriyle yapt  toplant larda bir imza listesi 
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dola yor ve 50 d’li ara t rma görevlilerinin bu imza listesinde ad  bile 
yok…(K7, Kad n, Ya  31, Bekâr, Doktora Tez).  

Ya ad m ve ya yorum. lk yüksek lisans tezimi bitirme a amas nda, 
ikincisi de u an doktora tezimi bitirirken… Bölümdeki ö retim üyeleri 
taraf ndan pek bir sorun ya amasam da idare biz 50 d’lilere yard mc  doçent 
kadrosunun verilmeyece ini hissettiriyorlar. (K8, Erkek, Ya  29, Evli, Doktora 
Tez).  

Evet, ya ad m. Doktora program  olmad  için yüksek lisans tezini 
bitirdikten sonra üniversite ile ili kim kesilecekti, i siz kalacakt m. Dan man m 
sürekli olarak bana bunu hat rlat yordu.  güvencesizli ini en üst seviyelerde 
ya ad m diyebilirim. (K9, Kad n, Ya  26, Bekâr, Yüksek Lisans Tez).  

Ya yorum. Bölümümde doktora program  yok ve 1 ay sonra yüksek 
lisans tez savunmam var ve ben hemen doktora al nmazsam ili kim kesiliyor. 
Di er üniversitelerdeki doktora programlar na ba vurmam gerekiyor. Ba ka da 
çarem yok. (K10, Kad n, Ya  23, Bekâr, Yüksek Lisans Tez). 

Doktora tezimi savunduktan sonra üniversite ile olan ili ki kesilece i 
için aç kças  tezimi bitirmemek için uzat yorum. Bunun d nda di er akademik 
çal malar ma devam ediyorum… Ama ya ad m güvencesizlik i  doyumumu 
olumsuz etkiliyor. Di er ekillerde istihdam edilen (33 a mesela) ara t rma 
görevlilerinin kadro garantisi bize göre mevcutken, bizim de il. Bu durum beni 
daha çok çal mak zorunda hissettiriyor. Kendimi kan tlamak için daha fazla 
çaba göstermek, daha çok çal mak zorunda kal yorum… Kurumuma k smen 
ba l y m, genel itibariyle de erlendirecek olursam ba l l m dü ük. Lisansüstü 
e itimimi tamamlamak için belirli bir sürenin olmas  performans m  etkiliyor 
haliyle… e devam konusunda ya ad m güvencesizli in beni etkiledi ini 
çokta söyleyemem… (K1, Erkek, Ya  29, Bekâr, Doktora Tez).  

Ya ad m i  güvencesizli i motivasyonumu, i  doyumumu, 
verimlili imi, kurumsal ba l l m  negatif yönde etkiledi. ten at lma 
korkusuyla çal maya devam etmek zorundayd m… e devam konusunda çok 
etkilemedi. (K2, Erkek, Ya  29, Evli, doktora Tez). 

Motivasyonumu olumlu yönde etkiledi diyebilirim. Daha çok çal t m… 
Yönetimin 50 d ye kar  olumsuz tav rlar ndan dolay  i imden doyum ald m 
söylenemez… bu üniversitede bana kadro verilmeyece i için kendimi kurumuma 
ba l  hissetti imde söylenemez… Akademik çal malar ma devam ediyorum 
ama… e devam m  etkilemedi. (K3, Kad n, Ya  29, Evli, Doktora Tez). 

Bölümümdeki hocalar m kendimi geli tirmem için çok yard mc  
oluyorlard . Sürekli geribildirimlerde bulunuyorlard . Özellikle dan man 
hocamla tez bittikten sonraki süreçte ne yapabiliriz diye konu uyorduk… 
Kendimi 33 a ve ÖYP ile istihdam edilen ara t rma görevlilerine göre daha çok 
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çal mak kan tlamak zorundaym m gibi hissediyordum. Bir süre k s t  var ve 
bu süre sonucunda ne olaca  belirsiz. Bu ekilde dü ündü üm zamanlarda
çal ma iste imin azald , verimlili imin dü tü ü oluyordu... Kuruma çok 
ba l y m diyemem. Çünkü “acaba kadro aç l r m ?” “burada kal r m y m?” bir 
sürü soru var kafanda. artlara göre kurum de i ikli i yapabilirim… 
Motivasyonum, performans m s rf güvencesizlik yüzünden azalmad  ama 
olumsuz etkiledi i zamanlar elbette oldu… Baz  önemli durumlar haricinde 
(kendim hastaland mda ya da aile üyelerinden biri) i e düzenli ekilde 
gidiyorum. (K4, Kad n, Ya  24, Bekâr, Yüksek Lisans Tez). 

