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Günümüzde, iﬂgücü piyasalar›n›n yap›s› ve istihdam biçimleri ciddi bir dönüﬂüm geçirmektedir. Yaﬂanan teknolojik geliﬂmeler, üretimin yap›ld›¤› yer ile yönetildi¤i yerin farkl›laﬂabilmesine olanak tan›m›ﬂ, üretimin de¤iﬂen yap›s›, standart bir iﬂte kal›c› bir biçimde istihdam edilebilme durumunu kökünden etkilemiﬂtir. Bu çerçevede sermaye, üretimin süreklili¤ini sa¤layabilmek için emek gücünün
sat›m ve kullan›m sürecine yönelik farkl› stratejiler geliﬂtirmiﬂtir. Buna göre, yo¤unlaﬂt›r›lm›ﬂ-s›k›ﬂt›r›lm›ﬂ iﬂ haftalar›, kayan çal›ﬂma süreleri, telafi çal›ﬂmas›, belirli süreli ve geçici iﬂ iliﬂkileri, k›smi süreli, fazla, ça¤r› üzerine, uzaktan, deneme
süreli ve tele çal›ﬂma, denkleﬂtirme uygulamas›, iﬂ paylaﬂ›m› gibi esnek çal›ﬂma
modelleri ile emek gücünün kullan›m› esnetilmektedir.
Türkiye’de de 1980’li y›llar kavﬂa¤›n›n dönülmesinin ard›ndan, özellikle
1990’l› y›llar› takiben, esnekleﬂmenin çal›ﬂma yaﬂam›n›n gündemine farkl› düzlemlerde girdi¤i söylenebilir. Türkiye ekonomisinde son 20 y›la yay›lan kriz dönemleri ve iﬂgücü piyasas› yap›s› ve kurumlar› aras›ndaki iliﬂki incelendi¤inde,
her kriz döneminin, emek-sermaye iliﬂkisini sermaye lehine yeniden düzenlemeye
ve esnekleﬂtirmeye-güvencesizleﬂtirmeye dönük yeni giriﬂimlerle tamamland›¤›
gözlemlenmektedir. Bu nokta, çal›ﬂman›n temel sorunsal› olurken, burada, 2008
krizi ve devam›ndaki sürece odaklan›lacakt›r. Krizin ayr›nt›l› bir çözümlemesine
girilmeden, Türkiye’de kriz sürecinin ard›ndan, sermayenin esnekleﬂme program›n›n yeni yayg›nlaﬂma alanlar› gözler önüne serilmeye çal›ﬂ›lacakt›r. Yaz›da öncelikle, k›saca Türkiye’nin hâkim iktisadi yap›s› ve kriz ekseninde de¤iﬂen emek-ser* Bu yaz›n›n ilk hali, daha önce Dev Sa¤l›k-‹ﬂ Sendikas›’n›n Faaliyet Raporu’nda yer alm›ﬂt›r.
Çal›ﬂman›n haz›rlanmas›ndaki katk›lar›ndan dolay› hocam Av. Murat Özveri’ye teﬂekkür ederim.
** Arﬂ. Gör. Ankara Üniversitesi SBF ÇEE‹
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maye çeliﬂkilerinin aﬂamalar›na de¤inilecek, ard›ndan ise bu de¤iﬂime zemin sunan söylemsel yap›ya iﬂaret edilecektir. ‹lerleyen bölümlerde ise bu sürecin güncel ürünleri ortaya koyulacakt›r. Yaz› ile önümüzdeki süreçte gündeme gelmesi
muhtemel yeni hamlelere dikkat çekmek amaçlanmaktad›r.
1. ‹ktisadi Yap›, Krizler ve De¤iﬂen ‹liﬂkiler
Türkiye kapitalizminin tarihsel ve güncel e¤ilimlerine bak›ld›¤›nda, küresel ölçekli sermaye birikim sürecine dâhil olma çabas›nda olan Türkiye’nin uluslarara1

s› iﬂbölümü içerisinde genel bir e¤ilim olarak sat›n al›c›-tüccar yönlendirmeli meta zincirleri ile düﬂük teknolojili, tüketim ve ara mallar› üretiminde, “düﬂük katma
de¤erli emek yo¤un sanayilerde” uzmanlaﬂt›¤› görülmektedir (Köse ve Öncü,
1998; Köse ve Öncü, 2000).
‹hracata yönelik büyüme modelinin çal›ﬂmam›z aç›s›ndan anlam› ise ﬂöyle
aç›klanabilir: Bu model, iﬂgücü piyasas›nda var olan önceki dönemin “kat›l›k”lar› ve kal›nt›lar› ile uyuﬂmazl›k göstermektedir (Yücesan-Özdemir, Özdemir, 2008:
98-99). Sat›n al›c› yönlendirmeli meta zincirleri, özellikle Anadolu’da yükselen
sanayi merkezleri ile karﬂ›l›k bulmakta ve iﬂgücü piyasas› esnekli¤ini tetiklemektedir. Bu sanayi merkezlerinde üretim yapan firmalar›n yap›s›, ço¤unlukla aile iﬂletmecili¤ine dayal›, karar alma mekanizmalar›n›n sermayenin tekelinde oldu¤u,
Taylorist “hiyerarﬂik kontrol yap›s›”n› ça¤r›ﬂt›ran, kat›l›mc› mekanizmalar›n d›ﬂland›¤›, eme¤in kolektif temsilinin neredeyse olmad›¤›, iﬂ sözleﬂmesi yapma al›ﬂkanl›¤›n›n bile yerleﬂmedi¤i bir tabloyu resmetmektedir (Köse ve Öncü, 1998:
151-155).
Ayr›ca bu tür meta zincirlerinde merkez firma, nihai ürünün hangi yerel koﬂullarda üretilece¤ine karar vererek üretici firmalar ve mekânlar üzerinde bir güç
iliﬂkisi kurmakta (Köse ve Öncü, 2000: 76, 84-88, Özar ve Ercan, 2004: 196),
bu ise, yerel iﬂgücü piyasas› dinamiklerini uluslararas› belirlenime daha fazla açmaktad›r. Teknolojik geliﬂmelerin de etkisi ile sat›n al›c› firmalar›n dünyan›n herhangi bir yerinde daha yüksek kalitede ve daha ucuza mal ürettirebilece¤i bir yer
bulabilmesi ve sipariﬂlerini bu ülkeye kayd›rabilme olas›l›¤› da bulunmaktad›r
(Dikmen, 2000: 295). Tüm bunlar, esneklik, taﬂeronlaﬂma ve fason üretim e¤ilimlerini pekiﬂtiren ve derinleﬂtiren unsurlar olarak de¤erlendirilmelidir.
1 “Genel bir e¤ilim” ifadesi, Türkiye’de üretici yönlendirmeli meta zincirlerinin de özellikle geleneksel sanayi kentlerinde var oldu¤unu belirtmek için kullan›lm›ﬂt›r (Köse ve Öncü, 2000).
Bununla birlikte, Türkiye’nin önümüzdeki süreçte yüksek katma de¤erli ve yüksek teknolojili
ürünlerde ihracat yelpazesini geliﬂtirme yolunda çeﬂitli ad›mlar atmakta oldu¤u da gözlenmektedir. Ayr›nt›l› bilgi için bkz. (Ça¤layan, 2010).
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Yukar›da da söylendi¤i gibi, Türkiye’de krizlerin emek ve sermaye aras›ndaki iliﬂkilere etkisinde sermayenin, tarihsel olarak her kriz sürecini bir yenilenme
olanak ve zemini olarak görmesi yönündeki tavr› tekrarlanm›ﬂ ve ibre bir e¤ilim
olarak sermaye lehine çevrilmiﬂtir. Bu çerçevede, bu iliﬂkiye bak›ld›¤›nda, Türkiye’de iﬂgücü piyasas› kurumlar›n›n, birikimin istikrar›n› sa¤layacak düzenleme biçimleri olarak denklik, ba¤lant› ve eklemlenme iﬂlevi üstlendi¤ini söylemek yanl›ﬂ
olmayacakt›r. Böylelikle, iﬂgücü piyasas›nda dönüﬂüm, sermaye birikimi ile uyumlu bir çal›ﬂma düzeni oluﬂturma süreci olarak de¤erlendirilebilir.
Türkiye’de 1994, 2001 ve 2008 krizleri ve izleyen süreç, esnekleﬂtirme giriﬂimleriyle sonuçlanm›ﬂt›r. 1989-1993 toplu sözleﬂme döneminde, 1980 sonras›
reel ücret kay›plar›n›n karﬂ›lanmas›n›n ard›ndan yaﬂanan 1994 krizine sermayenin tepkisi, özelleﬂtirmeleri h›zland›rmak, taﬂeronlaﬂmay› derinleﬂtirmek, esnek
çal›ﬂma biçimlerini yayg›nlaﬂt›rmak, sendikalaﬂmay› engellemek, iﬂgücü piyasas›nda kurals›zlaﬂt›rma ve yeniden yap›lanmay› fiili düzlemde yaﬂama geçirmek
biçiminde olmuﬂtur. Bütün bu geliﬂmeler herhangi bir hukuksal dayanak aranmaks›z›n ve hatta ço¤u durumda hukuk ihlâlleri yapmak pahas›na fiili olarak gerçekleﬂtirilmiﬂtir. 1994 krizi, sermaye kesiminin çal›ﬂma iliﬂkilerinde artan esneklik
taleplerini gün yüzüne ç›karm›ﬂ, esnek çal›ﬂman›n yasal düzlemde temsili gerçekleﬂmese de, bu tür istihdam iliﬂkileri giderek yayg›nlaﬂan ve derinleﬂen bir biçimde görülür olmuﬂtur. Bu dönemde esnek çal›ﬂma ve teknik iﬂbölümündeki dönüﬂümün üst yap›sal bir alanda, hukuksal-yasal düzlemde temsiline yönelik hedef ilk
ürünlerini de vermiﬂtir. Fiili olarak de¤iﬂen çal›ﬂma iliﬂkilerinin yasal temsili, önce
mahkeme içtihatlar›nda, daha sonra ise doktrinde yer bulmuﬂtur (Yücesan-Özdemir ve Özdemir, 2008: 101).
Emek karﬂ›t› program›n fiili varl›¤›n›n hukuksal düzleme taﬂ›nmas› ise
2001’deki yeni bir krizle mümkün olmuﬂ, düzenleyici çerçeve öncelikle bireysel iﬂ
hukuku alan›nda gerçekleﬂmiﬂtir. Yasa, geçici iﬂ iliﬂkisi, belirli süreli iﬂ sözleﬂmeleri, ça¤r› üzerine çal›ﬂma, fazla çal›ﬂma gibi farkl› esnek istihdam model ve iliﬂkilerini çeﬂitli de¤iﬂim ve düzenlemelerle yasal zemine çekmesi bak›m›ndan önemlidir.
2008 krizinin ard›ndan ise Türkiye iﬂçi s›n›f› bir yeni esnekleﬂtirme dalgas› ile
karﬂ› karﬂ›yad›r. Esas olarak Ulusal ‹stihdam Stratejisi alt›nda, k›dem tazminat›,
iﬂsizlik sigortas› fonu, geçici iﬂ iliﬂkisinin özel istihdam bürolar› arac›l›¤›yla mesle¤e dönüﬂmesi, yeni esnek çal›ﬂma biçimleri ve süreleri, güvenceli esneklik, bölgesel asgari ücret, iﬂgücü piyasas›n› esnekleﬂtirmenin yeni ad›mlar› olarak s›ralanabilir. Bu s›ralanan baﬂl›klar›n yan› s›ra, sermayenin konu ile ilgili çok çeﬂitli talepleri de bulunmaktad›r (T‹SK, 2009). Bunlara yaz›n›n ilerleyen bölümlerinde ayr›ca de¤inilecektir.
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2. Düzenlemelere Temel Oluﬂturan Gerekçeler
Türkiye iﬂgücü piyasas›nda fiili olandan yasal olana do¤ru yaﬂanan bu dönüﬂüm sürecinin, elbette belirli bir söylemsel zemine yasland›¤›n› da belirtmek gerekir. ‹ﬂveren tezlerinin arka plan oluﬂturdu¤u bu söylemler, iﬂverenlerin bizzat
kendilerinin yan› s›ra yasa yap›c› taraf›ndan da olabildi¤ince sahiplenilmiﬂ ve
toplumsal alana tek do¤ru olarak sunulmuﬂtur. Yukar›da, Türkiye’de esneklik uygulamalar›n›n, önce fiili, daha sonra ise yasal düzlemde belirdi¤ini ve bunun
mevzuata bürünmüﬂ hâlinin da 2003 y›l›nda gün yüzüne ç›kt›¤›n› söylemiﬂtik. Bu
yasal hamle, belirli esnek çal›ﬂma biçimlerini yasalaﬂt›r›yordu. Ancak Türkiye’de
iﬂverenler, 4857 say›l› ‹ﬂ Yasas›nda yap›lan de¤iﬂiklikleri yeterli bulmam›ﬂ, gerek
yasada gerekse piyasada yat›r›mlar› ve dolay›s›yla “istihdam art›ﬂlar›n› engelleyen” bir dizi kat›l›k unsuru oldu¤u tezlerini sürdürmüﬂlerdir. Bu nedenle, ‹ﬂ Yasas› ve çal›ﬂma kurallar›n› düzenleyen di¤er mevzuatlar›n esneklik do¤rultusunda
yeniden yap›land›r›lmas›n› savunmaktad›rlar.
‹ﬂverenler ile yasa yap›c›n›n buluﬂtu¤u ilk nokta olarak karﬂ›m›za “iﬂgücü piyasas› kat›l›¤›” söylemi ç›kmaktad›r. Bu teze göre, Türkiye’de iﬂsizlik ve istihdam›n
art›r›lamamas›n›n birincil nedeni, iﬂsizlik sigortas›, k›dem tazminat›, iﬂ güvencesi,
primler, iﬂçiyi koruyucu kimi düzenlemeler ve hatta kimi zaman sendikalar gibi
“kat›l›k unsurlar›”d›r. Türkiye’de iﬂverenlerin, “iﬂten ç›karmalar›n uzun süreli ve
maliyetli olmas›” nedeniyle, yeni iﬂçi alma motivasyonlar›n›n düﬂük oldu¤u ileri
sürülebilmektedir (Süral, 2007: 17):
“Çal›ﬂanlar› iﬂten ç›karma imkânlar› daha geniﬂ olsayd›, iﬂletmeler ve özellikle de
KOB‹’ler, yat›r›m yapmada ve yeni eleman istihdam etmede daha h›zl› davranabilirlerdi.” (T‹SK, 2004).

