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D İSK-AR dergisinin ilk sayısında Ücret 
konusunu ele almıştık. Bu sayımız-
da ise taşerondan kiralık işçiliğe, 

“yeni” istihdam biçimlerini mercek altına 
yatırıyoruz.

1970’lerin ortasından bu yana kapitalizm 
uzun bir krizin içerisinde yer almaktadır. Otuz 
yılı aşkın bir süre boyunca sermayenin bu 
krize cevabı, işçi sınıfına saldırı olmuştur. Bu-
gün de bu saldırı devam etmektedir. Serma-
ye, dünya çapında, kendi krizini aşabilmek 
için çeşitli stratejiler izliyor. Taşeronlaşma, 
esnek çalışma, kiralık işçilik, güvenceli esnek-
lik, özel istihdam büroları vb uygulamalar bu 
stratejinin çeşitli boyutları. 

Tüm bunları “Taşerondan Kiralık İşçiliğe: 
Yeni İstihdam Biçimleri” başlığı altında ele 
alıyoruz. Ayrıca 2013’ün son aylarında gün-
demimize oturan kadın istihdam paketi ve 
kıdem tazminatı tartışmalarını da bu çerçe-
vede değerlendiriyoruz.

OOO

Dergimizin bu ikinci sayısına katkıda bu-
lunan yazarlar arasında M. Nedim Süalp, 

emek süreçlerindeki dönüşüm ve yeni istih-
dam biçimlerini ele aldığı makalesinde, ko-
nuyu tarihsel bir bağlama oturtarak, sorunu 
kapitalist üretim tarzına içkin olarak ortaya 
koyuyor.

Üretim ve bölüşüm alanına dair veriler, küresel ekonomik 
kriz karşısında Türkiye ekonomisinde elde edilen 

büyümenin arka planında, emeğin artan sömürüsünün 
yattığını; bunun da özellikle emekçiler üzerinde iş 

yoğunluğunun artırılması ve milli gelirden alınan payın 
düşürülmesi sayesinde gerçekleştiğini somut olarak 

ortaya koymaktadır. 

EDİTÖR’DEN...
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Gezi 

eylemlerine 

toplumun tüm 

kesimlerinden 

katılımın 

olduğunu 

söylemek 

mümkündür.

Murat Özveri, taşeronluk (alt işveren) 
sisteminin hukuki boyutlarını de-
ğerlendirdiği makalesinde, taşeron 
uygulamasını, sermayenin iş gücü 
üzerindeki denetimini sınırlandıran 
kurallara, örgütlülüğe başkaldırı-
sı olarak tanımlamaktadır. Yazara 
göre, taşeronluk, iddia edildiği gibi 
ne işletmelerin gelişen teknolojiye 
bağlı gereksinimlerinin ürünüdür ne 
de basit bir istihdam biçimidir: “Ak-
sine, işgücünü ucuzlatacak, işgücü 
üzerinde denetimi sermaye lehine 
en üst noktalara çıkartacak yeni 
bir birikim modelinin önemli bir 
parçasıdır.”

F. Serkan Öngel, Türkiye’deki taşe-
ronlaşmanın boyutlarını ele aldığı 
yazısında konuyu zengin bir veri 
malzemesi ile ortaya sererek özel-
likle kamu sektöründe taşeron işçi 
sayısında ciddi bir artış görüldüğüne 
dikkat çekiyor.

Umut Ulukan, Avrupa istihdam stra-
tejisi çerçevesinde güvenceli esnek-

lik (flexicurity) kavramının nasıl ele 
alındığı ve tanımlandığına dair bir 
ufuk taraması yapıyor. Bu uygula-
manın farklı ülkelerdeki örneklerini 
inceleyerek esneklik tarafının ger-
çekleştiğini, ancak güvence ayağının 
söylem düzeyinde kaldığına dikkat 
çekiyor. Güvenceli esnekliğin, çalış-
ma koşulları ve çalışma ilişkilerin-
deki aşınmayı yüksek rekabet gücü 
söylemi ile görünmez kılmayı hedef-
leyen esnekliğin yeni görünümü ol-
duğunu vurguluyor.

Kiralık işçilik konusunu ele aldığı 
yazısında Onur Bakır bu uygulama-
yı, esnek, güvencesiz, a-tipik ve ku-
ral dışı istihdam biçimlerinin istisna 
olmaktan çıkarılarak kural hâline 
getirilmesini öngören yeni bir istih-
dam rejimi olarak tanımlıyor. Yazı-
da dünyadaki örnekleri ile birlikte 
değerlendirildiğinde, özel istihdam 
büroları aracılığıyla geçici iş ilişkisi-
nin kurulabildiği bu istihdam biçimi-
nin aslında işçilerin güvencesiz, daha 
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düşük ücret ve daha kötü çalışma 

koşulları ile sendikal örgütlenmeden 

yoksun bir biçimde çalıştırılmasına 

yol açtığının altı çiziliyor.

Kiralık işçi büroları üzerine yazdığı 

yazısında Emre Eren Korkmaz, bu 

konudaki geçerli görüşü eleştirerek, 

özel istihdam bürolarının basitçe iş 4
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ve işçi bulma kurumlarının özel sek-
tör versiyonu olmadığını; dünyadaki 
uygulamalarından da örnekler vere-
rek kiralık işçi büroları uygulamasının 
güvencesiz çalışmanın doruk nokta-
larından biri olduğunu vurguluyor.

Bilge Çoban, kadın istihdam pake-
tini “deşifre ettiği” yazısında, konu-
yu AKP’nin kadını ailenin sürekliliği 
için nesne konumuna indirgeyen 
muhafazakârlığı ile kapitalizmin ka-
dın emeğine duyduğu gereksinimi-
nin kesişmesi bağlamında ele alıyor.

Üzeyir Ataman, kıdem tazminatı tar-
tışmaları üzerine yazdığı yazısına, 
konu üzerinde yapılan tartışmaların 
daha çok mevcut kıdem tazminatı 
sisteminin aksaklıkları üzerinde yo-
ğunlaştığı tespitiyle başlıyor. Yazar 
makale boyunca konu üzerinden 
sürdürülen tartışmaların gerçek du-
rumu ne ölçüde yansıttığını “deş-
meye” çalışıyor. Konuyu Türkiye’de 
1980 sonrası uygulanan neoliberal 
politikalar bağlamında ele alan ya-
zar, kıdem tazminatı başta olmak 
üzere yeni istihdam yapısına ilişkin 
tüm tartışmaların, neoliberal sürecin 
amaçlarına uygun yeni bir ortam ya-
ratma ve tıkanıklıkları aşma girişim-
leri olmaktan başka bir anlam taşı-
madığını ileri sürüyor.

Dergimizin bu sayısında, ilk sayıda 

olduğu gibi, Türkiye’deki işçi eylem-
lerinin bir dökümünü veriyoruz. İrfan 
Kaygısız’ın titiz çalışması ile bu sefer 
bütün bir 2013 yılı boyunca Türkiye 
çapında gerçekleşen eylemleri veri-
leriyle, Bilge Çoban dostumuzun da 
katkısıyla grafiklerle de resmederek, 
sizlere sunuyoruz. Ayrıca bu yazı-
ya ek olarak, Bilge Çoban ve İrfan 
Kaygısız’ın birlikte kaleme aldıkları 
bir başka yazıyı, yıl boyunca yapılan 
eylemlerde ön plana çıkan iki ey-
lemi, Hakkari fırın işçileri eylemi ile 
Dersim Aksa işçilerinin fiili grevlerini 
sizlerle paylaşıyoruz.

Son olarak bu sayımızda, ilk sayıdan 
farklı olarak, bir de Tez Özetleri bölü-
mü yer alıyor. Bu bölümde amacımız, 
akademik alandaki emek araştırma-
larını daha geniş bir alanda görünür 
kılmak. Bu anlamda başlangıç olarak 
Aslı Kayhan’ın yaptığı çalışma ile bu 
sayımızda iki tez çalışmasının kün-
yesini yayınlıyoruz. Tezlerden biri, 
2013 yılı Cahit Talas Sosyal Politika 
Ödülü’ne de layık görülen Süreyya 
Aygül’ün “Türkiye’de sendika siya-
set ilişkisi: DİSK örneği (1967-1975)” 
başlıklı doktora tezi; diğeri de, Fer-
yal Saygılıgil Gündüz’ün Novamed 
direnişi örneği üzerinden incelediği, 
“Türkiye’de neoliberal politikalar ve 
kadın emeği: Serbest bölgede kadın-
ların grevi” başlıklı doktora tezi.

5
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DÜNYADA DURUM

Kapitalist ekonominin derin krizinde ilk 
beş yılı geride bıraktık.(1)  Ne var ki, 
geçen bu beş yılda kapitalist ekonomi 

kendi krizinin cenderesinde debelenip duru-
yor hâlâ.

15 Eylül, Lehman Brothers isimli dev ABD 
“yatırım” bankasının batışını simgeleyen gün 
olarak tarihe geçti. Geçtiğimiz eylülde, krizin 
beşinci yıl dönümünde, bu konuda burjuva 
basınında çeşitli yazılar çıktı. Bu yazıların sa-
dece başlıklarını vermek bile ekonomik duru-
mun vahametini ortaya koymaya yetecektir.

The Financial Times’da 12 Eylül’de çıkan bir 
yazının başlığı şöyle örneğin: “Çılgın mali sis-
tem Lehman sonrasında varlığını sürdürü-
yor.” 17 Eylül’de Bloomberg’e röportaj veren 
bir fon yöneticisi şöyle diyor: “Kriz elbette 
hâlâ yatırımcıları huzursuz eden bir şey.” 
Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC) eski 
başkanı Sheila Bair, Wall Street Journal’a ver-
diği bir röportajda şu saptamada bulunuyor: 
“ABD bankacılık sistemi hâlâ kırılgan.” The 
Atlantic’de 10 Eylül’de çıkan bir yazıya baka-
lım şimdi de: “5 yıl sonra; finansal krizden 
hiçbir şey öğrenmemişiz.” Son örnek de The 
Economist’ten olsun… 7 Eylül’de çıkan bir ya-
zıda atılan başlık şöyle: “Bir sonraki Lehman 
nerede?” Başlığın hemen altında da şu sapta-
maya yer verilmiş: “2008 Eylül’ünün büyük 
girdabından beş yıl sonra küresel finans si-

DÜNYADA VE 
TÜRKİYE’DE 
KONJONKTÜREL 
DURUM: 
BU DAHA 
BAŞLANGIÇ!..

Geride bıraktığımız bu beş yılda ABD’den Avrupa’ya, 
oradan Afrika’nın kuzeyine ve Ortadoğu’ya, hatta Türkiye 
ve Brezilya’ya kadar çok geniş bir coğrafyada, gerek peşi 

sıra gerekse de eş zamanlı pek çok isyan hareketi baş 
gösterdi. Tüm dünyadaki, işçi ve emekçiler için “Artık 

Yeter!” denilecek eşik çoktan aşılmış durumda.

GENCER ÇAKIR
KURTAR TANYILMAZ
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temi daha güvenli; ama hâlâ yeteri 
kadar güvenli değil.”

OOO

Aradan beş yıl geçmiş olması-
na rağmen kapitalizmin derin 

krizinin hâlâ sürmekte olduğunun 
bunlardan daha çarpıcı göstergeleri 
olamaz. Bu yorumlardan yola çıka-
rak şu saptamaları yapmak müm-
kündür: i) kriz hâlâ devam ediyor, ii) 
kapitalizm kendi kriziyle daha nasıl 
başa çıkacağını bilmiyor.

Geride bıraktığımız bu beş yıl-
da ABD’den Avrupa’ya, oradan 
Afrika’nın kuzeyine ve Orta Doğu’ya, 
hatta Türkiye ve Brezilya’ya kadar 
çok geniş bir coğrafyada, gerek peşi 
sıra gerekse de eş zamanlı pek çok 
isyan hareketi baş gösterdi. Tüm 
dünyadaki, işçi ve 
emekçiler için “Artık 
Yeter!” denilecek 
eşik çoktan aşılmış 
durumda.

OOO

Elinizdeki bu kon-
jonktür yazısı 

DİSK-AR dergisinin 
ilk sayısında (Güz 
2013) çıkan kon-
jonktür yazısıyla aslında pek çok 
ortak noktayı paylaşıyor. Zira dünya 
ekonomisinin üzerinde dolaşan kara 
bulutlar bakımından geçen zaman-
da değişen pek bir şey olmadı. E.M. 
Remarque’nın ünlü romanının adıyla 
söyleyelim: “Garp Cephesinde Yeni 
Bir Şey Yok”.

FINANCIAL TIMES: 
“KRİZ SONRASI 
UYGULANAN POLİTİKALAR 
KRONİK BİR DURGUNLUK 
VAAT EDİYOR” 

Burada IMF’nin Ekim 2013 tarihli 
Dünya Ekonomik Görünümü ra-

poru ile OECD’nin Kasım 2013 tarihli 

Küresel Ekonomik Görünüm başlıklı 

raporundaki verilere bakmak aydın-

latıcı olabilir. 

Dünya genelinde 2013 büyüme ra-

kamı 2.7 olarak gösterilmiş. Bir ön-

ceki yılın rakamının 3.1 olduğunu 

söylemeden geçmeyelim. ABD’deki 

büyüme rakamı 2012’deki raka-

mın (2.8) çok altında: 1.7! Avro Böl-

gesi’ndeki rakamlar ise pek iç açıcı 

değil. 2012’de 0.6 küçülen bölge bu 

yıl 0.4 ile küçülmeye 

devam ediyor. 

Gelelim Asya’ya… 

Çin’in 2011’deki  

9.3’lük büyüme pua-

nı bu yıl 7.6’ya çekil-

miş. 2014 öngörüsü 

ise 7.3! Hindistan’da 

ise Çin’e kıyasla daha 

sert bir düşüş gö-

rülüyor; 2011’deki 

6.3’lük puan bu yıl 3.8’e kadar geri-

lemiş! Brezilya hâlâ 2011’deki büyü-

me oranının (2.7) gerisinde kalırken 

(bu yılki puanı 2.5), Meksika’da da 

sert bir düşüş olduğu gözlemleni-

yor: 2011’deki 4.0’dan 1.2’ye. Güney 

Afrika’nın 2011’deki 3.5’lik büyüme 

oranı ise bu yıl 2.0’a kadar düşmüş! 7
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Şimdi de işsizlik rakamlarına baka-
lım… Avro Bölgesi’nde, 2011 oran-
larıyla, yüzde 10’larda seyreden iş-
sizlik bu yıl yüzde 12’ye dayanmış! 
ABD’de ise 2010’dan itibaren azalan 
işsizlik, bu yıl yüzde 8’in biraz altında 
kalsa da, yine de yüksek bir seviye-
de. OECD genelindeki işsiz sayısı ise 
48-49 milyon civarında!

IMF’nin raporundaki ilk saptama 
Türkiye gibi ülkeler için pek iç açı-
cı görünmüyor. Raporun önsözün-
den aktaralım: “Gelişmiş ekonomiler 
adım adım toparlanırken, yüksel-
mekte olan ülkelerdeki büyüme ya-
vaşladı.” Bu durum “güvenli liman” 
arayışındaki sermaye hareketle-
rinde “merkez”e doğru bir dönüşü 
başlatıyor. Bunun sonuçlarını yakın 
bir dönemde Türkiye gibi “yüksel-
mekte olan” ülkelerin ciddi bir krize 
sürüklenmesi ile görebiliriz. Kısaca 
önümüzdeki dönemin işçi sınıfı ve 
emekçiler için sert geçeceğini söyle-
mek olası görünüyor.

BU DAHA BAŞLANGIÇ, 
MÜCADELEYE DEVAM!

Geride bıraktığımız ekim ayı ba-
şında ABD’deki “borç tavanı” 

krizi çözüme bağlanamayınca hükü-
met 17 yıl aradan sonra ilk defa “ke-
penk kapattı” ya da daha doğru bir 
ifadeyle, ABD ekonomisi iflas etme 
tehlikesiyle karşı karşıya kaldı!

ABD içindeki bir kanat (Cumhuriyet-
çiler) devlet harcamalarının kısılma-
sını istiyor; çünkü aksi durum enflas-
yon tehlikesi yaratmakta, ücretlerin 
düşürülmesini engellemekte ve ve-
rimsiz işletmelerin ayıklanmasını ge-
ciktirmektedir. 

Diğer kanat (Demokratlar) ise tersine 
harcamaların artırılmasından yana; 
çünkü onlara göre eğer harcamalar 
kısılırsa ekonomi uçurumun eşiğine 
sürüklenecek. İşte bu kriz çözülme-
yince ABD hükümeti 16 gün kepenk 
kapattı. 

Aslında bu durum, içinde yaşadığı-8

Savaşlar, 

ekonomi ve 

siyasetin 

başka araçlarla 

yürütülmesi 

olduğu için ve 

sürece, hele 

de böylesi 

derin bir 

ekonomik kriz 

ortamında, 

savaş 

seçeneği 

emperyalist 

devletler için 

her zaman 

güncelliğini 

koruyacaktır.
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mız derin ekonomik krizin ne gibi 
siyasi krizlere yol açabileceğinin so-
mut bir göstergesidir.

Bir taraftan ekonomik gidişat, ara-
dan beş yıl geçmiş olmasına rağmen, 
hâlâ toparlanma sinyalleri göstermi-
yor oluşu ile gelece dair karamsar 
bir tablo ortaya çıkarırken, diğer 
taraftan sermayeler arası çelişkiler 
politika alanında su yüzüne çıkıyor. 
En son sivillere sarin gazının kulla-
nılması ile aralarında kadın ve ço-
cukların bulunduğu yüzlerce sivilin 
ölümüyle sonuçlanan kimyasal sal-
dırı sonrasında emperyalist devletle-
rin Suriye’ye müdahale tartışmaları 
gündemi uzunca bir süre meşgul 
etmişti. Bu durum ABD ile Rusya ve 
Çin’i karşı karşıya getirdi. Karşılıklı 
“diş gıcırdatmaları”na sahne olan bu 
gerilim belki savaşsız bir “çözüm” ile 
sona erdi, ancak bu durum bizleri 
yanıltmasın. Savaşlar, ekonomi ve 
siyasetin başka araçlarla yürütül-
mesi olduğu için ve sürece, hele de 
böylesi derin bir ekonomik kriz or-
tamında, savaş seçeneği emperyalist 
devletler için her zaman güncelliğini 
koruyacaktır.

OOO

Afrika’nın kuzeyindeki en kritik 
ülkelerden Mısır’da askerî darbe 

sonrasındaki süreçte güç dengeleri 
bakımından henüz bir değişiklik yok. 
3 Temmuz’da ordunun müdahale-
siyle devrilen Mursi’nin 4 Kasım’da 
yargılanmasına başlandı. 

Mısır’daki temel çelişki, ayaklanan 
toplumsal kesimler ile Mursi ve 

onunla beraber darbeci ordu arasın-
dadır. Bu gerçek doğru okunmadığın-
da Mısır’da “demokrasi”yi savunma 
adına bir başka karşı-devrimci güç 
olan Mursi’nin temsil ettiği İslamcı 
burjuvazinin peşine takılmak kaçınıl-
maz olacaktır! Televizyonlar her ne 
kadar “ordu Mursi taraftarlarına sal-
dırıyor” şeklinde haberlere yer ver-
se de –ki bu yanlış değildir– Mısır’da 
hem Mursi’ye hem de orduya karşı 
çıkan bir muhalefetin olduğunu da 
unutmayalım.

Mısır böyleyken Tunus’ta da İslamcı 
Ennahda hükümetinin istifası ve ik-
tidardan çekilmesi gündeme geldi. 
Hükümetin ekonomik ve sosyal açı-
dan önceki rejimin yarattığı koşulları 
iyileştirmediği, iktidarı İslamlaştırdı-
ğı, radikal İslamcı çetelerin suikastla-
rının ve faaliyetlerinin önünü açtığı, 
gerçekleştirilen siyasi suikastların 
üzerine gitmediği sıklıkla dile ge-
tirilen rahatsızlıklardı. Ennahda’nın 
istifasına yönelik altı kentte gösteri-
ler düzenlenince kitlelerdeki bu ba-
sıncın altında hükümetin istifası ve 
iktidardan çekilmesi görüşülmeye 
başlandı.

Öte taraftan dünyanın diğer ucunda 
Brezilya’da eylemler durulmak bilmi-
yor… Haziran ayındaki eylemlerin ar-
dından, alt yapı yatırımlarının yeter-
sizliği ve toplu taşıma hizmetlerinin 
pahalı oluşu karşısında, hükümetin 
sırf Dünya Kupası maçları için yük-
sek meblağlarda (11 milyar dolardan 
fazla) harcama yapması Brezilya’da 
halkı sokaklara döktü. 9
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Ukrayna’da kasım ayından aralık 
ayına yayılan bir zaman diliminde, 
medyada “AB yanlıları polisle çatış-
tı” şeklinde haberleştirilen hükümet 
karşıtı büyük eylemler meydana 
geldi. Çoğunluğunu gençlerin oluş-
turduğu bu eylemlerde gençlerin 
hükümete temel itirazı, hükümetin 
AB Ortaklık Anlaşması’nı imzalamak 
istememesidir. Gençlerin AB’ye üye 
olmayı bir kurtuluş olarak görmesi 
elbette ironik bir durum. Dahası pro-
testocular tarafından Lenin’in heyke-
linin yıkılmış olması da ayrıca dikka-
te alınmayı hak ediyor; zira sosyalist 
politik geçmişe karşı böylesi bir öfke 
süreç içerisinde sağ-faşizan bir mec-
raya doğru akabilir.

Ukrayna’ya benzer bir diğer örneği 
İtalya’dan verebiliriz. Gençler ara-
sında yüzde 40’ı aşan işsizlik oranı, 
yüksek vergiler ve gelir dengesizliği 
gibi ekonomik gerekçelerle yapılan 
eylemlerde, Sicilya’dan Torino’ya 
kadar İtalya’nın büyük kentlerinde 
sokağa dökülen göstericiler arasın-
da çiftçiler, kamyon şoförleri, işsizler, 
öğrenciler, küçük işletme sahipleri 
gibi toplumun birçok kesimi yer aldı. 
Yalnız, ekonomik kriz tedbirleri, hü-
kümet ve AB kurumlarına karşı mey-
dana gelen bu gösterilerin başını sol 
bir örgüt çekmiyor! Tersine “Tırmık” 
(Forconi) adı verilen ve hareketin ba-
şını çeken bu eylemler içerisinde sağ 
popülistler, aşırı sağ unsurlar ciddi 
bir etkiye sahip! 

Solun toplumun geniş kesimleri için 
alternatif bir odak olmaktan uzak 
olduğu böylesi bir konjonktürde bu 

tür sağ-faşizan eğilimli hareketlerin 
gelişmesi kaygı verici gelişmelerdir. 

Ancak dünyada emekçiler adına 
iyi gelişmeler yaşanmıyor değil. 
Örneğin Şili ve Arjantin… Şili’de 17 
Kasım’da yapılan seçimlerde, 2011 
yılındaki öğrenci eylemleri liderle-
rinden Camila Vallejo, Gabriel Boric, 
Giorgio Jackson ve Karol Cariola Şili 
Komünist Partisi’nden milletvekili 
seçildiler. 

Emekçiler adına bir başka olum-
lu gelişme ise Arjantin’den geldi. 
2011’de yaklaşık 500 bin oy almış 
olan Solun ve İşçilerin Cephesi (FİT), 
27 Ekim 2013’te yapılan parlamento 
seçimlerinde oylarını 1 milyon 200 
bine yükselterek meclise 3 temsilci 
gönderdi.

Ve Tayland… Ülke, 24 Kasım’da 
başkent Bangkok’ta başlayan kitle-
sel gösteriler ile sarsıldı. Protestolar, 
yolsuzluktan suçlu bulunan ve ülke 
dışına kaçan eski başkan Takşin 
Şinawatra’nın affedilerek ülkeye dön-
mesinin önünü açacak bir yasa tasa-
rısına karşıydı. Gösterilerin günlerce 
devam etmesi karşısında Başbakan 
Yingluk Şinawatra meclisi feshetme 
kararı alarak, erken seçimin önünü 
açtı. Başkan’ın, “Bu aşamada, halkın 
büyük kısmı hükümete karşıyken 
yapılacak en iyi şey, iktidarı Tayland 
halkına geri vermek ve erken seçime 
gitmek olacaktır” sözlerini sarf et-
mesi, kitlelerin aslında birlik olup sa-
vaştıklarında ne gibi kazanımlar elde 
edebileceklerinin somut bir gösterge-
si olarak okunmalıdır.10
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Rojava’ya gelirsek… Rojava, Suriye 
Kürtlerinin yeni bir özerk bölgesi ola-
rak kurulduğunda, bu durum gerek 
Barzani’de gerekse de Türkiye bur-
juvazisinde hoşnutsuzluğa yol açtı. 
Bundan dolayıdır ki bölgede El Kaide 
yanlısı çetelerin katliam yürütmesi-
ne hamilik yapılıyor.

Rojava meselesi aynı zamanda 
bölgede bir “iktidar kavgası”nı da 
ateşlemiş oldu. Barzani ile PKK doğ-
rultusundaki PYD arasındaki siyasi 
rekabet ortadayken, PYD’nin böl-
gede birden güç kazanması ister 
istemez siyasi güç dengelerinde bir 
değişikliğe yol açtı. Biraz daha geniş 
düşündüğümüzde bu rekabetin bir 
kanadında AKP-Barzani, diğer kana-

dında ise PKK-BDP-PYD bulunmakta-

dır. Önümüzdeki süreç, bu durumun 

siyasi sonuçlarının ortaya çıkacağı 

bir süreç olacak.

OOO  

Kapitalizmin derin krizinin hâlâ 
sürmekte olduğu böylesi bir 

konjonktürde geride bıraktığımız ilk 

5 yılda farklı ülke ve bölgelerde kit-

lelerdeki tepkisel hareketleri önem-

semeliyiz. Ve ilk 5 yıllık sürede ya-

şananlar için şunu söyleyebiliriz: “Bu 
daha başlangıç, mücadeleye de-
vam!” Ancak, işçi ve emekçi sınıfların 

kapitalizmin bu büyük krizine örgüt-

süz yakalandıklarının da altını çizelim. 

Dolayısıyla böylesi bir ortamda bir 11
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taraftan toplumsal hareketler yük-
selirken, öte taraftan da sağ-faşizan 
hareketlerin yükseliş hâlinde oldu-
ğunu (örneğin Ukrayna ve İtalya’daki 
eylemlere bu gözle bakılabilir) belir-
telim. Son yaşanan gelişmeler özetle 
şunlar: Yunanistan’daki faşist Altın 
Şafak partisi, ülkenin solcu rap şarkı-
cısı olan Pavlos Fissas’ı bıçaklayarak 
öldürdü. Fransa’da ise son yapılan 
bir kamuoyu araştırması, gençlerin 
yarısından fazlasının aşırı sağcı Ulusal 
Cephe (FN) partisine oy verebileceğini 
ortaya koyuyor. Fransa’da işsizliğin 
artması, vergilerin ve bütçe açığının 
yükselmesi, göçmenler ve asayişle 
ilgili sorunlar, aşırı sağın yükselişinde 
en önemli nedenler arasında göste-
riliyor. Bir de Finlandiya var… Orada 
da ırkçı ve faşist bir parti olan Hakiki 
Finliler Partisi ülkenin en büyük parti-
lerinden biri hâline gelmiş durumda.

Böylesine “bitmek bilmeyen bir kriz” 
(tabir The Economist’e ait) ortamın-
da, hele hele solun geçmişe kıyasla 
toplumun geneli için bir alternatif 
odak olmaktan uzak olduğu –en 

azından şu an için– böylesi bir or-
tamda, bu tür sağ-faşizan hareket-
lerin boy vermesi olası görünüyor. 
Ama bu tür gerici siyasetlerin toplu-
mun geneli için hiçbir gelecek vaat 
etmediğini de tarihteki deneyimler-
den biliyoruz. Sözün özü, işçi sınıfı 
ve emekçilerin örgütlenip toplumun 
geneli için alternatif bir odak oluş-
turmaları bugün her zamankinden 
daha acil ve yakıcı bir önem kazan-
mış bulunmaktadır.

TÜRKİYE’DE DURUM: 
TÜRKİYE EKONOMİSİ 
MUCİZE Mİ, SERAP MI?

Son bir yıldır Türkiye ekonomisi, 
Brezilya, Endonezya, Hindistan ve 

Güney Afrika ile birlikte dünya finans 
piyasalarında “kırılgan beşli” olarak 
nitelendiriliyor. Türkiye kendisiyle 
aynı ligde yer alan ülkeler içinde en 
yüksek dış kırılganlığa sahip ülke ko-
numunda. 2013 yılının son çeyreğin-
de 4.4’lük büyüme rakamı karşısın-
da Ekonomi Bakanı’nın “dört dörtlük 
büyüme” açıklaması oldukça yanıl-12
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tıcıdır. Zira ilk 9 ayın sanayi üretimi 
artışı yüzde 2.8 olarak gerçekleşti. 
Geçen yılın yüzde 3.1, 2011 yılının 
ise yüzde 11 olduğu dikkate alınacak 
olursa sanayide çarkların zor döndü-
ğü görülmektedir. 2013 sonu itiba-
riyle büyüme oranının yüzde 3.5-4.0 
arasında olması durumunda bile 60 
milyarlık cari açık, yani millî gelirin 
en az yüzde 7’si büyüklüğünde bir 
döviz açığı söz konusudur. 

ABD Merkez Bankası’nın tahvil alım-
larını durdurma kararı ile birlikte ya-
bancı kaynak girişinin azalma eğilimi 
ekonominin ne kadar kırılgan bir çiz-
gide ilerlediğini ortaya koymaktadır. 

Türkiye ekonomisinin belirleyici 
ihracat pazarı olan Avrupa’da dur-
gunluğun devam etmesi ve buna 
bağlı olarak ihracatın olumsuz etki-
lenmesi karşısında, büyüme esasen 
iç tüketimin ve kamu harcamaları-
nın artmasıyla sağlanmış durumda. 
Özel sektör yatırımları ise 2011 son 
çeyreğinden sonra ilk defa (!) artışa 
geçmiştir. 

Dikkati çeken şey, mali aracı kurum-
lar kesiminin hızlı büyümesi, buna 
karşılık sanayi kesiminin büyümeye 
katkısının ise geride kalmış olması-
dır. İç pazarda talebi canlandırmaya 
dayalı bu büyümenin arka planında, 
hane halklarından şirketlere kadar 
aşırı borçlanma ile sürekli artan dö-
viz açığı yatmaktadır. Bunun nedeni 
de hem ihracata hem de iç pazara 
yönelik üretimin büyük ölçüde it-
hal girdiye bağımlı hâle gelmiş ol-
masıdır. Türkiye ekonomisinde hâlâ 

yüzde 8’e yaklaşan dış ticaret açığı 
Türkiye benzeri “yükselen ülkeler” 
arasında en yüksek düzeydir. 

2014’te ise yabancı sermaye girişle-
rine dayalı olarak iç tüketimle bü-
yüme şansı bir hayli daralıyor. Nite-
kim 2013’te yüzde 3.8 büyüyeceği 
tahmin edilen Türkiye ekonomisi-
nin gelecek yıl daha da düşük hızla 
(beklenti yüzde 2.2 olacağı yönünde) 
büyüyeceği tahmin ediliyor. Dün-
ya ekonomisindeki gelişmelerden, 
özellikle de ABD Merkez Bankası’nın 
tahvil alım programında kısıntıya 
başlamasıyla yani dışarıdan döviz 
bulmanın zorlaşmasıyla “kırılgan 
beşli” adı verilen ülkelerin, –bu arada 
Türkiye’nin de– oldukça etkilenecek 
olduğunu söyleyebiliriz. 

Cari açığı millî gelirine oranla en yük-
sek ülke olarak Türkiye açısından 
önümüzdeki yıl temel sorun kur 
riski olacaktır. Zira özellikle sana-
yi şirketleri yeni yıla oldukça yüklü 
miktarda borçlarla giriyor. Döviz ku-
runun, ABD’deki gelişmelere bağlı 
olarak yükselmesi ve bunu önlemek 13
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için faizlerin yükseltilmesi durumun-
da ekonomi daha fazla durgunla-
şacak; işten çıkartmaların artması, 
gelirlerin azalması, ödenemeyecek 
borçların artması söz konusu ola-
caktır. Bütün bu nedenlerle Türkiye 
büyük sermayesi ekonominin girdiği 
darboğazdan hayli endişelidir. TÜSİ-
AD Başkanı geçen ay yapılan toplan-
tıda Türkiye ekonomisinin yüzde 4 
büyümesinin işsizlik oranını yerinde 
tutmak için bile yeterli olmadığını, 
mevcut büyüme hızının arzu ettik-
leri performansın altında olduğunu, 
ihracatın büyümeye çok fazla katkı 
sağlamasının beklenmemesi gerek-
tiğini, iç talebe dayalı büyümenin 
sonuna gelindiğini ve tasarrufları ar-
tırmak gerektiğini belirtti. 

Bütün bu tespitlerin anlamı, önü-
müzdeki dönemde sermayenin kârlı 
üretimini sürdürebilmek için gerekli 
parayı işçi sınıfına daha fazla kemer 
sıktırarak elde etmeyi düşündüğü-

dür. Hükümetin ekim ayından iti-
baren tüketici kredilerine ve kredi 
kartlarına sınırlama getirme çabasını 
da bu bakımdan “faiz lobisi”nin ce-
zalandırılması olarak değil, cari açı-
ğın frenlenmesi amacının bir parçası 
olarak okumak gerekir.

Özetle sanayiye verilen kredilerin 
yüzde 60 oranında olduğu, ortalama 
bir sanayi şirketinin borçlarının yüz-
de 70’inin dolar üzerinden olduğu, 
cari açığının millî gelire oranının 2004 
yılında yüzde 2 iken 2013’te yüzde 
8’e yaklaştığı bir ekonomide yüzde 
5’lik bir büyüme oranıyla bile yaban-
cı yatırımların aniden durmasının bü-
yük bir kırılganlık yaratacağı açıktır. 
Bu nedenle “ekonominin kaptanları” 
bir yandan küresel denizdeki dalga-
lanmadan korkuyor, âdeta “kopacak 
fırtınayı” beklercesine ABD Merkez 
Bankası’nın kararlarını bekliyorlar; 
ama bir yandan da gelecek felakete 
hazırlık yapıyorlar. 14
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BURJUVAZİNİN İTİRAFI: 
“SORUNLARIN BİR PARÇASI 
HALİNE GELDİK”

Hükümet son dönemde ekono-
mideki kaygılı bekleyişin yanı 

sıra, hem dış politikada hem de iç 
politikada bir dizi engelle karşı kar-
şıya kalmış durumdadır. Suriye’de 
sürmekte olan iç savaşta izlediği 
mezhepçi politika nedeniyle dış po-
litikada itibarı erozyona uğrayan ve 
ülkeyi Ortadoğu’da yaşanan çatış-
maların eşiğine getiren hükümet, 
içerde de Gezi Parkı eylemlerinin te-
tiklediği (resmi verilere göre 80 ilde 
3.5 milyondan fazla insanın katıldığı) 
halk isyanı sonucunda oldukça sar-
sılmış durumdadır.

Öte yandan bir yılı aşkın bir süre-
dir Gülen cemaati ile girilen, aslında 
Türkiye’nin iç ve dış politikasındaki 
yönelişi konusunda İslamcı sermaye 
kesimlerinin kendi arasında farklı tak-
tikler izlemesinin bir ürünü olan kav-
ga, en son dershanelerin kapatılması 
tartışmasıyla yeniden alevlenmiştir. 
Cemaat tarafının gündeme getirdiği 
yolsuzluk ve rüşvet davalarının da 
açığa çıkardığı AKP ve Cemaat ara-
sındaki uzun süreli ittifakın çatlaması 
hükümetin daha da yıpranmasına yol 
açan önemli bir faktördür. 

TÜSİAD’ın geçen ay yapılan top-
lantıdaki tespiti de sermayenin bu 
bakımdan endişelerini ifade etmek-
tedir: “Bölgede güçlü lider olma 
yolunda ilerliyorduk. Geldiğimiz 
nokta: Siyaset, ekonomi ve dış po-
litika alanlarında anlatacak yeni 

bir hikâyemiz kalmadı. Çözümün 
tarafı olmaya soyunmuşken, so-
runların bir parçası hâline geldik” 
(Milliyet, 22.9.2013).

Ekonomiden iç ve dış politikaya ka-
dar karşılaşılan bu engeller karşısın-
da AKP hükümeti Başbakan Erdoğan 
liderliğinde daha saldırgan tedbirlere 
başvurmaya yönelmektedir. 2014 
Bütçesi bu açıdan önem taşımak-
tadır. 2014 bütçesinin asıl derdi ta-
sarrufları artırmadır. Bu çerçeveden 
bakıldığında 2014 bütçesi, işçi sınıfı 
üzerinden yapılacak “tasarruf” sa-
yesinde sermayenin krize yığınak 
yapma amacını yansıtmaktadır. Büt-
çenin ilk dikkat çeken özelliği, bütçe 
gelirlerinin büyük bölümünün gelir 
vergisinin ve dolaylı vergilerin ço-
ğunu ödeyen emekçiler tarafından 
sağlanacak olmasıdır. 2014 yılı bütçe 
hedeflerine göre toplam vergi gelir-
lerinin yüzde 7.1 artması, buna kar-
şılık gelir vergisindeki artışın yüzde 
11.7 olması ve kurumlar vergisindeki 
artışın ise yüzde 6.6 olarak öngörül-
mesi bunun açık bir kanıtıdır. 

2014 bütçesinin harcamalar açısın-
dan özelliği ise kamu istihdamında 
belirgin bir daralmaya gidilmesidir. 
Hükümet önümüzdeki yıl alacağı 
memur sayısını yaklaşık yarı yarı-
ya azaltmayı ve personel dışında-
ki kamu harcamalarında kısıntıya 
gitmeyi planlamaktadır. Bunun ilk 
elden sonucu 2014 yılında kamu 
emekçilerinin daha fazla iş yükü al-
tında ve daha yoğun çalıştırılması-
dır. Öte yandan hükümetin mal ve 
hizmet alım giderlerini 2014 yılı için 15
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sadece 1.9 oranında artırmış olması, 
kamu kurumlarının kamu hizmetle-
rinden “tasarruf” etmeye zorlanması 
anlamına gelmektedir.

Bütçede kamu yatırımlarının geçmiş 
yıllara göre daha da azaltılması ön-
görülmektedir. Eğitim ve sağlık har-
camalarının bütçedeki göreli yüksek 
payına ise aldanmamak gerek. Bu 
tür harcamaların artmasının arka 
planında kamu hizmetlerinin adım 
adım piyasaya bırakılması ve kamu 
hizmetlerinden “tasarruf” etmek 
yatmaktadır. Buna karşılık Savunma 
ve Güvenlik bütçesinin diğer büt-
çe kalemlerinden çok daha yüksek 
oranda artırılması (Türkiye kişi ba-
şına düşen polis sayısında dünyada 
ikinci sırada!), ülke içinde baskıcı bir 
yönetimi sürdürme ve bölgesel güç 
olma çabalarının birer uzantısı ola-
rak değerlendirilebilir.

İşçiler üzerinden daha fazla vergi 
almaya dönük bu “tasarruf” politi-
kasının en önemli çelişkisi azalan 
satın alma gücüne ve artacak işsiz-
liğe bağlı olarak iç talebin daha da 
düşecek olmasıdır. Yurt içi talebin 

kısılmasına yönelik tedbirlerin (kre-
di borçlarını azaltmaya dönük ola-
rak) sonucu, büyümenin olumsuz 
yönde etkilenecek olmasıdır. Özetle 
bu bütçe sadece neoliberal poli-
tikalar doğrultusunda hazırlanmış 
bir bütçe olmayıp, asıl amacı, “ta-
sarruf tedbirleri” adı altında yerli ve 
yabancı sermayenin olası bir krize 
karşı daha fazla yığınak yapmasını 
sağlamaktır.

İŞÇİ SINIFI VE EZİLENLERE 
DEMOKRASİ BU KIŞ DA 
GELMEYECEK!

İşçi sınıfı ve ezilenlere yönelik sal-
dırının yoğunlaşacağı izlenimini, 

bütçenin yanı sıra AKP hükümetinin 
gündeme taşıdığı Kıdem Tazminatı, 
Kadın İstihdam Paketi ve Demokra-
tikleşme Paketi ve Çözüm Süreci gibi 
politik yönelişlerden de edinmek 
mümkündür. Sırayla ele alacak olur-
sak: 

l Kıdem Tazminatı ile olası bir kriz-
de işverenlerin işçiyi çok daha az 
bedelle, kolay işten çıkarabilmeleri 
hedeflenmektedir;

l Kadın İstihdam Paketi, kadınları 
hem eve gönderecek hem de esnek, 
geçici, düşük ücretli işlere ve güven-
cesizliğe itecek düzenlemeler içer-
mektedir;

l Demokratikleşme Paketi, protes-
to, gösteri, yürüyüş gibi demokratik 
hak ve eylemelerin önüne engeller 
getirmeyi hedefleyen bir niteliğe bü-
rünmüştür;16
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l Çözüm Süreci ise, Kürt sorununu 
çözmeye dönük herhangi bir somut 
adım atmak yerine Kuzey Irak Yöne-
timi ile (Kasım ayında Diyarbakır’da 
Barzani buluşması) Kürt petrolü ve 
gazının Türkiye’ye taşınması ve elde 
edilecek gelirlerin paylaşılması he-
define öncelik tanıma noktasına gel-
miştir.