Motivasyonum olumsuz etkileniyor. Ço u zaman ileriyi dü ünerek 
yapt m i lerin anlams z oldu unu dü ünüyorum. Bir müddet sonra 
dü ünmemeye günü gününe ya amaya ba l yorsun. O günü kurtarma. O aç dan 
i e doyumu da olumsuz etkiliyor… Belli bir süre 5 y l 7 y l emek sarf etmi sin 
(akademik çal malar m hariç), zaman geçmi , ama bu üniversiteden ayr ld n 
zaman kurdu un arkada l klar, ya ad n ehir gibi birçok eyi kaybedeceksin, 
bo a gidecek. Bu ekilde dü ünüldü ünde kuruma ba l l k azal yor. Hatta 
kalm yor. Ba ta performans m iyiydi ama özellikle son zamanlarda (tezimi 
savunmak zorunda oldu um için) epey dü tü diyebilirim… e devam aç s ndan 
ise bir sorun yaratmad . (K5, Erkek, Ya  31, Evli, Doktora Tez). 

Motivasyonumda, performans mda, kurumsal ba l l mda etkili 
olmad … imi seviyorum, o yüzden de doyum al yorum… Düzenli olarak i ime 
gidip geliyorum. (K6, Erkek, Ya  33, Evli, Doktora Tez). 

Motive olam yorum.  doyumum dü tü. Örgütsel ba l l m eksi yönde 
ilerliyor. Performans m  att racak hiçbir ey yok. Mesela bir sene yaz 
döneminde e itim için ba ka ehre gitmek istemi tim. “Yaz okulunda derse kim 
girecek” diye bir tepki ile kar  kar ya kald m. Aya m k r ld  raporlu oldu um 
halde derse girmek için i e ça r ld m. Farkl  ilçelere tek kuru  almadan 
derslere gittim… 9 y ll k asistanl k süresince 2 hafta aral ks z izni görevimin 4. 
y l nda kullanabildim. e devam tam.  (K7, Kad n, Ya  31, Bekâr, Doktora Tez). 

Tedirginlik, endi e, gelecek kayg s , derslere odaklanmam , 
motivasyonumu olumsuz etkiledi. Üniversiteye özellikle de fakülteme olan 
ba l l m yok denecek kadar az… dari i ler aç s ndan performans m n çok 
etkilendi ini söyleyemem. Ama tez, makale, bildiri gibi kendi çal malar m 
aç s ndan performans m n dü tü ünü söyleyebilirim. Sürekli ileriyi dü ünüp, bir 
eylere ciddi anlamda odaklanamama sorunu… e devam m  etkilemedi. (K8, 

Erkek, Ya  29, Evli, Doktora Tez). 
Motivasyonumu olumsuz etkiledi. Tezime bakmak bile istemiyorum. Tek 

kelime yazam yorum. 6 ay sonra i siz kalaca m… Üniversiteye, fakülteye olan 
ba l l m gün geçtikçe dü üyor. e gitmek istedi im için de il, zorunlu 
hissetti im için gidiyorum… Dü ününce dan man hocam ve bölüm ba kan m z 
belki performans m  be enir de 33 a kadrosu ister, ona ba vurabilirim diye 
kendimi kan tlama çabas na girdim resmen. Verilen her i i bana söylenen 
zamandan önce bitirmeye, eksiksiz ekilde yapmaya çal yorum. Mesle imle 
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alakal  olmayan i leri bile itinayla yapmaya çabal yorum… ime titizlikle 
devam ediyorum. Erken saatlerde gidip, geç saatlerde i ten ç k yorum. e 
devam durumumu etkilemedi… (K9, Kad n, Ya  26, Bekâr, Yüksek Lisans Tez). 

Kendimi kan tlamak istiyorum. Buda motivasyonumu, performans m  
olumlu etkiliyor. Birde tezimi bitirmek zorunday m. Zaman zaman i imden 
tatmin olamad m oluyor… Kuruma ba l l m  olumsuz etkiliyor. Ba l l m 
dü ük… i  güvencesizli i kayg s  i e devam durumu mu etkilemedi. Her ay 
düzenli olarak maa m  al p, i e devams zl k yapamam. Görevimi gerekti i 
ekilde yerine getirmem laz m… (K10, Kad n, Ya  23, Bekâr, Yüksek Lisans 

Tez).  

etkileri nelerdir? 
Uzun vadeli planlar yapam yorum. Ço u zaman ya ad m anksiyete 

aile ya am ma yans yor. E ime sebepsiz yere sinirlenebiliyorum, sesimi 
yükseltti im zamanlar oluyor maalesef (K2, Erkek, Ya  29, Evli, Doktora Tez). 

Gelecek kayg s  hissediyorum. Hastal k boyutunda herhangi bir ey 
ya ad m söylenemez. Asl nda e im çal t  için, “i siz kal rsam ne yapar z” 
diye bir erkek kadar tedirgin oldu umu söyleyemem. Nas l olsa bir yerlerde bir 
kadro bulabilirim dü üncesi var. Bu da beni psikolojik olarak rahatlat yor. (K3, 
Kad n,  Ya  29, Evli, Doktora Tez). 

