
Türkiye Ticaret, Kooperatif, Eğitim, Büro ve Güzel Sanatlar İşçileri Sendikası

Tez-Koop-İş Yayın Organı | Sayı: 10 / Haziran 2021

tk

TE

Z-KOOP-İŞ

1 9 6 2

 /  / gencemekdergisi

EV MERKEZLI ÇAĞRI MERKEZLERI: IŞYERI ADRESIM EVIM!

EMEKLILIK 1990 SONRASI KUŞAKLAR IÇIN ANKA KUŞU

COVID-19 SÜRECINDE “EVDEN ÇALIŞMAYA” 

ÇALIŞMANIN PSIKOLOJISI

UZAKTAN ÇALIŞMA (EVDEN ÇALIŞMA) NASIL UYGULANDI? 
YASAL ÇERÇEVESI NE OLMALIYDI, NE OLDU?
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BU SAYIMIZDA

Sevgili Arkadaşlar!

Covid-19 pandemisinin birinci yılını geride bıraktık. Ancak bu burada yazıldığı gibi ko-
layca geçmediğini hepimiz yaşayarak gördük. Ve ne yazık ki daha da ne kadar süreceği 
belirsizliğini koruyor. Gençemek olarak bu süreci daha fazla can kaybı yaşanmadan at-
latmayı umuyoruz.

Gençemek olarak 10. Sayımıza ulaştık. Bu sayımızda yine birbirinden değerli yazarla-
rın yine bir birinden değerli yazıları ile karşınıza çıkıyoruz. Pandemi çalışma yaşamını 
derinden etkiledi ve etkilemeye de devam ediyor. Bu süreçte bulaşı engellemek adına 
kimi işyerlerinin evden (uzaktan) çalışmaya geçtiğine tanık olduk. Her ne kadar bunun 
sağlık yönü öne çıkarılsa da, bunun işverenin faydasına doğru evrildiğine de hep birlikte 
tanıklık ettik ve etmeye de devam ediyoruz. Önümüzdeki dönemde de emek sürecinin 
ayrılmaz bir parçası haline gelecek gibi görünüyor. Bu amaçla da bu sayımızda “Evden/
Uzaktan Çalışma”yı dosya konusu yaparak, teorik altyapısını da inceleyerek,  hem huku-
ki hem de psikolojik etkilerini ortaya koymaya çalıştık. Diğer yandan bu şekilde çalışan 
çağrı merkezi çalışanlarının pratikte neler yaşadığını görünür kılmak adına iki de söyleşi 
yaptık.     

Çalışanların ve çalışma yaşamının en önemli sorunları arasında yer alan emeklilik ile işçi 
sağlığı ve güvenliği ile ilgili yazılarla birlikte, hukuk kısmında işyerindeki güvenin zede-
lenmesine dair Yargıtay’ın bir karar incelemesini de bu sayımızda siz değerli gençlere 
sunuyoruz.

Biraz da spor, müzik ve moda… spor kısmında sırıkla atlamanın efsanelerinden Sergey 
Bubka bizlere konuk oluyor. Bu sayımızın bir diğer konuğu da müzik severlerin yakın-
dan tanıdığı Bob Marley. Alanda genç işçilerle yaptığımız mülakatlarda siz genç emek-
çilere “dergide nelerin olmasını istersiniz?” diye sorduğumuzda özellikle kadın emekçi-
lerin modaya dair yazı beklentisi olduğunu gördük. Biz de bu sayımızda bir Türkiye ve 
Avrupa güzeli olan Şebnem Tan’ı konuk ederek onunla kısa bir söyleşi gerçekleştirdik.  

Diğer yandan satranç, sanat tarihi, dizi değerlendirmesi de bu sayımızda kendisine yer 
buldu.

Gezmeyi sevenlerin de nefeslerini kesmek için onları Kilimanjaro’nun doruklarına çı-
karıyoruz. 

Müziğin topluma ve toplumsal direnişe etkisini, teknoloji kısmında ise giyilebilir tekno-
lojileri konu alan yazılarla ilginizi çekeceğini düşünüyoruz. 

Eğer yanılıyorsak adresimizi biliyorsunuz… 

İyi okumalar…  
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Tez-Koop-İş Genişletilmiş Başkanlar 
Kurulu Toplandı
“Örgütlenmedeki başarıları toplu 
iş sözleşmelerinde ileri aşamalara 
götürmek zorundayız”

Sendikamız Genişletilmiş Başkanlar Kurulu, Balıke-
sir’in Burhaniye ilçesinde 2018 yılında temeli atılan ve 
2020 yılı içinde yapımı tamamlanan Tez-Koop-İş Eği-
tim ve Sosyal  Tesisinde (Tezmarin Hotel) 4 Nisan 2021 
tarihinde toplandı.
Tez-Koop-İş şubeleri idari sekreterlerinin de katılımıyla 

gerçekleştirilen Başkanlar Kurulu toplantısında konuşan 
Genel Başkan Haydar Özdemiroğlu, salgın koşulları ne-
deniyle sınırlı ölçülerde hizmete açılan Tesisin yapımına 
emeği geçenlere teşekkür etti. Özdemiroğlu, Tez-Koop-
İş Sendikası’nın hızlı bir gelişim süreci içine girdiğini, 
her türlü zorluğa rağmen tüm ülke düzeyinde gerçek-
leştirilen sendikal örgütlenmelerin özveriyle sürdürüle-
ceğini belirtti. Genel Başkan, “Örgütlenmedeki başarı-
ları, toplu iş sözleşmelerinde ileri aşamalara götürmek 
zorundayız” diyerek sendikal birliğin her zamankinden 
daha da önem kazandığını belirtti.
Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantısında 12-13 
Nisan 2021 tarihinde Ankara’da toplanacak Anatüzük 
değişikliği gündemli Olağanüstü Genel Kurul’da ele alı-
nacak konuları görüştü.
Toplantı sonunda konuşan Genel Başkan Haydar Öz-
demiroğlu, Tez-Koop-İş Sendikası’nın yüzbini aşan 
üyesine yeni yüzbinlerin katılması için özveriyle çalış-
mak gerektiğini belirterek, sendikal örgütün her düze-
yinde sorumluluğun korunması ve geliştirilmesi gerek-
tiğini vurguladı.

Tüzük Değişikliği, İdari ve Mali 
Kararlar Olağanüstü Genel Kurul 
Yapıldı
 Sendikamızın Tüzük Değişikliği, İdari ve Mali Kararlar 
Olağanüstü Genel Kurulu, 12 Nisan 2021 tarihinde An-
kara’da Anadolu Hotels Downtown Toplantı Salonu’n-
da yapıldı.

 
Genel Kurul Divan Başkanlığını Genel Sekreter Hakan 
Bozkurt’un, Divan Başkan Yardımcılıklarını İhsan Aydın 
ile Ali Özdemir’in, Katip Üyeliğini ise Ebru Cura’nın yap-

tığı Genel Kurul’un açılışında bir konuşma yapan Genel 
Başkan Haydar Özdemiroğlu, Tez-Koop-İş Sendikası’nın 
örgütlenme çalışmaların başarıyla sürdürüldüğünü, 2009 
yılında yaklaşık 30 bin olan üye sayısının günümüzde 110 
bine ulaştığını vurgulayarak yeni döneme uygun yapılan-
manın zorunlu olduğunu belirtti. Özdemiroğlu, örgütlen-
me süreçlerinde birçok engel ve baskıyla karşılaşıldığını 
ancak bu sorunların kararlı tutumla aşıldığını söyledi. Sen-
dikal birliği bozucu girişimlere karşı her koşulda duyarlı 
olunması gerektiğini belirten Genel Başkan, bu girişimlere 
karşı esneklik gösterilmeyeceğini, Anatüzük hükümlerinin 
mutlaka titizlikle uygulanacağını açıkladı.
Olağanüstü Genel Kurul daha sonra gündem maddeleri-
ne uygun olarak çalışmalarını sürdürerek bir dizi Anatüzük 
değişikliği gerçekleştirdi.
Olağanüstü Genel Kurulun kapanışında konuşan Genel 
Başkan Haydar Özdemiroğlu tüm delegelere teşekkür etti 
ve sendikamızın yeni dönemde daha da güçleneceğine 
duyduğu inancı vurguladı.

Sendikamızdan
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Toplu İş Sözleşmeleri
Helal Akreditasyon Kurumunda Toplu 
İş Sözleşmesi İmzalandı
T.C. Helal Akreditasyon Kurumunda çalışan üyelerimi-
zi kapsayan toplu iş sözleşmesi 21 Nisan 2021 tarihinde 
imzalandı.

Toplu iş sözleşmesi imza törenine sendikamızı temsilen 
Genel Sekreter Hakan Bozkurt, Toplu İş Sözleşmesi 
Uzman Yardımcısı Hacı Üstündal,  T.C.Helal Akredi-
tasyon Kurumu’nu temsilen Yönetim Kurulu Başkanı 
Zafer Soylu, Genel Sekreter V. Musa Malkoç, Personel 
ve Destek Hizmetleri Daire Başkan Yardımcısı Özlem 
Ertap, Şube Müdür V. Güler Şenol ve işyerinde çalışan 
üyelerimiz katıldı.

Akdeniz Üniversitesi’nde Toplu İş 
Sözleşmesi İmzalandı
Sendikamız ile Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü arasın-
da, Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü ve bağlı işyerlerini 
kapsamak üzere 01.01.2021-31.12.2022 yürürlük süreli 
toplu iş sözleşmesi 20 Nisan 2021 tarihinde imzalandı.

Rektörlükte yapılan toplantıya Tez-Koop-İş Sendikası 
adına Antalya Şube Başkanı Barış Özdemir, Şube İda-
ri Sekreteri Özgür Tingir, Şube Eğitim Sekreteri Aykut 
Akın ve Sendika İşyeri Temsilcisi Mavi Gözel katılırken 
üniversite yönetimini temsilen Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Murat Turhan, Genel Sekreter Ali Evren İmre, Ge-
nel Sekreter Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Alptekin 
Duru, Personel Daire Başkanı Dilek Ayas ve Personel Da-
ire Başkanlığı İşçi Şube Müdürü Mehmet Durgut katıldı.         
 

Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü Toplu 
İş Sözleşmesi Görüşmelerinin İlk 
Oturumu
T.C. Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü toplu iş sözleşme-
si görüşmelerinin ilk oturumu 2 Nisan 2021 tarihinde 
gerçekleşti.

Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri 
Sendikası (TÜHİS)’in Ek Hizmet Binası Toplantı Salo-
nunda yapılan toplu iş sözleşmesi görüşmelerine sendi-
kamız adına Toplu İş Sözleşmesi Uzman Yardımcıları 
Meliha Kaplan Seğmen, Berfin Diren Yavuz ve Hacı 
Üstündal; TÜHİS adına Toplu İş Sözleşmesi Uzmanla-
rı Ahmet Sarıkaya ve Fahriye Arıkan katıldılar.

Karamanoğlu Mehmetbey 
Üniversitesi Rektörlüğü Toplu İş 
Sözleşmesi Görüşmeleri Başladı
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğü 
Toplu İş Sözleşmesi  görüşmeleri 2 Nisan 2021 tarihin-
de başladı.
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reteri Selim Kurtalan, temsilcilerimiz Erkan Durmuş, 
İbrahim Öztürk, Şengül Güneç, Özgür Kuruöz, Erdo-
ğan Kaya; İTÜ Rektörlüğü adına İşçi İşveren İlişkilere 
Kurulu Başkanı Dr. Özgür Öztürk, İşçi İşveren İlişkileri 
Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mahmut Kabakçı, Genel Sekre-
ter Yardımcısı İlyas Aktaş, Hukuk Müşaviri Av. Songül 
Özer, SKS Daire Başkanı  Gönül Dönmez; işveren sen-
dikası MİKSEN (Mahalli İdareler Kamu İşveren Sendi-
kası) adına Miksen Genel Sekreteri Av. Zekeriya Sancı, 
Miksen Genel Sekreter Yardımcısı İdris Kayıcı, uzman 
Av. Haluk Erkin Göçmen katıldılar.

Sosyal Güvenlik Kurumu Toplu 
İş Sözleşmesi Görüşmelerinin İlk 
Oturumu
Sosyal Güvenlik Kurumu ve Bağlı İşyerleri İşletme Toplu 
İş Sözleşmesi görüşmelerinin ilk oturumu 22 Mart 2021 
tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)’nun üyesi bu-
lunduğu Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İş-
verenleri Sendikası (TÜHİS) toplantı salonunda yapıldı.

Toplu iş sözleşmesi görüşmelerine sendikamız adına 
Genel Başkan Danışmanı Mehmet Babadağ, Ankara 4 
No’lu Şube Başkanı Levent Koç, Ankara 4 No’lu Şube 
İdari Sekreteri Tayyip Cengiz, Toplu İş Sözleşmesi Uz-
manı Av. Tülay Javanshır, sendika temsilcilerimiz Celal 
Tezer, Mustafa Doğuçam, Fatihhan Yılmaz katılırken; 
TÜHİS adına Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Şerafettin 
Güler, Toplu İş Sözleşmesi Uzmanları Ahmet Sarıkaya 
ve Fahriye Arıkan, SGK adına Personel Daire Başkanı 
Ali Aksakal ile Şube Müdürleri Sabri Yücel Özay, Fah-
rettin Kapa, Gülsün Koçak, Cihangir Işık, Dursun Köse 
katıldılar.

Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri 
Sendikası (TÜHİS)’in Ek Hizmet Binası Toplantı Salo-
nunda yapılan toplu iş sözleşmesi görüşmelerine, sen-
dikamız adına Toplu İş Sözleşmesi Uzman Yardımcısı 
Meliha Kaplan Seğmen, Hacı Üstündal ve Berfin Diren 
Yavuz, işyeri sendika baş temsilcisi Abdurrahman Dur-
muş, işyeri sendika temsilcisi Sadık Çakıcı katılırken, 
üniversite yönetimini temsilen Genel Sekreter Ahmet 
Tüfekci, Strateji Geliştirme Daire Başkanı Vedat Erdo-
ğan ve İdari ve Mali İşler Daire Başkanı Mustafa Cura; 
TÜHİS adına Toplu İş Sözleşmesi Uzmanları Ahmet 
Karaderili ile F. Betül Çalışkan katıldılar.

İstanbul Teknik Üniversitesi TİS 
Görüşmelerinde İlk Oturum
İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü toplu iş sözleş-
mesi görüşmelerinin ilk oturumu 24 Mart 2021 tarihin-
de Rektörlük binasında gerçekleşti.

Üniversite merkezinde yapılan toplu iş sözleşmesi gö-
rüşmelerine sendikamız adına İstanbul 5 No’lu Şube 
Başkanı Selahattin Karakurt, Şube Örgütlenme Sek-

SENDİKAMIZDAN
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lenme Sekreteri Selim Kurtalan, işyeri sendika baş temsil-
cisi Serkan Çankaya, işyeri sendika temsilcisi Ebru Budak 
katılırken; işveren sendikası olarak TÜHİS adına Genel 
Sekreter Yardımcısı Hasan Yılmaz, Toplu İş Sözleşmesi 
Uzmanları Recep Bellici ve Elif  Çakal, işvereni temsilen 
Hasan Şahin, Dr. Önder Bayır, Uğur Cinoğlu katıldı.

Boğaziçi Üniversitesi’nde Birinci 
Oturum
Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü ve Bağlı İşyerleri İşlet-
me Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin birinci oturumu 
11 Mart 2021 tarihinde Rektörlük binasında gerçekleş-
tirildi.

1 Ocak 2021-31 Aralık 2022 tarihler arasında yürürlük-
te kalacak yeni dönem toplu iş sözleşme görüşmesinin 
ilk  oturumuna sendikamız adına Genel Sekreter Ha-
kan Bozkurt, İstanbul 5 No’lu Şube Başkanı Selahattin 
Karakurt ve işyeri temsilcilerimiz katılırken; Rektörlük 
adına  Genel Sekreter Vekili Nazan Leşkeri, İdari Mali 
İşler Daire Başkanı Bülent Cebi, Personel Daire Başkanı 
Özgül Tatar Yıldız, Av. Mustafa Cem Anadolu, Hesap 
İşleri Müdürü Meltem Ayaş, görevli memurlardan Ab-
dullah Keskin,  Leyla Tamtekin ve Huriye Acar katıldı.

Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı 
Toplu İş Sözleşmesi Görüşmelerinde 
İlk Oturum
Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı işletme toplu iş söz-
leşmesi görüşmelerinin ilk oturumu 26 Şubat 2021 ta-
rihinde TÜHİS (Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü 
Kamu İşverenleri Sendikası)’te yapıldı.

Galatasaray Üniversitesi Toplu İş 
Sözleşmesi Görüşmeleri Başladı
Galatasaray Üniversitesi Rektörlüğü ve Bağlı İşyerleri 
İşletme Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri 22 Mart 2021 
tarihinde başladı.

Üniversite merkezinde yapılan toplu iş sözleşmesi gö-
rüşmelerine sendikamız adına Genel Sekreter Hakan 
Bozkurt, İstanbul 5 No’lu Şube Başkanı Selahattin Ka-
rakurt, temsilcilerimiz Kenan Taz, Naciye Erçin, Suat 
Yüksel, Ersan Giresunlu, Serdar Çiçek; Rektörlük adına  
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Necmi Yüzbaşıoğlu,  Genel 
Sekreter V. Doç. Dr. Müjde Genevois, İdari ve Mali İşler 
Daire Başkanı Serpil Rüstemoğlu ve Av. Serdal Doğan  
katıldılar.

Marmara Üniversitesi Rektörlüğü TİS 
Görüşmelerinde İlk Oturum
Marmara Üniversitesi Rektörlüğü ve bağlı işyerleri iş-
letme toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin ilk oturumu 18 
Mart 2021 tarihinde Türk Ağır Sanayii Ve Hizmet Sek-
törü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS)’nda yapıldı.

Toplu iş sözleşmesi görüşmelerine sendikamız adına Ge-
nel Sekreter Hakan Bozkurt, Toplu İş Sözleşmesi Uzman 
Yardımcısı Meliha Kaplan, İstanbul 5 No.lu Şube Örgüt-
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Eğitim

Toplu iş sözleşmesi görüşmesine sendikamız adına Genel 
Sekreter Hakan Bozkurt, Toplu İş Sözleşmesi Uzman 
Yardımcısı Hacı Üstündal, Toplu İş Sözleşmesi Uzman 
Yardımcısı Merve Şahin;  işveren adına Yüksek Öğretim 
Kurulu’nu temsilen Genel Sekreter Süleyman Necati Ak-
çeşme, Genel Sekreter Yardımcısı Halil İbrahim Ayçiçek, 
Personel Daire Başkanı Recep Sarıipek, İdari ve Mali 
İşler Daire Başkanı Durali Tüfekçi ve Hukuk Müşaviri 
Adem Gelir; TÜHİS Genel Sekreter Yardımcısı Hasan 
Yılmaz, Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Şerafettin Güler, 
Toplu İş Sözleşmesi Uzmanı Ahmet Sarıkaya,  Toplu İş 
Sözleşmesi Uzmanı Fahriye Arıkan katıldı. 

Anayasa Mahkemesi Toplu İş 
Sözleşmesi Görüşmelerinde İlk 
Oturum
Anayasa Mahkemesi işyeri toplu iş sözleşmesi görüşme-
lerinin ilk oturumu 17 Şubat 2021 tarihinde yapıldı.

Toplu iş sözleşmesi görüşmesine sendikamız adına Genel 
Sekreter Hakan Bozkurt, Toplu İş Sözleşmesi Uzman 
Yardımcıları Meliha Kaplan Seğmen ve Merve Şahin, İş-
yeri Baştemsilcisi Özkan Özer ve İşyeri Temsilcisi Hakan 
Kurt; İşveren adına Anayasa Mahkemesi Genel Sekreteri 
Murat Şen,  Anayasa Mahkemesi Genel Sekreter Yar-
dımcısı Mustafa Eyyub Demirbaş,  Anayasa Mahkemesi 
Raportörü Alpaslan Koçak, Anayasa Mahkemesi Perso-
nel Müdürü Sıtkı Küçükaslan, Anayasa Mahkemesi İdari 
ve Mali İşler Müdürü Fikriye Seferoğlu katıldı.

SENDİKAMIZDAN

Tez-Koop-İş Sendikası Burhaniye 
Eğitim ve Dinlenme Tesisinin açılışı  
Muğla Şubesi Temsilcileri İçin Eğitim 
Semineri ile gerçekleştirildi
Muğla Şubesi kapsamında bulunan işyeri sendika tem-
silcilerine Burhaniye Eğitim ve Dinlenme Tesisinde 
(Tezmarin Hotel) 6 Nisan 2021 tarihinde eğitim semi-
neri gerçekleştirildi.
Genel Eğitim Sekreteri Sebahattin Şen, “Uzun yıllardır 
özlemini çektiğimiz böylesine güzel bir eğitim ve sosyal 
tesisin yapılmasını sağlayan başta Genel Başkanımız 
Haydar Özdemiroğlu olmak üzere tüm yöneticilere ve 
yapım sürecinde emeği geçen tüm çalışanlara özellikle 
teşekkür etmeyi bir borç biliyorum” diyerek; “Yıllardır 

eğitim seminerlerini kısıtlı olanaklarla yaşama geçirmeye 
çalışan sendikamız açısından, Burhaniye Tesisimiz geniş 
olanaklar sunan bir tesis olma özelliği taşıyor” dedi.
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Açış konuşmalarından sonra Sendikamızı tanıtan video 
izlendi. Daha sonra Sendikamız Örgütlenme Uzmanı 
Merve Demirkıran, “Tez-Koop-İş Sosyal Medyasının 
Önemi ve Geliştirilmesi” konulu sunumunu gerçekleştirdi.
Tez-Koop-İş Eğitim Bürosu Müdürü Hasan Aktaş’ın 
“Güncel Sendikal Sorunlarımız ve İşyeri Sendika Tem-
silcilerinin Görev Yetki ve Sorumlulukları” başlıklı ders-
lerinden sonra; İletişim Uzmanı Kadir Akbulut’un “İle-
tişimde Temel İhtiyaçlar, Zamanı Yapılandırma, Yaşam 
Pozisyonları ve Kabul İletileri” konularını ele alındığı 
dersler temsilcilerimizin soru ve katkıları ile tamamlandı.

Tez-Koop-İş Çocuk 
Dergimizin 3. Sayısı  
23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk 
Bayramında minik 
okurları ile buluştu

Tez-Koop-İş Kadın 
Dergisi 11. sayısı  
8 Mart’ta okurlarıyla 
buluştu
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Uluslararası İlişkiler

SENDİKAMIZDAN

Pakistan’daki anti-sendika 
uygulamalarına karşı uluslararası 
dayanışma

Tez-Koop-İş Sendikası olarak Metro Pakistan işçileri ile 
dayanışma içerisinde olduk. Pakistan Metro işçilerine 
selam olsun. Yaşasın uluslararası sendikal dayanışma! 

Hollanda market işçilerinin insan 
onuruna yakışır bir ücret zammı 
taleplerine Tez-Koop-İş Sendikası 
olarak destek verdik

UNI Avrupa 5. Konferansı on-line 
olarak yapıldı. 
“Toplu iş sözlşemesi ile daha ileri” teması ile toplanan 
UNI Avrupa 5. Konferansı 27-29 Nisan 2021 tarihle-
rinde on-line olarak yapıldı. Konferansa Sendikamızı 
temsilen Genel Başkanımız Haydar Özdemiroğlu, Ge-
nel Sekreterimiz Hakan Bozkurt ve  Uluslararası Sendi-
kal İlişkiler Uzmanımız Emirali Karadoğan katılmışlar-
dır. Örgütlenmeden dijitalleşme, Covid-19’dan Avrupa 
düzeyinde asgari ücrete kadar bir çok başlık tartışıldı. 
Konferansta aynı zamanda yeni yönetim de belirlendi. 
Buna göre:

Peter Hellberg, UNI Europa’nın Başkanı  
(İsveç, Unionen)

Pilar Rato 1. Başkan Yardımcısı 
(CCOO Servicios, İspanya)

Oliver Roethig, Bölge Sekreteri 
(Görevine yeniden seçildi)
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Aynı olaya farklı tepkiler veren bi-
ricik insan, duygu durumlarını farklı 
şiddet ve düzeyde yaşadı. Belirsizlik ve 
bilinmezliğin güvensizlik ortamı yarat-
maya başladığından bu yana aşırı kor-
kudan kayıtsızlığa kadar birçok duygu 
durumu eşlik etti. Endişe, öfke, stres, 
umutsuzluk, zaman zaman tahammül-
süzlük gözlendi. Ortak problemin gidiş 
yoluna herkes farklı bir formülasyonla 
katılarak 7 milyar 837 milyon insan 
nüfusu kadar etki ve baş etme stratejisi 
ortaya çıktı. Gözle göremediğimiz bu 
virüs, “savaş ya da kaç” gibi normal 
başa çıkma stratejilerimizi kullanarak 
başa çıkamadığımız tehdit ortamı ve 
devam eden bir stres faktörü yarattı. 
Dinlenmek için ilk içgüdesel tepkimiz 
genellikle uzanmak olmasına rağmen 
hiçbir şey yapmayıp sadece oturmak 

da eylemde kalmak da çoğu zaman 
enerji takviyesi sağlayamadı. Çünkü 
bu yorgunluk psikolojik, duygusal veya 
zihinseldi. Halk sağlığını korumak ve 
salgının hızlanmasını önlemek için 
“evde kal” talimatıyla milyonlarca kişi 
sosyal izolasyonda bütün hayatını evin 
içinden var etmeye çalıştı.

Hala da çalışıyor…
Sağlık dışında hayatın pek çok bo-

yutunda toplumsal yansımaları oldu 
şüphesiz. Doğal olarak en belirgin 
değişikliklerden biri de çalışma hayatı 
ve düzeninin değişmesidir. Hem eko-
nomi üzerine olumsuz etkisinden hem 
de halk sağlığı açısından bu süreçte 
birçok şirket evden/uzaktan çalışma 
yöntemine geçti. Salgının neden oldu-
ğu acil ihtiyaç ile dünya çapında işve-
renler uzaktan çalışma için protokoller 

EVDEN ÇALIŞMA

Covid-19 Sürecinde 
“Evden Çalışmaya” 

Çalışmanın Psikolojisi 

Psikolog Meryem METİN
Psikolog Dr. Özge KANTAŞ 

Hala tuvalet kağıdı ve makarna reyonlarını yağmalayan yok belki. Fakat 

belirgin değişikliklerin ve bu değişikliklerin getirdiği büyük belirsizliklerin 

ortasında tüm insanlığın uyum sağlamaya çalıştığı bir dönemden geçtik, 

hala da geçiyoruz. Sağlığın tehlikede oluşu, yaşam düzeninin kökten 

değişmesi, işi kaybetme riski, yalnızlık ve çaresizlik duyguları; hayattaki 

tehlikelere karşı önlem almamızı sağlayan, zihinsel ve bedensel bir 

alarm sistemi olan kaygıyı harekete geçirdi. 
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oluşturdu. Bu düzen değişikliği belirli 
bir seçimle, aşamalı ve yumuşak bir 
geçişten ziyade radikal ve köklü olarak 
sert ve zorundalıkla gerçekleşti. Kişi-
nin kontrolü altında olmayan çevresel 
etmenler, yaşadığımız, çalıştığımız ko-
şullar psikolojik sağlığımızı ve iyi olu-
şumuzu etkileyen temel faktörlerden-
dir. Krizin yarattığı değişikliğin şimşek 
hızıyla hayata geçmesi oryantasyon 
alanını, stresli bir uyum zorundalığına 
dönüştürdü. Bir süredir geçtiğimiz ve 
geçmekte olduğumuz günlerde evden 
çalışma fikri kulağa hoş gelse de kriz 
ortamının ani bir şekilde dayattığı bu 
sistem hem ilk kez evden çalışanlar 
hem de deneyimli uzaktan çalışanlar 
için kolay olmadı. Çünkü evden çalış-
mak zorunda kalmak, uzaktan çalış-
mayı seçmekten farklıydı. Bir de bu sü-
reçte evden çalışmak isteyip, işi, şirketi, 
ya da şartları gereği bunu yapamayan-
lar oldu ki; onlarınki maalesef  belki de 
daha ağır tahribatlarla beraber, mec-
buriydi ve seçim hakkını tamamen or-
tadan kaldırıyordu. 
Rota Yeniden Oluşturuluyor

Esnek çalışma saatlerine göre şe-
killendirilmiş uzaktan çalışma sistemi 
dünyanın birçok yerinde çalışanların 
potansiyellerini daha iyi ortaya çı-
karmak ve verimliliğini artırmak için 
kullanılıyor ve deneyimleniyordu. 
Pandemi süreci öncesinde yurt dışı de-
neyimlerimiz ile hem eğitim hem de 
çalışma hayatımızda uzaktan çalışma 
sistemini gözlemleme ve deneyimleme 
fırsatı bulduk. Kültürel özellikler ve 
çalışma alanlarının etkisinden dola-
yı ülkemizde pek etkili olacak şekilde 
yaygın kullanılmıyordu sadece. Kriz-
den önce birçok ülke zorunda kalma-
dan, bilinçli bir şekilde esnek çalışmayı 
sistemlerine entegre ederken, şirket ve 
yöneticilerin hedefledikleri kazanımlar 

muhakkak vardı. Pandemi sürecinin 
etkisiyle dünya esnek saat aralıkları-
na sahip uzaktan çalışma sistemiyle 
tanışmak zorunda kaldı ve böylelikle 
kullanma ve deneyimleme alanı da 
epey genişlemiş oldu. Ülkemiz de bu 
durumdan payına düşeni aldı. Türki-
ye’de esnek çalışma, çalışan için ço-
ğunlukla belirsizlik ve güvencesizlik 
durumu yaratıyordu pandemiden ön-
cesinde de. Yani “bugün sana ihtiyaç 
yok, yarın belki olur, çalışırsan para 
alırsın, çalışamazsan da avucunu ya-
larsın” manasına gelecek şekilde emek 
sömürüsüne dek varabilecek birçok 
detayı vardı. Oysa çalışanın esenliğine, 
seçim hakkına ve özgürlüğüne daya-
narak; ofis ortamının katı kurallarının 
ve mesai saatlerinin yumuşatılmasıyla 
işgörenlere serbest çalışma ortamının 
yaratıldığı, potansiyellerinin açığa çı-
karılması hedeflenen bir sistem olsaydı 
işin rengi değişirdi. İdealinde tabi.

Diğer taraftan her değişiklikte ol-
duğu gibi yeni çalışma düzeni ve ko-
şulları çalışanlara yeni beceriler ve de-
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neyimler kazandırsa da bu ani geçişin 
şimdiki zamanda dayatılıyor olması 
avantajları kadar dezavantajları da 
beraberinde getirdi. Rutinleri ve alış-
kanlıkları sürdürme eğiliminde olan 
beynimiz yeni alışkanlıkları edinme ve 
uyum sağlamada bir miktar zaman, 
bir miktar iç motivasyon ve bir miktar 
da kademeli bir geçişe ihtiyaç duyar. 
Normal bir zamandan geçmediğimiz 
ve radikal bir geçişin ortasına bırakıl-
dığımız için süreçteki zorlantılar, anor-
mal olaylara verdiğimiz en normal 
tepkilerdir. Bunu bu sefer kendimiz 
seçmedik, bir nevi mecbur kaldık. Bu 
da bir toplumsal travma, yiten sosyal 
bağ fırsatlarıyla beraber bir yas süreci-
ne dönüştü.

Çalışanlar kadar yöneticiler de bu 
sürece hazır ve nazır olmadığı için, 
onlara düşen büyük sorumluluklar 
altında ezilen, bunalan, çaresiz kalan 
da birçok yönetici oldu.  Yöneticilerin 
çalışanlarıyla daha proaktif  bir ileti-
şim geliştirmesi, koşulların gözetilerek 
çalışma stratejilerinin oluşturulması, 
bireylerin duygu durumlarının önem-
sendiğinin hissettirilmesi gerekli hale 
geldi. Dolayısıyla bu tarz sosyal beceri-

EVDEN ÇALIŞMA

lerin eksikliğini iş ortamında bir şekil-
de saklayabilen yöneticiler için, süreç 
turnusol kağıdı gibi işledi. Havuç ve 
sopayla idare ediverdiği şeyleri şim-
di uzaktan nasıl yönetecekti? Liderle 
idareci arasındaki fark sanırız çalışan 
deneyimi açısından hiç olmadığı kadar 
ayyuka çıktı şu geçtiğimiz bir senede. 
Her şeyden önce insan ve ilişkilerin 
olduğu her ortamda, iç motivasyonu 
koruyabilmek ve üretimi verimli hale 
getirirken çalışanın da kendine yaban-
cılaşmadığı; aksine, üreterek kendini 
becerikli ve değerli hissettiği bir de-
neyim için tam da bu şekilde ilişkisel 
ve iletişimsel olmanın nasıl da önemli 
olduğunu iliklerine kadar hissetme-
yen kalmamıştır dileriz. Zira herkesin 
kişilik özellikleri, mizacı ve tutumları, 
yeteneklerini beceriye dönüştürme 
yöntemleri farklı olduğu için takım 
liderlerinin, yöneticilerin iletişim stra-
tejilerini yeniden gözden geçirip yapı-
landırması gerekiyor. Çünkü başarılı 
bir çalışma aynı zamanda iyi bir lider-
liğin sonucudur. 

Ne İçindeyiz Zamanın Ne de 
Büsbütün Dışında 

Pandemi süreciyle birlikte alışılan 
bazı kavramlar da değişmeye başladı. 
Zaman ve mekan algısı özellikle evden 
çalışanlar için farklı bir boyuta taşındı. 
Bir yanda asılacak çamaşırlar, ilgile-
nilecek çocuklar; bir yanda Zoom’da 
toplantılar, kontrol edilecek e-posta-
lar... Mesai saatlerinin esnek bırakıl-
ması bireylere serbest zaman dilimi 
ve özgür çalışma alanı sağlarken, gün 
boyu çalışma, oyalanma, erteleme gibi 
öncelik sırasının karıştığı, zamanın tak-
la attığı, mekanın ev görünümlü iş sil-
silesi yarattığı bir handikaba dönüştü. 
Büyük şehirlerde yaşayanlar için yol 
ve trafiğe ayrılan vakit, nakittir avan-
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tajı sağlasa da, iş ve yaşam sınırının iyi 
çizilemediği durumlarda, çalışanların 
tükenmişlik sendromu yaşamaya baş-
laması kaçınılmaz oldu. İş ve ev ha-
yatı arasındaki ayrımı yapabilmek de 
herkesin koşullarına göre değişkenlik 
gösterdiği malum. Çalışanların evde 
ilgilenilmesi gereken çocukları veya 
diğer aile üyelerinin olması, koşulları 
ve odaklanma kapasitesini daha zor 
hale getirdiğinde bu desteği alabilen ve 
alamayan çalışanlar açısından, kişinin 
kendi süreçlerinin ve şirketin İK süreç-
lerinin de yeniden yapılandırılması ça-
lışan esenliği için çok önemli bize göre. 

 Yapılabilecekler Listesi
Peki ya o zaman tüm bu olan bi-

tenin ağırlığından kurtulmak için ta-
mamen çaresizce bekleyecek miyiz? 
Elbette hayır! 

Psikoloji araştırmaları bize olum-
suz süreçler içinden geçerken, kontrol 
edemeyeceğimiz şeylerle kaygımızı 
artırmak yerine, hala elimizde olanla-
ra ve kontrol edebildiğimiz kadarına 
odaklanarak yaratıcı eylemlere geçme-
nin önemini gösteriyor. Yani, bir nevi 
“Ne zaman geçecek?” diye kendimizi 
tüketmek yerine, “Bu elbet geçecek de, 
ben o sırada neler yapabilirim?” diye 
kendi iç ve dış kaynaklarımıza yatırım 
yapmak bize iyi gelecek. Mesela...
- Alışık olduğumuz mesaili çalışma 

sisteminin doğal akışında bir baş-
langıç ve bitiş saati vardır. Mesaili 
çalışan birisinin çalışma koşulların-
da gün içinde teslim etmesi gere-
kenler genellikle işveren tarafından 
belli olduğundan dolayı, zaman 
dilimini yönetmekle ilgili sorum-
luluk bireyin karar mekanizmasın-
dan kalkmış olur. Şu anki yeni dü-
zende evden çalışma sistemi esnek 
çalışma saatlerine uyarlanmışsa 
eğer, sistemin yaşam kalitesi ve iş 

doyumu üzerine olumlu etkilerini 
artırmak ve dezavantajları avan-
tajlara çevirmek için, günü koşul-
lara uygun planlamak ve rutinler 
oluşturmak önemli. Stres faktörü 
oluşturmayan, açıklayıcı, somut, 
rasyonel, yenir yutulabilir olması 
için önce çiğnenebilir bir ‘yapıla-
bilecekler listesi’, ev ve iş yaşamı 
arasındaki bulanıklığı berraklaştı-
rabilmeye yardımcı olur. Eğer liste 
çok uzun ve bunaltıcı olursa işlev-
sellik katmak ve hayatı kolaylaştır-
mak yerine bireyin tıkanmasına yol 
açabilir. Unutmayın, evdesiniz diye 
tüm gününüz boş değil. Kendiniz-
den gerçekçi beklentileriniz olsun. 
Diğer türlü hem işyerindeki hem 
de evdeki işten kaçınma, oyalanma, 
erteleme davranışları ortaya çıkabi-
lir veya pekişebilir. Bu yüzden ‘yap-
mayı hayal ediyorum’listesi yerine, 
ihtiyaç analizi ve koşullar gözetile-
rek  ‘yapabileceğim’ listesi zaman 
kurtarır. 

- Beynimiz bazı koşullarda riski ol-
duğundan daha büyük görür. Kay-
gının şiddeti bu sürece işlevsiz ola-
rak eşlik ediyorsa işe başlamayı, işi 
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sürdürmeyi ve bireyin odaklanma 
kapasitesini olumsuz etkiler. İş yü-
künün daha makul olduğunu his-
setmek için yapılacakları parçalara 
bölmek duygu durumunu daha iyi 
yönetebilmeyi sağlar. Bir de bunla-
rı öncelik sıralamasına koymak, iş 
akışı için netlik kazandırır.