KÖLELİĞE KARŞI 
#DİRENİŞÇİ!..

AKP hükümetinin sermayenin 
boğuşmakta olduğu engelle-

ri aşmak doğrultusunda işçi sınıfı 
ve ezilenlere karşı izlediği saldırgan 
politikaya tepki olarak gelişen ve 
bütün ülkeye yayılmış olan halk is-
yanının özellikle ağustos ayından iti-
baren durgunluk evresine girdiği gö-
rülmektedir. Bununla birlikte öbek 
öbek mücadeleler sürmektedir. 
Bunlar içerisinde geçtiğimiz aylara 

damgasını vuran ODTÜ ve Tuzluçayır 
direnişleri, Kazova işçilerinin fabrika 
işgali (“patronsuz fabrika” deneyimi), 
Yatağan işçilerinin özelleştirme giri-
şimleri karşısında Ankara’ya yürüyü-
şü, Feniş Alüminyum’da fabrika işgali 
ve Leroy Merlin AVM grevini belirt-
mek gerekir.

Önümüzdeki dönemde, özellikle 
yaklaşan seçimler nedeniyle, ama 
daha çok da yaklaşan krizin netice-
sinde işten çıkarmalara bağlı olarak 
sınıf mücadelelerinin yoğunlaşacağı 
öngörülebilir.

Bu süreçte işçi sınıfının sermayeden 
bağımsız bir politika izleyebilmesinin 
önkoşulu, mücadele hattını AKP’nin 
oy aldığı ve çoğunluğunu işçi sınıfı ve 
ezilenlerin oluşturduğu yüzde 50’lik 
kitleyi de içerecek şekilde, sermaye 
karşıtı bir eksende ve talepler etra-
fında inşa etmekten geçmektedir.

17
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1) Herhangi bir yanlış anlamaya mahal vermemek için şunu belirtmek gerekebilir: Ka-

pitalizm 1970’lerin ortasından itibaren uzun bir durgunluk evresine girmişti zaten. 2008 

yılındaki mali çöküş ise, bu uzun durgunluk evresinin sonlarında gelen ve ekonomiyi 

derin bir krize sürükleyen bir kapı açmıştır. Bu anlamda dünya kapitalizminin içine girdiği 

bu derin krizi, 1970’lerin ortasından itibaren başlatmak daha doğru olur.
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Genellikle emek süreçlerindeki dö-
nüşümler ve yeni istihdam politi-
kaları gibi boyutları geniş konu-

larda, “önce resmin bütününü görmek 
için daha geniş bir çerçeveye oturtmak 
gerekir” gibi cümlelerle söze başlanır. 
Amaç belki meselenin belli bir boyutunu 
öne çıkaran ve meselenin esasını göz-
den kaçırmaya neden olabilecek, teknik 
düzeydeki ayrıntılarda boğulmayı önle-
mektir. 

Ancak böyle “resmin bütününü göster-
meye çalışan” açıklama çabaları da çoğu 
zaman sadece açıklanması arzulanan 
resme odaklandığı için, meselenin aslın-
da sorulması gereken ve bu nedenle en 
genel bağlamını verecek olan en basit so-
ruyu gözlerden uzak tutma tehlikesi taşır. 
Çünkü anlaşılması gereken şey aslında sa-
dece iki boyutu olan bir resim değil, çeşitli 
tezahürler ve görünümlerle kendini sunan 
çok boyutlu bir yapıdır ve bu yapının bü-
tününe baksanız dahi hangi boyutundan 
“onun bütününe” baktığınız önem taşır. 
Dahası baktığınız her boyut kendini “ya-
pının bütünü olarak algılanabilecek” bir 
“resim” olarak sunar. “Ağaçlar yüzünden 
ormanı görememek ve bu nedenle orma-
na bakmak”, o ormana hangi tarafından 
baktığımıza bağlı olarak, sadece o ormanı 
baktığımız boyuttan kendi başına görme-
mizi ve algılamamızı beraberinde geti-
rebileceğinden, bizim aslında o ormanın 

EMEK 
SÜREÇLERİNDEKİ 
DÖNÜŞÜM VE 
YENİ İSTİHDAM 
BİÇİMLERİ

Anlaşılması gereken şey aslında sadece iki boyutu olan 
bir resim değil, çeşitli tezahürler ve görünümlerle kendini 

sunan çok boyutlu bir yapıdır ve bu yapının bütününe 
baksanız dahi hangi boyutundan "onun bütününe" 

baktığınız önem taşır. 

M. NEDİM SÜALP
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dünya ekolojik sisteminin kendini 
yeniden üretmesi için orada niye 
olması gerektiği gibi en basit ve 
en temel soruyu atlamamıza ne-
den olabilir.

Örneğin, hâkim olan medyada ve 
hâkim olan ana akım akademik 
tartışmalarda, böyle “resmin bü-
tününü görmek ve göstermek” 
üzere geliştirilen analizlerin he-
men tamamı, Türkiye toplumu-
nun yaklaşık son 30 yıl boyunca 
içinden geçtiği ve dünyadaki ge-
nel değişim eğilimleriyle önemli 
paralellikler taşıyan değişimleri, 
belli ölçüde dönüşümleri ve dün-
ya ekonomisi ile eklemlenme 
sürecini, dikkatleri Türkiye’deki 
kapitalist sermaye birikim sü-
reçlerinin bu eklemlenmeyi nasıl 
gerçekleştirebileceği sorununa 
odaklandırır. Emek süreçlerinde 
ve istihdam biçimlerindeki “dö-
nüşümler” de, bu eklemlenmenin 

başarılı olabilmesi için dünyanın 

“gelişmiş ülkelerindeki” modeller-

le paralellikler taşınması gerektiği, 

yeni teknolojilerin uygulanması ile 

emek verimliliğinin arttırılmasının 

kaçınılmaz olduğu, rekabet gücü-

müzün olabilmesi için maliyetleri 

düşürücü bir takım düzenleme-

lerin zorunlu olduğu gibi bir “res-

min” bütünü olarak sunulur. Daha 

sonra bunun olumlu ve olumsuz 

ya da eksik tarafları üzerinden bir 

tartışma bütün gündemimizi işgal 

eder.

Biraz yakından bir bakış, bütün 

bu tartışmalarda eklemlenilecek 
şeyin ne olduğu ve nasıl işlediği 
gibi en basit sorunun hiç sorul-

madığını hemen fark edecektir. 

Ancak bu basit sorunun sorulma-

sı, anlamak istediğimiz bütünün 

farklı boyutlarına bakmamızı ge-

rektirir. David Harvey’in Limits to 

Kapitalizmin 

kendini bir 

üretim tarzı 

olarak yeniden 

üretebilmesi-

nin temel 

mekanizması, 

bir üretim ilişki-

si olarak sınıf 

ilişkilerini 

yeniden 

üretebilme 

kabiliyetine 

dayanır. 
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Capital çalışmasında Marx’ın yön-
temine ilişkin söylediklerine bir 
göz atmak yukarıda ifade etmeye 
çalıştığım konuya daha net bir 
açılım getirecektir. 

Kapital boyunca Marx’ın, bir 
duruş noktasından kazanılan 

kavrayışı diğer bir duruş nokta-
sının yorumlarını pekiştirmekte 
kullanarak, bir ilişki eşleştirme-
sinden diğerine kaymalar (ge-

çişler) yaptığını gözlemleriz. Bu 
daha ziyade, Ollman’ın bir imajını 

ödünç alırsak, sanki Marx’ın her 
ilişkiyi kapitalizmin içsel yapısına 

bakabileceğimiz bir ayrı pence-
re gibi görmesidir. Herhangi bir 

pencereden görünüm (manzara) 
düz ve perspektiften yoksundur. 

Başka bir pencereye geçtiği-
mizde daha önce o görüntüde 
saklı olan şeyleri görebiliriz. Bu 

bilgiyle donanmış olarak, ilk 
pencereden gördüğümüzü, ona 

daha bir derinlik ve perspektif 
vererek, yeniden yorumlayabilir 

ve yeniden oluşturabiliriz. Bir 
pencereden diğerine geçerek ve 

gördüklerimizi dikkatli bir şekilde 
kaydederek, kapitalist toplumun 
ve onun bütün içsel çelişkilerinin 
anlaşılmasına daha da yaklaşırız 

(Harvey, 1982, çeviri bana ait).

Alıntıda ifade edilen yöntemle 
bakıldığında eklemlenilecek şe-
yin ne olduğu ve nasıl işlediği 
en temel mekanizmayı netlikle 
gözler önüne serer. Ne demek 
istiyorum? Bugün eğer emek 
süreçlerindeki dönüşüm ve is-

tihdam politikaları sorunundan 
konuşmak zorundaysak, daha 
doğrusu bu konu yaşamsal bir 
sorun olarak işçi sınıfına dayatı-
lıyorsa, bu ücretli emek ilişkisinin 
hâkim olduğu bir üretim tarzı, 
kapitalist üretim tarzı, içinde 
yaşıyor olmamızdandır. Kapitalist 
sistem bir bütün olarak varlığını 
sürdürecekse bu ancak ve ancak 
bir temelde gerçekleşebilecek bir 
şeydir: ücretli emek ilişkisinin, bir 
bütün olarak sınıf ilişkilerinin 
yeniden üretilmesi. 

Kapitalist sistemin kendini var 
edebilme ve yeniden üretebilme-
sinin koşulu, geçinmek için emek 
güçlerini satmaktan başka hiç bir 
araca sahip olmayan bir toplum-
sal kesimin yaratılmasıdır. Eğer bir 
toplumda herkes yaşayabilmek 
için gerekli olan araçlara sahip 
olabilseydi kapitalizm diye bir şey 
olmazdı. Dolayısıyla kapitalizmin 
var olabilmesi ve sürdürülebilme-
si için kendi geçim araçlarından 
koparılmış geniş bir toplumsal 
kesimin, bir mülksüzler ordusu-
nun olması ve yaşayabilmek için 
kapitalist sınıfa emek gücünü sat-
ması gerekir. Bir bütün olarak sı-
nıf ilişkilerinin yeniden üretilmesi 
böyle bir toplumsal kesimin, işçi 
sınıfının, sürekli var olmasının ve 
kapitalist sınıfa biat etmesinin 
sürekli kılınmasının koşullarının 
yeniden üretilmesinden başka bir 
şey değildir.

Kapitalizmin kendini bir üretim 
tarzı olarak yeniden üretebilme-
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sinin temel mekanizması, bir üre-
tim ilişkisi olarak sınıf ilişkilerini 
yeniden üretebilme kabiliyetine 
dayanır. Bu bir yandan artık-de-
ğer üretiminin garanti altına alın-
masını; diğer yandan da bu artık-
değeri üretecek olan işçi sınıfının 
kapitalist sermaye birikimi süre-
cindeki değişimlere ve dönüşüm-
lere uyarlı olarak sürekli yeniden 
biçimlendirilmesini bir bütün 
olarak kapitalist sınıf açısından 
zorunlu kılar. Diğer bir ifadeyle, 
kapitalizm sınıf ilişkilerini ve işçi 
sınıfını, yeniden üretirken, kendi-
sini yeniden üretir. Yeni istihdam 
biçimleri, emek süreçlerindeki 
dönüşümler ve emek piyasala-
rının yeniden düzenlenmesi gibi 
isimler altında ortaya çıkan bü-
tün başlıklar ancak bu bağlamda 
anlam kazanırlar. Çünkü bu ko-
nuların ortaya atıldığı, uygulama-
ya konulduğu ve işçi sınıfına da-
yatıldığı bütün tarihsel dönemler, 
kapitalizmin bu sınıf ilişkilerini 
yeniden üretmekte çıkmazlara 
girdiği kriz koşullarının yaşandığı 
dönemlerdir.

Bu süreç dünya tarihinde mülk-
süzleştirme olarak adlandırılan, 
köylü nüfusun topraklarından 
kopartılması biçiminde gerçek-
leştirilmiştir. Türkiye’ye bakıldı-
ğında ise işçi sınıfının oluşumu-
nun ve gelişiminin, 1950’lerden 
itibaren yaşanan süreç dikkate 
alındığında, dünya genelinde ve 
Türkiye’de nispeten istikrarlı bir 
büyümenin yaşandığı dönemde 

gerçekleşmiş olduğu görülür. Bu 
bakımdan Türkiye’deki mülksüz-
leşme ve işçileşme süreçlerinin 
dünya tarihinde gözlemlenen 
süreçlere göre özgün bir karak-
teri vardır (Üstün, 2002). Özellikle 
1960’larla başlayan süreçte ithal 
ikameci birikim stratejisinin ver-
diği gelişme imkânlarına paralel 
olarak ortaya çıkan mülksüzleş-
me işçi olarak çalışmanın ver-
diği daha iyi çalışma ve yaşam 
koşullarına ulaşmak üzere, daha 
ziyade gönüllü denebilecek bir 
mülksüzleşmeydi. Bir başka de-
yişle, köylerden kentlere çalış-
mak üzere gelen insanlar, sahip 
oldukları geçim araçlarından 
kendi iradelerine rağmen değil, 
daha iyi yaşam koşullarına sahip 
olabilmek için kendi rızalarıyla 
işçi olmayı seçmekteydiler. Bu 
birikim modelinin ihtiyaç duydu-
ğu emek gücü, anılan konjonktü-
rün sağladığı gelişme imkânları 
çerçevesinde, özellikle kamu iş-
letmelerindeki istihdamın başını 

21
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çektiği bir güvence ortamı yarat-
maktaydı işçiler için. Bunun daha 
sonra 1980 sonrası yapılacak 
uygulamalar açısından önemi, 
bu gelişmelerin işçi kesimini nis-
peten güçlü bir konuma getirmiş 
olmasıdır denilebilir. Ancak dö-
nemin sunduğu imkânlar çerçe-
vesinde ihtiyaç duyulan bu işçi-
lerin arasında yaşam koşulları ve 
politik süreçlerde söz sahibi olma 
açısından güçlü bir dayanışma 
ilişkisinin de gelişmediği; böyle 
bir dayanışma ve mücadele sü-
recinin 1970’lerin 2. yarısından 
itibaren kendini gösterdiği görül-
mektedir. 1970’lerin 2. yarısı işçi 
sınıfı mücadelesinin oldukça güç 
kazandığı ve Türkiye’de kapita-
list sınıfın sınıf ilişkilerini yeniden 
üretmekte ciddi sorunlar yaşadı-
ğı bir dönemdir.

Bu çerçevede 1980’lerden itiba-
ren emek piyasalarına yönelik 
düzenlemeler bakımından dikkat 
çekici en önemli husus, önemli 
bir güç ve kitleselliğe erişmiş olan 
işçi sınıfının uygulanacak politi-
kalara karşı direncinin kırılması-
na yol açacak ve dayanışmasına 
engel olacak mülksüzleştirme 
politikalarının devreye sokulmuş 
olmasıdır. Bir taraftan işten atıl-
malar ve sanayi merkezlerinde 
işçi ailelerin çocuklarının emek 
gücü ordusuna katılmalarıyla ge-
nişleyen emek gücü piyasasının 
arz tarafı, bu mülksüzleştirme 
politikaları ile işçiler arasında sı-
nırlı iş imkânları için bir rekabete 
girme zorunluluğu doğurmaya 
başlamıştır. Bu mülksüzleştirme 
politikalarının en önemli ayağı o 
dönemden itibaren yoğun biçim-
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de uygulanan tarım ve hayvan-
cılığa yönelik, küçük üreticilerin 
kırdan kente göç etmesini zorun-
lu kılan politikalar olmuştur.

Nitekim emek gücü piyasasına 
ilişkin yapılan analizlerde esnek 
çalışma modelleri, emek piyasa-
larının deregülasyonu gibi baş-
lıklar altında incelenen ve esas 
itibariyle emek verimliliğinin artı-
rılmasına yönelik koşulların oluş-
turulması kapsamında ele alınan 
bu konular, yarattıkları çalışma 
koşulları ve toplumsal sonuçlar 
açısından meselenin sınıfsal bo-
yutunun ön plana çıktığına işaret 
etmektedir. Çalışan sınıflar açısın-
dan artan orandaki güvencesiz 
ve muğlâk yaşam koşullarının 
giderek artan baskısının yanında, 
uzun ve değişen vardiyalara dağı-
tılmış çalışma saatleri, aynı firma 
çatısı altında çalışan ana firma iş-
çileri ile taşeron firma işçilerinin 
ortak mekânlarda yemek yiye-
bilme, dinlenebilme imkânlarının 
bulunmaması (bunların firmalar 
tarafından yasaklanması ve de-
netim altına alınması) çalışan sı-
nıfların farklı kesimlerinin içinde 
bulundukları durumdan diğerle-
rini sorumlu tutması sonucunu 
doğurabilmektedir. TÜİK verile-
rine göre 2005-2011 döneminde 
belirlenen genel işsizlik oranının 
yüzde 14,3’e varan oldukça yük-
sek düzeyi de göz önüne alındı-
ğında bu durumun çalışan sınıf-
ların farklı kesimleri arasında bir 
dayanışmadan ziyade bir reka-

bet duygusunun hâkim olma-
sını beraberinde getirmektedir. 
Bütün bu gelişmeler sorunun bir 
sınıf mücadelesi çerçevesinde ce-
reyan ettiğini ve sınıf ilişkilerinin 
kapitalist sermaye birikimi reji-
mindeki değişimlere uyarlı ola-
rak yeniden nasıl üretildiklerinin 
ipuçlarını vermektedir.

Burada vurgulanması gereken 
nokta, Türkiye’deki bu gelişmele-
rin dünyanın en gelişmiş merkez-
lerindeki gelişmelerle taşıdığı pa-
ralellik. Bir dünya sistemi olarak 
kapitalizmin aslında 1960’ların 
ortalarında kendini belirgin bir 
biçimde hissettirmeye başlayan 
ve giderek derinleşen kriz eğilim-
leri, 1980’lere kadar iktisat poli-
tikası uygulayıcıları tarafından, 
eldeki mevcut iktisat politikası 
ve finansal araçlarla önlenmeye 
çalışılsa da, bu kriz eğilimlerinin 
aslında Fordizm olarak da adlan-
dırılan bir sermaye birikim tarzı-
nın krizi olduğunun farkına varıl-
mıştı. Otomasyona dayanan ve 
çoğunlukla devasa denilebilecek 
boyutlardaki üretim birimlerin-
de kitlesel ve standart ürünlerin 
tüketimine yönelik olarak ya-
pılan kitlesel üretim temelinde 
gerçekleştirilen bu sermaye bi-
rikimi tarzı, dünya genelinde de 
ülkeler arasında kendisiyle uyar-
lı bir işbölümü yaratmış, Türkiye 
gibi ülkelerde ithal ikameci poli-
tikalar temelinde göreli bir geliş-
me sağlanabilmişti. 

Dünya genelinde yaşanan ve 
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derinleşen bu kriz eğiliminin en 
belirgin göstergeleri kapitalist 
işletmelerin kâr oranlarındaki ve 
ülkelerin büyüme oranlarındaki, 
2. Dünya Savaşından sonra ka-
pitalizmin “Altın Çağı” olarak ad-
landırılan ve yaklaşık 1970’lere 
kadar süren dönemdeki ortala-
malara göre, çok önemli oranlar-
da gözlemlenen düşüşler oldu. 
Öyle ki 1950’den 1970’lerin or-
talarına kadar Amerika Birleşik 
Devletleri’nde ortalama yüzde 
22’ler civarında elde edilen kâr 
oranları 1975’lerde yüzde 12’lere 
kadar gerilemişti (Moseley, 1991). 
Kâr oranlarında görülen bu bü-
yük çaptaki düşüşler, doğal ola-
rak, kapitalist firmaların yatırım-
larını büyük oranlarda kısmasını 
ve dolayısıyla ekonomilerin bü-
yüme hızlarında önemli düşüşleri 
ve artan işsizlik oranlarını bera-
berinde getirdi. Büyüme oranları 
aynı dönemler için yıllık ortalama 
yüzde 4-5 seviyelerinden yüzde 

2-3 seviyelerine düşmüş ve belir-
li kısa dönemler için artışlar sağ-
lansa bile bu düşük oranlar kalıcı 
olmaya günümüze kadar devam 
etmişlerdir. Bu gözlemler dünya-
nın tüm ülkelerinde, aralarındaki 
küçük farklılıklara rağmen genel 
bir eğilim olarak yapılabilmek-
tedir. Bu gelişmelerin doğrudan 
sonuçları dünya genelinde tüm 
ülkelerde gözlemlenen yüksek 
işsizlik ve yüksek enflasyon oran-
ları olarak kendini göstermiştir.

Giderek derinleşen bu krizin ne-
denleri üzerine bir tartışmaya 
girilmeyecek olmasına karşın, 
1980’lerden itibaren yaşanan, 
Türkiye’nin de içinden geçtiği, 
dönüşümler açısından önem-
li olan bir kaç unsura değinmek 
gerekmektedir. 

Birinci olarak vurgulanması ge-
reken nokta, yukarıda da belir-
tildiği gibi, kâr oranlarındaki bu 
düşüş eğilimini tersine çevirmek 
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için 1970’lerde devletler kamu 
harcamalarının artırılması, vergi-
lerin düşürülmesi, faiz hadlerinin 
aşağıya çekilmesi gibi, 2. Dünya 
Savaşı sonrası hâkim olan talebi 
teşvik edici nitelikteki Keynes-
çi genişletici iktisat politikaları 
uyguladılar. Ancak kapitalist fir-
maların bu politikalara tepkisi, 
üretimi ve dolayısıyla istihdamı 
arttırmak doğrultusunda değil, 
kâr oranlarını yüksek seviyeler-
de tesis etmek için artan talep 
karşısında fiyatlarını, daha da 
yüksek oranlarda, artırmak yö-
nünde oldu. Bunun bir sonucu 
enflasyonun tırmanması olurken, 
buna bağlı olarak reel ücret se-
viyelerinde, işçilerin gerçek satın 
alma güçlerinde ve esas itibariyle 
firmaların maliyetlerinde düşüş-
ler gerçekleşmişti. 

“Altın Çağ” dönemi boyunca elde 
edilen yüksek kârlar sonucunda 
kapitalist firmalar tarafından bi-
riktirilmiş fonların üretim alanın-
da, o dönemin sermaye birikim 
tarzı içinde, yeni yatırımlara yö-
neltilmemesi, bu fonların yük-
sek kâr arayışları içinde finansal 
alanda değerlendirilmesi ve dola-
yısıyla finansal sermayenin eko-
nomilerde güçlü bir etken olarak 
ortaya çıkması sonucunu yarat-
tı. Ancak bu uygulanmakta olan 
politikaların, yarattığı yüksek 
enflasyon ve düşük faiz hadleri 
nedeniyle, finansal sermayenin 
çıkarlarıyla ters düşmesi anlamı-
na geldiğinden, 1980’lerden itiba-

ren finansal sermayenin baskısı 
altında, bütün ülkelerde, devlet 
harcamalarının kısıtlanması ve 
faiz hadlerinin arttırılması yönün-
deki iktisat politikalarının hâkim 
olmasını beraberinde getirdi. So-
nuç stagflasyon olarak adlandırı-
lan, daha düşük enflasyon oran-
ları ve üretimde ve istihdamda 
yüksek oranda düşmeler oldu. 

Kapitalist firmaların, önemli bir 
bölümü kârlarının yüksek oran-
lardaki bölümünü üretim dışı faa-
liyetlerden, finansal piyasalardan 
sağlarken, kâr oranlarını tekrar 
yükseltmek için bu gelişmelere 
tepkisi bir kaç kanaldan geliştiril-
miştir. İlki yukarıda da belirtildi-
ği gibi, fiyat artışları yoluyla reel 
ücretleri düşürerek maliyetlerini 
aşağı çekmekti. Bununla beraber 
birçok üretim alanında ücret ar-
tışlarında bir yavaşlamayı, hatta 
ücretleri düşürmeyi zorlayan ça-
balar içine girmekteydiler. Emek 
piyasalarının deregülasyonu doğ-
rultusunda dünyanın bütün ülke-
lerinin devlet politikalarının ana 
odağı haline gelen düzenlemeler 
bu çabaların bir yansımasıydı. 
Hüküm süren yüksek oranlarda-
ki işsizlik, var olan emek gücüne 
göre iş bulma imkânlarının zor-
laşması neticesinde işçilerin bir 
rekabet süreci içerisine sokulma-
sı, bu politikaların uygulanmasın-
da önemli bir çerçeve sağlamak-
taydı.

İç içe giden ve ücret maliyetlerini 
düşürmeye yönelik bu stratejiler-
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den bir diğeri, üretim birimlerini 
esas itibariyle gelişmiş kapitalist 
ülkelerde konumlandıran kapita-
list şirketlerin, bu üretim faaliyet-
lerinin bir bölümünü, teknolojik 
gelişmelerin sağladığı avantajlar-
dan da yararlanarak, dünyanın 
düşük ücretli bölgelerine, ülkele-
rine kaydırmaları oldu. 

Bir taraftan da gelişmiş ülkelerde-
ki ücretleri baskılama fırsatını da 
sunan, “küreselleşme” olarak dö-
neme damgasını vuran bu strate-
ji, aynı zamanda, azgelişmiş ülke-
lerde o zamana kadar uygulanan 
ithal ikameci politikaların da sona 
ermesi anlamına geliyordu.

Kâr oranlarını arttırma yönünde ta-
mamen yeni bir sermaye birikimi 
tarzının ana unsurlarını belirleyen 
bu stratejilerin en önemlilerinden 
biri de, yine gelişen teknolojilerin 
verdiği imkânlardan da yararlana-

rak, işçilere yaptırılan işin yükünü 
arttırmak, diğer bir ifadeyle işçi-
nin çalışma temposunu arttırarak, 
emek verimliliğini yükseltmeye 
çalışmak olmuştur. Bu strateji ken-
disini hem belli bir işkolundaki ana 
firmaların ölçek küçültmeye gi-
derek işçilerinin yüzde 10-20’lere 
varan oranlardaki kısmını işten çı-
kartarak göstermiş; hem de birçok 
ülkede ve Türkiye’de taşeronlaş-
ma olarak adlandırılan bir olgunun 
giderek yaygınlık kazanmaya baş-
lamasını beraberinde getirmiştir. 

Taşeronlaşma, bilindiği gibi, ana 
firmanın, yapılan üretimin bir kıs-
mını, esas itibariyle ana firma bün-
yesinde faaliyetlerini sürdürmek 
kaydıyla, başka bir firmaya yap-
tırmasıdır. Genellikle güvencesiz 
koşullarda, çok düşük ücretlerle, 
günde 10-12 saatleri bulan çalışma 
süreleriyle birlikte uygulanan bu 
yöntem kâr oranlarının arttırılması 

Hüküm süren 

yüksek 

oranlardaki 

işsizlik, var olan 

emek gücüne 

göre iş bulma 

imkânlarının 

zorlaşması 

neticesinde 

işçilerin bir 

rekabet süreci 

içerisine 

sokulması, bu 

politikaların 

uygulanmasında 

önemli bir 

çerçeve 

sağlamaktaydı.

DiSK-AR SAYI 2 son.indd   26 07/02/14   12:16



27

doğrultusunda kapitalist firmalara 

önemli imkânlar tanımaktadır.

SONUÇ

Emek süreçlerindeki dönüşüm-
ler ve yeni istihdam biçimleri, 

kapitalist üretim tarzının bir bü-

tün olarak sınıf ilişkilerini yeniden 

üretebilme olanaklarını sürdüre-

bilmesi çerçevesinde analiz edil-

diğinde bir anlam kazanır. Bu ise 

yaşayabilmek için en kötü du-

rumdaki çalışma koşullarını bile 

kabul etmek zorunda olan bir 

toplumsal kesimin giderek geniş-

lemesi ve kapitalist sınıfın artık 
değer ve kâr elde etme olanak-
larının giderek artması anlamına 
gelir. Kıdem tazminatının kaldırıl-
masına yönelik olarak hazırlanan 
taslakta işinden ayrılan bir işçinin 
tazminat alabilmesi için 5 yıl iş-
siz kalmasını gerektiren bir mad-
de bile, diğer kısımlarını göz ardı 
ettiğimizde dahi işçinin kapitalist 
sınıf için çalışmak adına her türlü 
çalışma koşulunu kabul etmek 
zorunda bırakılmasının hiç bir sı-
nır tanımayan bir sınıf ilişkisinin 
yeniden üretilmesi demek oldu-
ğunun en çarpıcı göstergesidir.
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Alt işveren uygulaması, alt işverenin 
ve alt işveren işçisinin kim olduğu, 
asıl işveren alt işveren ilişkisinin 

hukuki boyutu, böyle bir ilişki biçimine 
neden gerek duyulduğu, alt işveren uygu-
lamasının sonuçları üzerinden yaklaşık elli 
yıldır tartışılan bir konudur.

Tartışıldıkça karmaşıklaşan konunun özü 
ise aslında oldukça yalındır.

Kapitalist bir ekonomide, sistemin işle-
yebilmesi için, sermaye ve işgücünün, 
bir organizasyon çerçevesinde bir araya 
gelmesi zorunludur. Bu zorunlu bir araya 
gelmede kar etmek için yola çıkmış olan 
sermayenin karını en üst noktaya çıkara-
bilmesi, işgücü üzerinde en ucuz ve en et-
kili denetimi kuracak bir iş organizasyonu 
yaratmasına sıkı sıkıya bağlıdır.

Hukuk bu aşamada devreye girip tarafları 
ve aralarındaki ilişkiyi tanımlamaktadır. Bu 
tanıma göre üretim için iş organizasyonu 
kurup işçi çalıştıran kişiye işveren, işin ya-
pıldığı yere işyeri, ücret karşılığı işverenin 
emir ve talimatları doğrultusunda çalışan 
kişiye de işçi denmektedir. İşverenle işçi 
arasındaki ilişkiyi tanımlamakta kullanılan 
en önemli ayıraç ise “bağımlılık” kavramı-
dır. İşçinin işini, işverenin işyerinde, onun 
emir ve talimatları doğrultusunda yapma-
sı bağımlılık olarak adlandırılmaktadır. 

Bağımlılık ilişkisi ise sözleşme özgürlüğü 
eksenine oturtulmakta, işçi ile işverenin 

ALT İŞVEREN 
(TAŞERON) 
SERMAYENİN 
ÖRGÜTLÜ 
İŞGÜCÜNE 
BAŞKALDIRISIDIR

Siyasi iktidarlar, alt işveren aracılığı ile işgücünün 
ucuzlatıldığı, kontrol altında tutulduğu bir istihdam 

politikasını bilinçli bir şekilde tercih etmişlerdir. Sorunun 
kaynağında bu tercih bulunmaktadır, dolayısıyla çözümü 

de siyasi olacaktır.

MURAT ÖZVERİ
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sözleşme özgürlüğü çerçevesinde 
karşılıklı olarak hak ve borçları-
nı belirledikleri sözleşmeye de iş 
sözleşmesi denilmektedir. 

İş sözleşmesinde işçinin borcu iş 
görmektir. İşverenin borcu ise iş 
karşılığı işçiye ücret ödemektir. 
İşveren işçiyi ne kadar uzun süre 
çalıştırırsa, ne kadar az ücret ve-
rirse, bu süre ve ücret karşılığında 
işçiden ne kadar fazla iş alırsa o 
denli de karlı olacaktır. İşçi ücreti-
ni ne kadar yükseltir, çalışma sü-
relerini azaltır ise bu kez işverenin 
karı azalacak, işçinin yaşam koşul-
ları bir nebze olsun iyileşecektir.

Kısaca bu ilişkide işçi ne kadar 
uzun süre ve ne kadar düşük 
ücretle çalışırsa işveren o kadar 
kazançlı çıkacaktır. Bağımlılık iliş-
kisi işçi kavramını belirlemede ne 
kadar önemli ve kilit bir rol oy-
nuyorsa, işgücü üzerinde işvere-

nin denetim hakkının bulunması 
da kapitalist sistemi belirlemede 
aynı öneme sahiptir. İş gücü üze-
rinde işverenin denetim hakkının 
bulunmadığı bir ekonomik sistem 
kapitalist bir ekonomi olmaktan 
çıkmış demektir. 

“ÇALIŞTIRMA ÖZGÜRLÜĞÜ” 
VE MÜCADELE

İşçi ile işveren arasındaki bağım-
lılık ilişkisinin klasik sözleşme 

özgürlüğü ekseninde gelişmesi, 
güçlü işverenlerin iş gücünü sat-
maktan başka bir geçim kaynağı 
bulunmayan güçsüz işçileri insan-
lık dışı koşullarda çalıştırma öz-
gürlüğüne dönüşmüştür.

İşçilerin bu koşullara başkaldırısı 
ise, bir yandan iş yasaları ile çalış-
ma koşullarının asgari sınırlarının 
işçiler lehine belirlenip, işverenin 
sözleşme özgürlüğünün yasalar 
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yoluyla sınırlandırılmasıyla, diğer 
yandan da işçilerin örgütlenme 
haklarını kullanarak çalışma ko-
şullarını toplu pazarlık yoluyla be-
lirleme haklarına kavuşmalarıyla 
sonuçlanan uzun bir mücadele 
dönemini doğurmuştur.

Sonuçta işverenlerin iş gücü üze-
rinde sınırsızca denetim kurma 
istemleri iş yasalarının işçiyi ko-
ruyucu hükümleri ve işçilerin ör-
gütlü güçlerini kullanarak imza-
ladıkları toplu iş sözleşmeleri ile 
sınırlandırılmıştır.

1970’li yılların ortalarına kadar 
siyasal alanda sosyal devlet uy-
gulamaları başlığı altında toplana-
bilecek bir parantez dönemi içe-
risinde sistemi korumak isteyen 
sermaye işçilere tanınan haklara 
katlanmak zorunda olduğu bir 
dönemi yaşamıştır. 

Alt işveren uygulaması özünde 
sermayenin işgücü üzerindeki 

denetimini sınırlandıran kurallara, 
örgütlülüğe başkaldırısından baş-
ka bir şey değildir. Bu nedenle de 
iddia edilmiş olduğu gibi ne işlet-
melerin gelişen teknolojiye bağlı 
gereksinimlerinin ürünüdür ne de 
basit bir istihdam biçimidir.

Aksine, işgücünü ucuzlatacak, iş-
gücü üzerinde denetimi sermaye 
lehine en üst noktalara çıkartacak 
yeni bir birikim modelinin önemli 
bir parçasıdır. 

İŞİN GEREĞİ Mİ, 
SÖMÜRÜNÜN ARACI MI?

Alt işveren uygulamasını işlet-
melerin gelişen teknolojiye 

bağlı olarak faaliyetlerini dışsal-
laştırması gibi teknik bir nedenle 
açıklamaya çalışanlar da, sorunu 
basit ayrık bir uygulama olarak 
göstermeye çalışanlar da aslın-
da, sermayenin örgütlü işgücüne 
başkaldırısını, güvencesizliğin ku-
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rumsallaştırılma çabalarını ma-
sumlaştırmaya hizmet etmenin 
dışında bir başka şey söyleme-
mektedirler.

Her şeyden önce alt işveren uygu-
lamasının gelişim süreci sorununu 
teknik bir sorun gibi göstermeye 
çalışanları tekzip etmektedir.

1936 yılında kabul edilen 3008 sa-
yılı ilk iş yasasından, bugüne tüm 
iş yasalarında var olan bir düzen-
leme olan alt işveren uygulama-
sının 1980’li yıllarla birlikte bir so-
run olarak tartışılmaya başlanmış 
olması rastlantı değildir.

Ücretlerin gelir olarak önemli ol-
duğu, iç tüketime yönelik üre-
timin yapıldığı ithal ikameci dö-
nemde alt işveren uygulaması bir 
sorun olarak gündeme gelmemiş-
tir. Alt işveren uygulamasının mi-
ladı, işçi sınıfının örgütlülüğünün, 
en büyük saldırıyla karşı karşıya 
kaldığı 24 Ocak 1980 kararlarıdır. 

Bu kararlarla birlikte sermaye-
nin işgücü üzerindeki denetimini 
sınırlandıran yasa hükümleri ve 
sendikal haklar adım adım eroz-
yona uğratılmaya başlanmıştır. 
Sermayenin işçi haklarına saldırı-
sını meşrulaştırdığı temel kavram 
ise esneklik olmuştur. Alt işveren 
de esneklik üst başlığının yaşama 
geçirildiği en etkili araçlardan bi-
risidir. 

Alt işveren uygulamasının hızla 
yaygınlaştığı sektörlere kabaca 
bakıldığında hızlı büyümenin, kı-
ran kırana rekabetin olduğu her 
yerde alt işveren uygulamasının 
da yaygınlaştığını görmek olanak-
lıdır. Ölümlerle gündeme gelen 
başta Tuzla olmak üzere, tersane-
ler sadece işçi ölümleri açısından 
değil, alt işveren uygulamalarının 
yaygınlığı açısından da bu konuda 
çarpıcı örnek konumundadırlar.

“Ulaştırma Bakanlığı’nın verile-
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rinde, Türkiye gemi inşa sanayi, 
2002 yılında dünya sıralama-

sında 23üncü iken, 2007 yılında 
1.8 milyon dwt’lik siparişle 8inci 

sıraya yükseldiği ifade edil-
mekte; dünya genelinde yeni 

gemi teslimleri son üç yılda %89 
büyüme gösterirken, Türkiye’nin 

aldığı yeni gemi siparişlerinin 
aynı dönemde %360 büyüdüğü-

nün altı çizilmektedir”

BAĞIMLILIK EKSENİNDE ANA 
FİRMA-TAŞERON İLİŞKİSİ

Günah keçisi olarak ilan edilen 
alt işverenler aslında sistemin 

diğer mağdurlarıdır. Sömürünün 

sihirli değneği haline gelen esnek-

lik, üretimde esneklik adı altında 

ana firma etrafında örgütlenmiş, 

ana firmadan iş alan ve değişik 

hukuki formatlarda kendini ifade 

eden bir sistem yaratmıştır. Sis-

temin ayırt edici özelliği üretim 

sürecinin, bir işverene bağımlılık 

ilişkisi içerisinde birden fazla işyeri 

arasında paylaştırılmış olmasıdır.

Bu anlamda üretim sürecinin par-
çalara ayrılmasında etkin işlevler 
üstlenen alt işveren uygulamala-
rını, eve iş verme, evde çalışma, 
müteahhit, üstlenici, yüklenici, 
aracı, komisyoncu, yan sanayi, su-
nucu/tedarikçi, fason üretim baş-
lıkları altında toplamak olasıdır. 

Nasıl adlandırılmış olursa olsun, 
nasıl bir çalışma sistemi içerisin-
de çalışıyor olursa olsun, bu alt 
işveren sistemlerinin ortak nokta-
sını ana firmayla (üst işverenlerle) 
olan ilişkilerindeki bağımlılık olgu-
su oluşturmaktadır. Bu bağımlılık 
ilişkisi içerisinde belirleyici olan 
güç, ana firma yani üst işverenler-
dir. Ana firmalar, pazarlık gücünün 
alt işverenlerden çok üstün olma-
sının rahatlığı içerisinde, genellikle 
fiyatları tek yanlı olarak belirle-
mekte, alt işverenler arasındaki 
rekabeti de kullanarak genellikle 
ortalama fiyatların altında, örne-
ğin ülkemizde asgari ücrete göre 
işçilik ücretleri toplamının altında, 
fiyatlarla sözleşme yapmakta, uy-
gun olmayan teslim tarihleri be-
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lirlemektedir. Aynı zamanda ana 
firmanın alt işveren firmayla di-
yaloğa girmeden belirlediği teslim 
tarihleri için alt işveren firmaları 
sıkıştırılmakta, sık sık ürünler iade 
edilmekte, alt işverenler stok ça-
lışmaya zorlanmakta, hepsinden 
önemlisi de alt işverene yapılan 
ödemeler geciktirilebilmektedir. 
“Bu nedenle ödeme koşulları, 
taşeronlar açısından önemli bir 
pazarlık konusudur. Japonya’da 
1963’te Yürürlüğe giren Küçük 
İşletmeler Yasası’nın amacı, ana 
firmalara taşeronların tüm alacak-
larını zamanında ödetmektir” . 