Bu teze göre, iﬂgücü piyasas›n›n “kat›” kurum, kural ve özelliklere sahip olan
yap›s› ise sürekli olarak iﬂsizlik ve kay›t d›ﬂ›l›k üretmektedir. ‹ﬂsizlik ve kay›t d›ﬂ›l›¤›n ilac› ise esnekliktir (Pirler, 2008: 6-7). Bu kapsamda sermaye çevreleri, “iﬂten
ç›karmay› engelleyici düzenlemelerin azalt›lmas›, geçici iﬂ, yar›-zamanl› iﬂ, belli
süreli iﬂ”, “yo¤unlaﬂt›r›lm›ﬂ iﬂ haftas›, esnek vardiya” gibi standart d›ﬂ› istihdam
türlerini düzenleyen yasal de¤iﬂikliklerin” savunucusu olmuﬂtur (Onaran, 2004:
218-219). Esneklik dayatmas› topluma yeni istihdam yaratma hedefi ve kay›t d›ﬂ›l›ktan kurtulma vaadi ile birlikte sunulmaktad›r. Söz konusu talepleri neo-liberal
strateji içerisinde ele ald›¤›m›zda ise, karﬂ›m›za iﬂçiyi korumak için önce firman›n,
yat›r›mlar›n ve birikimin süreklili¤inin korunmas›, kâr›n garanti alt›na al›nmas›n›
merkeze koyan bir anlay›ﬂ ç›kmaktad›r (Pirler, 2008).
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Bütün bu sürecin sonunda ise, an›lan tez ve söylemlerden de beslenerek, sermaye kesiminin yönlendiricili¤inde, Türkiye iﬂgücü piyasas›nda esnek çal›ﬂman›n
yukar›da an›lan çeﬂitli aﬂamalardan geçerek belirli bir yayg›nl›k seviyesine eriﬂti¤i söylenebilir. Çal›ﬂman›n bundan sonraki k›sm›nda, bu aﬂamalar›n 2008 krizi
2

sonras›na odaklan›lacakt›r. Öncelikle Torba Yasa olarak bilinen yasa paketi ile
gelen düzenlemelere bakmak gerekecek.
3. Torba Yasa Ne Getirdi, Ne Getirmedi?
Türkiye’de son dönemde çal›ﬂma yaﬂam›n›n gündemini ilgilendiren önemli
baﬂl›klardan biri de Torba Yasa oldu. 25 ﬁubat 2011 tarihli Resmi Gazete’de yay›mlanarak yürürlü¤e giren Torba Yasa, 5510 Say›l› Sosyal Sigortalar ve Genel
Sa¤l›k Sigortas› Yasas›, 4857 Say›l› ‹ﬂ Yasas›, 657 Say›l› Devlet Memurlar› Yasas› gibi mevzuatlarda çeﬂitli de¤iﬂiklikler yapt›. Burada yasan›n, bu alanda önemli de¤iﬂiklikler getiren ögelerine de¤inece¤iz.
3

Yasan›n stajyer çal›ﬂt›rma ile ilgili de¤iﬂiklik getirdi¤i görülmektedir. Örne¤in, düzenlemeden önce staj yapt›rma yükümlülü¤ü, 20 ve daha fazla iﬂçi çal›ﬂt›ran iﬂyerleri için geçerli iken, yeni düzenleme ile bu zorunluluk, Türkiye’deki toplam iﬂletmelerin yüzde 90’›ndan fazlas›n› ifade eden 10’dan fazla iﬂçi çal›ﬂt›ran
4

iﬂyerleri için de geçerli olacakt›r. Düzenlemeye göre, “on ve daha fazla personel
çal›ﬂt›ran iﬂletmeler, çal›ﬂt›rd›klar› personel say›s›n›n yüzde beﬂinden az, yüzde
onundan fazla olmamak üzere mesleki ve teknik e¤itim okul ve kurumu ö¤rencilerine beceri e¤itimi” yapt›racakt›r. Zorunlulukta iﬂletmeler aç›s›ndan bir kapsam
geniﬂlemesi söz konusu olurken, staj ücretleri düﬂürülmüﬂtür. Buna göre, yap›lan
de¤iﬂiklikle staj ücreti, brüt asgari ücretin 2/3’ünden, on ve daha fazla iﬂçi çal›ﬂt›ran ve Çal›ﬂma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤› taraf›ndan mesleki e¤itim kapsam›na al›nan; ancak, beceri e¤itimi yapt›rmayan iﬂletmelerin beceri e¤itimi yapt›rmas› gereken her ö¤renci için e¤itim süresince her ay 18 yaﬂ›n› bitirenlere ödenen asgari ücretin net tutar›n›n 1/3’üne, yirmi ve daha fazla personel çal›ﬂt›r›lmas› halinde 2/3’üne çekilmiﬂtir.
2 Bu çerçevede kriz sonras›nda, aktif istihdam politikalar› çerçevesinde kamuoyunda “‹stihdam
Paketi” olarak bilinen çeﬂitli düzenlemeler getirilmiﬂtir. Konuyla ilgili ayr›nt›l› bilgi için bkz. (Erdo¤du, 2010; Kutlu, 2009)
3 Düzenleme, 6111 say›l› Torba Yasa’n›n 63 ve 64’üncü maddelerinde yer almakta olup, 3308
say›l› Mesleki E¤itim Yasas›’n›n 18, 23 ve 24’üncü maddelerinde de¤iﬂiklik yapm›ﬂt›r.
4 “On ve daha fazla personel çal›ﬂt›ran iﬂletmeler, çal›ﬂt›rd›klar› personel say›s›n›n yüzde beﬂinden az, yüzde onundan fazla olmamak üzere mesleki ve teknik e¤itim okul ve kurumu ö¤rencilerine beceri e¤itim yapt›r›r.” (3308/ md.18)
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5

Bilindi¤i gibi iﬂveren çevreleri esnek bir firma modeli içerisinde say›sal esnekli¤e sahip, yani iﬂverene ek maliyet getirmeden al›n›p ç›kart›labilecek “ikinci
çevresel iﬂgücü grubu” içerisinde “kamu destekli mesleki e¤itim gören stajyerler”i
önemli bir unsur olarak tariflemektedir (T‹SK, 1999). Firmalarda meslek e¤itimi
gören ö¤renci, aday ç›rak ve ç›raklara, yaﬂ›na uygun asgari ücretin yüzde 30’undan aﬂa¤› ücret ödenemeyece¤ine iliﬂkin 3308 say›l› Mesleki E¤itim Yasas›’n›n
25’inci maddesindeki eski düzenleme, “Ancak, iﬂletmelerde meslek e¤itimi gören
örgün e¤itim ö¤rencilerine, asgari ücretin net tutar›n›n yirmi ve üzerinde personel
çal›ﬂt›ran iﬂyerlerinde yüzde 30’undan, yirmiden az personel çal›ﬂt›ran iﬂyerlerinde yüzde 15’inden, aday ç›rak ve ç›ra¤a yaﬂ›na uygun asgari ücretin yüzde
6

30’undan aﬂa¤› ücret ödenemez” ﬂeklinde de¤iﬂtirilmiﬂtir. Böylelikle düzenleme
kapsam›ndaki mesleki e¤itim gören örgün e¤itim ö¤rencilerine yönelik ödenecek
ücretin miktar›nda bir daraltmaya gidilmiﬂtir. Bu düzenlemeyle iﬂverenlerin bir esneklik talebi daha yasal güvenceye kavuﬂmuﬂ, iﬂgücü piyasas›n›n parçalanmas›na yasal zemin haz›rlanm›ﬂ, emek denetiminin yasal bir ad›m› daha at›lm›ﬂt›r.
Böylelikle, esnek, düﬂük ücretli ve güvencesiz bir iﬂgücü piyasas› oluﬂturma u¤raﬂ›na bu sefer genç iﬂgücü cephesinden bir tu¤la daha koyulmuﬂtur. Düzenlemeler, genç iﬂgücünün önemli bir bölmesi olan meslek lisesi ö¤rencilerinin daha ucuza çal›ﬂt›r›laca¤›n›, korunmas›z, güvencesiz ve düﬂük ücretli çal›ﬂmaya daha fazla al›ﬂt›r›laca¤›n›, genç iﬂgücünün bu tarz çal›ﬂmay› daha fazla kan›ksayaca¤›n›
ve giderek içselleﬂtirece¤ini ortaya koymaktad›r.
‹ﬂçiyi korumak için firmay› ayakta tutma yaklaﬂ›m› Torba Yasa’da da sürmek7

tedir. K›sa çal›ﬂma ödene¤inin kapsam›n›n geniﬂletilmesi ve ‹ﬂsizlik Sigortas› Fonu’ndan karﬂ›lanmas›, bunun bir örne¤idir. 4447 say›l› ‹ﬂsizlik Sigortas› Yasas›’n›n “K›sa çal›ﬂma ve k›sa çal›ﬂma ödene¤i” baﬂl›kl› Ek 2’nci maddesine göre,
“Genel ekonomik, sektörel veya bölgesel kriz ile zorlay›c› sebeplerle iﬂyerindeki
haftal›k çal›ﬂma sürelerinin geçici olarak önemli ölçüde azalt›lmas› veya iﬂyerinde faaliyetin tamamen veya k›smen geçici olarak durdurulmas› hallerinde, iﬂyerinde üç ay› aﬂmamak üzere k›sa çal›ﬂma yap›labilir.” “Sektörel ve bölgesel kriz”
ibareleri, Torba Yasa’da eklenmiﬂtir. K›sa çal›ﬂma ödene¤inin uyguland›¤› bir iﬂyerinde, iﬂveren, ücret, sigorta primi ve gelir vergisi ödeme yükümlülü¤ünden kurtulmaktad›r. ‹ﬂçinin k›sa çal›ﬂma ödene¤inden yararlanabilmesi için, hizmet akdi5 T‹SK’in de sahiplendi¤i esnek firma modeli, yaz›nda Atkinson’a (1985) at›fla kullan›lmaktad›r.
6 Düzenleme, 6111 say›l› Torba Yasa’n›n 64’üncü maddesinde yer alm›ﬂ ve 3308 say›l› Mesleki E¤itim Yasas›’n›n 25’inci maddesini de¤iﬂtirmiﬂtir.
7 Düzenleme, 6111 say›l› Torba Yasa’n›n 73’üncü maddesinde yer alm›ﬂ ve 4447 say›l› ‹ﬂsizlik Sigortas› Yasas›’n›n Ek 2’nci maddesini de¤iﬂtirmiﬂtir.
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8

nin feshi d›ﬂ›nda, iﬂsizlik sigortas› ödene¤ini hak etme koﬂullar›n› yerine getirmesi gerekir. Görüldü¤ü gibi, iﬂsizlik sigortas› ödene¤ine hak kazanabilmek için,
Türkiye iﬂgücü piyasas›n›n gerçekleri ile pek de ba¤daﬂmayan koﬂullar, aynen k›sa çal›ﬂma ödene¤i için de geçerli k›l›nm›ﬂt›r. Günlük k›sa çal›ﬂma ödene¤i; sigortal›n›n son 1 y›ll›k prime esas kazançlar› dikkate al›narak hesaplanan günlük ortalama brüt kazanc›n›n yüzde 60’› kadard›r. Bu ﬂekilde hesaplanan k›sa çal›ﬂma
ödene¤i miktar›, 16 yaﬂ›ndan büyük iﬂçiler için uygulanan ayl›k asgari ücretin
8 4447 say›l› Yasan›n 51’inci madde hükümlerine göre, iﬂçinin iﬂsizlik ödene¤ine hak kazanabilmesi için, hizmet sözleﬂmesi sona ermeden önceki son 120 gün içinde kesintisiz olmak üzere, son 3 y›l içerisinde en az 600 gün iﬂsizlik sigortas› primi ödemiﬂ olmas› gerekir. Bu koﬂullar› yerine getirip de iﬂ sözleﬂmeleri, 1) ihbar önellerine uygun olarak iﬂveren taraf›ndan feshedilenler; 2) sa¤l›k sebepleri, iﬂverenin yasada belirtilen ahlâk ve iyi niyet kurallar›na uymayan davran›ﬂlar› ve iﬂçinin çal›ﬂt›¤› iﬂyerinde bir haftadan fazla süre ile iﬂin durmas›n› gerektirecek zorlay›c› sebepler nedeniyle bizzat kendileri taraf›ndan feshedilen sigortal› iﬂçiler
(4857/md. 24); 3) sa¤l›k sebepleri veya iﬂyerinde iﬂçiyi bir haftadan fazla süre ile çal›ﬂmaktan al›koyan bir zorlay›c› sebebin ortaya ç›kmas› halinde iﬂveren taraf›ndan feshedilenler
(4857/ md. 25); 4) belirli süreli iﬂ sözleﬂmesi ile çal›ﬂ›rken sürenin bitiminde iﬂsiz kalanlar; 5)
iﬂyerinin el de¤iﬂtirmesi ya da baﬂkas›na geçmesi, kapanmas› veya kapat›lmas›, iﬂin veya iﬂyerinin niteli¤inin de¤iﬂmesi nedenleriyle iﬂten ç›kar›lm›ﬂ olanlar; 6) özelleﬂtirme nedeniyle iﬂ
sözleﬂmesi sona erenler iﬂsizlik ödene¤i almaya hak kazan›rlar.
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brüt tutar›n›n yüzde 150’sini geçemez. Bu noktada önceki düzenlemeden kimi
farkl›laﬂmalar görülmektedir.
Önceki düzenlemede, günlük k›sa çal›ﬂma ödene¤i miktar›n›n, iﬂsizlik ödene¤i kadar oldu¤u ve bu ödene¤in miktar›n›n 4447 say›l› ‹ﬂsizlik Sigortas› Yasas›’n›n “‹ﬂsizlik ödene¤inin; miktar›, ödeme süreleri ve zaman› ile sigorta primleri”
baﬂl›kl› 50’nci maddesine göre düzenlendi¤i belirtilmekteydi. Bu düzenlemeye
göre, “Günlük iﬂsizlik ödene¤i, sigortal›n›n son 4 ayl›k prime esas kazançlar› dikkate al›narak hesaplanan günlük ortalama brüt kazanc›n›n yüzde 40’›d›r. Bu ﬂekilde hesaplanan iﬂsizlik ödene¤i miktar›, 4857 say›l› ‹ﬂ Kanunu’nun 39’uncu
maddesine göre 16 yaﬂ›ndan büyük iﬂçiler için uygulanan ayl›k asgari ücretin
brüt tutar›n›n yüzde 80’ini geçemez.” Bu çerçevede iki düzenleme karﬂ›laﬂt›r›ld›¤› zaman ödenek miktar›n›n yükseltilmesi iﬂçi lehine bir de¤iﬂiklik olarak yorumlanabilir. Yeri gelmiﬂken belirtmek gerekir ki, k›sa çal›ﬂma ödene¤i, sosyal politika aç›s›ndan, iﬂyerlerinin kapanmas› ve dolay›s›yla iﬂçilerin iﬂsiz kalmas›n› ya da
iﬂyerlerinde toplu iﬂçi ç›kar›lmas›n›n önüne geçecek bir uygulama olarak da de¤erlendirilebilir.
9