- Eğitim sisteminin de çoğu zaman 
evden yürütülüyor olması iş ve ço-
cuk bakımı sorumluluklarıyla uğra-
şan ebeveynler için ev ortamındaki 
koşullar daha da zorlayıcı olabilir. 
Bu zorlukları meslektaşlara ve yö-
neticilere iletmek, çocuk bakımı 
konusunda eş ya da partnerle ko-
ordineli olmak, gün içinde acil ve 
önemli işleri yapmak için dikkat 
dağıtıcı öğelerin az olduğu zaman 
dilimlerini planlamak zorlukları 
kolaylaştırır. 

- Yeteneğin performansa dönüşme-
sinde uygun ortamın yaratılması 
için kurum kültürünün ve misyonu-

nun devam ediyor olması, iletişim 
akışının yöneticiler ve meslektaşlar 
arasında aktif  ilerlemesi çalışanın 
verimliliği ve iş doyumu açısından 
çok önemlidir. Sık toplantılar, diji-
tal ortamda sürdürülen etkinlikler 
fiziksel mesafemizi korusak da sos-
yal izolasyonda olmadığınızı kanıt-
lar niteliktedir. Yine de,  basit bir 
e-postayla halledilebilecek şeyler 
için uzun video toplantıları koy-
mak herkesin verimini ve şevkini 
düşürür. Bu tarz durumlarda, ses 
çıkarabilmek ve iş arkadaşlarınızla 
dayanışarak “daha iyi ve esenlikli 
olarak nasıl yapılabilir?” diye ko-
nuşmak faydalı olabilir. 

- Son olarak, her türlü zorlayıcı du-
rum karşısında, bir şeyleri yapmış 
olmak için yapmamak adına, ya 
da korku ve mecburiyetlerden ötü-
rü içe kapanıp kendinize ve işinize 
yabancılaşmamak adına, istek ve 
ihtiyaçlarınızı gerek bireysel gerek-
se sendika aracılığıyla toplu olarak 
dile getirebilmek büyük önem ka-
zanır. Şikayetlenerek değil, işbirliği 
ile size ve iş arkadaşlarınıza ve do-
layısıyla işyerinize de fayda sağla-
yacak ortak çözümler bulabilmenin 
yolu sosyal diyalogdan geçiyor.
Sonbaharda yaprak döken, ilk-

baharda çiçek açan, dalları kuruyan,  
kırılan yerlerden yeniden yeşeren bir 
ağacın her mevsimde başına ne gelirse 
gelsin, gövdesi sapasağlam oradadır, 
toprağa kök salmıştır. Bir insanın da 
başına ne gelirse gelsin, yeniden dalla-
nıp, budaklanıp, meyve verecek ruhu 
oradadır. Bu süreçte başımıza tanıdık 
veya tanımadık her ne geldiyse yanı-
mıza kâr kalanıyla da ziyan olanıyla 
da yapabileceklerimize, yapamadığı-
mız yerlerden yeniden filizlenecek ru-
humuza kucak açma dileğiyle…

EVDEN ÇALIŞMA
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Korona virüs salgınıyla birlikte 
istisna olan çalışma biçimleri, yay-
gınlaşma eğilimine girmiştir. Bu 
çalışma biçimlerinden birisi 4857 
sayılı iş yasasının 14.maddesinde 
düzenlenmiş olan uzaktan çalışma-
dır. Yasa uzaktan çalışma kavramını 
kullansa da kamuoyu bu çalışma bi-
çimini yaygın bir şekilde evden ça-
lışma olarak adlandırmıştır. 

Uzaktan çalışmanın “evden çalış-
ma” olarak adlandırılması nedeniyle 
borçlar kanununda düzenlenen evde 
çalışmayla karışma olasılığı doğ-
muştur. Borçlar kanununda düzenle-
nen evde çalışma evde halı dokutma, 
evde fermuar diktirme gibi gelenek-
sel olarak evde yaptırılan işlerden 
oluşan çalışma biçimidir. Bu çalış-
ma biçimi 6098 sayılı Türk Borçlar 

Kanunu’nda “Evde İş Sözleşmesi” 
başlığı altında 461-469 maddelerin-
de düzenlenmiştir.

Yasanın uzaktan çalışma olarak 
adlandırdığı kamuoyunun ise evden 
çalışma olarak bildiği çalışma biçi-
mi ise iş yasasının 14. maddesinde 
“Uzaktan Çalışma” başlığı altında 
tanımlanmıştır. Dolayısıyla pandemi 
süreciyle gündeme gelen evde ça-
lışmayla geleneksel olarak yapılan 
“Evde İş Sözleşmesiyle” çalışma 
aynı şey değildir. Her ne kadar her 
iki çalışma biçimi de evde çalışma 
olarak adlandırılıyor olsa da pande-
mi süreciyle gündeme gelen evde 
çalışma “Uzaktan Çalışma” başlığı 
altında düzenlenmiş olan çalışmadır.

Dolayısıyla tekrar ederek belirt-
mek gerekirse; pandemi süreciyle 
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Uzaktan Çalışma 
(Evden Çalışma) 
Nasıl Uygulandı? 
Yasal Çerçevesi Ne 
Olmalıydı, Ne Oldu?

Av. Dr. Murat ÖZVERİ



Haziran 2021 17

EVDEN ÇALIŞMA

birlikte çok sık gündeme gelen ve 
“evden çalışma” olarak adlandırı-
lan çalışma biçimi ile Türk Borçlar 
Kanunu’nun “Evde İş Sözleşme-
si” başlığı altında 461-469 madde-
lerinde düzenlediği çalışmayı ayrık 
tutarak söyleyecek olursak, uzaktan 
çalışmanın (evden çalışma) yasal 
dayanağı 4857 sayılı İş Yasası’nın 
14. maddesidir. Bu çalışma, uygu-
lamada “evde çalışma” veya “evden 
çalışma” olarak adlandırılmaktadır. 
Yasanın tanımına göre

İşçi (çalışan), iş görme edimini 
işverenin yaptığı iş organizasyonu 
kapsamında yerine getirecektir. İşçi, 
iş görme edimini evinde veya tekno-
lojik iletişim araçlarını kullanarak 
işyeri dışında yerine getirecektir. 
Taraflar bu ilişkiyi yazılı olarak ku-
racaklardır. 

Uzaktan çalışma (evden çalışma) 
yasayla düzenlenmiş olmasına kar-
şın sanki yasal düzenleme yokmuş 
gibi uygulamaya sokulmuş ve ciddi 
sorunların doğmasına neden olmuş-
tur.

Çarpıcı olan ise evden çalışma-

nın nerdeyse bir lütuf gibi sunuluyor 
olmasıdır. İşveren evden çalışmaya 
geçerek çalışanına iyilik yapıyor, 
çalışan da bu iyilik karşısında işin 
yasal zeminini hiç sorgulamadan iş-
verenden gelen talimatlara uyma zo-
runluluğu duymaktadır. En azından 
işverenin beklentisi böyledir. Ortaya 
ise keyfi, çalışanları, işçileri sözcü-
ğün tam anlamıyla esir hale getiren 
bir çalışma biçimi ortaya çıkmıştır. 
Çalışanlardan bize ulaşan bilgileri 
sınıflandırdığımızda karşımıza çıkan 
manzara şöyledir: 

Evden çalışanların en önemli ya-
kınma konuları çalışma süreleridir. 
Diyorlar ki:

“Çalışma saatleri insanca 
düzenlenmeli. Olağanüstü du-
rumlar dışında, sanki ofiste 
çalışılıyormuş gibi düşünüle-
rek belirli saatler içinde çalışıl-
malı. İşle ilgili yazışma/brief/
talep vs. bu saatler içinde kal-
malı”.

“En önemli ihlal tabii ki me-
sai saatleri. Hatta artık öğle 
arası kavramı da kalmadı ve 
o da çalışma saatlerine dahil 
edildi. Öğle arası konan me-
et’lerin haddi hesabı yok”.

“Hemen hemen her akşam 
müşteri grupları da evden ça-
lıştığı için, iş yazılıyor. Bu saat 
8-10-11 fark etmiyor. Hemen 
yapıp göndermeniz beklenme-
se de, gördüğünüz anda ertesi 
günün stresi başlıyor. Ofisli ça-
lışırken bu kadar yaygın değil-
di. Sabah girilirdi”.

Öncelikle vurgulayalım ki, İş Ya-
sası’nın çalışma sürelerini, dinlen-
me sürelerini düzenleyen hükümleri 
evden çalışanlar için de geçerlidir. 
4857 sayılı İş Yasası’nın 14. Madde-
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sine evden çalışmada (yasanın deyi-
şiyle “uzaktan çalışma”da) “işçiler, 
esaslı neden olmadıkça salt iş 
sözleşmesinin niteliğinden ötü-
rü emsal işçiye göre farklı işle-
me tabi tutulamaz”.

Dolayısıyla çalışma süresi, ça-
lışanın işgücünü işverenin emir ve 
talimatlarına hazır hale getirdiği an 
başlar. Haftalık çalışma süresi 45 
saattir. Haftalık 45 saatlik çalışma 
süresini aşan çalışmalar fazla çalış-
madır.

Günlük çalışma süresi haftalık 45 
saatlik çalışma süresinin haftanın ça-
lışılan günlerine bölünmesiyle bulu-
nur. Günlük çalışma süresi fazla ça-
lışmalar dahil hiçbir durumda günde 
11 saati aşamaz. Yılda 270 saatten 
fazla işçiye rızasıyla dahi fazla çalış-
ma yaptırılamaz.

Hafta tatili verilmemesi yasaya 
aykırı bir uygulama olarak sürmek-
tedir. Deniliyor ki:

“Hafta sonu nasılsa herke-
se eve kilitli diye pat diye bir iş 
istenebiliyor. Dün başıma geldi 
daha. Normalde bağlı olarak 
çalışmadığım bir … direktör 
ilan yapmamı istedi. Ben de 3 
hafta sonudur çalıştığımı, ai-
lemle ve evle ilgilenmem gerek-
tiğini yazdım”.

Oysa, işveren İş Yasası’nın 46. 
maddesine göre haftalık 45 saatlik 
çalışma süresini dolduran işçilere 
“yedi günlük bir zaman dilimi 
içinde kesintisiz en az yirmi 
dört saat dinlenme (hafta tatili) 
verilir”.

Hafta tatili işveren tarafından bö-
lünemez. Hafta tatilinde işçi erişil-
meme hakkına sahiptir.

Evden çalışan işçilerin dile getir-
dikleri bir diğer konu iş araç ve ge-
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reçlerinin işveren tarafından sağlan-
mamasıdır. Diyorlar ki:

“İnternet kendi internetim, 
elektrik tabii ki kendimiz ödü-
yoruz, neredeyse günde 15 saat 
kullandığım şeyler bunlar. 400 
TL elektrik ödüyorum”. 

“İnternet paketimi ve hızımı 
da cepten ödeyerek yükselttim 
mecburen. Çünkü iş için gerek-
li”.

“Teknik destek konusunda 
sıkıntılar yaşanıyor. Bilgisayar 
bakımları bizi etkiliyor”.

 “Masa balkon masam :))”
İşverenin iş araç ve gereçlerini 

sağlama yükümlülüğü Türk Borçlar 
Kanunu (TBK) 413 maddesinden 
doğmaktadır. Anılan maddeye göre 
“Aksine anlaşma veya yerel 
âdet yoksa, işveren işçiye bu iş 
için gerekli araçları ve malzemeyi 
sağlamakla yükümlüdür.

İşçi işverenle anlaşarak kendi 
araç veya malzemesini işin görül-
mesine özgülerse, aksi anlaşmada 
kararlaştırılmadıkça veya yerel âdet 
bulunmadıkça işveren, bunun için 
işçiye uygun bir karşılık ödemekle 
yükümlüdür”.
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Ayrıca konu Uzaktan Çalışma 
Yönetmeliği’nde de düzenlenmiş-
tir. Yönetmeliğin aşağıda ayrıntı-
lı bir şekilde ele alacağımız 6 ve 7 
maddelerine göre uzaktan çalışma 
sözleşmesinde aksi açıkça kararlaş-
tırılmamışsa (yönetmeliğe göre işçi 
ve işveren birlikte bu konuda karar 
verecektir) işveren evde çalışmada 
bilgisayar, internet donananımı sağ-
lamak, elektrik internet masrafı vb. 
giderleri karşılamak zorundadır. 

İş sadece gelir getiren bir faa-
liyet değildir. İş, bir sosyal kimlik 
oluşturma ve sosyalleşme aracıdır. 
Evden çalışmanın çalışanı-işçiyi eve 
hapseden niteliği çalışanın-işçinin 
sosyal iyilik halini tehdit etmektedir. 
Gerçekten de bu işçiler diyor ki:

“Sosyal hayatın azalması, 
hep tek başınasınız bilgisayar 
karşısında, bir çift laf, tartışı-
lacak kişi yok. Bir de, çalıştığı-
nız saatlerle kendinize ayırdığı-
nız saatler birbirine karışıyor. 
Kendimi sürekli çalışıyor sa-
nıyorum. Bilgisayarım 7-24 
açık”.

“Tatmin edici ciddi bir zam 
yapmadılar”.

“Psikolojik bir baskı da var 
insanların üzerinde çalışma 
bakımından”.

“Yöneticiler çalışanları tak-
dir etmiyor ve güven sorunu 
yaşanıyor. Ben birkaç kişiden 
duydum.- o kadar çalışıyoruz 
gene de yöneticiler memnun de-
ğil diye (sektörde)”.

İşverenin bu uygulamaları ön-
celikle eşit işlem borcuna aykırıdır. 
Tekrarlayalım, 4857 sayılı İş Yasa-
sı’nın 14. Maddesine göre evden ça-
lışan “işçiler, esaslı neden olmadıkça salt 
iş sözleşmesinin niteliğinden ötürü emsal 
işçiye göre farklı işleme tabi tutulamaz”. İş, 
çalışanın sosyal, fiziksel, ruhsal iyi-
lik halini ortadan kaldıracak şekilde 
organize edilemez.

Çalışan işe gitmek için evden 
çıkmıyor diye, 7/24 çalışmaya zorla-
namaz. Her an işe hazır bir şekilde 
beklemeye zorlanamaz. Evden çalış-
ma bir lütuf değildir. İşverenin yap-
tığı iş organizasyonu içinde bir iştir. 
İşveren evden çalışma yaptırıyorum 
diye yasal yükümlülüklerinden kur-
tulamaz. 

Çalışanlar tüm bu ve benzeri so-
runların yönetmelikle düzenlenerek 
sorunun çözüleceği beklentisi içeri-
ne girmişlerdir.

Yasanın, uygulamanın detayları-
nın yönetmelikle belirleneceği hük-
münü getirmiş olması çalışanların 
yönetmeliğe umut bağlamalarının 
nedenidir.  Uzaktan çalışmaya ilişkin 
yasanın öngördüğü yönetmelik 10 
Mart 2021 tarihli Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 
Ne yazık ki yönetmelik çalışanların 
umudunu boşa çıkartmıştır. Şöyle ki:

Uzaktan Çalışma Yönetmeli-
ği’nin, uzaktan çalışmanın (evden 
çalışma) ayrıntılarını düzenlemek 
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için çıkartılması gerekiyordu. Daha 
açık anlatımla yönetmelik, işverenin 
uzaktan çalışma konusunda yarattığı 
oldubittileri, özellikle çalışma sü-
releri ihlallerini önleyecek, işçilere 
güvence getirecek bir düzenleme 
olmalıydı. Örneğin açıkça “iş araçları 
işverence sağlanır”, “iş araçları işverence 
sağlanmadığı hallerde işçi çalışmak zorun-
da değildir”, “işverenin iş araçlarını sağ-
lamaması nedeniyle çalışmayan işçiye 
işveren ücret ödemek zorundadır”, 
“çalışmanın başlangıç ve bitiş saat-
leri taraflarca kararlaştırılmamışsa 
işçinin veya işverenin iletişime…” 
vb. hükümler içermeliydi.

Yönetmeliğin işçiyi koruyacak 
düzenlemeler getirmesi konusun-
daki beklenti, iş hukukuna hâkim 
ilkelerden hareket edilmesinden do-
ğuyordu. Çünkü iş hukukunda yasa 
veya yönetmelikler, aksinin işçi 
aleyhine kararlaştırılmasının 
olanaklı olmadığı alt sınırları 
net olarak göstermek zorunda olan 
düzenlemelerdir. Daha doğrusu 
“düzenlemelerdi” dememiz ge-
rekiyor.

İçinde bulunduğumuz zaman ne 
yazık ki iş hukukunun liberalleşti-
rildiği bir döneme denk gelmektedir. 
İş hukukunun liberalleştirilmesi ise 
işçiyi koruyan mevzuatın etkisiz-
leştirilmesi sürecidir. Çok uzun sü-
redir yapılan yasal düzenlemelerde 
iş hukukunun işçiyi koruma amacı 
göz ardı edilmekteydi. Ucuz, güven-
cesiz işçi çalıştırmayı zorlaştıran, 
işverenin yönetim hakkını sınırlan-
dıran her türlü yasa veya yönetmelik 
“katı” etiketiyle yaftalanıp, esnekli-
ğe aykırılıkla suçlanarak hedef hali-
ne getirildi. 

“Esneklik” üst başlığı, işçiyi gü-
vencesiz çalıştırmayı gizleyen bir 
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perde olarak kullanıldı. Esneklik 
üzerine yapılan güzellemelerle, güç-
lü işverenin karşısında pazarlık şansı 
olmayan işçinin işverenin tek yanlı 
dayatmalarını kabul etmek zorun-
da olduğu gerçeği taraf iradelerinin 
uyuşması olarak kutsandı. 

Ne yazık ki dağ fare doğur-
muştur. Uzaktan Çalışma Yö-
netmeliği, uzaktan çalışmanın 
(evden çalışma) detaylarını 
belirleme yerine bu detayların 
işçi ile işveren arasında yapı-
lacak uzaktan çalışma sözleş-
mesiyle belirleneceğini belirte-
rek, işçileri işverenin insafına 
bıraktı.

Yönetmeliğin 5. Maddesi’ne 
göre uzaktan çalışma (Evden ça-
lışma) sözleşmesinde, taraflar işin 
tanımını yapacaklar, işin yapılma 
şeklini tarif edecekler, işin süresini 
ve yerini belirleyecekler, ücret ve 
ücretin ödenmesine ilişkin konuları 
kararlaştıracaklar. Ayrıca sözleşme-
de, “işveren tarafından sağlanan iş araç-
ları, ekipman ve bunların korunması-
na ilişkin yükümlülükler, işverenin 
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işçiyle iletişim kurması ile genel ve 
özel çalışma şartlarına ilişkin” hü-
kümler de yer alacaktır.

Üstelik çıkarılan Uzaktan Çalış-
ma Yönetmeliği, uzaktan çalışmanın 
(Evden çalışma) esaslarını belirle-
mede hemen her konuyu uzaktan ça-
lışma sözleşmesine havale etmekle 
de yetinmemiş, kendini “yedek hu-
kuk kuralı” olarak konumlandırmış-
tır. Yönetmeliğe göre:

Gerekli olması halinde, 
uzaktan çalışmanın yapılacağı 
mekân ile ilgili düzenlemeler 
iş yapılmaya başlamadan önce 
tamamlanır. Bu düzenlemeler-
den kaynaklanan maliyetlerin 
karşılanma usulü, uzaktan ça-
lışan ile işveren tarafından bir-
likte belirlenir” (md. 6).

“Uzaktan çalışanın mal 
ve hizmet üretimi için gerek-
li malzeme ve iş araçlarının iş 
sözleşmesinde aksi kararlaştı-
rılmamışsa işveren tarafından 
sağlanması esastır. Bu malze-
me ve iş araçlarının kullanım 
esasları ile bakım ve onarım 

koşulları açık ve anlaşılır bir 
şekilde uzaktan çalışana bildi-
rilir” (md.7).

“Taraflarca aksi kararlaştırılma-
mışsa” diye başlayan hukuki düzen-
lemeler “yedek hukuk” kurallarıdır. 
“Taraflarca aksi kararlaştırıl-
mamışsa” demek için tarafla-
rın eşit güçte olması gerekir. 
Tarafların güçlerinin eşit ol-
madığı yerde kararlaştırma 
değil, güçlü olanın dayatması dev-
reye girer.

Uzaktan Çalışma Yönetmeliği, 
işverene iş araçlarının maliyetlerinin 
karşılanması, iş ortamının düzenlen-
mesi konularında tek yanlı çalışma 
koşullarını dayatma olanağı vermek-
tedir.

İşçinin haklarını uzaktan çalışma 
(Evden çalışma) sözleşmesine hava-
le eden Uzaktan Çalışma Yönet-
meliği, işverenin haklarını be-
lirlemede ise net ifadelere yer 
vermiştir. Zorlayıcı nedenlerde 
işçinin onayının alınmasını or-
tadan kaldırmış, işçinin uzak-
tan çalışma istemesi halinde 
uzaktan çalışmaya geçişi işve-
renin onay vermesine bağla-
mıştır. Yönetmeliğin 14/6 Madde-
si’ne göre: “Uzaktan çalışmanın 
mevzuatta belirtilen zorlayıcı 
nedenlerle işyerinin tamamın-
da veya bir bölümünde uygula-
nacak olması halinde uzaktan 
çalışmaya geçiş için işçinin ta-
lebi veya onayı aranmaz.”

Yani işçi, uzaktan çalışma iste-
diğinde bu istemini yazılı olarak 
yapmak zorundadır. İşçinin istemini 
işveren, “işyerinde belirlenen usul 
doğrultusunda” değerlendirecektir. 
Uzaktan çalışma talep eden işçinin 
yaptığı “işin ve işçinin niteliğinin” 
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uzaktan çalışmaya uygun olup ol-
madığını işveren kendi belirlediği 
ölçütlere göre karar verecektir.

Yönetmelik, uzaktan çalışma 
(Evden çalışma) sözleşmesine hava-
le etmesi olanaklı olmayan konular-
da yasal sınırları işaret etmiştir. Bu 
yasal sınırlar çok önemlidir. Özetle 
sıralamak gerekirse,

1. Uzaktan çalışma (evde çalış-
ma) zorlayıcı nedenlerin bulunma-
sı hali dışında işverenin tek taraflı 
kararıyla yapılamaz. Tarafların bu 
çalışma biçimine dönmeyi birlikte 
kararlaştırmış olması gerekir. İşve-
renin tek taraflı karar alarak evde 
çalışmaya geçmesi, işçi açısından, iş 
koşullarında esaslı değişiklik niteli-
ğindedir. 

2. İşçi, altı işgünü içinde, bu 
öneriyi kabul ettiğini yazılı olarak 
bildirmediği sürece, evde çalışmak 
zorunda değildir. 

3. İşverenin yapmış olduğu ve 
işçi tarafından altı işgünü içinde ya-
zılı olarak kabul edilmeyen değişik-
lik önerileri, işçiyi bağlamaz.

4. İşçi, sırf evde çalışmayı kabul 
ettiği için, işveren, işçinin ücretinde 
ve sosyal haklarında indirim yapa-
maz. İşyerinde çalışırken almış ol-
duğu ücret, ikramiye, giyim yardımı, 
yemek yardımı, sağlık yardımı vb. 
tüm haklarını almaya devam eder. 
Eğer yol ücreti ödeniyor, servis kul-
lanılmıyorsa yol ücreti de geniş an-
lamda ücret kavramının içine girdiği 
için işverence ödenmesi gerekir.

5. İşveren, evde çalışan işçiye 
çalışması için gerekli alet ve edevatı 
sağlamak, bu alet ve edevatın kulla-
nılması nedeniyle doğan maliyetleri 
karşılamak zorundadır. 

6. Evde çalışmada işverenin iş-
çiyle ne zaman nasıl iletişim kura-

cağı ve çalışma koşulları taraflarca 
yazılı olarak belirlenmiş olmalıdır.

7. Taraflarca belirlenen çalışma 
koşulları iş yasasının işin düzenlen-
mesine ilişkin hükümlerine aykırı 
olamaz. 

8. Evde çalışmada da günlük ça-
lışma süresi, fazla çalışmalar dahil 
11 saati aşamaz. İşveren, ara dinlen-
melerine uymak zorundadır. Haftalık 
45 saati aşan çalışmalar evde çalış-
mada da fazla çalışma sayılır. Fazla 
çalışma hükümlerine uygun olarak 
fazla çalışma saat ücretinin en az 
%50 fazlasıyla ödenmesi gerekir.

9. Yedi günlük zaman dilimi içe-
risinde 45 saatlik çalışmayı dolduran 
evde çalışan, kesintisiz 24 saat haf-
ta tatili hakkı elde eder. Bu 24 saat 
içerisinde işçi, ulaşılamama hakkına 
sahiptir. İşveren, hafta tatilinde de iş-
çiyi çalıştırırsa fazla çalışma ve hafta 
tatili hükümleri uygulanır.

10. Evde çalışan işçi, bir yıl bek-
leme süresini doldurduktan sonra 
yıllık izni hak eder.

11. “İşveren, uzaktan çalışma 
ilişkisiyle iş verdiği çalışanın yaptığı 
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işin niteliğini dikkate alarak iş sağ-
lığı ve güvenliği önlemleri hususun-
da çalışanı bilgilendirmek, gerekli 
eğitimi vermek, sağlık gözetimini 
sağlamak ve sağladığı ekipmanla ilgi-
li gerekli iş güvenliği tedbirlerini almakla 
yükümlüdür” (4857 Sayılı İş Kanunu 
14/6. Md.)

Tüm bu hakların kağıt üzerinde 
kalmaması için konunun uzaktan ça-
lışma sözleşmesine havale edilme-
sine değil, etkin koruma sağlayacak 
düzenlemelere gereksinim vardır. 
Tekrarlamak zorundayız ki, Uzaktan 
Çalışma Yönetmeliği, uzaktan çalış-
ma konusunda işçilerin sorunlarına 
çözüm getirmemiştir. Uzaktan çalış-
ma sözleşmesine işi havale ederek, 
işçi ile işvereni güçleri eşit iki söz-
leşme tarafı olarak kabul edip, güçlü 
işveren karşısında pazarlık şansı ol-
mayan işçiyi kaderine terk etmiştir.

Unutulmamalıdır ki, iş hu-
kukunda “işçi” ve “işveren” “eşit” 
kabul ediliyorsa orada sorun var de-
mektir. İşçi ile işveren arasında eşit-

lik kurmak, denge yaratmak iş huku-
kunun konusu olamaz. İş hukukunun 
konusu net olarak güçlü işveren 
karşısında güçsüz işçiyi korumaktır. 
“Koruma” amacı, iş hukukunun var-
lık nedenidir. “Koruma”dan “den-
ge”ye, “eşitliğe”, “esnekliğe” geçiş, 
iş hukukunun liberalleştirilmesinin, 
korunmadan arındırılmış, özü bo-
şaltılmış bir iş hukuku yaratmanın 
kilometre taşlarıdır. Bunun adı 
işçisiz iş hukukudur. Uzaktan 
Çalışma Yönetmeliği de işçi-
siz iş hukuku düzenlemelerine 
tipik örnek olabilecek şekilde 
düzenlenmiştir.

EVDEN ÇALIŞMA
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Bir önceki yazımızda pandemi 
koşullarında hayatımızın bir gerçe-
ğine dönüşen/dönüştürülen uzaktan 
çalışmayı eğitim emekçilerinin dene-
yimleri özelinde ele almış ve çalışan-
ların maruz kaldığı sömürü ilişkile-
rinin derinleştiği tespitini yapmıştık. 
Dilerseniz birbiriyle iç içe geçmiş 
çeşitli boyutları olan bu tespiti hatır-
layarak başlayalım: Bu boyutlardan 
birincisi, çalışandan işin uzaktan ya-
pılabilmesi için gerekli alt-yapı şart-
larını kendi imkanlarıyla sağlaması-
nın istenmesiydi. Bir başka deyişle, 
işveren uzaktan/evden çalışma şart-
larının sağlanmasıyla ilgili sorum-
luluk almıyor, uzaktan çalışmak zo-
runda kalan çalışan ise -sanki bu du-
rum kendi tercihiymişçesine- gerekli 
maddi koşulları kendi gelirinden ve 
elbette kendi dinlenme zamanından 
harcayarak sağlıyordu. Özetle işini 
yaparken sürekli kullanmak zorun-
da kaldığı internet faturasını emekçi 

kendi cebinden karşılıyor; kullanıl-
ması zorunlu olan bilgisayar, tablet 
vb. birtakım teknik ekipmanlar, yani 
üretim araçları, işçinin kendi geli-
rinden arttırarak temin ettiği -yani 
çalışanın özel malı olan- alet-edevat 
arasından seçiliyordu. Sömürü iliş-
kilerini derinleştiren ikinci boyut ise 
çalışanların iş tanımlarının pandemi 
koşullarında daha da belirsizleştiril-
mesiyle alakalıydı. İşyerinde bulun-
mamanın yahut yüz yüze çalışmıyor 
olmanın zorunlu hale getirdiği dijital 
programları öğrenmek de yine ça-
lışanın kendi hünerine ve çoğu du-
rumda da kendi maddi imkanlarına 
kalıyordu. Bu, işçiye iş tanımında 
olmayan yeni işler yüklenmesi, da-
hası, bu işlerin fazla süreli çalışma 
kapsamında sayılmaması, dolayısıyla 
da işçiye ekstra ücret ödenmemesi 
anlamına geliyordu.  Üçüncü boyut 
ise, pandeminin genel olarak esnek 
istihdam modellerinin, özel olaraksa 
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Uzaktan Çalışma 
Yönetmeliği ve İşten 
Kopma Hakkı Üzerine 
Bir Değerlendirme
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esnek çalışma sürelerinin meşrulaş-
tırılmasının bir aracı olarak görül-
mesiydi. Çünkü esnekleşme, çalışma 
yaşamı ile çalışma dışındaki sosyal 
yaşam arasındaki ayrımı muğlaklaş-
tırıyor, çalışanın dinlenme hakkının 
kısıtlanmasına yol açıyor ve emeğin 
denetimini çalışma hayatından özel 
hayata doğru kaydırıyordu. 

Türkiye’de işçiler giderek derin-
leşen sömürü koşullarında ve yasal 
mevzuata açıkça aykırı olan çalışma 
ilişkilerinin içerisinde devinip du-
rurlarken, geçtiğimiz üç ay içerisin-
de yukarıda sözünü ettiğimiz koşul 
ve ilişkileri ilgilendiren iki gelişme 
yaşandı: Avrupa Parlamentosunun 
(AP) çalışanlara işten kopma hakkı1 ta-
nıması ve tasarıyı Avrupa Komisyo-
nuna sunması ile Aile, Çalışma ve 
Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafın-
dan çıkarılan Uzaktan Çalışma Yönet-
meliği. Şimdiki yazımızın konusu da 
1 AP’nin right to disconnect olarak ifade ettiği 

bu hak Türkçe metinlerde işten kopma hakkı 
olarak geçmektedir. Aynı anlama gelecek şekilde 
erişilmeme hakkı ifadesi de kullanılabilir.

bahsi geçen bu gelişmeler olacak. 
Bir diğer anlatımla, biri Türkiye’deki 
çalışma ilişkilerini direkt etkileyecek, 
diğeri ise etkileri birtakım dolaylı ka-
nallardan hissedilebilecek iki güncel 
düzenlemenin Türkiye’de halihazır-
da yaşanan pratiği nasıl etkileyebile-
ceğini tartışmaya çalışacağız. 

Uzaktan Çalışma 
Yönetmeliği ne getiriyor?
Düzenleme için çok geç kalındığı-

nı, sendikalardan/konfederasyonlar-
dan görüş dahi alınmadığını, içeriğin 
son derece yetersiz olduğunu, hatta 
-4857 Sayılı İş Kanununun 14. Mad-
desinde belirtilen esaslar düşünüldü-
ğünde- yönetmeliğin yasaya naza-
ran daha geri bir mevzide kaldığını 
mutlaka belirtmek gerekir. Uzaktan 
çalışma ile ilgili bir yönetmelik çıka-
rılacağı 2016 yılında yürürlüğe giren 
6715 Sayılı yasanın 2. Maddesin-
de ifade edilmiş ve aynı maddedeki 
“Uzaktan çalışmanın usul ve esasları... ile 
diğer hususlar Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı tarafından çıkarılan yönetmelikle 
belirlenir” hükmü, olduğu gibi, 4857 
Sayılı yasanın 14. Maddesine ek fık-
ra olarak da eklenmiştir. Görüldüğü 
üzere, yasal düzenlemenin ardından 
beş yıla yakın bir zaman geçtikten 
ve ilgili bakanlığın adı iki kez değiş-
tirildikten sonra2, pandemi şartları-
nın da dayatmasıyla, bir yönetmelik 
ancak çıkarılabilmiştir. Bunun yanı 
sıra Türkiye’nin taraf  olmadığı ve 
fakat Uluslararası Çalışma Örgü-
tünün (ILO) meseleye bakış açısını 

2 2011’de Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 
kurulmuş; 2018 yılında ise Resmi Gazete’de 
yayımlanan bir kararla Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı adı 
altında birleştirilmiştir. Bakanlığın adı bu kararın 
üzerinden bir ay bile geçmeden bir kez daha 
değiştirilmiş ve bakanlığın yeni ve son adı Aile, 
Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olmuştur.
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yansıtması bakımından önemli olan 
şu hususu da vurgulamak gerekir. 
ILO’nun 177 Sayılı “Evden Çalışma 
Sözleşmesi”ne göre evden çalışmaya 
geçişte işverenlerin işçilerin üye oldu-
ğu sendikal kuruluşlara da danışması 
gerektiği belirtilmiş3 olmasına karşın, 
Türkiye’deki mevzuat bırakın sen-
dikalara danışmayı işçilerin onayını 
almayı bile gereksiz kılmıştır. Üste-
lik, yönetmeliğin sorunları sadece 
gecikme ve müzakere eksikliğinden 
ibaret de değildir. Daha önemli ola-
nı hiç kuşkusuz içerik açıdan yeter-
siz kalması ve hatta yasal olmayan 
kimi uygulamaları meşrulaştıracak 
unsurlar içermesidir. Yönetmeliğin 
“Çalışma mekânının düzenlenmesi” 
başlığı altında düzenlenen 6. Mad-
desinde, çalışma ortamının uzaktan 
3 Bu konuda bkz: Uzaktan Çalışma Yönetmeliği 

İşçiyi mi Koruyacak Patronu mu?-Dr.Aziz Çelik-
Alpaslan Savaş ile Vardiya, https://yonradyo.com.
tr/2021/03/12/uzaktan-calisma-yonetmeligi-isciyi-
mi-koruyacak-patronu-mu-dr-aziz-celik-alpaslan-
savas-ile-vardiya/
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çalışmaya uygun hale getirilme sü-
recinde ortaya çıkacak masrafların 
nasıl karşılanacağına işçi ve işveren 
tarafından birlikte karar verileceği 
hükmü yer almış; devamında ise “...
mal ve hizmet üretimi için gerekli malzeme 
ve iş araçlarının iş sözleşmesinde aksi ka-
rarlaştırılmamışsa işveren tarafından sağ-
lanması[nın]” esas olduğu belirtilmiş-
tir. İşçi aleyhine sonuçlar doğurması 
kaçınılmaz olan bu madde iki açıdan 
tartışılmalıdır. Bu tartışmalardan ilki 
söz konusu maddenin iş hukukunun 
en genel ve en temel ilkelerine aykı-
rılık teşkil etmesiyle ilgilidir. Bakan-
lık işçi ile işveren arasındaki ilişkiyi 
sosyo-ekonomik olarak iki eşit taraf  
arasındaki ilişki gibi kabul etmiş ve 
bu kabule dayanarak da iki tarafın 
masrafların karşılanma usulünü öz-
gürce belirleyeceklerini varsaymıştır. 
Bu varsayım, yanlış olması bir yana, 
gerçek eşitsizlikleri perdelemenin 
de aracı gibi işlev görmektedir. Sa-
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nayi Devriminden bu yana işçi ile 
işverenin sadece yasalar önünde 
eşit oldukları, başta üretim noktası 
olmak üzere toplumsal ilişkiler ağı 
içerisindeki konumları itibarıyla ise 
böyle bir eşitliğin olmadığı bilinen 
bir gerçektir. Tam da bu yüzden, ça-
lışma ilişkileri, borçlar hukuku gibi 
sözleşme serbestliğine dayanan bir 
alandan mümkün mertebe çıkar-
tılmış ve temel mantığı zayıf  taraf  
olan işçinin güçlü taraf  olan işverene 
karşı korunması üzerine inşa edilen 
iş hukuku bünyesinde düzenlemiştir.4 
Aynı maddenin devam eden cüm-
lesinde geçen ve gerekli teçhizatın 
“[taraflarca] aksi kararlaştırılma-
mışsa” işverence sağlanmasının esas 
olduğu hükmünü de yine aynı bağ-
lamda değerlendirmek gerekir. İlk 
bakışta üretim araçlarının temininde 
işveren sorumlu tutuluyormuş gibi 
görünse de, taraflar arasındaki eşitsiz 
ilişki düşünüldüğünde bu sorumlulu-
ğun kağıt üzerinde kaldığını/kalaca-
ğını söylemek yanlış olmayacaktır. İş 
hukukunun varlık sebebiyle çelişen 
bu yaklaşımın sadece bir maddeyle 
sınırlı kalmadığını da ayrıca belirt-
mek gerekir, zira yönetmeliğin 8. 
Maddesinde “mal veya hizmet üretimiy-
le doğrudan ilgili zorunlu giderlerin tespit 
edilmesine ve karşılanmasına ilişkin hu-
suslar iş sözleşmesinde belirtilir” denerek 
maliyeti işçiye yüklemenin gerekçesi 
yaratılmıştır. Türkiye işçi sınıfının 
büyük çoğunluğunun güvencesiz ve 
sendikasız bir emek rejimi altında ça-
lıştığı ve pandeminin o şartları daha 
da kötüleştirdiği düşünülecek olursa, 
işçinin işveren karşısında pazarlık 

4 Bu konuda bkz: Evden Çalışma Yasası Kalıcılaşıyor 
mu? - Murat Özveri, https://www.youtube.com/
watch?v=RKf8b5Gw4P0 [Erişim Tarihi: 30 Mart  
2021]

gücünün olmadığını fark etmek zor 
olmayacaktır. Aksine, sorumluluğu 
açık bir biçimde işverene yükleme-
yen düzenlemelerin gerçek manada 
bağlayıcı olmadıklarını bilmek için 
emeğin durumuyla ilgili birkaç haber 
okumak, kabaran internet faturaları-
nı cebinden ödeyen ya da bilgisayar, 
tablet vb. yeni cihazlar satın almak 
zorunda kalan çalışan anlatılarına 
kulak kesilmek yeterli olacaktır.