Ana firmalar açısından ise, özel-
likle rekabetin içeriğinin kalite, 
fiyat, çeşitlilik eksenine oturtu-
lup artmasıyla birlikte sık sık ya-
şanan krizlerin karşısında alt iş-
veren işletmeler can simidi rolü 
oynamaktadır. Kriz durumlarında 
ana firma üretimi kısmak için alt 
işveren firmaya iş vermeyerek, 
fiyatları düşürerek krizin etkileri-
ni yaymakta, alt işverenle sipariş 
üzerine çalışan ana firma, stoksuz, 
tam zamanında üretimle maliyet-
leri düşürebilme olanağına kavuş-
maktadır. 

Öte yandan alt işverenlik tekno-
loji yenilenmesinden talep deği-
şiklikleri karşısında tepki vermeye 
kadar bir dizi alanda ana firmaya 
olanaklar yaratmaktadır.

Nitekim Tuzla’da yaşanan ölümler 
sonrası hazırlanan “Tuzla Tersane-
ler Bölgesi’ndeki Çalışma Koşul-

ları ve Önlenebilir Seri İş Kazaları 
Hakkında Rapor”, Tuzla’da da aynı 
sürecin neredeyse birebir gerçek-
leştiğini ortaya koymuştur. Anılan 
rapora göre; 

“1980’lerin ortasına gelindiğinde 
kriz nedeniyle kadrolarını kü-

çültmek isteyen ama tecrübeli 
ustalarını da kaybetmek iste-

meyen tersaneler, taşeronlaşma 
eğilimini beslemişlerdir. Böylece 

işlerin kalitesini eskiye oranla 
sağlayamama riskine rağmen 

emek maliyetlerini oldukça 
düşürmüşlerdir. Firmaların emek 

maliyeti dışında başka avantajları 
da oluşmuştur: Hem kendilerinde, 

yani ana işverende kayıtlı küçük 
bir kadro ile çalıştıkları için sosyal 
riskleri azaltmış, hem parça-başı 

iş mantığı ile çalışan taşeron 
firmalar aracılığıyla emek üze-

rindeki denetimleri artmış, hem 
de yaptırdıkları işin faturasını alıp 

vergilerinden düşmüşlerdir. Bu 
dönem ilk piyasaya giren taşe-
ron firmaların ustaları ve isçileri 

arasında oldukça yüksek bir gelir 
düzeyine ulaşanlar olmuştur. 

Sektörde çalışmak ve taşeron fir-
ma kurmak bir çekim alanı haline 

gelmiştir. Ancak sonraları arma-
tör ve tersane sahipleri, taşeron 

firmaların sayısının da artmasıyla 
işin fiyatlarını düşürmeye başla-
mışlardır. Böylece fiyat avantajı 

ile gemi siparişlerini artırmak 
istemişlerdir. Taşeronların düşük 

fiyatları kabul etmesi için de yeni 
taşeron firmaların kurulmasını 
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desteklemişlerdir. Zira taşeron-
ların arasındaki rekabet, taşeron 

işçilere de birebir yansıyarak 
piyasada yüksek olan ücret sevi-

yesini düşürmüştür. Tersanelerin/
armatörlerin, taşeron firmaların 
kurulmasına destek sağlaması, 

taşeronların önemli ölçüde tersa-
neye/armatöre bağımlı olmasını 

sağlamıştır. Bağımlılık ilişkisi, 
tersane, taşeron ve isçilerin söy-

lemlerinde sipariş edilen ‘geminin 
zamanında bitmeme riski’ ile 

ifade edilmektedir. Tersane için 
güven, işin zamanında ve en az 

hata ile bitmesini ifade ederken, 
taşeron firma için hak edişle-
rini düzenli almayı ve gerekli 

malzemenin tersane tarafından 
sağlanmasını simgelemektedir. 

Zira işlerin zamanında bitmemesi 
durumunda uluslararası arma-
tör firmaya büyük bir tazminat 

ödeyen tersane, bu tazminatı 
taşeronlara yansıtarak, alacakla-
rını alamayan ve hacizle üretim 

araçlarına da el konan taşeronlar 
da işçileri cezalandırarak karşıla-

maya çalışmaktadır.”

YENİ İSTİHDAM MODELİ VE 
İŞGÜCÜ PİYASALARINDA 
HİYERARŞİK PARÇALANMA 

Alt işveren asıl işin dışında, özel 
uzmanlık isteyen işlerin bir 

başka işverene verilmesi olmak-
tan çıkmıştır. Alt işveren uygula-
ması artık işgücü piyasasının par-
çalandığı yeni bir istihdam modeli 
haline gelmiştir. Bu modelin özü-

nü ise, işgücü üzerindeki işverenin 
denetimini, gerektiğinde işverenin 
otoritesiyle yarışan bir başka oto-
rite olan sendikayı da devre dışı 
bırakarak, en ucuz, en etkili yön-
temi kullanarak yaratmak oluş-
turmaktadır. 

İşgücü piyasasının, hiyerarşik ola-
rak parçalanması işçiler arasında 
rekabeti arttırmaktadır. Piramidin 
tepesinde yer alan, diğerlerine 
göre göreceli olarak iş güvence-
sine sahip olan, daha fazla ücret 
alan merkezdeki çekirdek işgücü, 
bu konumunu ve avantajlarını ko-
ruyabilmek için firma bağlılığını 
doruk noktasına çıkarmaktadır. 
Bu çekirdek işçiler firma ve fir-
manın hedefleriyle özdeşleşmeyi, 
benzeşmeyi seçerken, piramidin 
alt basamaklarında yer alan çevre 
iş gücü, çekirdek iş gücünü sürekli 
olarak zorlamaktadır. 

Çekirdek işgücünde yer alan bir 
işçi yaratılan sistem sayesinde 
kolaylıkla en alt basamağa düşer-
ken, alt basamakta yer alan bir 
işçinin yukarı çıkması neredeyse 
olanaksız kılınmaktadır. Örneğin 
10 yıl çekirdek işgücü içerisinde 
yer alan bir işçiden küçük bir ha-
tasında işten atılıp, alt işveren iş-
çisi olarak liyakatini kanıtlaması 
halinde yeniden eski konumuna 
gelebileceği önerilebilmektedir. 
Alt işveren işçileri ise, düşük üc-
retleri, sosyal güvenceden yoksun 
olmalarıyla, çekirdek iş gücünün 
kâbusu olmakta, “ücretlerde indi-
rim yapılması için bir baskı unsu-
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ru olan alt işveren sözleşmesiyle 
çalışma, Toplu İş Sözleşmesi ile 
saptanan ücret düzeyiyle bağdaş-
mayan koşullarda yürütülmekte, 
iş güvencesi önlemlerinin geçersiz 
kalmasına yol açmakta ve aynı 
zamanda sendikal haklardan ya-
rarlanmayı engellemektedir.” 

İşgücü piyasasında yaşanan bu 
hiyerarşik parçalanma ve rekabet, 
etkilerini sadece işçilerin ücret ve 
diğer sosyal haklarında göster-
memekte, ayrışma ve farklılaşma 
sistem tarafından da özendirile-
rek sosyal yaşama yansımaktadır. 
Örneğin üst işverenle alt işveren 
arasında yapılan sözleşmelerde 
alt işveren işçilerinin çekirdek iş-
gücüyle aynı saatlerde çay molası 
vermesini, aynı kapıdan fabrikaya 
girmelerini, aynı servis araçlarına 
binmelerini yasaklayan hükümle-
re sıkça rastlanmaktadır. 

Bu ayrışmaya ve farklılaşmaya 
zorlama çekirdek işgücünün ken-
dilerini alt işveren işçilerinden üs-
tün görme eğilimleri yaratmakta, 
bu üstünlüğü her gün yeniden 
üretmek isteyen çekirdek işgücü 
alt işveren işçilerini aşağılayarak 
farklılıklarını ön plana çıkartarak 
işçiler arasında yeni statülerin, 
yeni sosyal ilişkilerin doğmasına 
yol açmaktadır. 

Sosyal dayanışma, sınıf dayanış-
ması yerini rekabete bırakırken, 
işveren sistem sayesinde işgücü 
üzerinde en etkin denetimi kur-
ma olanağına da kavuşmaktadır. 

Alt işveren uygulaması sayesinde 
işletmeler bir yandan ciddi anlam-
da rekabet üstünlüğü elde eder-
ken, öte yandan da alt işveren 
uygulaması sayesinde ana firma-
lar işgücü ağırlıklı üretim sistem-
lerinden teknoloji ağırlıklı sistem-

Sosyal 

dayanışma, 

sınıf 

dayanışması 

yerini 

rekabete 

bırakırken, 

işveren 

sistem 

sayesinde 

işgücü 

üzerinde en 

etkin denetimi 

kurma 

olanağına da 

kavuşmaktadır. 
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lere geçerek işgücü maliyetlerini 
ucuzlatma olanağı bulmaktadır. 
“Ayrıca, taşeron sözleşmeleri 
tam zamanında üretim yönte-
minin uygulanmaya konulduğu 
bir sırada, işletme sermayesine 
duyulan gereksinimi azaltarak 
ve işletmenin alacaklarını kısa 
sürede tahsil etmesini sağlaya-
rak büyük bir finansman üstün-
lüğü yaratmaktadır.” 

TAŞERONLAŞMA VE TOPLU 
İŞ HUKUKU 

Alt işveren uygulamasının yay-
gınlaşmasıyla birlikte parça-

lanan işgücünün örgütlenebilmesi 
her geçen gün neredeyse olanak-
sızlaşmış, alt işveren uygulaması 
Toplu İş Hukuku alanında ortaya 
çıkardığı sorunlarla sistemi kilitle-
me aşamasına getirmiştir. 

Alt işveren konusunda altı özellik-
le çizilmesi gereken noktalardan 
birisi alt işveren uygulamasının 
öncelikle kamuda başlamış oldu-
ğu gerçeğidir. Gerçekten de alt 
işveren uygulaması önce KİT’lerde 
hizmet alımı adı altında uygulan-
maya başlanmış, KİT’lere eleman 
alamama sıkıntısını aşmak, mali-
yetleri azaltabilmek için alt işve-
ren uygulamasına geçilmiştir

Bazı KİT’lerde alt işveren işçisi ola-
rak çalışan işçilerin gerçekte asıl 
işveren işçisi oldukları yargı karar-
larıyla belirlenmesine karşın aynı 
KİT’lerin işçileri alt işveren işçisi 
olarak değerlendirmede inatlaş-
maları, her sözleşme zam dönemi 
sonrası binlerce davaların açılması 
başlı başına bir inceleme konusu-
nu oluşturmaktadır.

Uluslararası Çalışma Örgütü ILO 

Alt işveren 

uygulaması 

önce KİT’lerde 

hizmet alımı 

adı altında 

uygulanmaya 

başlanmış, 

KİT’lere 

eleman 

alamama 

sıkıntısını 

aşmak, 

maliyetleri 

azaltabilmek 

için alt işveren 

uygulamasına 

geçilmiştir.
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1949 yılında, alt işveren uygula-
ması bu denli yaygınlaşmadan 
önce kabul ettiği 94 sayılı “Bir 
Amme Makamı tarafından ya-
pılan mukavelelere konulacak 
çalışma şartlarına müteallik” söz-
leşmeyle kamu işyerlerindeki alt 
işveren sözleşmelerini düzenle-
mek istemiş, Türkiye bu sözleş-
meyi 14.12.1960 tarihli bir yasayla 
onaylamıştır.  Ancak, sözleşmenin 
gerekleri bugüne kadar yasa ko-
yucu tarafından yerine getirilme-
diği gibi, Yargıtay da sözleşmenin 
Türkiye tarafından onaylanmış 
olmasını yeterli bulmayarak, iç 
hukukumuzda gerekli düzenle-
meler yapılmadığı için sözleşme-
nin uygulanamayacağı sonucuna 
ulaşmıştır. 

Alt işveren uygulamasından do-
ğan sorunlar nedeniyle verilen 
Yargıtay kararlarını genel olarak 
izlemek dahi, alt işveren uygu-
lamasının, sendikasızlaştırmada, 
toplu iş sözleşmesinin prosedü-
rünün önünün tıkanmasında ol-
dukça sık uygulandığını, kamu 
işyerleri de içinde olmak üzere, 
alt işveren uygulamasının yasaya 
karşı hilenin etkili bir aracı olarak 
kullanıldığını ortaya koymaktadır. 

SONUÇ

Sonuç olarak, alt işveren uygu-
laması devlet eliyle başlatılmış, 

imzalanan uluslararası sözleşme-
lere, yasal değişikliklere, yargı ka-
rarlarına inat sürdürülmüş, halen 
de sürdürülmektedir. Bir başka 
anlatımla siyasi iktidarlar, alt iş-
veren aracılığı ile işgücünün ucuz-
latıldığı, kontrol altında tutulduğu 
bir istihdam politikasını bilinçli bir 
şekilde tercih etmişlerdir. Sorunun 
kaynağında bu tercih bulunmak-
tadır, dolayısıyla çözümü de siyasi 
olacaktır.

Daha açık anlatımla çalışma yaşa-
mını cenderesine almış olan diğer 
sorunlar gibi alt işveren uygula-
masının yaratmış olduğu sorunla-
rın da çözümü, çalışanların ellerini 
kollarını bağlayan, kolektif hakla-
rının kullanılmasını olanaksız hale 
getiren bilinçli bir tercihle yaratılıp 
ısrarla sürdürülen yasaklarla do-
natılmış sendika, toplu pazarlık 
sisteminin bu yasaklardan kurta-
rılmasında yatmaktadır. Hiçbir si-
yasi iktidar bu doğrultuda bir ter-
cih ortaya koymamıştır. Görünen 
odur ki bu siyasi irade çalışanlar 
tarafından meşru mücadele araç-
larıyla yaratılmadığı sürece de 
kendiliğinden hiçbir siyasi iktidar 
yasakların kalkması doğrultusun-
da bir tercih yapmayacak, bu ko-
nudaki talepler, memleketin sos-
yal içtimai durumu tekerlemesine 
bağlı olarak yüz yıldır ertelendiği 
gibi yine ertelenecektir.
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Türkiye’de taşeronluk özellikle 
2000’li yıllarda gündemimizde 
daha fazla yer almaya başla-

dı. Söz konusu uygulama zaten in-
şaat sektöründe yaygın olarak gö-
rülüyordu. Hatta inşaat sektöründe 
hâkim çalışma biçimi taşerona iş 
vermek şeklinde gerçekleşmektey-
di. Nitekim özel sektör açısından ta-
şeron işçi sayılarına bakıldığında in-
şaat sektörünün önceliğini görmek 
mümkündür.

Kamu sektöründe de taşeron işçi 
sayısında ciddi artışların yaşandığını 
görmek mümkündür. Kamu sek-
töründe işçi statüsünde çalışanlar 
açısından hâkim istihdam biçiminin 
artık taşeron işçilik olduğu resmi ve-
rilere de yansımaktadır. İşin belli bir 
bölümünün asıl işveren tarafından 
bir başkasına belirli bir sürede ta-
mamlanması için ihale edilmesi şek-
linde gerçekleştirilen bu uygulama, 
2003 yılında yürürlüğe giren 4857 
Sayılı İş Kanunu ile yaygınlaşmaya 
başlamıştır. 

Taşeronluk uygulaması iş kanunu-
na asıl-işveren-alt işveren ilişkisi ile 
sınırlı bir tanımla girmiştir. Bu ilişki 
biçimi için alt işveren tanımının te-
mel bir unsuru alt işverenin, işçile-
rini sadece asıl işverenin işyerinde 
aldığı işte çalıştırması gereğidir. 
Yani taşeron ilişkisi işletme içi bir 

TÜRKİYE’DE 
TAŞERONLAŞMANIN 
BOYUTLARI 

Taşeronlaştırma işverenlerin yasal yükümlülüklerden 
kurtulmak için başvurdukları en tipik çalıştırma biçimidir. 
O nedenle giderek hem özel sektörde hem de kamuda 

tercih edilen bir çalıştırma biçimi haline gelmektedir. 

F. SERKAN ÖNGEL
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yüklenicilik faaliyetini içermek-
tedir (Şafak 2004:123). Buna kar-
şın hem işletme içinde faaliyet 
yürüten taşeron firmalar hem de 
nihai ürün üreten ana firmalara 
girdi sağlayan, üretim sürecin-
deki parçalanma ile ana üretim 
faaliyetlerin bir kısmını üstlenen 
tedarikçi firmalar bulunmaktadır. 
Taşeronlaşma süreci her iki biçimi 
ile de işgücü maliyetlerinin düşü-
rülmesi (ucuz işçilik) ve bu yolla 
rekabet şansı yaratılması amacı-
nı taşımaktadır. Buna bağlı olarak 
sendika ve toplu pazarlık hukuku 
alanında doğrudan işçilerin hak 
ve özgürlüklerinin ortadan kal-
dırılması temel hedeflerden biri-
dir. Taşeron ilişkisinin olağanüstü 
boyutlarda yaygınlaşması, emek 
piyasasının parçalanmasına, sen-
dika hakkının, toplu pazarlık hak-
kının kullanılamaz duruma gel-

mesine neden olmaktadır (Şafak 
2004:111). Bu da işçilere daha çok 
işsizlik ve yoksulluk olarak yansı-
maktadır. 

Nitekim 2000’li yıllarda kamu iş-
çileri açısından ücretler ciddi bir 
baskı ile karşılaşmış, reel ücretler, 
krizin de etkisi ile yüzde 33’e va-
ran kayıplar yaşamıştır (Tablo 1). 
KİT’ler ve özelleştirme kapsamın-
daki işletmelerdeki istihdam kay-
bı ise 2013 yılında 2000 yılına göre 
yüzde 70’ler düzeyine ulaşmak-
tadır. 2000 yılında 435 bin olan 
istihdam 2013 yılında 132 bine 
gerilemiştir. 

Özelleştirmeler, kamuda taşeron 
işçiliğin yaygınlaştırılması bu sü-
reçte kritik bir rol oynamaktadır.  
Bu yazıda taşeronlaşma sürecinin 
gelişim dinamikleri sayısal veriler-
le ortaya konulmaya çalışılacaktır. 

Grafik 1- Yıllara göre kamuda reel ücretler, KİT’ler ve özelleştirme kapsamındaki 
işletmelerdeki istihdam

Kaynak: 

Reel ücretler 

DPT Sosyal 

Sektörel 

Gelişmeler 

Tabloları 

üzerinden 

2000 yılı 

referans 

alınarak 

hesaplanmıştır. 

İstihdam 

verileri 

ise Hazine 

Müsteşarlığı 
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TÜRKİYE’DE 
TAŞERONLAŞMA

Türkiye açısından taşeron çalışma 
2002 yılından bu yana sistematik 

olarak artmaktadır. 2002 yılında ka-
yıtlı taşeron işçi sayısı 387 bin olarak 
ifade edilirken, 2011 yılında bu rakam 
1 milyon 611 bine ulaşmıştır (Tab-
lo 1). Taşeronlaştırma işverenlerin 
yasal yükümlülüklerden kurtulmak 
için başvurdukları en tipik çalıştırma 
biçimidir. O nedenle giderek hem 
özel sektörde hem de kamuda tercih 
edilen bir çalıştırma biçimi haline gel-
mektedir. 

Taşeron işçi sayısı 2002-2007 yılları 
arasında yaklaşık 3 kat, 2007-2011 
döneminde ise yüzde 50 oranında 
artış göstermiştir. Bu durum istihdam 
alanında daha fazla esnek ve güven-
cesiz bir çalışma hayatının inşa etme-
ye yönelik siyasal tercihlerin bir yan-
sımasıdır (TBMM 2012a).

KAMUDA TAŞERONLAŞMA

Kamu kesiminde taşeronlaşma, 
özel sektördeki gibi geleneksel 

tabanı olan inşaat sektöründe değil, 
kamu hizmetleri açısından en kritik 
sektör olan sağlık sektöründe yay-
gınlaşmaya başlamıştır. Sağlık sek-
töründe dönüşümün ilk işaretleri 
1984 yılında hazırlanan Beşinci Beş 
Yıllık Kalkınma Planında görülmek-
tedir. Özel sağlık kurumlarının ve 
hastanelerin teşvik edilmesi, diğer 
taraftan serbest çalışan hekimlerle 
anlaşmalar yapılarak kamunun hiz-
met satın alması (taşeronlaştırma) 
yoluyla sağlık hizmetlerinin gelişti-
rileceği planda yer almaktadır (DPT 
1984: 152). Ancak bu hedef uygula-
ma zeminini 2003 yılında hazırlanan 
“Sağlıkta Dönüşüm Programı” (SDP) 
ile bulmuştur. SDP ile sağlıkta söz-
leşmelilik ve hizmet alımı uygula-
ması başlamıştır. Sağlığın finansma-
nı yeniden yapılandırılmış ve sağlık 
hizmetlerinin örgütlenme zemini 
dönüştürülmüştür. “Aile hekimliği” 
ve “kamu hastane birlikleri” mo-
delleri personel istihdamında “söz-
leşmelilik” esasına dayandırılmış,  
hizmetin taşeron eli ile yürütülmesi 
ve özel hastane işletmeciliğinin ge-
liştirilmesi sağlık sistemi açısından 
esas alınmıştır (Sayan ve Küçük 
2013: 173). 

Kamuda taşeron işçi sayılarına yö-
nelik net bir bilgi verilmemektedir. 
Konuya ilişkin bilgilere TBMM bün-
yesinde verilen soru önergelerine 
verilen cevaplar ve Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın açık-
lamalarından ulaşmak mümkün 
olmaktadır.  Bu veriler arasında da 
ciddi tutarsızlıklar bulunmaktadır. 

Kaynak: 
İstanbul 

Milletvekili 
Mahmut 
Tanal’ın 

7/9123 sayılı 
soru 

önergesine 
verilen cevap

Tablo 1- Özel ve kamu sektöründe kayıtlı 
taşeron işçi sayısı
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En son açıklanan rakamlara göre 
kamudaki taşeron işçi sayısı 586 
bindir (URL 1). 

Grafik 1’de görüldüğü gibi sağlık 
sektöründe çalışan taşeron işçi sa-
yısındaki artış dikkat çekicidir. Sek-
törde 2002 yılında 11 bin 685 olan 
taşeron işçi sayısı AKP hükümetleri 
döneminde 10 kattan fazla artış 
göstererek 2013 yılında 131 bin 
201’e yükselmiştir (TBMM 2013).

Nitekim kamuda istihdam edilen 
taşeron işçilerinin önemli bir kısmı 
sağlık sektöründedir. 2009 yılında 
kamudaki taşeron işçi sayısı 174 
bin 857 olarak açıklanmıştır. Aynı 
yıl sağlık sektöründe istihdam 
edilen taşeron işçileri sayısı 108 
bin kişidir. Sektörün toplam taşe-
ron işçileri içerisindeki oranı yüzde 
62’dir. Sağlık sektörünü Karayolları 
Genel Müdürlüğü (7429 kişi), Devlet 

Hava Meydanları İşletmeleri (2933 
kişi), Türkiye Cumhuriyeti Devlet 
Demiryolları (6286 kişi) kurumların-
dan oluşan ulaştırma sektörü takip 
etmektedir. Kamuda çalıştırılan ta-
şeron işçilerin yüzde 8’i bu kurum-
lardadır. Sosyal Hizmetler ve Çocuk 
Esirgeme Kurumu Genel Müdürlü-
ğü tek başına 10 bin 239 taşeron 
işçisi ile pek çok kurumdan daha 
fazla taşeron sistemine eklemlen-
miştir (TBMM 2009).

Grafik 2- Sağlıkta taşeron işçi sayısı

Kaynak: Bursa 
Milletvekili 
İsmet 
Büyükataman 
tarafından 
verilen 
7/20489 
esas numaralı 
yazılı soru 
önergesine 
verilen cevap.

Grafik 3- 2009 yılında sektörlere ve kurumlara göre taşeron işçi 
sayılarının dağılımı (Belediyeler ve KİT’lerin bir kısmı hariçtir)

Kaynak: Çalış-
ma ve Sosyal 
Güvenlik 
Bakanı Ömer 
Dinçer’in, Gire-
sun Milletvekili 
Murat Özkan’ın 
26/02/2009 
tarih           
A.01.0.GN- 
S.0.10.00.02-
7/6931-
11723124789 
sayılı yazılı 
soru önerge-
sine verdiği 
cevaptaki ve-
riler üzerinden 
hazırlanmıştır.
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MADENCİLİK VE ENERJİ 
SEKTÖRÜ

Taşeronlaşmanın yaygınlaştığı 
diğer iki önemli alan Maden-

cilik ve Enerji sektörleridir. Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bün-
yesindeki kurumlar bazında ba-
kıldığında 2009 tarihinde maden, 
enerji, boru ile petrol taşımacılığı 
gibi alanlarda çalıştırılan taşeron 
işçi sayısı toplamda 21 bin seviye-
sindedir (TBMM 2009). 2013 yılında 
bu rakam 38 bin 878 kişiye çık-
mıştır (TBMM 2013c) . Bakan Taner 
Yıldız sözlü soru önergesine verdiği 
cevapta taşeron işçilerin temizlik, 
bahçe işleri, yemekhane ve garson 
hizmetleri ile güvenlik alanında 
istihdam edildiğini ifade etmiştir. 
Söz konusu rakamın büyüklüğü 
taşeron işçilerin çalıştırdıkları işler 
konusundaki ilgili ifadeyi yalanla-
maktadır.

2009 yılında Enerji sektöründe Tür-
kiye Elektrik İletim A.Ş. (3819 kişi), 
Elektrik Üretim A.Ş. G.M. (4603) ta-
şeron işçi ile en çok taşeron işçi ça-

lıştıran kurumlar olarak görülmek-
tedir. Yeniköy (505 kişi) , Kemerköy 
(255 kişi), Soma (371 kişi) taşeron 
işçi sayısı bakımından sektörde bu 
kurumları takip etmektedir. Elekt-
rik, Gaz, Buhar ve Hava Sistemleri 
Üretim Dağıtımı alanında kayıtlı işçi 
sayısı 101 bindir (SGK 2013). Kamu-
da bu sayı 15 bin olarak görülmek-
tedir. Bu veriler taşerona verilen 
işlerin yardımcı işlerle sınırlı kalma-
dığının bir başka göstergesi olarak 
okunmalıdır (TBMM 2009).

İş cinayetleri ile sıkça gündeme 
gelen madencilik sektöründe ise 
durum daha da sıkıntılı bir nokta-
dadır. TÜİK verilerine göre sektör-
de tüm çalışanların sayısı 2012 yılı 
için 113 bindir. SGK verilerinde ise 
sektörde kamu için çalışan ücretli 
sayısı 16 bin olarak görülmekte-
dir. Buna karşın 2009 yılında ma-
dencilikle ilgili kurumlarda çalışan 
taşeron işçilerin sayısı 8749 olarak 
belirtilmektedir. Bakanlık bünye-
sindeki kurumlarda taşeron işçi 
sayısındaki artış dikkate alındığın-
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da durumun yaygınlığı daha açık 
olarak görülmektedir (TBMM 2009).

Türkiye Taş Kömürü İşletmeleri’nde 
766, Eti Maden İşletmeleri’nde 
1305 ve Türkiye Kömür İşletme-
leri Kurumu bünyesinde 6678 ta-
şeron işçisi çalışmaktadır (TBMM 
2009). Türkiye Kömür İşletmeleri 
Kurumu kapsamındaki kadrolu işçi 
sayısı ise 2012 yılında 4575 olarak 
verilmektedir (Türkiye Kömür İşlet-
meleri Kurumu: 2013, s.54). Dola-
yısıyla sektörde taşeron çalıştırma 
genel bir hal almaktadır. Sektör 
Türkiye’de iş cinayetlerinin en sık 
yaşandığı sektör konumundadır.

MADENLER, 
TAŞERONLAŞMA VE İŞ 
CİNAYETLERİ

Devlet Denetleme Kurulu’nun 
(DDK) maden kazaları hakkın-

daki araştırma ve inceleme rapo-
runa göre özel firmalara devredi-
len ocaklara ve taşeronlaşmaya 
dikkat çekilmekte ve iş cinayetle-
rine yönelik bilgi verilmektedir. Ra-
pora göre “Zonguldak merkezinde 
TTK’nın daha önce üretim yaptığı 
veya rantabl olmayan sayıları 28 
civarındaki eski ocak ve saha rö-
dovans yöntemi ile özel firmalara 
devredilmiştir. Bunun yanında ku-
vars kumu ve bir boksit ocağı da 
(toplam 32 saha) rödovans yoluyla 
özel sektör işletmeciliğine açılmış-
tır. Zonguldak Ticaret ve Sanayi 
Odasına göre, 30.06.2010 tarihi 
itibariyle, Zonguldak taşkömürü 

havzasında rödovanslı firmalar 
ile taşeronların işçi sayısı (71’i ya-
bancı/Çinli olmak üzere) toplam 
4.770’dir” (DDK 2011:203).

Taş kömürü üretimi TTK ve taşe-
ronları tarafından yapılması dı-
şında özel işletmelerin faaliyete 
geçmesi 2000 yılı sonrasına denk 
düşmektedir.  Milyon ton üretim 
başına düşen ölüm sayısının özel 
işletmelerde daha fazla olduğu gö-
rülmektedir. Özel işletmeli maden 
ocaklarında asıl üretim artışı 2005 
yılından itibaren görülmektedir. 
Özel ocaklarda üretim başına dü-
şen ölüm sayısı 2003 yılında bir 
sıçrama göstermiştir; rapor bunu 
2002 yılına göre hem üretimin 
düşmesine hem de kaza sonucu 
ölen kişi sayısının iki katına çıkma-
sına bağlamaktadır (Tablo2)  (DDK 
2011:204) .

Raporda rödovansla işletilen kömür 
işletmelerinde yapılan iş güvenliği 
denetimlerinde ocakların birço-
ğunda henüz koruyucu sağlık ve 
güvenlik hizmetlerinin beklendiği 

Tablo 2- Milyon ton üretim başına düşen ölümlü 
iş kazası sayısı

Kaynak: 
DDK 
Raporu
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ölçüde yerleşmediği, metan gazı 
ve göçük risklerine karşı tedbirlerin 
yeterince alınmadığının tespit edil-
diğini, bununla birlikte, rödovanslı 
sahalarla iç içe özel firmalar tarafın-
dan taşeron vasfı ile çalıştırılan ve 
işçi sayıları 5–10 kişiden ibaret bir-
çok küçük, kayıt dışı maden ocakla-
rının da faaliyet gösterdiğine dikkat 
çekilmektedir (DDK 2011:204).

TEPAV tarafından hazırlanan ve 
Devlet Denetleme Kurulu raporun-
da da referans alınan çalışmada taş 
kömürü kazaları sonucu ölümlerin 
Türkiye, Çin ve ABD karşılaştırması 
yapılmaktadır. Veriler madencilik 
sektöründe yaşanan iş cinayetleri-
nin kader olarak sunulamayacağı-
nı net bir şekilde ortaya koymak-
tadır. 2008 yılı verisi alındığında 
Türkiye’de milyon ton taş kömürü 
üretimi başına düşen ölüm sayısı 
Çin’den 6 kat, ABD’den ise 361 kat 
daha fazladır. Bu durum özellikle 
denetimsizlik ve denetimden kaç-

manın bir aracı olarak kullanılan 
taşeron düzeninin eseri olarak yo-
rumlanabilir.

EĞİTİMDE  TAŞERONLAŞMA

Nitelikli bir eğitim için istihdam 
edilen öğretmenlerin sürekli-

liğinin bir zorunluluk olduğu eği-
tim sektöründe de, AKP dönemin-
de hızlı bir dönüşüm yaşanmıştır. 
Milli Eğitim Bakanlığı 2010 Bütçe 
Raporu’na göre, bakanlık bünye-
sinde 2003 yılından 20 Kasım 2009 
tarihine kadar 478 bin kişi istih-
dam edilmiştir.(1) Bunların yalnızca 
yüzde 31’i (148 bin kişi) kadrolu 
olarak istihdam edilmiştir. Sözleş-
meli olarak istihdam edilenler ise 
yüzde 15 oranında (70 bin kişi) ol-
muştur. Buna karşın kısmi zamanlı 
geçici öğretici, ücretli usta öğretici 
olarak en kötü koşullarda, ders 
saati üzerinden sözleşmeli olarak, 
ayda en fazla 16-17 gün sigortalı 
olabilen, normal öğretmene göre 

Tablo 3- Taş kömürü kazaları sonucu ölümlerin Türkiye, Çin ve ABD karşılaştırması

 Kaynak: 

(Cünedioğlu 

& Arslanhan 

2010:4)
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çok daha az ücret alan öğretmen-
lerin sayısı bu dönem içerisinde 
MEB bünyesine istihdam edilenle-
rin yarısını (240 bin kişi) oluşturdu. 
Yani öğretmen alımlarında güven-
cesiz çalışma bir istisna değil kural 
haline gelmiştir (MEB 2009: 17-18). 
Yine 4C statüsünde 20 bin perso-
nel bu dönemde MEB bünyesine 
dâhil olmuştur. 

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde 
temizlik hizmetleri de taşeronlaş-
tırılmıştır. MEB İDBB 2009 Yılı Faali-
yet Raporu’na (MEB İDBB 2009: 18-
19) göre eğitim ve öğretimle ilgili 
toplam 43.973 kurum bulunmak-
tadır. Buna karşın hizmetli sayısı, 
kadrolu 30.066, 4/C kapsamında 
geçici işçi 5.280 olmak üzere top-
lam 35.346 adettir. 26.415 kurum-
da hiç kadrolu hizmetli bulunma-
maktadır. Rapora göre “okulların 
temizlik gibi en temel problem-
lerinin çözümüne yönelik hiçbir 
düzenleme yapılmamış olması, 
özellikle okul yöneticileri ile veli-
leri karşı karşıya getirmekte, okul 
idarelerini veliden sürekli para is-
teyen bir mekanizma haline dö-
nüştürmektedir.” Bu çok açık bir 
itiraftır. Ayrıca raporda okul aile 
birlikleri tarafından istihdam edi-
len hizmetli sayısı bilinmediği be-
lirtilmektedir.

25 Mart 2013 tarihi itibari ile üc-
retli öğretmen olarak istihdam 

edilenlerin sayısı 56 bin 800 olarak 
verilmektedir (TBMM 2013b). 

2012 SGK istatistiklerine göre 
eğitim sektörü için kamuda işçi 
statüsü ile çalışanların sayısı 226 
bin olarak görülmektedir. Buna 
karşın kurum istatistiklerinde eği-
tim sektöründe işçi statüsü ile 
çalışanların sayısı üniversiteler ve 
Milli Eğitim Bakanlığı için, geçici ve 
sürekli çalışanlar toplamında 52 
bin 761 olarak görülmektedir. Ka-
muda çalışan ancak kurum ista-
tistiklerinde görülmeyen yaklaşık 
170 bin işçi bulunmaktadır. Üni-
versitelerin istihdam ettiği taşe-
ron işçilerle, okul aile birliklerinin 
istihdam ettiği işçilerin sayısı bu 
veri içinde değerlendirilebilir (SGK 
2012, BUMKO 2013).

DİĞER KAMU KURUMLARI

2013 yılı itibari ile taşe-
ronlaşmanın yay-

gınlaştığı kurumların sayısı art-
maktadır. Yükseköğretim Kurumu 
Kredi ve Yurtlar Kurumu bu açıdan 
önemli bir örnektir. Kurumda 2013 
yılı itibari ile 346 sürekli işçiye kar-
şın 12 bin 938 taşeron işçisi çalış-
maktadır (TBMM 2013d). Bankacı-
lık sektörü taşeronlaşmanın hızla 
yaygınlaştırdığı bir başka sektör-
dür. Sektörde taşeron işçi sayısı 
2012 yılı itibari ile 10 bin 575’e yük-
selmiş durumdadır (TBMM 2012c). 

1) 2011-2012 döneminde sözleşmeli personellerin önemli bir bölümü kadroya geçirilmiş-

tir. 2011 yılında 72 bin olan sözleşmeli personel sayısı 2012 yılında 10 201’e düşmüştür.
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Sektörde sürekli işçi sayısı 39 bin 
566’dır (Hazine Müsteşarlığı 2013). 
Adalet Bakanlığı’nda sürekli işçi 
bulunmamakta buna karşı taşeron 
işçi sayısı 3 bin 350 olarak verilmiş-
tir (BUMKO 2013b, TBMM 2012d). 
TRT’de taşeron işçi sayısı bin 412, 
Anadolu Ajansı’nda 399’dur (TBMM 
2013e). 

TBMM’de taşeron işçi sayısının hız-
la arttığı bir diğer kurumdur. 2005 
yılında TBMM bünyesinde çalıştı-
rılan taşeron işçi sayısı sadece 88 
iken, bu rakam 2008’de 383, 2013 
yılında bin 19 olmuştur (TBMM 
2012e). 2013 yılında karayolla-
rında çalışan sürekli işçi sayısı 21 
bin 150’dir (BUMKO 2013b). Taşe-
ron işçi sayısında ulaşabildiğimiz 
son bilgi 2009 yılına aittir ve 7 bin 
429’dur (TBMM 2009). Söz konu-
su yapının taşeron işçilere doğru 
dönüştüğünü tahmin etmek zor 
olmayacaktır.

Grafik 4’de ise ilgili referanslara da-
yanılarak yaptığımız hesaplamala-
ra göre Belediyelerde çalışan ta-
şeron işçi sayısı kadrolu işçilerin 2 
katına ulaşmıştır. KİT’lerde ve Yük-

sek Öğretim Kurum’larında taşeron 
işçi sayıları kadrolu işçi sayılarının 
çok üzerindedir. 

ÖZEL SEKTÖRDE 
TAŞERONLUK

Özel sektörde taşeronlaşmanın 
en yoğun olduğu sektör inşaat 

sektörüdür. Sektör neredeyse bü-
tünüyle taşeron ağları üzerinden 
faaliyetini sürdürmektedir. İnşaat 
sektörü kayıt dışılığın da en yaygın 
olduğu sektörlerden biridir. Sek-
törde TÜİK (2012) verilerine göre 1 
milyon 709 bin kişi çalışmakta ve 
bunun 775 bini kayıt dışı bulun-
maktadır. Bir soru önergesine ve-
rilen cevapta özel sektörde kayıtlı 
taşeron işçi sayısı 454 bin olarak 
verilmiştir (TBMM 2012b). Aynı ce-
vapta yer alan bilgilere göre ma-
dencilik sektörü için özel sektörde 
çalışan taşeron işçi sayısı 14.830 
olarak görülmektedir. Kamuda ça-
lıştırılan 10 bin taşeron işçisi ilave 
edildiğinde sektörde yaklaşık 4 ki-
şiden birinin alt işveren eli ile ça-
lıştırıldığını söylemek mümkündür.

Özel sektörde iş cinayetlerinin en 
yoğun yaşandığı sektörlerden biri 
olan gemi inşa sektöründe ise is-
tihdam edilen toplam 35.042 kişi-
nin 10.013’ü asıl işverenlerce, kalan 
25.029’u alt işverenlerce çalıştırıldığı 
raporlara yansımıştır. Bir diğer ifa-
de ile sektörde çalışanların yüzde 
71.4’ünü alt işverenler tarafından is-
tihdam edilmektedir. Bu son derece 
korkutucu bir orandır (DDK 2008). 

Grafik 4- Taşeron işçi sayıları ve kurumlar

Kaynak: URL 
1’deki ÇSGB 

Bakanı Faruk 
Çelik’in ver-
diği oranlar 
taşeron işçi 

sayısı ile 
oranlanarak 

ilgili kurumlar 
için hesapla-
ma yapılmış-

tır. Sürekli 
(kadrolu) 

işçi sayıları 
Bütçe ve Mali 

Kontrol Ge-
nel Müdür- 
lüğü’nden 
alınmıştır 
(BUMKO 

2013).  
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DDK araştırma ve inceleme ra-
poruna göre tersaneler özelinde 
bakıldığında, özellikle alt işveren 
uygulamasının yaygın olduğu 
Tuzla tersanelerinde çalışanların 
yüzde72.6’sının ve yıllık 330.000 
DWT gemi inşa kapasitesine sa-
hip olan İzmit tersanelerinde ise 
çalışanların yüzde 80’inin alt işve-
renler tarafından istihdam edildiği 
görülmekte, taşeron sisteminin 
öncü ülkeleri olan G. Kore ve Ja-
pon gemi inşa sanayindeki taşe-
ron uygulamalarının bile toplam 
istihdamın en fazla yüzde 50’si 
civarında olduğuna dikkat çekil-
mektedir. Ayrıca tersanelerde alt 
işveren uygulamasının gözden 
geçirilmesi gerektiği vurgulan-
maktadır (DDK 2008: 88).

Sektörde Çalışma ve Sosyal Gü-
venlik Bakanlığı İş Kazası İnceleme 
Raporlarına göre incelenen ölüm-
lü iş kazalarında asıl işveren işçile-
rinin sayısı 2, alt işveren işçilerinin 
sayısı 30’dur. Bu verilere göre alt 
işveren işçilerinin toplam iş cina-
yetlerindeki ölüm oranı %94’e 
ulaşmaktadır (DDK 2008:452).