Yasa ile birlikte, 31 Aral›k 2015’e kadar, ilk kez iﬂe al›nacak bir iﬂçi için,
iﬂverene sigorta prim deste¤i getirilmiﬂtir. Düzenlemeye göre, sigorta primlerinin
iﬂverene ait k›sm›, iﬂe al›nd›ktan sonra belirli sürelerle ‹ﬂsizlik Sigortas› Fonu’ndan
karﬂ›lanacakt›r. Düzenleme 18-29 yaﬂ aral›¤›ndaki erkek iﬂçiler ve 18 yaﬂ›ndan
büyük kad›n iﬂçiler için geçerli olacakt›r. Böylelikle bir yandan ‹ﬂsizlik Sigortas›
10

Fonu’nun amaç d›ﬂ› kullan›m›nda bu yönde at›lan ad›mlar devam ederken, di¤er yandan da teﬂviklerin kapsad›¤› istihdam edilecek belirlenmiﬂ yaﬂ aral›¤› nedeniyle, iﬂverenlerin 30 yaﬂ ve üzerinde erkek iﬂçi çal›ﬂt›rma davran›ﬂ› sergileme
e¤iliminde olaca¤› söylenebilir. Dolay›s›yla düzenleme ile bir yandan genç iﬂsizli¤i engellenmeye çal›ﬂ›l›rken, di¤er yandan belirli bir yaﬂ›n (30) üzerindeki erkek
iﬂçilerin iﬂsiz kalmas›n›n önü aç›lmaktad›r. Öte yandan getirilen düzenleme ile ‹ﬂsizlik Sigortas› Fonu’ndan karﬂ›lanan prim tutarlar›n›n gelir ve kurumlar vergisi
uygulamalar›nda gider veya maliyet unsuru olarak dikkate al›nmayaca¤› da hüküm alt›na al›nm›ﬂt›r.
9 Düzenleme, 6111 say›l› Torba Yasa’n›n 74’üncü maddesinde yer almakta olup, 4447 say›l›
‹ﬂsizlik Sigortas› Yasas›’n›n Geçici 7 ve 9’uncu maddelerinde de¤iﬂiklikte bulunmuﬂ; yasaya
Geçici 10’uncu maddeyi eklemiﬂtir.
10 Bu çerçevede, iﬂverenlerin sigorta primi paylar›n›n devlet taraf›ndan ödenmesine yönelik
olarak, ‹stihdam Paketi olarak bilinen 15 May›s 2008 tarihli 5763 say›l› ve 18 ﬁubat 2009
tarihli 5838 say›l› yasalarda da çeﬂitli dezavantajl› gruplar› içerecek ﬂekilde düzenlemeler
yap›lm›ﬂt›r.
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‹ﬂverenlere yönelik bir di¤er prim deste¤i ise, adeta çocuk iﬂçi çal›ﬂt›rmay›
11

teﬂvik etmektedir. Torba Yasa’da getirilen “Bu Kanun gere¤ince al›nacak prim
ve verilecek ödeneklerin hesab›na esas tutulan günlük kazanc›n alt s›n›r›, sigortal›lar›n yaﬂlar›na uygun asgarî ücretin otuzda biri, üst s›n›r› ise 16 yaﬂ›ndan büyük
sigortal›lar›n günlük kazanç alt s›n›r›n›n 6,5 kat›d›r” hükmü ile yeni istihdam yaratma ve iﬂverenleri teﬂvik etme ad› alt›nda 16 yaﬂ›n› doldurmam›ﬂ iﬂçilerin mali12

yetlerinde az›msanmayacak bir azalma yarat›lm›ﬂt›r.

Yasa13 ile birlikte iﬂçi ﬂikâyetlerine bölge müdürlü¤ü memurlar›n›n da bakmas›n›n önü aç›lm›ﬂt›r. “‹ﬂ sözleﬂmesi sona eren iﬂçilerin ﬂikâyetlerinin, iﬂ hukuku
konusunda hiçbir bilgisi olmayan memurlara inceletilmesi, iﬂverenlerin iﬂçi sa¤l›¤›
ve iﬂ güvenli¤i tedbirlerini almamas›ndan kaynakl› sorunlardan kurtulabilecek, bu
da önemli bir maliyet unsuru olarak görülen iﬂ güvenli¤i tedbirlerinin daha esnek
olmas›n› beraberinde getirecektir.” Öte yandan, “Sanayi ve Ticaretteki ‹ﬂ Teftiﬂi
Hakk›ndaki Uluslararas› Çal›ﬂma Sözleﬂmesi” baﬂl›kl› 81 No’lu Uluslararas› çal›ﬂma Örgütü (ILO) sözleﬂmesine göre, iﬂçiler ya da sendikalar taraf›ndan yap›lan ﬂikâyetlerin; iﬂ müfettiﬂleri taraf›ndan incelenmesi gerekmektedir. Getirilen düzenleme, ilgili ILO Sözleﬂmesi’ne ve Anayasan›n 90’›nc› maddesine ayk›r›d›r, dolay›s›yla yasalaﬂsa bile iç hukukta uygulanma olana¤› yoktur (Aydo¤ano¤lu, 2011).
Bununla birlikte, Hazine Müsteﬂarl›¤› (2011: 153) taraf›ndan da belirtildi¤i
üzere istihdam piyasas›n›n esnekleﬂtirilmesi kapsam›nda, k›smi süreli iﬂ sözleﬂmesi ile çal›ﬂan sigortal›lara borçlanma yoluyla tam süreli çal›ﬂmaya benzer ﬂekilde
emekli olma hakk› tan›nm›ﬂt›r. Böylelikle k›smi süreli çal›ﬂman›n teﬂvik edildi¤i düﬂünülebilir.
13

Öte yandan, baﬂka bir düzenleme ile 4857 say›l› ‹ﬂ Yasas›’n›n “K›smi süre14

li ve tam süreli iﬂ sözleﬂmesi” baﬂl›kl› ve “Ça¤r› üzerine çal›ﬂma” baﬂl›kl› 14’üncü maddelerine göre k›smi süreli iﬂ sözleﬂmesiyle çal›ﬂanlar ile ev hizmetlerinde
ay içerisinde 30 günden az çal›ﬂan sigortal›lar›n eksik günlerine ait genel sa¤l›k
sigortas› primlerini 30 güne tamamlama yükümlülü¤ünün 1 Ocak 2010 tarihinde
baﬂlayaca¤› hüküm alt›na al›nm›ﬂt›r. Böylelikle bu kapsamda olanlar, “ancak k›smi süreli çal›ﬂt›klar› aylara ait eksik sürelerini ceplerinden tamamlamak ﬂart›yla
sa¤l›k hizmetlerinden yararlanabilecekler” (Aydo¤ano¤lu, 2011: 6).
11 Düzenleme, 6111 say›l› Torba Yasa’n›n 39’uncu maddesinde yer almakta ve 5510 say›l›
SSGSS’nin 82’nci maddesini yeniden düzenlemektedir.
12 Konuyla ilgili ayr›nt›l› bilgi için bkz. ‹lki, 2011, http://www.sgkbilgi.com
13 Düzenleme, 6111 say›l› Torba Yasa’n›n 77 ve 78’inci maddesinde yer almakta ve 4857 say›l› ‹ﬂ Yasas›’n›n 91 ve 92’nci maddesini yeniden düzenlemektedir.
14 Düzenleme, 6111 say›l› Torba Yasa’n›n 49’uncu maddesinde yer almakta ve 5510 say›l›
Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤l›k Sigortas› Yasas›’n›n Geçici 12’nci maddesine eklenmiﬂtir.
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Torba Yasa için eklenebilecek elbette baﬂka düzenlemeler de var. Ancak Torba Yasa kapsam›nda olup da, görüﬂmeler s›ras›nda yasa kapsam›ndan ç›kart›lan
kimi düzenlemeler de bulunmakta. Bu çerçevede, ‹ﬂ Yasas›’n›n “Ça¤r› üzerine çal›ﬂma” baﬂl›kl› 14’üncü maddesinin devam›na eklenmesi planlanm›ﬂ olan, evden
ve uzaktan çal›ﬂma biçimlerine yönelik maddeler bulunmakta. Bunun yan›nda turizm iﬂ kolunda çal›ﬂanlar›n haftal›k 45 saatlik çal›ﬂma süresine iliﬂkin denkleﬂtirme süresinin 2 aydan 4 aya ç›kart›lmas›n› getiren bir düzenleme de yasa kapsam›nda ç›kart›ld›. Denkleﬂtirme uygulamas› (4857/ md. 41, md. 63), iﬂverenlerin
fazla mesai ücreti ödeme yükümlülü¤ünü ortadan kald›ran bir çal›ﬂma biçimi olarak karﬂ›m›za ç›k›yor. Yasa kapsam›ndan ç›kan bir di¤er düzenleme de iﬂe giriﬂlerdeki deneme süresinin 2 aydan 4 aya ç›kart›lmas›. Burada da önce "25 yaﬂ›n
alt›ndakiler" denilmiﬂti; daha sonra komisyondaki görüﬂmelerde, "ilk defa iﬂe girenler için" denilerek yaﬂ s›n›r› kalkt›. Torba Yasa kapsam›nda gelip de ask›ya al›nan bir di¤er düzenleme ise ödenecek asgari ücretin yaﬂa göre farkl›laﬂmas› idi.
Getirilmek istenen düzenleme ile eskiye göre de¤iﬂiklik yap›larak, asgari ücretin
16-18 yaﬂ aras›ndaki iﬂçiler için daha yüksek bir tutar ile ödenmesi sonlan›yordu. Önceden 16 yaﬂ alt› ve üzeri olarak belirlenen, asgari ücret yeni düzenlemeye göre 18 yaﬂ alt› ve üzeri olarak hesaplanacakt›. Asgari ücrette yaﬂ kademesi
uygulamas› sona ermekteydi. Hesaplamalara göre bu ortalama 80 TL tutar›nda
bir ücretin daha az ödenmesi anlam›na gelmekteydi.
4. Türkiye’de Esnekleﬂmenin Yeni Yayg›nlaﬂma Alanlar›
Bu bölüm kapsam›nda, önümüzdeki süreçte Türkiye’de çal›ﬂma yaﬂam›n›n
gündemine oturmas› beklenen sermayenin repertuar›ndaki kimi geliﬂmelere de¤inece¤iz. Bu geliﬂmeler, iﬂgücünün ve iﬂgücü piyasas›n›n daha fazla esnekleﬂtirilmesi ve güvencesizleﬂtirilmesi temelinde ﬂekillenmektedir. Dolay›s›yla art›k, 2008
krizinden sonra, Türkiye iﬂçi s›n›f›n›n 1994 ve 2001 krizlerinin ard›ndan karﬂ›laﬂaca¤› üçüncü büyük esneklik dalgas›n›n somut ç›kt›lar›n›n neler olabilece¤ini
gözler önüne sermeye çal›ﬂaca¤›z. Burada da birinci el belgeler aras›ndan, T‹SK
(2009) taraf›ndan krizin hemen ard›ndan haz›rlanan bir broﬂür ve Çal›ﬂma ve
Sosyal Güvenlik Bakanl›¤› (2011, www.sendika.org) taraf›ndan haz›rlanm›ﬂ olan
Ulusal ‹stihdam Stratejisi (U‹S) temel baﬂvuru kaynaklar›m›z olacak. Öte yandan,
önümüzdeki süreçte esneklik uygulamalar›n›n art›r›laca¤›na iliﬂkin sinyal, U‹S’in
15

yan›nda 2010-2012 y›llar›n› kapsayan Orta Vadeli Program’da

(http://re-

15 2011-2013 y›llar›n› kapsayan Orta Vadeli Program da ayn› hat üzerinde ilerlemekle birlikte, burada, hedefler daha aç›k bir ﬂekilde ifade edildi¤i için 2010-2012 Program›’na referans verilmiﬂtir.
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ga.basbakanlik.gov.tr) da verilmiﬂtir. Programda, “krizden ç›k›ﬂ ve sonras›ndaki

büyüme sürecinin özel sektör öncülü¤ünde gerçekleﬂtirilmesi” stratejisi, çal›ﬂma
ortam› ve iﬂgücü piyasas›n›n iﬂverenlerin gereksinimlerine göre düzenlenece¤inin
beyan› olarak okunmal›d›r. Program’da bu e¤ilimin yasama ve yarg›y› da kapsayacak biçimde ilerleyece¤i kaydedilmektedir:
“‹stihdam›n art›r›lmas› ve kay›t d›ﬂ›l›¤›n azalt›lmas› amac›yla, güvenceli esneklik
yaklaﬂ›m› çerçevesinde esnek çal›ﬂma modelleri teﬂvik edilecek ve yayg›nlaﬂt›r›lacakt›r.”
“‹ﬂ ortam›n› iyileﬂtirmek, öngörülebilirli¤i art›rmak ve piyasa ekonomisinin etkili bir
ﬂekilde iﬂleyebilmesini temin etmek üzere ilgili temel kanunlar güncellenecek, bu
alanda yarg›n›n h›z ve etkinli¤i güçlendirilecektir.”