Yönetmelikle ilgili ikinci sorun 
ise dayandığı yasadan daha geri bir 
koruma sağlamasıdır. 4857 Sayılı İş 
Kanununun 14. Maddesindeki he-
men her hüküm -birçoğu da olduğu 
gibi-  yönetmeliğe de alınmış olma-
sına karşın, yasadaki “Uzaktan çalış-
mada işçiler, esaslı neden olmadıkça salt iş 
sözleşmesinin niteliğinden ötürü emsal işçiye 
göre farklı işleme tabi tutulamaz” ifade-
sine yönetmelikte yer verilmemiştir. 
Böyle bir detayın yönetmelikte olma-
masını tesadüf  olarak değil, bir ter-
cih olarak düşünmek gerekir. Söz ko-
nusu ifadenin yönetmelikle yeniden 
düzenlemiş olmaması onun bağlayı-
cılığını ortadan kaldıran bir durum 
olmamakla birlikte, fiili işleyişte bu 
bağlayıcılığın pek de aranmayacağı, 
en azından Bakanlığın böyle bir ön-
celiğinin olmadığı ortaya çıkmakta-
dır. Dolayısıyla işveren lehine sonuç 
yaratacak bir başka düzenlemeyle 
karşı karşıya olduğumuzu, bu mad-
de aracılığıyla işverenin işyerinde 
işçilere verdiği yemek vb. gibi gider 
kalemlerinden kurtarıldığını ve uzak-
tan çalışan işçinin sosyal yardımının 
kısıldığını söylemek mümkün. 

Kanuna göre daha liberal, sosyal 
koruma ilkesini daha da gevşeten 
bir anlayışla düzenlendiği anlaşılan 
Uzaktan Çalışma Yönetmeliğinin 
çalışanların despotik bir emek re-
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jiminden kaynaklı yaralarına mer-
hem olma ihtimali yoktur. Tersine, 
böyle bir düzenlemenin amacının 
mevzuatı fiili işleyişe uydurmak ve 
bu doğrultuda esnekleşmeyi daha da 
kökleştirmek olduğu ifade edilebilir. 
Bitirirken ironik bir durumdan daha 
bahsetmek gerekir. Bir önceki yazı-
mızda, Türkiye’deki uzaktan çalışma 
uygulamalarının hukuk dışı niteliği-
ne vurgu yapmak ve işverenlerin pek 
çok durumda yasaları çiğnediğini 
hatırlatmak için verdiğimiz somut 
örneklerin, bu yönetmelikle birlikte 
normlar hiyerarşisinde yeri olan bir 
dayanağı olmuş oldu. Bunu da Aile, 
Çalışma ve Sosyal Hizmetler Ba-
kanlığının bir başarısı (!) olarak not 
ederek, diğer konumuza, yani işten 
kopma hakkı tartışmalarına geçelim.   

EVDEN ÇALIŞMA

İşten kopma hakkı ve 
Türkiye’deki durum
İşten kopma, çalışanların mesai 

saatleri dışında çalışmama yahut 
dinlenme hakkına atıfta bulunan ve 
evden/uzaktan çalışma koşullarının 
yaygınlaştığı pandemi döneminde 
sürekli hale gelen işveren baskı ve 
denetimine karşı bir işçi sınıfı talebi 
olarak düşünülebilir. AP’de 26 Ocak 
tarihinde kabul edilen tasarı, bağla-
yıcı olmamakla birlikte5, önemli bir 
sorunun yasal-kurumsal düzlemde 
ifade edilmesi anlamına geldiğinden 
uzaktan çalışmanın derinleştirdiği 
esnekleşme sorunuyla mücadelede 
5 AP bünyesindeki tasarıların bağlayıcı AB 

kararlarına dönüşebilmesi için Avrupa 
Komisyonundan da geçmesi gerekir. AP’nin 
temel görevi, bu örnekte de olduğu gibi, görüş 
bildirmektir.

EVDEN ÇALIŞMA
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işlevsel olabilir. Bu hakkın ekono-
mi-politiğine dair şöyle bir değerlen-
dirme yapabiliriz: İletişim ve bilişim 
teknolojilerindeki gelişmelerin mal 
ve hizmet üretimine nasıl ve hangi 
sosyal koşullarda adapte edileceği 
ve sonuçlarından kimin nasıl etkile-
neceği iktisadi ve siyasi yapının sınıf  
karakterine sıkı sıkıya bağlıdır. O 
yüzden bilimsel gelişmeler, insanlı-
ğın objektif  yararına kullanılabilecek 
nitelikte olmalarına rağmen, çoğu 
zaman yönetici sınıfların çıkarlarını 
maksimize edecek şekilde üretime 
adapte edilirler. Söz gelimi makine-
leşme ve robotlaşmanın işgücü saat-
lerinin önemli ölçüde kısaltılmasına 
imkan verebilecek kadar büyük bir 
ortak yarar amacıyla değil de, emek 
sömürüsünü yoğunlaştırmak, yani 
kapitalistin birim zamanda elde et-
tiği artı değeri arttırmak amacıyla 
kullanıldığına şahitlik ederiz. Ka-
pitalist toplumdaki bu genel eğilim 
pandemi gibi kriz durumlarında ise 
çok daha görünür ve keskin bir hal 
alır. Bilgisayarlaşma, telefon ve in-
ternet kullanımı gibi imkanlar saye-
sinde hastalığa yakalanmamak için 
evden çalışma imkanına sahip olabi-
len işçi, bu imkanın diyetini çalışma 
şartlarının aleyhine değiştirilmesiyle 
ve işverenin yönetme hakkının sınır-
ları yokmuşçasına uygulanmasıyla 
öder. Sekiz saatlik çalışma süresi ya 
da haftalık maksimum çalışma saati 
kuralları sadece yüz yüze çalışırken 
geçerliymiş gibi, evden çalışan işçi 
evinde işvereni tarafından sürekli işte 
tutulur, denetlenir. Bir diğer ifadeyle 
işçi fiilen işinden kopamaz. Bilgisa-
yar ya da telefon başında patron veya 
amirinden sürekli talimat bekler bir 
şekilde yaşayan işçi aslında özel ha-
yatından ve dinlenme hakkında da 

vazgeçmiş olur. Bu bağlamda, çalı-
şanların özel hayatlarını geri alma ve 
dinlenme hakkını yeniden kazanma 
mücadelesinin dayanacağı sosyal bir 
insan hakkı olarak tanımlayabiliriz 
işten kopma hakkını. 

İşten kopma hakkının çalışma 
hayatındaki somut karşılıklarına 
değinmeden önce AP’de böyle bir 
gündem oluşmasının zemini hakkın-
da birtakım veriler sunmak yararlı 
olabilir. Eurofond’un 2020 yılının 
Nisan ayında -yani henüz salgının 
başlarında- online olarak yürüttüğü 
bir saha araştırmasına göre, pande-
miye karşı mücadele kapsamında uy-
gulanan kapanmalarla birlikte evden 
çalışmaya başlayan işçilerin Avrupa 
Birliği (AB) ülkelerindeki toplam ça-
lışan nüfusa oranı yüzde 37’ye kadar 
yükselmiştir. Bu oran uzaktan çalış-
manın istisnai bir çalışma biçimi sa-
yılamayacak kadar yaygınlaştığının 
çarpıcı bir göstergesi olarak değer-
lendirilebilir. Dahası, uzaktan çalışan 
emekçilerin yüzde 27’sinin çalışma 
saatlerinin dışında -yani boş zaman-
larında da- çalışmak zorunda kaldı-
ğını bu raporda görmek mümkün.6 
Bu, AB ülkelerindeki yaklaşık her on 
işçiden birinin fazla çalıştırıldığının 
bir göstergesi olarak değerlendirile-
bilir. Harvard ve New York Üniver-
sitelerinden araştırmacıların yaptığı 
çalışmada7 ise kapanmaların sekizer 
hafta önce ve sonrası karşılaştırılmış 
ve buna göre ortalama çalışma sü-

6 Detaylı bilgi için bkz: COVID-19 unleashed the 
potential for telework – How are workers coping?, 
https://www.eurofound.europa.eu/publications/
blog/covid-19-unleashed-the-potential-for-
telework-how-are-workers-coping [Erişim Tarihi: 1 
Nisan 2021]

7 Detaylı bilgi için bkz: The Pandemic Workday Is 48 
Minutes Longer and Has More Meetings, https://
www.bloomberg.com/news/articles/2020-08-03/
the-pandemic-workday-is-48-minutes-longer-and-
has-more-meetings [Erişim Tarihi: 1 Nisan 2021]
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resinin günde ortalama 48, 5 dakika 
uzatıldığı tespit edilmiştir. Yine aynı 
araştırmaya göre, çalışanların katıl-
mak zorunda oldukları toplantı sayısı 
kapanma sonrasında -öncesine göre- 
yüzde 13 oranında artmış, çalışanla-
ra mesai saatleri dışında ortalama 8 
e-posta fazla gönderilmiştir. AB üyesi 
ülkelerde böyle bir hakkın gündeme 
gelmesinin maddi zemini bu şekilde 
tarif  edilebilir. İşten kopma hakkı-
nın çalışma pratikleri üzerinde nasıl 
bir karşılığı olacağını şimdiden kes-
tirebilmek güç olmakla birlikte, ta-
sarının hedefleri hakkında birtakım 
çıkarımlar yapabiliriz. AP tasarısıyla 
paralel bir düzenleme yaptığı anlaşı-
lan İrlanda Hükümetinin önüne koy-
duğu üç hedef  bu bağlamda bizlere 
yardımcı olabilir. Bunlar, çalışanların 
mesai saatleri dışında çalıştırılmama-
sı, işverenin böyle bir talebi olduğun-
da bu talebi reddeden işçinin ceza-
landırılmaması ve çalışanların mesai 
saatleri dışında telefon ya da e-posta 
yoluyla işte tutulmaya çalışılmaması, 
yani çalışanın işten kopma hakkına 
saygı duyulması olarak sıralanabilir. 
Yeri gelmişken söz konusu düzenle-
meyle ilgili önemli bir eksilikten de 
bahsetmek gerekir. Bu düzenlemeyle 
işçilerin lehine birtakım hedefler be-
lirlenmiş olsa da işverenlerin bu he-
deflere uygun hareket etmediklerin-
de ne gibi yaptırımlarla karşılaşacak-
larına dair herhangi bir ifadeye yer 
verilmemiştir. Dolayısıyla düzenleme 
olumlu bir adım olmasına karşın ye-
terince caydırıcı değildir.8

İşten kopma hakkı tartışmalarının 

8 Detaylı bilgi için bkz: All employees set to have 
right to disconnect from work from today, https://
www.irishtimes.com/news/ireland/irish-news/all-
employees-set-to-have-right-to-disconnect-from-
work-from-today-1.4525512?utm_source=dlvr.
it&utm_medium=twitter [Erişim Tarihi: 4 Nisan 
2021]

Türkiye özelinde dolaylı bir etkisinin 
olup olmayacağı ise aslında evrensel 
bir soruna karşı önerilen bu hakkın 
emek örgütleri tarafından gündeme 
getirilmesine bağlıdır. Beyaz yakalı 
emekçiyi 7/24 çalışmaya hazır bir 
vaziyette elinde telefon karşısında bir 
laptop ile bekletmenin veya bilgisa-
yarına işverenin tuş vuruşlarını dahi 
görebileceği takip programları yük-
letmenin pandemi koşullarında kural 
haline geldiği ve -belki de daha önem-
lisi- pek çok büyük şirketin uzaktan 
çalışmayı kalıcı hale getireceğini 
açıkladığı ülkemizde işten kopma 
hakkının son derece meşru bir mü-
cadele başlığı olduğu açıktır. Ancak 
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böyle bir mücadelenin başlatılması 
ve yaygınlaştırılması için iki temel 
engeli -ya da en azından o engellerin 
yol açacağı sorunları- aşmak gerekti-
ğini de bilmemiz gerekir. Bunlardan 
birincisi Türkiye’de istihdamda olan 
işgücü içerisindeki beyaz yakalı ora-
nının düşük olmasından kaynaklan-
maktadır. Uzaktan çalışmanın esas 
itibarıyla beyaz yakalı emekçiler için 
söz konusu olduğu düşünüldüğünde 
bu önemli bir engel teşkil edebilir. 
Gerçekten de, Türkiye OECD ülke-
leri arasında uzaktan çalışma potan-
siyeli en düşük olan ülkedir. OECD 
tarafından yapılan karşılaştırmalı 
bir araştırmada9, Türkiye’de uzak-
tan çalışılabilir işlerin toplam işlere 
oranının % 20’nin biraz üzerinde 
olduğu; dahası, İstanbul dışında bu 
oranın % 30 civarında seyrettiği baş-
ka bir il olmadığı ifade edilmiştir.10 
25 OECD ülkesi için ortalama oran 
ise % 33-34 gibi oldukça yüksek bir 
orandır. İkinci sorun ise bu kesimin 
sınıfsal özellikleriyle alakalıdır. Beyaz 
yakalılar, daha yüksek bir eğitim sevi-
yesine ve mesleki-teknik bilgi düzeyi-
ne sahip olsalar da -sanıldığının aksi-
ne- mavi yakalılara kıyasla, sermaye 
karşısında daha korunaksızdırlar. Bu 
korunaksızlığın iki boyutu olduğu 
söylenebilir. Bunlardan birincisi be-
yaz yakalıların çalışma koşullarıyla 

9 Detaylı bilgi için bkz: Capacity for remote 
working can affect lockdown costs 
differently across places https://read.
oecd-ilibrary.org/view/?ref=134_134296-
u9iq2m67ag&title=Capacity-for-remote-working-
can-affect-lockdown-costs-differently-across-places 
[Erişim Tarihi: 1 Nisan 2021]

10 Bu oraların halihazırda uzaktan çalışanların 
oranının olmadığını, potansiyel oranlar olarak 
hesaplandığını, dolayısıyla bir bakıma tavan 
oranlar olarak değerlendirilebileceklerini de 
not edelim. Türkiye’de İstanbul dışında uzaktan 
çalışılabilir iş oranın görece yüksek olduğu diğer 
iki il -tahmin edilebileceği üzere- Ankara ve İzmir 
olup, bu iller için aynı oran % 25-30 bandında 
seyretmektedir. 

ilgili nesnel yanı ağır basan boyuttur. 
Çoğu zaman, nispeten az sayıda iş-
çinin istihdam edildiği işyerlerinde 
diğer çalışan kitlesinden yalıtılmış bir 
biçimde çalışıyor olmalarından ötürü 
beyaz yakalıların sendikalarla tema-
sı daha azdır. İkinci boyut ise kentli 
orta sınıf  reflekslerinin yönlendirdiği 
kendini işçi olarak görmeme haliyle 
ilgilidir. Bu hal meselenin daha öz-
nel ve sosyo-psikolojik yönüne işaret 
eder. Neo-liberal karşı saldırı süreci 
kafa emeği ile geçinen emekçilerin 
geçmiş dönemlerden gelen ayrıca-
lıkların çoğunu ortadan kaldırmış ve 
beyaz yakalıları güvencesiz koşullar-
da yeniden proleterleştirmiş olsa da, 
bahsi geçen sosyo-psikolojik duru-
mun ve onun yol açtığı sendikalardan 
uzak durma refleksinin kaybolduğu 
söylenemez. Türkiye’de kamuda ça-
lışan memur beyaz yakalılar dışarıda 
bırakıldığında11 beyaz yakalı emekçi-
ler arasındaki sendikalaşma oranının 
çok düşük kaldığı bakanlık verilerin-
de de görülebilir. İşten kopma hakkı 
gibi bir mücadele alanı açmak bu ne-
denle de birtakım güçlükler barındır-
maktadır. Ancak bakış açımızı değiş-
tirmek suretiyle bu sefer tersinden bir 
gelişmenin önünün açılabileceğini de 
söyleyebiliriz. Bir diğer deyişle, sını-
fın tabanından bu yönde talep gel-
meden, sayısal oranlar ve örgütlülük 
düzeyi düşünülmeden bir mücadele 
başlığı açmak beyaz yakalıların gele-
neksel sınıf  yargılarını değiştirmeleri 
için de bir fırsat olabilir.

11 Türkiye’de memur sendikalarındaki örgütlenme 
oranları çok yüksek olmasına karşın, bu oranların 
gerçek bir sendikalaşma pratiğini yansıtmadığını, 
siyasal iktidarın emek bürosu gibi faaliyet 
gösteren sendikaların son 15 yıl içerisinde normal 
sayılamayacak bir örgütlenme atağı yaptığını, 
dolayısıyla bu süreçte belirleyici olanın sınıf 
mücadelesi değil patronaj ilişkileri olduğunu ifade 
etmek gerekir.
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SÖYLEŞİ: EVDEN ÇALIŞMA

Ev Merkezli Çağrı Merkezleri:

İşyeri Adresim Evim!

Eve geçen Comdata çağrı merkezlerinin iş yükü ve çalışma süresi arttı, 
ücretler yerinde saydı.

“Günlük 11 saat çalıştırıyorlar; zaten 11 saatin 
dışında, mesainin dışında da sürekli olarak 
SMS’lerle rahatsız ediyorlar”

Toplu çalışmanın yoğun bir şekilde varlığını sürdürdüğü çağrı merkezleri işverenleri de pandemiyi 
fırsat bilerek çalışanlarını evlere göndermişlerdir. Bu tür işlerde evden çalışmanın daha önce 
yapılmamış ve gerekli alt yapının kurulmamış olmasının,  çalışanları farklı boyutlarda etkilediği açıktır. 
Gençemek olarak  çağrı merkezlerinde çalışanların sorunlarını ve taleplerini görünür kılmak için iki 
farklı çağrı merkezinde çalışan iki işçi arkadaşımızla birer söyleşi gerçekleştirdik. İlk söyleşiyi İtalya 
kökenli Comdata çağrı merkezinin Mardin’deki işyerinde çalışan Feyza ile; ikinci söyleşiyi Fransa 
kökenli Atos çağrı merkezinin Düzce’deki işyerinde çalışan Bahtiyar ile gerçekleştirdik.    

Not: Çalışanların iş güvencesi düşünülerek asıl isimleri kullanılmamıştır.

SÖYLEŞİ: 
Emirali KARADOĞAN

 › Sizi tanıyabilir miyiz?
Feyza: Mardin’de oturuyorum, 

2018 yılının Mart ayından beri Com-
data çağrı merkezinde çalışıyorum. 
30 yaşındayım.  

 › Peki, asıl mesleğiniz nedir, 
daha önce ne iş yapıyordu-
nuz?  
Feyza: Ben normalde muhasebe 

mezunuyum. Konya Üniversitesi’n-
den mezun oldum. Bundan önce de 

zaten muhasebecilik yapıyordum, 
ondan sonra bu işe girdim ve burada 
devam ediyorum.

 › Çağrı merkezinde nasıl başla-
dınız?  
Feyza: Burada zaten muhasebe-

de çalışırken verdikleri maaş 500 ya 
da 600’dü zamanında; en fazla 1000 
lira alıyorduk. Çağrı merkezinde sa-
bit asgari ücret olduğu için oradan 
devam etmeye karar verdim. Yani 
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hayat şartları.
 › Pandemi süreci çalışma ko-

şullarınızda nasıl bir değişikli-
ğe yol açtı?  
Feyza: Şimdi home-ofise geç-

tikten sonra, ben zaten home-office 
işini çok sevdim. Normalde de zaten 
dışarıya çıkmaktan çok hoşlanmayan 
birisiyim. Ama eve geçtikten sonra 
bana karşı mobbing biraz daha fazla 
arttı. Mesela örnek veriyorum, grup 
içerisinde sürekli olarak  “satış yapın, 
molaya çıkmayın yasak, 10 dakika 
mola yasak, bir saat mola iptal…” 
Bu şekilde devam ediyorlar. Sonra 
tek tek molaya çıkartıyorlar. Yani se-
nin molaya çıkma süren en az 4 saati 
bulabiliyor kimi zaman.

 › Normal zamanlarda şirkette 
çalışırken ne kadar aralarla çı-
kıyordunuz molaya?
Feyza: Yine aynı şekildeydi ama 

en azından yüz yüze olduğumuzdan, 
aciliyeti belirttiğimiz zaman, yüzü-
nüzden de belli oluyordu zaten. He-
men gönderebiliyorlardı ama şu an 
acil dediğin zaman bile aciliyeti anla-

mıyorlar. Ya biraz sinirli davranacak-
sın onlara, “acil diyorum anlamıyor 
musunuz, acil gitmem gerekiyor ya!” 
dediğin zaman “tamam çıkabilirsin” 
diyorlar.

 › Sizi evden nasıl takip ediyor-
lar, kameralarla gözetleme 
gibi bir şey var mı?
Feyza: Yok, şimdi kamera ola-

rak başlamadı, WhatsApp üzerinden 
devam ediyoruz şu anda. Onlar da 
WhatsApp ses kayıtlarını eskisi gibi 
canlı olarak yeri geldiğinde dinleyebi-
liyorlar. Onu yapıyorlardı daha önce 
zaten. Dinlemeler ve takipler What-
sApp üzerinden.

 › Yani evde olmaktan mutlusu-
nuz; ancak mobbing arttı di-
yorsunuz, çalışma baskısı mı 
arttı?
Feyza: Tabii tabi, kesinlikle çalış-

ma baskısı daha çok. Zaten şu anda 
son dönemlerde çok fazla keyfi olarak 
ücretli izne ayırıyorlar. Ücretli izne 
çıkaramadıklarına yıllık izni veriyor-
lar. “Artık sen çalışmayacaksın, yarın-
dan itibaren bir hafta ücretsiz izin, 
ya da bir hafta yıllık izin”. İnsanlar 
diyor ki “ya ben yıllık iznimi yazın 
kullanacağım, yazın işlerim var, ona 
kullanacağım”. “Hayır” diyorlar, “şu 
an sen yıllık izindesin”. Mesai biti-
minden bir saat öncesinden, “sen ar-
tık yıllık izinlisin”, bu şekilde emriva-
ki yapıyorlar. Ve yıllık izin isteyenlere 
de yıllık izin vermiyorlar.  Öyle bir 
süreçteyiz şu anda. Normalde bile bi-
zim vardiyalarımız 3 gün öncesinden 
bildirilmesi gerekirken pazar akşam 
saat 24’de bildiriyorlar. Birçok takım 
lideri böyle yapıyor.
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 › Pandemi sürecinde çalışırken 
alınması gereken önlemler-
le ilgili işvereniniz tarafından 
size bir eğitim verildi mi?
Feyza: Sadece bizim ekranları-

nızda yazı vardı, ilk eve geçmeden 
önce yaptıkları bir tane önlem vardı, 
masalar arasında boşluk bıraktılar. 
Ancak fotoğraf  çektikten sonra her-
kesi yine iç içe oturttular. Ondan son-
ra içerisi tıklım tıklım. O arada bizim 
ekranlarınızda yazıyordu hani, sürek-
li “elinizi yıkayın, kollara dokunma-
yın, maskenizi takın”… Bu şekilde 
yaptılar.

 › Evden çalışma süreci nasıl 
başladı ve çalışanların ne ka-
darı evden çalışıyor?  
Feyza: Sosyal mesafeyi sağlaya-

madıkları için biz şikayet ettik, bayağı 
polis falan da geldi o zaman. Ondan 
sonra hemen ertesi günü bizi eve 
gönderdiler. İlk olarak 45 kişiyi eve 
gönderdiler, deneme amacıyla. Ge-
çen Mart ayından itibaren taksit tak-
sit olarak hepimizi eve gönderdiler. 
Bu arada ilk eve gidenlerden biriyim 
ben, şikayet ettiğim için. Şu an Voda-
fone ekibi olarak biz hepimiz evden 
çalışıyoruz. Sadece Türk Hava Yolla-
rı şirketine hizmet verenler çalışıyor-
du, onlarda da çok fazla Covidli çıktı-
ğı için onları da eve gönderdiler. Bü-
yük ihtimalle Türk Hava Yolları’nda 
şu anda yeniler çalışıyor: İŞKUR’dan 
aldıkları. Bizden de yüzde onluk bir 
bölüm çalışıyor diyelim ona.

Şu anda Comdata olarak birçok 
müşteri temsilcisini keyfi olarak ücret-
siz izne ayırıyor. Ayırdıktan sonra da 
tekrardan aynı şekilde İŞKUR’dan 
işçi alıyor. Yani hem İŞKUR’dan al-

dığı işçinin parasını vermiyor, sigor-
tasını vermiyor, hem de ücretsiz izne 
ayırmış olduğu müşteri temsilcileri-
nin parasını vermiyor, sigortasını ver-
miyor. Bu şekilde kar ediyor. Ne kadar 
da şikayet etsek de İŞKUR’a, hiçbir 
şekilde bir işlem yapılmıyor. İşçi ala-
caktınız madem niye bizi çıkardınız 
ücretsiz iznine?  İşveren diyor ki “ben 
bunun parasını ödeyemiyorum sen 
parasını ödeyeceksin”. O zaman niye 
aynı şekilde bunu tekrardan istihdam 
ediyorsun, işçi veriyorsun? Önce bizi 
düzelt ondan sonra işçi ver; ama İŞ-
KUR da bunu düzeltmiyor.

 › Evde çalışmanın zorlukları ya 
da kolaylıkları nelerdir?   
Feyza: Ailemle kalıyorum şu 

anda; temizlik konusunda onlara en-
gel olabiliyorum. Çalıştığım dönem-
lerde süpürge makinesini açmıyorlar. 
Onun dışında zaten sürekli dalga 
geçiyorlar: “Sürekli konuşuyorsun, 
bu nedir, bu ne biçim iştir?” diyor-
lar. Onların bile psikolojileri bozul-
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du. Daha önce şirkette çalışıyordum 
görmüyorlardı; ama burada sürekli 
konuş konuş konuş onlar da artık “ne 
biçim iş” demeye başladı.

 › Kulaklık ve bilgisayar sizin mi 
yoksa şirket mi?
Feyza: Benim bilgisayarım, ilk 

geçiş sağladığımız da şirket verme-
di, kulaklık şirketin zaten, onların 
kulaklığıyla devam ediyoruz; ama şu 
an yeni hatta girenlerde birçok kişi-
den kendi bilgisayarlarını istiyorlar, 
“bilgisayarınız yoksa sizi alamayız.” 
diyorlar. Birçok kişiye de kendi bil-
gisayarını veriyor, yani şu an karışık 
tam olarak ne yapmaya çalışıyorlar 
bilmiyorum. Yani temin edebilenleri 
kendi bilgisayarları ile çalıştırıyorlar, 
temin edemeyenlere mecburi olarak 
kendi bilgisayarlarını veriyor şirket.

 › Şirket binasında iken, yine 
kendi bilgisayarınızı mı, yoksa 
şirketin bilgisayarını mı kulla-
nıyordunuz?

Feyza: Yok, onların bilgisayar 
vardı, onlarınkini kullanıyorduk.

 › Şimdi eve geçiş aynı zaman-
da size bilgisayar maliyeti de 
mi yüklemiş oldu?
Feyza: Tabii ki, mesela bilgisaya-

rımız bozulduğu zaman hiçbir şekil-
de karşılamıyorlar, siz yapacaksınız 
diyorlar.

 › Evden çalışmanın size ek bir 
maliyeti oluyor mu? İşvere-
niniz bu maliyetleri karşılıyor 
mu?   
Feyza: İnternet olarak şu anda 

mesela benim ödediğim fiyat 105 TL 
diyelim; Ama onların ödediği fiyat 75 
TL. O 75 TL’den de zaten ilk başta 
vergi de kesiyorlardı. Şimdi kesmiyor-
lar 75 TL olarak veriyorlar. Bir de ye-
mek kartı veriyorlar. Onun fiyatı, ilk 
girdiğimizde 9 TL idi ama değişmedi 
halen aynı şekilde, en asgari şekilde 
yemek veriyorlar bize. Yani toplam 
325 TL oluyor; internet ve yemek ile 
birlikte. Şu an elektriği tam olarak he-
saplayamıyorum ama onda bir artış 
oldu. Sürekli  olarak çalıştığım odada 
elektrikli soba yakıyoruz. Mesela ya-
zın soğutma için kullandığımızda 500 
TL geliyordu, şimdi ısıtma için ayda 
600 TL elektrik faturası geliyor.

 › Sabahleyin işe başlangıç ve 
bitiş saatleriniz nedir? Buna iş-
veren uyuyor mu ya da sizi sü-
rekli rahatsız ediyor mu? “Bir 5 
dakika daha, 10 dakika daha”, 
bu tür talepler oluyor mu?
Feyza: 2020 yılında yaptılar, 

çok fazla hem de… Sürekli 11 saat 
çalıştırdılar; 11 saatin üstüne mesai 
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yaptırdılar; 45 dakika, bir saat... Sü-
rekli itiraz ettik, “Vodafone istiyor” 
diyorlardı. Biliyoruz Vodafone bunu 
istemiyor, şirket sürekli yapıyor bunu; 
çünkü para kazanması gerekiyor. Za-
ten 11 saatin dışında, mesainin dışın-
da da sürekli olarak SMS’lerle rahat-
sız ediyorlar. Ne kadar cevap vermek 
istemesen de bir yerden sonra takım 
lideri ile yüz göz olmamak için cevap 
vermek zorunda kalıyorsun. Yani 
2020 yılında çok fazla vardı bu; ama 
2021’ye geçtikten sonra biraz azaldı. 
Şimdi mesela, her gün 9 saat 15 da-
kikaya 1 gün tatil; her gün 10 saat 15 
dakika çalışmaya iki gün tatile geçtik 
şu anda çok şükür. Mesela haftanın 6 
günü 9 saat çalıştığın zaman bir gün 
tatil veriyorlar.

 › Günlük 11 saat çalıştığınız dö-
nemlerde fazla mesai ücreti 
verdiler mi?  
Feyza: Şahsen hiç görmedik 

onu, son 6 ay dilimine geçtikten son-
ra normal asgari ücreti bile görmedik 
biz. İlk başladığımızda asgari ücret 
alıyorduk, hani fazla mesailer de ek-
leniyordu ona; ama 2020’nin son 6 
aylık dilimine girdikten sonra asgari 
ücret bile gelmedi. 100 TL 150 TL 
eksik geldi sürekli. Bu kadar fazla me-
sai yaptık, 11 saat 11 saat 45 dakika 
mesaiye rağmen hiç onları görmedik, 
hiç yatmadı.

 › Peki, yaklaşık şu an daha ne 
kadar böyle gidecek gibi, bir 
öngörü var mı, şirket ne diyor, 
ne kadar süre daha sizi evden 
çalıştırmayı düşünüyor?
Feyza: Şu anda home ofis olarak 

yeni sözleşme yaptık, mesela yeni söz-

leşmemizde elektrik su giderleri hiç-
bir şekilde karşılanmayacak; sadece 
internet olarak devam edecek diye 
sözleşme imzaladık ve 5 yıllık olarak 
imzaladık. Yani şu an pandemi bitse 
bile Vodafone’un almış olduğu karar 
ki bu şirketin aldığı karar da değil, 
Vodafone’un aldığı karara istinaden 
biz yine evden devam edeceğiz.

 › O zaman sizin eski sözleşme-
niz de olmayan yeni madde 
girmiş oldu: Çalışma yeriniz 
ev oldu, ikincisi bu elektrik-su 
gibi giderleriniz internet dı-
şında karşılanmayacak değil 
mi?  
Feyza: Kesinlikle, onları imzala-
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dık. Onlar zaten kesinlikle yok. Bir de 
artık işçi olarak görünüyoruz. Tam 
olarak bunun açıklamasını yapmadı-
lar ama işçi statüsündeyiz artık.

 › Daha önce neydiniz?
Feyza: Müşteri temsilcisi, şimdi 

standart işçi olarak gösterdiler. Müş-
teri temsilciliğinden çıktık  

 › Sözleşmeyi 5 yıllık yaptılar di-
yorsun, belirli süre ile oldu o 
zaman. 
Feyza: Ama zaten biz imzala-

dığımız zaman bitiş tarihini imzala-
madık; ama  onların söylemiş olduğu 
söze göre gidiyorum. Şu an sözleş-
meyi gönderdiğimde biz sadece baş-

langıç tarihini yazdık, kapanışı açık 
bıraktık.

 › Peki çalışma koşullarınız ile 
ilgili şunu  düzeltseler diyebi-
leceğiniz ne var?
Feyza: Yani en azından biraz ça-

lışma saatlerimizi indirseydiler daha 
iyi olurdu çünkü artık mesleki de-
formasyon olarak göz gidiyor, kulak 
gidiyor; artık yanında biri bağırdığı 
zaman kulaklarım çok kötü oluyor, 
kulaklarım çok hassaslaştı. Biraz on-
lar düşse ya da artık yüksek saatler-
de çalışıyoruz, biraz maaşımız asgari 
ücretin üzerinde olsaydı daha güzel 
olurdu.

 › Mardin’de çağrı merkezinde 
çalışmanın herhangi bir statü-
sel katkısı var mı sizde?
Feyza: Yok, bizim burada zaten 

hiç kimse çağrı merkezlerinde çalı-
şanlara yüksek gözle bakmıyor. Yani 
“alt tarafı bir çağrı merkezi, müşteri 
temsilcisi” gözüyle bakıyorlar. Hiç bir 
statüsü artmadı.

 › Anladım. Peki Mardin’de şu 
an pandemi ile mücadele na-
sıl sizce?
Feyza: Şu anda zaten mor alan-

lardan biriyiz, herhalde en düşük iliz 
şu anda. Normalde diğer yerlere göre 
daha iyiyiz şu anda. Hastanelerimiz 
boş çok şükür, inşallah diğer yerler de 
bu şekilde olur.

 › Tamam çok teşekkür ediyo-
ruz.  İyi çalışmalar diliyorum 
sağ olun
Feyza: Ben teşekkür ederim iyi 

günler.
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“ATOS Çağrı merkezinde 
işyerinde yapılan mobbing 
uygulaması, evden çalışmada 
mobil mobbinge döndü!”

SÖYLEŞİ: 
Emirali KARADOĞAN

 › Kısaca kendinizi tanıtır mısı-
nız?  
Bahtiyar: Adım Bahtiyar, Düz-

ce’de yaşıyorum. 34 yaşındayım, 
2012 Şubat ayında giriş yaptım halen 
de Atos Çağrı Merkezinde çalışmaya 
devam ediyorum.  Asıl mesleğim tu-
rizm; Turizm Otelcilik Meslek Lisesi 
mezunuyum ben. Okulla beraber 
yaklaşık 14 sene turizm sektöründe 
yer aldım, yöneticiliğe kadar çıktım, 
en son mesleği bıraktım. Çağrı mer-
kezi sektörüne geçtim.

 › Neden geçtin, çağrı merkezin-
de seni cezbeden şey neydi?
Bahtiyar: Beni cezbeden bir şey 

yoktu işin açıkçası, turizm sektöründe 
o zaman bu kadar önem verilmiyor-
du. 6 ay çalışıyorduk yaz sezonunda, 
6 ay sonra kapanıyordu, işten çıkı-
yorduk. O 6 aylık boşlukta herhangi 
bir iş bulamayınca ya da kısa süreli iş 
bulunca o benim için sorun oluyordu. 
En sonunda düzenli bir iş bulmaya 
çalıştım, bir arkadaşımın vasıtasıyla 
çağrı merkezinde iş buldum.

 › Pandemi döneminde çalışma 
koşulları ile ilgili ne gibi deği-
şikler oldu?  
Bahtiyar: Çalışmalarımızla ilgili 

şu değişiklikler oldu: Eve yerleştik, so-
nuç itibariyle Mart ayından itibaren 
neredeyse Mart’ın 26’sında 1 yılımız 
olacak. Burada çalışma ile tamamen 
şu anda amele durumuna döndük, 
her işi yaptırıyorlar, her türlü arama-
ya geçiriliyoruz. Hafta içi hafta sonu 
fark etmiyor, gece 24’e kadar AvivaSA 
olarak hizmet veriyoruz. Eve geçtiği-
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mizde çeşitli işleri üstümüze yıkmaya 
başladılar. Örnek vereyim, ben fazla 
mesai sözleşmesini imzalamadım, 
kalmıyorum mesailere.  Fazla mesai 
belgesini imzalayan arkadaşlarım - 
gece saat 12’ye kadar hizmet verdiği-
miz için- burada gecenin 10’unda da 
mesaj atılsa 9’unda da mesaj atılsa, 
bakmak zorundalar,  mesaiye kalıyor-
lar. Normal mesaisi 7’de bitmiş olsa 
da çalışmaya devam ediyor.  Her tür-
lü çalışma artık bunların avantajına 
oldu. 

 › Çalışma sürelerinizde bir de-
ğişiklik oldu mu?   
Bahtiyar: Şimdi şöyle söyleyeyim, 

normalde hafta içinde sabah 9 akşam 
7 çalışıyoruz, 1 saat 15 dakika mola-
mız var, 8 saat 45 dakika çalışıyoruz. 
Yani normalde haftalık 45 saati dol-
durmak için; ama tabii bunlar için 
önemli olan 45 saat değil, mesaiye 
de koyuyorlar. Dediğim gibi, günlük 
11 saat çalıştıracakları için o 11 saati 
değerlendiriyorlar. Eskiden değerlen-
diremiyorlardı, örnek veriyorum çı-
kıyorduk geliyorduk eve. Ama şimdi 
evde olduğumuz için gece saat 12’ye 

kadar çalıştırma imkanına sahipler.