Sonuç olarak taşeronlaşma özel 
sektör için de, kamu sektörü için-
de iş cinayetlerini tetikleyici bir 
unsur olarak görülmektedir.

GEÇİCİ ÇALIŞMA 
YAYGINLAŞIYOR

Taşeronlaşma süreci ile birlikte 
geçici çalışma da yaygınlaş-

maktadır. 2003-2007 yılları arasın-

da daimi çalışanların sayısı yüzde 
43 artışa 4,8 milyondan 6,9 mil-
yona çıkarken mevsimlik/geçici 
çalışanların sayısı 800 bin kişiden 
fazla artarak 781 binden 1,59 mil-
yona yükselmiştir.  Bu artışın 128 
bini kamu ve devlet işlerinde ger-
çekleşmiştir. Bu 4 kattan fazla bir 
artışa denk gelmektedir. Kalanın 
önemli bir kısmı inşaat sektörün-
dendir. Yine kamu ve devlet iş-
lerinde yaratılan istihdamın üçte 
ikisi özel sektör eli ile gerçekleş-
tirilmiştir.

2008-2012 yılları için ise NACE Rev.2 
sınıflandırması esas alınmıştır. NACE 
Rev2. ve ISIC sınıflandırmaları arasın-
da aynı sektörler için çok farklı so-
nuçlar çıkabilmektedir.

Geçici-Mevsimlik çalışanların oranı 
bu dönemde de daimi çalışanlara 
nazaran daha fazla artış göster-
miştir. Daimi işçiler için artış oranı 
yüzde 33 iken geçici ve mevsim-
lik çalışanlar için bu oran yüzde 
50’dir. Geçici/Mevsimlik çalışanla-
rın sayısı 2,5 milyonu bulmuştur. 

Tablo 4- Gemi İnşa Sektöründe 
Taşeron Sistemi

Kaynak: 
Denizlik 
Müsteşarlığı
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2003 yılında bu sayı 781 bin se-

viyesindeydi. Dolayısıyla 10 yıllık 

dönemde 3 kat artış gerçekleştiği 

görülmektedir. 

İnşaat sektörü 479 bin kişi ile mev-

simlik/geçici çalışmada yine başı 

çekerken, kimi diğer sektörlerde 

de mevsimlik/geçici çalışmanın 

kural haline geldiği görülmekte-

dir. Ormancılık ve tomrukçuluk, 

ham petrol ve doğalgaz çıkarımı, 

makine ve ekipman kurulumu, 

elektrik, gaz üretim ve dağıtımı, 

kanalizasyon, posta kurye faali-

yetleri, güvenlik ve soruşturma,  

bilgi hizmetleri gibi alanlarda yeni 

istihdam edilenlerin çoğunluğu ya 

da önemli bir kısmı mevsimlik/ge-

çici işçi olarak istihdam edilmiştir.   

Atık maddelerin dağıtımı, çevre 

düzenleme, kamu güvenliği, in-

şaat, yatılı bakım faaliyetleri gibi 

alanlarda kadrolu çalışma azalır-

ken, mevsimlik/geçici çalışma cid-

di biçimde artmıştır (SGK 2013). 

Bu durum çalışma rejiminde ge-

çici çalışmanın yaygınlaşma eği-

liminin işçiler açısından ciddi bir 

Tablo 5- Mevsimlik/Geçici işlerde çalışanların sektörlere göre oranı

Kaynak: 

SGK 2013
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tehdit olduğunun ayrıca bir gös-
tergesidir. 

SONUÇ           

Sonuç olarak taşeronlaşma ve es-
nek çalışma biçimleri gerek özel 
sektör gerekse kamu sektöründe 
hâkim istihdam biçimi haline ge-
tirilmeye çalışılmaktadır. Sermaye 
açısından emek maliyetlerini aşa-
ğıya çekerek kâr oranlarını arttır-
ma (sömürüyü arttırma), devlet 
açısından ise mali disiplin adı al-
tında emeği disiplin altına alma 

amacı taşıyan bu uygulamalar, 
çalışma koşullarının bozulmasına 
neden olmaktadır. 

Taşeronlaşma sürecinin sonuçları 
çalışma sürelerinden, yıllık ücret-
li izin hakkının, kıdem tazminatı 
hakkının uygulanmamasından, iş 
cinayetlerinin yaygınlaşmasına ka-
dar uzanan geniş bir alanda ken-
dini göstermektedir. Taşeronluk 
gibi güvencesiz ve esnek çalışma 
biçimlerinin ortadan kaldırılması 
temel mücadele alanlarından biri 
olarak görülmelidir.   

2008 yılı 
verisi 
alındığında 
Türkiye’de bir 
milyon ton 
taş kömürü 
üretimi 
başına düşen 
ölüm sayısı 
Çin’den 6 kat, 
ABD’den ise 
361 kat daha 
fazladır. 
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Son 20 yıllık süreçte emek piyasaların-
da ve sosyal politika alanında önemli 
dönüşümler yaşanmaktadır. Bu dönü-

şümler işçi sınıfının çalışma ve yaşam koşul-
ları üzerinde önemli sonuçlar doğurmakta-
dır. Emek piyasalarındaki bu gelişmeler son 
yıllarda daha çok “güvenceli esneklik (flexi-
curity)” söylemi ekseninde izlenmektedir. 
Bu kavram kısa sürede akademik ve politik 
alanda tartışmaların da temel odağı olmuş-
tur. Güvenceli esneklik yaklaşımı, çalışma 
ilişkileri bağlamında yıpranmış bir kavram 
olan esneklik (flexibility) kavramının, güven-
ce (security) kavramıyla birleştirilerek esnek-
lik ile güvence kavramları arasında dengeli 
bir pozisyonu temsil etmektedir. 

Avrupa Komisyonu’nun güvenceli esneklik 
stratejisi, kavramın iki boyutu olan esneklik 
ve güvence kavramlarının birbiriyle çelişkili 
değil aksine birbirini destekler nitelikte ol-
duğu fikri üzerine inşa edilmiştir. Bu yönüyle 
güvenceli esneklik, bir yanda emek piyasa-
larında, işin düzenlenmesinde ve endüstri 
ilişkilerinde esnekliğin genişletilmesi diğer 
yanda istihdam güvenliği ve sosyal güvenli-
ğin genişletilmesi olarak tanımlanmaktadır. 
Avrupa Konseyi’nin “İstihdam Stratejisi” ile 
ilgili kararında, esneklik ve güvence arasında 
dengenin sağlanmasıyla, firmaların rekabet 
edebilirliğini sağlarken, işyerinde verimliliğin 

AVRUPA 
İSTİHDAM 
STRATEJİSİNİN 
PERİ MASALI: 
GÜVENCELİ 
ESNEKLİK

Güvenceli esneklik, sermayenin ihtiyacı olan esneklik 
uygulamaları çeşitlenirken, bu süreçten olumsuz 

etkilenecek olan emek ise sosyal güvenceye ulaşabilmek 
için kendisine dayatılan eğitim programlarını ve işleri 

kabul etmek zorunda kalmaktadır. “Herhangi bir iş, hiç iş 
olmamasından daha iyidir” söylemi ile emek maliyetleri 

düşürülmekte ve emek üzerinde denetim sağlanmaktadır.

UMUT ULUKAN  
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ve kalitenin artacağı bununla bera-
ber hem işçilerin hem de firmaların 
ekonomik değişime uyumuna katkı-
da bulunacağı ileri sürülmektedir. 

Bu yazının amacı, Türkiye’nin de 
gündeminde olan ve Avrupa Birli-
ğinin (AB) son dönemdeki istihdam 
politikasının temel eğilimlerini orta-
ya koyan güvenceli esneklik kavra-
mını tartışmaya açmaktır. Öncelikle 
hem AB İstihdam Stratejisi’nin hem 
de Ulusal İstihdam Stratejisi’nin te-
melini oluşturan güvenceli esneklik 
kavramı, güvenceli esnekliğin ta-
mamlayıcı unsurları olarak görülen 
yaşam boyu öğrenme, esnek iş söz-
leşmeleri ve iş ve aile yaşamı den-
gesi gibi kavramlar ile birlikte analiz 
edilecektir.  Daha sonra AB’nin sosyal 
politika ve işgücü piyasasına yönelik 
politikaları çerçevesinde güvenceli 
esneklik söylemi ele alınacaktır. Son 

olarak güvenceli esneklik söylem-

lerinin çalışma ilişkileri bağlamında 

neye ve hangi gelişmelere tekabül 

ettiğini analiz edebilmek amacıyla 

farklı ülkelerdeki güvenceli esneklik 

uygulamalarından örnekler incele-

necektir. 

GÜVENCELİ ESNEKLİK 
KAVRAMI

Güvenceli esneklik yaklaşımının 
tarihsel kökeni üzerine yapılan 

tartışmalarda çoğunlukla Danimarka 

ve Hollanda’nın 1990’ların ortaların-

da gerçekleştirdikleri işgücü piyasa-

sı düzenlemeleri öne çıkmaktadır. 

Aslında Hollanda ve Danimarka’nın 

uygulamaya koyduğu ve güvenceli 

esneklik tartışmalarında sıkça refe-

rans gösterilen bu işgücü piyasası 

politikaları birçok açıdan birbirinden 

Güvenceli 
esneklik, 
bir yanda 
işgücü 
piyasalarının,
işin 
organizasyo-
nunun ve 
çalışma 
ilişkilerinin 
esnekleşti-
rilmesi diğer 
yandan 
istihdam 
güvencesi 
ve sosyal 
güvenliğin 
genişletilmesi 
anlamına 
gelen bir 
işgücü 
piyasası 
politikasıdır.
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ayrılmaktadır. Hollanda örneği, stan-

dart istihdamın sahip olduğu çalışma 

şartları ve sosyal güvenceye benzer 

haklara sahip a-tipik ve esnek istih-

dam biçimlerinin kullanılması üzeri-

ne odaklanmaktadır. Hollanda mo-

deline bir alternatif olarak görülen 

Danimarka modeli ise işten çıkarma-

nın kolaylaştırıldığı “esnekleştirilmiş 

standart istihdam”, “gelir güvencesi 

sağlayan işsizlik yardımları” ve “ak-

tif işgücü piyasası politikaları”na da-

yanmaktadır (Madsen, 2002; Keune, 

2008). Danimarka modelinin dayan-

dığı bu üçlü yapı sıkça “altın üçgen” 

olarak tanımlanmaktadır. 

Kavramın en bilinen ve referans 

gösterilen tanımına göre güvence-

li esneklik, bir yanda işgücü piya-

salarının, işin organizasyonunun ve 

çalışma ilişkilerinin esnekleştirilmesi 

diğer yandan istihdam güvencesi ve 

sosyal güvenliğin genişletilmesi an-

lamına gelen bir işgücü piyasası po-

litikasıdır (Wilthagen ve Tros, 2004). 

Güvenceli esneklik kavramının yal-

nızca bir işgücü piyasası politikası 

olarak görülemeyeceğini ayrıca iş-

gücü piyasalarında belirli bir durumu 

da işaret ettiğini belirten Wilthagen 

ve Tros (2004) dört farklı esneklik ve 

güvence şekli tanımaktadır: 

1) Dışsal-sayısal esneklik işe alma 

ve işten çıkarmaların kolaylaştığı ve 

esnek iş sözleşmelerinin kullanımını 

içerirken, 2) iç-sayısal esneklik ise 

fazla çalışma, esnek süreli, part-time, 

geçici çalışma alt-sözleşme ilişkileri 

gibi firmaların piyasa değişimlerine 

ayak uydurabilmesini sağlayan dü-

zenlemelerdir. 3) İşlevsel esneklik 

firmaların çalışanların yetkinliklerini 

farklı işlerde kullanabilmesi ve de-

ğişen iş gereklilikleri ile çalışanların 

yetkinliklerini uyumlaştırabilmesi 

yeteneğini kapsamaktadır. 4) Son 

olarak ücret esnekliği ise genel-

likle performansa dayalı veya sonuç 

odaklı ücret farklılaştırmasını tanım-

lamaktadır. 
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İşverenler için tanımlanan farklı es-
nekliklerin yanı sıra işçiler için de 
farklı güvence biçimleri tanımlan-
mıştır. Esneklik biçimlerinde oldu-
ğu gibi güvence boyutunda da dört 
farklı güvence tarzı betimlenmekte-
dir: 1) İş güvencesi aynı işverene 
bağlı olarak belirli bir işte devam et-
menin güvence altına alınmasını, 2) 
İstihdam güvencesi, ise ücretli ça-
lışmanın (aynı iş veya aynı işverene 
bağlı olup olmamasına bakılmaksı-
zın) devamlılığını esas almaktadır. 3) 
Gelir güvencesi işsiz kalınan süre-
de yeterli bir gelir seviyesinin garan-
ti altına alınmasını içermektedir. Bu 
güvence biçimleri dışında tanımla-
nan bir diğer güvence biçimi ise (4) iş 
ve diğer (özellikle ailevi) sorumluluk-
ları bir arada yürütebilme anlamına 
gelen, literatürde “iş-yaşam dengesi” 
kavramıyla tartışılan bir güvence 
olarak sunulmaktadır. 

AB İSTİHDAM POLİTİKASI VE 
GÜVENCELİ ESNEKLİK

Güvenceli esneklik kavramı Av-
rupa Birliği İstihdam Politikası 

ve AB Sosyal politikasının son yıl-
larda en önemli unsurunu oluştur-
maktadır. AB’ye üye ülkeler kadar 
Türkiye’nin de dâhil olduğu üyelik 
sürecinde olan ülkelerin sosyal po-
litika kararları ve işgücü piyasası 
politikalarını şekillendirecek olan bu 
kavram Avrupa İstihdam Stratejisi ile 
üye ülkelerin uygulama alanına so-
kulmaktadır. 

Avrupa İstihdam Stratejisi, AB’nin 

üye ülkelerin işgücü piyasası ve sos-
yal politika alanındaki reformlarını 
koordine etmesini sağlayan en te-
mel araç olarak 1997 yılında ortaya 
çıkmıştır. Ancak Avrupa İstihdam 
Stratejisi kökenlerine baktığımızda 
ilk adımın 1992 yılında, yüksek bir 
istihdam ve sosyal koruma, yaşam 
kalitesini ve standartlarını artırma, 
üye ülkeler arasındaki ekonomik ve 
sosyal uyumu ve dayanışmayı artır-
ma gibi temel ilkeler ve önceliklerin 
belirlendiği Maastricht Anlaşması ile 
atıldığı görülmektedir. Bu Anlaşma-
nın hemen ardından Haziran 1993’te 
Avrupa Konseyi büyüme, yüksek 
rekabet gücü ve istihdama yönelik 
orta vadeli stratejiyi kapsayan Beyaz 
Defter’i yayınlamıştır. Beyaz Defter 
Avrupa’nın karşı karşıya olduğu iş-
sizlik sorununun kaynağını işgücü 
piyasalarının esnek olmayışına bağ-
lamakta, çözüm olarak ise öncelikle 
yaşam boyu eğitim, içsel ve dışsal 
esnekliğin artırılması, bireysel teşeb-
büsü teşvik etmek ve istihdam poli-
tikalarında yapılacak revizyon işaret 
edilmektedir. Bu bağlamda AB’nin 
ihtiyaç duyduğu sürdürülebilir eko-
nomik büyüme için ekonomik ve 
sosyal politikalarda bir dönüşümün 
gerekliliği metinde sıkça vurgulan-
maktadır (Avrupa Komisyonu, 1993). 

Bahsedilen bu dönüşüm, AB’nin 1980 
sonrasında neoliberal söylemlerle 
yeniden şekillenmesini (Yücesan-
Özdemir, 2008) ve bu süreçte AB 
sosyal politikasının yeniden inşasını 
nitelemektedir. Aslında AB’nin neo-
liberal gündeminin temeli, 1983 yı-
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lında Avrupa Sanayicileri Yuvarlak 
Masası’nın (European Round Table 
of Industrialists-ERT) kurulmasıyla 
atılmıştır. ERT’nin raporları incelen-
diğinde sonradan Avrupa İstihdam 
Stratejisi’nin temel taşları olacak, iş 
dünyası ile eğitim kurumları arasın-
da işbirliğinin artırılması ve yaşam 
boyu eğitimin önemine yönelik öne-
riler dikkat çekmektedir. Özellikle 
yüksek rekabet gücü söyleminin 
içerdiği esneklik, istihdam edilebilir-
lik ve yaşam boyu eğitim kavramları 
emek üzerinde yeni bir kontrol re-
jiminin tesis edilmesi anlamına gel-
mektedir (Oğuz ve Ercan, 2010).

Avrupa Sanayicileri Yuvarlak 
Masası’nın önerileri ile başlayan, Ma-
astricht Anlaşması ve Komisyon’un 
Beyaz Defteri yayınlaması ile devam 
eden dönüşüm ve yeni AB Sosyal 
Politikasını inşa süreci 1997 yılının 
Haziran ayında Amsterdam’da üye 
ülkelerin istihdama ve işgücü piya-
sasına yönelik politikalarını şekillen-
direcek Avrupa İstihdam Stratejisinin 
formüle edilişi ile hız kazanmıştır. 

Temel unsurlarını, İstihdam Kılavuz-
ları (Employment Guidelines), Ulusal 
Eylem Planları, Ortak İstihdam Ra-
porları ve Tavsiye Kararları oluşturan 
Avrupa İstihdam Stratejisinin kurum-
sal tasarımına son şekil ise 1997 yılı 
Kasım ayı sonunda toplanan Olağa-
nüstü İstihdam Zirvesinde verilmiş-
tir. Üye ülkelerin reform çabalarına 
“rehberlik” etmesi açısından ayrı bir 
önem taşıyan İstihdam Kılavuzları, 
güvenceli esneklik tartışmalarında 
sıkça karşımıza çıkan dört temel sü-

tun; “istihdam edilebilirlik”, “girişim-
cilik”, “adaptasyon” ve “fırsat eşit-
liği”, üzerine oturmaktadır (Avrupa 
Komisyonu, 1997a). 

Bu çerçevede Avrupa Sanayicileri Yu-
varlak Masası’nın işgücü piyasasının 
esnek olmayan yapısının Avrupa’nın 
ekonomik rekabet gücünü kısıtladı-
ğına ve işsizliğe yol açtığına yönelik 
görüşleri kısa sürede karşılığını bul-
muş ve istihdama yönelik kurumsal 
düzenlemeler gerçekleştirilmiştir. 
Böylece işgücü piyasalarında yaşa-
nacak deregülasyon süreci, istihdamı 
ve büyümeyi genişletmenin yegâne 
yolu olarak meşrulaştırılmış ve hız 
kazanmıştır. 

Bu değişim sürecinin yansımaları 
1997 yılında Avrupa Komisyonu’nun 
(1997b) yayınlamış olduğu ve hazır-
lanma amacı istihdamı ve rekabet 
gücünü geliştirmek için daha iyi bir 
iş örgütlenmesini tasarlamak olan  
“Yeni İş Örgütlenmesi İçin Ortaklık” 
başlıklı Yeşil Kitap’ta açık bir biçimde 
ifade bulmaktadır. Güvenceli esnek-
lik kavramı ise bu metinde “esnek-
lik ve güvence arasındaki dengenin 
tesis edilmesinin gerekliliği” ifade-
lerinde karşımıza çıkmaktadır. 2000 
yılındaki Lizbon Zirvesinin ardın-
dan Avrupa Komisyonu tarafından 
yayınlanan İstihdam Kılavuzu’nda 
(2003), “esneklik ve güvence arasın-
da doğru bir dengenin sağlanmasıyla 
firmaların rekabet gücünü, verimlili-
ği ve kaliteyi artırabilecekleri ayrıca 
hem firmaların hem de çalışanların 
ekonomik değişime böylelikle adap-
te olabilecekleri” belirtilerek Lizbon 
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Stratejisi’nin hedefleri ile güvenceli 
esneklik kavramı bir araya getiril-
mektedir. 

Avrupa Komisyonu, 2004 yılında Liz-
bon Stratejisinin 2010 hedeflerine 
ulaşılamayacağının anlaşılmasıyla 
“Zorluklarla Yüzleşmek: Büyüme ve 
İstihdam İçin Lizbon Stratejisi” baş-
lığıyla yeni bir metin yayınlamıştır. 
Bu rapordaki öne çıkarılan noktalar, 
aktif istihdamdaki artışın değil daha 
çok sayıda insanın daha yüksek bir 
verimlilikle çalışmasının (Oğuz ve 
Ercan, 2010) ve piyasanın ihtiyaç-
ları doğrultusunda esnek ve vasıflı 
işgücü yaratma ve bu doğrultuda 
yaşam boyu öğrenmenin öneminin 
vurgulanmasıdır. Bu vurgu 2005-
2008 yıllarını kapsayan yeni İstih-
dam Kılavuzu’nda da yer almaktadır. 
Kılavuzda istihdama yönelik hukuki 
düzenlemelerin esnekleştirilerek 

değişen koşullara uyum sağlanması-
nın gerekliliğine işaret edilmektedir. 
Böylece “iş güvencesi”, güvenceli es-
neklik kavramı ile birlikte “istihdam 
güvencesi”ne evrilmiştir. 

Daha önceleri dillendirilmeden içerik 
olarak kendine yer bulan güvence-
li esneklik kavramının, AB istihdam 
politika metinlerinde doğrudan ilk 
kullanımı 2006 yılındaki “21. yüz-
yıldaki Güçlükleri Aşmak İçin İş Hu-
kukunun Modernizasyonu” başlıklı 
Yeşil Kitap ile birlikte başlamaktadır. 
Metinde güvenceli esneklik yakla-
şımı “yaşam boyu öğrenme”, “aktif 
işgücü politikaları” ve “daha esnek 
sosyal güvenlik” bağlamında ele 
alınmaktadır (Avrupa Komisyonu, 
2006). Kavramın bu ilk dile getirilişi 
ile birlikte güvenceli esneklik tartış-
maları ve AB’nin güvenceli esnekliğe 
yönelik politikaları hız kazanmıştır. 

Güvenceli 
esneklik 
kavramının, 
AB istihdam 
politika 
metinlerinde 
doğrudan ilk 
kullanımı 
2006 yılındaki 
“21. yüzyıldaki 
Güçlükleri 
Aşmak İçin 
İş Hukukunun 
Modernizas-
yonu” başlıklı 
Yeşil Kitap 
ile birlikte 
başlamaktadır. 
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Nihayet 2007 yılında AB’nin güven-
celi esneklik yaklaşımının temel 
metinleri olan “Engelleri Sıçrama 
Tahtasına Dönüştürmek: Güvenceli 
Esneklik Yolları” (2007a) ve “Güven-
celi Esneklik-Ortak Prensiplere Doğ-
ru” (2007b) başlıklı raporlar Avrupa 
Komisyonunun Güvenceli Esneklik 
Uzman Grubu tarafından ortaya ko-
nulmuştur. Bu temel metinler ince-
lendiğinde AB’nin Güvenceli esneklik 
yaklaşımı dört temel üzerinde yük-
seldiği görülmektedir: (1) Aktif işgücü 
piyasası politikaları, (2) Esnek ve gü-
venilir sözleşmeler, (3) Yaşam boyu 
öğrenme, (4) Yeterli sosyal koruma. 

AB Komisyonu bu metinlerde istih-
damı güvence altına alan düzenle-
melerin negatif etkisi üzerinde dur-
makta ve daha düşük güvencenin 
işgücü piyasalarında katmanlaşmayı 
azalttığını ve adaptasyonu sağladı-
ğını iddia etmektedir. Bu çerçevede 
yaşam boyu öğrenme ve aktif iş-
gücü piyasası politikaları, istihdam 
güvencesi sağlamaya tercih edil-
mektedir. Ancak yıllardır aktif işgücü 
piyasası politikaları ve yaşam boyu 
öğrenmenin gündemde olması-
na rağmen işgücü piyasalarında en 
azından güvence teması çerçeve-
sinde Komisyon’un iddia ettiği gibi 
bir iyileşmeye yönelik herhangi bir 
iz bulunamamaktadır (Uslu, 2009). 
Güvenceli esneklik, AB tarafından 
özellikle son yıllarda yaşam boyu 
öğrenme, esnek ama güvenilir iş 
sözleşmeleri, iş ve aile yaşamı den-
gesi, kadınlar ve gençlere istihdam 
yaratma başlıklarıyla birçok toplan-

tıda, metinde teşvik edilmektedir. 
Dolayısıyla güvenceli esneklik üye 
ve üyelik sürecinde olan ülkelerin 
istihdam politikalarının temel hedefi 
haline gelmiştir.

GÜNEŞİN ALTINDA YENİ BİR 
ŞEY VAR MI? 

İşgücü piyasalarındaki en dramatik 
değişim kuşkusuz güvencesizlik 

algılanışının ve işini kaybetme kor-
kusun yerleşmesidir (Hyman 2004). 
AB politikalarının bu korkuya verdiği 
cevap ise “istihdam edilebilirlik” kav-
ramı olmuştur. Buna göre bireyler 
sürekli istihdam beklentilerini artık 
tek bir yolla çözemezler, ama işgücü 
piyasalarındaki kırılganlığa, değişen 
ekonomiye ve işgücü piyasasına, 
değerli yetkinlikler elde ederek ve 
vasıflarını yükselterek adaptasyon 
sağlayabilirler. Avrupa komisyonu-
nun 1997’deki tasarladığı esneklik 
ve güvence arasındaki denge ola-
rak bahsettiği ve güvenceli esneklik 
kavramı ile ortaya çıkan yaklaşımın 
temel çerçevesi budur. 

AB’nin güvenceli esneklik yaklaşımı 
“kazan-kazan” stratejisi çerçevesin-
de veya pozitif toplamlı oyun kav-
ramları (Wilthagen ve Tros, 2004) 
ile özgün bir sosyal uzlaşma modeli 
olarak ortaya atılmaktadır. Güvence-
li esneklik uygulamalarını farklı ülke 
örnekleri üzerinden incelediğimizde 
bu uygulamanın esneklik tarafının 
gerçekleştiğini ancak güvence aya-
ğının söylem düzeyinde kaldığını 
görmekteyiz. Öncelikle güvenceli 
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esneklik kavramının kökeni olarak 
gösterilen iki ülke olan Danimar-
ka ve Hollanda örnekleri üzerine 
durmakta yarar var. Hollanda’da 
1999 yılında çıkarılan Esneklik 
Sözleşmesi’ne göre geçici istihdam 
çalışanı, ancak 18 ay aynı işverene 
bağlı olarak çalıştığında veya 36 ay 
farklı firmalarda çalıştığında geçici is-
tihdam bürosu ile sürekli sözleşme 
yapabilmektedir. 18 aydan daha az 
çalışanlar için ise ilk 26 hafta hiç bir 
düzenleme yer almazken takip eden 
6 ay için emeklilik yardımı ve kari-
yer yardımı alabilmektedir (Fagan ve 
Ward, 2003). Esneklik Sözleşmesi’nin 
diğer önemli düzenlemesi ise ihbar 
sürelerinin kısaltılması ve işten çı-
karmaların önündeki diğer bürokra-
tik yasal ve teknik işlemlerin ya kal-
dırılması ya da kısaltılmasıdır. Ayrıca 
işten çıkarma tazminatı alan işçiler 
için işsizlik yardımları kısıtlanmıştır 
(Fagan ve Ward, 2003). Hollanda’da, 

kadınların 2/3’ü geçici/part-time iş-
lerde çalışmakta, standart çalışma 
biçimleri ile çalışan kadın sayısında 
önemli bir azalma kaydedilmekte 
ve standart çalışma biçimlerine göre 
geçici istihdam biçimlerinde çalışan 
kadınlar önemli bir gelir kaybına uğ-
ramaktadır (Burri, 2009).

AB’nin sıkça referans olarak gös-
terdiği Danimarka ile ilgili yapılan 
çalışmalarda ise güvenceli esneklik 
uygulamalarının farklı sonuçlarına 
dikkat çekilmektedir. Örneğin krizin 
etkisiyle birlikte işsizlik oranlarında 
yükselme olduğu ve güvenceli es-
neklik uygulamasının işsizlik oran-
larını düşürmesi ön kabulünün kriz 
ortamında geçerli olup olmadığı tar-
tışılmaktadır (Jorgensen, 2011). Diğer 
taraftan Danimarka’nın güvenceli 
esneklik yaklaşımını betimleyen al-
tın üçgenin, işgücü piyasasında de-
zavantajlı konumda olan göçmenle-
ri, vasıfsız işçileri ve sağlık problemi 
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olanları içermediğini ve sistemin dışı-

na itildiğini aktarılmaktadır (Madsen, 

2002). Hollanda ve Danimarka’da es-

nek çalışma biçimleri ve özel istih-

dam bürosuna bağlı çalışmanın daha 

çok işgücü piyasasında dezavantajlı 

konumda olanları etkilediği, sürekli/

standart istihdama göre geçici istih-

dam biçimlerinde çalışanların daha 

kırılgan, güvensiz, az kazançlı ve 

gelecekleri hakkında endişeli olduk-

ları belirtilmektedir (Rasmussen vd. 

2004).

AB’nin, katı işgücü piyasası düzen-

lemelerine sahip oldukları ve bu 

nedenle güvenceli esneklik uygula-

maları konusunda daha “sıkı” çalış-

maları gerektiği söylenen Güney Av-

rupa Ülkeleri, işgücü piyasalarındaki 

dönüşümün etkilerini incelemek açı-

sından oldukça önemlidir. 

Güvencesiz istihdamın en yüksek 

olduğu Avrupa ülkelerinden olan 
Portekiz’de bu istihdam biçimi, son 
20 yıllık süreçte çok ciddi bir artış 
göstermiştir. Güvencesiz istihdam 
biçimlerinde çalışanların çoğunlu-
ğunu 15-24 yaş aralığındaki gençler 
oluşturmaktadır. AB’nin Lizbon Stra-
tejisi ile birlikte Portekiz’de yaşanan 
Sosyal Politika dönüşümü ve sosyal 
güvenlik sistemindeki aşınma ile 
eşanlı olarak çalışma ilişkilerinde 
güvencesizlik konusu öne çıkmıştır. 
5.5 milyon aktif çalışanın 2.1 milyo-
nu güvencesiz çalışma koşullarında 
istihdam edilmektedir. Toplam istih-
damın %40’ını oluşturan bu kesimin 
toplu pazarlık sistemi dışında kal-
ması da Portekiz işçi sınıfının sosyal 
şartlarını daha da kötüleştirmekte-
dir. Güvenceli esneklik uygulamala-
rının zorla dayatılması Portekiz işçi 
sınıfının yaşam ve çalışma koşulla-
rında dramatik sonuçlar doğurmuş-
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tur (Casimiro, 2007; Oliveira ve Car-
valho, 2009). 

Güvenceli esneklik söylemi son yıl-
larda İtalya’daki tartışmaların da ana 
eksenidir. 1997’de başlayan ve takip 
eden yıllarda da süren düzenleme-
ler ile birlikte daha önce yasak olan 
özel istihdam bürosuna bağlı çalış-
ma, serbest bırakılmış ve mesleki 
eğitim sözleşmeleri gibi yeni esnek 
iş sözleşmeleri çalışma ilişkileri sis-
temine girmiştir. Bu düzenlemeler-
le birlikte a-tipik istihdam biçimleri 
yaygınlaşmıştır. Bunun sonucunda 
işsizlik rakamlarında bir düşüş ger-
çekleşmiş ancak aynı zamanda yeni 
güvencesizlikler ve belirsizlikler or-
taya çıkmıştır. İtalya’daki neredeyse 
bütün geçici sözleşmeler gönülsüzce 
yapılmakta, ücret düzeyleri sürekli 
istihdama göre oldukça düşük dü-
zeylerde bulunmakta ve düzensiz iş-
ler özellikle İtalya’nın güney kesim-
lerinde yoğunlaşmaktadır (Burroni 
ve Keune, 2011).

Yukarıda aktardıklarımızı değerlen-
dirirsek AB’nin güvenceli esneklik 
söylemi ile pratik çelişmektedir. Ser-
mayenin esneklik talebinin gerçek-
leşmesi karşısında emek cephesini 
oluşturan çalışanlar, işsizler ve is-
tihdam dışında kalanlar aktif işgücü 
politikaları ve yaşam boyu öğrenme 
karşılığında iş ve gelir güvencesinde 
önemli kayıplarla karşı karşıya kal-
mışlardır. A-tipik istihdamın yaygın-
laştırılması ve iş güvencesinin sınır-
landırılması teşvik edilirken, sosyal 
güvenlik hakkı, istihdam edilebilirlik 
yaklaşımı üzerinden yaşam boyu öğ-

renme ve aktif işgücü politikalarıyla 
bireylerin üzerine yüklenmektedir. 

Avrupa’da gönülsüz olarak part-time 
işlerde çalışanların 2/3’ünden fazla-
sının düşük ücretli, verimsiz, kariyer 
gelişiminden yoksun ve güvence-
siz işlerde çalışması güvencesizliğin 
yaygın bir eğilim haline geldiğini ve 
aslında güvenceli esnekliğin ne anla-
ma geldiğini göstermektedir. Güven-
celi esneklik yaklaşımının, hedefinde 
kadınlar olan bir diğer söylemi iş ve 
aile yaşamı dengesidir. Kadınlar açı-
sından ise bu “denge” çoğu zaman 
güvencesiz işler ile görünmeyen 
emek arasında kurulan bir denge 
anlamına gelmektedir (Fredman, 
2004).

SONUÇ 

Esnekliğin yeni görünümü olan 
güvenceli esneklik, çalışma ko-

şullarında ve çalışma ilişkilerindeki 
aşınmayı yüksek rekabet gücü söy-
lemi ile görünmez kılmayı hedefle-
mektedir. Yüksek rekabet gücünün 
daha güvenceli işlerin olmazsa ol-
maz koşulu olduğu sıkça telaffuz 
edilerek uygun ortam yaratılmak 
amaçlanmaktadır. 

Bu yapısal dönüşüm, bireysel veya 
toplu işten çıkarmaların kolaylaşma-
sı ve güvencesiz istihdamın yaygın-
laşması sonucunu doğurmaktadır. 
Avrupa’daki çoğu sendika ve Sivil 
Toplum Örgütlerinin politika önerileri 
ise AB politikalarının çalışanlar üze-
rindeki negatif etkilerini azaltmaya 
yönelik olmaktan öteye gitmemek-
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tedir. Oysa bu negatif etkileri doğru-
dan yaratan birikim mantığının de-
şifre edilmesi gerekmektedir. 

Güvenceli esneklik söylemindeki 
“esneklik”, işgücü piyasalarındaki 
esnekliği artırma anlamına gelirken, 
“güvence” söylemi ise istihdam edi-
lebilirlik kavramı ile şekillenmekte-
dir. Böylece sermayenin ihtiyacı olan 
esneklik uygulamaları çeşitlenirken, 
bu süreçten olumsuz etkilenecek 
olan emek ise sosyal güvenceye 
ulaşabilmek için kendisine dayatılan 
eğitim programlarını ve işleri kabul 

etmek zorunda kalmaktadır. “Her-

hangi bir iş, hiç iş olmamasından 

daha iyidir” söylemi ile emek mali-

yetleri düşürülmekte ve emek üze-

rinde denetim sağlanmaktadır. Emek 

piyasalarında yaşanan bu dönüşü-

mü mümkün olan en az çatışma ile 

sağlayabilmek ve kabul edilebilirli-

ğini artırmak için güvenceli esneklik 

kavramı planlı bir biçimde gündeme 

getirilmiştir. Bundan sonraki süreçte 

emek piyasası politikalarının nasıl 

şekilleneceğini ise sınıf mücadelesi-

nin boyutları belirleyecektir.
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GİRİŞ

Özel istihdam bürolarına mesleki an-
lamda geçici iş ilişkisi kurma yetkisi 
verilmesi, kamuoyunda sıklıkla kul-

lanılan adıyla, “kiralık işçi” uygulaması, son 

dönemde yaygın bir biçimde tartışılmaktadır. 

Bu çalışmada, öncelikle bu tartışmanın kısa 

bir tarihçesi ve güncel durumu sunulacak, ar-

dından bürolara geçici iş ilişkisi kurma yetkisi 

verilmesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güven-

lik Bakanlığı’nca sunulan önerinin, çalışma 

yaşamında köklü bir değişikliğe yol açacak, 

esnek ve güvencesiz yeni bir istihdam reji-

mini oluşturacak bir bütünün parçası olduğu 

ele alınacaktır. Bakanlık tarafından öngörülen 

geçici iş ilişkisi modeli aktarıldıktan sonra, bu 

modelin eleştirel bir değerlendirilmesi yapı-

lacak; asıl amacın kiralık işçilik uygulaması-

nın kurumsallaşması ve yaygınlaşmasının 

önünün açılması olduğu vurgulanacaktır. Ev 

işçileri bakımından “kiralık işçilik” uygulama-

sının olası sonuçlarına özel olarak değinildik-

ten sonra, dünyadaki çeşitli örnekleri üzerin-

den kiralık işçi uygulamasının işçiler üzerinde 

doğurduğu olumsuz sonuçlar sıralanacaktır. 

Çalışmanın sonuç bölümünde, kiralık işçiliğin 

de bir parçası olduğu yeni istihdam rejimine 

topyekûn bir karşı çıkışa ihtiyaç duyulduğu 

vurgulanacaktır. 

YENİ İSTİHDAM 
REJİMİNİN KURUCU 
BİR UNSURU 
OLARAK KİRALIK 
İŞÇİLİK: 
KAPIYI 
ARALATMAK 
YA DA 
ARALATMAMAK, 
İŞTE BÜTÜN 
MESELE BU!

“Kiralık işçilik” tartışmasını, kural dışı, a-tipik, güvencesiz 
ve esnek istihdam biçimlerini kural haline getirmeyi, 

işverenlerin işten çıkarma maliyetlerini düşürmeyi, 
istihdam rejimini bir bütün olarak dönüştürmeyi ve çalışma 

yaşamını sermaye örgütlerinin talepleri doğrultusunda 
yeniden dizayn etmeyi hedefleyen bu bütünlüklü 

program çerçevesinde ele almak gerekiyor. 

ONUR BAKIR
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KISA BİR TARİHÇE

Özel istihdam bürolarına mesle-
ki anlamda geçici iş ilişkisi kur-

ma yetkisi verilmesi, 4857 Sayılı İş 
Yasası’nın yasalaşma sürecinde gün-
deme gelmiş; bilim kurulu taslağında 
bu yönde bir düzenleme yer almıştı. 
Özel istihdam bürolarının kurulabil-
mesini öngören bu taslakta, hem iş 
aracılığında Türkiye İş Kurumu’nun 
tekelinin kaldırılması, böylece özel 
istihdam bürolarına iş aracılığı yet-
kisi verilmesi hem de özel istihdam 
bürolarına geçici iş ilişkisi kurma yet-
kisi verilmesi öngörülmüştü. Ancak 
Meclis görüşmeleri sırasında, özel 
istihdam bürolarına geçici iş ilişkisi 
kurma yetkisi tanıyan düzenleme, 
yasa metninden çıkarılmıştı(1) (Sü-
zek, 2013: 930-936). 

Sonuç olarak 4857 Sayılı İş Yasası’nın 
90. maddesi ile özel istihdam bürola-

rının kurulabilmesi ve iş ve işçi bul-
maya aracılık yapabilmesinin yasal 
dayanağı oluşturulurken, 4904 Sayılı 
İş Kurumu Kanunu ile bu Kanun uya-
rınca çıkarılan Özel İstihdam Büroları 
Yönetmeliği’nde, özel istihdam bü-
rolarının kuruluşu, yetkilendirilmesi 
ve faaliyetlerine ilişkin düzenlemeler 
yer aldı. 

2013 yılı itibariyle Türkiye’de faaliyet 
gösteren özel istihdam bürosu sayısı 
348’dir(2). Türkiye İş Kurumu verile-
rine göre 2004-2012 yılları arasında 
272.942 kişi, özel istihdam büroların-
ca işe yerleştirildi(3). Ancak “geçici iş 
ilişkisi kurma yetkisi”nin tanınmamış 
olması nedeniyle, özel istihdam bü-
roları beklenen gelişim ve etkinliği 
gösteremedi. Son 10 yıllık dönem-
de hem sermaye örgütleri hem de 
özel istihdam büroları lobisi, özel 
istihdam bürolarına geçici iş ilişkisi 

Bugün nasıl 
hukuka aykırı/
muvazaalı 
taşeron 
ilişkilerine 
yasal kılıf 
aranıyorsa, 
kiralık işçi 
uygulamasına 
geçildikten 
sonra giderek 
yaygınlaşması 
kuvvetle 
muhtemel 
olan yasaya 
aykırı kiralık 
işçi 
uygulamalarına 
da yasal 
çerçeve 
hazırlanması 
sürpriz 
olmayacaktır. 

İşçi mi istiyorsun?
İSTİHDAM ET
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kurma yetkisi verilmesi talebini her 
fırsatta dile getirdi ve konuyu gün-
demde tuttu. 