4.1. T‹SK: S›n›r tan›mayan esneklik
Zaman s›ras› ile gitmek gerekirse, T‹SK (2009) taraf›ndan haz›rlanm›ﬂ olan
rapor, adeta kriz sürecinde iﬂgücü piyasan›n esnekleﬂtirilmesinin s›n›rlar›n› alabildi¤ine zorluyor. Türkiye’de ekonomik krizin reel sektör üzerinden yaﬂanm›ﬂ olmas› ve kitlesel iﬂten ç›karmalar›n da gerçekleﬂmiﬂ olmas›, sendikal mücadelenin zay›f oldu¤u bu koﬂullarda iﬂverenlerin “kat›l›k” söylemlerinin tam anlam›yla tutmasa da karﬂ›l›k bulmas›na da zemin sundu. An›lan broﬂürde, iﬂverenlerin talepleri
net bir biçimde aktar›l›rken, ayn› zamanda önümüzdeki süreçte iﬂçi s›n›f›n› bekleyen tehlikeler de aç›¤a ç›km›ﬂ oluyor. Raporun haz›rlan›ﬂ›n›n üzerinden 2 y›ldan
fazla bir zaman geçmesine karﬂ›n, yasalaﬂmalar› durumunda iﬂçileri nas›l bir çal›ﬂma ortam›n›n bekledi¤ini görmek bak›m›ndan hâlâ güncel oldu¤u düﬂünülebilir. Rapor, ayn› zamanda bu yaz›da devam›ndaki baﬂl›klar incelendi¤inde, iﬂverenlerin talepleri ile yasama organ›n›n yaﬂamaya geçirmeye çal›ﬂt›klar› aras›nda
nas›l bir örtüﬂme oldu¤unu da aç›k bir ﬂekilde gözler önüne seriyor. ‹ﬂverenlerin
kriz sürecinde yaﬂama geçirilmesini istedikleri uygulamalardan kimileri ﬂöyle s›ralanabilir:
- “‹ﬂyerlerine mali yükümlülük getiren düzenlemelerin belirli bir süre ile uygulanmamas›” ve “iﬂçinin ç›kar›lmas›n›n önüne geçilmesi amac›yla iﬂverene iﬂyerinde
esnek çal›ﬂma ﬂekillerini uygulayabilme inisiyatifi tan›nmas› imkân›”n›n verilmesi,
- Toplu iﬂ sözleﬂmelerine “kriz dönemlerine yönelik (…) hüküm konulmas›”,
- Özel istihdam bürolar› ve k›dem tazminat›na yönelik düzenlemelerin yasalaﬂt›r›lmas›,
- Alt iﬂverenli¤e yönelik (taﬂeron) mevzuat ve iﬂleyiﬂle ilgili k›s›tlar›n kald›r›lmas›
ve mevzuat›n, rekabet ve büyüme hedefleri ba¤lam›nda yeniden düzenlenmesi.
- Belirli süreli iﬂ sözleﬂmelerinin “objektif koﬂullara ba¤l›” olarak yap›labilme ﬂart›n›n kald›r›lmas›,
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- Y›ll›k ücretli izin sürelerinin bir bölümün 10 günden az olmamak üzere 3’e bölünebilece¤ine iliﬂkin hükmün de¤iﬂtirilmesi ve y›ll›k ücretli izinlerin dönemler itibariyle kullan›lmas›na yönelik s›n›rlamalar›n kald›r›lmas›,
- Ücretsiz izin uygulamas›n› kabul etmeyen ve bu gerekçe ile iﬂten ç›kart›lan iﬂçinin iﬂe iade davas› açmas›n›n engellenmesi,
- Normalde 2 ay, toplu sözleﬂmelerle 4 aya kadar uzat›labilen denkleﬂtirme sürelerinin 6-12 aya kadar uzat›lmas› (1 y›la kadar uzayan sürelerde fazla mesai ücretine el koyma talebi),
- Telafi çal›ﬂmas›na yönelik esneklik: Cumartesi de dahil olmak üzere tatil günlerinde telafi çal›ﬂmas› yap›labilmesi. ‹ﬂverenin telafi çal›ﬂmas› yapt›rabilece¤i 2 ayl›k sürenin 1 y›la, telafi çal›ﬂmas› için günlük 3 saat olan s›n›r›n 11 saate kadar
yükseltilmesi.

4.2. Ulusal ‹stihdam Stratejisi

16

Öncelikle Ulusal ‹stihdam Stratejisi’nin (U‹S) resmi olarak aç›klanm›ﬂ bir belge olmad›¤›n› belirtmek gerekiyor. Burada, ilk olarak dinleyici notu biçiminde
oluﬂturulmuﬂ olan bir sunum-belgeden, ard›ndan ise yaklaﬂ›k 60 sayfal›k tam metinden (Çal›ﬂma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›, 2011, www.sendika.org) yararlanaca¤›z. Sunum-belge, Türkiye için bir istihdam stratejisinin gereklili¤ini, iﬂsizli¤in vard›¤› boyutlar ve iﬂgücü piyasas› verileri üzerinden temellendirmeye çal›ﬂ›yor. ‹ﬂaret edilen bu veriler aras›nda, çal›ﬂma ça¤›ndaki nüfusa her y›l 800 bin
kat›l›m gerçekleﬂmesi, tar›m d›ﬂ› istihdam›n büyüme esnekli¤inin 2002-2007 y›llar› aras›nda binde 5 olmas›, mevcut iﬂsizli¤i sabit tutabilmek için her y›l 600 binin üzerinde yeni iﬂ yarat›lmas› gereklili¤i, kay›t d›ﬂ› istihdam oran›n›n yüzde
45’ler civar›nda hesaplanmas› vb. yer al›yor. “U‹S’in Dayand›¤› Temel Politika
Çerçevesi ve Temel Kabuller” baﬂl›¤› alt›nda ise, iﬂsizlik sorununun çözümü için ﬂu
kimi noktalar esas al›n›yor:
- Makro ekonomik istikrar›n sürdürülmesi
- ‹ﬂ ortam›n›n iyileﬂtirilmesi
- Beﬂeri sermayenin güçlendirilmesi
- Altyap› yat›r›mlar›n›n geliﬂtirilmesi
- Yap›sal reformlar›n sürdürülmesi
- Kay›t d›ﬂ› ekonominin azalt›lmas›

16 Yaz›n›n bu bölümünün haz›rlanmas›nda, taraf›m›zca yaz›lm›ﬂ olan “Damla ekonomisi ve ilkel birikim yoluyla istihdam yaratmak: Ulusal ‹stihdam Stratejisi” (Kutlu, 2011a) baﬂl›kl› yaz›dan yararlanm›lm›ﬂt›r.
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U‹S’in ilkeleri aras›nda ise, “iﬂi de¤il, insan› korumak, iﬂverenler üzerine ek
yük getirilmemesi, sosyal diyalog ve özendirici yaklaﬂ›m” vs. say›l›yor. U‹S’te “Temel Politika Eksenleri” baﬂl›¤› alt›nda ise ﬂu hedefler s›ralan›yor:
- E¤itim-istihdam iliﬂkisinin güçlendirilmesi
- ‹ﬂgücü piyasas›n›n esnekleﬂtirilmesi
- Kad›nlar, gençler ve dezavantajl› gruplar›n istihdam›n›n art›r›lmas›
- ‹stihdam-sosyal koruma iliﬂkisinin güçlendirilmesi

U‹S’te bu baﬂl›klar alt›nda, emekten yana kesimlerin y›llard›r savundu¤u –burada ayr›nt›s›na giremeyece¤imiz- kimi unsurlar elbette bulunuyor. Sorun ise,
bunlar›n neo-liberal iktisat politikalar› demeti içerisinde uygulanmak istenmesi.
Dolay›s›yla getirilen düzenlemeler daha en baﬂtan “alt› boﬂ” olarak gündeme geliyor, sosyal haklar rejimini t›rpanl›yor ve söylem üretimi olmaktan öteye gidemiyor.
“‹ﬂgücü piyasas›n›n esnekleﬂtirilmesi” baﬂl›¤› alt›nda “Temel Amaçlar” olarak ﬂu
hedefler s›ralanmaktad›r:
- ‹ﬂgücü piyasas›n›n esnekli¤i art›r›lmal›d›r.
- Güvenceli esneklik yayg›nlaﬂt›r›lmal›d›r.
- ‹ﬂgücü piyasas›n›n rekabet edebilirli¤i art›r›lmal›d›r.

Bu say›lan üç baﬂl›¤›n, yukar›da ilk olarak aktar›lan “Temel Kabuller” ile örtüﬂtü¤ü görülmektedir. Son olarak ise, bugün ve önümüzdeki sürecin konusunu
oluﬂturaca¤› sinyalini veren baﬂl›klar alt›nda iﬂgücü piyasas›n›n esnekleﬂtirilmesinin ana unsurlar› s›ralanmaktad›r:
- Güvenceli esneklik
- K›dem tazminat›
- ‹ﬂsizlik Sigortas› fonu
- Esnek çal›ﬂma modelleri
- Fazla çal›ﬂma süreleri
- Özel istihdam bürolar›-geçici iﬂ iliﬂkisi
- Bölgesel asgari ücret

An›lan sunum-belgenin ard›ndan, art›k yaklaﬂ›k 60 sayfal›k Ulusal ‹stihdam
Stratejisi’nin tam metnine geçebiliriz. Bu metin, dinleyici notu biçiminde haz›rlanm›ﬂ olan belgedeki konular› Avrupa Birli¤i’ndeki durum ile karﬂ›laﬂt›rmal› bir ﬂekilde geniﬂletiyor, Türkiye iﬂgücü piyasas›n›n gelece¤i için farkl› senaryolar› ortaya koyuyor ve getirilmek istenen düzenlemeleri “geniﬂ” aç›klamalarla temellendirmeye çal›ﬂ›yor. Burada yine, iﬂgücü piyasas›n›n esnekleﬂtirilmesi baﬂl›¤› üzerinden hareket edilecektir.
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Daha fazla belirli ve k›smi süreli istihdam!
“‹ﬂgücü piyasas›n›n esnekleﬂtirilmesi” baﬂl›¤› alt›nda da, daha en baﬂta, “‹ﬂ gücü piyasas› kat›l›klar› ülkemizin rekabet gücünü ve istihdam› olumsuz etkilemektedir” denilerek, getirilmek istenen düzenlemelerin yönü ve içeri¤i konusunda bir
fikir verilmekte. Ancak bizzat belgede yer alan bilgiye göre, kay›t d›ﬂ› istihdam
oran›n›n yüzde 45’lere vard›¤› bir iﬂgücü piyasas›n›n zaten oldukça esnek olaca¤›n› düﬂünmek gerekiyor. Öte yandan, belirli süreli iﬂ sözleﬂmesi yapabilmeye yönelik “k›s›tlar” ve k›dem tazminatlar›n›n “yüksekli¤i” de ﬂikâyet edilen konular
aras›nda yer al›yor. Devam›nda ise belirli ve k›smi süreli istihdam edilenlerin
oranlar›n›n art›r›lmas› öncelikli hedefler aras›nda say›l›yor.
Türkiye iﬂgücü piyasas› söz konusu oldu¤unda, bir dizi nedenden dolay› fiili olan›n yasal olan›n ötesinde oldu¤unu göz önünde bulundurmak gerekirse, kat›l›k söyleminin geçerli olmad›¤›n› ve iﬂgücü piyasas› düzenleme ve kurumlar›n›n
emek talebini k›s›c› bir etkide bulunmad›¤›ndan (Özﬂuca, 2003: 3) bahsetmek
daha do¤ru ve yerinde olacakt›r. Hedefler aç›s›ndan bak›ld›¤›nda, standart bir iﬂte kal›c› bir istihdam›n ortadan kald›r›laca¤›, istikrar›n zedelenece¤i ve güvencesizli¤in yayg›nlaﬂt›r›laca¤› görülmektedir. ‹ﬂverenlerin ça¤r›lar›n›n karﬂ›l›k buldu¤unu ve metinden önümüzdeki süreçte, yasal karﬂ›l›¤› olan (4857 say›l› ‹ﬂ Yasas›
md. 11) “belirli süreli iﬂ sözleﬂmeleri”nin de esnetilece¤i anlaﬂ›l›yor. Konunun ayr›nt›lar› Çelik (2010) taraf›ndan daha önce yaz›lm›ﬂt›:
“Bakanl›k tasla¤› ile ‹ﬂ Yasas›n›n 11. Maddesinin 2. F›kras› ﬂu ﬂekilde de¤iﬂtirilmektedir. ‘Belirli süreli iﬂ sözleﬂmesi, esasl› bir neden olmad›kça, toplamda yirmidört ayl›k süreyi geçemez ve bu süre içerisinde üç kereden fazla üst üste yap›lamaz. 25 yaﬂ alt› çal›ﬂanlar için bu süre; otuz alt› ay olarak uygulan›r. Aksi halde
iﬂ sözleﬂmesi baﬂlang›çtan itibaren belirsiz süreli kabul edilir.’ Oysa yasan›n mevcut halinde ﬂu hüküm yer almaktad›r: ‘Belirli süreli iﬂ sözleﬂmesi, esasl› bir neden
olmad›kça, birden fazla üst üste (zincirleme) yap›lamaz. Aksi halde iﬂ sözleﬂmesi
17

baﬂlang›çtan itibaren belirsiz süreli kabul edilir.’”