 › Evden çalışmanın zor ve kolay 
yönleri neler sizin için? 
Bahtiyar: Evde çalışmanın zor-

lukları şu: Belirli bir yere tıkılıp kalı-
yorsunuz, nefes alma gibi bir avanta-
jınız yok.  Onun haricinde eve gelen 
misafirleriniz oluyor, bunların verdiği 
rahatsızlık… Biliyorsunuz ki çağrı 
merkezinde yaptığımız çalışmalar-
da hatta ekstra bir ses yankılanması 
bizim puanımızın kırılmasına ya da 
olumsuz bir duruma düşmemize ne-
den oluyor. Hani sözde derler “biz 
bunları göz ardı ederiz” diye de, göz 
ardı edilmiyor işin açığı. Çok sıkıntılı. 
Tamam rahat yönleri olabilir, kimse 
karışmıyor diyebiliriz, hani işyerin-
deki gibi baskı yok ama bu sefer hani 
normal işyerinde yapılan mobbing 
uygulaması burada mobil mobbinge 
döndü, öyle söyleyeyim.

 › Mola sürenizi nasıl ayarlıyor-
sunuz?
Bahtiyar: Mola sürelerimiz şöy-

le; normalde çalıştığım şekilde söy-
lersem; ben istediğim zaman molaya 
çıkabiliyorum. Örnek veriyorum şu 
an molaya tuşlayıp gidip sigaramı 
içebiliyorum; ama “inbound” proje-
sinde çalışanlar ya da inbound almayı 
bilenler, bu işi yapanlar 10 dakika çı-
kabiliyor 15 dakika çıkamıyor; yemek 
molasına 20 dakika çıkabiliyor. He-
men mesaj geliyor “hat yoğun, hatta 
gir, moladan çıkın, herkes mola tuş-
lamasın”. İşte örnek veriyorum, bir 
ekip 10 kişi ise aynı anda üçü molaya 
çıkabilir ya da ikisi molaya çıkabilir, 
üçüncü kişi çıkamaz, o gelir ben gide-
rim diyerekten o şekilde.
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 › “inbound” nasıl bir çalışma?
Bahtiyar: Şöyle, müşterilerin bizi 

aradığı hat, yani müşterilerin aradığı 
çağrıları karşılıyoruz. Mesela siz bizi 
arıyorsunuz biz hatta sizi karşılıyoruz. 
Benim yaptığım da tam tersi ben sizi 
arıyorum, istediğim zaman istediğim 
saatte ben sizi arayabiliyorum. O 
konuda sıkıntı yok. “İnbound-out-
bound” diye değişiyor.

 › Kullandığın bilgisayar ve ku-
laklık kime ait?
İş yerinde kullandığımız bilgisa-

yarlar ve işveren tarafından verilen 
kulaklıkla çalışıyoruz.

 › Siz eve geçtiğinizde, oluşan 
elektrik, internet gibi ek mali-
yetler neler ve işveren bu ma-
liyetleri karşılıyor mu?  
Bahtiyar:  Ne elektrik faturasına 

destek var ne farklı bir şey. Sadece in-
ternet parası 82 TL ödeniyor,  yemek 
parası da günlük 10,27 TL olarak 
ödeme yapılıyor. Onun haricinde iş-
verenin herhangi vermiş olduğu bir 
destek yok. Arayıp sorduğu da yok 
işverenin… Hani “ne yapıyorsun, 
nasılsın, nasıl gidiyor, bir sorun, bir 
sıkıntı var mı?” diye sorduğu da yok.  
Ama işle ilgili sürekli çalışma aşama-
sında her dakika seni arayıp “hatta 
gir!” demeleri var. Gruplar var, zaten 
orada habire yazmaları var. Daha 
çok stres altına girdik, daha çok bu-
naldık, öyle söyleyeyim.  Elektrik 
faturam iki katına çıktı. Ben mesela 
aylık olarak 60-70 TL ödüyordum, 
şimdi 110-120-150 şeklinde ölüyo-
rum. Onun haricinde zaten ek gider-
ler var, hani yediğimiz, içtiğimiz evde 
ona bir şey demeyeyim de; ama bize 

asıl yük olan şey evde çalıştığımızdan 
internet için verdiği yetersiz. Bunun 
haricinde elektrik var. Onlar olma-
dan çalışma olmuyor. Onlarla ilgili 
hiçbir desteği yok arayıp sordukları 
da yok zaten işverenin, işveren kendi 
keyfine ve karına bakıyor. 

 › Senin çalışman, mesain nasıl 
takip ediliyor?
Bahtiyar: Benim mesaimi takım 

liderleri takip ediyor. Takım liderleri-
nin de ekranları var, oradaki ekran-
dan benim giriş yapıp yapmadığımı, 
çıkış yapıp yapmadığımı, mola aldı-
ğımı... Bir sistem var, sistem üzerin-
den takip ediyorlar.  Sistemin ismi 
şu an aklıma gelmiyor da, normalde 
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söylerdim. Yani ayrı monitörleri var 
onun üzerinden bizi takip ediyorlar.

 › Mobbingi nasıl yapıyorlar o 
zaman seni fazla takip etmi-
yorsa? Çok fazla iş yükü yol-
lamasından mı kaynaklı söy-
lediğin?
Bahtiyar: İş yükünü yollamasın-

dan kaynaklı…AvivaSa’nın normal 
grubu var, mesela örnek veriyorum, 
çalıştığın projenin 200 personeli de 
orada. “Hattan çık, tuşlama yapma, 
mola tuşlama, o tuşlama aramayı 
yapma, ben ne diyorsam onu yap, 
anlamıyor musunuz, neden zorluk 
çıkartıyorsunuz!” şeklinde davranı-
yorlar.   Verilen görevi yapıyoruz. 
Örnek veriyorum bana  mesaj olarak 
“şu müşteriyi arayacaksın!” diyor. 
Ben o müşteriyi ararken diğeri diyor 
ki “niye o müşteriyi arıyorsun, ne-
den benim dediğimi yapmadın, an-
lamıyor musunuz, kafanız basmıyor 
mu?”. Bu tarz çok var. Devamlı bu 
şekilde mobil mobbinge döndü yani 
olay. Eskiden oradaydık orada bağırı-

lıyordu, “hatta girme, mola tuşlama, 
niye çıkıştasın?”.  Ya elektrik gidiyor, 
hattan çıkmış oluyorum ya da ne bi-
leyim anlık internet kesintisi oluyor, 
hat bir düşüyor tekrar kendine geli-
yor, o sırada söylüyoruz, “internet 
gitti, elektrik gitti” diye, “hangi ma-
hallede oturuyorsun?” diye  mahalle-
ye kadar soruyorlar, düşünün.

 › İşe başlangıç ve bitişiniz sa-
atleriniz nedir, vardiya usulü 
mü çalışıyorsunuz? Ve bu de-
ğişiyor mu?
Bahtiyar: Vardiya usulü çalışıyo-

ruz evet. Benim vardiyam değişmi-
yor benimkisi standart, 9.00 ile 19.00 
arası. İnbound projelerimiz, diğer 
projelerimizde değişiyor. Sırf  benden 
dolayı değil, ben genel olarak söylü-
yorum. Genel olarak yapılan işlemde, 
mesela hatta sabah 9’da giren var, öğ-
len 14.00’da giren var. 14.00’da giren 
gece 24.00’a kadar çalışıyor. Mesela 
sabah 9.00’da giren akşam 19.00’da 
çıkıyor ama hat yoğun olursa o 
19.00’da çıkanlara mesaj atıyorlar 
gruptan, işte “destek olacak olanlar 
girsin” ya da “şu kişiler destek versin”, 
“şu kişiler mesaiye kalsın” diye yazıp 
gönderiyorlar oradan.

 › Sen yalnız mı kalıyorsun yok-
sa ailenle mi yaşıyorsun?
Bahtiyar: Ailemle beraber yaşı-

yorum.

 › Ailenle birlikte yaşamanın bu 
şekilde çalışmaya etkisi nedir, 
nasıl etkiliyor seni?
Bahtiyar: Yani etkisi şöyle oluyor, 

aile ile beraber çalışıyorsunuz, olur 
olmaz hani geliyorlar, giriyorlar ya-
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nınıza, bakıyorlar… Ne bileyim hani 
misafirleri geliyor, o bakımdan ses, 
gürültü oluyor. Ben sabah 9.00 akşam 
19.00 arası “ses yapmayın!” diyorum.  
Onların da bazen hani konuşurken 
hafif  bir ses yükselmesinde diyorum 
ki “sesinizi azaltın”. Onlar da “Ya ye-
ter artık ne bu hiç mi konuşmayaca-
ğız” diyorlar. Odaların kapıları kapalı, 
sabah 9.00’dan akşam 19 00’a kadar 
mola hariç ailemi görmüyorum.  

 › Kendine ait bir odan mı var, 
odanda mı çalışıyorsun?
Bahtiyar: Kendime ait bir odam 

var evet. Yeme, içme, yatma, kalkma 
hepsi burada.

 › Şu anda evde değil de, işyeri-
nizde çalışan bir grup var mı 
yoksa herkes evde mi?
Bahtiyar: Şimdi ben şöyle söyle-

yeyim size, son yaptığım konuşma-
lardan öğrendiğim, İŞKUR destekli 
100 kişi var, onları da İŞKUR zorun-
lu kılmış, 3 ay boyunca bir firmada 
çalışacaklar, 3 ay sonra “isterseniz 
eve geçirirsiniz”, demişler, evde ça-
lışmaya izin vermemişler. Sanırım şu 
anda 65-100 kişi arası iş yerinde çalı-
şan var, eğitim alıyorlar. Şu anda 3 ay 
boyunca orada çalışacaklar, 3 aydan 
sonra ne olur onu bilmiyorum.

 › Peki, evden çalışmaya başla-
dığınızda evden çalışacağını-
za dair bir sözleşme imzala-
dınız mı?
Bahtiyar: Evet, evden çalışacağı-

mıza dair bir evrak imzaladık.

 › Bir süre belirtildi mi?
Bahtiyar: Hayır, onda süre yok, 

“şu kadar süre” değil, sadece, örnek 
veriyorum “26.03.2020’den itibaren 
evden çalışacağımı beyan ederim” 
diye öyle bir şey…  

 › Peki, evde çalışmaya geçti-
ğiniz zaman evde çalışmanın 
nasıl olacağına dair ve evdeki  
tehlikelerle ilgili işveren ta-
rafından bir eğitim verildi mi 
size?
Bahtiyar: Herhangi bir eğitim 

verilmedi. Direkt olarak “eve geçi-
lecek” dendi eve geçildi, evden baş-
ladık çalışmaya. Başka ekstra hiçbir 
şey olmadı: “şu şöyle olacak, bu böy-
le olacak, bu şekilde ilerlenecek” gibi 
hiçbir şekilde bilgi verilmedi. Sıfır 
bilgiyle eve geçtik.

SÖYLEŞİ: EVDEN ÇALIŞMA
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 › Bu sorunları düşündüğün za-
man, çözüm adına neler ya-
pılmalı sence?
Bahtiyar: Benim burada genel 

talebim şu: Personele destek çıkıl-
ması. Burada örnek veriyorum, ya-
pılacak işlemlerde elektrik faturasına 

destek olunması. Çünkü elektrik fa-
turasını karşılayamıyorum, hani ben 
kendimi geçtim, bir sürü insan var 
ihtiyacı olan. Daha önce sendika ile 
ilgili olarak, sendikayı sokma talebi-
miz de buydu. Hani bize bir şey ve-
rilmiyor bari sendika sayesinde yan 
haklarımızı elde edelim. İşverenden 
destek yok, ilgi alaka sıfır, kimsenin 
umrunda değil, onlar sadece karına 
bakıyor, personeli motive edecek veya 
destek verecek hiçbir şey yok, hepsi 
sıfır. Başka şeyler de duyuyoruz, hani 
başka firmalardan, firma her konuda 
destek oluyor işçisine. Ne bileyim yan 
hakları ile olsun ya da evde çalışması 
ile olsun ortam ve koşulları hazırlıyor. 
Bizimkiler sadece paketledi eve gön-
derdi o kadar, ondan sonra zaten bir 
daha yüzlerini görmedik. Çalıştığım 
firmada beklentim sıfır; beklentim 
olmuş olsa zaten ben sendikayla uğ-
raşmazdım, direkt olarak firma ile ko-
nuşurdum. Çünkü onların sadece ya-
pabilecekleri tek şey kendi keselerini 
doldurup bizi yeterince sağabilmeleri.

 › Çok teşekkür ederiz, bize va-
kit ayırıp verdiğin bilgiler için.
Bahtiyar: Rica ederim inşallah 

faydalı olur. Hoşça kalın, sağ olun.

SÖYLEŞİ: EVDEN ÇALIŞMA
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Tam adı Sergey Nazaroviç Bub-
ka olan Sovyet atlet, 4 Aralık 1963’te 
Luhansk’ta doğar. Sırıkla atlama ta-
rihini yeniden yazan bir sporcu anı-
lır. Rekorları kırılmış olsa da Sergey 
Bubka dünya spor kamuoyu tarafın-
dan halen gelmiş geçmiş en iyi sırıkçı 
olarak kabul edilmektedir.

Sergey Bubka,1983, 1987, 1991, 
1993, 1995 ve 1997’de altı kez dün-
ya şampiyonu olur. 1986 Avrupa 
şampiyonluğu da ona aittir. Sırıkla 
atlamada açık havada ve salonda 35 
dünya rekoru vardır. 6,14 metreyle 
açık hava, 6,15 metreyle salon dünya 
rekorları, 2014 yılında Renaud La-
villenie tarafından salonda 6,16 ile 
kırılmıştır. 26 yıldır kırılamayan açık 
hava sırıkla atlama rekoru ise rekoru 
17 Eylül 2020’de Armand Duplan-
tis tarafından, Diamond League’in 
Roma etabında 6,15 metrelik engeli 
aşmasıyla kırılmıştır. Duplantis böy-
lece 6,18 salon rekoruyla beraber 
hem açık hava hem de salon dünya 
rekorlarının sahibi haline gelir. Ama 
bu tarihi Bubka yazmıştır. Sırıkla at-
lamayı şöyle tarif  eder: 

“Sırıkla atlamada kritik fak-
tör, enerjinin atlayıcının vü-
cudunun tamamıyla, kollar, 
omuzlar, kalça, sırt ve bacaklar-
la, sırığa nasıl aktarılacağıdır. 

Fakat atlayıcı henüz yerdeyken 
sırık eğilmeye başlarsa, enerjiyi 
aktarmak mümkün olmaz, ener-
jinin tamamı kaybolur ve kaza-
na gider. Asıl nokta şu, bu nasıl 
başarılır? Serbest sıçrama çok 
kısa sürede gerçekleşir, sıçrama-
nın sonundan sırığın ucunun ka-
zanın dibine indiği an arasında 
saniyenin belki yüzde biri kadar 
zaman vardır. Ancak bu çok kısa 
süre yarışmacının derecesini ge-
liştirmesine imkân verecek bir 
fark yaratabilir. Halen yerdey-
ken, sırığı eğmeye başladığımız-

Unutulmaz Bir Atlet:
Sergey Bubka

Elif  ÇONGUR
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da vücudun kavisli bir pozisyon 
aldığını görebiliyoruz. Öte yan-
dan, eğer serbest sıçrarsak vü-
cudun tamamının itiş kuvvetini 
hissedebilir, koşunun hızını ak-
tarabilir ve sıçrayabiliriz. Buna 
ek olarak, sıçrama anında sırık 
ve yer arasında oluşan açıyı art-
tırabiliriz. Bu açı çok önemli bir 
teknik faktördür; çünkü açı ne 
kadar büyük olura sonuç da o 
kadar iyi olur. Ama bu açı, tüm 
vücudun uzatılmasıyla ve de asıl 
olarak vücudun tamamen uzatıl-
masıyla, sırığın ucunun kazanın 
dibine indiği an arasındaki kısa 
farkı koruyarak elde edilmeli. 
Bu kritik bir faktör fakat aynı za-
manda gerçekleştirmesi de zor. 
Kariyerim boyunca bazı zaman-
larda bunu yapabildim. Sürede-
ki bu fark tehlikeli değil, güvenli 
bir fark ve bunu elde edebilmek 
için yalnızca fiziksel değil, tek-
nik ve zihinsel anlamda da çok 
iyi durumda olmanız gerekiyor. 
Bunu yapabildiğiniz zaman, sırı-
ğın yerle olan açısını arttırabilir-
siniz. Bu sebeple sırıkla koşma 
şekliniz de çok önemli hale geli-
yor. Son uzun adımlar sırasında 
sırığı indirişiniz ve kollarınızı 
nasıl kullandığınız iyi bir sıçra-
ma gerçekleştirebilmek için çok 
önemli. Kollarınızı öne ve yuka-
rı doğru hareket ettirmelisiniz, 
eğer sol elinizi aşağı indirirseniz 
sırığın kontrolünü kaybedersi-
niz.”

Segey Bubka “Bir müsabaka 
sırasında nasıl odaklanıyorsu-
nuz ve dikkatinizin dağılmasını 
nasıl engelliyorsunuz?” sorusuna 
ise şöyle cevap vermiştir: 

“Bu tamamen sizin her şeyi, 
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yapacaklarınızı ve olabilecek 
olanları, önceden planlayabil-
me yeteneğinize bağlı. Yağmura, 
gürültülü bir seyirci topluluğu-
na hazır olmanız lazım. Eğer 
bir atlayış sırasında seyircileri 
dinleyebiliyorsanız yeterince 
odaklanmamışsınız demektir. 
Ama dikkat başka şeylerden de 
dağılabilir. Örneğin, 1986’da 
Stuttgart’taki Avrupa Şampiyo-
nası’ndan önce bir sürü öğrenci, 
çalışan ve sporcuyla görüştüm. 
Çok güzeldi ama yarışma sıra-
sında performansımı çok etki-
ledi. Tamamen odaklanmış bir 
haldeydim ve yarışma sırasında 
kendimi daha önce hiç yaşama-
dığım bir durumun içinde bul-
dum. Bir yüksekliği geçmek için 
üçüncü hakka ihtiyacım oldu. Bu 
gerçekten çok zahmetlidir, sizi 
büyük strese sokar ve o andan 
sonra kendimi topladım ve so-
nunda yarışmayı kazandım. İki 
ay sonra çok iyi bir psikologdan 
yardım almaya başladım. Ona 
bu olayı anlattığımda bana yap-
tığım tüm o görüşmelerin ve su-
numların, çalışmak ve yarışmak 
için korumam gereken zihinsel 
enerjiyi kaybetmeme neden ol-
duğunu söyledi. Yaşadığım bu 
hadiseden sonra bir yarışmadan 
önceki iki ayı tamamen çalışma 
ve dinlenmeye ayırdım. Yarış-
maya dönerken her şeye hazır-

lıklı olmalısınız, ben şemsiyemi 
ve kazan ile sıçrama noktasını 
kurulayabileceğim bir şeyler 
götürdüm; çünkü çoğu zaman 
görevliler bunu yapmıyor. Fakat 
yağmur başlasa bile, siz yağma-
dığını varsaymalısınız, zihniniz 
her an güçlü olmalı çünkü ör-
neğin sizin atlayışınız son güne 
ayarlandıysa, çoğu zaman yarış 
ertelenemez ve sizin yine de at-
layışı gerçekleştirip iyi sonuçlar 
alabiliyor olmanız gerekir. Zi-
hinsel hazırlık atletlerin büyük 
baskı altındayken almaları gere-
ken kararlarla ilgilidir. Belli bir 
yükseklikte faul varsa ve siz bir 
sonraki yükseklik (mesela beş 
santimetre daha fazla, büyük bir 
sayı değil ama podyum dışı kal-
mayla yarışmayı kazanma ara-
sındaki farkı belirleyebilir) için 
kalan haklarınıza geçmeyi seçer-
seniz risk alabilirsiniz ama bun-
lar hesaplanmış risklerdir…”

SPOR
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Teknolojinin gelişmesiyle birlikte 
verinin toplanması, saklanması ve iş-
lenmesi yaygınlaşmış ve bu sebepten 
giyilebilir teknoloji günlük hayatı-
mızda gitgide popülerleşmeye baş-
lamıştır. Giyilebilir sensörler ve akıllı 
tekstiller daha küçük, daha ucuz ve 
kullanıcı tarafından kolaylıkla erişile-
bilir hale geldikçe günlük aktivitelerin 
takibi ve hastalık takibi gibi konular-
da yaygın olarak kullanılmaya başlan-
mıştır. Giyilebilir teknoloji ilk olarak 
aktivite tanımada insanların günlük 
aktivitelerini takip etmek ve hayat 
kalitesini arttırmak için kullanılma-
ya başlanmıştır. Aktivite tanımayla 
birlikte giyilebilir teknoloji, günlük 
hayatta kişi tespiti, kişiye özel reklam 
faaliyetleri, sağlık ve güvenlik önlem-
lerine kadar geniş bir yelpaze içinde 
kullanılmaya başlanmıştır.  Giyilebilir 
teknoloji günümüzde yaygınlaştıkça 
insanların hayatını kolaylaştırmaya 
başlamıştır. Kolay bir şekilde insanlar 
bu teknolojiyi üzerinde taşıyabilmek-
tedirler. Giyilebilir teknoloji bir saat 
veya bileklik şeklinde olmakla birlikte 
bir bant veya giysi içine yerleştirilmiş 
sensörlerden de oluşabilmektedir. Bu 
teknolojiler sayesinde insanlar kendi 
durumları hakkında hızlıca ve doğru 
biçimde geri bildirim alabilmektedir-
ler. 

Giyilebilir teknolojiler ayrıca re-

habilitasyon ve sağlık alanında da 
sıkça kullanılmaktadır. Hastaların 
durumunu izlemeye yarayan bu tek-
nolojiler aynı zamanda tedavi süreci-
ni desteklemeye de yardımcı olmak-
tadır. Giyilebilir teknolojiler sadece 
günlük aktivite olarak rehabilitasyo-
nu sağlamakla kalmayıp, anlamlı ve 
zamanında geri bildirimler sağlaya-
rak, hastalara ve sağlık personeline 
yardımcı olmaktadır. Bu geri bildi-
rim, motor fonksiyonlarının iyileşme-
sini en üst düzeye çıkarmayı amaçla-
yan beceri pratiğini yönlendirebilir ve 
geliştirebilir.

İlk olarak ortaya çıkan ve aktivite 
tanımaya dayalı giyilebilir teknoloji 
ivmeölçer, jiroskop ve manyetometre sen-
sörlerinden oluşmaktadır. Bir triaksi-
yal ivmeölçer, bulunduğu konumun üç 
eksende değişimini algılayıp herhan-
gi bir fiziksel aktivite sırasında veya 
sonrasında zamana bağlı bir konum 

TEKNOLOJİ

Giyilebilir Sensörler 
ile Sağlık Takibi

Başkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Tunç AŞUROĞLU 
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değişim sinyali üretebilir. Jiroskop sen-
sörü, bir nesnenin titreştiği aynı düz-
lemdeki titreşim eğilimini kullana-
rak açısal hızı ölçer. Manyetometre ise, 
manyetik materyalin bir ferromag-
net gibi manyetizasyonu veya belirli 
bir konumdaki bir manyetik alanın 
yönü, kuvveti veya göreli değişimi 
olan manyetizmayı ölçen bir araç-
tır. Bu sensörlerin hangi aktivitenin 
ne zaman ve ne kadar süreyle yapıl-
dığı, düşüş tespiti, hastalık tespiti ve 
tele-rehabilitasyon gibi birçok alanda 
yaygın olarak kullanımı mevcuttur.

Vücuda giyilen sensörler günü-
müzde birçok şekil ve boyuttadır: 
Bunlar; göğüs bölgesine giyilen kalp 
ritmi ölçen kayışlar, beyin aktivitesi 
ölçen ve başa takılan bantlar, duruş 
tespit eden giysiler, bebek ve hamile-
lerin hayati belirtilerini ölçen elektro-
nik yapıştırabilir parçalar gibi birçok 
formda olabilir. Bu sensörler, kalp atış 
hızı, solunum hızı, oksijen satürasyo-
nu ve kan basıncı hakkında bilgi sağ-
layabilir ve önemli bağlamsal bilgiler 
sağlayan veya kullanıcılara geri bildi-
rim sağlayan hayati işaret anormal-
liklerini tespit edebilir. Akıllı saatler 
ve göğüs kayışları gibi hayati belirti 
sensörlere sahip tüketici sınıfı cihaz-
ların piyasada bulunması ve kolay 
erişilebilirliği sayesinde bu sensörler 
günümüzde birçok çalışmaya dâhil 
edilmekte ve kullanılmaktadır. Akıllı 
giysiler, giysi parçalarının veya ayak-
kabıların parçası olarak günlük yaşa-
ma entegre olabileceği ve fizyolojik, 
bağlamsal veya biyometrik özellikle-
ri izleyebildiği için, giyilebilir sistem 
olarak kabul edilebilir. Örneğin, bir 
akıllı eldiven, hastaların ellerindeki 
hareket sorununu iyileştirmelerini 
sağlayabilir. Bu sistem aynı zaman-
da yaralanmalardan sonra iyileşmek 

veya diğer nörolojik bozukluklardan 
kaynaklanabilecek sorunlara yardım-
cı olmak için de kullanılabilir.

Giyilebilir kamera sistemleri de 
giyilebilir teknoloji olarak düşünüle-
bilir. Bu kamera sistemleri rehabili-
tasyon çalışmalarında sıkça kullanıl-
maktadır. Araştırmacılar, giyilebilir 
kameralarla birlikte hareket sensörle-
rini kullanarak diz bölgesinde kemik 
erimesi olan hastaların kendi kendine 
rehabilitasyon yapmasını sağlamıştır. 
Bu sistem sayesinde bir süre sonra 
hastaların durumu iyileşmiş ve duruş 
bozukluğu giderilmiştir. 360° kame-
ralar, yapay gerçeklik, yapay zekâ, 
derin öğrenme ve bilgisayar görme 
gibi yeni teknolojiler, giyilebilir kame-
ra deneyimini geliştirerek cihazların 
kullanım örneklerini ve uygulamala-
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rını muhtemel olarak genişletecektir.
Akıllı gözlük olarak ortaya çıkan 

ve son 2-3 yılda popülerleşen bir sis-
tem olan arttırılmış gerçekliğe sahip 
gözlükler de günümüzde giyilebilir 
sensör kategorisinde yerini almıştır. 
Bu sistemler endüstriyel ve şirket or-
tamlarında çalışanları takip etmek ve 
bilgilendirmek için kullanıldığı gibi 
sağlık alanında da, sağlık çalışanla-
rına hastalar hakkında ek bilgi ver-
mek amacıyla kullanılmaktadır. Bu 
sistemler günümüzde giderek daha 
da karmaşık hale gelmiştir, daha 
kapsamlı bir deneyim sağlamak ve 
holografik nesnelerle etkileşime ola-
nak sağlamak için dijital bilgilerin üst 
üste binmesinden, konum izlemeye 
ve derinlik sensörlerine kadar birçok 
kullanım alanı bulunmaktadır. Farklı 
giyilebilir teknoloji sistemleriyle bir-
leştirip çalışmalarda kullanılmıştır. 
Bir çalışmada Serabral Palsiye sahip 
çocuklarda nöromotor kabiliyetleri 
arttırmak için akselerometre ve kas 
elektrotlarına sahip bir bileklik yardı-
mıyla arttırılmış gerçeklik tabanlı bir 
oyun geliştirilmiştir. Başka bir çalış-
mada ise felçli hastalara özel akıllı bir 
gözlük tasarlanarak egzersiz ve hasta 
durum takibi gerçekleştirilmiştir.

Giyilebilir sensörlerin kolay eri-
şilmesi, küçülmesi ve kolay taşınma-
sından sonra sağlık alanında birçok 
amaçla sıkça kullanılmaya başlanmış-
tır. Sağlık alanında giyilebilir sensör-
lerin kullanılmasının sebebi, hastanın 
sağlık parametrelerinin uzaktan izle-
meyebilme imkânı ve dolayısıyla has-
taların ve aile bireylerinin bir sağlık 
merkezine gitmelerine gerek kalma-
masıdır. Giyilebilir sensör teknolo-
jilerinin, sağlık alanında hastalıkları 
önleme, erken teşhis ve kronik du-
rumların yönetimi için etkili bir araç 
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olarak kullanımı yaygınlaşmıştır. Sağ-
lık alanında giyilebilir sistemlerin veri 
toplama ve işleme kapasitesi arttıkça 
hastaların uzman görüşüne gerek 
kalmadan rahatlıkla kendi kendileri-
ne hastalıklarının durumunu izleye-
bilme imkânı da artmaktadır. 

Sağlık alanında üç büyük giyile-
bilir sensör kategorisi vardır. İlki Ele-
ctrocardiography (ECG) gibi fizyolojik 
sinyal ölçen sensör birimleri. İkincisi, 
ivmeölçerler ve jiroskoplar gibi hareket 
sensörü birimleri. Son olarak ise vi-
deo kameralar, hayati belirti ölçüleri 
(kalp hızı, nabız ve sıcaklık gibi) ve 
basınç sensörleri gibi çevresel sensör 
üniteleridir. 

Fizyolojik sinyaller, belirli bir vü-
cut bölümünün elektriksel aktivitesini 
yansıtır. Vücuttaki elektriksel aktivite-
ler ile kişinin fizyolojik durumu hak-
kında bilgi sağlanır. Fizyolojik duru-
mu belirten birçok sinyal türü vardır. 
Bunlar Electroencephalography (EEG), 
Electromyography (EMG), Electrocardiog-
raphy (ECG), Electrooculography (EOG) 
sinyalleridir. 

EEG, deneğin kafatası üzerine 
elektrot olarak bilinen elektrik sen-
sörlerinin yerleştirilmesiyle ölçülür; 
bu sayede beyin elektriksel aktivitesi 
izlenmiş olur. Bu aktivite, nöronların 
ateşlenmesiyle oluşan elektriksel sin-
yallerdir. EEG analizi; Parkinson has-
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talığı, Alzheimer hastalığı, epilepsi, 
huzursuz bacak sendromu (Restless 
Leg Syndrome, RLS), uyku apnesi, 
Huntington hastalığı ve koma hasta-
larında beyin ölümünün saptanma-
sında kullanılabildiğinde sağlık ala-
nında önemli bir yere sahiptir. EMG, 
iskelet kaslarının elektriksel aktivitesi-
ni ölçer. Elektrotlar ilgili kasların bu-
lunduğu yerdeki deri üzerine yerleşti-
rilir. EMG sinyalleri kas aktivasyonu, 
kas tarafından üretilen kuvvet ve kas 
durumunu gösterir. EMG sinyalleri 
genellikle Parkinson hastalığı, huzur-
suz bacak sendromu, nöbetler, karpal 
tünel sendromu ve artritik durumlar 
gibi nöro-kas hastalıklarını tespit et-
mek için analiz edilir. 

ECG ise elektrotların göğüs kafesi 
bölgesine yerleştirilmesiyle ölçülür. 
Bu elektrotlar insan kalbinin elekt-
riksel aktivitesini kaydeder. Amaç, 
her kalp atım döngüsü sırasında 
kalp kaslarının depolarize olduğun-
da meydana gelen dakikadaki kalp 
atışındaki sinyal değişikliklerini ya-
kalamaktır. Kalp atımında en sık 
görülen bozukluklar arasında atri-
yal ve ventriküler fibrilasyon, miyo-
kard enfarktüsü bulunmaktadır. Bu 
bozuklukların tespitine ECG verisi 
kullanılmaktadır. Kan basıncı, glikoz 
seviyeleri ve kalp atım hızı gibi diğer 
vücut parametreleri ile izlendiğinde 
ECG verileri, diyabet, yüksek / dü-
şük kan basıncı ve stres seviyeleri gibi 
çeşitli durumların tespitinde de kul-
lanılabilir. 

EOG, retina ile kornea arasındaki 
potansiyel farktan kaynaklanan elekt-
riksel bir sinyaldir. Bu potansiyel fark, 
retinada negatif  bir kutba ve kornea-
da pozitif  bir kutba sahip olarak dü-
şünülebilen göz küresindeki elektrik-
sel olarak aktif  sinirlerin varlığından 

kaynaklanır. Elektriksel aktivite göz 
küresi hareketi ile sürekli değişmek-
tedir. Böylece, zaman-eksenindeki 
potansiyelin bu değişimlerinin kay-
dedilmesiyle EOG sinyali elde edilir. 
EOG sinyalleri uyku kalitesi belirle-
me, yorgunluk tespiti gibi durumların 
tespitinde kullanılır.

Geleneksel olarak, medikal ve-
riler uzmanlar tarafından bir takım 
kararlar vermede kullanılmaktadır. 
Bu kararlar teşhis, hastalık seviyesi 
belirleme, tedavi izlemesi, ilaç etkin-
liği ve yaşam kalitesine ilişkin sonuç-
lar çıkarılmasına olanak sağlar. Fakat 
uzman bilgisiyle bile, el ile medikal 
verilerin yorumlanması kişiden kişi-
ye değişiklik göstermektedir. Daha-
sı, bir medikal veri olan hastalardan 
elde edilen sinyallerin yorumlanması 
insan hatalarına açık ve yorucu bir 
süreçtir. Bilgisayar destekli medikal 
veri yorumlama, yorulma ile ilgili 
hatalardan etkilenmez ve sübjektif  
yorum sorununu ortadan kaldırabilir. 
Bu sorunları ortadan kaldırmak için 
klinik desteği sağlayan uzman sis-
temler ortaya çıkmıştır. Fakat uzman 
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sistemler var olan bilgiyi kullanarak 
tanımlanan bir takım kurallarla karar 
vermektedir ve çoğu durumda yeter-
siz ve yanlış kararlar varmaktadırlar. 
Bu dezavantajı aşmak için medikal 
verilerin makine öğrenmesi yön-
temleriyle işlenmesi gerekmektedir. 
Makine öğrenmesi var olan bilgiyi 
kullanmak yerine örneklerden özni-
telikler çıkararak saklı kalmış bilgiyi 
karar aşamasında kullanır.

Medikal alanda makine öğren-
mesi genel olarak üç işlevde kulla-
nılmaktadır. Bunlar uzaktan izleme, 
hastalık teşhisi ve hastalık semptom 
seviyesi izlemedir. Uzaktan izleme 
yaklaşımında, hastalardan alınan gir-
di sinyalleri rehabilitasyon ve hasta 
durum bilgisinin alınması gibi amaç-
larla makine öğrenmesi yöntemle-
riyle işlenir. Hastalık teşhisinde, ma-
kina öğrenmesi girdi olarak verilen 
mevcut verileri kullanarak hastalığın 
var olup olmadığını sınıflandırma 
yaklaşımıyla tahmin eder. Son ola-
rak hastalık semptom seviyesi tespiti 
ise hastalığın ilerleyişini takip etmek 
için yapılan bir analizdir. Hastalığın 
tahmin edilmesi yerine hastalığın 
seviyesinin değer tahmini regresyon 
yöntemleriyle yapılır. Yani hasta olan 
bir kişi ne kadar hasta ve hastalığı 
nasıl ilerliyor sorularına cevap bulun-
maya çalışılır. Hastalık seviyesi belir-
lenmesi genellikle sağlık personelinin 
yaptığı çeşitli testlerle gerçekleşir. Bu 
süreç zaman alan, medikal uzmanlık 
gerektiren ve yorucu bir süreçtir. Do-
layısıyla makine öğrenmesi ile hasta 
verileri işlenerek süreç hızlandırılıp, 
doğru bir şekilde hastalık seviyesi 
değeri tahminiyle medikal personele 
yardımcı olunabilir. Bu sürecin bir 
diğer boyutu ise giyilebilir sensörler-
le bu analizi gerçekleştirebilmektedir. 

Giyilebilir sensörlerin günümüzde 
kolayca kullanılabilir ve erişilebilir 
hale gelmesiyle hastalar rahatlıkla bu 
sensör sistemleriyle izlenip, makine 
öğrenmesi yöntemleriyle hastalık se-
viyesi takibi yapılabilir. Yani hastalar 
herhangi bir sağlık merkezine gitme-
lerine gerek kalmadan hastalık duru-
mu izlenebilir. 

Hastalık durumu, birden fazla 
giyilebilir sensör kaynağından fay-
dalanarak daha gürbüz ve doğru bir 
biçimde izlenilebilir. Böylelikle hasta 
durumunu izlemek için harcanan 
efor ve müdahale zamanı en kısaya 
indirgenerek klinik ortamında hem 
sağlık çalışanlarına hem de hastalara 
kolay ve hızlı bir şekilde hastalık taki-
bi imkanı sağlanabilir. Bu sistem bir 
erken uyarı sistemi gibi de çalışabi-
lir. Hastaların durumu ağırlaştığında 
doktora veya sağlık kuruluşuna bilgi 
verilip hastanın ilaç dozu ona göre 
ayarlanabilir. Aynı şekilde enfeksiyo-
na sahip hastalarda da durumu ağır-
laşmadan saatler öncesinde durum-
dan haberdar edilip hastaya doğru 
zamanda müdahale ve ilaç tedavisi 
başlanabilir. 

TEKNOLOJİ
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“#Adaletyokbizvarız”
Saygı Dizisi Üzerinden Adalet 

Kavramı Tartışması…

Neden Behzat Ç. hayranları 
heyecanla bekledi? Çünkü 
Saygı’nın Ercüment Çözer’i 

Behzat Ç. dizisinden kopup gelen bir 
karakter. Bu kopup gelme meselesine 
“Spin-off” yani yan dizi diyorlar. Er-
cüment bu kopuşta bazı dönüşümlere 
uğramış elbette ama biz Behzat Ç. 
severler Behzat Amirim ile Ercüment 
Çözer’in yine “saygı” kavramı çerçe-
vesinde kesiştiklerini ve bu kavramın 
Çözer tarafından sıkça zikredildiğini 
biliyoruz. 

Saygı’nın senaristi yine Behzat 
Ç.’nin senaristi Ercan Mehmet Er-
dem. Yönetmen Arog ve Hokkabaz 
gibi filmlerin yönetmeni Ali Taner 
Baltacı. Saygı genel hatlarıyla  “adalet 
kavramı” üzerine yoğunlaşmış bir suç 
dizisi olarak tanımlanabilir. 