AKP hükümetinin, Ulusal İstihdam 
Strateji Belgesi Taslağı’nda, özel istih-
dam bürolarına geçici iş ilişkisi kur-
ma yetkisi verilmesini öngörmesi ile 
konu kamuoyu nezdinde daha yay-
gın bir biçimde tartışılmaya başladı. 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan-
lığı, 2012’de yapılan Üçlü Danışma 
Kurulu toplantılarında, özel istihdam 
bürolarına geçici iş ilişkisi kurma 
yetkisi verilmesine ilişkin önerisini 
işçi ve işveren örgütlerine sunarak, 
Hükümetin bu konudaki iradesini bir 
anlamda resmileştirmiş oldu. 2013 
yılı Eylül ayında yapılan Çalışma 
Meclisi’nin ve Çalışma Meclisi’ni takip 
eden Üçlü Danışma Kurulu toplantı-
larının temel gündemlerinden birini 
de bu konu oluşturdu. 

DÖRT SACAYAĞINDAN BİRİ

Hükümet, özel istihdam büroları-
na geçici iş ilişkisi kurma yetkisi 

verilmesi konusunu, temelde çalış-

ma yaşamının esnekleştirilmesini 
amaçlayan bir paket içinde sunuyor. 
Bu paketin dört sacayağından söz 
etmek mümkün: Kıdem tazminatı-
nın fona devredilmesiyle kıdem taz-
minatı hakkının ortadan kaldırılması, 
asıl işlerin taşerona verilmesine iliş-
kin yasa kuralının değiştirilerek asıl 
işlerin kolayca taşerona verilmesinin 
önünün açılması, özel istihdam bü-
rolarına geçici iş ilişkisi kurma yetki-
sinin verilmesi ve son olarak esnek 
ve güvencesiz istihdam biçimlerinin 
(evden çalışma, uzaktan çalışma, 
iş paylaşımı, yarı zamanlı çalışma, 
belirli süreli ve geçici iş sözleşme-
leri…) yaygınlaştırılması. Dolayısıy-
la, “kiralık işçilik” tartışmasını, kural 
dışı, a-tipik, güvencesiz ve esnek 
istihdam biçimlerini kural haline ge-
tirmeyi, işverenlerin işten çıkarma 
maliyetlerini düşürmeyi, istihdam 
rejimini bir bütün olarak dönüştür-
meyi ve çalışma yaşamını sermaye 
örgütlerinin talepleri doğrultusunda 
yeniden dizayn etmeyi hedefleyen 
bu bütünlüklü program çerçevesin-
de ele almak gerekiyor. 
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Tam da bu noktada, konuyu bir bü-
tün olarak değerlendirdiğimizi ve iti-
razımızı çalışma yaşamını emekçiler 
aleyhine dönüştürmeyi hedefleyen 
bu programın bizatihi kendisine ve 
bu programın politik ve iktisadi da-
yanaklarına yönelttiğimizin altını çi-
zelim. 

HÜKÜMET NE ÖNERİYOR?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan-
lığı tarafından 11 Kasım 2013 tari-

hinde gerçekleştirilen Üçlü Danışma 
Kurulu’nda yapılan sunumda, özel 
istihdam bürolarına geçici iş ilişkisi 
kurma yetkisi verilmesi öngörülür-
ken, “geçici iş ilişkisi kurulmasının 
şartları” şöyle sıralandı:

Geçici iş ilişkisi: 

l İşçiden kaynaklanan nedenlerle; 
askerlik, doğum, izin, hastalık gibi 
hallerde bu durumların devamı sü-
resince,

l İşyerinden kaynaklanan nedenler-
le; iş hacminin beklenmeyen şekilde 
artması, iş güvenliğinin sağlanması 
için acil önlemlerin gerekmesi veya 
işin mevsimlik bir iş olması gibi hal-
lerde en fazla 6 ay süresince, 

l Evde görülen temizlik işlerinde, 
hasta, yaşlı ve çocuk bakım hizmet-
lerinde süre sınırı aranmaksızın ku-
rulabilecektir.

Aynı sunumda, “suistimalleri engel-
lemeye yönelik kısıtlamalar” başlığı 
altında şunlar sıralandı:

l Sözleşmelerin yazılı yapılması,

l Geçici işçiye emsal işçi ücretinin 
ödenmesi, 

l  3 ay süre için düzenlenme (3 kez 
yenilenme-en fazla 6 ay), 

l Geçici işçi sayısının işyerlerinde 
çalıştırılan işçi sayısının 1/5’ini geç-
memesi,

l İşverenin iş sözleşmesi feshedilen 
işçisini, 6 ay içerisinde geçici işçi ola-
rak çalıştıramaması, 

l Geçici iş ilişkisinin ancak İŞKUR de-
netimindeki bürolar tarafından yapı-
labilmesi. 

DEĞERLENDİRME: KERVAN 
YOLDA DÜZÜLÜR! 

Bakanlığın geçici iş ilişkisi kurula-
bilmesine ilişkin olarak öngördü-

ğü koşulların, -dünyadaki örnekleri 
ile kıyaslayacak olursak- oldukça da-
raltıcı bir çerçeve çizdiğini söylemek 
mümkün (temizlik ve bakım hizmet-
leri hariç). Ancak işveren örgütlerinin 
de itirazına neden olan bu koşulların, 
daha sonra gevşetilmeyeceği ya da 
kaldırılmayacağı veyahut kiralık iş-
çiliğin taşeron uygulamasında görül-
düğü üzere yasal sınırlara/koşullara 
rağmen ve bunlara aykırı biçimde 
yaygınlaşmayacağının bir garantisi 
olmadığı da açık. Dolayısıyla, bu ko-
şullar sıralanırken asıl amacın, “kira-
lık işçilik” uygulamasını kurumsal-
laştırmak ve sisteme entegre etmek 
olduğunu söyleyebiliriz. 

Burada esas olan, kervanın bir kez 
yola düşmesi yani özel istihdam 
bürolarının, oldukça sınırlayıcı bir 
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çerçevede de olsa, işçi kiralamaya 
başlamasıdır; şüphesiz bir kez kapı 
aralandıktan, yol açıldıktan, yola 
düşüldükten sonra, bu koşulların 
aşama aşama kaldırılması, yani ker-
vanın yolda düzülmesi şaşırtıcı ol-
mayacaktır. Bunun yanı sıra bugün 
nasıl hukuka aykırı/muvazaalı taşe-
ron ilişkilerine yasal kılıf aranıyorsa, 
kiralık işçi uygulamasına geçildikten 
sonra giderek yaygınlaşması kuv-
vetle muhtemel olan yasaya aykırı 
kiralık işçi uygulamalarına da yasal 
çerçeve hazırlanması sürpriz olma-
yacaktır. 

Kaldı ki, Bakanlığın öngördüğü koşul-
lar, sermaye örgütlerinin beklentile-
rini karşılamaktan, istenilen esnekli-
ği getirmekten de oldukça uzak. Zira 
Bakanlığın, bürolar aracılığıyla geçici 
iş ilişkisi kurulabilmesi için öngördü-
ğü haller için, mevzuatta öngörülmüş 
esnek istihdam modelleri hâlihazırda 
mevcut. Şöyle ki, Bakanlığın işçiden 
kaynaklanan nedenler çerçevesin-

de sıraladığı “askerlik, doğum, izin 
ve hastalık” gibi haller ile işyerinden 
kaynaklanan nedenler içerisinde yer 
alan “iş hacminin beklenmeyen şe-
kilde artması” hali, İş Yasası’nın 11. 
maddesinde “belirli süreli iş sözleş-
mesi” yapılabilmesi için öngörülen 
“belirli bir olgunun ortaya çıkması” 
koşulunun somut ifadeleridir. 

Bir başka deyişle, kendi işçisi asker-
lik, doğum, izin ve hastalık nedenleri 
ile işe belli bir süre devam edemeye-
cek olan işveren, bu süreler boyun-
ca, “belirli süreli iş sözleşmesi” ile işçi 
istihdam edebilir ve işgücü ihtiyacını 
bu yolla karşılayabilir. İşveren, belirli 
süreli iş sözleşmesi ile istihdam ede-
ceği işçileri kendi işe alma araçları ile 
bulabileceği gibi İş-Kur ya da Özel İs-
tihdam Büroları aracılığı ile de temin 
edebilir. İş hacminin beklenmeyen 
şekilde artması halinde de, aynı du-
rum söz konusudur. 

Mevsimlik işler bakımından ise, işve-
renin, iş sözleşmesini mevsimlik yap-

Özel istihdam 

bürolarının, 

işverenler ba-

kımından cazip 

olabilmesi için 

ya büroların 

işverenlere 

kiraladıkları 

işçilere, bırakın 

emsal işçi 

ücretini, asgari 

ücretin dahi 

altında ücret 

vermesi ve iş-

çilerin haklarını 

kısıtlaması ya 

da yasal kural 

ve koşulların 

dışına çıkarak 

işverenlere 

işçi kiralaması 

gerekecektir. 

İşveren İrtibat:
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ması, yani işçiyi yılın belli aylarında/
döneminde/mevsimlerinde çalıştır-
mak üzere istihdam etmesi de ola-
naklıdır (ör. turizm, ormancılık, çay 
toplama vb). Bu anlamda da, bürolar 
aracılığı ile geçici iş ilişkisi kurulması, 
işgücü ihtiyacının sağlanması bakı-
mından bir yenilik getirmeyecektir. 
Bakanlığın “iş güvenliğinin sağlan-
ması için acil önlemler gerekmesi” 
durumunda bürolar aracılığı ile ge-
çici iş ilişkisi kurulabilmesini öngör-
mesini ise ne anlamak ne de izah 
etmek mümkündür. Acil iş güvenliği 
önlemleri alma ihtiyacının, özel istih-
dam büroları aracılığı ile temin edile-
cek geçici “iş güvenliği uzmanları” ile 
giderilebilmesini öngörmek, işçi sağ-
lığı ve güvenliğine veril(mey)en öne-
mi gözler önüne serdiği gibi, niteliği 
gereği süreklilik arz eden iş güvenliği 
hizmetlerinin hangi koşullarda sunu-
lacağını düzenleyen İş Sağlığı ve Gü-
venliği Yasası’na da aykırıdır.  

Sonuç olarak, Bakanlığın “işçiden 
kaynaklanan nedenler” ve “işyerin-
den kaynaklanan nedenler” başlıkla-
rı altında sıraladığı koşullara karşılık 
gelen esnek istihdam biçimleri zaten 
mevcuttur; işverenlerin bu koşullar-
da, özel istihdam büroları aracılığı ile 
geçici iş ilişkisi kurması pek de olası 
değildir. Zira bu durumlarda zaten 
düşük ücretler ile geçici/esnek istih-
dam ilişkileri kurma olanağına sahip 
olan işverenler, bu ilişkiyi özel istih-
dam büroları üzerinden “geçici iş iliş-
kisi” aracılığı ile kurduklarında hem 
“emsal ücret” ödenmesi öngörülen 
işçilerin maliyetini hem de büro-

nun “kâr payı”nı karşılamak zorun-
da kalacak; dolayısıyla bugünküne 
nazaran daha yüksek bir maliyet ile 
karşı karşıya kalacaktır. Bu durumda, 
özel istihdam bürolarının, işverenler 
bakımından cazip olabilmesi için ya 
büroların işverenlere kiraladıkları 
işçilere, bırakın emsal işçi ücretini, 
asgari ücretin dahi altında ücret ver-
mesi ve işçilerin haklarını kısıtlaması 
ya da yasal kural ve koşulların dışı-
na çıkarak işverenlere işçi kiralaması 
gerekecektir. 

Bir başka ifade ile öngörülen mode-
lin kendisi, kaçınılmaz olarak, kural 
dışılığı doğuracak; yukarıda da be-
lirttiğimiz üzere, kural dışılık yaygın-
laştığı ölçüde, kural ve koşulların iş-
verenlerin/büroların lehine, işçilerin 
aleyhine değiştirilmesi söz konusu 
olacaktır. Sözün özü, istim arkadan 
gelecektir. 

Bakanlıkça öngörülen “suistimalleri 
engellemeye yönelik kısıtlamalar”ın 
ise pratikte bir karşılığı yoktur. Ör-
neğin “Sözleşmelerin yazılı yapıl-
ması” bir güvence getirmeyecektir. 
Özel öğretim kurumlarında da ya-
zılı sözleşme yapılması zorunluluğu 
olmasına rağmen, kurumlar öğret-
menlerle çifte sözleşme yapmakta; 
fiilen daha düşük ücret ve haklar 
öngören sözleşmeleri uygulamak-
tadır. Yine “geçici işçiye emsal işçi 
ücretinin ödenmesi” bir temenninin 
ötesine geçmeyecek, birazdan deği-
neceğimiz üzere, dünyanın en geliş-
miş ekonomilerinde dahi yaşandığı 
üzere, “kiralık işçiler” emsallerinden 
daha düşük ücret alacaktır. 
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Bu değerlendirme ve öngörümüzün 
kurgusal, afakî ya da hayal ürünü 
olduğunu düşünenler, İş Yasası’nın 
2 ve 3. maddeleri ve Alt İşverenlik 
Yönetmeliği’nde öngörülen koşul ve 
kurallara rağmen ve bunlara aykırı 
biçimde, taşeronluk ilişkilerinin nasıl 
kurulduğuna, işlediğine ve yaygın-
laştığına bakabilirler...  

KADINLAR, BÜROLARA! 

Bakanlık, evde görülen temizlik 
işleri, hasta, yaşlı ve çocuk ba-

kımı hizmetlerinde süre sınırı aran-
maksızın, bürolar aracılığıyla geçici iş 
ilişkisi kurulabilmesini öngörmekte-
dir. Buna göre, yaklaşık yüzde 90’ını 
kadınların oluşturduğu ev işçileri, 6 
aylık sınır olmaksızın, sürekli olarak 
bürolar aracılığıyla çalıştırılabilecek-
tir. Bir başka deyişle, büro aracılığı ile 
çalışma, bu alanda istisna olmaktan 
çıkıp kural olabilecektir. Bakanlık, 
bürolara geçici iş ilişkisi kurma yetki-
si verilmesi ile ev işçilerinin sigortasız 
çalışma sorununun da çözülebilece-
ğini öne sürmektedir. Dahası, “kiralık 
işçilik” uygulamasına geçilmesinde 
toplumsal meşruiyet zemini oluş-
turabilmek için başta Bakan Faruk 
Çelik olmak üzere, Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı yetkilileri, her fır-
satta, geçici iş ilişkisini, ev işçilerinin 
sorunlarının tek çözüm yolu olarak 
sunmaktadır.

Bürolara geçici iş ilişkisi kurma yetkisi 
verilmesinin, ev işçilerinin sorunlarına 
çözüm getirmekten ziyade bu sorun-
ları derinleştireceği kanaatindeyiz. 

Her şeyden önce, özel istihdam bü-
rolarının aracılığı, kaçınılmaz olarak, 
ya hizmet maliyetini artıracak ya da 
hizmet maliyetinde artış önlenmek 
isteniyorsa, ev işçilerinin ücretlerinde 
düşüşe yol açacaktır. Şöyle ki, ev işçi-
lerinin mevcut ücretlerinin korunma-
sı halinde bu ücretlere sigorta gider-
leri ile özellikle büroların kâr payları 
ve diğer maliyetleri eklendiğinde olu-
şacak toplam tutar, bugünküne naza-
ran kayda değer ölçüde daha yüksek 
rakamlara tekabül edeceğinden, ev 
ve bakım işleri için bürolar üzerinden 
geçici işçi temin etmek, maliyet un-
suru nedeniyle, işveren sıfatı taşıyan 
hane halkları için cazip olmayacak; 
yine bugün olduğu gibi bağımsız ve 
kayıt dışı iş ilişkileri tercih edilen is-
tihdam biçimi olacaktır. Bu durumda, 
ev işlerinde, ikili bir işgücü piyasasının 
oluşması (bürolar aracılığı ile çalışan-
lar ve bağımsız çalışanlar) kaçınılmaz 
hale gelecektir. 

Tersinden düşünecek, yani ev işçile-
rini çalıştıran hane halkları bakımın-
dan bugünkü maliyetlerin (hizmet 
bedelinin) korunacağını varsayacak 
olursak, sigorta giderleri ve büroların 
kâr payları ile diğer maliyetlerinin ev 
işçilerinin ücretlerinden karşılanma-
sı, dolayısıyla ev işçilerinin ücretle-
rinde ciddi bir düşüş yaşanması ka-
çınılmaz olacak; yine büro üzerinden 
çalışma, ev işçileri için cazip olmaya-
caktır. Bu durumda da, ikili bir işgücü 
piyasasının ortaya çıkması kuvvetle 
muhtemeldir.

Her iki durumda da, bürolar aracılığı 
ile geçici iş ilişkisi kurulması, ev işle-
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rinde çalışanlar bakımından mevcut 
sorunların çözümü bir yana, sorun-
ların ağırlaşmasına yol açabilecektir.

DÜNYADAN KİRALIK İŞÇİ 
MANZARALARI

Özel istihdam büroları aracılığı ile 
geçici iş ilişkisinin kurulabildiği 

ülkelerde yaşananlar, bu istihdam 
biçiminin, işçilerin, güvencesiz, daha 
düşük ücret ve daha kötü çalışma 
koşulları ile sendikal örgütlenmeden 
yoksun bir biçimde çalıştırılmasına 
yol açtığını gözler önüne sermek-
tedir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı’nca hazırlanan “Özel İstih-
dam Büroları Aracılığı ile Geçici İş İliş-
kisi Çalışma Meclisi Hazırlık Toplantı-
sı Raporu”ndan(4) aktaracak olursak: 

a) Çalışma koşulları

Pek çok ülkede, ‘eşit muamele’ ilkesi 
benimsenmiş olsa da…

l Büro çalışanları, emsal çalışanlara 

göre daha kötü şartlarda çalışma ko-

şullarına sahiptir.

l Büro çalışanlarının çalışma koşul-

ları ve hakları açısından daha deza-

vantajlı olmaları muhtemeldir. 

l Büro çalışanlarının büyük kısmı 

işinden memnun değildir.

b) İş güvencesi  

l Söz konusu grubun, kısa süreli 

işlerde çalıştıkları için iş güvencele-

rinin olmadığı açıktır. 

l Ekonomik ve finansal krizle bir-

likte işlerini ilk kaybedenlerin geçi-

ci olarak çalışanlar olduğu da tespit 

edilmiştir. 

l 2008 Ekim sonrasında, 4 ile 6 ay 

içerisinde 100.000-150.000 büro işçisi 

işini kaybetmiştir. 

l Gelir güvencesi sağlanmadan, 

Bürolar 
aracılığı 
ile geçici 
iş ilişkisi 
kurulması, 
ev işlerinde 
çalışanlar 
bakımından 
mevcut 
sorunların 
çözümü 
bir yana, 
sorunların 
ağırlaşmasına 
yol 
açabilecektir."ÖRGÜTLEN!"
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geçici işin yaygınlaştırılması gibi es-
neklik politikalarının İspanya gibi 
ülkelerde yarattığı olumsuz etkileri 
gösteren çalışmalar da mevcuttur.

c) İşçi sağlığı ve iş 
güvenliği

l Büro işçileri, riskler hakkında en 
az bilgi verilen çalışan grupları ara-
sındadır. 

l Belçika, Fransa ve Hollanda’da 
yapılan araştırmalar, büro işçilerinin 
diğer işçilere kıyasla daha fazla iş 
sağlığı ve güvenliği risklerine maruz 
kaldıklarını ortaya koymaktadır. 

l Belçika’da büro işçileri için iş kaza-
sı riski diğer çalışanlar için olan riskin 
iki katından fazladır. 

l Fransa’da oluşturulan iş kazaları en-
deksinde, ortalama iş kazası oranı 1,94 
iken, büro işçileri için bu oran 6,10’dur.

d) Ücret 

Pek çok ülkede ‘eşit ücret’ ilkesi be-
nimsenmiş olsa da... 

l Emsal çalışan ile kıyaslandığında 
büro çalışanlarının daha az ücret al-
dıklarına ilişkin bilgiler mevcuttur.

l Almanya’da büro işçilerinin ücret-
leri yüzde 30 daha azdır.

l Birleşik Krallık’ta, büro işçilerinin 
ücreti, diğer işçilerin ücretinin yüzde 
68’idir.

l Kanada’da büro işçileri, yüzde 40 
daha az ücret almaktadır.

e) Sendikal örgütlenme 

Sendikalaşmanın yaygın olduğu ül-
kelerde dahi, büro işçilerinin sendika-
laşma oranları son derece düşüktür. 
Örneğin:

l Fransa: yüzde 0,9, İtalya: yüzde 
1,4-,1.7, Hollanda: yüzde 7, Lüksem-
burg: yüzde 5.

Yukarıda aktarılan veriler, yasal dü-
zenleme ve kurallara rağmen, a-tipik 
bir istihdam biçimi olan büro aracılı-
ğı ile çalışmanın, doğası gereği, işçi 
haklarının kısıtlanmasına yol açtı-
ğını açık bir biçimde gözler önüne 

Yerel işçiler 

küresel 

sözleşme 

istiyor!
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sermektedir. Endüstriyel ilişkilerin, 
bireysel ve kolektif işçi haklarının 
yerleşik olduğu ülkelerde dahi, büro 
işçileri bakımından bu koşulların söz 
konusu olması, Türkiye’de kiralık iş-
çilik uygulamasına geçilmesi halin-
de neler yaşanabileceği konusunda 
açık bir uyarı niteliğindedir.

SONUÇ: BU DAHA 
BAŞLANGIÇ…

Kiralık işçi uygulaması, sermaye 
örgütlerinin talepleri doğrultu-

sunda AKP hükümetince yaşama ge-
çirilmek istenen yeni istihdam rejimi-
nin kurucu unsurlarından biridir. 

Esnek, güvencesiz, a-tipik ve kural 
dışı istihdam biçimlerinin istisna 
olmaktan çıkarılarak kural haline 
getirilmesini öngören bu yeni istih-
dam rejimine bir bütün olarak karşı 
çıkmak, reaktif bir pozisyonun da 
ötesine geçerek, “Güvenceli iş, sen-
dikalı çalışma ve insanca yaşam” 
talebi ekseninde ortak, birleşik ve 
güçlü bir mücadele yürütmek, Tür-
kiye işçi sınıfı ve sendikal hareke-
tinin geleceği bakımından artık bir 
tercih olmaktan çıkarak, zorunluluk 
halini almıştır. 

Her ne kadar DİSK üyesi işçiler ile sı-
nırlı olsa da, DİSK tarafından 2013 yılı 
Kasım ayında birçok ilde, “Köleliğe 
karşı #Direnİşçi” kampanyası çer-
çevesinde gerçekleştirilen eylem ve 
etkinlikler, bütünlüklü bir karşı çıkışın 
inşa edilebilmesi bakımından önemli 
bir merhale olmuş, daha yaygın, kap-
sayıcı, sendikalı-sendikasız tüm işçile-

rin buluşabileceği yeni bir mücadele 
hattının örülmesinin önünü açmıştır. 

Türkiye’de kuralsızlığın kural, güven-
cesizliğin tek geçer akçe olacağı bir 
çalışma yaşamının önüne geçilip geçi-
lemeyeceğinin yanıtı, bu mücadelede 
gizlidir.(5)

Notlar

1) Süzek, Sarper. 2013. İş Hukuku. Beta 

Yayınları: Ankara. s. 930-936. 

2) Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanlığı’nca 11 Kasım 2013 tarihli Üçlü 

Danışma Kurulu’nda yapılan sunuma göre.

3) http://www.iskur.gov.tr/tr-tr/

ozelistihdamburolari/istatistikibilgiler.

aspx#dltop

4) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı. 

2013. Özel İstihdam Büroları Aracılığı İle 

Geçici İş İlişkisi Çalışma Meclisi Hazırlık 

Toplantısı Raporu. Ankara. s. 29-35. 

5) Bu yazı basıma hazırlanırken, Çalışma 

ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, 

kıdem tazminatı ile ilgili değişikliği 

“şimdilik” rafa kaldırdıklarını ancak alt 

işverenlik ile ilgili çalışmayı sürdürdüklerini 

açıkladı. Şüphesiz, Hükümetin kıdem 

tazminatında geri adım atmasını 

yürütülen mücadeleden, gösterilen 

tepkiden bağımsız düşünmek mümkün 

değildir. Bununla birlikte, Hükümetin, 

çalışma yaşamında kapsamlı bir dönüşüm 

öngören “projesi”nden vazgeçtiğini 

söylemek de doğru olmayacaktır. AKP 

hükümeti, bütüncül projelerini parça 

parça da uygulamaya koyabildiğini son 10 

yılda göstermiştir.
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AKP Hükümetinin son dönemde eme-
ğe yönelik saldırılarında ön plana 
çıkan konu kıdem tazminatının kal-

dırılması, fona devredilmesidir. Ancak hükü-
met çalışma yaşamına dair değişiklikleri bir 
paket şeklinde ele almaktadır. Kıdem tazmi-
natı dışında gündemdeki diğer iki konudan 
biri taşeron çalışmayı her alanda yaygınlaş-
tırmakken ikincisi özel istihdam bürolarının 
kurulması ve işlevsel hale getirilmesidir. Pa-
ketin üç başlığı da birbirinden tehlikeli ve 
sorunludur.

Ülkemizde taşeron çalışma ve bu çalışma 
türünün yarattığı güvencesizliğin boyutları 
artık net bir şekilde bilinmektedir. İşçi sınıfı 
taşeron çalışmaya dair örgütlenme ve müca-
dele deneyimleri de kazanmaktadır. Ancak 
bu yazıda üzerinde duracağımız konu, ülke-
mizde işlevi pek bilinmeyen “özel istihdam 
büroları”nın ne olduğudur. Ülkemizde özel 
istihdam büroları kurulmaktadır ancak he-
nüz tam anlamıyla işlevsel hale gelmemiştir. 
Gerekli yasal düzenlemelerin ardından çalış-
ma yaşamımızda daha görünür ve etkin hale 
gelecektir.

Özel istihdam büroları basitçe iş ve işçi bulma 
kurumlarının özel sektör versiyonu DEĞİLDİR. 
İşçilere iş bulmaya yardımcı olan, onları iş 

KİRALIK İŞÇİ 
BÜROLARI: 
İŞÇİ SİMSARLIĞI 
VİRÜSÜ

Dünyadaki deneyimler kiralık işçi uygulamasının nasıl 
hızla yayıldığını ve kazanılmış tüm hakları nasıl gasp ettiğini 
net şekilde göstermektedir. Ülkemizde sendikalaşmanın 

önündeki engeller ve yüksek kayıtdışılığın varlığını 
koruyan çalışma koşulları ortadayken üstüne hiçbir somut 

gerekçe dahi gösterilmeden özel istihdam bürolarının 
getirilmesi, çalışma yaşamına ciddi bir darbe indirecektir.

EMRE EREN KORKMAZ

DiSK-AR SAYI 2 son.indd   74 07/02/14   12:16



75

arayanlara yönlendiren ve karşılığın-
da komisyon alan bir tür emlakçılık 
HİÇ DEĞİLDİR.

Nasıl İşlemektedir? İki Patronlu, 
Aşırı Düzensiz Bir Çalışma Yaşamı:

Türkçede “özel istihdam büroları” 
denilse de bu bürolar, Avrupa’da 
“Geçici İşçi Büroları” (Temporary 
Work Agencies), Almanya’da “Kira-
lık İşçi Büroları” (Leiharbeit) olarak 
adlandırılmaktadır. Özel istihdam 
büroları güvencesiz çalışmanın do-
ruk noktalarından biridir. İşçi sınıfı 
içinde gelir adaletsizliğinin ve ücret 
temelinde bölünmenin önemli bir 
aracıdır. Türkiye’ye veya AKP hü-
kümetine özgü bir buluş değildir. 
Avrupa’dan ülkemize ithal edilen 
bir kurumdur ve mevcut sosyal 
devlet uygulamalarını hızlı şekilde 
kemirmektedir.

Özel istihdam bürosu bir işverendir. 
Bakmayın küçük bir bürosu olma-
sına veya üretim yapacak-hizmet 
verecek geniş bir mekânının olma-
masına, işi rast giderse binlerce ça-
lışanın patronu olabilme imkânına 
sahiptir.  Özel istihdam bürolarına 

bağlı olan işçiler bu büroya ait bir 
işyerinde çalışmazlar. Özel istihdam 
bürosu kendisinden işçi talep eden 
firmalara işçi “servis etmektedir”. 
İşçi ihtiyacı olan fabrikalar, firma-
lar, işçileri kadrolu veya sözleşmeli 
olarak kendisine bağlı çalıştırmak 
yerine, özel istihdam bürolarından 
diledikleri sayıda işçiyi, diledikleri 
gün kadar kiralamaktadırlar. Kirala-
nan işçinin, süresi veya işi bittiğinde 
o fabrikayla veya işyeriyle bağı ke-
silmektedir. Bu durumda işçi, bağ-
lı olduğu özel istihdam bürosunun 
kendisini kiralayacağı yeni işyerine 
gidecektir. Dolayısıyla işçi için dü-
zenli, kurallı bir işyeri hayal olacak-
tır. Bir işyerinde üç ay, diğerinde 
beş ay, öbüründe dokuz ay çalışa-
bilecektir. Farklı semtlerde, farklı 
işyerlerinde çalışmaya mecbur ka-
lacaktır. Aynı işi yapmak yerine “ya-
pabileceği işler listesinden” seçilen 
çok çeşitli işlerde çalışabilecektir.

Kiralık işçinin bir değil, iki patronu 
vardır. Asıl patronu kendisine maaş 
veren, sigortasını yapan, nerede, ne 
kadar süre çalışacağını bildiren özel 
istihdam bürosudur. Diğer patronu 

* Buraya, 

tüm haklarıızı         

bırakarak 

girin
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ise gittiği işyerinde çalışma sürecin-
de ne yapacağını, nasıl çalışacağını 
belirleyen kiralandığı işyeridir. Beğe-
nilmezse rahatlıkla kiralandığı büro-
ya geri gönderilebilmektedir. Kiralık 
işçinin maaş-sigorta açısından mu-
hatabı özel istihdam bürosu, yapa-
cağı işin sayısı ve kalitesi konusunda 
muhatabı ise kiralandığı işyeridir. 
Buna üçlü ilişki de denilmektedir: 
kiralık işçi, özel istihdam bürosu ve 
müşteri firma (Can, 2011).

Kiralanan işçi gönderildiği işyerinde 
kısa bir süre çalışabileceği gibi yıl-
larca da çalışabilir. Bu konuda işçi-
ye tanınan hiçbir inisiyatif yoktur. 
Örneğin Almanya’da fabrikalarda 
kadrolu işçilerin yanında taşeron 
işçiler ve kiralık işçiler bir arada 
yıllarca çalışabilmektedir, ücret-
lerin düzeyi ve ücreti aldıkları şir-
ketler ise farklıdır. Ücretler kadro-
lu işçiden taşeron işçiye ve kiralık 
işçiye doğru giderek düşmektedir. 
Firmalar işçi kiralayarak işçinin, iş 
güvencesi, maaşı, sigortası, sendi-
kası gibi hiçbir derdiyle ilgilenme 

sorumluluğu taşımamaktadır çünkü 
kiralık işçi kiralandığı firmadan geri 
gönderildiğinde işçiyi işten çıkarmış 
olmamakta, kiralama süresine son 
vermektedir (Can, 2011). İşçinin asıl 
işvereni özel istihdam bürosu oldu-
ğu için işçi, büronun çalışanı olmaya 
devam etmektedir. Ancak büro işçi-
yi işten çıkarabileceği gibi bir başka 
firmaya kiralık olarak da göndere-
bilir. İşçi kendisine tebliğ edilene 
kadar nerede, nasıl bir ortamda, ne 
kadar süre, ne iş yapacağını bilme-
mektedir.

Bu sayede bir firmada birçok fark-
lı özel istihdam bürosundan kiralık 
işçiler bir arada çalışabilir. Kiralık iş-
çinin çalışacağı işyerine ve çalışma 
arkadaşlarına karşı hiçbir bağlılığı 
yoktur, bir süre sonra ayrılacaktır 
(IndustriALL, 2012). Çalıştığı işyerinin 
koşullarını düzeltme meselesi ken-
disini ilgilendirmemektedir. Sendikal 
örgütlenmeye çalıştığı işyeri nezdin-
de dâhil olması mümkün değildir. 
Elbette yasalar gereği sendika üye-
si olabilir ve yetkili sendika olmak 

Özel istihdam 
bürosu 

işçiyi işten 
çıkarabileceği 
gibi bir başka 

firmaya 
kiralayabilir. 

İşçi kendisine 
tebliğ edilene 
kadar nerede, 

nasıl bir 
ortamda, ne 

kadar süre, ne 
iş yapacağını 

bilmemektedir 
Bu sayede 
bir firmada 

birçok farklı 
özel istihdam 

bürosundan 
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bir arada 
çalışabilir. 
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için çaba harcayabilir ancak bunu 
yapabileceği şirket asıl bağlı olduğu, 
ücretini ve sigortasını yapan özel is-
tihdam bürosudur ve yetkili sendi-
ka için o büroya bağlı çalışan diğer 
işçilere ulaşması gereklidir. Bu da 
imkânsızdır, çünkü bürolar binlerce 
işçiyi binlerce firmaya kiralayabilir. 
Almanya gibi sendikaların politik ve 
örgütsel gücünün kuvvetli olduğu 
ülkelerde, özel istihdam bürolarına 
bağlı işçilerinin sendikalaşması ve 
bürolarla toplu sözleşme imzalan-
ması mümkün olabilmektedir ancak 
bu da oldukça zorlu bir süreçtir ve 
kiralık işçilerin gelirlerini bir nebze 
arttırsa da kadrolu ve taşeron işçile-
rin düzeyine ulaşması mümkün ol-
mamaktadır.

DÜNYADA VE AVRUPA’DA 
KİRALIK İŞÇİLİK

2013 yılında dünya ge-
nelinde 46 milyon 

işçi özel istihdam bürolarında ça-
lışmaktadır. Dünyada faaliyette 
olan 140 bin özel istihdam bürosu 
179 bin şubeye sahiptir ve 2012 yılı 
toplam cirosu 259 milyar Euro’dur. 
Ancak 140 bin şirket yanıltıcı olma-
malıdır. En büyük 10 özel istihdam 
şirketi tüm pazarın %30’unu kont-
rol etmektedir. Adecco, Manpower, 
Rahnstadt gibi büyük firmalar bir-
çok ülkede faaliyet göstermektedir 
ve ülkemizde de ciddi bir lobi ça-
lışması yürüttükleri bilinmektedir 
(Eurociett, 2013).

Kiralık işçi uygulamasının en yaygın 

olduğu ülkeler ABD, İngiltere, Ja-
ponya, Çin ve Güney Afrika’dır. Özel 
istihdam bürolarının oluşturduğu 
pazarın %23’ünü ABD, %17’sini Ja-
ponya ve %11’ini İngiltere oluştur-
maktadır. Ancak kıtalara göre bakıl-
dığında Avrupa ilk sıradadır. Avrupa 
Birliği ülkeleri sektörde küresel ge-
lirin %41’ini elinde tutmaktadır (Eu-
rociett, 2013).

Avrupa istihdam büroları işverenle-
ri örgütü Eurociett’in araştırmasına 
göre dünya genelindeki 46 milyon 
kiralık işçinin yalnızca 12.4 milyonu 
tam zamanlı bir işte çalışabilmek-
tedir. Kiralık işçilerin ortalama ça-
lışma süresi yarı-zamanlı çalışmaya 
denk düşmektedir. Eurociett, işçile-
rin genelinin bir işyerinde çalışma 
süresinin 1 aydan fazla olduğunu 
belirten muğlâk bir veriyi de yayın-
layarak aslında işçilerin önemli bir 
kısmının çok kısa süre çalıştığını da 
göstermiş olmaktadır. Avrupa’da 
çalışan kiralık işçilerin %57’si 30 
yaşın altındadır, yani kiralık işçi 
bürolarının esas çalışan kitlesini 
gençler oluşturmaktadır. İşçilerin 
%77’si ise en yüksek ortaöğretim-
den mezundur, yani eğitim düzeyi 
oldukça düşüktür (Eurociett, 2013). 
Almanya’da özel istihdam bürola-
rında 11 yıl çalışan ve deneyimle-
rini-analizlerini Türkçe bir kitapla 
paylaşan Hüseyin Can da kiralık işçi 
bürolarında çalışanların genellikle 
göçmen işçiler olduğunu eklemek-
tedir (Can, 2011).

Çeşitli ülkelerden aktaracağımız ve-
riler de net şekilde göstermektedir 
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ki kiralık işçi uygulaması geçici veya 
masum bir çözüm değildir. Tam ter-
sine çalışma yaşamını ve kazanılmış 
haklarını tarumar eden bir virüstür 
ve süratle yayılmaktadır. Alman 
metal sendikası IG Metall’in 2009 
Ağustos’unda yaptığı bir araştırma, 
kiralık işçi uygulamasının şirketlerin 
acil ihtiyaçlarına derman olan emek 
pazarı için gerekli bir uygulama 
olmadığını, şirketlerin kalıcı veya 
uzun dönemli sözleşmeler yerine 
kiralık işçilerden yararlanmayı ter-
cih ettiklerini açığa çıkarmaktadır. 
Birçok ülkenin sendikaları da ben-
zer raporlar hazırlayarak işverenle-
rin işçi ücretlerinden tasarruf etmek 
için kiralık işçilerden yararlanmayı 
tercih ettiğini göstermektedir. Bu 
öyle bir hal almıştır ki 2009 yılın-
da Meksika’daki tüm çalışanların 
%10’unu kiralık işçiler oluşturmak-
tadır. Bu oran Meksika’daki elekt-
ronik sektöründe %60’ı bulmakta-
dır. Bazı şirketlerde kiralık işçilerin 
oranı %90’a ulaşmaktadır. Rusya’da 
yabancı şirketlerin %75’inde ve Rus 
şirketlerin %35-50’sinde kiralık işçi 
çalışmaktadır. 2011’de Rusya’da 70 
bin resmi kiralık işçi varken gerçek 
sayının resmi rakamın iki katından 
fazla olduğu tahmin edilmektedir. 
İngiltere’de dahi kiralık işçilerin tam 
sayısı bilinmemekte ve 2008 yılın-
da 270 binle 1 milyon 400 bin ara-
sında değiştiği iddia edilmektedir. 
İspanya’da tüm çalışanların %31’i 
kiralık işçi olarak çalışmaktadır. 
Hindistan’da sanayide kiralık işçile-
rin oranının %50’ye çıktığı tahmin 

edilmektedir. Filipinler’de 2008’de 
tüm işçilerin %10.8’inin, sanayi iş-
çilerin %46’sının kiralık işçi olduğu 
tespit edilmiştir. Çin’de, 2008’de iş 
kanunundaki değişimlerle işçi hak-
larının gelişmesi sonucu, kısa süre 
içinde kiralık işçi sayısı iki katına çı-
karak tahmini 60 milyonu bulmuş-
tur (IndustriALL, 2012).

Almanya’da 2010 Haziran’ında ya-
pılan bir araştırmaya göre yaratı-
lan yeni istihdamın %53’ünü kiralık 
işçiler oluşturmaktadır. Kiralık işçi 
uygulamasının gelişmesi şirketlerin 
kadrolu işçilerini işten çıkartıp kira-
lık işçi büroları üzerinden yeniden 
kiralamasına dahi neden olmakta-
dır. Yine Almanya’dan örnek verir-
sek, BMW 2011 yılında Leipzig’deki 
fabrikasında çalışan işçileri kiralık 
işçi bürosu üzerinden yeniden kira-
layarak ücretlerini %40 düşürmeyi 
başardı ki bu sosyal ortaklığın en 
aktif olduğu, sendikaların güçlü ol-
duğu Almanya gibi bir ülkede ya-
şanmaktadır. ILO da 2012 yıllık ra-
porunda geçici işçilerin sayısındaki 
artışın işsizliğin ve kadrolu işin sa-
yısal artışından çok daha fazla oldu-
ğuna işaret etmektedir (IndustriALL, 
2012).

SENDİKALARIN YAKLAŞIMI

Dünyada sendikal hareketin kira-
lık işçi bürolarına karşı çıktıkları 

açık bir gerçek ancak yaklaşım ve 
çözüm önerilerinde farklılıklar görül-
mektedir. Örneğin Güney Afrika sen-
dikaları kitlesel eylemlerle kiralık işçi 
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uygulamalarına karşı çıkmaktadır. 
IndustriALL (Sanayi İşçileri Sendikası) 
kiralık işçi uygulamasını üçlü tuzak 
olarak tanımlamakta ve güvencesiz 
çalışmaya son verilmesini, güvence-
siz çalışmanın sınırlandırılmasını ta-
lep etmektedir. Hizmet sektöründe 
sendikaları birleştiren UNI ise kiralık 
işçi büroları ile sendikal alanda mu-
hatap olmakta, kiralık işçi şirketle-
rinin “sosyal partneri” olarak ortak 
açıklamalar yapmakta ve sektörün 
sorunlarına “çözüm bulmaya” çalış-
maktadır.