Metinde, Türkiye’de AB ülkeleri ile k›yasland›¤›nda esnek çal›ﬂma biçimlerinin yayg›n olarak uygulanmad›¤› ileri sürülüyor. Hemen ard›ndan ise kay›t d›ﬂ›
istihdam›n fazla oldu¤u tespiti yap›l›yor. Türkiye’de, ard›ndan gelen ve yan›na
büyük bir soru iﬂaret koyulmas› gereken sat›rlarda ise, “güvenceli olan ancak es -

nek olmayan kay›tl› çal›ﬂanlar ile esnek olan ancak güvencesi olmayan kay›t d›ﬂ›
çal›ﬂanlar aras›ndaki farkl›l›klardan dolay› bölünmüﬂ bir iﬂgücü piyasas›” oldu¤u
öne sürülüyor. Kay›t d›ﬂ› istihdam›n yüzde 45’ler, kay›t d›ﬂ› ücretli ve yevmiyelile17 Koyu vurgu bize ait.
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rin ise yüzde 25’ler düzeyinde oldu¤u bir iﬂgücü piyasas›nda, esnekli¤in ne ölçülerde olabilece¤ini yeniden düﬂünmek gerekir. Bu nedenle Türkiye’deki iﬂgücü piyasas› için kat› de¤il, “zaten oldukça esnek” demek yerinde olacakt›r. Öte yandan, kay›tl› çal›ﬂanlar›n nas›l olup da hem güvenceli olduklar› hem de esnek olmad›klar› tezine ise son derece kuﬂkulu yaklaﬂmakl›. Bilimsel temelden yoksun, oldukça büyük bu genelleme ile metinde, “kat›l›k” tezine zemin oluﬂturabilmek için,
bilimsel s›n›rlar›n da son derece zorland›¤› gözlemlenmektedir.
“Yetersiz esneklik”= Yüksek iﬂsizlik
Metinden önümüzdeki süreçte çal›ﬂma sürelerini daha da esnekleﬂtiren düzenlemelerin gelece¤i anlaﬂ›lmaktad›r. Hâlihaz›rda var olan, “denkleﬂtirme süre18

si”, “telafi çal›ﬂmas›”, “k›sa çal›ﬂma” gibi düzenlemelere eklenmek istenen bir
yenisi ise, “iﬂçilere çal›ﬂma gününün baﬂlang›ç ve bitiﬂ saatleri hususunda tercih
imkân› vermektedir” ﬂeklinde sunulan “esnek zaman modeli”dir. Bu uygulamada,
“iﬂçilerin iﬂe baﬂlama ve bitirme saatlerinin iﬂletme yönetiminin belirledi¤i bir limit çerçevesinde” de¤iﬂece¤i kaydedilmektedir. Devam›nda ise ﬂu ifadelerle yasa
yap›c›n›n mant›¤› daha da netleﬂmektedir:
“Türkiye’de mevzuatta düzenlenmiﬂ baz› esnek çal›ﬂma biçimlerinin kay›tl› sektörde yeterince uygulanmad›¤› ve bu sebeple beklenilen istihdam art›ﬂ›n› yaratmad›¤› bilinmektedir.”
“Kay›t d›ﬂ› istihdam›n yayg›n olmas› ve uygulamada yasal sürenin üzerinde fazla
çal›ﬂma yap›lmas›, esnek çal›ﬂma biçimlerinin uygulama alan›n› daraltmaktad›r.”

Esnek çal›ﬂma, istihdam art›ﬂ›na önkoﬂul olarak dayat›lmakta, nas›l oluyorsa
yasal sürelerden fazla çal›ﬂma yap›lmas› baﬂl› baﬂ›na bir esneklik olarak de¤il de,
“esnek çal›ﬂma biçimlerinin uygulama alan›n›” daraltan bir unsur olarak de¤erlendirilmektedir.
Esnekli¤in uzanaca¤› alanlar…
Metinden ‹ﬂ Yasas›’nda yer alan ve esnekleﬂtirme kapsam›nda önümüzdeki
zaman diliminde gündeme gelmesi muhtemel çeﬂitli düzenlemelere de de¤inil18 4857 say›l› ‹ﬂ Yasas›’n›n “Çal›ﬂma süreleri” baﬂl›kl› 63 ve “Fazla çal›ﬂma ücreti” baﬂl›kl›
41’inci maddesi birlikte ele al›nd›¤›nda, günlük 11 saat, 2 ya da 4 ay›n ortalamas› al›nd›¤›nda da haftal›k çal›ﬂma süresinin 45 saati aﬂmamas› durumlar›nda, haftal›k 45 saati aﬂan
çal›ﬂma olsa bile iﬂçinin fazla mesaisinin ücret ödenmeden gerçekleﬂtirilebilece¤i görülmektedir. Olan, iﬂçinin fazla mesaisine el koyulmas›d›r. Dolay›s›yla denkleﬂtirme uygulamas›, esnek zaman›n yan›nda, ayn› zamanda bir ücret esnekli¤i modeli olarak da de¤erlendirilmelidir.
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mektedir. “‹ﬂ paylaﬂ›m›” ve “uzaktan çal›ﬂma” bu alanlar aras›nda say›labilir. Hat›rlanaca¤› üzere, uzaktan çal›ﬂma uygulamas› tele çal›ﬂma ile birlikte, torba yasa kapsam›nda gündeme gelmiﬂ; ancak ilerleyen süreçte ç›kart›lm›ﬂt›. Henüz gündeme gelmemekle birlikte, U‹S’te “iﬂten ç›karmalar› azaltmak için özellikle kriz zamanlar›nda çal›ﬂma sürelerinin k›salt›larak iﬂin paylaﬂ›lmas› ile üretimin sürdürülmesini amaçlayan bir çal›ﬂma süresi esnekli¤i türü” olarak sunulan iﬂ paylaﬂ›m›,
ﬂöyle anlat›lmaktad›r:
“ (…) ‘tam gün’ niteli¤inde bir iﬂin yap›lmas› birkaç iﬂçi taraf›ndan günün belirli
saatlerinde s›rayla iﬂe gelinerek gerçekleﬂtirilmekte ve bu iﬂ için öngörülen ücret ve
di¤er sosyal haklar, iﬂi paylaﬂan iﬂçiler aras›nda paylaﬂt›r›lmaktad›r.”

Bu uygulaman›n yasalaﬂmas› durumunda iﬂgücü piyasas› art›k daha fazla
standart bir iﬂte kal›c› bir istihdam iliﬂkisi içerisinde de¤il, düﬂük ücretli, pek çok
iﬂte tümüyle esnek ve güvencesiz bir ﬂekilde çal›ﬂan, sosyal hak aç›s›ndan ciddi
eksiklikler ve hatta kay›plarla karﬂ›laﬂm›ﬂ, iﬂ üzerindeki kontrol ve denetimini yitirmiﬂ, belki de hiç olmam›ﬂ iﬂçilerden oluﬂacakt›r; zaten var olan bu olgular daha da derinleﬂecektir. ‹ﬂyerleri toplu iﬂ iliﬂkilerinden ar›nd›r›larak, bireysel sözleﬂmeler egemen k›l›nacak, iﬂçi s›n›f› içerisindeki parçalanma ve katmanlaﬂma derinleﬂecek, örgütlenmek daha da zorlaﬂacakt›r.
U‹S, esnekleﬂtirme-güvencesizleﬂtirme harekât›n›n, ihbar önelleri, haks›z ne denle feshin tan›m›, sonuçlar› ve itiraz süreleri gibi nerelere kadar s›çrayabilece¤ine iliﬂkin bir fikir vermektedir:
“‹hbar prosedürü, ihbar ve k›dem tazminat›, hakl›/haks›z nedenle iﬂten ç›karman›n tan›m›, deneme süresi, haks›z nedenle iﬂten ç›karmada tazminat ve azami itiraz süresini dikkate alan sürekli çal›ﬂanlar›n bireysel iﬂten ç›kar›lmas› alt endeksinde ise Türkiye, 40 ülke içerisinde en kat› mevzuata sahip 14’üncü ülke konumunda bulunmaktad›r. Bu alanda özellikle k›dem tazminat› miktar›n›n yüksekli¤i iﬂgücü piyasas›n›n kat›l›k düzeyini art›rmaktad›r.”

4.3. K›dem tazminat›nda yeniden düzenleme
Türkiye iﬂgücü piyasas›n›n sermaye birikiminin gereklilikleri do¤rultusunda
düzenlenmesinin önemli ayaklar›ndan biri, k›dem tazminat›n›n revize edilmesidir.
K›dem tazminat›, emek gücünü bir iﬂverene kiralam›ﬂ olan bir iﬂçinin iﬂini kaybetmesi halinde, y›pranma, iﬂyerinde belirli bir süre çal›ﬂma ve yeni bir iﬂ bulmada
karﬂ›laﬂabilece¤i zorluklar göz önünde bulundurularak yap›lan özgün bir toplu
ödeme türüdür. Ayr›ca k›dem tazminat›, y›llar›n birikimi olmas›n›n yan› s›ra ödenmesi sonraya b›rak›lm›ﬂ bir ücret ya da iﬂçinin üretti¤i de¤erin el koyulan bir bölümünün iﬂçiye geri ödenmesi olarak da ifade edilebilir.
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K›dem tazminat›n›n yeniden düzenlenmesine yönelik tart›ﬂman›n farkl› boyutlar› var. Mevcut halde yararlanma koﬂullar› aras›nda yer alan 1 y›ll›k sigortal› olman›n, 10 y›la ç›kart›lmas› gündeme gelmiﬂti (http://www.alomaliye.com). Yasa
tasar› tasla¤›nda, mevcut düzenleme korunarak, hak kazananlara “fona prim
ödenmiﬂ olan her tam y›l için prim hesab›na esas olan ücretinin otuz günü tutar›nda” tazminat ödenece¤i kaydedilmiﬂti. ﬁu ana kadar tart›ﬂmaya konu olmuﬂ
farkl› alternatiflere (K›vanç, 2008) göre, iﬂverenin fona iﬂçi ad›na iﬂçinin ayl›k ücretinin yüzde 3 ila 5’i gibi bir tutar›n ödenmesi önerisi ortaya at›lm›ﬂt›r. Mevcut
düzenlemede, örne¤in iﬂten ayr›lmadan önceki ücreti 1000 TL olan bir iﬂçi, -giydirilmiﬂ hesaplamalar hariç tutuldu¤unda- bu ücret tutar› ile çarp›lacak k›demi kadar tazminat almaya hak kazanacakken, fona iﬂçinin ayl›k ücretinin yüzde 5’i gibi bir tutar›n yat›r›lmas› durumunda, fonda iﬂçi ad›na biriken y›ll›k miktar ancak
600 TL olacak. Böylelikle, iﬂveren, iﬂçiye her y›l için ödeyece¤i tazminat tutar›n›n
yüzde 40 ila 64’ünden tasarruf edebilecek. Buna karﬂ›n, iﬂverenlerin hükümetin
bu önerisine, fonda yeterli birikim oluﬂturmayaca¤› düﬂüncesi ile çok s›cak bakmad›¤› ifade ediliyor. Bu nedenle iﬂverenlerin, tazminat›n hesaplanmas›nda esas
al›nan 30 günlük sürenin 15 güne düﬂürülmesi modeline daha yak›n durduklar›
söyleniyor. Son bir geliﬂme olarak ise, k›dem tazminat›n›n 20 y›ll›k çal›ﬂmaya 6
ayl›k ücret tutar›ndaki OECD ortalamas›na çekilmesi ﬂeklinde bir düzenlemenin
gündeme gelmesi bekleniyor.
Fon devretme, geçmiﬂi 1950’li y›llara kadar uzanan (Tuncel, 2007) ve yasa
tasar› tasla¤› haline de gelmiﬂ bir hedef. Ayr›ca fon yönetimi, iﬂçiler az›nl›kta b›rak›larak, düzenlemenin ruhuna göre biçim al›yor: Buna göre, “Fon Yönetim Kurulu Çal›ﬂma ve Sosyal Güvenlik Bakan›n›n önerisi üzerine müﬂterek kararname
ile atanacak bir temsilci ile en fazla iﬂvereni temsil eden iﬂveren konfederasyonu
taraf›ndan seçilen iki ve en fazla iﬂçiyi temsil eden iﬂçi konfederasyonunca seçilen bir üyeden” oluﬂacak; “oylar›n eﬂitli¤i halinde baﬂkan›n bulundu¤u taraf ço¤unlukta” say›lacak. Fona devretme tart›ﬂmas›nda dikkat edilmesi gereken bir di¤er nokta ise ﬂu: Fonda yeterli miktar olmad›¤› hallerde aç›k yüksek olas›l›kla Hazine’den karﬂ›lanacak; böylelikle bir süre sonra k›dem tazminat›n›n kamunun s›rt›nda yük oldu¤u ileri sürülerek kald›r›lmas›n›n önü aç›labilecek.
Toplu iﬂçi ç›karmalar›n önü aç›lacak
K›dem tazminat›nda yeniden yap›lanman›n etki alan› sadece iﬂçi elde edece¤i parasal karﬂ›l›kla s›n›rl› kalmayacak; onunla yak›ndan iliﬂkili alanlara da s›çrayacak. Bu etkinin bir sonucu, istihdam edilen iﬂçi say›lar›nda ve güvenceli çal›ﬂmada, istihdam›n devaml›l›¤›nda görülecek. Toplu iﬂçi ç›karman›n iﬂverenler
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üzerinde yarataca¤› maliyet göz önünde bulunduruldu¤unda, fon uygulamas› ile
toplu iﬂten ç›karmalar kolaylaﬂacak. Böylelikle, iﬂgücü piyasas› kat›l›klar›n› giderip, iﬂverenler üzerindeki yükü azaltarak “istihdam yaratmak” amac›yla öne sürülen bir düzenleme, iﬂsizli¤i körükleyecek.
Son olarak gündeme getirilen ve Ulusal ‹stihdam Stratejisi kapsam›nda da
yer alan bir di¤er geliﬂme ise, K›dem Tazminat› Fonu’nun kuruluﬂ sürecinde, yeterli birikim oluﬂana kadar Fon’a geçici bir süre ‹ﬂsizlik Sigortas› Fonu’ndan kaynak aktar›lmas›. Tespit edebildi¤imiz kadar›yla ilk olarak May›s 2009 tarihli ‹ﬂveren Dergisi’nde ‹stanbul Sanayi Odas› Baﬂkan› Tan›l Küçük (2009: 39-40) taraf›ndan dile getirilen bu öneri, k›dem tazminat›n›n esas olarak iﬂçinin iﬂsiz kalmas› durumunda oluﬂacak gelir kayb›n› giderme iﬂlevi ile yüklü olan iﬂsizlik ödene¤inin kayna¤›ndan karﬂ›lanmas›n› amaçl›yor. K›sacas› iﬂçi kendi k›dem tazminat›n› da kendi ödeyecek!
Görüldü¤ü gibi k›dem tazminat›na iliﬂkin yasal giriﬂimin, hak kayb› olmadan
yaﬂama geçirilmesi mümkün gözükmüyor. Tazminata eriﬂebilmek için gerekli k›dem süresini tamamlayabilme hedefi, iﬂçiler aç›s›ndan ucuz ve uyumlu bir profilin oluﬂumuna katk› sunacak. Bu ise sendikal örgütlülü¤ün engellemenin yan›nda,
eme¤in sermayeye olan ba¤›ml›l›¤›n› da art›racak. Ayr›ca çal›ﬂma iliﬂkilerinin gerek ücret (ücret esnekli¤i) gerekse istihdam edilen iﬂçi say›s› bak›m›ndan (say›sal
esneklik) esnekleﬂtirilmesinin önünü açacak.
K›dem tazminat›, esas olarak iﬂveren yükümlülü¤ü olarak alg›lanmas› gereken özgün bir düzenlemedir. Bu çerçevede fona devretme k›dem tazminat›n›n kald›r›lmas› ile eﬂ anlaml› olmamakla birlikte, bu ödeme türünü iﬂlevsizleﬂtirdi¤i
oranda yak›n bir anlama gelecektir.
4.4. Alt-iﬂverenlik: ‹stisnadan kurala…
Önümüzdeki süreçte getirilmesi beklenen bir di¤er düzenleme de as›l iﬂveren
alt iﬂveren iliﬂkisine yöneliktir. Bilindi¤i üzere bu konu, gerek Türkiye’de iﬂgücü piyasas›n›n sorunlu bir alan› olmas› gerekse de hukuksal zemindeki geliﬂmeler ve
doktrindeki farkl› görüﬂler dolay›s›yla ayr›nt›l› olarak tart›ﬂ›lmaktad›r. Küreselleﬂme süreci ile birlikte, üretim alan›nda yaﬂanan geliﬂmelerin bir sonucu olarak, firmalar›n üretim faaliyetlerini daha fazla d›ﬂsallaﬂt›rd›klar› görülmektedir. Sadece
özel sektör de¤il, kamu da hizmet üretim sürecinde bu yola baﬂvurmuﬂtur. Türkiye’de de küresel e¤ilimlere paralel olarak neo-liberal evre içerisinde yayg›nlaﬂm›ﬂ
bu üretim örgütlenmesi ve çal›ﬂma modeli, hukuk sisteminde ise önceden beri varl›¤›n› sürdürmektedir.
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1475 say›l› ‹ﬂ Yasas›nda yer alan düzenlemenin ard›ndan 2003 y›l›nda ya20