Ya ad m endi e yüzünden ço u zaman zihinsel kapasitemi tam 
anlam yla i ime veremiyorum. Stres düzeyim artt . Mide problemleri, ba  
a r lar  ya yorum özellikle son zamanlarda. Sinirlilik hali var. Küçük eylere 
çok çabuk sinirlenmeye ba lad m  fark ediyorum. Bunu ço u zaman yak n 
çevremdeki insanlara da yans t yorum. Annem, babam, karde im, 
arkada lar m… K sa vadeli planlar yap yorum. Baz  eyleri ertelemek zorunda 
kald m da oluyor (Evlilik gibi)… (K4, Kad n, Ya  24, Bekâr, Yüksek Lisans 
Tez).  

Mide a r s , ba  a r s , çöküntü gibi bir tak m problemler ya yorum. 
Aileme çok yans tmamaya çal yorum. Ancak baba oldu um için san r m bende 
psikolojik etkileri daha fazla diyebilirim… (K5, Erkek, Ya  31, Evli, Doktora 
Tez).  

Elimden geldi ince kendimi rahatlatmaya, telkin etmeye çal yorum. 
Ben babay m aileme yans tmamak için çabal yorum… (K6, Erkek, Ya  33, Evli, 
Doktora Tez).  

Girdi im depresyon sonucunda 32 kilo ald m. Reflü hastas  oldum. 
A r  stres ve kayg ya dayal  olarak cilt hastal na yakaland m. Sigaraya 
ba lad m. Alkollü içki kullan yordum daha da artt rd m. (K7, Kad n, Ya  31, 
Bekâr, Doktora Tez). 

Stres düzeyim çok yüksek. Çocu um yok, e ime de yans tmamaya 
çal yorum… (K8, Erkek, Ya  29, Evli, Doktora Tez). 
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Stresliyim çok fazla. Strese ba l  cilt hastal m ç kt  ve tedavi 
oluyorum. (K9, Kad n, Ya  26, Bekâr, Yüksek Lisans Tez). 

Stres… Kad n hastal  ba lad  ve doktor bunda i  stresinin önemli 
oldu unu söylüyor maalesef…(K10, Kad n, Ya  23, Bekâr, Yüksek Lisans Tez). 

VIII.

b
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“harcamaya dayal  mutlak yoksulluk göstergelerinin 
ülkemizin sosyo-ekonomik yap s n  ortaya koyacak ve k yaslamalara imkan 
verecek ekilde revize edilmesi amac yla”

ile “gelir da l m  
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a) uyrukluklar na bak lmaks z n, iç 
s n rlar  geçen ki ilerin kontrole tabi olmamas n n sa lanmas , b) d  s n rlar n 
geçilmesinde ki ilerin kontrol edilmesinin ve bu geçi lerin etkili biçimde 
izlenmesinin sa lanmas , c) d  s n rlar için entegre bir yönetim sisteminin 
a amal  olarak uygulamaya konulmas . 2.1.paragraf n amaçlar  do rultusunda, 
Avrupa Parlamentosu ve Konsey, ola an yasama usulü uyar nca hareket ederek 
a a dakiler ile ilgili tedbirler kabul eder: a) vizeler ve di er k sa süreli ikamet 
izinleri konusunda ortak politika, b) d  s n rlar  geçen ki ilerin tabi oldu u 
kontroller, c) üçüncü ülke uyruklar n n Birlik içinde k sa süreli seyahat etme 
serbestisine ili kin ko ullar, d) d  s n rlar için entegre bir yönetim sisteminin
a amal  olarak olu turulmas  için gerekli tüm tedbirler, e) uyrukluklar na 
bak lmaks z n, iç s n rlar  geçen ki ilerin kontrole tabi olmamas . 3. 20. 
maddenin 2. paragraf n n (a) bendinde belirtilen hakk n kullan m n  
kolayla t rmak için bir Birlik eyleminin gerekli olmas  ve Antla malar’da 
gerekli yetkilerin verilmemesi halinde, Konsey, özel yasama usulü uyar nca 
hareket ederek, pasaport, kimlik belgesi, ikamet izinleri veya benzer her türlü 
belgeyle ilgili hükümler kabul edebilir. Konsey, Avrupa Parlamentosu’na 
dan t ktan sonra oybirli iyle hareket eder. 4. Bu madde, üye devletlerin, kendi 
co rafi s n rlar n  uluslararas  hukuka uygun olarak belirleme yetkilerine halel 
getirmez

Birlik, uluslararas  korumaya muhtaç üçüncü ülke uyruklar na, onlara uygun 
dü en bir statü vermek ve geri göndermeme ilkesine uyulmas n  sa lamak 
amac yla, iltica, ikincil koruma ve geçici korumaya ili kin ortak bir politika 
geli tirir”. 
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