Avrupa sendikalarının genel yakla-
şımı, kiralık işçi bürolarının işveren 
federasyonlarıyla toplu sözleşme 
görüşmeleri gerçekleştirmektir. Top-
lu sözleşmelerle kiralık işçilerin üc-
retlerinin arttırılması ve temel işçi 
haklarından yararlanmaları talep 
edilmektedir. Yine belirli bir süre 
aynı firmada çalışan kiralık işçilerin 
kadroya alınması ve bir firmada çalı-
şacak kiralık işçilerin toplam işçilere 
oranının belirlenmesi gibi önlemler 
talep edilmektedir. Ancak tüm bu 
çabalara karşın bu virüsün yarattığı 
hastalık çözülmemektedir.

IndustriALL Global (Küresel Sanayi 
İşçileri Sendikası) Ekim 2012’de ya-
yınladığı “Üçlü Tuzak” adlı raporun-
da özel istihdam bürolarını ele al-
maktadır. IndustriALL, kiralık işçiliğin 
aşırı artışına son verilmesini, kiralık 
işçilere kadrolu işlere geçebilmele-
ri için imkân verilmesini, şirketlerle 
işçi kiralama oranı konusunda pa-
zarlık yapılmasını, kadrolu işçilerle 
kiralık işçilere eşit muamele yapıl-

masını, kiralık işçilerin örgütlenme 
hakkının güvence altına alınması-
nı, kiralık işçilerin haksız yere işten 
çıkarılmamasını talep etmektedir 
(IndustriALL, 2012). Bu açıdan kira-
lık işçi uygulamasının yasaklanması 
talep edilmemekte ancak denetim 
altına alınması istenmektedir. Oy-
saki kiralık işçi olduğu müddetçe 
işyerinde işçilerin birliği bozulacak, 
kiralık işçi en iyi halde eşit muame-
le görse ve sendikalı olsa dahi kad-
rolu işçi kadar ücret alamayacak ve 
düzenli-istikrarlı bir çalışma yaşamı 
olamayacaktır. Bu anlamda “eşit 
işe eşit ücret” talebi de dillendiril-
memektedir. Açıktır ki bu talepler 
kabul edilse de temel sorun çözül-
memektedir. 

Eurociett ile UNI Avrupa’nın “sosyal 
partnerler” olarak yaptıkları çeşitli 
açıklamalar var. Her iki örgüt Avrupa 
Komisyonuna sorunlara dair öneriler 
sunmaktadır. Sendikanın da sosyal 
partner olarak kiralık işçiliğe olan ih-
tiyacı vurgulaması ve Avrupa Komis-
yonundan her iki tarafın çıkarlarını 
koruyan yasal düzenlemeler talep 
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tedir.

DiSK-AR SAYI 2 son.indd   79 07/02/14   12:16



80

etmesi ilginçtir. Aynı zamanda Avrupa 
genelinde uygulanacak kuralların be-
lirlenmesini ve böylece sektörde adil 
olmayan rekabetin önüne geçilmesi 
talep edilmektedir (Eurociett UNI Eu-
rope Joint Declaration, 28.05.2008). Eu-
rociett üyesi firmalardaki durum orta-
dayken onlarla adil olmayan rekabete 
giren diğer bürolarda neler yapıldığını 
düşünmek dahi mümkün değildir.

Sosyal partnerler yıllardır benze-
ri tespit ve talepleri yinelemekten 
vazgeçmiyorlar. 2004’den bu yana 
kiralık işçi bürolarına olan ihtiyacın 
sürekli altı çizilmektedir. 19 Aralık 
2012’de ortak bildiri yayınlayan ta-
raflar “iş arayanların emek pazarına 
geçişini kolaylaştırmak için faali-
yet gösteren” kiralık işçi firmaları-
nın çalışmalarının düzenlenmesini, 
Avrupa Birliği’nin ilgili Direktifine 
hayat verilmesi gerektiğini bir kez 

daha açıklamışlardır. İşçilerin temel 
hakları korunmalıdır temennisi de 
varlığını korumaktadır (Joint Euro-
ciett/UNI Europa Recommendation, 
19.12.2012).

Özel istihdam bürolarını denetim 
altına alma ve kiralık işçilerin du-
rumlarını geliştirme stratejisini be-
nimseyen sendikaların ne kadar 
başarılı olduğu tartışmaya açıktır. 
Ancak başka başarı örneklerine de-
ğinmekte fayda var. 2010 yılının 
sonunda Güney Afrika’daki NUMSA 
sendikası verdiği kararlı mücadele 
sonucu lastik ve otomobil işveren-
leri ile yaptığı sözleşmelerde kiralık 
işçilik uygulamasına bu sektörler-
de son vermiştir. 2011 yılında aynı 
sendika metal işverenleri ile yaptığı 
toplu sözleşmede ise 4 aydan fazla 
çalışan kiralık işçilerin kadroya alın-
masını sağlamıştır. Yine, Uluslara-
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rası Gıda, Tarım, Otel Sendikası (IUF) 
Pakistan’da Unilever aleyhinde ger-
çekleştirdiği uluslararası kampanya 
sonucunda sadece 22 kadrolu işçi-
nin çalıştığı fabrikadaki 723 kiralık 
işçiyi kadroya aldırmayı başarmış-
tır (IndustriALL, 2012). 2008 yılında 
İngiltere’de UNITE sendikasının ısrarlı 
kampanyası sonucu bir et firmasın-
daki binlerce kiralık işçi kadroya geç-
miştir (Rossman, 2013).

ULUSLARARASI HUKUKTA 
KİRALIK İŞÇİLİK

Uluslararası hukukta kiralık işçilerin 
durumu üzerine çeşitli düzenle-

meler yapılmaktadır. Uluslararası Ça-
lışma Örgütü (ILO) ve Avrupa Birliği (AB) 
kiralık işçi uygulamasını düzenlemek 
ve sektörün sınırlarını belirlemek için 
belirli kararlar almıştır. Ancak bu bel-
gelerde bahsi geçen, “herkesin temel 
haklarından yararlanabilmesi”, “insan-
ların dezavantajlı durumlarından ya-
rarlanılmaması”, “bu uygulamanın kö-
tüye kullanılmaması” gibi ifadeler dahi 
durumun vahameti hakkında ipuçları 
vermektedir.

Bu uluslararası belgelerde genel yak-
laşım, kiralık işçi firmalarının birleştiği 
örgütlerin iddialarını kabul eder tarz-
dadır. Kiralık işçi büroları kendi sektör-
lerini, çalışma yaşamından ve istihdam 
ilişkilerinden doğan “ihtiyaçtan” yola 
çıkarak tanımlamakta, kurallı çalışma-
ya alternatif olmadığını ifade etmekte 
ve tam tersine işsizlere iş sağlayarak 
bilhassa gençlerin iş piyasasına gir-
melerine ve deneyim kazanmalarına 

imkân sunulduğundan bahsetmekte-
dir (Eurociett/Uni-Europa Joint Declara-
tion, 28.02.2007). Uluslararası belgeler-
de de bunun bir ihtiyaçtan doğduğu 
kabul edilmekle beraber yaşanan aşırı 
sömürü nedeniyle önlem alınması da 
gerekli görülmektedir.

ILO, 1997 yılında kabul ettiği 181 No’lu 
Sözleşme ile Özel İstihdam Büroları 
Sözleşmesini imzaya açmıştır. 10 Ma-
yıs 2000’de yürürlüğe giren sözleşme-
ye 27 ülke imza atmıştır. Türkiye he-
nüz imzacı ülke değildir. 

181 No’lu sözleşme işleyen emek 
pazarında “esnekliğin önemini” vur-
gulayarak özel istihdam bürolarının 
“iyi işleyen” emek pazarında rol oy-
nayabileceğini “tanımakta” ancak 
işçilerin korunmaya ihtiyaçları oldu-
ğuna da vurgu yapmaktadır. Kiralık 
işçilerin de örgütlenme hakkı ve 
toplu sözleşme yapma hakkı olduğu 
belirtilmektedir.

ILO, işçiyi “iş arayan”; özel istihdam bü-
rolarını, istihdam için karşılıklı teklifleri 
bir araya getiren bir kuruluş olarak ta-
nımlamakta ve özel istihdam bürola-
rının üçüncü bir tarafa hizmet etmek 
için işçi istihdam ettiğini açıklamak-
tadır. Diğer taraftan ILO’nun 188 No’lu 
Tavsiye Kararında ise işçi haklarının 
korunması üzerine vurgular yapılmak-
tadır. 

Avrupa Birliği de özel istihdam büro-
larına dair 19 Kasım 2008 tarihinde 
bir Direktif kabul etmiştir. Bu belge-
nin AB’ye üye olan tüm ülkelerde 
uygulanması beklenmektedir. Avru-
pa Birliği, sosyal tarafların anlaşma-
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sına verdiği önemi vurgulamakta ve 

iş piyasası için bir “şart” olan esnek-

liğin güvenceli çalışmayla bütünleş-

mesi ve esneklikle güvenceli çalış-

ma arasında bir dengenin kurulması 

gerektiğini bu Direktifle bir kez daha 

vurgulamaktadır. Direktif bu büro-

ların yalnızca istihdam yaratmakla 

yetinmemesini, işçinin çalışma ve 

özel yaşamının bütünlüğünü dikka-

te almasını da tavsiye ederek çıta-

yı ne kadar aşağıda tuttuğunu açık 

etmektedir. Direktife göre özel istih-

dam bürosu, kullanıcı firmaya geçici 

bir süre işçi sağlayan kurumdur (Di-

rective, 2008).

SONUÇ

Kiralık işçi bürolarının emek 
pazarının hangi yarasına par-

mak bastığına, hangi derdine der-

Scott Lavery, Sheffield Siyasal 
İktisat Araştırma Enstitüsü 
(SPERI), 17 Ekim 2013

Son beş yılda İngiltere’de 

reel ücretler %6,3 oranında 

gerilemiştir. Bu İngiltere’nin 

iktisadi tarihinde görülen en 

yüksek dördüncü düşüştür. 

Ayrıca bu gidişat önümüzdeki 

yıllarda da devam edecek gibi 

görünmektedir.

Reel ücretlerdeki “niceliksel” 

düşüşün yanı sıra, İngiltere’nin 

krize cevabı “niteliksel” olarak 

emek piyasasının yeniden 

yapılandırılması olmuştur. 

Özellikle güvencesiz, yarı-

zamanlı (part-time), a-tipik 

ve standart olmayan çalışma 

biçimleri, 2008 resesyonundan 

[ekonomik daralmasından] bu 

yana hızla yaygınlaşmıştır. 

İngiltere’de güvencesiz 
istihdamın yükselişinin en 
belirgin göstergesi ise “sıfır 
saat” iş sözleşmelerinin, 
bir istihdam politikası 
olarak kullanılmasının 
yaygınlaşmasıdır. Bu 
sözleşmeyle bir çalışan bir şirket 
tarafından istihdam edilmiş gibi 
görünmekte, ancak çalışanlara 
çalışacakları minimum bir saat 
garanti edilmemektedir.

2005 yılı resmi istatistiklerine 
göre İngiltere’de 54 bin kişi 
bu iş sözleşmeleriyle istihdam 
edilmektedir. Bugün 1 
milyon kişi bu sözleşmelerle 
istihdam edilmekte ve bu sayı 
İngiltere’nin toplam işgücünün 
%3 veya 4’üne karşılık 
gelmektedir. (CIPD/Chartered 
Institute of Personnel and 
Development)

İNGİLTERE’DE GÜVENCESİZLİKTE YENİ BOYUT: 
SIFIR SAAT SÖZLEŞMELER
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man olduğuna dair hiçbir somut 
kanıt yoktur. Bu noktada ILO’nun 
tanımladığı, doğrudan, zaman 
sınırlaması olmayan, kadrolu, 
standart istihdam ilişkisi savu-
nulmalıdır. Bunun dışındaki tüm 
uygulamalar güvencesizliği pe-
kiştirmektedir. Güvencesiz çalış-
maya eşit muamele talep etmek, 
eşit haklar istemek anlamsızdır, 
zaten o zaman işin güvencesizliği 
kalmayacaktır (Rossman, 2013).

IUF yöneticisi Rossman’ın da dikkat 
çektiği gibi şirketlerin çalışanları ara-
sında “çekirdek personel ve diğer-
leri” ayrımı yapması işçilerin hak ve 
özgürlükleri için önemli bir tehdittir. 
Bu çekirdek giderek daralmakta ve 
işçileri bölmektedir. Taşeron çalış-
mada da önceleri yalnızca esas ol-
mayan işleri taşeronun yapacağı 
iddia edilmiş ancak taşeron çalışma 
her alana yayılmıştır, kiralık işçilik 
konusunda bu yayılma virüs hızın-
dadır (Rossman, 2013).

Dünya genelinde yaşanan dene-
yimler kiralık işçi uygulamasının 
nasıl bir bela olduğunu, nasıl hız-
la yayıldığını ve kazanılmış tüm 
hakları nasıl gasp ettiğini net şe-
kilde göstermektedir. 

Ülkemizde mevcut halde sendika-
laşmanın önündeki engeller ve yük-
sek kayıtdışılığın varlığını koruyan 
çalışma koşulları ortadayken üstüne 
hiçbir somut gerekçe dahi gösteril-
meden özel istihdam bürolarının ge-
tirilmesi, çalışma yaşamına ciddi bir 
darbe indirecektir.
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GİRİŞ

Meclisin açılmasıyla birlikte çalış-
ma yaşamını doğrudan etkile-
yecek yasal düzenlemeler, tas-

lak metinler ve açıklamalar gündemde 
yükselmeye başladı. Kadın istihdamına 
ilişkin düzenlemeleri içeren paket de “üç 
çocuk formülü hazır”, “üç çocuğa süper 
teşvik” başlıklarıyla manşetlere taşın-
dı. Basına yansıyan haberler aracılığıyla 
öğrenilebilen paketin en dikkat çekici 
yanını her cümlenin başındaki “müjde” 
vurgusu oluşturmaktadır. Öte yandan ka-
dınların hem çalışma hem de toplumsal 
yaşamdaki yerini derinden etkileyecek 
bu düzenlemenin tüm toplumsal kesim-
leri dışarıda bırakarak hazırlanmasının ve 
konuya ilişkin tüm gösterişli açıklamala-
rın AKP’nin bildik tarzı olduğu söylenebi-
lir. Kadın istihdam paketi bol makyajlı ve 
projeli, bol reklamlı ve satır aralarına giz-
lenmiş emek karşıtı düzenlemeleri içeren 
haliyle kadınları yanıltmayı hedefleyen 
bir propaganda eşliğinde anlatılmaktadır. 
Düzenleme basına yansıdığı haliyle dahi 
incelendiğinde AKP’nin emek piyasala-
rının yeniden düzenlenmesinde kadına 
biçtiği role yönelik çok net ve somut 
veriler sunmaktadır. Yazımızda da kadın 
istihdam paketini, AKP’nin kadını ailenin 

KADIN İSTİHDAM 
PAKETİ: 
KADIN EMEĞİNİN 
ESNEKLEŞMESİ

Kadınların her alanındaki rollerini “ikincillik” üzerinden 
betimleyen AKP, Kadın İstihdam Paketi hazırladı. Kadının 
konumunu yedek işgücü ve ev ekonomisinin “ek” geliri 

olarak meşrulaştıran bu düzenleme, bir bütün olarak 
çalışma yaşamının daha fazla örgütsüzleşmesine, 

ücretlerin daha da düşürülmesine, yoksulluğun ve gelir 
dağılımındaki adaletsizliğin derinleşmesine de yol açacaktır. 

BİLGE ÇOBAN
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sürekliliği için nesne konumu-
na indirgeyen muhafazakârlığı 
ile kapitalizmin kadın emeğine 
duyduğu gereksinimin kesişme-
si kapsamında değerlendirmeye 
çalışacağız. 

NEO-LİBERALİZMİN İŞGALİ 
ALTINDA KADIN EMEĞİ...

1970’li yıllarda kapita-
lizmin içine girdiği 

uzun kriz ile birlikte şekillenen 
yeni toplumsal ve ekonomik ör-
gütlenmede emek piyasalarında 
oluşan eğilim, “çekirdek” işçilerin 
sayısını azaltmak ve hızlı bir şe-
kilde işe alınabilen ve işler bozul-
duğunda yine aynı hızla ve mali-
yetsiz biçimde işten çıkarılabilen 
bir işgücüne yani “çevre” işgücü-
ne yaslanmak olmuştur (Harvey, 
2010). Böylelikle sermaye zaman 
ve mekân üzerindeki esnekliğini 
artırarak işgücü piyasalarını ye-
niden yapılandırmak dolayısıyla 
da işgücü maliyetlerini düşürerek 
rekabet üstünlüğü sağlamak is-
temiştir. 

Yasal ve kurumsal düzenlemeler 
aracılığıyla da şekillenen üretimin 
örgütlenmesinin yeni yapılanma-
sıyla kitlesel üretim parçalana-
rak daha küçük birimlere bölün-
müş, bu durum işlerin işyerinden 
uzaklaşmasına ve üretimin farklı 
bölgelere kaymasına olanak tanı-
mıştır. Öyle ki; bir iş sözleşmesine 
dayanarak yasalarla sınırlanmış 
belirli gün ve haftalık çalışma 
sürelerinde, günün belirli saat-
lerinde bir işverene ait işyerinde 
çalışan ve belirli sürelerde izin ve 
tatilini kullanan standart işçi tipi 
giderek azalmış; yarım gün ya da 
haftanın belirli günleri çalışan, ge-
çici olarak istihdam edilen, çağrı 
üzerine çalışmaya gelen dahası 
işyerine gelmeden kendi evinde 
çalışan işçi tipi ortaya çıkmıştır 
(Kocabaş, 2004). 

İşgücü piyasalarının “çevre işgü-
cüne” yaslanan bu yeni yapısı, 
kadın emeğini yarı zamanlı sö-
mürmeyi de kolaylaştırmış ve 
istihdam içerisindeki kadınların 
sayısı artmıştır. Dolayısıyla kadın 

1970’lerde 
kapitalizmin 
içine girdiği 
krizle birlikte 
şekillenen 
yeni toplum-
sal ve ekono-
mik yapıya 
dayanarak 
yapılan yasal 
ve kurumsal 
düzenleme-
lere göre 
yarım gün ya 
da haftanın 
belirli günleri 
çalışan, ge-
çici istihdam 
edilen, çağrı 
üzerine çalış-
maya gelen 
dahası işyeri-
ne gelmeden 
kendi evinde 
çalışan işçi 
tipi ortaya 
çıkmıştır. 
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emeğinin işgücü piyasasındaki 
konumu, özellikleri ve kullanım 
biçimi ucuz işgücü arayışında 
olan sermaye için önemli bir 
kaynak olmuştur. Zira yeniden 
yapılanmayla işverenlerin ta-
lep dalgalanmalarının yarattığı 
risklerden kaçınmak için üretim 
sürecini parçalayarak işleri taşe-
rona verdiği, fason üretim ile eve 
iş verme sistemini kullandığı, bu 
yolla geçici, mevsimlik, evde ça-
lışma, kısmî süreli çalışma gibi 
istikrarsız ve çoğu zaman kadın-
larla özdeşleştirilmiş güvencesiz 
çalışma biçimlerini yaygınlaştır-
dığı görülmektedir (Urhan; Etiler, 
2011). 

Günümüzde dünyanın farklı coğ-
rafyalarında esnek çalışma siste-
mi içerisinde düşük ve niteliksiz 
işlerde çalışan kadınların sayısı 

hızla artmaktadır. Dünya gene-
linde istihdamda yer alan kadın-
ların yarısından fazlası sosyal gü-
venlik mekanizmalarından uzak 
bir biçimde, yetersiz bir gelirle 
ve temel işçi haklarından yoksun 
olarak çalışmaktadır (Sosyal-İş, 
2010). 

“Sosyal devlet” uygulamalarının 
hala kurumsal bir nitelik taşıdığı 
AB ülkelerinde de “aile ve iş ya-
şamını uyumlaştırma politikaları” 
kapsamında kısmî süreli işlerin 
çoğunluğu kadınlarca gerçek-
leştirilmekte kadınların %32,6’sı 
erkeklerin ise %9,5’i kısmî süreli 
işlerde çalışmaktadır (Kurtulmuş, 
2013). Ne var ki enformel istih-
damın sınırlı olduğu “gelişmiş ül-
keler” dahi kadınların sosyal gü-
venlik düzenlemelerinin yetersiz, 
ücretlerin düşük olduğu kısmî sü-

Bugün AKP’nin 
neo-liberalizm 

eksenli 
oluşturduğu 

ekonomi 
politikasında 

emeğin 
esnekleşmesi 

özel bir yer 
tutmaktadır. 

Kadın istihdam 
paketi de 

özünde 
AKP’nin 
iktidara 

geldiğinden 
bu yana 

sürdürdüğü 
bu politikaların 

bir uzantısı 
olarak 

karşımıza 
çıkmaktadır. 
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reli işlerde yoğunlaşmalarını ön-
leyememektedir. Belirli tarz işler-
de ve mesleklerde yoğunlaşma 
ise kadınların ücretlerinin genel-
de erkeklerin ücretlerinden dü-
şük olması, işte ilerleme ve yük-
selme fırsatlarının sınırlılığı, işsiz 
kalma olasılıklarının yüksekliği 
gibi kadınların yüz yüze kaldıkları 
ayrımcılık türlerini daha da derin-
leştirmektedir (Toksöz, 2007). 

AKP MUHAFAZAKÂRLIĞI VE 
KADIN EMEĞİ

Türkiye’de de 1980 sonrası 
uygulanan yeniden yapılan-

dırma politikalarıyla birlikte işgü-
cü piyasaları genel olarak düşük 
ücretli, niteliksiz, örgütsüz ve 
parçalı bir özelliği olan yapıya dö-
nüşmüş; 2002 yılından günümü-
ze de bu yeni yapı içerisindeki 
değişimlerde AKP Hükümetinin 
politikaları belirleyici olmuştur. 
AKP iktidarıyla Türkiye’de, işgücü 
piyasalarında esneklik, özelleştir-
me ve devletin küçültülmesi gibi 
sermaye örgütlerince destekle-
nen dönüşümlerin hız kazandığı 
görülmektedir. 

Bugün AKP’nin neo-liberalizm ek-
senli oluşturduğu ekonomi poli-
tikasında emeğin esnekleşmesi 
özel bir yer tutmaktadır. Kadın is-
tihdam paketi de özünde AKP’nin 
iktidara geldiğinden bu yana sür-
dürdüğü bu politikaların bir uzan-
tısı olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Tam da bu noktada kadın eme-

ğinin esnekleşmesi ile AKP’nin 
kadının geleneksel rolüne vurgu 
yapan muhafazakârlığı kesişerek 
kadınların başta istihdam olmak 
üzere yaşamın tüm alanlarındaki 
yeri ve konumu yeniden şekil-
lenmektedir.

Kuşkusuz konunun bir diğer te-
mel öğesini AKP’nin kadını görün-
mez kılarken aileyi öne çıkaran 
kadın politikası oluşturmakta-
dır. Nitekim 2011 yılında Kadın-
dan ve Aileden Sorumlu Devlet 
Bakanlığı’nın adından “kadın” çı-
karıldı. Ardından bugün Kadın-Er-
kek Fırsat Eşitliği Komisyonu’nun 
“aile komisyonu”na dönüşmesi 
beklenmektedir. 

Kadınların nasıl giyineceklerinin, 
kaç çocuk doğuracaklarının, kür-
taj olup olamayacaklarının, nasıl 
doğum yapacaklarının tartışma-
ya açılmasını, kürtajı engelleme 
ve doğurganlığı özendirme gibi 
kadın bedeni üzerinden en temel 
bireysel özgürlüklere müdahale 
edilmesi izledi. Erken evliliği ve 
çok sayıda çocuk doğurmayı teş-
vik etmek, boşanmayı önlemeye 
yönelik girişimleri artırmak, aile-
nin yapılanmasında dini unsurla-
ra yapılan vurguları artırmak ise 
bu politikanın diğer yansımalarını 
oluşturmaktadır. 

Aile kurumunun sürekliliği için 
kadını nesneleştiren anlayışın 
bir başka boyutu da istihdam ve 
kadın ilişkisinde karşımıza çık-
maktadır. İşverenlerin kreş yü-
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kümlülüğünü “dışarıdan hizmet 
alınabileceği” şeklinde değiştiren 
düzenleme, daha bu yıl çıkarılan 
“Gebe veya Emziren Kadınların 
Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme 
Odaları ve Çocuk Bakım Yurtları-
na Dair Yönetmelik”in kadınların 
taleplerini dikkate almaksızın ve 
neredeyse hiçbir değişiklik ol-
madan yayınlanması ve kreşle-
re kamu bütçesinden harcama 
yapılmasının engellenmesi gibi 
düzenlemeler AKP’nin kadın poli-
tikasının istihdama yansıyan, ka-
dının istihdamla bağını zayıflatan 
ve ikincilleştiren yanını oluştur-
maktadır. 

ÜCRETLİ KADIN EMEĞİ 
ESNEKLEŞİRKEN...

Aynı yaklaşımın bir sonucu 
olarak söz konusu paketin 

hedefi, %2 dolayında olan do-

ğurganlık oranını %3’e çıkarmak 
ve bunun içinde özellikle çalışan 
kadınların çocuk yapmasını teş-
vik edecek çeşitli düzenlemeler 
gerçekleştirmek olarak sunul-
maktadır. 

Aslında kadın istihdamını ve 
çocuk sayısını arttırmaya 

yönelik hükümet politikası, ça-
lışma yaşamının esnekleştiril-
mesi kapsamında “iş ve aile ya-
şamını uyumlaştırma” argümanı 
üzerinden uzun zamandır vur-
gulanmaktaydı. Ulusal İstihdam 
Stratejisi’nde çalışma yaşamının 
“katılıklardan arındırılarak” es-
nekleştirilmesi yer almış, bunun 
da öncelikle kadın işçiler ve genç 
işçiler aracılığıyla olacağı ilan edil-
miştir (Ulusal İstihdam Stratejisi, 
2011). 2013 yılı hükümet prog-
ramında da kadınlar için “belirli 
süreli istihdam” ve “kısmî süreli 
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çalışma” öngörülmüştür (2013 yılı 
Hükümet Programı). 

Dolayısıyla neo-liberal politika-
larla şekillenen işgücü piyasası-
nın gerek duyduğu kısmî süreli 
çalışan ve daha düşük ücret alan 
kadın emeği istihdamının artı-
rılması talebinin hükümetin de 
temel hedefleri arasında olduğu 
görülmektedir. 

Kadın istihdam paketiyle doğum 
izninin 16 haftadan 18 haftaya 
çıkarılması düşünülmektedir. 
Yalnızca 2 hafta uzatılacak olan 
iznin doğum öncesi ve sonrası 
kullanımı çalışan kadının seçimi-
ne bırakılacaktır. Çocuk teşviki 
vurgusuyla şekillenen paketteki 
temel değişiklikler de esasında 
bundan sonra başlamaktadır. 

Çünkü kadınlara doğum ile birlik-
te zamansal ve mekânsal esnek 
çalışma modeli uygulanacak. Yani 
kadınlar üç doğuma kadar ya iş-
yerinde ya da evlerinde kısmî sü-
reli çalışmaya başlayacaklar. Buna 
göre kamuda çalışan kadınlar her 
bir doğum için 69 ay, yani nere-
deyse 6 yıl günde 4 saat çalışa-
caklar. Bu uygulama aşamalı ola-
rak özel sektöre de yansıtılacak. 
Özel sektörde çalışan kadınlar için 
ilk aşamada öngörülen ilk doğum-
da 2 ay, ikinci doğumda 4 ay ve 
üçüncü doğumda 6 ay kısmî süreli 
istihdam olacak. Böylece özel sek-
törde çalışan ve üç çocuk yapan 
bir kadın toplamda bir yıl kısmî 
süreli olarak çalışacak. 

YÜKÜ KADINA 
KÂRI SERMAYEYE...

Paketin en dikkat çekici nokta-
larından birini de kısmî süreli 

çalışacak olan kadınların ücreti-
nin tam zamanlı olarak ödenme-
si oluşturmaktadır. Taslağa göre 
işverenler, kısmî süreli çalıştır-
dıkları kadınların ücretini yalnız-
ca çalıştırdıkları saat üzerinden 
ödeyeceklerdir. Ücretin geri kala-
nı işsizlik sigortası fonundan kar-
şılanacaktır. Bu haliyle istihdam 
paketi kadın emeğini esnek ve 
maliyetsiz bir şekilde işverenlerin 
hizmetine sunmaktadır. 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı 
Fatma Şahin’in her fırsatta, “10 
yıldan beri özel sektörün önün-
deki engelleri kaldıracak ve 
omuzlarındaki yükü azaltacak” 
icraatlar gerçekleştirdikleriyle 
övünmesi ve işverenlere hita-
ben, “Paket açıklandığında bize 
teşekkür edeceksiniz…” açıkla-
maları da kadın istihdamına iliş-
kin adımların temelde sermayeyi 
gözettiğini göstermektedir. Zira 
kısmî süreli, güvencesiz ve dü-
şük ücretli işler ile kadınların is-
tihdamda yer almasını sağlamak, 
sermayenin gereksinim duyduğu 
ucuz işgücüne yaslanarak mali-
yetleri düşürme arayışına denk 
gelmektedir. 

Bu yönüyle istihdam içerisinde 
azınlığı oluşturan sosyal güvenlik 
mekanizmaları kapsamında olan 
kadınlarla büyük çoğunluğu ka-
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yıt dışı ve güvencesiz işlerde ça-
lışan kadınlar ve istihdama yeni 
katılacak kadınların daha fazla 
güvencesizlik, düşük gelir ve ör-
gütsüzlükle karşı karşıya geleceği 
söylenebilir. 

Sözü edilen düzenlemeler ara-
cığıyla kadınların ücretli emeği 
esnekleştirilirken bir yandan da 
kadın istihdamı sayısal verilerle 
de olsa yükselecektir. Dolayısıyla 
kadın emeğinin istihdamda gü-
vencesiz ve esnek biçimde yer 
almasıyla birlikte hem istihdam 
artışı sağlanmış olacak, hem de 
sermayenin daha kolay işten çı-
karılabilen, düşük maliyetli çalış-
tırılabilen esnek işgücü gereksini-
mi karşılanmış olacaktır. 

Dahası “ikincil istihdam” içerisin-
de yer alan kadınlar, istihdam 
verilerini yükseltirken Türkiye’de 
doğurganlık oranı da artmış ola-
caktır. Bu anlamda sermayenin 
her daim gereksinim duyduğu 
genç, ucuz ve yedek işgücü or-
dusunu yaratma görevinin de 
kadınlar üzerinden, kadınları çok 
sayıda doğuma teşvik edecek bi-
çimde oluşturulduğu görülmek-
tedir. 

MODERN KÖLE 
PAZARLARINDA KADIN 
EMEĞİ...

Yeni  düzenleme özel istih-
dam bürolarını kadın istihda-

mının belirleyeni haline getirerek 
doğum iznine ayrılan kadın işçi 

yerine geçici işçi istihdam edile-
bileceğini öngörmektedir. Özel 
istihdam bürolarına geçici iş iliş-
kisi kurma yetkisinin verilmesiyle 
birlikte bu bürolar, işçileri kendi 
bünyesine alıp işletmelere kiraya 
verebilecekler. 

Gerçekte kadın emeğini işve-
renlerin gerek gördükleri gün ve 
saatler içinde kiraya verebilecek 
olması bu büroların temel iş-
levlerinden birini oluşturacaktır. 
Böylece kadınların da haftanın 
farklı günlerinde, farklı işyerle-
rinde, birbirinden farklı saatler ve 
ücretlerde çalışma durumu yay-
gınlaşacaktır. 

Ayrıca, doğum iznine ayrılıp kısmî 
süreli çalışacak olan kadınlar için 
yarı zamanlı fakat yoğunlaştırıl-
mış çalışma saatleri, süt izni/em-
zirme izni gibi temel hakların yok 
oluşu, işyerlerinde karşı karşıya 
kaldıkları eşitsiz ve ayrımcı uy-
gulamaların artması anlamına da 
gelecektir. 

Kiralık kadın işçiler için ise dü-
zenli çalışma saatleri, işyeri ser-
visi, kreş, emzirme odaları, sosyal 
haklar, yıllık izin, tam zaman-
lı sigorta primi ve örgütlenme 
hakkı gibi birçok temel çalışma 
hakkı ortadan kalkmış olacaktır. 
Bu durumda kadınlar esnek ça-
lışma sistemi içerisinde var olan 
kolektif haklarını da yitirerek is-
tihdamda yer alacaklardır. Dahası 
kısmî süreli çalışmanın kaç saate 
denk geldiğinin belirsiz olduğu-
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nun ve bunun hak kayıplarına 
sebep olacağının, kadınların işte 
ilerleme ve terfilerini olumsuz 
etkileyeceğinin, ücret ve sosyal 
güvenlik kayıplarına yol açaca-
ğının, sigorta primlerinin düşük 
düzeyde kalmasından kaynaklı 
emekli olabilmelerinin zorlaşa-
cağının, kadınların emekli ola-
bilmeleri halinde ise emeklilik 
gelirinin tam zamanlı çalışanlara 
göre daha düşük olacağının altını 
çizmek gerekir. 

BİR ÜRETİM MEKÂNI OLARAK 
“AİLE”...

Bununla birlikte düzenleme 
sonucunda kadınların düzen-

siz işler aracılığıyla evden istih-
dama katılımı da artacaktır. Yani 

kadınlar ev içi hizmetler, çocuk 
ve yaşlı bakımı gibi “aslî” görev-
lerini sürdürürken çoğunlukla 
evden esnek çalışma sistemleri 
içerisinde yer alacaklardır. 

Tam da AKP’nin tahayyülüne 
göre kadın, aileyle var olurken 
üretime katılımı da evden ola-
caktır. Açık ki parça başı iş yapan, 
çağrı üzerine çalışan, eve iş alan 
kadınlar arttıkça her ev, her aile 
sermaye için hizmet sunan sos-
yal güvenlik ağlarının çok uza-
ğında derme çatma atölyelere 
dönüşecektir. 

Dahası aldığı siparişi yetiştirme 
ve yeterli kazanç çabasıyla ço-
cuklar da bu üretimin parçası 
olacak ve aile bir üretim mekânı 
haline gelecektir. Böylesi bir üre-
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timin sermaye açısından maliyet-
lerin düşmesi anlamına geldiğini 
bir kez daha vurgulamak gerek-
mektedir. Zira evlerin işyerine 
dönüşmesi işverenler açısından 
işyerinin elektrik/su giderinin ol-
maması, işçilere sunulması gere-
ken servis, sigorta, yemek, tatil, 
mesai, kreş gibi temel hizmet-
lerden azade olunması anlamına 
gelmektedir. 

Kadınlar açısından ise evden ça-
lışma; düzensiz gelir, düzensiz ça-
lışma saatleri, ne kadar süreceği 
belli olmayan iş devamlılığı, iş gü-
venliği ve sağlığı için gerekli ted-
birlerden yoksun olma, bir daha 
iş bulamayacağı kaygısıyla işve-
renlerden hak talep edememe, 
örgütsüzlüğün, kayıt dışı çalışma-
nın ve çocuk işçiliğinin artması 
anlamına gelmektedir.  

SONUÇ OLARAK... 

İşgücü piyasalarında kadının 
konumunu yedek iş gücü ve ev 

ekonomisinin “ek” geliri olarak 
meşrulaştıran bu düzenleme,  
kadının asli görevini de çocuk 
bakımı üzerinden yeniden yasa-
lar aracılığıyla tanımlamaktadır. 
Bu anlamda, kadınların toplum 
içindeki ikincil konumları “anne-
lik” rolü üzerinden yeniden ku-
rulurken ücretli kadın emeğinin 
daha fazla esnekleşmesi isten-
mektedir. 

Kadını eşe/kocaya/babaya ve ai-
leye daha fazla bağımlı hale ge-

tirecek “ikincil istihdamı” artıran 
çalışma sistemleri ise ev içerisin-
deki erkek egemen baskıyı ve 
onun bir uzantısı olarak kadına 
yönelik şiddeti de artıracaktır. 
Çünkü kendisinin ve çocuklarının 
geleceğinden kaygı duymayan, 
yarın ne olacağım endişesi ya-
şamayan, babasının ya da eşinin 
“eline bakmayan” kadınların var-
lığı öncelikle güvenceli istihdam 
biçimlerinde yer almalarıyla ola-
naklıdır. 

Dolayısıyla kadın istihdam pake-
tinin hareket noktasının, AKP’nin 
kadını yalnızca ev içi rolleriyle 
tarif eden muhafazakârlığı ile 
kapitalizmin kadın emeğinin es-
nekleştirilmesine duyduğu ge-
reksinimin örtüşmesi olduğu 
söylenebilir. Esasen bu sebeple 
kadın emeğinin esnekleştirilmesi 
politikaları muhafazakâr değerle-
rin propagandası eşliğinde sürdü-
rülmektedir. 

Kadınların yaşamın her alanında-
ki rollerini “ikincillik” üzerinden 
betimleyen bu istihdam paketi 
ayrıca bir bütün olarak çalışma 
yaşamının daha fazla örgütsüz-
leşmesine, ücretlerin daha da 
düşürülmesine, yoksulluğun ve 
gelir dağılımındaki adaletsizliğin 
derinleşmesine de yol açacaktır. 
Kadınların güvenceli bir şekilde 
istihdama katılımının sağlanması, 
doğum izinlerinin kadınların istih-
dama yeniden katılımını sağlaya-
cak şekilde sosyal hak ve yaygın 
ve ücretsiz hizmetlerle tamam-
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lanması, doğum izninin babalık 
ve ebeveyn izinleriyle tamamla-
narak çocuk bakımının toplumsal 
bir sorumluluk haline getirilmesi, 
var olan çalışma koşullarını köle 
ticareti haline dönüştürecek olan 
özel istihdam büroları karşısında 
durulması, güvenceli ve sendikalı 
bir iş talebi bugün tüm emek ör-
gütlerinin birincil talebi olmalıdır. 
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Son dönemde Türkiye’de çalışma 
yaşamını ilgilendiren konular ara-
sında kıdem tazminatı öne çıkmış 

bulunuyor. Bir süredir gerek taraflar ara-
sında gerçekleşen toplantılarda gerekse 
yazılı ve görsel basında kıdem tazminatı 
sürekli olarak gündemde bulunuyor. Tar-
tışmaların daha çok mevcut kıdem taz-
minatı sisteminin aksaklıkları üzerinde 
yoğunlaştığı ve kıdem tazminatı fonu uy-
gulamasıyla daha dengeli ve uygulanabi-
lir bir sistemin ortaya çıkacağı varsayı-
mıyla yürütüldüğü gözleniyor. Bu yazıda 
kıdem tazminatı üzerinden sürdürülen 
tartışmaların gerçek durumu ne ölçüde 
yansıttığı değerlendirilecektir.

KIDEM TAZMİNATININ TARİHSEL 
SÜRECİ

Kıdem tazminatı yüzyılı aşkın bir sü-
redir uygulamada bulunan çok eski 

bir ödeme türüdür.(1) Ancak asıl olarak 
1930’lu yıllardan sonra yerleşik ve yay-
gın bir uygulama durumuna gelmiştir.  
Almanya’da 1927 yılında 12 milyon işçinin 
kıdem tazminatı hakkının tanındığı toplu 
iş sözleşmeleri kapsamında bulunduğu 
bilinmektedir. 1932 yılında Uluslararası 
Çalışma Örgütü (UÇÖ) Yönetim Kurulu ta-
rafından işçilere kıdem tazminatı öden-
mesi yönünde bir rapor hazırlanmıştır. 
1940 yılına gelindiğinde 40’a yakın ülkede 
ihbar öneli ve kıdem tazminatı hakkını 

KIDEM 
TAZMİNATI 
TARTIŞMALARI 
ÜZERİNE

Kıdem tazminatı uygulaması öncelikle yasal düzenleme 
yoluyla çalışma yaşamına girmemiştir. Uygulamada fiili 

olarak başlatılan ve toplu sözleşmelerle yaygınlaşan kıdem 
tazminatı sonradan yasal düzenleme konusu olmuştur. 

ÜZEYİR ATAMAN
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tanıyan yasalar çıkarıldığı gözlen-
miştir. Refah devleti uygulama-
larının ortaya çıkması ise kıdem 
tazminatının daha fazla yaygınlık 
kazanmasına yol açmıştır. Kıdem 
tazminatına ilişkin önemli bir 
özellik, genel olarak iş yasalarına 
özgü gelişmenin kıdem tazminatı 
konusunda da geçerli oluşudur. 