Ercüment Çözer karakterini Nejat 
İşler, Ercüment’in çocukluk arkada-
şı olan Yavuz’u Erkan Can, adaleti 
sağlamaya yeminli iki genci, Savaş ve 
Helen’i Boran Kuzum ve Miray Da-
ner, Cumhuriyet Savcısı Halit Meh-
met Güçlü’yü Tansu Biçer ve realite 
programı tarzında gündüz kuşağı tv 
programı yapan Hasret Yakar rolün-

de Rojda Demirer canlandırıyor. 
Adaletin peşine düşen Helen, ba-

bası ile sorunları olan bir genç kadın-
dır. Babasının ikinci evliliğinden bir 
kızı daha olur. Helen kız kardeşine 
duygusal olarak güçlü bir bağ kurup 
aile olma hevesi güderken babası 
O’nu yine hayal kırkılığına uğratır…  
Üniversitede fizik okuyan Helen bir 
yandan da tutkulu biçimde tiyatro 
yapmaktadır.

Savaş üniversiteye gitmeyi reddet-
miş fakat kendi müfredatını kendisi 
oluşturmuş yani kendini entelektüel 
anlamda geliştirmiş biridir. Helen’in 

Özellikle Behzat Ç. hayranlarının heyecanla beklediği Saygı dizisi BluTv’de 

yayınlandı ve hatta aslında mini dizi olarak tanıtılan, yani tek sezonda biteceği ifade 

edilen dizi sezon finalini yapıp izleyenlerini soru işaretleri ile baş başa bıraktı.

Şafak Rüzgar YILDIZ
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okuduğu üniversitenin arşivinde ça-
lışmaktadır. Helen’i uzaktan izler ve 
hatta Helen’e hayrandır diyebiliriz. 
Bir biçimde yolları kesişir ve sevgili 
olurlar… Sonrasında başlarına gelen 
talihsiz olayalar ve onların haksızlıkla-
ra, adaletsizliklere karşı geliştirdikleri 
metotlar, dizinin ana örgüsünü oluş-
turur. 

Adaleti sağlamak için yürüdükleri 
yolda çok zengin, nüfuzlu ve saygısız-
lık konusunda çok derin hassasiyetleri 
olan iş insanı Ercüment Çözer ile ke-
sişirler. 

Ercüment’e bakalım biraz… Be-
yefendi kendisi için  “ben bir kavramım” 
ifadesini kullanıyor. Adaletten bekle-
nilenin kendisinde vücut bulduğunu 
ima ediyor. Her gece, öğlen kuşağın-
da yayınlanan realite programlarını 
izleyip kendi deyimi ile “saygısız”ları, 
toplum kurallarına uymayanları, in-
sanların hakkını gasp edenleri takip 
ediyor. Adalet dağıttıklarını düşünen 
Savaş ve Helen ile tanışmak ve on-
lara destek olmak için farklı bir kim-
likle onların hayatlarına hızla giriş 
yapıyor. Burada senaryoda sarsıntılar 
hissediliyor tabii. Bu kadar kısa süre-
de Helen ve Savaş’ın, kim olduğunu 
bilmedikleri bu insana güvenmeleri 

konusunda, Savaş’ın zaman zaman 
soru işaretleri olsa da, kendisini polis 
memuru olarak tanıtan ve yaptıkları-
nı onayladığı için onlara destek olmak 
istediğini söyleyen birine bu hızda bir 
güven duymak ne kadar inandırıcı o 
kısım sallantıda. Hikaye örgüsünde 
buna benzer aksaklılarla karşılaşıyo-
ruz. Fakat iyi niyetle biz meselenin 
özüne, yani asıl tartıştırmak istenilen 
adalet kavramına odaklanalım. 

Ercüment’i Helen ve Savaş ile 
buluşturan şu gündüz kuşağı prog-
ramlarının ne kadar izlendiğini bili-
yorsunuzdur. TV’nin en çok izlenen 
saatlerinde yayınlanan dizilerin dışın-
da, en çok izlenen TV yapımı Saygı 
dizisinde örnek alınan program olan 
Müge Anlı ile “Tatlı Sert” programı. 
Öyle ilginç hikayeler duyuyoruz ki 
filmlere taş çıkarır. Sosyal medyada 
da hızla yayılan bu tüyler ürpertici 
olaylar karşısında insanın içinde hızla 
gerçekleşen adalet arzusu uyanıyor. 
İşte Saygı’da yer yer gerçek görüntü-
lerden oluşan kısa kesitlerle sağlanma-
yan adalete çok sert eleştiriler yapıyor. 

Daha önce buna benzer içerikler 
izledik gerek film gerek dizi yapım-
larında. Hatta en son yine bir dijital 
platform yapımı olan Şahsiyet’de müt-
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hiş bir katarsis yaşamıştık. Şimdi Saygı 
da bize bu duyguyu tattırıyor. 

Oyunculuklar, çekim ölçekleri, ışık 
vs. etkilendiğimiz sahneler var, “ol-
mamış bunu niye yapmışlar” dediğimiz 
sahneler var. En kötü sahneyi sezon 
sonunda izleyince “Aaa bunu diyormuş” 
diyeceksiniz eğer hala izlemediyseniz. 
Ama ben işin bu kısmında olmaya-
cağım. Biçim ve içeriğin organik bir 
bütünlüğünün olması gerektiğinin bi-
lincinde ve fakat az evvel dediğim gibi 
yapıtın asıl derdine, içeriğe, yani ada-
let kavramına odaklanacağım. 

İnsanlık tarihinin üzerine yoğun-
laştığı, çok çeşitli argümanlarla tartış-
maya açılan bir kavram, ‘adalet’. Bu 
kadar çok tartışılması bize bu kavra-
mın tanımının net biçimde yapıla-
masının da ne kadar güç olduğunu 
kanıtlıyor. 

Felsefe tarihinin derinden irdelediği 
bu kavram sonrasında hukuk ve sosyo-
lojinin alanına girip oraları da birbiri-
ne katıyor… Düşünsenize hayatımızın 
her anında karşılaşacağımız bir kav-
ram. Doğrudan yaşıyoruz… Otobüse 
binerken, ekmek alırken, bir sohbet es-
nasında… Adil olmak özellikle kişinin 
kendisiyle mücadele etmesini ve ciddi 
çaba gerektiriyor. Ayrıca adaletsizlikle 
savaşmak da güç istiyor…

Dizide adalet nasıl 
sağlanıyor?
Helen kendisine tecavüz etmeye 

kalkan adamı, Savaş da kendisini ta-
ciz eden taksiciyi öldürmüş ve kendi-
lerince adalet dağıtmaya bu olayların 
ardından başlamışlardır. Sosyal med-
yada gördükleri kadına yönelik şiddet 
uygulayan erkekleri bulup cezalarını 
kendileri vermeye başlarlar. Bu cezayı 
da sosyal medyada duyurup toplu-
mun ciddi bir kesimini de arkalarına 

alırlar. Twitter’da trend topik olan 
#Adaletyokbizvarız etiketi ile milyonlar-
ca insan onları kahraman olarak nite-
lendirir. Tüm bunlar olurken Savaş’ın 
kafasında zaman zaman adalet anla-
yışları konusunda soru işaretleri olu-
şur fakat Helen çok net ve kararlıdır. 

Ercüment yaşadığı yerin bahçe-
sinde oluşturduğu bir “rehabilitasyon 
merkezi”nde karşılaştığı ‘saygısız’ 
insanları alıkoyuyor. Bu sözünü et-
tiğimiz saygısızlık başlığının altında 
dedikodu yapmak, trafikte saldırgan 
tavırlar sergilemek, kadınları taciz 
etmek gibi alt başlıklar var. Islah ol-
mayanları öldürüp arka bahçesine 
gömüyor olmasını da ekleyeyim tabii.

Ercüment geniş imkanları çerçe-
vesinde oluşturduğu sistemi devam 
ettirirken takip ettiği öğlen kuşağı TV 
programında Savaş ve Helen’in oluş-
turduğu adalet sistemini görüp onla-
ra ulaşır. Kimliğini gizleyerek onlara 
destek olur. 

Helen ve Savaş’ı 
destekleyen milyonların 
içinde sen de var mısın?
Bir düşünelim; sosyal medyada bir 

video görüyoruz: Karısını ya da kızını 
döven bir erkek… Bu olayı da vide-
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oya çekip paylaşmaktan imtina etme-
yen bir kişi. İzliyoruz ve içimizde bu 
eylemi gerçekleştiren kişiye karşı bazı 
vahşi duygular uyanıyor. Bir yandan 
da biliyoruz ki adalet gereken hız-
da ve etkide yetişmiyor bu olaylara. 
Sonra duyuyoruz ki bizim içimizden 
geçenleri birileri gerçekleştirmiş ve o 
cani yaptığının cezasını çekmiş. 

Ya da bir sokak hayvanına saldı-
ran, durduk yere hayvana zarar ve-
ren bir insan. İzliyoruz ya hani, sokak 
hayvanları için su ve yemek bırakan 
insanlar var; bir de o su ve yemek ka-
bından rahatsız olup onları çöpe atan 
insanlar var. Bu insanları izlerken ne 
hissediyorsunuz?

Çok taze bir örnek vereyim me-
sela; Türkiye yakın zamanda insan 
hakları çerçevesinde değerlendirilen, 
Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile 
İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla 
Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi 
Sözleşmesi ya da bilinen adıyla İstan-
bul Sözleşmesi’nden geri çekildi. Bu 
sözleşmenin adalet ve eşitlik kavram-
larını desteklediğini, bu kavramların 
sağlanması için var olduğunu biliyo-
ruz. Fakat bu bilgiyi bizim gibi algı-
lamayanlar var. Yani bu sözleşmenin 
toplumun kültürel kodlarına uygun 

olmadığını iddia edenler var ve sayı-
ları az da olsa onların bakış açısı kabul 
gördü ve iktidar sözleşmeden geri çe-
kilme kararı aldı. 

Şimdi bu geri çekilmenin ardın-
dan özellikle kadınlar ve diğer deza-
vantajlı gruplar adaletin olmadığına 
inanıyorlar. Peki, adalet yoksa  herkes 
kendi adaletini kendisi mi sağlamalı? 
Peki, bunu yaparken kimin doğru-
suna göre hareket edeceğiz? Dost ve 
düşman kavramları kişiye göre değiş-
miyor mu?  İşte bu ve bununa benzer 
soruları Sokrates, Aristo, Platon… 
Hepsi sorup karşı argümanlar geliş-
tirmiş. İşte bu göreceli kavramlar ne-
deniyle hukuk var olmuş. 

Şimdi başa döneceğim… Hu-
kuk gerçekten var mı? Olsaydı sosyal 
medyada binlerce hak ihlali vakası iz-
liyor olur muyduk? 

Gulabi Gang (Pembe Çete), duydu-
nuz mu bu çeteyi?  2006 yılında Ku-
zey Hindistan’daki Banda bölgesinde 
Sampat Pal Devi tarafından kurulan 
bir kadın hareketi. Bu bölge çok sert 
bir kast sisteminin ve ataerkil bir kül-
türün baskın olduğu,  dar gelirli, yok-
sul insanların yaşadığı bir bölge. Ayrı-
ca kadın okuryazarlık oranının düşük, 
aile içi şiddet, çocuk işçiliği ve çocuk 
yaşta evlilik gibi kadınlara ve çocuk-
lara karşı işlenen suçların yüksek ora-
nıyla öne çıkan bir bölge. 

Gulabi veya ‘Pink Gang’ olarak 
bilinen örgütün Kurucusu Devi ör-
gütleri için, “Biz, bilindik anlamda bir 
çete değiliz, adalet çetesiyiz” diyor.

Alın size adaleti kendi sağlamak 
zorunda kalanlar… 

Şimdi kimin adaleti daha adil? 
Toplum hangi adalete güveniyor? 
Sizi bu sorularla baş başa bırakıp 

kendi adaletimi sorgulamaya devam 
ediyorum…
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1 Mayıs İşçinin Emekçinin 
Bayramında İşçilere 
Bayram Yasak Ama 
Çalışmak Serbest

1 Mayıs İşçi Bayramı bu yılda pandeminin gölgesi-
ne sığındırıldı. Her şeyin serbest olduğu ülkede işçiler 
bayramını dahi kutla(ya)madı. İşin açıkası artık ortada 
“bayram” var mı o da şüpheli; adı bile değişti “1 Mayıs 
Emek ve Dayanışma Günü” . Sanırız ki bu nedenle de 
1 Mayıs bir bayram olarak kutlanmak yerine bir anma 
gününe dönüştürülmüş durumda. Bu 1 Mayısta da gö-
rüldüğü gibi sendikalar toplu olarak bile değil, parça 
parça parça Taksim’de 1977 kanlı 1 Mayısında hayatını 
kaybedenleri anmak için çelenklerini bırakıp gittiler. 

2022’nin 1 Mayısında umarız ki sadece bir günü an-
mak için değil, bir bayramı da kutlamak için bir araya 
geliriz.  

Selam olsun 1 Mayısa!
Selam olsun Taksime!
Selam olsun 1 Mayıs 1977 Taksim Şehitlerine!

TEKSİF Şanlıurfa’da 
bulunan Miyar Tekstil’de 
İlk Toplu İş Sözleşmesini 
İmzaladı

Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet göste-
ren ve dünyaca ünlü markalara üretim yapan  MİYAR 
Teksitilde  çalışanlar anayasal ve yasal sendikal haklarını 
kullanarak TEKSİF’te örgütlendiler. Örgütlenme toplu 
iş sözleşmesinin yapılması ile mutlu sona ermiş oldu.

Türk Metal Sendikası 
Bursa’da Eylemde

Bursa’nın Osmangazi ilçesi Demirtaş Organize Sa-
nayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren A-Plas işçileri, Türk-
İş’e bağlı Türk Metal’e üye oldukları için işten atıldı.

Türk Metal Sendikasına üye olan 6 işçinin işten çıka-
rılması üzerine Türk Metal fabrika önünde eylem yapa-
rak fabrikada üretimi durdurdu.
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Uzun bir süredir alacaklarının ödenmesini bekleyen 
170’e yakın CPS işçisinin alacaklarının ödenmesine iliş-
kin Deriteks Sendikası  ve işyeri arasında yapılan görüş-
meler sonucunda anlaşmaya varıldı. 22 Şubat tarihinde 
başlayan eylemler ile birlikte Deriteks Sendikası işçilerin 
mağduriyetini gidermek üzere işyeri ile uzlaşma ve çö-
züm bulma arayışları için yoğun çaba harcadı.

İşverenle uzun bir süredir devam eden görüşmeler so-
nucunda işçilere alacaklarının dört taksit halinde ve öde-
me takvimi konusunda uzlaşıldı. Anlaşma çerçevesinde 
işçilere hak edişleri olan kıdem tazminatı, aile yardımı, 
yıllık izin ücreti ve 6 günlük ücretleri ödenmesi konusun-
da protokol imzalandı. Taksitlerin ilk ikisi nisan ayı içinde 
ödenecek olup, son taksitin 30 Temmuz’da ödenmesi ile 
birlikte ödemeler tamamlanması kararlaştırıldı.

İşçilerin alacaklarının ödenmesi konusunda yaşa-

nan belirsizliklerin ve işçilerin yıllarca emek verdikleri 
fabrikada alacaklarını alamama endişeleri ile başlayan 
eylemler her türlü olumsuz hava koşullarına rağmen 38 
gün sürdü. İşçilerin kendilerinde ve ailelerinde de büyük 
endişe ve kaygıya yol açan bu durum varılan anlaşma ile 
birlikte sona ermiş oldu.

MEMLEKET EMEK HABERLERİ

Cem Bialetti’de Direniş 
Kazandı 

Kocaeli’de bulunan Cem Bialetti fabrikasında Bir-
leşik Metal-İşin yürüttüğü toplu iş sözleşmesinde işçiler 
patronun resmi enflasyonun daha da altında kalan ücret 
zammını kabul etmeyince 9 Mart 2021’de greve çıktı. 
Grev sürecinde devam eden görüşmeler sonucunda an-
laşma sağlandı. İşçilerin 19 gündür devam ettirdikleri 
grev sona erdi. Yapılan anlaşma ile, birinci altı aylık dö-
nem için işçinin eline geçecek ücretlere yüzde 18 ora-
nında zam yapıldı.

Tunceli Belediyesinde 
Örnek Toplu İş Sözleşmesi

Tunceli belediyesi ile Genel-İş Sendikası arasında 
emekçileri  sevindiren ve örnek teşkil eden bir TİS im-
zalandı. Belediyede çalışan 63 kadrolu işçiye yüzde 20 
zam yapılırken, ayrıca kadınlara pozitif  ayrımcılık ya-
pılarak 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününde bir 
gün, ayın bir gününde regl izni ve LGBTİ bireylere de 
Onur Yürüyüşünde bir gün ücretli izin verilmesi hüküm 
altın alındı.

Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu 
“Yüzde 20 bizi  zorluyor ama daha iyi bir üretim, daha 
iyi bir çalışma yürüttüğümüzde de bize katkı sağlıyor. 
Bu para ve bu bütçe halkın… sorumluluk duymadan 
yapılan harcamayı halkın bütçesine ihanet olarak gör-
düm” ifadelerini kullandı.

CPS Automotive Tekstil’de Kazanan Deriteks Üyesi 
İşçiler Oldu  
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Hollanda’da 
Süpermarketler Toplu 

Sözleşmesinde Greve Doğru

Hollanda’da süpermarketlerin toplu 
sözleşmesi sektörel, yani bütün büyük 
süpermarketler için ayni toplu sözleş-
me yapılıyor. Bu toplu sözleşmelere 
iki tane sendika katılıyor, biri Hollan-
da’nın en büyük sendikası FNV diğeri 
Hristiyan sendika CNV. FNV üye-
leriyle görüşüp taleplerini ona göre 
bildiriyor. CNV daha küçük olduğu 

için çok fazla baskı yapmıyor ve son 
iki sözleşmede is verenlerle sürpriz bir 
şekilde anlaşma sağladı.  Hollanda’da 
bir sendika ile bile anlaşılırsa o top-
lu sözleşme geçerli oluyor maalesef. 
Süpermarketlerde sendikaların gücü 
az olduğu için böyle kararlara karsı 
gelmek zor oluyor. Son toplu sözleş-
me nisan 2020 de bitmişti. Isıverenler 

Fatma Buğdaycı 
KARATAŞ 

FNV Sendika Yöneticisi

Hollanda’da süpermarket işçileri adına sektörel toplu iş sözleşmesi yapılıyor. Ancak pan-
demiye denk gelen sözleşmenin yenilenmesi sürecinde işverenler anlaşmaya pek yanaş-
madı. Hollanda’nın FNV Sendikası ile Süpermarket İşverenleri Derneği arasında geçen 
Nisan ayında yeni bir sektörel pazarlık anlaşması başlaması gerekiyordu; ancak işveren-
lerin 2020 için maaşları artırmayı reddetmesi ve Pazar ikramiye ücretini yarı yarıya düşür-
meye çalışmasının ardından müzakereler sona erdi. Enflasyonun  % 1,3 olması ve sosyal 
güvenlik primlerinin artması, işçilerin gelir kaybının daha yüksek olduğu anlamına geliyor.

FNV, 2020’yi kapsayacak geriye dönük bir toplu pazarlık sözleşmesi talep ederken, işve-
renler 2020’yi atlamaya ve bunun yerine 2021 ve 2022 için bir ücret artışını müzakere 
etmeye çalışıyorlar. Sendika ve işçilere göre işverenler, Covid-19’un neden olduğu 2020 
maaş pazarlıklarındaki gecikmelerden yararlanıyor ve pandemi sırasında işçilerin toplu-
ma yaptığı katkıyı görmezden geliyor.

Sendika bir dizi eylem ve iş bırakma eylemi düzenledi ve ayrıca taleplerini dile getiren 
işverenlere bir dilekçe ile işçilerden 10.000 imza topladı. Bunun yannda Tez-Koop-İş Sen-
diaksının da katkı verdiği uluslarrası bir dayanışma kampanyası başlattılar. Diğer yandan 
işyerlerinin önünde eylemlikler ve grevler başladı. 

Gençemek olarak  FNV Sendika yöneticisi Fatma Buğdaycı – Karataş’tan süreci anlatan 
bir yazı talep ettik ve kendisi de bizi kırmayarak aşağıdaki yazıyı kaleme aldı. 
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nu değiştiği için isçilerin maaşından 
emeklilik için ekstra para kesilecek 
ve işverenlerin teklifleriyle o kadar 
kazançlara rağmen gelirlerinde ilerle-
mek yerine gerileyeceklerdi. 

Birkaç grev yapıldıktan sonra Koro-
nanın çoğalması nedeniyle grevler 
ertelendi. Grevlere tekrar başlama-
dan önce işverenlerden tekrar görüş-
me talebi geldi. İki defa görüşmeler 
yapıldı.  Bu görüşmelerde maaşlara 
yok denecek kadar az daha zam yap-
mak istediklerini söylediler işverenler. 
Bunun üzerine FNV grevlere devam 

Koronayı bahane edip görüşmeleri 
ancak eylülde başlattılar. Birkaç sefer 
görüştükten sonra herhangi bir teklif  
gelmedi işverenlerden. Hatta bir gö-
rüşmeyi de Korona yüzünden iptal 
ettiler. Bunun üzerine FNV 1 aralıkta 
ültimatom gönderdi. Buna işverenler 
cevap vermeyince 10 Aralıkta greve 
gitmeye karar verildi.
Hollanda’da Korona yüzünden çoğu 
işyeri kapandı, ama süpermarketler 
acık kaldı. Diğer işyerleri iflas ederken 
süpermarketler bütün sene boyunca 
nerdeyse her ay bayram kazançları 
elde etti. Hollanda’nın en büyük sü-
permarketi Albert Heijn hissedarları-
na büyük paylar verebildi. Üst düzey 
yönetimle isçi sınıfının arasındaki fark 
99 kereden bir sene içinde 122 ye 
çıktı. FNV ve CNV in talepleri %5 
maaş zammı, hafta sonu için ek öde-
melerine dokunulmaması ve erken 
emeklilikti. Is verenler ise zammı % 
1 civarında düşünüyor, hafta sonu ek 
ödemeleri kaldırmak istiyor ve erken 
emeklilik hakkında anlaşmak istemi-
yordu. Hollanda’da emeklilik kanu-
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edeceğini açıkladı. Korona nedeni ile 
normal grevler yerine grev caddeleri 
düzenlendi. Grev meydanına loketler 
(kabin/stant) yerleştirip greve katılan-
lar loketlerde grev formlarını teslim 
ettiler. İki hafta boyunca Hollanda’nın 
çeşitli yerlerinde bu grev caddeleri ku-
ruldu. İşverenlerden tepki gelmedi. Su 
an haftada bir gün bir süpermarket 
kurulusunun civarında grev yapıyo-
ruz. İki büyük süpermarketlerin de-
polarının ayrı toplu sözleşmeleri var. 
Onların toplu sözleşmeleri de başladı 
su an. Onlara da %5 vereceklerini 
beklemiyoruz. Büyük bir ihtimalle 
süpermarket dükkânları ve depolar 
biraz sonra güçleri birleştirip bera-
ber grev yapacaklar. Onun dışında 
transport sektörde greve gitme kararı 
aldı. Süpermarketlere ve depolarına 
mal taşıyan transport şirketlerinin de 
katılması bekleniyor. Uzun bir direniş 
olacak gibi gözüküyor. Bu hafta Hris-
tiyan sendikası CNV de ültimatom 
gönderdi işverenlere. Bakalım FNV 
ile greve gitmeye karar verecekler mi?
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İş İlişkisinin 
Temelini Güven 

Oluşturmaktadır:
Çalışanların İndirimli Ürünlerle İlgili 

Davranışlarının İş Sözleşmelerine Etkisi
4857 sayılı İş Kanununun 25 inci 

maddesinin (II) numaralı bendinde, 
ahlâk ve iyi niyet kurallarına uyma-
yan haller sıralanmış ve belirtilen du-
rumlar ile benzerlerinin varlığı halin-
de, işverenin iş sözleşmesini haklı fesih 
imkânının olduğu açıklanmıştır. Yine 
değinilen bendin (e) alt bendinde, iş-
verenin güvenini kötüye kullanmak, 
hırsızlık yapmak, işverenin meslek sır-
larını ortaya atmak gibi doğruluk ve 
bağlılığa uymayan işçi davranışlarının 
da işverene haklı fesih imkânı verdi-
ği ifade edilmiştir. Görüldüğü üzere 
yasadaki haller sınırlı sayıda olmayıp, 
genel olarak işçinin sadakat borcuna 
aykırılık oluşturan söz ve davranışları 
işverene fesih imkânı tanımaktadır.

İş ilişkisi karşılıklı güven esasına 
dayanan sürekli borç ilişkisi doğurur. 
Söz konusu güvenin sarsıldığı durum-
larda, olumsuz tutum ve davranışla 
karşılaşan tarafın bu ilişkiyi sürdür-

mesi beklenemez. İşçinin, işverenin işi 
ve işyeri ile ilgili hukuken korunması 
mümkün haklı menfaatlerini koru-
ması, zarar verici veya risk altına so-
kabilecek davranışlardan kaçınması 
sadakat borcunun temelini oluştur-
maktadır.

İşçinin sadakat borcuna aykırı 
davranması, bir başka deyişle doğru-
luk ve bağlılığa uymayan davranış-
larda bulunması halinde işverenin 
haklı nedenle fesih hakkını kul-
lanabilmesi için işçinin bu dav-
ranışının mutlaka suç oluştur-
ması gerekmez. Bununla birlikte 
hangi davranışların sadakat borcuna 
aykırı olduğunu önceden belirleyebil-
mek de mümkün değildir. Davranışın 
iş ilişkisinin temelini oluşturan güveni 
sarsıcı nitelik taşıyıp taşımadığı üze-
rinde durulmalıdır. Bu değerlendirme 
yapılırken özellikle işçinin yaptığı iş ve 
işin nitelikleri ile işyerinin özellikleri, 

Av.Emel Kirez ŞENCAN

Tez-Koop-İş Sendikası Hukuk Bürosu
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işçinin konumu ve işin gerekleri varsa 
mesleki adetler gibi objektif  unsurlar 
değerlendirilerek davranışın sadakat 
borcuna aykırılık oluşturup oluştur-
madığı tespit edilmelidir.

İşçinin davranışlarının doğruluk 
ve bağlılığa uymaması, sadakat bor-
cuna aykırılık oluşturması halinde bu 
davranış sonucunda işverenin zarar 
görmesi gerekli olmadığı gibi, 
zarar söz konusu olduğunda da za-
rar miktarı dikkate alınmaksı-
zın, işveren tarafından 4857 sayılı İş 
Kanununun 25/2-e bendi uyarınca iş 
sözleşmesi haklı nedenle feshedilebilir.

Mağaza çalışanlarının sıklıkla kar-
şılaşabileceği durumlar olan satışta 
olan indirimli ürünlerin çalışan ta-
rafından daha sonra alınmak üzere 
müşteriden saklanması ya da indirim-
li ürünlerin toptan bir başka müşteri-
ye satılması, puan kazandıran kartın 
müşteri alışverişinde kullanılması 
neticesinde işverence yapılan fesihler 
aşağıdaki kararlarda değerlendirilmiş-
tir.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin 
E. 2012/4765-K. 2012/18802 ve 
T. 29.5.2012 tarihli kararında 
Mağaza çalışanlarının, indirime gir-
mesini beklemek için, ürünün satı-
larak tükenmemesi için, satışı, avans 

alınca yapmak veya kredi kartının 
hesap kesim tarihinin geçmesi ile 
ödemeyi bir sonraki ekstreye aktar-
mak gibi nedenlerle satıştaki ürünün 
mağaza içinde gizlenmesi olayında; 
ürünlerin her ne maksatla olursa ol-
sun işyeri yetkilisi bilgisi ve izni dışın-
da gizlenmesi doğruluk ve bağlılığa 
aykırılık oluşturacağı, ürünlerin depo 
içerisinde üzeri askılık veya kartonlar-
la gizlenmiş kolilerde saklanmasının 
dahi işverenin bilgisi haricinde ve 
menfaat teminine yönelik bir davra-
nışı ortaya koyduğu, bu noktada işçi-
nin menfaatinin az olup olmamasının 
veya ilk defa bu yola gitmiş olmasının 
bir önemi olmadığı, satış mağazasın-
da satışta olması gereken ürünün her 
ne maksatla olursa olsun işyeri yetkili-
si bilgisi ve izni dışında gizlenmesinin 
doğruluk ve bağlılığa aykırılık oluştur-
duğu, bu durumun işverence haklı fe-
sih olarak kabul edilmesi gerekeceği, 
kıdem ve ihbar tazminatı talebi ile 
açılan davanın reddine karar verilme-
si gerektiği içtihat edilmektedir. 

Yargıtay 7. Hukuk Dairesinin 
E. 2013/8055-K. 2013/14919 ve 
T. 18.9.2013 tarihli kararında, 
aksiyon ürünü olan çayın mağazadan 
perakende alışveriş yapmaya gelen 
müşteriye satılması gerekirken ürü-
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nün toplu olarak satılması olayında; 
çalışan ile işveren arasında imzalanan 
görev tanımının ilgili maddesine göre 
çalışanın mümkün olan en yüksek sa-
yıda müşteriye hizmet vermek pren-
sibi ile bir sonraki sevkiyatta ürünün 
stok out’a (sıfır) düşmesine yol açma-
yacak şekilde ayarlamak, her türlü 
toptan mal alımında BS’na danışarak 
işlem yapılması gerektiğinin belirtil-
diği, ucuza satılan ürünü takip edip 
satın almaya gelen perakende alışve-
riş yapan müşterinin bu ürün yanında 
başka bir ürün de alabileceği, toplu 
satış yapılması ile bu ihtimalin önüne 
geçildiği, toplu satış yapmak suretiyle 
işverenin güveninin kötüye kullanıldı-
ğı gerekçeleri ile kıdem ve ihbar taz-
minatı talebi ile açılan davanın red-
dine karar verilmesi gerektiği içtihat 
edilmektedir. 

Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin 
E. 2015/28791-K. 2013/23343 
ve T. 17.12.2018 tarihli ka-
rarında, davacının kendisine ait  

MClup kartını müşteri alışverişinde 
puan kazanmak amacıyla kullandır-
ması doğruluk ve bağlılığa aykırı dav-
ranış olduğu, yasak olduğu bilinen bir 
eylemin gerçekleştirilmesi neticesinde 
işverence yapılan feshin haklı nedene 
dayandığı kabul edilmektedir. 

Söz konusu kararlarda, bahsi ge-
çen olaylarda çalışanların yaptığı dav-
ranışlar neticesinde menfaat temin 
edilip edilmediğinin,  işverenin doğ-
rudan zararının bulunup bulunmadı-
ğının, fiillerin suç teşkil edip etmedi-
ğinin önemi bulunmadığı, söz konusu 
fiillerin doğruluk ve bağlılığa aykırılık 
teşkil ettiği, güven ilişkisini zedelediği, 
neticede işverene haklı nedenle fesih 
imkanı verdiği vurgulanmaktadır. 

Çalışma hayatında kötü niyet kastı 
bulunmaksızın yapılan bazı davranış-
ların verebileceği zararlar unutulma-
malı, doğruluk ve bağlılığa aykırılık 
teşkil edebilecek, güven ilişkisini ze-
deleyebilecek davranışlardan kaçınıl-
malıdır.  

HUKUK
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Kapitalist ekonomik düzen küre-
sel ölçekte yayılıp kök saldıkça daha 
fazla insan işçileşmektedir. Buna kar-
şın, işçileşen herkes istihdam fırsatı 
yakalayamamaktadır. Dolayısıyla 
buna işsizleşme demek daha uygun 
olabilir. Burawoy, işsizliğin kol gez-
diği günümüzde sömürülmenin bir 
ayrıcalık haline geldiğini ve yaşamı 
sürdürmek için temel gerekli koşul-
lara sahip olmayanların sömürülmek 
istediğini ifade ediyor.1 Özuğurlu ise, 
işsizlik ve istihdam arasındaki ayrı-
mın kaybolduğuna dikkat çekiyor: 
“21. yüzyıl kapitalizminde işsizlik ve 
istihdam iki ayrı dünya, demek de-
ğildir. İşsizlik istihdamın bir anına, 
istihdam da işsizliğin bir anına dö-
nüşmüş durumdadır.”2 İşsizlik bah-
sinde, egemen yeni liberal yaklaşım 
hem kuramsal düzeyde (işsizliğin bi-
reysel beşeri sermaye yetersizliğinden 
kaynaklı bir sorun3 olduğu yönündeki 
kuramsal yaklaşım anlamında) hem 
de uygulama düzeyinde (işsizliği or-
tadan kaldırmaya yönelik aktif  emek 
piyasası politikaları anlamında) iflas 

etmiş durumdadır. Aslında, yeni libe-
ral dönemde, gerçekte ortada bir iş-
sizlikle mücadele politikası yoktur. İş-
sizlik, yeni liberal dönemde, egemen 
olan parasalcı (monetarist) yaklaşım-
da mücadele edilen bir sorun değil, 
ana makro ekonomik hedef  olan fi-
yat istikrarına katkıda bulunacak bir 
araç (non-accelerating inflation rate 
of  unemployment/enflasyonu arttır-
mayacak düzeyde bir işsizlik oranı) 
olarak görülmektedir. Dolayısıyla, 
işsizlik, artık politik (policy) bir ara-
ca dönüşmüştür. Diğer bir ifade ile 
ekonomide giderilemez düzeyde bir 
işsizlik olur söyleminin (natural rate 
of  unemployment/doğal işsizlik ora-
nı) yerini, “enflasyonu arttırmayacak 
düzeyde bir işsizlik oranı makbuldür” 
politikası almıştır. 

Kurulu ekonomik düzende işsizli-
ğin azaltılması ekonomik büyümeye 
bağlıdır ama memleket ekonomisin-
de gerçekleşen büyüme, olağan bir 
kapitalist ekonomik düzende olma-
sı gerektiği kadar bile yeni istihdam 
olanakları yaratamamaktadır. Bu da 

EMEKLİLİK

Emeklilik 1990 
Sonrası Kuşaklar 
İçin Anka Kuşu

Taner AKPINAR
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açıkça gösteriyor ki, İş Kanunu’nda-
ki çalışma sürelerine (günlük, hafta-
lık, aylık ve yıllık olarak en fazla ça-
lışılabilecek sürelere) ilişkin sınırlara 
uyulmuyor. Bu konuda, Avrupa Bir-
liği üyesi 28 ülke ile Amerika Birleşik 
Devletleri, Arjantin, Panama, Hon-
duras, Nikaragua, El Salvador, Kosta 
Rika, Guatemala, Çin, Güney Kore 
ve Türkiye’yi kıyaslayan bir araştır-
maya göre, Türkiye bu ülkeler ara-
sında haftalık çalışma süresi en uzun 

olan ülkedir. Türkiye’de çalışanların 
yüzde 57’si haftalık 48 saatten fazla 
çalışmaktadır.4 Diğer taraftan, verili 
bölüşüm ilişkileri koşullarında, ekono-
mik büyüme, emekçi sınıflar aleyhine 
işlemektedir. Selwyn’in küresel ölçek-
te yaptığı bir hesaplamaya göre, kü-
resel servet 2003 yılından 2013 yılına 
kadar yüzde 68 oranında artarak 241 
trilyon dolara ulaşmıştır, 2020 yılında 
da 345 trilyon dolara ulaşacaktır. En 
zengin 62 kişinin servetinin toplamı, 
3,6 milyar kişinin servetine eşittir.5 
Bunun anlamı, ekonomik büyüme 
düzeyi ne kadar artarsa, toplam geli-
rin bölüşümünün daha fazla oranda 
emekçi sınıflar aleyhine olacağıdır.

Bu koşullarda bir iş bulmak, ha-
yatı sürdürmek için gerekli gelir kay-
nağına ve oradan da temel geçimlik 
araçlara ulaşmak anlamına gelme-
mektedir. Ücretlerin çok düşük olma-
sı, iş güvencesinin olmaması ve geçici 
çalışmanın egemen istihdam biçimi 
haline gelmesi, yalnızca emek gü-
cünü kiralayarak hayatı sürdürmeyi 
olanaksız kılmaktadır. Hal böyle iken, 
2008 yılında uygulamaya konulan 
sosyal güvenlik reformu ile çalışma 
çağı sonrası yaşam süresi (emeklilik 
çağı) için bir güvence oluşturmak da 
imkânsızlaşmıştır. Söz konusu reform, 
uygulamaya konulduğu yıl itibariyle, 
1990 sonrası kuşakları vurmuştur. Bu 
reform ile hem emekli olma koşulları 
ulaşılamayacak derecede zorlaştırıl-
mış hem de, bu zor koşullar sağlan-
sa bile, emekli maaşı, maddi yaşamı 
sürdürmenin mümkün olmadığı bir 
düzeye düşürülmüştür.   

Sözü edilen reform 2008 yılın-
da yürürlüğe girmiş olsa da, böyle 
bir reform yapılmasına giden süreç 
1980’lerin ortalarında başlamıştır. 
1980’de uygulamaya konulan yeni 
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liberal ekonomi politikalarının temel 
hedeflerinden biri kamu iktisadi te-
şebbüslerinin (KİT’lerin) özelleştiril-
mesiydi. Bu konuda, 1980’lerin or-
talarından itibaren, dönemin siyasal 
iktidarı tarafından somut adımlar atıl-
maya başlanmıştır. Çıkartılan kanun 
hükmünde kararnamelerle, KİT’ler-
de çalışan işçi ve memurlar sözleşmeli 
personel statüsüne geçirilmek isten-
miştir. Böyle yapılmak istenmesinin 
nedeni, çalışanları sözleşmeli perso-
nel statüsüne geçirip güvencesizleşti-
rerek işten çıkarılmalarını kolaylaştır-
maktır. Bunun nedeni ise, KİT’lerin 
sorunsuz bir şekilde özelleştirilmesi 
için öncelikle çalışanlarından kur-
tulmak istenmesidir. Ancak, kanun 
hükmünde kararnameler Anayasa 
Mahkemesi tarafından iptal edil-
miş, dolayısıyla bu yol kapanmıştır. 
1992’deki siyasal iktidar da bu sorunu 
gündemine almış ama başka bir yol-
dan halletmiştir. Bu yılda yapılan bir 
yasa ile emekli olmak için yaş koşulu 
kaldırılmış, erkeklere 25 yıl ve kadın-
lara 20 yıl çalışması koşuluyla emekli 
olma hakkı tanınmıştır. Buna bağlı 
olarak, sosyal güvenlik sistemi 1992 
yılından itibaren açık vermeye başla-
mıştır.6 Sosyal güvenlik sisteminin en 
büyük gider kalemi emekli maaşı öde-
meleridir. Erken emekli edilenlerin 
sisteme getirdiği yük, açıkların temel 
nedenidir. Amaç hâsıl olmuş, emekçi 
sınıflar kendilerini erken emekliliğin 
mutluluğuna kaptırmış, KİT’lerin 
satışına karşı, etkili bir direniş olma-
mıştır. 1999 yılında emeklilik koşulları 
yeniden belirlenerek, kadınlar için 58 
ve erkekler için 60 olarak yaş koşulu 
geri getirilmiştir. Ayrıca emekli maaşı 
bağlama oranı yüzde 80’den, yüzde 
65’e düşürülmüştür. Bunun ne demek 
olduğunu anlaşılır kılmak için basit-

EMEKLİLİK

leştirilmiş bir örnek vermek gerekirse, 
çalışırken 1000 TL alan birisi emek-
li olduğunda, emekli maaşı bağlam 
oranı yüzde 80 iken 800 TL, yüzde 
65 iken ise 650 TL emekli maaşı ala-
caktır. 1999 reformu, bu reformdan 
önce çalışmaya başlamış olup henüz 
emekliliğe hak kazanmamış olanları 
da etkilemiştir. Kamuoyunda emekli-
likte yaşa takılanlar olarak bilinen bu 
kesimin uğradığı bu haksızlık sürekli 
gündeme getirilmekte, ancak, 1990 
sonrası kuşakların durumu görmez-
den gelinmektedir. 