salaﬂan 4857 say›l› ‹ﬂ Yasas›nda alt iﬂverenlik hükümleri bu sefer, as›l iﬂveren alt
iﬂveren iliﬂkisinin kurulmas›nda çeﬂitli s›n›rlar, as›l iﬂverenin alt iﬂveren iﬂçilerine
karﬂ› müteselsil sorumluluk esas› ve iﬂçiler aç›s›ndan da kimi güvencelerle birlikte
yürürlü¤e girmiﬂtir:
“- Birinci olarak, as›l iﬂ-yard›mc› iﬂ ay›r›m› yap›lm›ﬂ, yard›mc› iﬂlerde alt iﬂveren
kullan›m›na s›n›r getirilmezken as›l iﬂlerde alt iﬂveren kullan›m›n›n sadece iﬂletmenin ve iﬂin gere¤i ile teknolojik nedenlerle uzmanl›k gerektiren iﬂlerde mümkün oldu¤u kabul edilmiﬂtir.
- ‹kinci olarak, as›l iﬂverenin iﬂçilerinin alt iﬂveren taraf›ndan iﬂe al›narak haklar›n›n k›s›tlanamayaca¤› öngörülmüﬂtür.
- Üçüncü olarak, daha önce o iﬂyerinde çal›ﬂt›r›lan kimse ile alt iﬂveren iliﬂkisi kurulamayaca¤› Kanunda yer alm›ﬂt›r.” (ﬁakar, 2010: 31).

4857 say›l› yasa ile getirilen düzenleme, gerek iﬂgücü piyasas›n›n taraflar›
aras›nda gerekse de doktrinde çeﬂitli tart›ﬂmalara yol açm›ﬂt›r. Buna göre, düzenlemede yer alan, as›l iﬂin bir bölümünün devredilmesinin koﬂullar›n› oluﬂturan “iﬂletmenin ve iﬂin gere¤i ile teknolojik nedenlerle uzmanl›k gerektiren iﬂler” ifadesinde yer alan “ile” sözcü¤ünün “ve” ya da “veya” ﬂeklinde yorumlanabilece¤i
yönünde tart›ﬂmalar yap›lmaktad›r. Bununla birlikte, “ile” ifadesi yer yer “veya”
olarak yorumlan›p iﬂçi aleyhine kullan›labilmiﬂtir (Koç, 2006: 46). Doktrinde bu
19 Söz konusu düzenleme, 1475 say›l› önceki ‹ﬂ Yasas›’nda “Bir iﬂverenden belirli bir iﬂin bir
bölümünde veya eklentilerinde iﬂ alan ve iﬂçilerini münhas›ran o iﬂyerinde ve eklentilerinde
çal›ﬂt›ran di¤er bir iﬂverenin kendi iﬂçilerin karﬂ› o iﬂyeri ile ilgili ve bu kanundan veya hizmet akdinden do¤an yüklemlerinden as›l iﬂveren iﬂle birlikte sorumludur” hükmü ile alt iﬂverenin üstlendi¤i iﬂin as›l iﬂverenin yürüttü¤ü iﬂin bir bölümünü veya eklentisini oluﬂturmas›
ﬂeklinde saptanmas› ile birlikte mevcuda göre daha esnek ve mu¤lak olarak düzenlenmiﬂtir.
20 4857 say›l› Yasan›n 2’nci maddesinde yer alan düzenleme ﬂöyledir: “Bir iﬂverenden, iﬂyerinde yürüttü¤ü mal veya hizmet üretimine iliﬂkin yard›mc› iﬂlerinde veya as›l iﬂin bir bölümünde iﬂletmenin ve iﬂin gere¤i ile teknolojik nedenlerle uzmanl›k gerektiren iﬂlerde iﬂ alan
ve bu iﬂ için görevlendirdi¤i iﬂçilerini sadece bu iﬂyerinde ald›¤› iﬂte çal›ﬂt›ran di¤er iﬂveren
ile iﬂ ald›¤› iﬂveren aras›nda kurulan iliﬂkiye as›l iﬂveren-alt iﬂveren iliﬂkisi denir. Bu iliﬂkide
as›l iﬂveren, alt iﬂverenin iﬂçilerine karﬂ› o iﬂyeri ile ilgili olarak bu Kanundan, iﬂ sözleﬂmesinden veya alt iﬂverenin taraf oldu¤u toplu iﬂ sözleﬂmesinden do¤an yükümlülüklerinden alt
iﬂveren ile birlikte sorumludur. As›l iﬂverenin iﬂçilerinin alt iﬂveren taraf›ndan iﬂe al›narak çal›ﬂt›r›lmaya devam ettirilmesi suretiyle haklar› k›s›tlanamaz veya daha önce o iﬂyerinde çal›ﬂt›r›lan kimse ile alt iﬂveren iliﬂkisi kurulamaz. Aksi halde ve genel olarak as›l iﬂveren alt iﬂveren iliﬂkisinin muvazaal› iﬂleme dayand›¤› kabul edilerek alt iﬂverenin iﬂçileri baﬂlang›çtan
itibaren as›l iﬂverenin iﬂçisi say›larak iﬂlem görürler. ‹ﬂletmenin ve iﬂin gere¤i ile teknolojik
nedenlerle uzmanl›k gerektiren iﬂler d›ﬂ›nda as›l iﬂ bölünerek alt iﬂverenlere verilemez.”
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yönde görüﬂler bulunmaktad›r. Bu çerçevede ilk görüﬂ, yasada yer alan üç koﬂulun bir arada aranmas› yönünde iken, bir di¤er görüﬂ ise, “iﬂletmenin ve iﬂin gere¤i” ve “teknolojik nedenlerle uzmanl›k gerektiren iﬂler”i ayr› ayr› de¤erlendirme
çabas›ndad›r. Hemen belirtmek gerekir ki, Yarg›tay ve Alt ‹ﬂverenlik Yönetmeli¤i
de ilk görüﬂü, yani bir iﬂyerinde as›l iﬂin bir bölümünün alt iﬂverene verilebilmesi
için “iﬂletmenin ve iﬂin gere¤i ile teknolojik nedenlerle uzmanl›k gerektiren iﬂler”
koﬂullar›n›n bölünemeyece¤ini, dolay›s›yla birlikteli¤ini benimsemektedir (Güzel,
2010; Okcan, Bak›r, 2010).
ﬁimdi ise getirilmek istenen düzenleme ile iﬂverenlerin 4857 say›l› Yasada
getirilen s›n›rlama ve koruma ile ilgili tepkileri dindirilmek istenmektedir. Kriz sürecinin bunu tetikledi¤ini söylemek yanl›ﬂ olmayacakt›r. ﬁöyle ki, aﬂa¤›da görülece¤i üzere, yasa yap›c› iﬂverenlerin beklentilerini yerine getirmeye çal›ﬂ›rken, ciddi dikkatsizlikler de yapmaktad›r.
Taﬂeron sistemini esnekleﬂtirmeye yönelik düzenleme, ilk olarak konuyla tamamen ilgisiz bir yerde, ‹ﬂ Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Kanunu Yasa Tasla¤› kapsam›nda gündeme getirilmiﬂtir. Getirilmek istenen düzenleme ile, iﬂverenlerin isteklerinin dolays›z karﬂ›lanmaya çal›ﬂ›lm›ﬂ, mevcut düzenlemede yer alan “ (…)veya as›l

iﬂin bir bölümünde iﬂletmenin ve iﬂin gere¤i ile teknolojik nedenlerle uzmanl›k gerektiren iﬂlerde iﬂ alan” ibaresi, “ (…) veya as›l iﬂin bir bölümünde iﬂin gere¤i veya teknolojik nedenlerle uzmanl›k gerektiren iﬂlerde iﬂ alan” olarak de¤iﬂtirilmek
istenmiﬂtir. Böylelikle, s›n›rlama kalkarak, as›l iﬂin bir bölümünün taﬂerona devredilebilmesi için, “iﬂin gere¤i” veya “teknolojik nedenlerle uzmanl›k gerektiren iﬂler” koﬂullar›n›n birlikte de de¤il, ayr› ayr› yerine getirilmiﬂ olmas› yeterli olacakt›r. Ancak, düzenleme öyle aceleye getirilmiﬂtir ki, 4857 say›l› Yasan›n 2’nci maddesinde yer alan “‹ﬂletmenin ve iﬂin gere¤i ile teknolojik nedenlerle uzmanl›k gerektiren iﬂler d›ﬂ›nda as›l iﬂ bölünerek alt iﬂverenlere verilemez” hükmünün de¤iﬂtirilmesi unutulmuﬂtur. Böylelikle, birbiri ile çeliﬂkili iki farkl› hükmün ayn› madde
içerisinde ard arda paragraflarda yer almas›na ramak kalm›ﬂt›r!
Öncelikle belirtmek gerekir ki, “‘iﬂin gere¤i’ koﬂulu, son derece mu¤lak, subjektif, s›n›rlar› belli olmayan, her türlü yorumlanabilecek bir niteli¤e sahiptir.” Öte
yandan, yeni düzenleme giriﬂimi, “iﬂletmenin ve iﬂin gere¤i” ﬂeklindeki birlikteli¤i
de bozmuﬂ, sadece “iﬂin gere¤i” diyerek, bir esneklik daha getirmiﬂtir. “‘‹ﬂletme
gere¤i’, alt iﬂverenlik iliﬂkisinin kuruldu¤u/kurulaca¤› iﬂyerine mahsus bir ölçüt
iken, ‘iﬂin gere¤i’ ölçütü iﬂletmeden ba¤›ms›z olarak iﬂin niteli¤ine referansta bulunmaktad›r” (Okcan, Bak›r: 2010: 63-65). Tüm bunlar›n ard›ndan ﬂu hakl› sorular mutlaka sorulmal›d›r:
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“ (… )kavram›n ruhu esnek, belirsiz, mu¤lak ve sübjektiftir. Örne¤in bir otelde, konaklama hizmetinin asli unsuru olan “kat hizmetleri” bu çerçevede “iﬂin gere¤i”
olarak alt iﬂverene verilip verilemeyece¤ine ya da bir süpermarkette as›l iﬂin bir
bölümü olan reyon hizmetlerinin “iﬂin gere¤i” olarak alt iﬂverene verilip verilemeyece¤ine kim, nas›l, hangi ölçütlerle, hangi yasa ya da yönetmeli¤e veyahut hukukun hangi temel ilkesine yaslanarak ya da nas›l bir “uyarlama” yaparak karar verecektir? “‹ﬂin gere¤i olarak alt iﬂverene verilebilecek as›l iﬂler”i belirleyen bir yönetmelik yay›nlanamayaca¤›na göre Yarg›tay’›n bu hususta bir içtihat geliﬂtirmesi
mi beklenecektir? Böyle bir içtihad›n sa¤l›kl› olmas›n›n mümkün olmamas›n›n ötesinde mal ve hizmet üretim süreçlerinin bu kadar parçaland›¤› ve çeﬂitlendi¤i bir
ça¤da böyle bir içtihad›n oluﬂmas› için kaç dava ya da kaç y›l gerekecektir?”(Okcan, Bak›r, 2010: 65).