Başka bir deyişle; kıdem tazminatı 
uygulaması öncelikle yasal düzen-
leme yoluyla çalışma yaşamına 
girmemiştir. Uygulamada fiili ola-
rak başlatılan ve toplu sözleşme-
lerle yaygınlaşan kıdem tazminatı 
sonradan yasal düzenleme konu-
su olmuştur. Bu nedenle birçok 
ülkede kıdem tazminatını düzen-
leyen yasalar çıkarılmış olmakla 
birlikte bazı ülkelerde de yaygın 
toplu sözleşmeler yoluyla kıdem 
tazminatı uygulanmaktadır. 

Kıdem tazminatının niteliği ko-
nusu sürekli tartışılmıştır. Bu 

ödemenin iş güvencesi ve işsizlik 

sigortası karşılığı olduğunu öne 

süren görüşler bulunduğu gibi kı-

dem tazminatının ödemesi ileri-

ye bırakılmış ücret olduğu, işçinin 

işe bağlılığının ödülü niteliğinde 

bulunduğu, ikramiye niteliği taşı-

dığı ya da kendine özgü bir taz-

minat olduğu yönünde görüşler 

de ileri sürülmüştür. 

İşveren kesiminin genel yaklaşımı 

kıdem tazminatını iş güvencesi 

ve işsizlik sigortasıyla ilişkilendir-

mek yönündedir. Bu çerçevede 

Türkiye İşveren Sendikaları Kon-

federasyonu (TİSK) kıdem tazmi-

natını değerlendirirken “Türkiye 
zaman içerisinde işsizlik sigor-
tası sistemini benimsemiş, iş 
güvencesini kabul etmiş ama 
bunlara ilaveten mevcut kıdem 
tazminatının işletmeler üzerin-
de oluşturduğu ağır yükü ha-
fifletecek düzenlemeyi bugüne 

Kıdem 
tazminatı 
çeşitli ödeme 
türleriyle 
ilişkisi öne 
çıkarılarak 
başka 
herhangi bir 
ödemenin 
yerine 
geçirilemez.

DiSK-AR SAYI 2 son.indd   95 07/02/14   12:16



96

kadar gerçekleştirememiştir.”(2)  

ifadelerine yer vermektedir. 

Aynı yaklaşıma 4857 sayılı İş 
Yasası’nın gerekçesinde de yer 
verilmiş ve buna bağlı olarak 
kıdem tazminatı yasanın geçi-
ci maddeleri arasına alınmıştır. 
Yasanın gerekçesinde “İşsizlik si-
gortasının işlevini de ülkemizde 
kıdem tazminatının üstlenece-
ği düşünülmüştür. Hatta kıdem 
tazminatının ağırlaştırılmasının 
iş güvencesi alanında bile etkili 
olacağı ileri sürülmüştür. (…) Ül-
kemizde kıdem tazminatının iş 
yasalarıyla geliştirilmesi sonuçta 
işsizlik sigortasının en az yarım 
yüzyıl, iş güvencesinin ise çeyrek 
yüzyıl Türk mevzuatına girmesini 
geciktiren nedenler arasında bu-
lunmaktadır.”(3) denilmektedir. 

Siyasal iktidar ile işveren örgütle-
rinin kıdem tazminatı konusun-
da birbiriyle örtüşen yaklaşımlar 
içine girerek kıdem tazminatını 

süreç içinde ortadan kaldıracak 
adımlar atmaya yöneldiği anlaşıl-
maktadır. 

Oysa kıdem tazminatı çalışma 
yaşamına ilişkin tüm kavramlar 
gibi diğerlerini etkileyen ancak 
başlı başına ayrı olarak ele alın-
ması gereken bir nitelik taşımak-
tadır. Başka bir deyişle; kıdem 
tazminatı ücret geliriyle de, işsiz-
lik sigortasıyla da, iş güvencesiy-
le de, emeklilik ikramiyesiyle de 
ilişkilidir; ancak hiçbirisiyle aynı 
şey değildir. İşçiler ve sendikalar 
kıdem tazminatını sınıfsal mü-
cadele içinde bir hak olarak elde 
ettikten sonra yasal düzenleme 
konusu olmuş ve niteliği tartışıl-
maya başlanmıştır. İşçiler kıdem 
tazminatını diğer tüm haklar gibi 
kendilerine güvence oluşturacak 
ve yaşam düzeylerini korumala-
rını sağlayacak bir hak olarak öne 
sürmüşlerdir. Bu nedenle, kıdem 
tazminatı çeşitli ödeme türleriyle 
ilişkisi öne çıkarılarak başka her-
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hangi bir ödemenin yerine geçi-
rilemez. 

Kıdem tazminatını “İşçinin işye-
rinde çalışması karşılığında, çalı-
şırken hak kazandığı ve işyerin-
den ayrılırken aldığı kendine özgü 
bir ücret” olarak tanımlamak ye-
rinde olacaktır. 

Bugün, kıdem tazminatı deği-
şik oran ve biçimler almakla 
birlikte ücretli emeğin belirli 
bir ağırlık taşıdığı tüm ülkeler-
de uygulanan en yaygın ödeme 
türlerinden birisidir. Elbette bu 
ödeme, ödendiği ülkenin ko-
şullarına, sosyal koruma sis-
temlerine, toplu sözleşme dü-
zenine ve geleneklerine bağlı 
olarak şekillenmektedir. Gü-
nümüzde İspanya’dan Çin Halk 
Cumhuriyeti’ne,  Almanya’dan 
Brezilya’ya dünya ülkelerinin 
çok büyük çoğunluğunda kı-
dem tazminatı uygulaması söz 
konusudur. 

Kıdem tazminatının bazı ülkeler-
de yasal düzenleme konusu ol-
madığı öne sürülerek yaygın bir 
nitelik taşımadığı savunulmak-
tadır. Oysa birçok ülkede genel 
ve kapsayıcı toplu sözleşmelerin 
düzenleme konularından birisi 
de kıdem tazminatıdır. Tüm çalı-
şanları kapsayan toplu sözleşme 
düzenleri birçok ülkede yasal hü-
kümlerin yerini alarak uygulan-
maktadır. Bu anlamda, yaygın 
toplu sözleşme sistemlerinin söz 
konusu olduğu ülkelerde kıdem 

tazminatının yasal düzenleme 
konusu yapılmaması, kıdem taz-
minatının bulunmadığı anlamına 
kesinlikle gelmemektedir. 

Türkiye’de kıdem tazminatı 
ilk kez 1936 yılında çıkarılan İş 
Yasası’nda gündeme gelmiştir. 
Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk iş 
yasası olan 3008 sayılı yasa 13. 
Maddesi’nde, kıdem tazmina-
tını; “Bilumum işçiler hakkında-
ki fesihlerde, beş seneden fazla 
olan her bir tam iş senesi için 
ayrıca on beş günlük ücret tuta-
rında tazminat dahi verilir.” şek-
linde düzenlemiştir. Görüldüğü 
gibi Türkiye’de kıdem tazminatı, 
başlangıçta, beş yıllık kıdemini 
dolduran işçilerin hak kazandı-
ğı ve her tam iş yılı için on beş 
günlük tutarında ödenen bir öde-
me olarak uygulamaya girmiştir. 
Çalışanlar için yaşam düzeylerini 
iyileştirmek açısından yetersizliği 
ortada olan bu düzenleme, doğal 
olarak, süreç içinde işçilerin ve 
sendikaların sürdürdükleri müca-
dele ile iyileştirilmiştir. Ayrıntılar 
bir yana bırakılırsa iyileşmenin 
ana dönüm noktaları şöyle sıra-
lanabilir: 1950 yılında beş yıllık 
hak kazanma süresi üç yıla in-
miştir; 1952 yılında çıkarılan 5868 
sayılı yasayla emekliye ayrılanlar 
için kıdem tazminatı hakkı getiril-
miştir;  1967 yılında çıkarılan 931 
sayılı iş yasası ile işçinin ölümü 
halinde yasal mirasçılarına kıdem 
tazminatı ödenmesi düzenlen-
miştir; 1975 yılında çıkarılan 1927 
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sayılı yasayla kıdem tazminatına 
hak kazanmak için zorunlu çalış-
ma süresi bir yıla indirilmiş, ayrı-
ca her yıl için 30 günlük ödeme 
yapılması öngörülmüştür. 

Türkiye’deki tarihsel gelişme sü-
recinden de açıkça görüleceği 
gibi, kıdem tazminatı çalışanların 
en temel haklarından birisi ola-
rak aşama aşama geliştirilmiştir. 
Kıdem tazminatının söz konu-
su gelişme sürecinin önemli bir 
toplumsal mücadeleyi içerdiğine 
kuşku yoktur. 

KIDEM TAZMİNATININ 
BUGÜN İÇİN ÖNEMİ

Bugün gelinen aşamada kı-
dem tazminatının tarihsel 

gelişimine aykırı bir biçimde yo-
rumlanarak ortadan kaldırılma-
ya çalışıldığı görülmektedir. Kı-
dem tazminatına karşı çıkışların 
başlıca iki yönde gerekçelendiril-
meye çalışıldığı gözlenmektedir. 
Yukarıda belirtildiği gibi kıdem 
tazminatı işsizlik sigortası ve iş 
güvencesiyle ilişkilendirilmekte-
dir. Türkiye’de iş güvencesinin 
ve işsizlik sigortasının yerleşmiş 
bulunduğu belirtilerek, ‘artık kı-
dem tazminatına gerek kalma-
dığı’ yönünde bir eğilim yansıtıl-
maktadır. Bir başka gerekçe ise, 
istihdam üzerindeki ağır bir yük 
olarak görülen kıdem tazminatı-
nın, ‘esnek çalışma biçimlerinin 
yaygınlaştırılması ve işletme-
lerin rekabet gücünün arttırıl-

ması amacıyla yeniden düzen-
lenmesi’ şeklindedir. Böylece 
bir yandan ekonomik büyüme 
sağlanırken öte yandan işsizliğin 
azaltılmasını önleyen nedenlerin 
ortadan kaldırılmış olacağı öne 
sürülmektedir. 

Anlaşılacağı gibi, bir yük olarak 
olağanüstü arttığı ve ekonomi-
nin iş yaratmasına engel olduğu 
gerekçesiyle kıdem tazminatını 
azaltarak süreç içinde yok ede-
cek yeni sistemler öngörülmek-
tedir. 

Öncelikle belirtilmesi gereken, 
kıdem tazminatı ile iş güvencesi 
ve işsizlik sigortası arasında birini 
diğerinin yerine geçirerek kurulan 
ilişkinin bir anlam taşımamasıdır. 
Bu durum en açık biçimde iş gü-
vencesi ve kıdem tazminatı iliş-
kisinde kendisini göstermektedir. 
Çünkü, kıdem tazminatı, iş güven-
cesinin bittiği yerde başlamakta-
dır ve bu nedenle hiçbir şekilde 
biri diğerinin yok edilmesi için 
gerekçe olamaz. Elbette kıdem 
tazminatı uygulaması bazı du-
rumlarda iş güvencesini güçlendi-
ren bir nitelik taşıyacaktır. Ancak 
bu bağlantı, ‘iş güvencesi sistemi 
getirildiği için kıdem tazminatının 
ortadan kaldırılması gerektiği’ yö-
nündeki yaklaşımlara hiçbir şekil-
de geçerlilik kazandıramaz. 

Öte yandan kıdem tazminatını 
tek başına ele alarak tartışmak 
da yeni öngörülen istihdam iliş-
kileri göz önüne alındığında an-
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lamlı bir yaklaşım olmayacaktır. 
Çünkü siyasal iktidar tarafından 
hazırlanan Ulusal İstihdam Stra-
teji Belgesi’nde ve sonrasında 
yayınlanan çeşitli rapor ve prog-
ramlarda kıdem tazminatı hiçbir 
şekilde tek başına değerlendi-
rilmemektedir. Yeni oluşturul-
maya çalışılan çalışma ilişkileri 
düzeninin bir parçası olarak ve 
başka düzenlemelerle birlik-
te kıdem tazminatı söz konusu 
edilmektedir.

Ulusal İstihdam Strateji Belgesi’nde 
konuya ilişkin değerlendirmeler 
şu şekildedir: “İş gücü piyasasının 
katılıkları ve ücret dışı iş gücü ma-
liyetlerinin yüksekliği, ekonomik 
büyümenin istihdam yaratması 
önündeki engellerden birisidir.” 
“İstihdam yaratan bir büyüme için 
işverenlerin ve çalışanların rolle-
rinin yeniden tanımlanmasına ve 
esnek çalışma modellerinin aktif 
olarak hayata geçirilmesine zemin 
oluşturacak yasal düzenlemele-
re ihtiyaç duyulmaktadır.” “İşin 

korunmasını ve aynı işte kala-
bilme güvencesini ifade eden 
‘iş güvencesi’ yerine, istihdamın 
korunmasını ve tek bir işverene 
bağlı olmadan çalışmanın sürdü-
rülmesini ifade eden ‘istihdam 
güvencesi’ önem kazanmıştır.”(4)

Bu ifadeler, kıdem tazminatının 
fona devredilmesi de içinde ol-
mak üzere esnek çalışma, özel is-
tihdam bürolarına geçici iş ilişkisi 
kurma yetkisi verme ve asıl işte 
taşeron işçisi çalıştırmayı sağla-
ma gibi yeni temellere dayalı bir 
istihdam yapısının öngörüldüğü-
nü açıkça ortaya koymaktadır. 

Ulusal İstihdam Strateji Belgesi 
sorunu,  esneklik çerçevesinde 
ele almakta ve kıdem tazminatı-
nı, ucuz, güvencesiz ve oynak iş-
gücüne dayalı istihdam politika-
larının temel koşullarından birisi 
olarak değerlendirmektedir. Bu 
yaklaşımda iş güvencesinin yok 
edilmesi, özel istihdam büroları-
nın yaygınlaştırılması ve geçici iş 
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ilişkisi kurabilmesi, bölgesel as-
gari ücret ve kıdem tazminatının 
kaldırılması bir bütünün ayrılmaz 
parçalarını oluşturuyor. Dolayı-
sıyla ulusal istihdam strateji bel-
gesinde “1980’li yıllarda sermaye 
çevrelerince yaygınlaştırılan ilkel 
bir liberal yaklaşım, tüm dünya 
terk etmeye yönelmişken ülke-
mizde uygulanmaya çalışılmak-
tadır.”(5) ifadesinde ele alındığı 
gibi kıdem tazminatının bağlam-
dan koparılarak tek başına tartı-
şılması sorunun gerçek boyutları-
nı gözden kaçırmaktan başka bir 
sonuç doğurmayacaktır.

KIDEM TAZMİNATI 
YALNIZCA KIDEM 
TAZMİNATI DEĞİLDİR

Kıdem tazminatının ‘yalnızca 
kıdem tazminatı olmadığı’ 

8 Ekim 2013 tarihli resmi gaze-
tede yayınlanan “Orta Vadeli 
Program”da yer alan ifadelere de 
yansımış bulunmaktadır. “Orta 

Vadeli Programda” istihdam poli-
tikaları başlığı ile çalışma yaşamı-
na ilişkin hedefler ve gerçekleş-
tirilecek uygulamalar aşağıdaki 
şekilde yer almaktadır:

“… işgücüne katılım, işsizlik, kayıt 
dışı istihdam, işgücünün eğitim 
seviyesi ve verimliliği gibi alan-

larda daha fazla ilerleme kayde-
dilmesi ihtiyacı işgücü piyasasın-

daki katılıklar, kıdem tazminatı 
ve alt işverenlik gibi yapısal 

sorunlar önemini korumaktadır. 
Bu kapsamda daha rekabetçi bir 
işgücü piyasasının oluşturulması 

temel amaçtır.” (6) 

l Özel istihdam büroları yaygın-
laştırılacak ve faaliyet alanları 
geçici iş ilişkisini de kapsayacak 
şekilde geliştirilecektir. 

l Alt işveren uygulaması işçi 
haklarını ve ekonominin rekabet 
gücünü dikkate alacak şekilde 
gözden geçirilecektir.

l Sosyal taraflarla diyalog içeri-
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sinde tüm işçilerin faydalanacağı 
ve bireysel hesaba dayanan bir 
kıdem tazminat sistemi geliştiri-
lecektir.(7) 

Bu değerlendirmelerle açıkça ve 
bir kez daha, kıdem tazminatının 
yeni bir istihdam yapılanmasının 
oluşturulması için gerekli görülen 
düzenlemelerden birisi olarak 
gündeme geldiği tüm çıplaklığı 
ile gözler önüne serilmektedir.

2 Kasım 2013 tarihli resmi gaze-
te de yayınlanan 2014 Yılı Prog-
ramında ise konu çok daha açık, 
anlaşılır ve deyim yerindeyse 
‘üzerindeki bütün örtüler kaldırıl-
mış şekilde’ dile getirilmektedir. 
2014 yılı programında çalışma 
yaşamına ilişkin olarak belirle-
nen temel gereklilikler şöyle ifa-
de edilmiştir:

“İş gücü piyasasında etkinliğin 
arttırılması amacıyla güvenceli 

esnek çalışma, kıdem tazminatı, 
alt işverenlik özel istihdam bü-
roları aracılığıyla geçici iş ilişkisi 
kurulması, aktif ve pasif işgücü 

programları gibi alanlarda sosyal 
diyalog mekanizmaları güçlen-
dirilerek ilerleme kaydedilmesi 
ihtiyacı devam etmektedir.” (8)

Belirlenen temel sorunların gi-
derilmesi için atılması gereken 
adımlar da programda tek tek 
sayılmıştır. Alınması gereken ön-
lemler aşağıdaki şekilde vurgu-
lanmaktadır.(9)

l Tedbir 116. İşgücü piyasasına 

girişlerin kolaylaştırılması ama-
cıyla kadınlar için esnek çalışma 
biçimleri yaygınlaştırılacaktır.

l Tedbir 112. Sosyal tarafların 
katılımıyla işçilerin kazanılmış 
haklarını korumak suretiyle istih-
dam üzerindeki mali yükleri azal-
tacak, rekabet gücünü arttıracak 
sürdürülebilir bir kıdem tazmina-
tı fonu oluşturulacaktır. 

l Tedbir 123.  Asıl işveren-alt iş-
veren ilişkisinde işveren ve işçi 
kesimlerinin yaşadığı sorunların 
çözümüne ve işçilerin uğramış 
oldukları sosyal ve ekonomik 
hak kayıplarının giderilmesine 
yönelik ilgili mevzuatta değişiklik 
yapılacak ve bu alandaki dene-
timler etkinleştirilecektir.

l Tedbir 124.  Özel istihdam bü-
roları aracılığıyla geçici iş ilişkisi 
kurulabilmesi için gerekli mevzu-
at değişikliği yapılacaktır.

Kolayca görüleceği gibi, bu poli-
tikalarda emeğin hak ve çıkarla-
rına öncelik veren hiç bir yakla-
şım söz konusu değildir. 

Tersine, çalışanların var olan 
hakları ve güvenceleri, yerleşti-
rilmesi öngörülen güvencesiz ve 
daha ucuz çalışma ilişkileri dü-
zeni için adeta kurban edilmek-
tedir. Kıdem tazminatı da yeni 
istihdam düzeni için engelleyici 
bir öğe olarak görülmekte ve 
ortadan kaldırılmaya çalışılmak-
tadır.

ÇALIŞMA KOŞULLARI 
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ESNEK Mİ KATI MI?

Türkiye, sosyal korumalar, 
emekçilerin gelir düzeyi ve 

emek gelirlerinin güvencesi açı-

sından gerçekten de, ekonomik 

gelişmeyi engelleyecek düzey-

de ağır yüklerin ve katılıkların 

bulunduğu bir ülke durumunda 

mıdır? Var olan nesnel gerçeklik 

ortaya böyle bir yorumu destek-

leyici sonuçlar çıkarmamaktadır.

Türkiye’de sendikalaşma düzeyi 

olağanüstü düşüktür. Çalışanla-

rın korunması ve güvencelerinin 

geliştirilmesi açısından belirleyi-

ci nitelik taşıyan sendika üyeli-

ği ve toplu sözleşme düzeninin 

yaygınlığı göz önüne alındığında, 

Türkiye’nin emeğin en korumasız 

bırakıldığı ülkelerden birisi oldu-

ğu görülecektir. 

Bu değerler, Türkiye’nin, yapı-

sal benzerlik taşıdığı gelişmekte 

olan ülkeler arasında en düşük 

sendikalaşma oranına sahip ülke 

olduğunu ortaya koymaktadır. 

Son 30 yıl boyunca sendikalaş-

ma oranının %50’lerin üzerinde 

gösterildiği sahte istatistiklerle 

var olan gerçekler bir ölçüde de 

olsa gizlenebilmiştir. Ancak 2013 

yılından başlayarak Türkiye’de 
sendikalı işçi sayısının bir mil-
yon dolayında olduğu açıkça 
görülmüştür. Bu sayı da gerçek 
durumu yansıtmamaktadır. Çün-
kü Türkiye’de sendikal haklar 
ancak toplu sözleşmeden yarar-
lanma gerçekleştiğinde söz ko-
nusu olabilmektedir. Bu nedenle 
gerçek sendikalı işçi sayısı, “toplu 
sözleşmeden yararlanma hak-
kı bulunan işçilerin sayısı” ola-
rak görülmek zorundadır. Böyle 
yaklaşıldığında ise sendikalı işçi 
sayısının 650-700 bin dolayında 
olduğu ve tüm işçilerin %5’ini 
oluşturduğu ortaya çıkmaktadır. 

Dünyadaki sendikalaşma oran-
larına bakıldığında ise çok daha 
yüksek değerler görülecektir. 
Örneğin Avrupa birliği ülkelerin-
de ortalama sendikalaşma ora-
nı %23’tür. Birkaç örnek vermek 
gerekirse; sendikalaşma oran-
ları Fransa’da %8, Macaristan’da 
%12, Çek Cumhuriyetinde %17, 
Almanya’da %18, Bulgaristan’da 
%20, Yunanistan’da %25, 
Romanya’da %33, İtalya’da %35, 
Belçika’da %50, İsveç’te % 70, 
Finlandiya’da %74’tür.(11)

Sendikalaşma oranları yanında, 
çalışanların korunması açısından 
sistemin niteliğini ortaya koyan 
asıl önemli gösterge, toplu iş 
sözleşmesi kapsamında yer alan 
çalışanların oranıdır. Bilindiği gibi, 
asgari ücretten başlayarak ücret 
düzeylerinin ve çalışma koşulları-
nın düzenlendiği toplu sözleşme-
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ler çalışanları ne kadar yüksek 
oranda içine alır ise, gelir dağı-
lımını o denli dengeli bir yapıya 
kavuşturur ve çalışma koşullarını 
denetim altına alır. Aşağıda toplu 
sözleşmelerin kapsama düzeyle-
ri, seçilmiş ülke örnekleri ile su-
nulmuştur.

Bu örnekleri arttırmak müm-
kündür. Ancak Türkiye ile diğer 
ülkeler arasındaki çarpıcı farklı-
lık ilk bakışta görülebilecek net-
liktedir. Bu değerlerin yansıttığı 
sonuç Türkiye’de, çalışanların 
ücretleri ile çalışma koşullarının 
büyük ölçüde işverenler tarafın-
dan tek yanlı olarak belirlendiği 
gerçeğidir.

Ekonomik ve sosyal politikaların 
sonuçları ile şekillenen ve çalış-
ma koşullarının esnekliği ya da 
katılığı konusunda gösterge ola-
bilecek bir başka öğe ‘kamunun 
sosyal harcamalarının ulusal ge-
lire oranıdır.’ Bu açıdan yapılan 
bir karşılaştırma, Türkiye için, si-
yasal iktidarın çeşitli belgelerde 
bir gereklilik olarak öne sürdüğü 
esneklik gerekçesinin ne ölçüde 
yapay kaldığının açıkça ortaya 
koyacaktır.

Çeşitli ülkelerde sosyal harca-
maların ulusal gelire oranına ba-
kıldığında(13) Türkiye, Şili, Kaza-
kistan, Sudan ve Kongo’da %20
-%25 arası; Almanya, İngiltere, 
İsveç, Norveç, Belçika, Fransa ve 
Hollanda’da %45-%55 arasında 
olduğu görülmektedir.

Toplumda üretilen değerlerin ne 
kadarının eğitim, sağlık, sosyal 
güvenlik gibi alanlarda harcandı-
ğını ortaya koyan karşılaştırmalar 
açıkça, Türkiye’de, sermayenin 
ulusal gelirin oranı olarak geliş-
miş ülkelerden 2 kat daha fazla 
kaynak kullanabildiğini göster-
mektedir. 

Kıdem tazminatı özelinde yapılan 
gerçekçi bir değerlendirme de 
farklı bir sonuç ortaya çıkarma-
maktadır. Siyasal iktidarın ve iş-
verenlerin gerçeklere aykırı tüm 
iddialarına karşılık, Türkiye’de kı-
dem tazminatının istihdam üze-
rinde olağanüstü bir yük oluştur-
duğunu ya da Türkiye’nin kıdem 
tazminatı dolayısıyla yeni yatı-
rımları engelleyen bir istihdam 
yapısı olduğunu söyleyebilmek 
mümkün değildir.(14) 

Tümüyle “kıdem tazminatının ve 
ücret dışı maliyetlerin istihdam 
yaratma açısından engelleyici bir 
nitelik taşıdığını” ileri süren Ulusal 
İstihdam Strateji Belgesi’nde bile 
kıdem tazminatı yükü karşılaştır-
masında Türkiye’nin oldukça es-
nek bir yapıda bulunduğu belirtil-
mek zorunda kalınmıştır. “Toplu 
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işten çıkarmanın tanımı, ilave ih-
bar koşulları, ihbar süresi başlan-
gıcından önceki ilave ertelemeler 
ile işverenlerin katlandığı diğer 
maliyetleri içeren toplu işten çı-
karmalar için özel gereklilikler alt 
endeksinde Türkiye OECD ülkele-
rinden daha esnek düzenlemele-
re sahiptir. İhbar prosedürü, ihbar 
ve kıdem tazminatı, haklı-haksız 
işten çıkarmanın tanımı, deneme 
süresi, haksız nedenlerle işten 
çıkarmada tazminat ve azami iti-
raz süresini dikkate alan sürekli 
çalışanların bireysel işten çıkarıl-
maları alt endeksinde ise Türkiye 
40 ülke içinde en katı mevzuata 
sahip 14. Ülke konumunda bu-
lunmaktadır.”(15)

Aynı durum kıdem tazminatını 
konu alan bir Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı yayınında şu ifadelerle 
belirtilmektedir: “Ülkemiz reka-
bet halinde olduğumuz ülkeler-
den bazıları ile aynı, bazılarından 

daha ağır, bazılarından ise daha 
düşük kıdem tazminatı yüküne 
sahiptir.”(16)

Görüldüğü gibi kıdem tazmina-
tının yüksekliği gerekçesiyle sis-
temde değişiklik öneren siyasal 
iktidar, uluslararası karşılaştır-
malar söz konusu olduğunda, 
Türkiye’nin karşılaştırmalı olarak 
katı bir istihdam yapısının bulun-
madığını ve kıdem tazminatı yü-
künün rekabet gücünü azaltacak 
bir nitelik taşımadığını belirtmek 
zorunda kalmaktadır. 

Aslında bu durum Türkiye’de kı-
dem tazminatı tavanının son 30 
yıllık gelişimi değerlendirildiğin-
de net olarak görülebilmektedir. 
Son 30 yılda kıdem tazminatı 
yükünün arttığını söyleyebilmek 
hiçbir şekilde mümkün değildir. 
Aşağıda asgari ücretle karşılaştır-
malı olarak kıdem tazminatı ta-
vanının gelişimi gösterilmiştir.

Kıdem 

tazminatı 

son 30 yılda 

asgari ücretin 

7.5 katından 

3 katına 

gerilemiş ve 

%58 oranında 

azalmıştır.

(7.5/3.2) 

Dolayısıyla 

kıdem 

tazminatının 

reel olarak 

(satınalma 

gücü olarak) 

eridiği açıktır. 
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Kıdem tazminatı son 30 yılda as-
gari ücretin 7.5 katından 3 katına 
gerilemiş ve %58 oranında azal-
mıştır.(7.5/3.2) Dolayısıyla kıdem 
tazminatının reel olarak (satınal-
ma gücü) eridiği açıktır. 1982’ye 
göre %60 gerilemiş bir ödemenin, 
bugün büyük bir yük haline gel-
miş sayılabilmesi ise mümkün 
değildir.

SONUÇ 

İşveren örgütleri ve siyasal ikti-
dar tarafından yıllardır günde-

me getirilen yeni düzenlemelerle;

l İşçilerin yetersiz de olsa sahip 
oldukları iş güvencesi daha da 
zayıflayacaktır. 

l İşverenler daha düşük kıdem 
tazminatı ödeyecektir. 

l Devlet kullanabileceği yeni pa-
rasal fonlara kavuşacaktır.

l İşçilerden sermaye birikimi için 
yeni kaynak sağlanacaktır.

Yeni istihdam yapısının kurum-
sallaştırılması durumunda dev-
let ve sermaye büyük kazançlar 
sağlayacaktır. Çalışanların tümü 
ise büyük hak kayıplarıyla karşı-
laşacaktır. İşçilerin eline geçen kı-

dem tazminatı miktar olarak üçte 
bire kadar gerileyecektir. Fon 
uygulaması ile işçilerin kazancı 
tümüyle belirsiz hale getirilecek 
ve işçilerin aynı işverene bağlı 
olarak çalışmasını sağlayan gü-
venceli çalışma koşulları tümüy-
le ortadan kaldırılacaktır. Kıdem 
tazminatı ekonomik duruma ve 
piyasa koşullarına bağlı hale ge-
lecektir. İşçilerin kıdem tazminat-
larında ortaya çıkacak büyük ge-
rileme memurların ikramiyelerini 
de düşürecektir. Çünkü şu anda 
var olan ilişki tersine dönecektir. 
Yeni sistemde düşürülen kıdem 
tazminatları, adalet ve eşitlik adı-
na, devlet memurları için örnek 
gösterilerek memur ikramiyeleri 
de azaltılacaktır.

Türkiye’de 24 Ocak 1980 karar-
larıyla başlayan neo-liberal pi-
yasacı uygulamalar ülkemizin 
ekonomik büyüme ve gelişme 
sürecini ucuz emek istihdamı ile 
sağlamayı ön görmüştür. Bu dü-
zenin sürekliliğini sağlayabilmek 
için 12 Eylül 1980 tarihinde as-
keri bir darbe yapılmıştır. 12 Ey-
lül koşullarında hazırlanan yeni 
yasalar ile sendikal örgütlemenin 
önü kesilmiş ve toplu sözleşme 
düzeni çalışanların çok küçük 
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bir azınlığını kapsayacak şekilde 
oluşturulmuştur. Bir yandan ka-
yıt dışı istihdamın devam etmesi, 
öte yandan ise taşeronlaşma ve 
esnek çalışma türlerinin yaygın-
laşması, 24 Ocak 1980 kararları 
ile ön görülen amaçlara ulaşmayı 
sağlarken, sendikal hareketin ve 
işçi sınıfının örgütlenmesinde de 
büyük engeller ortaya çıkarmış-
tır. 2000 yılı ve sonrasında aynı 
eğilim doğrultusunda piyasada 
yaygınlaşmış olan güvencesizlik 
yasal düzenlemeye bağlanmış ve 
sendikal hareketi baskı altında 
tutan engelleme ve yasaklama-
lar sürdürülmüştür. 2003 yılında 
çıkarılan 4857 sayılı yeni iş yasası 
ve 2012 yılında yürürlüğe giren 
yeni Sendikalar ve Toplu İş Söz-
leşmesi Yasası, AKP iktidarının 24 
Ocak kararları ile 12 Eylül düze-
ninin bir devamı olarak, serma-
ye yanlısı politikalarla varlığını 
sürdüreceğini açıkça göstermiş-
tir. Bugün gündemde bulunan 
kıdem tazminatı başta olmak 

üzere yeni istihdam yapısına iliş-
kin tüm tartışmalar, bu sürecin 
amaçlarına uygun yeni bir ortam 
yaratma ve tıkanıklıkları aşma gi-
rişimleri olmaktan başka bir an-
lam taşımamaktadır. Öngörülen 
amaç ve uygulamalarla ekono-
mik gelişmenin sağlanması ve iş-
sizliğin geriletilmesi, emekçilerin 
güvenceleri zayıflatılarak ve ka-
zanılmış hakları yok edilerek ger-
çekleştirilmeye çalışılmaktadır.  
Yapılmak istenen değişikliklere 
gerekçe olarak gösterilen katı 
istihdam yapısının Türkiye’de 
bulunduğunu öne sürebilmek 
ancak sermaye yanlısı bir bakış 
açısına ve piyasacı neo-liberal bir 
ideolojiye sahip olmakla müm-
kündür. Çünkü Türkiye’de çalı-
şanların tümünün karşı karşıya 
kaldığı koşullar açısından bir ka-
tılıktan bahsedilecek ise bu katı-
lık, ancak, emekçilerin yoğun bir 
biçimde sömürülmesine yol açan 
ilkel çalışma koşullarından doğan 
bir katılık olabilir. 

1) Kıdem tazminatının kısa tarihçesi için 
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Meclisi hazırlık toplantısı raporu, Ankara 
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Bu çalışmada, 2013 yılında gerçek-
leşen işçi hareketleri, işyeri temel-
li eylemler öncelikli olmak üzere 

değerlendirilmiştir. Doğrudan işyerlerinde 
yaşanan sorunlar nedeniyle yapılan işçi 
eylemleri; dönem, işkolu, eylem biçimi, 
eylem gerekçesi, katılanların sendikalılık 
durumu, konfederasyon ve coğrafi dağı-
lım üzerinden analiz edilmiştir. 

KAPSAM VE YÖNTEM(1) 

Eylemler incelenirken, bir işyerinde ya-
pılan birden fazla eylem yapılmış ise 

temel eylem biçimi esas alınmış ve tek 
bir eylem olarak tasnif edilmiştir. Bu bağ-
lamda 2013 yılı içerisinde 545 işçi eylemi 
gerçekleştiği belirlenmiştir. Bu eylemler-
den 365’i “işyeri temelli”, 180’i ise “diğer” 
kategorisi altında sınıflandırılmıştır. İşyeri 
temelli eylemlerinden 12’si 2012 yılında 
başlamış ve 2013 yılında da devam et-
miştir.

Çalışma kapsamında “diğer” kategorisi 
içerisinde yer alan, işyeri temelinde ger-
çekleşen eylemler içinde tasnif edilme-
yen eylemler dışında, işçi sendika ve kon-
federasyonları ya da meslek örgütleri ile 
sendikaların birlikte yaptıkları 180 eylem 
tespit edilmiştir. Çalışmada bu eylemlere 
ilişkin genel değerlendirme yapılmakla 
birlikte ayrıntılı bir analize yer verilme-
miştir. Örneğin, kıdem tazminatıyla ilgili 
yasa taslağının gündemde olduğu Kasım 

2013 YILI İŞÇİ 
SINIFI EYLEMLERİ 
ÜZERİNE 
DEĞERLENDİRME

2013'te 545 işçi eylemi gerçekleştiği belirlenmiştir. Bu 
eylemlerden 365’i “işyeri temellidir". 545 eylemin 206'sında 

eyleme katılan işçi sayısına yönelik veri bulunmuştur. Bu 
eylemlere 181 bin 357 işçinin katıldığı bilgisine ulaşılmıştır.

İRFAN KAYGISIZ

“Bu çalışmanın ortaya çıkmasında sunduğu 
katkıdan dolayı Bilge Çoban’a teşekkür 
ederim.
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ayı içerisinde DİSK ve bağlı sendi-
kalar çok sayıda eylem gerçekleş-
tirmiştir. Bu eylemler işyeri temel-
li olmadığı için değerlendirmede 
yer verilmemiştir.

Bu çalışmada 2013 yılına yöne-
lik bütün eylemlerin kapsandığı 
iddiası olmamakla birlikte, işyeri 
temelli eylemlerin önemli bölü-
müne ulaşıldığı düşünülmektedir. 
Kuşkusuz tespit edilemeyen ey-
lemler söz konusudur. Öte yandan 
bilgisine ulaşılamayan eylemlerin 
yapılan değerlendirmeleri etkile-
yecek düzeyde olmadığı düşünül-
mektedir.

Çalışma kapsamında bilgisine ula-
şılabilen ve sınıflama yapılan 545 
eylemin 206’sında eyleme katılan 
işçi sayısına yönelik veri bulunmuş, 
kalan 339 eylemin katılımcı sayısı-
na ulaşılamamıştır. Katılım bilgisine 

ulaşılan 206 eylemden 187’si işyeri 
temelli olup bu eylemlere 94.446 
kişi katılmıştır. Diğer kategorisi al-
tındaki 180 eylemden ise sadece 
19 eyleme 86.911 kişinin katıldığı 
görülmüştür. Dolayısıyla toplamda 
545 eylemden 206’sına 181 bin 357 
işçinin katıldığı bilgisine ulaşılmış-
tır. Öte yandan eylemlerin olduk-
ça yoğun yaşandığı 2013 yılında, 
işyeri temelli olmayan, miting gibi 
kitlesel nitelik taşıyan, ancak katı-
lım bilgisine ulaşılamayan 161 ey-
leme yüz binlerce işçinin katıldığını 
söylemek abartı olmayacaktır. Bu 
bakımdan eylemlere katılım bilgisi 
verilen işçilerin bütünün yalnızca 
küçük bir parçası olduğu dikkate 
alınmalıdır.

Çalışma kapsamında ulaşılan ve-
riler üzerinden yapılan aşağıdaki 
değerlendirmeler, esas olarak iş-
yeri temelli 365 eyleme ilişkindir.

Araştırma 
bulgularına 
göre 
eylemlerin 
%27’si yürüyüş 
yapma, %25’i 
işyeri önünde 
bekleme 
şeklinde 
gerçekleşirken, 
basın 
açıklamaları 
eylemlerin 
%19’unu 
oluşturmuştur.
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İŞKOLLARINA GÖRE 
DAĞILIM

Eylem yapılan işyerlerinin bağlı 
bulunduğu işkollarının sınıfla-

ması yapılırken 6356 sayılı Sendi-
kalar ve Toplu İş Sözleşmesi Ka-
nunu ile belirlenen işkolları esas 
alınmıştır. 

Araştırma bulgularına göre 20 iş-
kolundan yalnızca Konaklama ve 
Eğlence işkolunda eylem yapılma-
mış, diğer 19 işkolunda çeşitli ve 
farklı biçimlerde eylemler gerçek-
leşmiştir.

Dönem içinde yapılan eylemlerin 
%15’i inşaat işkolunda gerçekleş-
miştir. İnşaat işkolunu sırasıyla; 
%13 ile metal, %12 ile sağlık ve 
sosyal hizmetler, %11 ile dokuma, 
hazır giyim ve deri, %9 ile genel 
işler ve %8 ile enerji işkolları izle-
mektedir. 

Eylemlerin %68’i inşaat, metal, 

sağlık, tekstil, yerel yönetimler ve 
enerji işkollarında gerçekleşmiştir. 
Eylemlerin bu işkollarında yoğun-
laşmasında, işkolunda bulunan 
sendikaların politikaları, sektörle-
rin özelliği, sektörlerde çalışan işçi 
sayısı, taşeronlaşma ve sektördeki 
çalışma koşulları gibi etkenler be-
lirleyici olmuştur.

Öte yandan işçi eylemlerinin yoğun 
yaşandığı bu sektörlerin kimi ortak 
özelliklerinden bahsedilebilir. Bun-
lardan biri, sözü edilen sektörlerin 
Türkiye ekonomisi içinde önemli 
bir yer kaplamalarıdır. Örneğin ey-
lemlerde ilk sırada yer alan inşaat 
işkolunun son yıllarda büyümenin 
yaşandığı başlıca sektör olması, 
işkolunda çalışan işçi sayısının sü-
rekli artması ve güvencesizliğin 
yoğun yaşanması eylemlerin yo-
ğunlaşmasının da temel sebeple-
ri arasındadır. Mustafa Sönmez’e 
göre, “Devletin de özel sektörün de 

Tablo-1: Eylemlerin işkollarına göre oransal dağılımı
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inşaat yatırımları 2003’den 2013’e 
üç kat artmıştır. Devletin toplam 
yatırımlarında inşaat, yüzde 80’in 
üstünde pay sahibidir.(2) 

Toplam istihdamın %26’sı inşaat 
sektöründedir. Türkiye İstatistik 
Kurumu verilerine göre, 2004 yı-
lından 2009 Eylül ayına kadar olan 
dönemde inşaat sektöründe ça-
lışan işçi sayısında %90 oranında 
bir artış yaşanmıştır. İnşaat sektö-
rünün önemli bir yanı da güven-
cesizliğin yoğun yaşandığı sektör-
lerin başında gelmesidir. Sektörde 
çalışan işçilerin %78,5’i mevsimlik 
olarak, dolayısıyla güvencesiz bi-
çimde istihdam edilmektedir. Sa-
yıları ve çalışanlar içindeki oranları 
sürekli artan inşaat işçileri giderek 
daha baskıcı bir emek rejimi altın-
da yaşamlarını sürdürürken, “iş ka-
zaları” sebebiyle ölenler arasında 
da en ön sıraya yerleşmişlerdir.(3) 

Eylemlerde inşaat sektörünün ilk 
sırayı almasında sektördeki sendi-
kaların bir rolünün olmadığı söyle-
nebilir. Nitekim işkolunda yapılan 
eylemlerin sadece %31’i sendika-
lar tarafından gerçekleştirilmiştir. 
Doğrudan işçiler tarafından yapılan 
eylemler ise toplam inşaat sektörü 
içinde yapılan eylemlerin %69’unu 
oluşturmaktadır.