2008 yılında uygulamaya konu-
lan ve 1990 sonrası kuşakları vuran 
reform ile belirlenen yeni emeklilik 
koşullarına göre, kadınlar için 58 
ve erkekler için 60 olan yaş koşulu 
2036 yılından itibaren artmaya baş-
layacak ve 2048 yılından itibaren, 
emekli olma yaşı, kadın ya da erkek 
fark etmeksizin, herkes için 65 ola-
caktır. Yalnızca bu kadar da değil, 
emekli maaşı bağlama oranı da yüz-
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de 65’ten, hizmet sözleşmesi ile çalı-
şanlar için yüzde 40’a, kendi adına ve 
hesabına çalışanlar ile memurlar için 
de yüzde 50’ye düşürülmüştür. Da-
hası var, emekli maaşları hesaplanır-
ken geçmiş yıllardaki kazançlar gay-
ri safi milli hasılanın gelişme hızına 
göre güncellenmektedir. 2008 öncesi 
dönemde, bu güncelleme, gayri safi 
milli hasılanın gelişme hızının yüzde 
70’i esas alınarak yapılıyorken, 2008 
sonrası dönem için yüzde 30’u esas 
alınarak yapılmaktadır.  

Bütün bunların anlamı şudur; 
emekli olma yaşı yükseltilerek emek-
li maaşı ödeme süresi kısaltılmış ve 
emekli maaşı bağlama oranı düşü-
rülerek de maaşların miktarı düşü-
rülmüştür. Böyle yapılarak da, 1980 
sonrası yeni liberal politikaların sosyal 
güvenlik sisteminde yarattığı tahriba-
tın en ağır faturası 1990 sonrası ku-
şaklara kesilmiştir. Aslında, en doğru 
ifade ile, bu kuşaklar için emeklilik 
hakkı, fiili olarak ortadan kaldırılmış-
tır. Geciçi güvencesiz çalışma biçim-
lerinin gittikçe yaygınlaştığı var olan 
durumda emekli olmak için gerekli 
koşulları sağlayacak düzenli işler yok-
tur. Bir şekilde emeklilik mertebesine 

ulaşma şerefine nail olacak olanların 
ise, hak kazanacağı emeklilik maa-
şı ile maddi yaşamlarını sürdürmesi 
mümkün değildir.   

Ken Loach’un 45 Ruhu (The Spi-
rit of  ‘45) belgeselinde, sözlü tarih ça-
lışması yapılan kişilerden biri, sosyal 
kapitalizm için, “Anka kuşuna ben-
ziyor, herkes duymuş ama hiç kimse 
görmemiş” benzetmesini yapıyor. 
Aynı benzetmeyi, Türkiye’de, 1990 
ve sonrasında dünyaya gelen kuşak-
ların emeklilik hakları için yaparsak, 
abartmış olmayız.  

Bu konuyu ne zaman nerede bah-
se konu etsem, “Peki bu durum de-
ğişmez mi, başka bir siyasal iktidar 
gelse bu durumu değiştirmez mi?” 
sorusuna muhatap oluyorum. Elbette 
ortada değişmez, mutlak bir durum 
yoktur. Var olan tablo, 1980’lerden 
beri iktidara gelen siyasal iktidarla-
rın ortak eseridir. Dolayısıyla mevcut 
ya da müstakbel iktidarların durumu 
değiştirmesini ummak boşunadır. Çö-
züm sınıfsal mücadele ile olur ya da, 
bir gün, Anka kuşunu görebilmenin 
hayali ile avunup dururuz. 
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İşçi Sağlığı 
İş Güvenliğinde 
İşçi Katılımı

GÜVENLİ ÇALIŞMA

Nail DERTLİ

İşyerinde sağlık ve güvenliği tehdit 
eden tehlikelere karşı işçi sağlığı iş gü-
venliği politikalarının belirlenmesi sü-
recine, önlemlerin yaşama geçirilme-
sine ve denetlenmesine katılım işçiler 
açısından yaşamsal önemdedir.  Çün-
kü işyerinde ölüm, yaralanma, sakat-
lık ya da hastalığa yol açan tehlikelere 
doğrudan maruz kalan işçilerdir (Rest, 
1996: 223).  Yaptıkları işte genellikle 
uzman olan işçiler, iş uygulamaları ve 
süreçleri ile ilgili sorunlar hakkında 
ilk elden bilgiye sahip oldukları gibi 
sağlıklı ve güvenli işyerleri için etkili 
ve yaratıcı çözümler sunabilirler (EU 
OSHA, 2012a: 7). Bu nedenle işçiler 
işçi sağlığı alanında bir çeşit bilgi kay-
nağıdır. Ayrıca, işyerindeki kaza, ölüm 
ve yaralanmalarla hastalık oranlarını 
azaltmak için yalnızca işçi sağlığı mev-
zuatının düzenlemelerine ve yaptı-
rımlarına güvenilemez. Rest’in (1996: 
223) işaret ettiği gibi gerçek azaltma 
potansiyeli işyerinde, (fabrika, ofis, 
atölye) çalışanlardadır. 

İşçi Katılımı Nedir? Etkili Bir 
Araç Mıdır? 
İşçi sağlığı alanında işçi katılımı en 

yalın şekli ile, “işçi sağlığı iş güvenliği uygu-
lamalarından doğrudan yarar sağlayacak olan 
işçinin, kendi haklarını koruyabilmesi; bunun 
için gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak 
üzere ‘etkin’ olabilmesi ve ısrarlı ‘hak arama’ 
çabalarından zarar görmemesinin sağlanma-
sı” olarak tanımlanabilir (Fişek, 2014: 
7). Bu kapsamda etkili bir işçi katılı-
mının dört önkoşulundan bahsedil-
mektedir (Rest, 1996: 223-224): İşçiye 
çalışma ortamındaki tehlikelere ilişkin 
anlamlı ve erişilebilir bilgilerin sağlan-
ması anlamında bilgilendirme; işçi-
nin ihtiyaç duyduğu mesleki bilgilerin 
kazandırılması kapsamında eğitim; 
tehlikeli işi reddetme, fabrika müfettişi 
gibi davranma, yakın tehlikelere karşı 
harekete geçme ve güvenliği artırmak 
için önerilerde bulunma gibi “eylem 
hakkını” ifade eden yetki ile  işyerin-
deki güç asimetrisine emek lehine mü-
dahale anlamında destek. 
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İşçi katılımı sorunu bu çerçeve-
de ele alındığında, işçilerin işyerinde 
uygulanacak yeni bir politika ya da 
üretim sürecindeki değişiklikler gibi 
konularda yalnızca bilgilendirilmeleri 
işçi katılımı olarak görülemez. Gerçek 
bir katılım ancak işçilerin sağlık ve gü-
venlikleri üzerinde doğrudan ve/veya 
dolaylı etkileri olan istihdam ve işyeri 
sorunlarına ilişkin geniş bir yelpazede 
söz sahibi olmasıyla mümkündür.  

Türkiye’de İşçi Sağlığı 
Alanında İşçi Katılımı
Türkiye’de işçi sağlığı iş güvenliği 

uygulamalarının ana çerçevesini çi-
zen 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güven-
liği Yasası, işyerlerinde iş kazalarının 
ve meslek hastalıklarının azaltılması, 
çalışanlara sağlıklı bir çalışma ortamı 
sunulması amacıyla risklerin tespit 
edilmesi, koruma önlemlerinin be-
lirlenmesi gibi konularda yetersiz de 
olsa işçilere danışılması, işçilerin bilgi-
lendirilmesi ve karar süreçlerine dahil 
edilmesini amaçlayan çeşitli mekaniz-
malara yer vermiştir. Çalışanların bil-
gilendirilmesi (m.16), eğitimi (m.17), 
görüşlerinin alınması ve katılımlarının 
sağlanması (m.18), çalışan temsilcisi 
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İşyerinde sağlık ve 
güvenliği tehdit eden 
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politikalarının belirlenmesi 
sürecine, önlemlerin 
yaşama geçirilmesine ve 
denetlenmesine katılım 
işçiler açısından yaşamsal 
önemdedir.  Çünkü 
işyerinde ölüm, yaralanma, 
sakatlık ya da hastalığa 
yol açan tehlikelere 
doğrudan maruz kalan 
işçilerdir.

(m.20) ve iş sağlığı güvenliği kurulu 
(m.22) yasada yer verilen katılmalı 
mekanizmaların başlıcalarıdır. 

6331 sayılı Yasa özellikle çalışan 
temsilcisi ve iş sağlığı güvenliği ku-
rulları ile “yönetime katılma ve işyerinde 
demokratik katılımcılık konusunda utangaç-
ça” bir adım atmıştır (Özveri, 2015: 
96-97). Bu yönüyle yasa işçi katılımına 
ilişkin hükümlere yer vererek işçile-
rin sürece katılımını önemsiyor gö-
rünmektedir (Fişek, 2014: 7). Ancak 
katılımın sağlanmasının önkoşulları-
nı yerine getirmediği için mevzuatla 
uygulama arasında büyük farklılıklar 
vardır.  Prof. Dr. Gürhan Fişek (2014),  
bu farklılığın ILO ve AB normlarına 
uygun olarak hazırlandığı söylenen 
6331 sayılı yasa ile Avrupa Birliği’nin 
89/391 sayılı Çerçeve Direktifi’nin 
söylemleri arasındaki eksen farkın-
dan kaynaklandığını belirtmektedir. 
Buna göre, AB’nin 89/391 sayılı Çer-
çeve Direktifi incelendiğinde sorunun 
çözümü “işçi katılımı” mekanizma-
sına dayandığı halde 6331 sayılı yasa 
sorunun çözümü için “işyeri hekimi ve 
işgüvenliği uzmanı bulundurulması” 
mekanizmasına dayanmaktadır; ki bu 
işçi katılımını ikinci plana itmektedir. 

Bireysel Katılım: İşyeri 
Hiyerarşisinin Sınırlarında 
Katılım
Esasında sorun bir yönüyle de işçi 

katılımının biçimi ile ilgilidir. İşçi sağ-
lığı alanında işçi katılımını değerlen-
dirirken iki ayrımın yapılması gerekir 
(Walters ve Nichols, 2007: 11). Birin-
cisi, işverenlerin/yöneticilerin işçilerle 
bireysel olarak mı ilişki kurduklarını, 
yoksa bunu kolektif  temsilcileri aracılı-
ğıyla mı yaptıklarıdır. İkincisi ise işçile-
rin sağlık ve güvenlik yönetimi uygula-
malarıyla ilgili bilgilerin pasif  alıcıları 
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mı oldukları yoksa bu tür bir çalışma-
nın sonuçlarının yönünü etkileme ola-
nağına sahip mi olmadıklarıdır. 

İşçilerin işçi sağlığı alanındaki ka-
tılımı iki biçimde gerçekleşir  (Walters 
ve Nichols, 2007: 11-13): doğrudan 
katılım ve temsili katılım. Doğrudan 
katılım olarak da ifade edilen bireysel 
katılım, işçilerin kolektif  temsilcileri 
yerine işçi sağlığı ile ilgili konularda 
işverenler, amirler  ve yöneticilerle bi-
reysel olarak ilişkiye girdiği formel dü-
zenlemeleri ifade eder. Bu tür bir ka-
tılım çoğunlukla işyerindeki hiyerarşik 
kontrollerin sınırları içerisinde kalır. 
Etkili olması işçinin işgücü piyasasın-
daki ve emek sürecindeki pozisyonu-
nun gücüne olduğu kadar sendikal 
örgütlenmelerin kapsamına bağlıdır. 
Özellikle sendikasız örgütsüz işçiler 
için bu katılımın etkili sonuçlar yarat-
maktan uzak olduğu görülmektedir 
(Walters ve Nichols, 2007: 11-13).

Doğrudan (bireysel) katılımın ak-
sine temsili işçi katılımında (kolektif  
temsil) işçilerin sağlık ve güvenlikle il-
gili çıkarlarının kolektif  temsili söz ko-
nusudur. İşçilerin işverenler, amirler ve 
yöneticilerle işçi temsilcileri aracılığıy-
la ilişki kurduğu düzenlemeleri ifade 
etmektedir. Bu temsil yasal düzenle-
melerle ya da gönüllü yollara gerçek-
leşebilir. Etkili işçi temsili için bir dizi 
asgari yasal haklar sağlanmaktadır. 
Bunlar arasında çalışanların kendi 
temsilcilerini seçebilmesi, temsilcilerin 
ayrımcılığa ve farklı muameleye karşı 
korunması, temsilcinin temsilcilik iş-
levini yerine getirebilmesi için ücretli 
izin vb. haklar yer alır. Esasında temsili 
işçi katılımının işleyişine ilişkin iki farklı 
yaklaşımın olduğunu söylemek müm-
kündür. Buna göre birinci yaklaşım 
işçilerin işyerinde ve işyeri dışında ör-
gütlü emek tarafından temsil edilmesi 

Türkiye’de işçi sağlığı 

alanında işçi katılımı 

olgusunu ele aldığımızda 

6331 sayılı yasanın işçi 

katılımını esas olarak 

doğrudan bireysel katılım 

formunda örgütlediği, 

işçi temsilciliği ya da 

iş sağlığı güvenliği gibi 

kolektif temsil araçlarının 

mümkün olduğu ölçüde 

sınırlandırıldığı ya 

da kolektif temsiliyet 

nosyonundan koparıldığı 

söylenebilir.

düşüncesini esas alırken, ikinci yakla-
şım işçi temsilcilerinin yöneticilerle bir 
işbirliği diyaloğuna katılmak için var 
olduğunu kabul eder (Walters ve Ni-
chols, 2007: 13-14). Bu iki yaklaşımın 
temsili işçi katılımına ilişkin pratikleri-
nin de farklı olması kaçınılmazdır. 

Türkiye’de İşçi Katılımı: 
Kolektif Temsilin 
Sınırlandırılması
Türkiye’de işçi sağlığı alanında 

işçi katılımı olgusunu ele aldığımız-
da 6331 sayılı yasanın işçi katılımını 
esas olarak doğrudan bireysel katılım 
formunda örgütlediği, işçi temsilciliği 
ya da iş sağlığı güvenliği gibi kolektif  
temsil araçlarının mümkün olduğu 
ölçüde sınırlandırıldığı ya da kolektif  
temsiliyet nosyonundan koparıldığı 
söylenebilir. Bu en açık şekilde iş sağlı-
ğı güvenliği kurullarında görünür hale 
gelmektedir. Yasa gereği iş sağlığı gü-
venliği kurulları yalnızca 50’den fazla 
işçi çalıştıran işyerlerinde kurulabil-
mektedir. Oysa bu işyerleri 2019 yılı 
SGK verilerine göre, toplam kayıtlı 
işyerlerinin yalnızca %1’ine denk gel-
mektedir. Yani işyerlerinin %99’unda 
bu kurulların oluşturulması olanağı 
yoktur. 
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Mevzuata göre çalışan 

temsilcisi; iş sağlığı 

ve güvenliği ile ilgili 

çalışmalara katılma, 

çalışmaları izleme, 

tehlike kaynağının yok 

edilmesi veya tehlikeden 

kaynaklanan riskin 

azaltılması için tedbir 

alınmasını isteme, 

tekliflerde bulunma 

ve benzeri konularda 

çalışanları temsil etmeye 

yetkilidir. 

6331 sayılı yasanın kolektif  işçi 
katılımına olanak sağlayan en önemli 
ve en geniş kapsamlı katılımlı yönetim 
mekanizması işçi temsilciliği uygula-
masıdır. İşçi temsilciliği tüm katılım 
mekanizmasının odağında yer aldığı 
için oldukça önemli bir işlevi vardır 
(Fişek, 2014). İşçilerin bilgilendiril-
mesi, yönlendirilmesi ve eğitilmesi 
konusunda da söz sahibidir. Ama işçi 
temsilci ya da temsilcilerinin seçimi, 
oylama ile olabildiği gibi, atama ile de 
olabilmektedir. Bu durum işçi temsil-
ciliğinin en kırılgan noktasını oluştur-
maktadır. Çünkü uygulamada atama 
esas, seçim istisna olarak gerçekleştiril-
mektedir. İşçi temsilcisinin işveren ta-
rafından atanması, temsilcinin bağım-
sızlığına gölge düşürmektedir (Fişek, 
2014), temsilciyi işveren karşısında 
zayıf  kılmakta, işçileri temsil kapasi-
tesini sınırlandırmaktadır. Ayrıca ata-
nan temsilcinin işçilere etkili yollarla 
duyurulmaması, işçi temsilciliğini ka-
ğıt üzerinde kalmasına yol açmaktadır. 
Tüm bunlar, işçi temsilcisini işyerinde-
ki işçilerin kolektif  temsilcisi olmaktan 
uzaklaştırmaktadır. 

Diğer taraftan 6331 sayılı yasada 
işçi temsilcilerinin görev ve yetkileri 
incelendiğinde işçilerin sağlık ve gü-

venlik yönetimi uygulamasıyla ilgili 
bilgilerin pasif  alıcıları konumuna 
itildiği görülmektedir. Mevzuata göre 
çalışan temsilcisi; iş sağlığı ve güven-
liği ile ilgili çalışmalara katılma, çalış-
maları izleme, tehlike kaynağının yok 
edilmesi veya tehlikeden kaynaklanan 
riskin azaltılması için tedbir alınmasını 
isteme, tekliflerde bulunma ve benze-
ri konularda çalışanları temsil etmeye 
yetkilidir. Temsilcinin yetkileri katılma, 
izleme, isteme ve teklif  etme ile sınırlandı-
rılmış, uygulama ve denetleme, yaptırım gibi 
araçlarla sonuçlarının yönünü etkile-
me olanağından yoksun bırakılmıştır. 
Kısaca Türkiye’de hem mevzuat hem 
de uygulamada özellikle işçi sağlığı 
ve güvenliği ile ilgili konularda işçile-
rin katılımının sağlandığını söylemek 
mümkün değildir. 

Sonuç olarak emek süreçlerine iş-
çilerin müdahil edilmemesi başta işçi 
sağlığı ve güvenliği olmak üzere işçileri 
ilgilendiren tüm önlem ve uygulama-
ları anlamsız ve etkisiz kılmaktadır. 
Burada kuşku yok ki en büyük görev 
işçilerin kolektif  gücü olan sendikalara 
düşmektedir.
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Emek yüzyıllardır insanlığın en 
yüce değerlerinden biridir ve insanı 
insan yapan süreçtir. İnsan varlığını 
korumak, geçimini sağlamak ve haya-
tını sürdürebilmek için, emeğini be-
deni ve zihniyle harmanlayıp ortaya 
koyar. Her medeniyetin oluşmasında 
büyük toplumların, milletlerin, nesil-
lerin emeği çok büyüktür. Emek ve 
müzik arasında da coğrafyadan coğ-
rafya ’ya farklılıklar gösteren önemli 
bir bağ vardır. Sanat ve sanatçı yüz-
yıllardan bu yana toplumsal değişim 
üzerinde önemli bir rol oynamıştır. 
Sanat bir yönüyle toplumsal yaşamı 
ve sorunlarını yansıtırken, bir taraftan 
da toplumsal farkındalığa ayna tut-
muştur.

Müzik tarihine baktığımızda bu-
nun en önemli göstergesi, zenci kö-
kenli müzik ve uzanımlarıdır. Geçti-
ğimiz yüzyıllarda tarlalarda çalışan 
zenci kölelerin çalışırken seslendirdik-

leri eşitsizliğe, adaletsizliğe, ırkçılığa 
karşı olan çığlıklarını yansıtan ezgiler 
zamanla gelişerek Blues’tan, Caz’a a 
önemli bir müzik yelpazesini oluştur-
muştur. Bu şarkılar siyasi hareketin 
bir mücadele aracı olup, her ortamda 
kilisede, işyerlerinde, okullarda, ha-
pishanelerde, sokaklarda seslendirilir 
olmuştur. 

Blues 17.yüzyılın sonlarında köle 
olarak kullanılan Afrikalıların acıla-
rını, hüzünlerini ifade etmek için kul-
landığı bir müzik türü olarak ortaya 
çıkmıştır. Bu müzik türünün ismi Af-
rika’nın yerel kültürlerinde acı, yas ve 
hüznün ifadesi olan çivit renginden 
gelmektedir. En alt tabakadaki in-
sanların dayanışma şarkılarıdır. Blues 
hüzündür, Blues’un ritmi hüznün rit-
midir. Köleleştirilen emeğin müziği-
dir. Caz (Jazz), Rock & Roll, Rock, Funk, 
Soul, R&B, Rap, Hip Hop hepsinin kö-
keninde Blues vardır.

Gülin EREN SAYGIN

Toplumsal Direnişin 
Müzikte Yankılanışı
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Afrikalıların klasik müzik enstrü-
manlarıyla tanışmalarından sonra his 
müziği olarak adlandırılan Caz ortaya 
çıkar ve 1930’lu yılların başında ilk 
olarak Amerika olmak üzere dünya 
genelinde Caz çağı yaşanır. Caz isyan-
dır, karşı çıkıştır. Leonard Bernstein’in 
“Sokağın sesi olan müzik türüdür” derken, 
Thomas Lauderdale’nin, “Caz ve blues 
gibi kökleri olan müziklerin de orijinalin-
de isyan müzikleri olduğunu biliyorsunuz. 
Latin Amerika ülkelerinden, Afrika’ya 
kadar muhalif  müziklerin zenginliği popü-
ler müzikle kıyaslanamaz bile” sözleriyle 
değerlendirip, müziğin temelinde “is-
yan ve meydan okumanın bulunduğu” asla 
unutulmamalıdır. Jean-Paul Sartre’ı 
derinden etkilemiş müzik türü olarak, 
bir tutkudur caz, bir yaşam stilidir. 
Alman Marksist felsefeci aynı zaman-
da bir müzikolog da olan Theodor 
Adorno, “Caz müziği, belli bir yavan ritim 
üzerinde gidip gelinerek ama sözde doğaçla-
ma yapıldığı için özgürlük hissi veren bir al-
datmacadır. Minik melodi oyunlarıyla aynı 
parçayı yüz kez dinleriz ama fark etmeyiz… 
…Zencilerin köleliğe başkaldırışından çok, 
olsa olsa yarı üzgün yarı sızlanmacı boyun 
eğişidir” der. Bu nedenle Adorno, cazı 
savaş sonrasında büyük burjuvazinin 
tüketim müziği olarak tanımlar. 

1960’larla birlikte, “bir müzik türü 
olan, sonradan geliştikçe kitlesel so-
runları da içine alıp, zamanla “kişisel 
isyan” biçimine dönüşmüş bir yaşam 
felsefesi olarak da görülen rock müzik 
ortaya çıkar. Rock müziğin en önemli 
farklarından biri devrimci ruhudur. 
Siyah ve beyaz halklar arasında bir 
köprü vazifesi görüyordur.1960’lara 
gelindiğinde Bob Dylan yaptığı müzik 
ile daha eşit, savaşların olmadığı, sevgi 
dolu bir dünya mesajını folk rock müzi-
ğiyle vermiştir ve bu dönem müziği ile 
Beatles gibi birçok grubu etkilemeyi 

başarmıştır. Özgürlük ve savaş karşıtı, 
barış isteyen çiçek çocuklar, kendin-
den sonraki yıllara unutulmayan izler 
ve ölümsüz melodiler bırakan efsane 
gruplar hep bu dönemde var olmuş-
tur. Beatles bugünlere ilham olmakla 
kalmamış, müziğin evrenselliği bağla-
mında şarkılarında bütün dünya için 
sadece sevgi ve barışı barındırıp, müt-
hiş bir derinlik yakalamıştır. 

Beatles grubunun unutulmaz üye-
lerinden John Lennon’ın Beatles’tan 
sonra çıkardığı ilk solo albümünde yer 
alan,1970 tarihli “Working Class Hero” 
(İşçi Sınıfı Kahramanı), hayatın her 
alanında işçi sınıfının nasıl ezildiği-
ni anlatan tanınmış bir şarkıdır. John 
Lennon’ın 1971 tarihli “Imagine” şarkı-
sı tüm zamanların en iyi şarkıları ara-
sında yerini almıştır. Şarkıda Lennon 
kendi ütopya görüşünü hayal etme-
mizi ister: Orada ülke yoktur, din yok-
tur, mülk yoktur ve uğruna öldürecek 
ya da ölecek herhangi bir şey yoktur. 
Orada sadece barış içinde yaşayan ve 
tüm dünyayı paylaşan insanlar vardır.

Müzik bu hareketin kendini an-
latmasında ve mücadelesinde çok et-
kili olmuştur. Klasik müzikte ise barış 
savunuşu ve savaş karşıtlığı temaları 
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üzerine bestelenmiş önemli eserler 
bulunmakla birlikte, bunların sayısı 
oldukça azdır. Klasik müzikte sosyal 
haklar temalı eserler daha da azdır. 
Bunun nedeni bu müziğin burjuva-
zi ve aristokrasi ile bağlantılı olması, 
gelişmesi ve günümüzde daha çok 
orta-üst gelir gruplarıyla ilişkili olması 
başta gelmektedir. Klasik müzikte sos-
yal hak temalarını daha çok, sosyalist 
ülkelerde yaşayan besteciler ve batı 
ülkelerinde yaşayan sosyalist gerçek-
çilik akımını benimsemiş bestecilerin 
eserlerinde görüyoruz.

Savaşa Ağıt

Büyük İngiliz besteci Benjamin 
Britten’in 1962 tarihli anıtsal eseri 
“The War Requiem” (Savaşa Ağıt) klasik 
müzik eserleri içinde savaşa karşı atı-
lan en büyük çığlık olmuştur. Polon-
yalı besteci Krzysztof  Penderecki’nin 
Hiroşima kurbanları için bestelediği 
“Threnody for the Victims of  Hiroshima” 
(Hiroşima Kurbanları İçin Ağıt) da 
bu eserlerden biridir. Büyük Rus bes-
teci Dimitri Şostakoviç, İkinci Dünya 
Savaşı’nda Alman orduları tarafından 
yaklaşık üç yıl kuşatma altında tutulan 
Leningrad’da ,7 numaralı Leningrad 
senfonisini bestelemiş, 1942 yılında 
kuşatma altındaki kentte çok zor ko-
şullar altında seslendirilen eser, umu-
dun ve direnişin simgesi haline gelmiş 

ve tüm dünyada da büyük yankılar 
uyandırmıştı.

Bizet

Carmen Operası

Opera dünyasında da işçi sınıfının 
yaşamından kesitler sunan birçok eser 
vardır. “Verismo”, yani gerçekçilik akı-
mıyla işçi sınıfının ve yoksul insanların 
hayatları sahneye taşınmıştı. George 
Bizet’in meşhur “Carmen” operasında, 
sahnede tütün fabrikasında çalışan iş-
çileri, çingeneleri, yoksulları görürüz. 
Pietro Mascagni’nin “Cavalleria Rus-
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ticana” ile Ruggero Leoncavallo’nun 
“Pagliacci” operalarında işçiler, köy-
lüler kısaca emekçiler vardır. 

Puccini 

Giacomo Puccini’nin “La Boheme” 
operasında Paris’teki yoksul bir apart-
manda yaşayan terzi Mimi ile ressam 
Rodolfo’nun aşkını, “Tosca” operasın-
da ise acımasız polis şefi Scarpia’yı 
öldüren bir şarkıcının hazin sonunu 
görürüz. Artık opera sahnesi sadece 
zengin ve gösterişli hayatları değil, 
emekçi ve yoksul insanları da anlatır 
olmuştur. 

Coğrafyamıza döndüğümüzde 
emekçiler ve işçilere yönelik çok sayı-
da eser verilmiştir. Timur Selçuk’un 
seslendirdiği “1 Mayıs Marşı”, Cem 

MÜZİK

Karaca’nın maden işçileri hakkın-
da “Maden Ocağının Dibinde” şarkısı, 
Alpay’ın seslendirdiği “Fabrika Kızı” 
parçası, Kardeş türkülerin ve Grup 
Yorum’un seslendirdiği parçalar mü-
ziğin coğrafyamızdaki emekçilere ve 
işçilere kayıtsız kalmadığını gösteren 
en önemli örneklerdir. 

Sonuç olarak, sanatın yüzyıllar-
dır insanlar üzerindeki farkındalık 
yaratıcı, bilinçlendirici, öğretici gücü 
göz ardı edilemez. Bu bağlamda da 
yıllardır emekçi ve yoksul kesimlerin 
sorunları başta olmak üzere, toplum-
sal sorunlara sanatla ve sanat eserle-
riyle insanların daha çok dikkatleri 
çekilmiş, büyük bir farkındalık oluş-
masına katkı sağlanmıştır. İnsanlığın 
ve emeğin sömürülmediği, barışın ve 
kardeşliğin ön planda olduğu, sanatın 
ve sanatçının daha çok saygı gördüğü, 
güzel bir dünyada yaşamak ve gelecek 
nesillere daha güzel eserler bırakabil-
mek dileğiyle…
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Satranç bir OYUN ve aynı zaman-
da bir SPORdur; çünkü çocukların en 
çok sevdiği şey oyun, gençlerin ise spor. 
Yani ikisi bir arada. Bizim de, eğitimci-
ler olarak bunu öğrencilerimize en iyi 
şekilde anlatmamız ve inandırmamız 
gerekiyor. Ama neden?

Sporu neden yapıyoruz? Beden 
sağlığımızı korumak için. Peki akıl 
sağlığımız bozuksa beden sağlığımız 
iyi olmuş neye yarar! O zaman önce-
likle akıl sağlığımızı korumamız gere-
kir. Ben de öğrencilerime bu sebepten 
satrancı AKIL sağlığımızı koruyan 
bir SPOR, ZEKAmızı geliştiren bir 
OYUN olarak tanımlıyorum.

Biz ebeveynler olarak çocuklarımı-
zın ve gençlerimizin zihinsel, duygusal 
ve bedensel olarak gelişmesini bekle-
riz. Çünkü bu yöndeki gelişimler ço-

cuk ve gençlerin sosyal olmalarını sağ-
lar ve bakış açılarını geliştirir ki, bakış 
açıları ne kadar gelişirse o kadar doğru 
kararlar verirler.

Yaşamımızla satranç arasında doğ-
rudan bir benzerlik vardır. Hayatımı-
zın her evresi bir SATRANÇ oyunu 
gibidir. Düşünmek, karar almak, ka-
rarı doğru uygulamak ve sonuçlarına 
katlanmak… Zaten bütün ömrümüz 
bu değil midir?

Satranç bize zamanı doğru kullan-
mayı, rakibe saygılı olmayı, sakin kal-
mayı ve sabırlı olmayı öğretir; bunları 
uygulayamayan birey hem satrançta 
hem de hayatta kaybetmeye mahküm-
dur.

Satrançta düşünmeden karar ala-
mayız, hayatta da düşünmeden aldı-
ğımız kararların sonucu da çoğunlukla 

SATRANÇ

Satranç ve Satrancın 
Çocuk ve Genç 
Gelişimine Etkileri

Kadir ŞİŞMAN

Satranç Öğretmeni, Antrenörü ve Hakemi
Akıl ve Zeka Oyunları Öğretmeni

Öncelikle Satranç nedir? Hemen hemen birçoğumuzun bildiği şekilde 

32 Beyaz ve 32 Siyah kareden oluşan bir tahta üzerinde beyaz ve siyah 

oyuncuların sahip olduğu ve her bir tarafın 1 Şah 1 Vezir 2 Kale 2 At 

2 Fil ve 8 Piyondan oluşan toplam 16 taşla gerek taktik gerek bilgi ve 

gerekse fikir üreterek birbirlerine üstünlük kurarak, rakibin Şahını esir 

almaya yönelik MAT ile sonuçlanan bir savaş oyunu diye bilinir.
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olumsuz olmuştur.
 Satrançta Piyonları geri oyna-

tamayız hayatta da kırdığımız kalbi 
onarmamız mümkün değildir, zamanı 
geri getiremeyiz.

Satrançta planlama çok önemlidir, 
yaşamda da planlama yapmadan ulaş-
mak istediğimiz hedeflere varamayız.

Satrançta umudumuzu kaybetme-
memizi sağlayan Piyonun terfi ederek 
Vezire dönüşüp, oyunu yeniden kazan-
mak için bir ümit ışığı oluşturmasıdır. 
Bu nedenle hayatta da umudumuzu 
hiçbir zaman kaybetmemeliyiz.

Satranç centilmenlerin oyunudur; 
rakibe saygısızlığın affı yoktur, yaşamı-
mızda da insana, doğaya, canlıya saygı 
duymalıyız. Günümüzde bunun ceza-
sını çevre felaketleri ile çekiyoruz. 

Satranç her yaşın oyunudur, herkes 
herkesle oynayabilir; bazen 8 yaşında 
bir çocuk 78 yaşındaki dedesi ile rakip 

olabiliyor. Bu da çocuğa bir birey oldu-
ğu duygusunu aşılıyor.

Satranç tam bir kurallar oyunudur, 
yüzlerce kuraldan oluşan oyunda bazı 
durumlarda 2 kural hatasında bazı 
durumlarda 1 kural hatasında oyunu 
kaybederiz. Hayatta da kurallara uy-
mamak bazen büyük felaketler yaşa-
mımıza mal olabiliyor.

 Satranç çocukların liderlik vasıfla-
rını ortaya çıkarır. Birçok lider gibi bü-
yük liderimiz Mustafa Kemal Atatürk 
de iyi bir satranç oyuncusuydu. Ve bu 
da satranca gönül vermiş çocuklarımız 
için önemli bir örnek oluşturmaktadır.

Bir bilim adamının en önemli özel-
liği meraklı olmasıdır, satranç da me-
rak isteyen bir oyun ve Einstein’a göre 
aynı zamanda bir bilimdir. Satranç 
oynamak çocuklarımızın beyinlerini 
daha aktif  kullanmalarına, hatta in-
sanlığa yeni bilim insanlarının kazan-
dırılmasına etki edebilir. 

Peki gençlerimize nasıl katkısı olur? 
Bütün anlatıların üzerine kişiliğini bul-
maya başlamış gençlerimiz, artık daha 
özgüvenli olur. Bu özgüven, sorgula-
mayı ve mantık yoluyla analiz yapmayı 
kolaylaştırır, mantıksal bir analiz em-
pati yapmamızı sağlar. Empatiyi doğru 
yapan genç beyin arkadaşlığın önemini 
anlar güven duymaya başlar; artık çev-
resine ve arkadaşlarına güvenmiş genç, 
psikolojisini de yönetmeyi becerir ve 
motivasyonunu en üst düzeye çıkarır. 
Bu motivasyon satrancın varyasyonla-
rı ile birleşerek hayatın basamaklarını 
kolayca çıkmasına yardımcı olur.

Bunun olması imkansız değildir; 
yeter ki satranç oynamayı ve öğrenme-
yi isteyelim, gerisi kendiliğinden gele-
cektir. Son zamanlarda çok popüler bir 
dizi var: Quenn’s Gambit. 6 bölümden 
oluşan bu diziyi izlemenizi tavsiye ede-
rim. O zaman sizlere anlatmak istedik-
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lerimi daha iyi anlayacaksınız.
Bütün bu bilgilerin ışığında biz sat-

ranç öğretmenlerine büyük görevler 
düşüyor. Öncelikle satrancın felsefesini 
öğrencilerimize ince ince aşılamamız 
gerekiyor; bunun için de önce bunu 
başarabileceklerine inandırmamız ge-
rekmektedir. Ben öğrencilerime daha 
ilk derslerimde satranç kursuna ka-
tılmaya karar vererek zaten bunu ba-
şardıklarını ifade ediyorum. Katılmak 
istemeyenlerin zaten daha en başta 
bunu yapamayacaklarına inandıkları-
nı, cesaretlerinin olmadığını, satranç 
öğrencilerinin ise seçilmiş olduklarını 
farklı olduklarını anlatarak kendilerine 
olan özgüvenlerini en üst seviyeye çı-
karmaya çalışıyorum. Bundan sonrası 
zaten çocukların yaratıcılığı ile kendi-
liğinden geliyor.

Satranç kurallar oyunudur ve her 
kural yönergelerde açık açık yazılıdır. 
Fakat satrancı güzel yapan yazılı olma-
yan ve fakat olmazsa olmaz olmayan 
bazı kurallar vardır ki, biz bunlara “Al-
tın Öğütler” diyoruz

Bu kurallar yüzyıllar içinde sürege-
len oyunlarla tecrübelerle elde edilmiş 
ve nesilden nesile aktarılarak anlayış ve 
taktik oluşturmaya, rahat oynamaya, 
strateji yaratmaya yardımcı olmuştur. 
Peki nedir bu yazılı olmayan kurallar 
veya “Altın Öğütler”? 