Ancak getirilmek istenen bu düzenleme ile birlikte fiili düzlemde olan›n yan›
s›ra yasa yap›c› ile sermaye kesiminin anlay›ﬂ›n›n, yasal alana do¤rudan yans›t›lmak istendi¤i görülmekte, hukuk sistemi taraf›ndan istisna olarak görülen bir
anlay›ﬂ›n kural olarak benimsenmesi beklenmektedir. Nitekim, “alt iﬂveren arac›l›¤›yla üretimi gerçekleﬂtirme, hukuk sistemlerince temel bir kural olarak de¤il, bir
istisna gibi alg›lanmakta ve bu istihdam modeli kapsam›nda iﬂçilerin korunmas›
amac›yla önemli güvenceler ve s›n›rlamalar öngörülmektedir. (…) 4857 say›l› ‹ﬂ
Yasas›nda da bu bak›ﬂ aç›s›n›n egemen oldu¤u söylenmelidir” (Güzel, 2010: 16).
Güzel’e (2010: 22) göre getirilmek istenen düzenleme ile as›l iﬂveren alt iﬂveren
iliﬂkisi ve iﬂin alt iﬂverene devredilebilmesine yönelik kural ve koﬂullar›n›n, “1475
say›l› Yasadaki düzenlemeden hiçbir farkl› ve anlam› kalmayacak”t›r. Okcan ve
Bak›r (2010: 68-73), bu düzenlemenin yasalaﬂmas› halinde gerçekleﬂmesi olas›
sonuçlar› ﬂöyle s›ralamaktad›r:
“- Taﬂeronlaﬂt›rma ve güvencesiz istihdam modeli yayg›nlaﬂacakt›r.
- Kamuda yaﬂanan özelleﬂtirme ve piyasalaﬂt›rma süreci h›z kazanacakt›r.
- Alt iﬂveren iﬂçilerinin bireysel haklar›na iliﬂkin ihlaller artacakt›r.
- As›l iﬂverenin iﬂçisi olarak çal›ﬂan iﬂçiler alt iﬂverene geçmeye zorlanacakt›r.
- Hem as›l iﬂveren hem de alt iﬂveren iﬂçilerinin ücret ve haklar› bask›lanacakt›r.
- Kolektif haklar bask›lanacak, sendikal örgütlülük daha kolay tasfiye edilebilecek,
sendikalaﬂma zorlaﬂacakt›r.
- Güvencesiz istihdama karﬂ› yürütülen mücadele ve örgütlenme sekteye u¤rayabilecektir.”
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4.5. Geçici Çal›ﬂmay› Süreklileﬂtirmek: Meslek Olarak Geçici ‹ﬂ ‹liﬂkisi

21

Taﬂ›d›¤› önem dolay›s›yla bir alt baﬂl›k olarak U‹S kapsam›nda da yank› bulmuﬂ olan, özel istihdam bürolar›n›n (Ö‹B) mesleki olarak geçici iﬂ iliﬂkisi yapabilmesine olanak tan›yan düzenlemeye de¤inmek yerinde olacakt›r. Bu uygulamada, 4857 say›l› ‹ﬂ Yasas›nda yer alan “Geçici iﬂ iliﬂkisi” baﬂl›kl› 7’nci maddedeki
düzenlemeden farkl›d›r. Geçici iﬂ iliﬂkisinin mesleki faaliyet olarak gerçekleﬂtirilmesinde, iﬂçinin “belli bir ücret karﬂ›l›¤›nda baﬂkas›na iﬂçi vermeyi meslek edinmiﬂ bir iﬂveren taraf›ndan s›rf baﬂkas›na ödünç verilmek üzere iﬂe al›nma”s› durumu söz konusudur. ‹ﬂçinin as›l iﬂvereni, Ö‹B’dir. “‹ﬂçi ile as›l iﬂveren; as›l iﬂveren ile ödünç alan iﬂveren; iﬂçi ile ödünç alan iﬂveren aras›nda olmak üzere” üçlü bir sözleﬂmesel iliﬂki mevcuttur. As›l iﬂveren, ödünç alan iﬂverene iﬂçi üzerindeki “kendi kontrol ve yönetim hakk›n›” da devretmektedir. Bu iliﬂkide, normal iﬂ
arac›l›¤›ndan farkl› olarak, iﬂçi ile ödünç veren as›l iﬂveren aras›nda bir iﬂ sözleﬂmesinin olmas› zorunludur (Uﬂen, 2009).
Türkiye’de mevcut olarak, Ö‹B, kendi iﬂçilerini, geçici iﬂçi talebinde bulunan
firmalara kiralamak biçimde bir iﬂlerli¤e sahip de¤ildir. Ö‹B’lerin mesleki anlamda geçici iﬂ iliﬂkisi yapabilmesine yönelik olarak 5920 say›l› “‹ﬂ Kanunu, ‹ﬂsizlik
Sigortas› Kanunu Ve Sosyal Sigortalar Ve Genel Sa¤l›k Sigortas› Kanununda De ¤iﬂiklik Yap›lmas›na Dair Kanun Teklifi” (http://www2.tbmm.gov.tr) 26 Haziran
2009, “Amme Alacaklar›n›n Tahsil Usulü Hakk›nda Kanun ile Baz› Kanunlarda
De¤iﬂiklik Yap›lmas›na Dair Kanun Tasar›s›” (http://www2.tbmm.gov.tr) ise 18
Ocak 2010 tarihlerinde TBMM gündemine gelmiﬂtir. Her iki düzenleme giriﬂimi
de toplumsal tepkiler ve baﬂka nedenlerden ötürü yasalaﬂamam›ﬂ ve ikisinde de
birer torba yasa kapsam›nda ele al›nm›ﬂt›r. ‹lkinde TBMM’de kabul edilmesinin
ard›ndan Cumhurbaﬂkan›’ndan geri dönmüﬂ, ikincisinde ise paket kapsam›ndan
ç›kart›lm›ﬂt›r.
Burada, Cumhurbaﬂkan›’n›n iade gerekçeleri do¤rultusunda düzenlenen son
yasal giriﬂim dikkate al›nacakt›r. Yasa tasar›s›, 4857 say›l› ‹ﬂ Yasas›n›n “Geçici iﬂ
iliﬂkisi” baﬂl›kl› 7’nci maddesine yönelik olarak çeﬂitli yeni düzenlemeler getirmekte ve bu maddenin devam›na “Mesleki anlamda geçici iﬂ iliﬂkisi” baﬂl›kl› 7/A
maddesini eklemektedir. Maddeye göre, “mesleki anlamda geçici iﬂ iliﬂkisi, özel
istihdam bürosunun, geçici iﬂgücü talebini karﬂ›lamak amac›yla iﬂ sözleﬂmesi düzenledi¤i iﬂçisini, iﬂ görme edimini yerine getirmek üzere ücret karﬂ›l›¤›nda bir
baﬂka iﬂverene devri” anlam›na gelmektedir. Bu faaliyet, Türkiye ‹ﬂ Kurumu’nun
21 Bu bölümde, “Geçici Çal›ﬂman›n Süreklileﬂmesi ve Güvencesizleﬂme: Özel ‹stihdam Bürolar›n›n De¤iﬂen Rolü” (Kutlu, 2011b) baﬂl›kl› çal›ﬂmadan yararlan›lm›ﬂt›r.
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izin verdi¤i Ö‹B arac›l›¤› ile yerine getirilecektir. Büro, tüm sözleﬂmeleri yaz›l› olarak yapmak zorundad›r. Geçici iﬂ iliﬂkisi sözleﬂmesine dayal› olarak çal›ﬂt›r›lan iﬂçi say›s›, iﬂyerinde çal›ﬂt›r›lan iﬂçi say›s›n›n beﬂte birini geçemeyecek ve k›smi süreli iﬂ sözleﬂmesine göre çal›ﬂanlar›n çal›ﬂma süreleri dikkate al›narak tam süreli
çal›ﬂmaya dönüﬂtürülmesi ile tespit edilecektir.
Esneklik üstüne esneklik
Düzenleme ile a-tipik bir çal›ﬂma biçimi olan “Geçici iﬂ iliﬂkisi” düzenleme ve
uygulamas›, iﬂveren lehine daha da esnekleﬂtirilmektedir. “Geçici iﬂ iliﬂkisi” baﬂl›kl› maddede yer alan “(…) holding bünyesi içinde veya ayn› ﬂirketler toplulu¤una ba¤l› baﬂka bir iﬂyerinde veya yapmakta oldu¤u iﬂe benzer iﬂlerde çal›ﬂt›r›lmas› koﬂuluyla baﬂka bir iﬂverene iﬂ görme edimini yerine getirmek üzere geçici
olarak devretti¤inde (…)” ifadesinde geçen “veya” ibareleri ile iﬂçinin geçici iﬂ
iliﬂkisi ile ödünç verildi¤i iﬂyerinde kendi iﬂini yapmak zorunda olmad›¤›, kendi
iﬂi d›ﬂ›nda baﬂka bir iﬂ de yapabilece¤i ya da baﬂka bir iﬂverene devredildi¤i zaman benzer iﬂlerde çal›ﬂabilece¤i hüküm alt›na al›nm›ﬂt›. Madde ile iﬂçinin belirli bir yer, zaman ve iﬂte, belirli bir iﬂverene ba¤l› olarak çal›ﬂmas›n› ba¤›tlayan
geleneksel sözleﬂme anlay›ﬂ›n› kökten de¤iﬂtirilmiﬂtir (Iﬂ›kl›, 2003).
6 aydan 18 aya
Getirilen yeni düzenleme ile ayn› iﬂverenle yap›lacak geçici iﬂ iliﬂkisi sözleﬂmelerinin toplam süresi 18 ay› geçemeyecektir. Mesleki faaliyet söz konusu oldu¤u zaman uygulanmayacak eski düzenleme ile geçici iﬂ iliﬂkisinin kurulma süresi
esas olarak 6 ay ile s›n›rland›r›lm›ﬂ ve gerekti¤inde 2 defa yenilenebilece¤i düzenlenmiﬂti. Yasa tasar›s› ile süre 18 ay üst s›n›r› üzerinden hesaplanacakt›r. 18
ayl›k sürenin nas›l kullan›laca¤›, iﬂverenlerin belirlenimi alt›ndad›r. Eski düzenlemede toplam süreler 6 ay üzerinden hesaplan›rken, tasar›da, hem maddenin ikinci f›kras› iptal edilip hem de “toplam 18 ay” denilerek, 18 ayl›k süre, 6 ayl›k dilimler ile de¤il, iﬂverenin dönemsel gereksinimlerine göre çok çeﬂitli olarak biçimlendirilebilecektir.
Geçici çal›ﬂma kal›c›laﬂ›yor
Tasar›ya göre, Ö‹B’lerin geçici iﬂ iliﬂkisi için istihdam edecekleri iﬂçilerle yapacaklar› belirli süreli iﬂ sözleﬂmeleri, esasl› nedene dayal› zincirleme iﬂ sözleﬂmesi niteli¤inde olacakt›r. ‹ﬂ Yasas›n›n “Belirli ve belirsiz süreli iﬂ sözleﬂmesi” baﬂl›kl› 11’inci maddesinde “Esasl› nedene dayal› zincirleme iﬂ sözleﬂmeleri, belirli
süreli olma özelli¤ini korurlar” hükmüne göre, Ö‹B arac›l›¤› ile çal›ﬂt›r›lacak olan
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iﬂçiler, sürekli olarak belirli süreli çal›ﬂt›r›labileceklerdir. Geçici çal›ﬂmay› kal›c›laﬂt›ran ve esas olarak da süreklileﬂtiren tasar› ile iﬂçinin çal›ﬂma yaﬂam› tam bir belirsizlik içerisine sokulmakta, nerede, ne zaman, ne ﬂekilde ve hangi görev ve koﬂullarda çal›ﬂaca¤› önemli oranda iﬂverenin belirlenimine sokulmaktad›r. Ö‹B
arac›l›¤› ile bir iﬂverene ba¤l› olarak geçici çal›ﬂmaya baﬂlayan bir iﬂçi, sürenin
bitmesinin ard›ndan baﬂka bir iﬂverene kiraya verilebilecektir.
AB Yönergesi ile uyumsuz
Dikkate ald›¤›m›z yasa tasar›s›, referansta bulundu¤u AB yönergesi ile çeﬂitli uyumsuzluklar› da bar›nd›rmaktad›r. Yönergede, Ö‹B’in “iﬂçiye çal›ﬂabilece¤i
bir iﬂ bulmamas› durumunda veya bu iﬂçilerin geçici iﬂverenle olan iliﬂkisinin sona ermesi halinde -yeni bir geçici iﬂ iliﬂkisi kurulana kadar- iﬂçiye belli bir ücret
ödenmesi öngörülmüﬂtür. Ancak yeni düzenlemede, özel istihdam bürosunun iﬂçiyi herhangi bir iﬂyerinde istihdam edememesi halinde, ücret güvencesinin sa¤lanmas› sadece geçici iﬂyerinde grev ve lokavt olmas› durumuna özgülenmiﬂtir.
Dolay›s›yla iﬂçinin çal›ﬂmad›¤› di¤er durumlarda ücret almas› mümkün olmayacakt›r.” Yönergede (6. md.) geçici iﬂyerinde, kal›c›-sürekli bir iﬂe geçme olana¤›
do¤mas› durumunda, “geçici iﬂçilerin geçici iﬂveren taraf›ndan bilgilendirilmesi
öngörülmüﬂtür.” Buna yönelik bir düzenleme yasa tasar›s›nda bulunmamaktad›r.
Böylelikle, iﬂverenlere geçici çal›ﬂman›n süreklileﬂtirilmesi noktas›nda ciddi bir esneklik daha sunulmuﬂtur (Taﬂkent, 2009).
Bu özellikleri ile iﬂçinin hangi iﬂverenle ve iﬂte, ne zaman, nas›l koﬂullarda,
ne kadar süre ile istihdam edilece¤i önemli oranda belirsizleﬂecektir. Güvencesizli¤i kal›c›laﬂt›ran, dahas› iﬂçileri sürekli olarak belirli aral›klarla çal›ﬂt›ran ve dolay›s›yla iﬂsiz b›rakan bir çal›ﬂma biçiminin yayg›nlaﬂaca¤› izlenimi uyand›rmaktad›r. Yap›lan kimi araﬂt›rmalara göre, bu ﬂekilde çal›ﬂanlar, iﬂ üzerindeki kontrolleri daha az, daha az e¤itimli, güvenlik konusunda daha az bilgilendirilmiﬂ ve
iﬂyeri kazalar›na daha fazla maruz kalan ve daha fazla vardiya çal›ﬂmas› yapan
ve iﬂleri tamamlamak için daha az zamana sahip olan bir profil çizmektedirler
(ETUC, 2007). ‹ﬂyeri sürekli belirsizleﬂirken, iﬂçinin çal›ﬂt›¤› her farkl› iﬂ, yeni bir
uyum sürecini ifade edecek; bu ise iﬂçi sa¤l›¤› ve iﬂ güvenli¤i aç›s›ndan ciddi anlamda tehlike oluﬂturacakt›r.
Düzenleme, sendikalar› etkisizleﬂtirmenin bir arac› olarak da kullan›lma olana¤› da sunmaktad›r. Sendikalardan ar›nm›ﬂ bir iﬂgücü piyasas› ise, tam da iﬂverenlerin istedi¤i gibi, kontrolsüz ve denetimsiz bir yap› arz edecek, yaln›zca “çal›ﬂma hakk›” al›m sat›m konusu olmayacak, düzensizlik ve güvencesizlik nedeniyle sosyal güvenlik de ciddi bir darbe yiyecektir (Sendikal Notlar, 2000). Ayr›ca
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bu süreçten toplu sözleﬂme düzeninin de olumsuz etkilenece¤ini eklemek gerekir.
Düzenleme ile iﬂçinin, çal›ﬂma yaﬂam›nda ve alg› dünyas›nda iﬂyeri kavram›n›n
da neredeyse tümüyle belirsizleﬂece¤i bir iﬂgücü piyasas› ortam› pekiﬂecek ve iﬂçinin kendisi bir kazanç konusu olacakt›r (Türk-‹ﬂ, 2010).
‹ﬂçi s›n›f› içindeki katmanlaﬂma ve parçalanmay› tetikleyecek olan bu uygulama ve düzenleme, ayn› zamanda devlet-piyasa-vatandaﬂ iliﬂkilerini de yeniden
yap›land›rmakt›r. ‹ﬂ arac›l›¤›nda devlet tekelinin ortadan kalkmas› ve yeni düzenleme ile bunun derinleﬂecek olmas›, kamusal iﬂ bulmas› sorumlulu¤unu zedeleye22