Özellikle tekstil ve inşaat sektörün-
de kayıt dışılığın yaygınlığı, kayıtlı 
olan işçilerin büyük bölümünün 
çalışma koşullarının ağır ve ücret-
lerin düşük oluşu, iş güvencesizliği-
nin yanı sıra gelir güvencesizliğinin 

hâkim olması, ücretlerin düzenli 
ödenmemesi, işten çıkarılanların 
ücret ve kıdem tazminatlarının 
verilmemesi eylemlerin bu sektör-
lerde yoğunlaşmasını beraberinde 
getirmektedir. 

Eylemlerin yoğunlaştığı işkolla-
rından ikincisinin metal, üçüncü-
sünün ise sağlık işkolu olması, bu 
sektörlerin ekonomide tuttuğu 
önemli yer ve çalışan işçi sayısının 
çokluğu ile ilişkilidir. Metal işkolun-
daysa sendikalaşma oranının yük-
sekliği de, eylemlerin yoğunlaş-
masını beraberinde getirmektedir. 
Tüm bunlarla birlikte, bu sektörler-
de faaliyet gösteren Birleşik Metal 
İş Sendikası ile Devrimci Sağlık İş 
Sendikasının sendikal politikaları-
nın eylemlerin gerçekleşmesinde 
belirleyici etkisi olduğu görülmek-
tedir. 

Nitekim metal sektöründe yapılan 
eylemlere bakıldığında, işkolunda 
örgütlü işçilerin %73’ü T. Metal’e 
üye iken, bu “sendika” tarafından 
yapılan eylemler işkolundaki ey-
lemlerin yalnızca %27’sini oluştur-
maktadır. İşkolunda örgütlü işçile-
rin %14’ünün üye olduğu Çelik-İş 
eylemlerin %17’sini, işkolunda ör-
gütlü işçilerin %12’nin üye olduğu 
Birleşik Metal İş ise bu işkolunda 
yapılan eylemlerin %47’sini ger-
çekleştirmiştir.

Sağlık işkoluna bakıldığında ise, 
Türk İş ve Hak İş’e bağlı hiçbir sen-
dikanın eylem yapmadığı görül-
mektedir. Bu işkolundaki eylem-
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lerin büyük çoğunluğu Devrimci 
Sağlık İş Sendikası tarafından ger-
çekleştirilmiş, az sayıda eylem ise 
örgütsüz işçiler tarafından yapıl-
mıştır.

SENDİKALARA GÖRE 
DAĞILIM

Eylemlerin sendikalara dağılı-
mına bakıldığında, bu konuda 

belirleyici etkenin sendikaların 
politikaları ve dolayısıyla müca-
dele anlayışları olduğu açık olarak 
görülmektedir. En fazla eylem ya-
pan sendikaların başında sırasıyla; 
Devrimci Sağlık İş, Birleşik Metal İş, 

Enerji Sen, Genel İş, Petrol İş gel-
mektedir. 

Sendikaların sayısal ve oransal 
büyüklüğü ile eylemler içindeki 
payları arasındaki ilişkiye bakıl-
dığında, doğrudan bir ilişki ol-
madığı görülmektedir. Örneğin, 
Türk Metal İş Sendikası 155.989 
üye ile toplam sendikalı işçilerin 
%15,11’ini temsil ederken, sen-
dikal eylemlerin sadece %4’ünü 
gerçekleştirmiştir. Diğer yandan 
resmi istatistiklere göre toplam 
sendikalı işçilerin %0,3’ünü örgüt-
lemiş görünen Enerji Sen Sendika-
sı eylemlerin %7,4’ünü gerçekleş-
tirmiştir.

EYLEM TÜRLERİ

Araştırma bulgularına göre ey-
lemlerin %27’si yürüyüş yap-

ma, %25’i işyeri önünde bekleme 
şeklinde gerçekleşirken, basın 
açıklamaları eylemlerin %19’unu 
oluşturmuştur.

İşyeri önü eylemleri işyeri önünde 
çadır vb. açarak bekleme biçimin-
de gerçekleşmiştir. Bunların bü-
yük çoğunluğu kamuoyu desteği-
ni büyütmek, görünür kılmak ve 
sonuç almak amacıyla yürüyüş, 
basın açıklaması ya da işverenle-
rin başka işyerleri önünde açıkla-
ma yapmak gibi farklı eylem tür-
leriyle de desteklenmiştir.

Eylem biçimlerinde üçüncü sırayı, 
%19 oranı ile işyeri önünde, mer-
kezi bir alanda ya da işverenlerin 

Tablo-2: Eylemlerin sendikalara göre oransal dağılımı

Tablo-3: Eylemlerin sendikalara ve işkolundaki 
işçi sayısına göre oransal dağılımı
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evleri veya başka bir işyerlerinin 
önünde yapılan basın açıklamaları 
almaktadır.

Kriz döneminin yaygın direniş bi-
çimi olan işgal eylemi bu dönem-
de %11 oranında gerçekleşmiştir. 

İşyerinin bulunduğu bölgede ya 
da kent merkezinde yol kesme, 
yolu trafiğe kapatma eylemi %4 
oranındadır.

Büyük oranda, ücretlerin öden-
memesi nedeniyle yapılan; çalış-
mayı durdurma, iş yapmama ey-
lemi %3 oranındadır.

Ayrıca %3 oranında da müdürü 
rehin alma, vinçe çıkma, yemek 
yememe ve özellikle de çatıya 
çıkma gibi farklı eylem biçimleri-
ne başvurulmuştur. 

2013 yılı bir anlamda grevler yı-
lıdır. Grevler değerlendirilirken 
6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş 
Sözleşmesi Kanunu ile belirlenen 

“yasal grevler” esas alınmıştır. 
Toplam eylem biçimleri içerisin-
deki payı küçük olmakla birlikte, 
son yıllarda greve çıkma eylemi 
neredeyse gündemden çıkarken 
2013 yılında (birisi 2012 yılında 
başlayan) toplam 44 işyeri ve 
işletmede grev gerçekleşmiştir. 
Grevlere 23.421 işçi katılmıştır. 
Bu grevlerden TÜMTİS Sendikası 
tarafından sürdürülen HBN Gülen 
Nakliyat grevi hala devam et-
mektedir.

Tablo-4: Eylemlerin türlerine göre oransal dağılımı
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Tablo-5: 
Grevler
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2013 Yılı grev silahının yeniden 
gündeme geldiği ve yaygın olarak 
kullanıldığı bir yıl olmakla birlikte 
aynı zamanda kamu işyerlerinde 
grev silahının etkisizleştirilmesi-
ne yönelik önemli hükümet mü-
dahalelerinin de yaşandığı bir yıl 
olmuştur. Sendikal mücadele ta-
rihinde hükümetler tarafından bu 
düzeyde açıkça grev kırıcılığı ya-
pılması, kamu gücünün kullanıl-
ması az görünen örneklerdendir. 
Bu anlamda Çaykur, THY, Darpha-
ne grevleri ile İzelman ve İzenerji 
işyerlerindeki işçilerin grev hak-
kına müdahale Türkiye işçi sınıfı 
tarihinde önemli bir dönemece 
işaret eder. Çay Kur grevi hemen 
aynı gün kırılırken, THY grevi ilk 
günlerde etkisizleştirilmiştir. İzel-
man ve İzenerji işyerinde grev 
uygulanamamış, Yüksek Hakem 
Kurulu hukuksuz biçimde grev-
den hemen önce toplu sözleşme-
yi bağıtlamıştır. 

Sendikalar kanununda yapılan 
değişiklik çalışmaları nedeniyle 
2012 yılında neredeyse hiç toplu 
sözleşme yapılamaması, kamu ve 
özel toplu sözleşme görüşmeleri-
nin tümüne yakının 2013 yılında 
yapılmasına yol açmış, bu durum 
da greve çıkmanın zeminin oluş-
turan başlıca faktör olmuştur.

2013 yılında tekstil işkolunda grup 
sözleşmesi kapsamında TEKSİF 
sendikasının 15 ve 19 Ağustos ta-
rihlerinde 30 işyeri ve işletmede 
12 bin işçinin katılımıyla sürdür-
düğü grev son yıllarda gerçekle-

Tablo-6: Eylemlerin nedenlerine göre oransal 
dağılımı

şen en büyük grevlerden biri ol-
muştur.

İlk AVM grevi de 2013 yılında ger-
çekleşmiştir. Sosyal-İş Sendikası ile 
Leroy Merlin işvereni arasında 6 ayı 
aşkın bir süredir devam eden top-
lu sözleşme görüşmelerinin sonuç 
vermemesi üzerine, 3 Ekim’de Bur-
sa ve Ankara’da greve çıkılmıştır.

EYLEM NEDENLERİ

Eylemlerin %47’si işten atılma-
lara karşı gerçekleşmiştir. İşten 

atılma nedeniyle yapılan eylemle-
rin %28’i değişik nedenlerle işten 
çıkartma, %10’u işyeri kapatma 
vakaları sonucu yaşanırken, %9’u 
sendikalaşma gerekçesiyle işten 
atma sonucu gerçekleşmiştir.

İşyeri kapanması ve işten çıkarıl-
ma sonucu kıdem tazminatı ala-
mama nedeniyle yapılan eylem-
ler, toplam eylemlerin %10’unu 
oluşturmaktadır.

Ücret zammı talebiyle yapılan ey-
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lemlerin, toplam eylemler içinde-
ki payı %15 oranında olmuştur. Bu 
eylemlerin önemli kısmı sendika-
sız işyerlerindeki işçiler tarafından 
gerçekleştirilmiştir.

Taşeronlaşma ihalelerinin yapıl-
masını engelleme ya da protesto 
etme, taşerona devri engelleme, 
kadroya geçme ya da taşeron-
laşmanın yarattığı çalışma koşul-
larını düzeltme talebiyle yapılan 
eylemler %15 oranındadır. 

İşyeri kapanması, işten çıkarılma 
ya da çoklukla çalışırken ücret 

alamama nedeniyle yapılan ey-
lemler, toplam eylemlerin %7’sini 
oluşturmaktadır.

Oranı düşük olmakla birlikte (%4), 
uzun aradan sonra bu dönemde, 
işçi sağlığı ve güvenliğinin sağlan-
ması amacıyla eylemlerin yapıl-
mış olması dikkat çekicidir.

Toplu sözleşme uyuşmazlıkla-
rını protesto ya da ücret talepli 
eylemler %4 oranında kalmıştır. 
Toplu sözleşme kapsamındaki 
işçilerin büyük çoğunluğunun bu 
dönemde sözleşme sürecinde ol-
masına karşın, metal işkolundaki 
grup toplu sözleşmeleri dışında, 
ücret artışı talepli eylemler ol-
dukça düşük oranda gerçekleş-
miştir.

SENDİKALI/SENDİKASIZ 
İŞYERLERİNE GÖRE DAĞILIM

Eylemlerin %57’si sendikalı 
işyerlerinde gerçekleşirken, 

%43’ü sendikasız işyerlerinde 
yapılmıştır. Sendikal örgütlenme-

Tablo-7: Eylemlerin sendikalılık durumuna göre 
oransal dağılımı 

Tablo-8: 
Sendika-
sız işçi 
eylem-
lerinin 
sektör-
lere göre 
oransal 
dağılımı
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nin olmadığı işyerlerinde yapılan 
eylemlerin büyük bölümü işçi sı-
nıfından yana siyasal kurumların 
ve kamu emekçileri sendikala-
rının desteği ve dayanışması ile 
gerçekleşmektedir. 

Sendikasız işyerlerine bakıldı-
ğında, eylemlerin %34’ünün in-
şaat sektöründe olduğu görü-
lüyor. İnşaat sektörünü %12 ile 
genel işler, %10 ile sağlık, %9 ile 
tekstil ve %6 ile enerji sektörü 
izlemektedir. 

Bu işyerlerindeki işçilerin %68’i 
işten atılma nedeniyle eyleme 
geçmektedir. İşten çıkarmala-
rın nedenleri içinde birinci sırayı 
%53 ile herhangi bir gerekçe ile 
işten çıkarılma alırken %9 işyeri 
kapanması, %6 sendikalaşma ne-
denleriyle işten çıkarmalar yapıl-
maktadır. Sendikasız işçilerin ey-
leme geçme nedenleri arasında 
ikinci sırayı kıdem tazminatı ve 
ücret ödenmemesi oluşturmak-
tadır. Taşeronlaşma nedeniyle 
yapılan eylemler üçüncü sırayı 
almaktadır.

KONFEDERASYONLARA 
GÖRE DAĞILIM

Ülke genelinde sendikalı işçi-
lerin %70,6’sı Türk İş’e bağlı 

sendikaların üyesi iken, dönem 
içinde Türk İş’e bağlı sendikaların 
yaptığı eylemler %47’de kalmıştır.

Ülkedeki sendikalıların %10’unu 
bünyesinde barındıran DİSK’e 

Tablo-9: Sendikasız işçilerin eyleme geçme 
gerekçelerinin oransal dağılımı 

Tablo-10: Sendikalı işçilerin yaptığı eylemlerin 
konfederasyonlara göre oransal dağılımı

bağlı sendikalar, eylemlerin 
%46’sını gerçekleştirirken, top-
lam sendikalıların %16,8’ini oluş-
turan Hak-İş’e bağlı sendikalar 
ise eylemlerin yalnızca %7’sini 
gerçekleştirmiştir.

Herhangi bir konfederasyona 
bağlı olmayan bağımsız sendi-
kalar toplam sendikalı işçilerin 
%2,6’sını örgütlerken, bu sendi-
kaların yaptıkları eylemler ise %2 
oranında gerçekleşmiştir. Bu sen-
dikalar da işçi sınıfı perspektifi ile 
hareket eden birkaç sendikadır.
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Anadolu bölgesinde görülmekte-
dir. Kürtlerin yoğun yaşadığı bu 
illerde çalışan işçi sayısına oranla 
eylemler çok daha yüksek oranda 
gerçekleşmiştir. Bölgedeki toplum-
sal mücadelenin emek alanındaki 
duyarlılığa ve mücadele deneyimi-
nin çalışma yaşamına da yansıdığı 
anlaşılmaktadır. Yine bir diğer fark-
lılığı Karadeniz bölgesinde görmek 
olanaklıdır. Bu bölgede yapılan ey-
lemler de, bölgede istihdam edilen 
işçi sayısı oranından daha fazladır.

EYLEM DÖNEMLERİ

Aylar itibariyle bakıldığında ey-
lemlerin en yüksek olduğu ayın 

Ocak olduğu görülmektedir. Ocak 
ayını sırasıyla Mayıs, Temmuz ve Ha-
ziran ayları izlemektedir. Eylemlerin 
Haziran ve Temmuz aylarında yük-
selmesinin Gezi Direnişi ile de ilişkisi 
kurulabilir. En az eylem yapılan ayın 
ise Eylül olduğu görülmektedir.

GENEL DEĞERLENDİRME

Araştırma bulguları göstermek-
tedir ki; 2013 yılı işçi, memur, 

sözleşmeli, taşeron vb. farklı istih-
dam biçimlerine tabi olarak çalı-
şan ve bir bütün olarak işçi sınıfını 
oluşturan bu kesimlerin eylemle-
rinin görünür biçimde yükseldiği 
bir yıl olmuştur. Her gün bir işyeri 
eyleme çıkmış, eylemler çoklukla 
uzun dönemli olarak sürmüştür. 
Bu nedenle, aynı günlerde onlarca 
işyerinden işçiler çeşitli eylem bi-
çimleri ile yurdun dört bir tarafında 
sorunlarını gündeme getirmiş, öfke 
ve tepkisini haykırmıştır. 

Tablo-11: Eylemlerin bölgesel dağılımı

Tablo-12: İllerde çalışan işçi ile eylemlerin oranı

COĞRAFİ DAĞILIM

Eylemlerin mekânsal dağılı-
mına bakıldığında, %44’ünün 

Marmara bölgesinde, %16’sının 
Orta Anadolu’da, %14’ünün batı 
illerinde, %11’sinin Akdeniz ille-
rinde gerçekleştiği ve toplam 57 
ilde eylem yapıldığı görülmekte-
dir. Dolayısıyla, yalnızca büyük 
il merkezleriyle sınırlı değil, ülke 
ölçeğine yayılan eylemlerden söz 
etmek mümkündür.

Eylemlerin coğrafi dağılımını bu 
bölgelerde istihdam edilen işçi sa-
yıları ile karşılaştırdığımızda,  en 
çarpıcı olan farklılık Güneydoğu 
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Bu kapsamda işyeri bazlı, parça 
parça ve oldukça yaygın, üretimi 
aksatan direniş ve eylemlerin sa-
yısında görece artış yaşandığı bir 
yılı geride bıraktığımızı söylemek 
olanaklıdır. Eylemlerin tüm sektör-
leri kapsaması ve 57 ilde gerçekleş-
mesi de bunu destekler niteliktedir. 
Öte yandan sendikal hareketin bu 
eylemlerin birlikteliğini sağlayacak 
bir dinamikten yoksun olduğunu 
belirtmek gerekir. 

Eylemlerin nasıl sonuçlandığı bilgi-
sine ulaşmak olanaklı olmadığı için, 
“başarılı, başarısız” şeklinde bir de-
ğerlendirme de mümkün değildir. 
Diğer yandan, işçi sınıfı eylemlerinin 
bu eksende değerlendirilmesi de 
eksik olacaktır. Kuşkusuz bir eylem 
yalnızca kendi somut taleplerinin 
gerçekleşmesine bağlı olarak ele 
alınmamalıdır. İşçi sınıfının tümü 
üzerinde yarattığı etki de eylemle-
rin başarılı olup olmadığı ile ilgili bir 
değerlendirmede kriterler arasında 
olmalıdır. 

2013 yılı, birçok bakımdan önceki 
yıllardan ayrılmaktadır. 2012 yı-
lında toplu sözleşmelerin askıya 
alınması, 6356 Sayılı Sendikalar ve 
Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun 
7 Kasım 2012 tarihinde yürürlüğe 
girmesinin ardından yüzlerce iş-
yerinde, yüz binlerce işçinin aynı 
anda toplu sözleşme süreçlerini iş-
letmesi ve bu sözleşme görüşme-
lerinin büyük kısmının 2013 yılında 
yapılması, 2013 yılını toplu sözleş-
me yılı haline getirmiştir. 

Aynı dönemde yüz binlerce işçinin 
toplu sözleşme sürecinde olması, 
bir sektör ya da işyerindeki eyle-

min diğerlerini etkilemesini de be-
raberinde getirmiştir. 

2013 yılında eylemlerin yüksel-
mesinin bir başka nedeni de, hü-
kümetin başta kıdem tazminatı 
olmak üzere, çalışma yaşamını 
derinden etkileyecek yasa çalış-
malarına yeniden başlaması ve 
gündemde önemli yer tutmasıdır. 
Özellikle DİSK ve bağlı sendikalar 
bu dönemde yurdun çeşitli bölge-
lerinde yaygın eylemlilik sürecine 
girmiştir.

Yine 2013 yılında gündemde olan 
metal işkolu grup toplu iş sözleş-
mesi de eylemlerin yaygın olarak 
yapılmasının zeminini yaratmış-
tır. Birleşik Metal İş sendikası, bir 
yandan grup sözleşmesi kapsa-
mındaki işyerlerinde Cuma Yü-
rüyüşleri yaparken, diğer yandan 
çeşitli il ve ilçe merkezlerinde de 
fiili mitingler, basın açıklamaları 
yapmıştır. Bu eylemlere onlarca 
işyerinden binlerce işçi katılmış-
tır. Ayrıca, bu süreçte yer alan 
diğer sendika da çeşitli eylemler 
yapmak durumunda kalmıştır.

2013 yılında önceki dönemlere 

Tablo-13: Aylara göre işçi eylemleri
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göre artan, yaygınlaşan ve çeşit-
lenen direnişler yaşandı.  Bunda 
son dönemde işçi sınıfına yöne-
lik saldırıların yoğunlaşmasının 
etkisi olduğu açıktır. Direnişlerin 
büyük çoğunluğu, meşruluk te-
melinde fiili bir hak olarak ger-
çekleşti. Çok sayıda işyeri 2014’e 
direnişle girdi. Sermaye ve devle-
tin saldırılarının artarak sürmesi, 
çalışma ve yaşama koşullarının 
ağırlaşması, yeni istihdam poli-
tikalarına yönelik yasaların gün-
demde bulunması ve bunlara 
eşlik edebilecek kriz dinamiğinin 
harekete geçme olasılığı, 2014 yı-
lında sınıf mücadelesinin de sert-
leşeceğine işaret etmektedir.

EYLEMLERDEN SATIR 
BAŞLIKLARI

2013 yılı başında Topkapı 
Şişecam işçilerinin 

eylemlerini 13. gününde kazanım-
la sonuçlandırmaları tüm işçiler 
için moral etki yaratmıştır. 

Taşeron işçiler bu dönemin esas 
mücadele dinamiğini oluştur-
muştur. Taşeron işçilerin müca-
delesi esas olarak kamu işyerle-
rinde yapılmakla birlikte, özellikle 
inşaat gibi sektörlerde de taşeron 
işçilerin mücadelesinde gözle gö-
rülür bir artış söz konusudur. Ka-
muda giderek büyüyen, özel sek-
törde yaygınlaşan, yaygınlaştıkça 
sorunları ve tepkileri artıran taşe-
ron uygulamasına karşı yükselen 
bir mücadeleyle karşı karşıyayız.

l Büro, demiryolu, sağlık, posta, 
metal, tekstil sektörlerinde işkolu 
düzeyinde eylemler yeniden gün-

deme gelmiştir. 2013 yılında, işye-
ri bazlı eylemlerin yanı sıra işkolu 
eylemlerinin de yeniden başladığı 
görülmektedir. Sektörel eylemlerin 
önemli bir bölümü kamu emekçi-
leri tarafından yapılmıştır. 

l Gerek KESK’in, gerekse KESK’e 
bağlı SES, BTS, Haber Sen ve BES’in 
fiili grevlerine tanık olunmuştur. 
Sağlıkta dönüşümle sağlık hakkına 
ulaşım zorlaştıkça sağlık emekçi-
sine yönelik baskı ve şiddetin art-
masına karşı sağlık emekçileri tüm 
yurtta greve çıkmıştır. Sağlık işko-
lundaki emek ve meslek örgütleri 
yeniden sahneye çıkmış ve tüm 
illerde g(ö)rev gerçekleştirmiştir.

l BTS sendikası öncülüğünde ve 
sektördeki diğer kamu çalışanı 
sendikalarının da katılımı ile de-
miryollarının özelleştirilmesine 
yönelik ülke çapında yürüyüş ve 
eylemler yapılmıştır. Haber Sen 
tarafından PTT’deki çalışma ko-
şulları ve taşerona devrin engel-
lenmesi amaçlı eylemler yoğun-
laşmıştır. 

l Plazalarda başlayan “beyaz ya-
kalı” işçilerin eylemlerinden sonra 
bu dönemde üniversiteler müca-
delenin şiddetli yaşandığı alanlar 
haline gelmiştir. İTÜ asistanlarının 
aylar süren direnişinin ardından 
ODTÜ asistanları da sahneye çıkmış 
ve son olarak Koç Üniversitesi’nde 
üniversitenin bütün bileşenleri 
(işçi, öğrenci ve akademisyenler) 
ortak ve başarılı bir eyleme imza 
atmışlardır.

l Muğla’da bulunan Yatağan, Ke-
merköy ve Yeniköy termik sant-
ralleri ile kömür ocaklarının özel-

DiSK-AR SAYI 2 son.indd   120 07/02/14   12:16



121

leştirilmesi girişimine karşı işçiler 
27 Ağustos’ta eylemlere başlamış-
tır ve bu eylemlilik süreci, Ekim’de 
4 günlük Ankara yürüyüşü, çadır 
kurma, miting gibi zenginleşen ey-
lemlerle sürmektedir. 

l Taşeronlaşmaya karşı mücade-
leler içinde Genel Maden-İş Sendi-
kasının çağrısıyla Zonguldak’ta ya-
pılan miting yılın önemli eylemleri 
arasındadır.

l Ankara’da Hacettepe Hastanesi 
sürekli eylem alanlarından biri ha-
line gelmiş, Fen İş sürekli hareket 
halinde olan işyerleri arasında ye-
rini almıştır.

l Yol-İş, taşeronlaşmaya karşı, 
yargı kararlarının uygulanması 
amacıyla ülke çapında eylemler 
gerçekleştirmiştir.

l İzmir’de seyislere sağlık raporu-
nun zorunlu hale getirilmesi,  sağ-
lık raporunun pahalılığı ve her has-
taneden alamamaktan şikâyetçi 
olmaları nedeniyle at yarışlarını 
geç başlatmaları farklı eylemler 
arasında yerini almıştır.

l İlk AVM grevi de 2013 yılında 
gerçekleşmiştir. Sosyal-İş Sendika-
sı Bursa ve Ankara’da Leroy Merlin 
işyerinde greve çıkmıştır.

l 2013 yılında “yasal grevler” ya-
nında çok sayıda fiili grev de ya-
şanmıştır. Fiili grevler arasında 
dikkati çekenlerden biri Hakkâri 
fırın işçilerinin iş bırakma eylemi-
dir. Hakkâri’de 22 fırında, 160 fırın 
işçisini kapsayan, 10 Mayıs 2013’te 
başlayan ve 6 gün süren iş bırak-
ma eylemi gerçekleştirilmiştir.

l Dersim Aksa Enerji’de Enerji Sen 

Sendikası tarafından fiilen uygula-
nan ve üstelik kazanımla sonuçla-
nan başka bir grev yaşanmıştır. Bu 
direniş, fiili mücadele hattı, yerel 
halk desteği ve direnişi farklı ey-
lem biçimleri ile güçlendiren bir 
mücadele anlayışı sonucunda ba-
şarıyla tamamlanmıştır.

l 2013 yılının eylemleri içerisinde 
Kazova Trikotaj işçilerinin direnişi 
de önemli bir yer edinmiştir. Ka-
zova Trikotaj’ın “iflas” gerekçesiyle 
kapanması üzerine hakları gasp 
edilen işçilerin 31 Ocak 2013 tari-
hinde fabrika önünde basın açıkla-
ması yaparak başladıkları direniş, 
fabrika işgaline dönüşmüş ve işçi-
ler işyerindeki makinalara el koya-
rak kendileri üretmeye başlayarak 
yakın dönemin ilk işgal fabrikası 
deneyimine girişmişlerdir.

Notlar

1- Bu araştırmada kaynak olarak çok 

sayıda yerel gazete ve internet sitesinin 

yanında çoğunlukla Ajanspress, Evrensel, 

Birgün, Yurt, Sol, Aydınlık, Cumhuriyet 

ve Özgür Gündem gazeteleri başta 

olmak üzere diğer günlük gazeteler; 

sendika.org, uidder.org, kizilbayrak.net, 

evrensel.net. bianet web sitelerinden 

yararlanılmıştır. 

2- Mustafa Sönmez, “Ne Kadar İnşaat, O 

Kadar Rüşvet”, http://mustafasonmez.

net/?p=4024

3-  M. Hakan Koçak, “İnşaat İşkolunda 

Sendikal Yapı, Direniş Biçimleri ve Yeni 

Örgütlenme Arayışları” Mesleki Sağlık 

ve Güvenlik Dergisi, Nisan-Mayıs-Haziran 

2013, ss. 3-11.
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işçi eylemleri içerisinde 2013 yılında 
gerçekleşen fiili eylemler önemli bir 
yer tutmakta. Kimi sendikaların, ço-

ğunlukla da işçilerin örgütlenme ve hak 
alma arayışları kapsamında değerlendiri-
lebilecek fiili mücadele örnekleri, kimi za-
man eylemin gerçekleştiği ilin de sınırları-
nı aşan bir etkiye sahip olmuştur. 

“HAK ALANA KADAR EKMEK DE 
YOK!”

Dönem açısından işçilerin hak alma 
istemleri kapsamında fiili eylemlere 

yönelimi ve bu yönelimdeki önemli ör-
neklerinden biri Hakkari fırın işçilerinin 
iş bırakma eylemidir. Hakkari’de 22 fı-
rında 160 fırın işçisini kapsayan,10 Mayıs 
2013’te başlayan ve 6 gün süren iş bırak-
ma eylemi gerçekleştirildi. 6 gün boyunca 
ekmek çıkarmayan fırın işçilerinin önemli 
bir bölümünün, sendikalaşma için ilk ko-
şul olan sigortalı çalışma hakkına dahi 
sahip olmadığını belirtmek gerekir. Haf-
ta tatili olmaksızın 7 gün ve en az günde 
12 saat çalışan işçiler, çalışma koşullarını, 
“Sigortasız, güvencesiz ve sağlıksız koşul-
larda çalışıyoruz. İşverenlerin dayattığı 
koşullar ağır ve vicdansız. Un ve hamur 
dünyası içinde tükenerek yaşıyoruz” diye 
tanımlamaktadır. 

DİSK/Gıda-İş Sendikasının da örgütlenme 
çabası içerisinde olduğu fırın işçileri, insani 
çalışma koşullarına sahip olmak amacıyla 

FİİLİ MÜCADELEDE 
DİKKAT ÇEKİCİ İKİ 
ÖRNEK: 
HAKKARİ FIRIN 
İŞÇİLERİ VE DERSİM 
AKSA İŞÇİLERİ FİİLİ 
GREVLERİ

Dönem açısından işçilerin hak alma istemleri 
kapsamındaki fiili eylemlerine 2013'te iki örnek 

verilebilir. Biri Hakkari fırın işçilerinin iş bırakma eylemi,                
öbürü  Dersim AKSA işçilerinin direnişi. 

İRFAN KAYGISIZ 
BİLGE ÇOBAN
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başlattıkları grev sürecinde sendi-
ka çatısı altında örgütlenme ira-
desini de göstermişlerdir. Şunu da 
belirtelim; işçilerin 6 gün süren fiili 
grevine Hakkari Esnaf ve Sanat-
karlar Odası ve Eğitim Sen Hakkari 
Şubesi de destek vermiştir.

Kazanımla noktalanan grevin so-
nucunda Gıda-İş, 160 fırın işçisini 
temsilen Hakkari Fırın İşverenle-
riile toplu sözleşme imzalamıştır. 
Yapılan toplu sözleşmeyle işçile-
rin sigorta haklarından sendika-
laşma haklarına, çalışma koşulla-
rının belirlenmesine kadar birçok 
düzenleme yapılmıştır. 

Fırın sahipleri işçilerin sigortalarını 
yapmayı, ayda iki gün izinli olma-
larını ve ücretlerin en az asgari 
ücret düzeyine yükseltilmesini 
kabul etmiştir. Yani denilebilir ki; 
yürütülen fiili mücadele sonu-
cunda işçiler sendikalaşmışlar, 
Gıda-İş ise işkolu barajının altında 

olmasına karşın işverence işçilerin 
temsilcisi olarak tanınmış ve toplu 
sözleşme imzalanmıştır. 

DİRENİŞİ KENTLE BERABER 
ÖRGÜTLEMEK

2013 yılında öne çıkan 
fiili grevlerden biri 

olarak Dersim Aksa işçilerinin di-
renişi örnek verilebilir. Bir elektrik 
dağıtım şirketi olan AKSA’da çalı-
şan ve Enerji-Sen işyeri temsilcisi 
de olan bir işçinin 18 Eylül 2013 
günü Dersim Ovacık’tan Hozat 
ilçesine sürgün edilmesi ile baş-
layan ve eş zamanlı olarak aynı 
işyerinde Tes-İş Sendikasının im-
zaladığı toplu sözleşmeye yönelik 
hoşnutsuzlukla büyüyen direniş 
38 gün sürmüştür. 

110 kişiyle başlayan eylem, kısa 
sürede140 enerji işçisinin nere-
deyse tamamının greve katılma-
sıyla devam etmiştir. Dahası iş bı-
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rakma biçiminde başlayan bu fiili 
greve Dersim’in ilçelerindeki diğer 
enerji işçileri de katılmış, Bingöl ve 
Elazığ’daki enerji işçileri de birer 
günlük iş bırakma eylemi yaparak 
destek vermişlerdir. Ayrıca grev 
sürecinde yaşanan bir elektrik 
arızasını gidermek için grev kırıcı 
olarak çalıştırılan bir işçi yüksek 
gerilim hattına kapılarak hayatını 
kaybetmiştir. 

Bunun üzerine işçiler kurdukları 
barikatla FEDAŞ elektrik idare bi-
nasının girişini kapatmışlar, şirket 
müdürünün binadan çıkmasına 
da izin vermemişlerdir. Bununla 
beraber yol kapama eylemi, sa-
baha dek süren oturma eylemi, 
Dersim’deki emek örgütlerinin iki 

saat iş bırakarak, esnafın ise ke-
penk kapatarak direnişe destek 
vermeleri grev sürecinde başvu-
rulan eylem biçimleri olmuştur. 

Kuşkusuz AKSA işçilerinin fiili gre-
vinin en dikkat çekici yanlarından 
biri işletmedeki yetkili sendikaya 
tepkileridir. Şöyle ki; Fırat Elektrik 
Dağıtım AŞ’nin AKSA’ya devredil-
mesiyle birlikte işçilerin maaşların-
da önemli düşüşler yaşanmış ve 
işçiler içerisinde ücretlerin telafisi 
için Tes-İş ile AKSA arasındaki yeni 
toplu sözleşmenin imzalanması 
bekleyişi ve beklentisi artmıştır. 

Öte yandan imzalanan toplu söz-
leşme, hak kayıplarını telafi et-
memiş ve dahası 26 günlük iki 
ikramiyelerinin onar güne düşü-
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rüldüğünü gören işçiler, Enerji-
Sen öncülüğünde başlatılan iş 
bırakma eylemine katılmaya 
başlamışlardır.

38 gün süren Aksa grevi işçilerin 
taleplerinin işverence kabul edil-
mesiyle sonuçlanmıştır. Enerji-Sen 
ve AKSA işverenleri arasında yapı-
lan anlaşmaya göre işçilerin toplu 
sözleşmeden kaynaklanan hak 
kayıpları telafi edilmiş, bir önceki 
sözleşmeyi de aşan hak ve ücret 
kazanımları sağlanmıştır. 

Ayrıca tüm çalışanlar taşeron şir-
ketten AKSA Fırat kadrosuna alın-
mış, keyfi rotasyon ve sürgünlerin 
durdurulması, taşeron firmalar-
dan kalan alacakların (kıdem taz-
minatı, yıllık izin) ve fazla mesai 
ücretlerinin ödenmesi, işçi sağlığı 

ve güvenliği kurallarına uyulması 
ve çalışan eksiğinin giderilmesi ta-
lepleri işverence kabul edilmiştir.

Sonuç olarak, Hakkari Fırın işçileri 
yürüttükleri fiili mücadeleyle si-
gortalı ve sendikalı olma haklarını 
kazanmışlardır. AKSA işçileri ade-
ta tüm kentle birlikte yürüttük-
leri direnişleriyle hem işyerinde 
Enerji-Sen’in işverence tanınma-
sını sağlamışlar, hem de var olan 
haklarının çok ötesinde bir sözleş-
meye imza atmışlardır. 

Kuşkusuz işçilerin kendiliğinden 
ve kimi sendikaların çabalarıyla 
yaşanan doğrudan hak alma ey-
lemleri sendikal hareketin yeni 
mevziler kazanmasını sağlayacak 
ve fiili mücadeleyle sendikalaş-
manın örneklerini de arttıracaktır.   
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Bu çalışmada Devrimci İşçi Sendika-
ları Konfederasyonu (DİSK) sendi-
ka-siyaset ilişkisi çerçevesinde ele 

alınmıştır. Odaklanılan dönem, DİSK’in ku-
rulduğu 1967 yılı ile 5. kongresini topladığı 
1975 arası dönemdir ve dönem içinde izi 
sürülen konular, DİSK kadrolarının politi-
zasyon süreçleri, bu süreçlerin genel ola-
rak sendikal hareket ve siyasal örgütler 
ile siyaset, özel olarak adı geçen Konfe-
derasyon içindeki yansımaları ile sendikal 
ve siyasal söylemi ile eylemlerine olan 
etkisidir.

DİSK’in 1967-1975 arasındaki dönemi sen-
dika-siyaset ilişkisi çerçevesinde incelen-
diğinde bu dönemin, Türkiye sendikal ha-
reketinin bir kolunun sol siyaset ile ilişki 
kurarak siyasallaşmasının kurumlaşma-
sını ifade ettiği daha ilk anda göze çarp-
maktadır. 

Sendika-Siyaset ilişkisi çerçevesinde 
DİSK’in kuruluşunu ve çalışma kapsa-
mındaki dönemlerini doğru anlayabil-
mek için öncelikle DİSK’in bir aktör ola-
rak içinde bulunduğu iktisadi, siyasal ve 
toplumsal yapıyla ve o yapı içinde, başta 
ilişki kurduğu siyasal aktörler olmak üze-
re diğer aktörlerle kurduğu ilişkiselliğe 
odaklanılmıştır. DİSK bu ilişkiselliğin gerek 
yapıyı ve gerekse aktörleri etkileyen, de-
ğiştiren diyalektiği içinde ele alınmıştır. 

TÜRKİYE'DE 
SENDİKA SİYASET 
İLİŞKİSİ: 
DİSK ÖRNEĞİ 
(1967-1975)

YAZAR: 
SÜREYYA ALGÜL      
DANIŞMAN: 

Prof. Dr. DENİZ VARDAR

Marmara Üniversitesi  
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Kamu Yönetimi Anabilim Dalı 
Siyaset ve Sosyal Bilimler Bilim Dalı, 
2013

Süreyya Aygül’ün bu doktora tez çalışması 
2013 Cahit Talas Sosyal Politika Ödülüne layık görülmüştür.

TEZ ÖZETLERİ

HAZIRLAYANLAR: 
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Kadın işçiler kadın oldukları için ken-
dilerini güvensiz, güvencesiz, şid-
det, istismar ve aşağılanmayla örü-

lü bir iş yaşamın içinde bulurlar. Doğrudan 
bedenlerine yönelik baskıları yaşamak 
zorunda kalırlar. Hamilelik sözleşmesi, tu-
valet izni ya da eğer evliyse işe alınırken 
ne zaman çocuk doğurmayı düşündüğü 
sorusu bunlardan bazılarıdır. 

Antalya Serbest Bölgede Petrol-İş Sendikası 
üyesi olan kadın işçiler Eylül 2007’den iti-
baren 448 süren bir grev gerçekleştirdiler. 
Bu çalışma, serbest bölgede yaşanan grev 
deneyimini, kadın işçi olmanın ne anlama 
geldiğini esas olarak serbest bölgede çalış-
mayı deneyimlemiş kadın işçilerin tanıklık-
larından yola çıkılarak tartışmaktadır.

Çalışmanın kavramsal haritası olarak, pat-
riyarka tahlili için üretim, yeniden üretim, 
toplumsallaşma/iktidar ve cinsellik alan-
larının önemi belirtilerek; sınıf analizinin 
önemi vurgulanıp habitus, deneyim, tec-
rübe gibi kavramların sınıfsal güzergâhta 
rollerine değinilmeye çalışılmaktadır. En 
önemlisi de bu çalışmanın başoyuncusu 
olanların pasif değil, şu andaki ve gele-
cekteki durumlarıyla ilgili söz söyleyen, 
kendileriyle ilgili karar veren kolektif birer 
özne olduklarını kabullenerek ve onlara 
kulak vererek direniş mekanizmalarının 
yolu tartışılmaktadır. 

TÜRKIYE'DE 
NEOLİBERAL 

POLİTİKALAR VE 
KADIN EMEĞİ: 

SERBEST 
BÖLGEDE 

KADINLARIN 
GREVİ

YAZAR:

FERYAL SAYGILIGİL GÜNDÜZ   
DANIŞMAN: 

Ydr. Doç. Dr. YILDIRIM ŞENTÜRK

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Sosyoloji Anabilim Dalı
Genel Sosyoloji ve Metadoloji Bilim Dalı, 

2011

Feryal Saygılıgil Gündüz doktora tez çalışmasında Türkiye’de neoliberal 
politikalar ve kadın emeğini Novamed Direnişi örneği üzerinden incelemiştir.
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