1. Yaptığınız her hamlenin bir amacı 
olsun. Çünkü zaman çok kıymetli-
dir.

2. Rakibin her hamlesinin amacını 
anlamaya çalışın. Oynadığı taşın 
gidebileceği yerlere bakın. 

3. Girişken ve atak, ama amaçlı oyna-
yın. Gereksiz değiş tokuştan kaçı-
nın.

4. Rakibin stilini biliyorsanız, bundan 
yararlanın. Fakat sonunda, konu-

SATRANÇ

ma göre oynayın, rakibe göre değil. 
5. Rakibin hamlelerini göz ardı etme-

yin. Çünkü rakip de en az sizin ka-
dar kazanmayı isteyecektir.

6. Gereksiz yere Şah çekmeyin. Anla-
mı varsa Şah çekin. 

7. Rakibin bütün tehditlerine yanıt 
bulun. Bunu yaparken kendi ko-
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numunuzu geliştirin ve/veya karşı 
tehdit yapın.

8. İnisiyatifi almaya çalışın. Zaten 
varsa, onu koruyun. Yoksa ele ge-
çirmeye çalışın. 

9. Değiş-tokuşlarda, en azından ver-
diğiniz kadar alın. 

10. Değiş-tokuşlarda, en değersiz taş-

la almaya başlayın, tabi başka bir 
taşla almak için geçerli bir neden 
yoksa. 

11. Kayıplarınızı en aza indirin. Taş 
kaybediyorsanız, mümkün oldu-
ğunca az kaybetmeye çalışın. 

12. Taş kaybediyorsanız, karşılığında 
olabildiğince çok almaya çalışın. 

13. Hata yaparsanız, savaşmaktan vaz-
geçmeyin. Rakip avantaj elde ettik-
ten sonra gevşeyip, sizin kurtulma-
nıza yol açabilir. 

14. Kayıp durumda değilseniz, hiç-
bir zaman, rakip sizin tehdidinizi 
görmeyecek diye, riskli bir hamle 
yapmayın. Kayıp durumdaysanız 
zaten kaybedecek bir şey kalmadığı 
için bunu yapabilirsiniz. 

15. Kendi analiz gücünüze güvenin. 
Rakibin hamlesinin amacını göre-
mediyseniz, bir amaç taşımadığını 
varsayın. 

16. Geçerli bir nedeni yoksa feda etme-
yin. 

17. Eğer rakibin fedasını kabul etmek 
veya etmemek arasında bir karar 
veremiyorsanız, kabul edin. 

18. Çok taşla hücum edin. Sadece 1 - 2 
taşla hücum etmeyin. 

19. Rakibin çifte tehditlerine dikkat 
edin. Bunun için, korunmasız taş-
larınızın ve zayıflıklarınızın neler 
olduğunu saptayın. 

20. Merkez için oynayın: onu koruyun, 
kontrol edin, ele geçirin, etkileyin. 

21. Merkezi piyonlarla ele geçirmek 
için savaşın.

22. Dikkatsiz piyon hamleleri yapma-
yın. Açılışta mümkün olduğunca az 
piyon hamlesi yaparak gelişiminizi 
tamamlayın. 

23. Mantıklı olmak koşuluyla, merkez 
piyonlarını 2 sürün. 

24. Açılışta, mümkün olduğunca, sa-
dece merkez piyonlarını oynayın. 



Haziran 202180

Tabi açılışın temelinde diğer piyon-
ları oynamak yoksa. 

25. Fillerinizi, merkez piyonlarını tek 
sürerek önlerini kapatmadan önce 
geliştirmeye çalışın. 

26. Taşlarınızı, özellikle de atlarınızı, 
olabildiğince çabuk, merkeze doğ-
ru geliştirin. 

27. Amaçlı bir şekilde gelişin; sadece 
geliştirmiş olmak için bir taşı oyna-
mayın. 

28. Zaman (veya hamle) kaybetme-
yin. Her hamlede yeni bir taş ge-
liştirmeye çalışın. Açılışta, geçerli 
bir nedenin yoksa, aynı taşı 2 veya 
daha fazla kere oynamayın. 

29. Gelişimde, tehditler de yapma-
ya çalışın. Fakat gereksiz tehditler 
yapmayın. 

30. Öncelikle atları ve filleri geliştirin. 
Şah kanadındaki taşları, Vezir ka-
nadındakilerden daha önce gelişti-
rin, ve atları fillerden önce gelişti-
rin.

31. Değiş-tokuşlarda da gelişmeye çalı-
şın.

32. Gelişim avantajınız varsa, bunu 
değerlendirmek için hücum edin. 
Hücum etmezseniz, karşı taraf  ge-
lişimini tamamladığında avantajı-
nız kalmaz. 

33. Eğer açılışın gereği değilse, veziri-
nizi çok erken çıkmayın. 

34. Taşlarınıza olabildiğince alan ya-
ratmaya çalışın. 

35. Açık hatları ele geçirin. 
36. Kalelerinizi açık hatlara gelin, veya 

açılacak olan hatlara gelin. 
37. Erken rok yapın 
38. Rakibin rok yapmasına engel ol-

maya çalışın. Onu merkezde kal-
maya mahkum edin, özellikle açık 
oyunlarda. 

39. Rakiplerinizin taşlarını açmaza 
alın. Kendi taşlarınızın açmaza gir-

SATRANÇ

memesine çalışın. Açmaza alınmış-
sanız, en kısa zamanda, açmazdan 
kurtulmaya çalışın.

40. Açmaza aldığınız taşları, eğer ya-
rarlı bir amacınız yoksa almayın. 
Mümkünse, onlara başka taşlarla 
da, özellikle piyonlarla, hücum et-
meye çalışın. 

41. Rok yaptıktan sonra, zorunlu ol-
madıkça, şahın önündeki piyonları 
oynamayın. 

42. Rakip şaha hücum etmek için, et-
rafındaki karelerden birini seçin. 

43. Rakibin, sizin bir renkte hareket 
eden filinizle aynı renkte fili yoksa, 
bu filinin hücum edebileceği kare-
ler seçin. 

44. Özellikle karşıtsız filinin rengindeki 
karelerde taktik olanaklar araştırın.

45. Hücum eden taşlarınızı, diğer taş-
larınızla hücumda destekleyin. 
Örneğin kalelerinizi ve gerekirse 
vezirinizi de arka arkaya getirerek 
hücumu destekleyin.

46. Taktik fırsatlar başka türlü gerek-
tirmiyorsa, arka arkaya dizilimde 
en önde en değersiz taşınız olsun. 

47. Hamlelerinizin etkinliğini artırın. 
Esnek ve çok amaçlı hamleler yapın. 
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48. Bir hatta kontrolünüzü artırmak 
için, kalelerinizi çiftleyin, gerekirse 
vezirinizi de o hatta getirin. 

49. Açık mı, kapalı mı bir oyun oldu-
ğunu irdeleyin ve ona göre oyna-
yın.

50. Açık oyunlarda fillerinizi koruyun 
(atlarınızı değiştirin), kapalı oyun-
larda atlarınızı koruyun (fillerinizi 
değiştirin). 

51. Fillerinizi etkin hale getirmek için, 
piyonlarınızı öbür renkteki karelere 
getirin. 

52. Zayıflıklarınız, rakibin etkin filinin 
ters renkteki karelerde olsun. 

53. Materyal olarak öndeyseniz, veya 
hücuma uğruyorsanız, taşları de-
ğiş-tokuşla azaltın. Materyal olarak 
gerideyseniz veya hücum yapıyor-
sanız, değiş-tokuşlardan kaçının. 

54. Bir plan yapın, onu uygulayın ve 
planınıza sadık kalın. Planınızı sa-
dece gerekiyorsa değiştirin. 

55. Alan avantajı elde etmek için, ge-
nellikle zamandan fedakarlık etme-
niz gerekir.

56. Sıkışık durumdaysanız, değiş-to-
kuşlarla rahatlamaya çalışın. 

57. Kötü (etkin olmayan) taşlarınızı, 

rakibin etkin taşları ile değiş-tokuş 
yapın. 

58. Eğer konumun özellikleri belirsiz-
se, planınızı gizleyin (açığa vuran 
hamleleri sonraya saklayın). Planı-
nızı açığa vurmayan hamleler ya-
pın. 

59. Alan kazanmak veya hat açmak 
için, piyonlarını ilerletin. 

60. Eğer merkez bloke ise, rok atmakta 
acele etmeyin. Hangi kanada rok 
atacağınıza, rakibin planını anlayıp 
öyle karar verin. 

61. Eğer gelişimde geriyseniz, oyunu 
(özellikle merkezi) kapalı tutun. 

62. Küçük avantajları biriktirin. Tek 
bir avantaj oyunu kazanmaya yet-
meyebilir. Ama birkaç avantaj size 
oyunu kazandırır. 

63. Yedinci yatayı ele geçirmeye çalı-
şın, özellikle kalelerinizle. 

64. Analitik yöntemi kullanın. Ne ya-
pacağınızı bilmiyorsanız, önce ko-
numu değerlendirin, ve bu değer-
lendirmenizle ilgili uygun soruları 
sorun

Burada 64 madde yazdık ama oy-
nandıkça tecrübeler arttıkça bu sayı 
daha da artabilir. Evet unutmayın 
hiçbir maç oynanmadan kazanılmaz. 
Satranç eğitiminin aynı zamanda ço-
cuklarımızın ve gençlerimizin motor 
becerilerini geliştiren Akıl ve Zeka 
Oyunları ile tamamlanması gerekiyor. 
Birbirinden ayrılmaz olan Satranç ve 
Zeka Oyunları birbirinin tamamlayı-
cısıdır.

Eğer geleceğimizin güvencesi olan 
gençlerimiz insanlığa, vatanımıza, ai-
lemize faydalı birer bireyler olmasını 
istiyorsak, okul eğitimlerinin yanında 
bir vitamin gibi Satranç ve Akıl Zeka 
oyunlarından da mahrum etmememiz 
gerekiyor.
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Şebnem TAN:
Türkiye’den Avrupa’ya 
Bir Modelin Başarı 
Hikayesi

 › Sizi kısaca tanıyabilir miyiz?
Ankara doğumluyum, ablam Mi-

marlık Fakültesini  kazanınca Ankara 
dan İstanbul’ a taşındık, 1985 yılıydı. 
İlkokulu Ankara’da okuduk, sonra 
Beşiktaş Atatürk  Anadolu Lisesi’ne 
başladım. Sonra Mimar Sinan Üni-
versitesi İç Mimarlığı kazandım, sa-
natla hep ilgim olmuştu o  yüzden bu 
bölüme yöneldim. Daha 17 yaşında 
iken Avrupa Güzellik yarışmasında 
Avrupa 3’üncüsü oldum. Şimdi Gü-
ney Fransa’nın güneyinde Menton’da 
yaşıyorum.  Kısaca,  ŞEBNEM:  Eski 
manken, artist, ressam, ic mimar, em-
lakçı, yelkenci, anne, kardeş, Insan. 

“Gençlerin en çok takip ettiği konular nelerdir?” diye bir soru sorsak, “müzik ve moda” yanıtı bizi 

pek şaşırtmaz sanırız.  Biz de bu sayımızda moda ile ilgili bir söyleşi yapmak için Fransa’da yaşayan 

bir güzellik kraliçesi ile kısa bir söyleşi yaptık. Böylece gençemek okurlarıyla Şebnem TAN’ı bir araya 

getiriyoruz. 

 › Güzellik yarışmasına katılma 
süreciniz nasıl gelişti? Aldığı-
nız dereceler nelerdi?
Ablam Sibel TAN, Türkiye man-

kenlik kraliçesi olup, benim hem sa-
nat alanında hem de moda dünya-
sında idolüm olmuştur. Ablam ‘Miss 
Model Word’ Kraliçesi oldu.  Bir 
gün Nişantaşı’nda onunla beraber 
kuaföre gittim. Bu kuaför  Ali Yat-
kın’dı. Ablamın saçı yapılırken ben 
de köşede ablamı bekliyordum. Bu 
sırada Ali Bey şakayla karışık “Bu-
gün Bulvar gazetesinin açtığı Türki-
ye Güzellik Yarışması’nın başvuru-
ları için son gün, saat 5’te katılımlar 

SÖYLEŞİ: 
Emirali KARADOĞAN
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kapanıyor. Şu kardeşini de yazdıra-
lım” dedi. Ardından hemen Bulvar 
gazetesinden Barbaros Yüksel’i te-
lefonla aradı ve “Sana çok güzel bir 
kız gönderiyorum” dedi. Yani kısaca 
beni ablamın işi için gittiğim kuaför-
de Ali Yatkın keşfetti diyebilirim. 

Katıldığım yarışmalarda 1988 

Türkiye 3’üncü güzeli, Avrupa 3’cü 
güzeli, Akdeniz 1’inci güzeli ve Miss 
International 1988 birinci güzeli se-
çildim. Daha 17 yaşında iken Avru-
pa Güzellik yarışmasında dereceye 
girmiştim.   

 › Güzellik kraliçesi olmak, iyi 
ve kötü yönde hayatınızda 
neleri değiştirdi?
Seyahat etmeyi sevdiğim için 

mankenlik hayatımda hep yeni yer-
ler keşfetmek olasılığı bulduğum için 
bana getirdiği en iyi yönlerinden biri 
budur. Kötü yani ise, SAHTE ve çı-
karcı bir dünyanın içinde parlayan 
insanlar olduğunuzu hiç unutmama-
mız gerekiyor.

 › Yurt dışında yaşama kararını 
nasıl verdiniz ve nelerle kar-
şılaştınız?
Karar vermekten çok kendinizi 

buluyorsunuz bir an işte. Karasız bir 
başlangıçtı ve devam etti. Üniversite 
son yılımda yurtdışına çıktım, 1992 
yılıydı. Paris’e defileye gittim ora-
dan sonra ünlü oldum. Yurtdışına 
yerleşince her şeye sıfırdan başladım 
diyebilirim. Oraya gidince yeniden 
mankenlik ajanslarına başvurdum. 
O konuda şanslıydım; çünkü Av-
rupa’nın en elit, en iyi ajansları ile 
çalışma şansı buldum. O dönem-
lerde vize işleri çok sıkı olduğu için 
Rusya’daki ya da diğer ülkelerdeki 
mankenler çok kolaylıkla Avrupa’da 
çalışamıyorlardı. Mesela Türkiye’de-
ki mankenler Avrupa’ya Milli Man-
ken olarak özel hizmet pasaportla-
rıyla gidiyorlardı. Bu nedenle moda 
sektöründe çalışan küçük bir camia 
vardı. Çalıştığım ajanslara gelince 
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Milano’da Riccardo, Gay ve Fashi-
on Modeling’le çalıştım. Londra’da 
da Select Model ile çalışıyordum. 
Fotoğrafçı rahmetli Helmut New-
ton, Manken Naomi Cambel, Carla 
Bruni ile çalıştım;  Loreal’in katalog 
çekimi için Fabrizio Ferri ile... Tür-
kiye’de de İrfan Yonaç ve Yaşar Şen-
yüz gibi iyi fotoğrafçılarla çalıştım.

 › Modanın insan hayatındaki 
yerini nasıl değerlendiriyor-
sunuz? 
Kısır döngü bence… Her 10 yıl-

da aynı şeyler tekrarlanır, ve de kla-
siklerin dışında bazı yenilik yapan 
genç zeki tasarımcılar vardır ve or-
taya çıkar. Ama arkada finans eden 
yoksa kaybolur gider.

 › “Her dönemin modası” kavra-
mından yola çıkarsak, moda 
algısını dönemsel değiştiren 
faktörler nelerdir? 
Para ve kültür.

 › Moda açısından, Avrupa ve 
Türkiye’yi kıyaslamak gere-
kirse aradaki benzerlik ve 
farklılıkları nasıl değerlendi-
rirsiniz?
Zamanla fark kapandı Moda her 

yere ulaşıyor internetten; zengin sa-
dece pahalı, tanınan MODA marka-
larını kullanıyor Türkiye’de.  Zengin 
ama okumadan görgüsüz yapılan 
kombin ve kullanılan MODA stilleri 
hemen kendini belli ediyor; özellikle 
sanat dünyasında. Avrupa’da bu böy-
le değil. Türkiye’deki üretim ve Türk 
markaları Avrupa’dan daha iyidirler 
aslında. Tanınmayan Türk marka-
ları hep giyim konusunda tercihim 

olmuşlardır.  Avrupa’da hep bana 
sormuşlardı; “hangi marka bu giydi-
ğin?” Tabi ki 10 yıl önceden bahse-
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diyorum !! yeni devlet sistemi Euro 
ve Doların Türk lirası karşısında çok 
yükselmesi,  Özellikle Çin’deki üre-
tim modayı da biraz söndürdü. Ne 
yazık ki saygı duyulan birçok meslek 
daha fazla para kazanmak adına yok 
oldu. Modanın da eski tadı kalmadı 
diyorum ben…  Arap zevkleri yer 
almaya başladı.  Üstüne birde Koro-
na...
 › Bir model olarak çalışma ha-

yatını düşündüğünüzde, ça-
lışma koşullarınızı bize anla-
tabilir misiniz? (Uzun süre-
lerle çalışmak, sürekli ayakta 
kalmak, Gece gündüz yoğun 
bir şekilde çalışmak vb) 
Mankenlik zamanlarımda sansı-

ma hep zayıftım ama yemek yemek 

her mankenin en istemediği şeydir 
ve hep elbisenin içine sığamama kor-
kusu vardır. Yazın güneşlenmemek 
kışın soğukta bikini çekimleri gibi de 
gaddar şartlarda söz konusu tabi ki.

 › Gençlerin modaya bakışında 
etkili olan nedir? Belirleyici 
olan kendileri midir, yoksa 
kendilerine dolaylı yollardan 
dayatılanı mı moda olarak ka-
bul ederler?
Genç reklama önem verir; daha 

pişmemiş zevkleri olduğu için. Tabi 
akıllı genç nesilde yok değil… Ama 
şimdiki gençlik biraz Amerika hayra-
nı, Instagram hayranı veya SAHTE 
virtual güzellik hayranı diyebilirim.
 ›  Modayı takip edenlere öneri-

leriniz nelerdir?
İnsanın başkalarının kurduğu 

moda değil, kendi beğendiği şey za-
ten modadır. Çünkü özeldir kendisi-
ne. Öncü olmak, stil tarz yaratmak 
en sevdiğim şeydir. Onun için pek 
modayı takip etmem, ama kaliteli bir 
çanta 10 sene bıkmadan takılabilir 
derim.   
 › Ablanız da sizin gibi Yurtdı-

şında mı yaşıyor?
Hayır. O Türkiye’de. Ablam, Si-

bel TAN “koyokullariablasi” adıyla 
Instagram platformunda köyde oku-
yan çocuklara yardım yapmaktadır. 
Sadece eşya postalıyor; yani tanıdık-
lar ve bağış yapmak isteyen insanlar 
para değil, okul için malzeme giyim 
tablet yolluyorlar. Bunlar da köy ço-
cuklarına ulaştırılıyor (köy okulların-
daki çocuklara yönelik bu yardım 
platformuna şu adresten ulaşabilir-
siniz:  https://www.instagram.com/
koyokullariablasi/?hl=tr). 
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Bu yazımda size tablolardan esinlenerek, filmlerindeki bir sahnede o tabloya gönderme 
yapılan filmlerden örnekler vereceğim. Bu konuda verilecek birçok örnek olmasına rağmen 
ben en bilinen 3 ressamı ve tablolarını seçtim: Edward Hopper (1882-1967), Vincent Van 
Gogh (1853-1890) ve Sir John Everett Millais (1829-1896)

Bunlardan ilki Amerikalı ressam Edward Hopper. Hooper’ın tabloları 1900’le-
rin başlarından 1960’lara kadar uzanan dönemde sokak görüntülerinden ve kentin 
uzak mekanlarından duygusal olarak yan yana ama boşlukta olan ve birbirinden 
kopuk insanları ve mekanları tuvaline taşır. Şu sözü bütün tabloların özetidir: “ O 
anın Amerika’sını değil, kendimi resmettim”.

Edward Hopper kendi ruh halini resimlerine yansıtırdı. İçinde bulunduğu top-
lumun onun kendini yalnız hissetmesine yol açtığını düşünüyorum. Tabi ki sırf  
kendisi yalnız değildi. Çevresinde kendi gibi olan birçok insan vardı. O da bunu 
tuvaline son derece başaralı bir şekilde aktarmıştır. O yüzden Hopper’in tabloları 
bana hep melankolik bir hava verir.

Alfred Hitchcock’un (1899-1980), çoğu filmini izledim. Hepsi birbirinden ha-
rika filmler. Çoğu filminde film bitti sanırsınız ama bitmez ve sonuyla sizi şaşırtır. 
Zaten şaşırtmasa Hitchcock olmazdı. Hitchcock’un 1960 yılı yapımı filmi “Psycho” 
(Sapık) filmini izlerken bir şey dikkatimi çekmişti. Filmde otoyol üzerinde ki mote-
lin sahibi ve aynı zamanda sapık olan Norman Bates’in evi ile Edward Hopper’ın 
tablosu “House by the Railroad” (Tren yolunda ki ev) ile çok benzediğini fark et-
tim. Edward Hopper’ın resmettiği ev tren yolu kenarında, Hitchcock’un filmindeki 
evi ise otoyol kenarında… Aynı dönemde yaşamış bu iki ustadan Hicthcock’un 
Edward Hopper’dan çok etkilendiği aşikar.

 

SANAT TARİHİ

Rıza KOCABIYIK

Filmler ve 
Tablolar
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Edward Hopper’ın 1942 yılında yaptığı Nighthawks (Gecekuşları) tablosu ise, 
gece geç bir saatte Amerikan tarzı ufak bir restoranda oturan insanları betimler. 
Tablo, sadece Hopper’ın en ünlü çalışması değil, aynı zamanda Amerikan sanatı-
nın en bilinen eserlerinden biridir. Şu anda Art Institute of  Chicago (Şikago Sanat 
Enstitüsü) koleksiyonunun bir parçasıdır. Bu tablo 1981 yapımı Herbert Ross’un 
yönettiği “Cennet Parası” filmindeki bir sahnede kullanılmıştır. Bu filmde bir müzik 
satıcısı olan Arthur Parker’ın hem evinde hem de müzik piyasada yaşadığı sorun-
larla birlikte değişen hayatı anlatılıyor. 

 
Resim 1 Gece Kuşları tablosu (1942)
Resim 2 Cennet Parası filmi (1981)

Vincent Van Gogh’un Kargalar ve Buğday Tarlası tablosu 
Akira Kurosava (1910-1998) Düşler (1990) filmi
Hayatı birçok filme konu olmuş ve dünyanın büyük kısmını resimleri ile et-

kileyen Van Gogh bu listede olmazsa olmazdı. Hollandalı ressam her ne kadar 
yaşadığı dönemde değeri bilinmese de öldükten sonra büyük ün kazanmıştır. Ya-
şamı boyunca 2000 den fazla tablo ve çizim üretmiş, hayatı çok çalkantılı ve acı 
içinde geçmiştir. Ruhen çökmüş akıl hastanesinde tedavi görmüştür. Yine tedavi 
gördüğü hastaneden buğday tarlasına resim yapmak için ayrılmış ve orada kendini 
karnından vurmuştur. Buğday Tarlasında kendini vurmadan önce yaptığı son tablo 
“Kargalar ve Buğday Tarlası” tablosudur. 

Akira Kurosava: Japonya’nın en ünlü yönetmeni. 88 yıllık yaşamına “Yedi Sa-
muray”, “Ran” , “Raşomon”, “Dersu Uzala” ve “Ağustosta Rapsodi” gibi birbi-
rinden harika başyapıt niteliğinde birçok film sığdıran Kurosava da tablolardan 
esinlenen bir yönetmen olmuştur. Van Gogh’un “Kargalar ve Buğday Tarlas”ı tab-
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losu 1990 yılında çektiği “Düşler” filmine konu olmuştur. Akira Kurosava’nın filmi 
kendisinin görmüş olduğu 8 ayrı rüyayı 8 ayrı hikaye şeklinde anlatır. Bunlar:

1. Rüya: Yağmur ve Güneş 
2. Rüya: Şeftali Bahçesi 
3. Rüya: Kar Fırtınası
4. Rüya: Tünel
5. Rüya: Kargalar 
6. Rüya: Kırmızı Fuji Dağı
7. Rüya: Ağlayan Şeytan 
8. Rüya: Su Değirmenleri Köyü’dür 
Van Gogh ile olan bölüm filmin 5. Hikayesi veya rüyasıdır. Van Gogh’un resim 

sergisinde, bir resim öğrencisinin kendisini, O’nun resminin içinde bulması ile baş-
lar. Filmin sahneleri Van Gogh resimlerinden oluşur. Rüyada resim öğrencisi Van 
Gogh’u aramaktadır. Ve sonunda onu resim yaparken bulur. İlginç bir dip notta 
eklemek gerekir. Bu filmde Van Gogh’u ünlü yönetmen Martin Scorsese canlan-
dırmıştır.

 
Resim 3 Buğday Tarlası ve Kargalar tablosu (1890)

Resim 4 Akira Kurosava filmi (Düşler) 1990

Britanyalı sanatçı Sir John Everett Millais (1829-1896) tarafından 1851-1852 
arasında yapılan “Ophelia” tablosu Lars Von Trier’in (1956- )“Melankoli” fil-
minde (2011) kendine yer bulur. Shakespeare’nin birçok oyununu okudum ama 
en çok beğendiğim “Hamlet” oyunu olmuştu. Belki bu oyunu sevmemdeki esas 
neden 1990 yılı yapımı Franco Zeffirelli’nin yönettiği ve Mel Gibson’ın başrolü-
nü oynadığı “Hamlet” filmi olabilir. Çünkü o filmin atmosferi ve Mel gibson’ın 
oyunculuğu gerçekten harikaydı. Şimdi burada bu çoklu etkileşimin nedeni belli 
oluyor; çünkü elimizde kaliteli bir oyun var. Sir John Everett Millais “Ophelia” 

SANAT TARİHİ
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tablosunu çizerken Shakespeare’nin Hamlet oyununda yer alan ve Danimar-
ka’da bir nehirde çiçek toplarken suya düşüp boğulan Ophelia’yı konu edinmiştir. 
Danimarkalı yönetmen Lars Von Trier de ülkesi topraklarında geçen bu oyu-
nu tablosuna yansıtan ressam Sir John Everett’in tablosunu filmine yansıtmıştır. 
Trier, filmini “Bu bir düğün, melankoli ve psikolojik bir felaket filmi” sözleri ile 
nitelendirmiştir.

Aynı şekilde yönetmenliğini Claire McCarthy’nin yaptığı, başrolünde Daisy 
Ridley, Naomi Watson ve Clive Owen’ın olduğu 2018 yapımı “Ophelia” filminde 
de Ressam Millais’in tablosundan esinlenerek sahnenin oluşturulduğunu görebili-
riz. Bu filmde olayları daha çok Ophelia’nın gözünden görüyoruz.

 
Resim 5 Ophelia tablosu (1851)

 
Resim 6 Melankolia filmi (2011)

  
Resim 7 Ophelia filmi (2018)

Görüldüğü üzere bir sanatçı, kendi sanat yapıtını oluştururken, başka bir sanat-
çının eserine yeni bir bakış açısı getirebiliyor. Onu insanlara sanatın başka bir dalıy-
la sunabiliyor. Ressamlar bunu boyalar ve çizgilerle yaptılar. Aynı eseri yönetmenler 
filme, müzisyenler ise klasik müziğe dönüştürdüler.
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Lost dizisinde aklımda kalan nadir 
sahnelerden birinde geçen bir rep-
liktir. Çok zaman düşünmüşümdür; 
Bob Marley’i sevmeyen var mıdır 
diye. Tembel olduğum için araştır-
madım, müziğini büyük hayranlıkla 
dinlemekle yetindim. 2018 yılında 
yayınlanan Who Shot the Sherif adlı bel-
geselde cevabımı tam alamasam da, 
Bob Marley’i de sevmeyen birilerinin 
olduğunu öğrendim. Size bu hikaye-
yi anlatacağım; ama öncesinde Bob 
Marley kimdir, benim için ne ifade 
eder bundan bahsedeyim. 

Ufak bir not: Bu yazıda sizlere bazı 
Bob Marley şarkıları eşlik edecek. Di-
lerseniz, yazıyı okurken metin içinde 
verdiğim şarkıları dinleyebilirsiniz. 
Ancak sizler için metindeki tüm şar-
kıları içeren bir Spotify listesi hazır-
ladım. İlk şarkımızla başlayalım; yu-
karıda bahsettiğim dizi sahnesinde 
çalan şarkı Bob Marley’den “Redemp-
tion Song”du.

Bob Marley’i görünce ve müziğini 
dinleyince mutluluk ve huzur hissedi-
yorum. Aklıma sizleri de cezbedece-
ğini düşündüğüm iki sahne geliyor. 
İlkinde sahilde, sıcak bir Ege gününde 
uzandığımı ve arkadan çalan “Sun is 
Shining” isimli Bob Marley şarkısıyla 
daha da mayıştığımı; ikincisindeyse 
gene sahilde ya da güzel bir barda 
“Natural Mystic” eşliğinde bass gitar 
ritimlerine uyarak dans ettiğimi hayal 
ediyorum. Bu kadar olumlu duyguları 
uyandırması, güzel hayaller kurdurt-
ması bile başlı başına çok önemli bir 
etkiyken, Bob Marley’in bu hislerden, 
hayallerden çok daha fazlasını yansıt-
tığını söylemek yanlış olmayacaktır. 

Bob Marley 1945 yılında Jamai-
ka’da doğuyor ve 36 yıllık üretken bir 
hayata sığdırdığı sayısız albüm, plak 
ve konserden sonra 1981 yılında ölü-
yor. Ölüm nedeni kanser. Büyük bir 
futbol tutkunu olan Bob Marley kan-
ser olduğunu tamamen şans eseri, bir 

Cansu GÜLERGÜN

“Bob Marley’i 
kim sevmez ki?”
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futbol maçı sayesinde öğreniyor.1 Teş-
his konulmasına rağmen konser tur-
larına devam ediyor.2 Belki gerçekler-
den kaçmak istiyordu, belki de liderlik 
rolünü ve müzik tutkusunu bırakamı-
yordu. Bunun cevabını bilemiyorum. 
Bildiğim şey ise, Bob Marley’in harika 

1 http://derdimizfutbol.com/ekstra/bob-marley-
futbol-ozgurluktur

2 https://listelist.com/bob-marley-kimdir/

bir müzisyen ve klasik anlamda bir li-
der değil, ilham veren bir figür oldu-
ğudur.  

Bob Marley’i yolculuğunda Ras-
tafari dininden bağımsız düşünmek 
mümkün değil. Bob Marley’in şar-
kılarını, düşünce biçimini, duruşunu 
derinden etkileyen Rastafari dini, sık-
lıkla “dreadlock” ve “Ganja” ile birlikte 
anılmaktadır. 1920’lerde ortaya çık-
mış bu dinin temelinde Afrikalıların, 
Babylon’da sürgünde bulunan Tan-
rıları ‘Jah’ tarafından sınandıkları ve 
bir gün tekrar “Zion”da (bir anlamda 
cennet) buluşacakları inancı yatmak-
tadır.3 Biraz daha açmak gerekirse, 
Rastafaryanlara göre Babylon şeyta-
na bağlı olan ve baskıcı “beyaz adam” 
tarafından yönetilen bir yerdir. Bura-
da Afrikalılar sürgün, yani “Exodus” 
yaşamaktadır. Irkçılık, ayrımcılık; sı-
nandıkları kötülüklerdir. Kötülüklerin 
son bulduğu yer ise Zion, yani Afrika 
olup burada cennet barış ve huzur 
içinde yaşayacaklarına inanırlar. Bob 
Marley’in Rastafari dinini anlatan 
çok şarkısı vardır; ama benim favorim 
“Exodus”.

Aslında Rastafarinin bir dinden 
ziyade Afrikalılara yapılan zulme kar-
şı çıkan, siyahilerin haklarını savunan 
bir hareket olduğu da düşünülmek-
tedir.4 Örneğin hareketin peygambe-
ri sayılan Jamaikalı Marcus Garvey, 
siyahi haklarının savunucusudur. Bu 
nedenlerden hareketle de otorite ve 
yapıya karşı durmak, Rastafari dü-
şüncesinin temelinde yer almıştır. En 
büyük günah ise nefrettir. Sevgi, kar-
deşlik, barış vurgusu çokça yapılmak-
3 https://www.blackhistorymonth.org.uk/article/

section/real-stories/rastafari-culture/
4 https://medium.com/türkiye/rastafariler-

4a1972ebcaae
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tadır. Bu paragrafta bir de Rastafari 
eleştirisine yer vereyim: Rastafaryan-
lara göre kadın kocasına ve çocukla-
rına bakmakla yükümlü bir varlıktır.5 
Kadınların asla lider olamayacakları-
na, rolünün kocasına bakmak olduğu-
na, kısacası erkeklere tabi olduklarına 
inanılır. Kadınların doğum kontrol 
yöntemleri kullanması yasaktır. Ne 
yazık ki Bob Marley’in de kadınlara 
bakışı Rastafaryanlarla paraleldir.6 

Gelelim müziğine ve gücüne…

Bob Marley bir Reggae devi… 
Dünyaya Reggae’yi tanıtmış, sevdirmiş 
kişi olduğunu söyleyebilirim. Ama as-
lında Reggae, Bob Marley’den önce de 
var olan bir müzik türü. 1960’lı yıllar, 
Jamaika’da Ska müziğinden türediği 
söylenir ve Jamaikalı Toots and May-
tals müzik grubunun “Do the Reggay” 
adlı parçası ilk Reggae şarkısı olarak 
kabul edilir.7 Bass gitarın hakim oldu-
5 https://www.bbc.co.uk/religion/religions/rastafari/

beliefs/women.shtml
6 http://plakmecmuasi.com/2020/05/01/orcun-

sunear-bob-marley-nehri-gecerken-kimseden-izin-
istemedi/

7 https://emoji.com.tr/reggae-muzik/

ğu bu müzik kalp ritmine benzetilir.8 
Ben ise, Reggae’yi mutluluk hormonu-
na benzetiyorum.J 

Bob Marley’in Reggea’sinde barış, 
aşk, sevgi, kardeşlik kavramları çokça 
yer alır. Aynı Rastafari’de olduğu gibi 
ırkçılık ve savaş karşıtlığı da Reggae’nin 
diğer önemli temalarındandır. Bence, 
Bob Marley’in “War/No More Trouble” 
isimli şarkısı O’nun cesaretini en bariz 
gösteren şarkılarından birisidir. Böyle 
cesur ve güçlü şarkılara Bob Mar-
ley’in disiplini yanında, kendini barı-
şa, müziğe adayan tarzı da eklenince 
ortaya kitleleri etkileyen bir sanatçı 
ortaya çıkmaktadır.9 

Müziğinin gücünden olsa gerek, 
Bob Marley, Jamaika’daki politikacı-
larca yanlarına çekilmeye çalışılan bir 
figür haline geliyor. Şöyle ki; 1970’le-
rin ikinci yarısında, Jamaika’da siyasal 
iç savaş durumu hakim. İktidardaki 
parti PNP (Halkın Ulusal Partisi) ile 
8 http://thevoidmag.com/sosyal/reggaenin-

tasarimsal-olarak-yorumlanmasi/
9 https://theconversation.com/under-the-influence-

of-bob-marley-the-timeless-music-man-63347



Haziran 2021 93

JLP’nin (Jamaika İşçi Partisi)  tarafları 
arasında geçen bu iç savaş, Jamaika 
sokaklarını kana çevirmeye başla-
mışken her iki taraf  da daha çok güç 
kazanmak adına Bob Marley’e kendi 
hareketlerinin figürü olması konusun-
da baskı yapmaya başlıyor. Bob Mar-
ley, her iki tarafa da kaymadığı için 
ölüm tehditleri almaya başlıyor.10 

Özellikle JLP militanlarından gel-
diği düşünülen bu tehditlerde, Bob 
Marley’in sıklıkla PNP’ye yakın dur-
maması söyleniyor. Tarihler 3 Ara-
lık 1976’i gösterdiğinde Bob Marley 
evinde eşi ve menajeri ile birlikteyken 
evini basan kişiler tarafından silahlı 
saldırıya uğruyor. Bob Marley’e kimin 
süikast girişiminde bulunduğu konusu 
hala muamma, bunun politik bir sal-
dırı olduğu ise oldukça açık. Saldırı-
dan sağ kurtulan Bob Marley iki gün 
sonra konsere çıkıyor ve her iki tarafı 
da savunmadığını ve saldırıdan “Jah” 
sayesinde kurtulduğunu ifade ediyor.11 
Ancak bu konser bir dönüm noktası 
oluyor ve Jamaika’dan ayrılıyor ve İn-
giltere’ye iltica ediyor.  İngiltere, Bob 
Marley’in “exodusu” oluyor. 
10 Netflix-Who Shot the Sheriff Belgeseli 
11 https://t24.com.tr/yazarlar/emre-tansu-keten-

sosyal-medya/bob-marleyi-kim-vurdu,21145
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İngiltere’deyken de müzik çalış-
malarına durmaksızın devam ediyor. 
“Waiting in Vain” ve “One Love” gibi 
şahane şarkıları, burada yazdığı şarkı-
lardan sadece iki tanesi. Ayrıca, İngil-
tere’de Afrika hakları için yürüttüğü 
politik mücadelesine ve dayanışması-
na da devam ediyor. 

“Sürgünde” geçen iki seneden 
sonra ülkesine geri dönüp “One Love” 
isimle konserde sahneye çıkıyor. Mar-
ley, JLP ve PNP’nin birbirlerine rakip 
olan iki liderini sahneye çağırıp el ele 
tutuşturuyor.12 Elbette ki bu hamle ve 
yaklaşık 32.000 kişinin katıldığı bu 
konser tarihe geçiyor. Ancak ne yazık 
ki, sonrasında da Jamaika barışa ula-
şamıyor. 

1978 yılında ise Birleşmiş Milletler 
Barış Madalyasını, Afrika halklarına 
verdiği destekten ötürü alan ve her 
anlamda barış ve sevgi ile bu kadar iç 
içe olan Bob Marley’e, süikast girişi-
minde bulunacak kadar “sevmeyen”  
kişilerin olduğunu öğrenmek benim 
için son derece şaşırtıcı ve ürkütücü.

