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Amaç – Prekaryalaşma post-fordist üretim sistemlerinin yaygınlık kazanması neticesinde değişen 
istihdam koşullarının etkisiyle ortaya çıkmıştır. Prekaryalaşma sürecinin temel göstergeleri 
istihdam koşullarındaki güvencesizlik ve esnekliktir. Prekaryalaşma toplumsal sınıf ayırt 
etmeksizin tüm emek gücü üzerinde etkilidir. Bu araştırmada prekaryalaşma sürecinin beyaz yakalı 
çalışanlar üzerindeki etkilerini açıklamak amaçlanmaktadır.  

Yöntem – Araştırmada nitel araştırma yöntemleri içerisinde yer alan içerik analizi yöntemi 
kullanılmıştır. Beyaz yakalı çalışanlar tarafından Yargıtay'a temyiz edilen toplam 50 davanın tam 
metinleri üzerinde analizler yapılmıştır. Verilerin analizi MAXQDA 2018 nitel veri analizi programı 
aracılığıyla gerçekleştirilmiştir. 

Bulgular – Beyaz yakalıların başta gelir güvencesiyle ilgili olmak üzere istihdam, vasıfların yeniden 
üretimi, temsil ve çalışma güvencesine ilişkin sorunlar yaşadıkları anlaşılmaktadır. Bunun yanı sıra 
iş ve ücret esnekliği nedeniyle istihdam ve gelir güvencesizliği sorunları yaşanmaktadır.  

Tartışma – Araştırmadan beyaz yakalıların prekaryalaşma süreci içerisinde oldukları 
anlaşılmaktadır. Ayrıca mavi yakalılar ve beyaz yakalılar arasındaki istihdam koşullarının 
benzeşmesi nedeniyle aralarındaki ayrımın giderek azalacağı öngörülmektedir.  
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Purpose – Precarization has emerged due to changing employment conditions as a result of the 
prevalence of post-Fordist production systems. The main indicators of the precarization process are 
insecurity and flexibility in employment conditions. The effects of precarization are observed on the 
entire labor force, regardless of class. The aim of this study is to explain the effects of precarization 
process on white collar workers.  

Design/methodology/approach – Content analysis method, which is one of the qualitative research 
methods, was used in the study. Analyzes were carried on the full texts of a total of 50 cases appealed 
to the Supreme Court by white-collar workers. The analysis of data was carried out through 
MAXQDA 2018 qualitative data analysis program.  

Findings – White-collar workers experience problems related to employment, skill reproduction, 
representation and job security, especially with income security. In addition, they experience 
employment and income insecurity problems due to job and wage flexibility.  

Discussion – The result of the search it is understood that white collar workers are in a precarization 
process. It is also predicted that the distinction between blue collars and white collars will gradually 
create due to the similarity of employment conditions. 

 

 

 

 

 
1 Bu çalışma 3-5 Eylül 2020 tarihinde Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi tarafından gerçekleştirilen 28. Ulusal 
Yönetim ve Organizasyon Kongresi'nde sunulmuştur. 
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