Kapanışı Concrete Jungle ile yapı-
yoruz. Umarım seversiniz…
12 https://t24.com.tr/yazarlar/emre-tansu-keten-

sosyal-medya/bob-marleyi-kim-vurdu,21145
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Çamaşırlar, 
Pencereler, Evler, 

Kadınlar Birbirine 
Değdiğinde…

Çocukluğumun geçtiği mahallede 
iki ev vardı birbirine çamaşır ipiy-
le bağlanan. Bir makaranın ucunda 
çamaşırlar bir o yana giderdi, başka 
bir gün diğer tarafa; böyle zamanlar-
da bu iki ev birbirine doğru çekilirdi, 
yakınlaşırlardı sanki. Sokağın ortasına 
kurulmuş bu gündelik köprünün al-
tından geçerken merakla çamaşırlara 
baktığımı, ait oldukları evlerin içini, o 
evlerde kimlerin yaşadığını hayal et-
tiğimi hatırlıyorum. Büyük ihtimalle 
yer darlığından veya yer yokluğundan 
evdeki kadınların birbirleriyle anlaşa-
rak buldukları bu çamaşır kurutma 
yöntemini bana bugün yeniden ha-
tırlatan şey, Meksikalı sanatçı Beatriz 
Gutierrez’in Hermandad adlı her ren-
gin birbirine değdiği, karıştığı bir çi-
zimi. Türkçe çevirisiyle Kardeşlik‘te kat 
kat evler var birbirine bakan; önün-
de, kenarında bitkilerin yeşerdiği, çi-
çeklerin açtığı renkli pencereler açık. 

Evden eve uzanan iplerin üstünde 
çamaşırlar var yine. Pencerelerden, 
balkonlardan, kapı önlerinden, ça-
tılardan kadınlar bakıyor birbirine, 
renkli çarşaflar uzanıyor aralarında. 
Çarşafların uçlarından tutarken el ele 
de tutuşuyorlar sanki. Evler arasına 
rengârenk kumaşlardan yollar dikmiş 
bu kadınlar, şimdi de karşılıklı çırpar-
ken o yolları tüm tozları, ağırlıkları, 
karanlıkları atıyorlar sanki üzerlerin-
den. Belki bu sebeple, binaların birin-
den düşmekte olan kırmızı elbiseli bir 
kadın, düşmüyor da uçuyor gibi görü-
nüyor. Önce iki ucundan iki kadının 
tuttuğu çarşafa konuverecek narince, 
sonra yavaşça aşağıdakine süzüle-
cek ve ardından, hiç canı yanmadan 
kendini gitmek istediği yerde buluve-
recek. Kadınların başından sonuna 
mutlu olduğu bir masalı anlatıyor 
Beatriz Gutierrez; birbirlerine doğru 
açıldıkları evlerini, evlerinin içini bir-

Meral AKBAŞ
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birlerine doğru açtıkları bir masalı…1 
İşte Gutierrez’in bu renkli masalı, iki 
bina arasına çekilmiş bir ipte sallanan 
çamaşırlar, çamaşır ipinin yerini al-
mış renkli çarşaflar ve aslında evden 
eve, binadan binaya, uzaktan uzağa 
1  Beatriz Gutierrez, Kardeşlik‘i 29 Mayıs 2018’de 

Ankara’da bir binanın yirminci katından atılan ve 
hayatını kaybeden gencecik bir kadına, Şule Çet’e 
ithaf etmiş. Belki ancak pencerelerini birbirlerine 
açtıklarında kadınlar, birbirini kurtarabildiğinden; 
belki de tutamadıysalar da düşerken, Şule’yi 
yalnız bırakmayan, davasını takip eden tüm 
kadınlar aslında evlerinden birbirlerine ellerini 
uzatıverdiğinden…

birbirine uzanan, birbirini tutan el-
ler, benim az önce çamaşır kurutma 
yöntemi olarak tanımladığım bir tür 
“ev idaresi çözümü”nün evden taşan 
anlamları üzerine yeniden düşünme-
ye de davet ediyor.  

İki ev arasında bir ipin üstünde gi-
dip gelen çamaşırlarla mesela, fark-
lı evlerin hikâyeleri evden çıkıyor, 
birbirine değiyor, sokağa karışıyor; 
kadınlar evlerinin hikâyelerini bir 
çamaşır ipine diziyor, başka bir kadı-
na gönderiyor, diğeri de penceresine 
gelen bu hikâyeyi kabul ediyor, kendi 
hikâyesini ipe dizeceği günün gelme-
sini bekliyor. Bir ipin iki ucunda iki 
kadın birbiriyle konuşuyor; birbirine 
açılıyor, birbirine evini, içini açıyor. 
Bir ütü masası üzerinde yazdıklarını 
kelime kelime kesip yerlere dizen, ip-
lere mandallayan, çengelli iğnelerle 
perdelere tutturan, sonra da dizdiği, 
mandalladığı, tutturduğu hecelerin, 
kelimelerin sürekli yerini değiştire-
rek, onları farklı biçimlerde yan yana 
getiren yazar Sevim Burak’ın şu 
sözleri aklıma geliyor: “Kelimeler ye-
rine bayraklar, eşyalar koyabilirim. Bütün 
mesele hayatımızın içine karışmış olan bir 
yaşama dönüşmesi, paçavraların, bezlerin, 
örtülerin konuşması, bize anlatması…”2 
Bana kalırsa, Beatriz Gutierrez’in 
Kardeşlik‘i de, birbirine çamaşır ip-
leriyle bağlanan evler de, evden eve 
birbirine uzatılan tüm o paçavralar, 
bezler ve örtüler de aynı şeyi söylü-
yor; evin, “dört duvar olarak ev”in 
dar olduğunu; daha doğrusu, evin, 
evin içinde kalamayacak, evin içiyle 
sınırlandırılamayacak kadar dışarıy-
la, sokakla, başkalarıyla kurulan bağ-
larla kurulduğunu…

2  Sevim Burak, Mach 1’dan Mektuplar, İstanbul: 
Logos Yayıncılık, 1990, s. 55. 
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Ev ve dışarısı arasına kes(k)in sınırlar 
koyan, evi özel alan olarak tanım-
larken bu “özel” alanı ailenin, evin 
ve “kadının yeri” olarak işaretleyen, 
evin dışında kalan alanı kamusal 
olarak adlandırarak politikanın ala-
nı olarak tanımlayan, dolayısıyla evi 
tüm eşitsizlik ilişkilerinin dışında, 
doğal, verili, eleştirilemez ve değişti-
rilemez bir siyaset dışı alan olarak ta-
nımlayan liberal söylemi, feministler 
uzun zaman önce “Özel olan politik-
tir!” diyerek eleştirdiler; kadınların ev 
içindeki gündelik deneyimleri, evin 
mekânında kadınların erkeklerle ve 
birbirleriyle kurdukları ilişki biçimle-
ri, farklı kadınların farklı evleri, farklı 
sınıftan ve/ya etnisiteden kadınların 
aynı evde ne yaşadıkları üzerine tar-
tıştılar, yazdılar. Özel alanın durağan 
ve sabit bir toplumsal ilişki biçimi 
olarak, evin kadının mağdur oldu-
ğu, boyun eğdiği, itaat ettiği bir alan 

olarak tanımlanmasına karşı çıktılar; 
evi, kadınların “kendi güç ve özerklik 
kaynakları[nı]” yarattıkları, belli stra-
tejiler geliştirerek kendilerine farklı 
hareket alanları açtıkları bir kadın-
lık bilgisi alanı olarak ele almanın 
önemli olduğunu gösterdiler.3 Fakat 
bunu söylerken, evi var olan toplum-
sal eşitsizliklerin ve devlet otoritesi-
nin dışında ve/ya ötesinde bir yere 
koymadan, aksine dışarıyla, sokakla, 
“dışarıda ve dışarısı için” yapılan po-
litikayla bağı kesilen evi, ev içi emeği, 
anneliği, kadın bedenini, cinselliği, 
kadına yönelik şiddeti politik mese-
leler olarak, feminist politikanın me-
seleleri olarak yeniden tanımladılar.   

Şimdi o iki evin arasın(d)a uzanan ip 
üstündeki çamaşırlara dönecek olur-

3  Deniz Kandiyoti, Cariyeler, Bacılar, Yurttaşlar: 
Kimlikler ve Toplumsal Dönüşümler, İstanbul: 
Metis, 1997, s. 13.
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sak, bezlerin, örtülerin ne anlattığına 
dönüp yeniden bakarsak, belki artık 
ev içi emeğin sürekli döngüsünü, 
yeniden üretimin bir parçası olarak 
kadınlar tarafından sürekli yıkanan 
erkek çamaşırlarını, bakım emeği-
nin bir işareti olarak yıkanmış çocuk 
giysilerini, sadece yıkanan çamaşır-
ları değil de bulaşıkları da, evde pi-
şen yemeği de görebiliyoruzdur. Bir 
ipin üstünde evden sokağa taşanlar, 
sanıyorum artık bize kamusal ve özel 
alan, ev ve dışarısı arasındaki sürekli 
ilişkiyi de anlatmaya başladılar. Yani 
iki kadının pencereleri arasında gi-
dip gelen çamaşırlar, bir evin içinde 
kadınların doğurarak, besleyip büyü-
terek, dışarıda çalışanları bir sonraki 
güne hazırlayarak, çocuklara, yaşlı-
lara ve hastalara bakarak toplumsal 
hayatı nasıl yeniden ürettiğini görü-
nürleştirmiş oldu.4

Bu yazıda camdan cama gerilen ça-
maşır ipini, bu ipe asılan çamaşırları 
aslında evin ve sokağın nasıl da iç 
içe olduğunu, ev içi emeğin kendi 
mekânsal sınırını aşan bir alanı de-
ğiştirip dönüştürdüğünü, bazen de 
iki kadının dünyasını birbirine bağ-
ladığını anlatan bir metafor olarak 
kullanmaya çalıştım; bu benzetme-
yi yaparken, o iki ev arasında o ip 
durdukça kadınların da birbirleriyle 
bağlantıda olacaklarını, birbirlerine 
pencerelerini hiç kapatmadıkları-
nı, kapatmayacaklarını hayal ettim. 
Bunu hayal ederken, kadınların ve 
4  COVID-19 salgınının kadınların hayatına etkisi 

üzerine yapılan ve yakın zamanda Kadının İnsan 
Hakları – Yeni Çözümler Derneği tarafından 
sonuçları açıklanan Salgında Kadın Olmak 
Araştırması’na göre, kadınlar, salgın sürecinde 
daha da yoksullaştıklarını, ücretsiz bakım emeği 
yüklerinin arttığını ve hane içinde var olan şiddetin 
devam ettiğini belirtiyorlar. Ayrıntılı bilgi ve rapor 
için bkz.: https://www.stgm.org.tr/sites/default/
files/2021-02/salginda-kadin-olmak-uzun-rapor-
final.pdf [Erişim tarihi: 6 Nisan 2021].

çocukların yaşam hakkını koruyan, 
güvence altına alan İstanbul Sözleş-
mesi’nin bir gece aniden tek taraflı 
bir Cumhurbaşkanı Kararıyla fes-
hinden sonra yapılan bir kadın ey-
leminde gördüğüm şu döviz de hep 
hatırımdaydı: “İstanbul Sözleşme-
si’nin nesinden korktun?”    

Pencereler artık açıldığı için olma-
sın bu korku, kadınlar pencerelerini 
açtıkları için; evde, içlerine sakladık-
ları, sakladıkça çoğalan öfkelerini 
söylemekten çekinmedikleri, kork-
madıkları için… Başka kadınlara el 
uzattıkları, destek oldukları için… 
Henüz açılmayan pencerelerin bir 
gün birbirine açılacağını, evin içinde 
kötü, çirkin her ne varsa hepsinin or-
taya çıkacağını bildikleri için… 

Kadın hakları üzerine katıldığım ilk 
eğitimlerden birinde, evde ya da ka-
palı herhangi bir başka mekânda şid-
dete uğrayacak olursak ilk yapmamız 
gereken şeylerden birinin pencereleri 
açarak bağırmak, yardım istemek ol-
duğu söylenmişti. O günden beri ev-
lerin pencerelerine daha çok bakıyo-
rum: İpler, çamaşırlar olmadığında, 
pencereler nasıl açılacak birbirine; 
ya da, ne olur her zaman açık olsa 
birbirine? 

Bir pencere, bakmaya 
Bir pencere, duymaya 

Bir pencere yeryüzünün yüreğine ulaşan 
tıpkı bir kuyu gibi 

Tekrarlanan mavi şefkatin enginlerine 
açılan. 

…
Bir pencere, yeter bana…

 
(Furuğ Ferruhzad, Pencere)
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Ernest Heminway’in “Kilimanja-
ro’nun Karları” kitabını okurken bir 
gün o karları göreceğimi hayal bile 
etmedim. Gün geldi ben trekking 
yapmaya başladım: derken kendimi 
dağlarda buldum. Önce Ülkemdeki 
dağlara çıkmaya başladım. 
Zirveye çıktığımda aldığım hazzı 
anlatamam. Her seferinde bir 
sonraki zirvemi düşündüm. Gün 
geldi Ağrı Dağı’na hazırlandım; 
kendimi Ağrı’nın zirvesinde 
buldum. Artık hedefimi büyütmem 
lazımdı. Bir gün İstanbul’dan bir 
grubun Kilimanjaro’ya gideceğini 
duyduk; bizde gidelim dedik. 
Hemen girişimde bulunup kaydımızı 
yaptırmıştık. Günü gelince yola 
çıktık. O zaman Darülselam’a 
gidip oradan Otobüsle Moshe’ye 
geçmiştik, yorucu olmuştu. Yine de 
güzeldi fakat hava şartları dolayısıyla 
zirve yapamamıştık. O kadar masraf, 
yol… Ama zirve yapamamak beni 
üzmemişti. Tekrar gitmek için bir 
sebebimiz vardı. Dağ orda duruyor; 
kimseye bir şey olmadan sağ salim 
dönmüştük, önemli olanda buydu.

Kilimanjaro’da en iyi 
mevsim Şubat, Mart veya 
Kasım aylarıdır.
Aradan 2 yıl geçti kulüpte Kili-

manjaro’ya gitmek isteyen arkadaşlar 
vardı. Kilimanjaro’da en iyi mevsim 
Şubat, Mart veya Kasım aylarıdır. 
Kilimanjaro’ya gitmek için mutlaka 
bir acenteyle anlaşmanız gerekiyor. 
Bütün bağlantıları, izinleri, 
taşıyıcıları yani bütün organizasyonu 
acente ayarlıyor. Ama Şubat ayına 
programı yetiştiremedik, erteledik. 

GEZİ

Ernest Heminway’in 
“Kilimanjaro’nun Karları” 
kitabını okurken bir gün o 
karları göreceğimi hayal 
bile etmedim.

Minadiye KAYA

Doğa Gezginleri Derneği Spor Kulübü 
Yönetim Kurulu Başkanı
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13 kişilik bir grup olarak 5-12 Kasım 
arası zirve ve 2 günde safari bir paket 
program ayarladık. Kaporalarımızı 
gönderip bağlantımızı kesinleştirdik. 
Uçak biletimizi aldık. Bu sefer THY 
ile direkt Tanzanya Kilimanjaro’ya 
bilet aldık. Acenteyle, kalacağımız 
otel, tırmanış esnasında kamplarda 
çadır taşıyıcılarına kadar ayrıntılı 
bir program yaptık. Önümüzde 8 

GEZİ

ay vardı, heyecanlıydık. Yavaş yavaş 
hazırlanıyorduk. Antrenmanlarımızı 
aksatmıyorduk.

Gitme zamanı yaklaştıkça 
yüksek irtifa antrenmanları 
yaptık; sayılı gün çabuk geçer 
derler, vakit geldi çattı. Aşılarımızı 
yaptırdık, sıtma ilaçlarımızı aldık; 
bütün hazırlıklarımız tamamdı. 
4 Kasım 2016 saat 19.00’da 
İstanbul Atatürk Havaalanı’ndan 
buluştuk, işlemlerimizi yaptırdık, 
bagajlarımızı verdik ve uçaktayız, 
hepimizde heyecan dorukta. 
Kilimanjaro Havaalanına 
indiğimizde bizi karşılayan 
görevlilerle buluşup Moshe’ye 
doğru hareket ettik. Bir saate yakın 
bir yolculuğun ardından otelimize 
vardık, odalarımıza yerleştik. 
Acente sahibi Anderes Reintez 
geldi. Tanışma faslından sonra 
program hakkında bilgilendirildik. 
Yorgunduk, yemeklerimizi yedikten 
sonra hazırlıklarımızı yaptık. 
Yedek eşyalarımızı toplayıp otele 
bıraktık. Çantalarımızı hazırladık. 
Porter (Taşıyıcılar) taşıyacakları 
yük ağırlığı hakkında bir standart 
getirmişler, belirlenen kilonun 
üstünde yük taşımaları yasak. Ona 
göre çantalarımızı hazırladık. Sabah 
erken kalktık, kahvaltılarımızı 
yaptık. Andreas gelmişti, arabaya 
yüklerimizi yerleştirdik ve tırmanışa 
başlayacağımız yer olan, aynı 
zamanda izin kayıtlarımızın 
yapılacağı Machame Gate’e 
ulaştık. Birçok grup var, kuyruğa 
girip kayıt için bekledik. Sıramız 
gelip kayıtlarımızı yaptırdığımızda 
öğlen olmuştu. Bize dağıttıkları 
öğlen kumanyalarımızı yedik. 
Porter’lerle buluştuk, kalabalık bir 
grup rehberlerle tanıştık. Çantaları 
yerleştirip teslim ettikten sonra 
fotoğraflar çektirip yola koyulduk.
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Yağmur ormanlarının 
içerisinde ilerledik. 
Akşama ilk kamp alanı olan 
Machame Kampı’na ulaştık.
Birinci gün: Evet, artık tırmanış 

yolculuğumuz resmen başlamıştı. 
Hava kapalıydı bir müddet sonra 
yağmur başladı. Rotamız çok 
güzeldi. Yağmur ormanlarının 
içerisinde ilerledik. Akşama ilk kamp 
alanı olan Machame Kampı’na 
ulaştık. Her kamp yerinde kayıt 
alıyorlar. Formlarımızı doldurup 
kayıtlarımızı yaptırdıktan sonra 
kamp alanına geldik. Çadırlarımız 
kurulmuştu. İki kişi kalacaklar, tek 
kişi kalacaklar hepsi ayarlanmış, 
çantalarımızı alıp çadırlarımıza 
yerleştik. Mutfak çadırı ayrı büyükçe 
bir çadır, yemekler hazır, uzun 
bir masa ve etrafında sandalyeler; 
oturduk yemekten önce çay, kahve 
sınırsız. Her şeyi biz gelmeden önce 
hazırlamışlar. Yağmur olmazsa 
daha da keyifli olacak. Yemekten 
sonra hepimiz termoslarımızı 
verdik. Ertesi güne sıcak sularımızı 
hazırlayacaklar. Ertesi gün kaçta 
kalkıp ne yapacağımız konusunda 
rehberin açıklamalarını dinledikten 
sonra çadırlarımıza çekilip uyuduk.

İkinci gün: Sabah kalktık 
Porter’lerin taşıyacağı çantayı ayrı, 
günübirlik çantamızı ayrı hazırladık. 
Çantaları çadırda bırakıp hazır 
olan kahvaltımızı yaptık. Şimdi her 
çadırın bir Porter’i vardı, her Porter 
kendi çadırından ve çadırda bir ya 
da iki kişi kalan bizlerin çantasından 
sorumlu. Çadırı kurmak ve toplamak 
onlara ait. Mutfak çadırında görevli 
ayrı servis yapan ayrı, yemek 
yapan ayrı, yiyecek malzemelerini 
taşıyanlar ayrı. Herkesin görevi belli 
ve çok sistematik bir şekilde karışıklık 
ve aksaklık olmadan yürüyordu. 

Bugün de hava kapalı, yer yer 

GEZİ

yağmur, yer yer kapalı bir havada 
yürüdük. Shira Kampına ulaştık. 
Yine kayıtlarımızı yaptırdık. 
Çadırlarımız hazırdı; yemekten önce 
kocaman bir tepsi mısır patlatmışlar, 
sıcak içecekler hazır, inanılmaz mutlu 
olduk. Yemekten sonra çadırlarımıza 
çekildik. Rüzgâr ve yağmur sesleriyle 
uyuduk.

Üçüncü gün:  Bugün hava güzel, 
biraz soğuk ama yağmur yok. Güneş 
yüzünü bize gösterdi. Bugünkü 
rotamız biraz uzun ve yorucu, 
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biraz yükseleceğiz. Öğlen verilen 
kumanyalarımızı yedik ve devam 
ettik. Rehberimiz bizi belli tempoda 
yürütüyor. (Pole Pole) yavaş yavaş 
diyerek ilerliyoruz. Akşama Baranco 
Kampına ulaştık. Rutin yemek, ertesi 
günün hazırlıkları ve çadırlarımıza 
çekildik. Ertesi günkü rotamız daha 
uzun ve zor. 

Dördüncü gün: Kahvaltıdan sonra 
Lawa Tower’a doğru yola koyulduk. 
Aklimatize (Yüksekliğe alışmak) 
olmak için Lawa Tower‘da biraz 

GEZİ

kaldık. Öğlen kumanyalarımızı 
orda yedik. Ve bir alt kamp olan 
Barafu kampına ulaştık. Artık 
hedefe yaklaşmaya başlamıştık. 
Heyecan dorukta. Mutfak çadırında 
yemeklerimizi yedik; ertesi gün 
yolumuz daha da uzun ve yorucu 
olacak son kamp yerine gideceğiz. 

Beşinci gün: Sabah kumanya 
vermediler, karşımızda devasa bir 
duvar var ve orayı aşacağız. Ben 
daha önce gittiğim için biliyorum. 
Arkadaşlar için zor bir geçit gibi 
görünüyor. Kaya bloklarının 
arasından tırmanarak aştık o devasa 
duvarı. Hava çok rüzgârlı, mutfak 
çadırını kurmuşlar yemek hazır, 
zorlu bir etap olduğu için bugün 
sıcak yemek verdiler. Burada bir 
gece kalsak yukarıya daha kolay 
ulaşıp daha az yorulurduk; ama bir 
kamp daha eklenirse maliyet çok 
yükseliyordu diye kabul etmemiştik. 
Akşama kadar yükselerek devam 
ettik. Kamp alanına geldiğimizde 
hepimiz çok yorulmuştuk. Yemekten 
sonra zirve için toplantı yaptık. Herkes 
sıcak sularını termoslara doldurdu. 
2 saat kadar uyuyup tırmanışa 
başlayacağız. Tüm hazırlıklarımızı 
yaptık. Ancak bazı arkadaşlarımız 
çeşitli nedenlerden kampta kaldılar. 
Biz 10 kişi gece saat 24.00’da zirveye 
doğru hareket ettik. 5 rehberle 
birlikte kayalıkların arasında oluşan 
patikalardan tırmanmaya başladık. 
Tepe lambalarıyla yolumuzu 
aydınlatıyoruz. Baş rehber Agustino 
önümüzde ve yavaş yavaş ilerliyoruz. 
İleri bakmamamızı söylüyor. 
Nedenini öğrendiğimde hak verdim. 
Kafamızı kaldırıp baktığımızda 
bizden önce tırmanışa geçen 
insanların ışıkları sanki gökyüzünde 
yıldız gibi yüksekliği algılamamamıza 
neden oluyor. Zirveye çıkmak 
imkânsız gibi görünüyor. Biraz 
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yükselmiştik ki iki arkadaş devam 
edemeyeceğini söyledi. Bir rehberle 
onları önceki kampa gönderdik.

Hava soğuk, gece karanlık 
sadece tepe lambalarının 
ışıklarıyla ilerliyoruz.
İlerlemeye devam ediyoruz 

5 bin metreye yaklaştığımızda 
İbrahim Bey grubu yavaşlatırım 
düşüncesiyle dönmek istedi. Bir 
rehberle dönüşe geçti. Ben de 
zorlanmaya başlamıştım. O yüzden 
kimseye devam etmesi için cesaret 
veremiyordum. Çünkü benim 
de cesaretim kırılmıştı. Emin abi 
dönmem gerektiğini, ileride dönmek 
istersem rehber kalmayacağını 
söyledi. Rehber çantamı aldı ve 
“devam edelim” dedi. Hava soğuk, gece 
karanlık sadece tepe lambalarının 
ışıklarıyla ilerliyoruz. Emin abi ben 
çok yavaş yürüdüğüm için bir rehber 
alıp Fuat Bey’le önden gitmek istedi 
ve bizden ayrıldılar. Biz Cemalettin, 
Nesrin ve ben 2 rehberle yavaş yavaş 
ilerliyorduk. Aslında ben bitmiştim. 
8 adım atıp duruyordum. Agustin 
sabretmem konusunda beni teselli 
etti. En azından Stella Zirvesi yapıp 
döneriz dedi. Cemalettin ve Nesrin 
gidebilirdi ama beni bırakmak 
istemediler, sağ olsunlar.

Güneş doğdu. Emin abiler 
gözden kayboldu. Ben 8-10 adım 
atıp duruyorum, artık bacaklarım 
beni taşımıyor. Hayatım boyunca 
bu kadar zorlandığım bir an 
olmamıştı. Stella Zirvesine 
ulaşmıştık. İnanılmaz soğuk bir hava 
var. Nesrin’in cep telefonuyla iki 
poz fotoğraf  çektik makina dondu. 
Büyük bir kaya kütlesinin dibine 
sığındık rüzgâr almamak için. Bir 
şeyler yemeye çalıştık, ama ne 
mümkün! Kimsenin yemek yemeye 
mecali yoktu. Rehber “dönelim” 

GEZİ

dedi. Kafamı kaldırıp Uhuru Zirvesine 
çok az kaldığını ve az eğimli bir 
yolunun olduğunu görünce birden 
zirveye devam edeceğimi söyledim. 
Rehber, “ama buraya kadar demiştik” 
dedi. Nesrin çok soğuk olduğu için 
dönmek istedi. Cemalettin de onu 
yalnız bırakamayacağını söyledi. 
Rehberin birini onlara verdik. Biz 
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Agustin’le devam etme yönünde 
karar aldık.

100 metre gitmiştik ki, arkama 
döndüm; Cemalettin geliyor, o 
kadar mutlu oldum ki, anlatamam. 
Nesrin ikna etmiş onu. Emin abi ve 
Fuat Bey’le karşılaştık, zirve yapmış 
dönüyorlar. Onlardan fotoğraf  
makinasını istedik. Emin abi verdi 

GEZİ

fotoğraf  makinasını. Evet, Afrika’nın 
Çatısı Uhuru Zirvesindeyiz. İki Poz 
fotoğraf  çektirdik makine dondu. 
Hemen dönüşe geçtik. 

Bu arada dağ hastalığına 
yakalandım. Yüksek irtifadan 
kaynaklı çok kötü bir mide bulantısı 
ama öyle böyle değil. Bir an önce 
alçalmaya çalışıyoruz. Emin abileri 
yakaladık. Durmaksızın alçalıyoruz. 
Öğlene doğru kamp alanına geldik. 
Sadece bizim çadırlarımız kalmış. 
Kampta kalanlar toparlanıp inmişler. 
İbrahim Bey bizi beklemiş, onu 
görünce o kadar mutlu olmuştum ki 
anlatamam.

Çadır partnerim gitmişti. Halim 
yoktu, bir şeyler yiyip toplanıp 
ineceğiz; mide bulantısından yemek 
lafını bile duymak istemiyordum. 
Çadıra girdim, çantamı toplamam 
lazım dinlenmeden… Zoraki 
çantamı topladım. Ve yola koyulduk. 
Akşama kadar indik. Bir gece ve bir 
tam gün yürüdük. Machame Gate’ye 
varmadan önceki kamp alanına 
geldik, bitmiştim. Bulantım devam 
ediyordu. 

Burası son kampımızdı; burada 
bütün Porterler ve rehberler toplu 
şarkı söyleyip kutlama yapıyorlardı. 
Özel yemekler yapılıyordu.  Ertesi 
gün 10 km’lik bir yolumuz vardı. 
Başlangıç noktası olan Aruşa’ya 
vardık. Tekrar kayıtlarımız 
yapıldı. Bizi bekleyen minibüse 
binip Otelimize geldik. Ertesi 
gün kahvaltımızı yapıktan sonra 
Legmanyara Milli Parkında safari 
yaptık. Birçok hayvanı görme 
şansımız oldu. Aslında en iyi mevsim 
Şubat’tır. Kenya’dan buraya göç 
zamanı, suyun bol olduğu zaman... 
13 Kasım 2016 da İstanbul’a hareket 
ettik. Heyecan ve macera dolu bir 
etkinliğimizi daha birbirinden güzel 
anılarla geride bırakmış olduk. 



104 Haziran 2021

SORULAR

Prof. Dr. Ali Demirsoy’dan 
ödüllü sorular 

’te sen de 
yazabilirsin
Sevgili geneçemek okuyucuları, bu dergi sizin olduğu için sizden gelecek katkılarla daha da güzel-

leşeceğini düşünüyoruz. Bu amaçla şiir, hikaye, fıkra, karikatür, makale vb çalışmalarınızı heyecanla 

bekliyoruz. Bu dergi bilimsel, akademik, edebi vb. kaygıları olan bir dergi değildir. Amacımız sizin 

güzelliklerinizi ortaya koymak ve paylaşmaktır. 

Çalışmalarınızı gencemek@tezkoopis.org adresine bekliyoruz.

Bu sayımızda Biyolog Prof. Dr. Ali Demirsoy’dan ödüllü iki 
sorumuz var. Bu iki  soruya doğru yanıt verenler arasında 
yapılacak çekilişle 10 okuyucumuza Prof.Dr. Ali Demirsoy’un  
imzalı birer kitabını hediye ediyoruz. Yanıtlarınızı  
gencemek@tezkoopis.org adresine bekliyoruz.

1. Atalarımızda iş görüp de bizde bulunmasına  
karşın görevi kalmamış üç kalıntı organımız nedir?  

2. Bitkilerin yaprakları neden yeşil renkli  
görünür?
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ADANA 1 NO’LU ŞUBE
Șube Bașkanı Mustafa Oğuz
Kurtuluș Mah. Cumhuriyet Cad. 
MNS İș Merkezi No: 50 K: 6 No: 28
Seyhan / Adana
Tel: 0322. 363 34 63 Faks: 0322.363 34 83
http://adana1.tezkoopis.org
adana1@tezkoopis.org

ANKARA 1 NO’LU ŞUBE
Șube Bașkanı Mustafa Kirman
Necatibey Cad. Sezenler Sok. No: 2/16
Sıhhiye/Ankara
Tel: 0312. 231 74 95 Faks: 0312. 231 74 96
http://ankara1.tezkoopis.org
ankara1@tezkoopis.org 

ANKARA 2 NO’LU ŞUBE
Necatibey Cad. No: 84/4 Sıhhiye/Ankara
Tel: 0312. 229 43 07 Faks: 0312. 229 18 47
http://ankara2 .tezkoopis.org
ankara2@tezkoopis.org

ANKARA 3 NO’LU ŞUBE
Müteșebbis Heyeti Bașkanı: Ömer Akçay
Necatibey Cad. No: 84/7 Sıhhiye/Ankara

ANKARA 4 NO’LU ŞUBE
Șube Bașkanı Levent Koç
Necatibey Cad. Sezenler Sok. No: 2/18
Sıhhiye/Ankara
Tel: 0312. 231 74 98 Faks: 0312. 231 74 97
http://ankara4.tezkoopis.org
ankara4@tezkoopis.org 

ANTALYA ŞUBESİ
Șube Bașkanı Barıș Özdemir
Tahıl Pazarı Mah. Adnan Menderes Bulvarı
Yüce2 Apt. Kat: 2 D: 3 Antalya 
Tel: 0242. 242 91 05 Faks: 0242. 248 15 89
http://antalya.tezkoopis.org
antalya@tezkoopis.org 

BURSA ŞUBESİ
Șube Bașkanı Bülent Çetin
Kükürtlü Mah. 3. Kardelen Sok. No: 3 A Blok
D: 4 Osmangazi/Bursa 
Tel: 0224. 224 29 37  Faks: 0224. 224 29 37
http://bursa.tezkoopis.org
bursa@tezkoopis.org 

DİYARBAKIR ŞUBESİ
Șube Bașkanı Mehmet Pekgöz
Yașar Kemal Cad. Kristal Apt. No: 17/G  
Ofis / Diyarbakır
Tel: 0412. 228 59 68  Faks: 0412. 228 59 68
http://diyarbakir.tezkoopis.org
diyarbakir@tezkoopis.org 

EDİRNE ŞUBESİ
Șube Bașkanı Mehmet Meral
Mithat Pașa Mah. Londra Asfaltı Rasathane Yanı 
No: 2 Kat: 3 Edirne
Tel: 0284. 212 14 95 Faks: 0284.212 14 95
http://edirne.tezkoopis.org 
edirne@tezkoopis.org 

ERZURUM ŞUBESİ
Șube Bașkanı Hakan Kurt
Gez Mah. Karaveli Sok. Șimșek Apt. Kat: 2 
Erzurum 
Tel: 0442. 234 60 89 Faks: 0442. 233 88 02
http://erzurum.tezkoopis.org
erzurum@tezkoopis.org 

ESKİŞEHİR ŞUBESİ
Șube Bașkanı Hasan Hüseyin Yılmaz 
Cumhuriyet Mah. Dilem Sok. Çağlayan İș Merkezi 
No: 1/61 Kat: 7 Eskișehir
Tel: 0222. 221 45 26 Faks: 0222. 220 83 74
http://eskisehir.tezkoopis.org
eskisehir@tezkoopis.org 

GAZİANTEP ŞUBESİ
Șube Bașkanı Bilal Öztokmak
İncilipınar Mah. Nail Bilen Cad. Ayıntap İș Merkezi 
Kat: 2 No: 201 Gaziantep
Tel: 0342. 323 33 43 Faks: 0342. 323 33 43
http://gaziantep.tezkoopis.org
gaziantep@tezkoopis.org 

KOCAELİ ŞUBESİ
Șube Bașkanı Engin Șevket Șimșek
Hacı Halil Mah. Atatürk Cad. 1205/1 Sok. 
No: 2 Kat: 6 D: 27-28 Gebze/Kocaeli  
Tel: 0262. 646 18 49 Faks: 0262. 646 67 64
http://kocaeli.tezkoopis.org
kocaeli@tezkoopis.org 

SAMSUN ŞUBESİ
Șube Bașkanı Tarık Sayın
Kale Mahallesi Kaptanağa Caddesi Ortaklar İșhanı 
No:1 Kat:6 D:35 İlkadım/Samsun
Tel: 0 362. 431 55 41 Faks: 0 362. 431 55 42
http://samsun.tezkoopis.org  
samsun@tezkoopis.org 

İSTANBUL 1 NO’LU ŞUBE
Șube Bașkanı Özcan Kopal
Osmanağa Mah. Kuș Dili Cad. Volkan İș Hanı 
No: 26 Kat 4
Tel: 0216. 450 14 02 Faks: 0 216. 338 92 64
http://istanbul1.tezkoopis.org
istanbul1@tezkoopis.org  

İSTANBUL 4 NO’LU ŞUBE
Șube Bașkanı Hasan Dere
Merkez Mah. Büyükdere Cad. Șimșek Apt. 
No: 3/6 Kat: 3 Șișli-İstanbul 
Tel: 0212. 232 39 47 - 0212.232 39 92 
Faks: 0212. 232 28 57
http://istanbul4.tezkoopis.org
istanbul4@tezkoopis.org 

İSTANBUL 5 NO’LU ŞUBE
Șube Bașkanı Selahattin Karakurt
Büyükdere Cad. No: 64/8 Kat: 3 
Mecidiyeköy-İstanbul
Tel: 0212. 347 40 77 Faks: 0212. 347 40 78
http://istanbul5.tezkoopis.org
istanbul5@tezkoopis.org 

İZMİR 1 NO’LU ŞUBE
Șube Bașkanı Mert Özen
Șair Eșref Blv. Emlak Kredi Apt. No: 100/601 
Alsancak-İzmir
Tel: 0232. 463 52 59 Faks: 0232. 463 54 72
http://izmir.tezkoopis.org
izmir@tezkoopis.org 

İZMİR 2 NO’LU ŞUBE
Șube Bașkanı Caner Fırat
İsmet Kaptan Mah. Hürriyet Blv. Musullugiller İș Hanı 
No: 5/1 Kat: 1 D: 13 Çankaya-Konak-İzmir
Tel: 0232. 421 43 45 - 0232. 421 43 37
Faks: 0232. 421 43 92
http://izmir2.tezkoopis.org
izmir2@tezkoopis.org 

MUĞLA ŞUBESİ
Șube Bașkanı Hüseyin Yıldız
Emir Beyazıt Mah. Kurbanlar Sok. No: 12/1
Menteșe-Muğla
Tel: 0252. 213 19 55 Faks: 0252. 213 19 14
http://mugla.tezkoopis.org
mugla@tezkoopis.org 

ZONGULDAK ŞUBESİ
Șube Bașkanı Șerif Tașören
Mithatpașa Mah. Hayribey Sok. No: 3 Kat: 3 D: 5 
Zonguldak
Tel: 0372. 253 40 39 Faks: 0 372. 251 52 72
http://zonguldak.tezkoopis.org
zonguldak@tezkoopis.org 

KONYA BÖLGE TEMSİLCİLİĞİ
Konya Bölge Temsilcisi: Hüsnü Yiğit
İhsaniye Mah. Derviș Hilmi Sok.
Ali Șapçıoğlu Apt. No: 13/1
Selçuklu - Konya

Genel Bașkan
Genel Sekreter

Genel Mali Sekreter
Genel Örgütlenme Sekreteri

Genel Eğitim Sekreteri
Genel Yönetim Kurulu Üyesi
Genel Yönetim Kurulu Üyesi

Haydar ÖZDEMİROĞLU
Hakan BOZKURT
İsmail AYDIN
Çağdaș DUYAR
Sebahattin ŞEN
Levent KOÇ
Mehmet PEKGÖZ