cektir. Bu ise devletin bir hak talebi mercii olmaktan ç›kmas› anlam›na gelmektedir. Sonuç olarak Ö‹B’lerin mesleki faaliyet olarak geçici iﬂ iliﬂkisini yapar bir
biçimde kurumsallaﬂmas› ile yaﬂanacak, görülebilecek durumlar ﬂöyle s›ralanabilir (Sendikal Notlar, 2000):
“- Esnek ve kurals›z çal›ﬂma tüm sektörlerde daha etkin olarak egemen k›l›nacak,
- ‹ﬂgücü pazar›n›n düzenlenmesinde kamunun organizasyonu tümüyle ortadan
kald›r›lacak,
- Devletin Anayasa’da yer alan iﬂ bulma ve iﬂ yerleﬂtirme, yükümlülü¤ü sona erecek,
- Sendikas›zlaﬂt›rma süreci tüm sektörlerde daha da yayg›nlaﬂt›r›lacak, sendikalar›n eritilmesi süreci geliﬂtirilecek,
- Kolektif iﬂyeri sözleﬂmeleri yerine bireysel iﬂ sözleﬂmeleri yaﬂama geçirilecek.”

SONUÇ
Bu yaz›da, 2008 krizinin ard›ndan, Türkiye’de iﬂverenlerin iﬂgücü piyasas›
ve çal›ﬂma ortam›na yönelik beklentileri birincil kaynaklardan yararlanarak gözler önüne serilmeye çal›ﬂ›lm›ﬂt›r. Yer yer aktar›c› yer yer analitik bir biçimde yap›lmaya çal›ﬂ›lan bu amaç do¤rultusunda, ulaﬂabilece¤imiz de¤erlendirmeleri
ﬂöyle s›ralayabiliriz:
‹lk olarak, Ulusal ‹stihdam Stratejisi’nde “Temel Kabuller” alt›nda s›ralanan
baﬂl›klar ile daha en baﬂta neo-liberal politikalar önsel ve özsel olarak veri kabul
edilmekte, tart›ﬂma d›ﬂ› b›rak›lmakta, mutlaklaﬂt›r›lmaktad›r.
‹kinci olarak, Türkiye’de yasa koyucu, iﬂveren kesimi ile paralel olarak, aksi
söylense de “iﬂi de¤il, insan› korumak” yerine, tam tersi, “iﬂyerinin devaml›l›¤›n›
sa¤layarak ve iﬂvereni ayakta tutarak istihdam› korumak” anlay›ﬂ›na sahiptir.
Mant›k bu olunca, çal›ﬂma yaﬂam›n›n ve iﬂgücü piyasas›n›n sorun ve öncelikleri22 Ö‹B’lerin esas olarak geçici, kamu istihdam hizmetlerinin ise daha kal›c› iﬂlerin bulunmas›nda arac›l›k etti¤i belirtilmektedir (T‹SK, 2003).
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ne de iﬂverenlerin penceresinden bak›lmakta, bu anlay›ﬂ ayn› zamanda, eme¤in
sermaye karﬂ›s›ndaki pazarl›k gücü ve göreli konumunun düﬂürülmesine dayanmaktad›r.
Üçüncü olarak, 4857 say›l› ‹ﬂ Yasas›’n›n kabulünün ard›ndan geçen zaman
diliminde iﬂverenler, iﬂgücü piyasas›n›n esnekli¤inin art›r›lmas›na yönelik beklentilerini sürekli olarak dile getirmiﬂlerdir. Yaﬂan›lan son kriz, bu beklentilerin daha
do¤rudan ve ayr›nt›l› bir ﬂekilde görünür k›l›nmas›na zemin sunmuﬂ ve sermaye
kesimi, esnek çal›ﬂmada ç›¤›r açan önerilerini aç›ktan dile getirmiﬂtir. ‹ﬂgücü piyasas› sorunlar› tart›ﬂ›l›yor gibi yap›l›rken, as›l amac›n farkl› esnek çal›ﬂma biçimlerini yasalaﬂt›rmak, yayg›nlaﬂt›rmak ve kal›c›laﬂt›rmak oldu¤u izlenimi uyanmaktad›r. ‹stihdam›n istikrar›, tamamen birikimin gereklilikleri do¤rultusunda ﬂekillenen çal›ﬂma iliﬂkilerine yönelik uyumlu ve uysal bir tavra ve iﬂ güvencesinden, iﬂveren söyleminde ise “kat›l›k unsurlar›ndan” vazgeçmeye koﬂullanmaktad›r.
Dördüncü olarak, Türkiye’de 2008 krizi ile birlikte, iﬂverenler ve yasa yap›c›n›n adeta “f›rsat bu f›rsat” diyerek, yeni esneklik program›n› yürürlü¤e koymaya çal›ﬂt›klar› anlaﬂ›lmaktad›r. Kriz ve iﬂgücü piyasas› aras›ndaki iliﬂkide 2008 örne¤inin de öncekiler gibi, emek-sermaye iliﬂkisini sermaye lehine yeniden düzenlemeye, dolay›s›yla dengesizleﬂtirmeye dönük yeni giriﬂimlerle tamamland›¤›
gözlenmektedir. Krizler ve iﬂgücü piyasas› aras›ndaki iliﬂkinin fiiliyat-yasall›k boyutu da hayli önemli ve dikkate de¤erdir. Buna göre, Türkiye’de 1994, 2001 ve
2008 krizleri ve devam›ndaki çal›ﬂma ortam› incelendi¤inde, mutlak olmamakla
birlikte, kimi çal›ﬂma biçimlerinin fiili düzlemde artt›¤›, yasall›¤›n ise sonradan
geldi¤i gözlemlenmektedir. 2008 krizinin ard›ndan gündeme gelen yasal düzenlemeler için de benzeri bir yorumda bulunmak yanl›ﬂ olmayacakt›r. Örne¤in,
mesleki bak›mdan geçici iﬂ iliﬂkisi düzenlemesinde, yasa koyucu, yasa teklifinde
yer alan madde gerekçesinde “Türkiye’de y›llard›r dan›ﬂmanl›k hizmetleri ad› alt›nda geçici iﬂ iliﬂkisi sözleﬂmesi düzenleyen kuruluﬂlar›n yasad›ﬂ› uygulamalar›na
son” verece¤ini belirtmektedir.
Beﬂinci olarak, yukar›da, ﬂekilde gösterilen esnek firma modelinin, esnekli¤in
hem tek tek iﬂyerlerinde hem de bir bütün olarak iﬂgücü piyasas›nda yerleﬂmesi
için son derece önemli oldu¤u belirtilmelidir. ﬁekilde de görüldü¤ü üzere, firma
esnekli¤i ancak alt-iﬂverenlik, özel istihdam bürolar› yoluyla iﬂçi kiralama, iﬂ paylaﬂ›m› gibi emek ve iﬂgücü piyasas› esnekli¤ini art›r›c› düzenlemelerin yaﬂama geçirilebilmesi ile mümkündür. Bu karﬂ›l›kl› iliﬂki çerçevesinde, Türkiye’de iﬂverenlerin “esnek firma modeli” kapsam›ndaki ve d›ﬂ›ndaki esnek çal›ﬂma biçimlerinin
yayg›nlaﬂt›r›lmas›na yönelik beklentilerinin ad›m ad›m yaﬂama geçirilmeye çal›ﬂ›ld›¤› saptanabilir. “Esnek firma modeli” aç›s›ndan bakacak olursak, bu model
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kapsam›nda görülen tüm iﬂçi gruplar› ve çal›ﬂma biçimlerinin tamam›na yak›n›n›n
fiili ve yasal düzlemde Türkiye’de görüldü¤ü söylenebilir. Modelde görülen “altiﬂveren”, “belirli süreli iﬂ sözleﬂmeleri” ve “k›smi süreli çal›ﬂma”ya yönelik düzenleme ve uygulamalar yasal planda mevcuttur. “Kamu destekli meslek e¤itimi gören stajyerler” grubu için ise, yukar›da da ifade etmeye çal›ﬂt›¤›m›z gibi, torba
yasa kapsam›nda yeni düzenlemeler getirilmiﬂ, iﬂverenler aç›s›ndan ucuz ve
uyumlu iﬂgücü havuzu içerisinde yer alan bu grubun kullan›m alan› geniﬂletilmiﬂtir. “‹ﬂ paylaﬂ›m›”n›n, önümüzdeki süreçte gündeme getirilmesi hedeflenmekte23

dir. Esnek firma modeli içerisinde yasal olarak var olan; ancak kapsam› ve uygulanma alan ve biçimi geniﬂletilmesi hedeflenen bir di¤er düzenleme de taﬂeronlaﬂmaya iliﬂkindir. Öte yandan bu çal›ﬂma kapsam›nda ele almaya çal›ﬂt›¤›m›z,
özel istihdam bürolar›n›n de¤iﬂen rolünün de esnek firma modeli kapsam›nda oldu¤u görülmektedir. Bu uygulaman›n da yasal çerçevesi çizilmiﬂken, yak›n zamanda yeniden gündeme gelece¤i aç›kt›r.

KAYNAKÇA
“Amme Alacaklar›n›n Tahsil Usulü Hakk›nda Kanun ile Baz› Kanunlarda De¤iﬂiklik Yap›lmas›na Dair Kanun Tasar›s›” http://www2.tbmm.gov.tr/d23/1/1-0797.pdf
(Eriﬂim Tarihi: 19.1.2011)
Atkinson, J. (1985) Flexibility, Uncertainty and Manpower Management, Institute of Manpower Studies, University of Sussex, Brighton
Aydo¤ano¤lu, E. (2011) “Torba Yasa: Esnek, Kurals›z, Korunmas›z ve Güvencesiz Çal›ﬂma”, Mesleki Sa¤l›k ve Güvenlik, Say›: 35, Ankara
Çelik, A. (2010) “Güvencesizli¤in Daniskas› Geliyor”, http://www.birgun.net/writer_2010_index.php?category_code=1186602856&news_code=1290513971&year=2010&month=11&day=23 (Eriﬂim Tarihi: 24.2.2011)
Çal›ﬂma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤› (2011) Ulusal ‹stihdam Stratejisi, http://www.sendika.org/yazi.php?yazi_no=35386 (Eriﬂim Tarihi: 22.4.2011)
Ça¤layan, Z. (2010) “Sanayimizdeki Üretimi Art›rmak ve Yüksek Katma De¤erli Ürünlere
Geçiﬂi Sa¤lamak Zorunday›z”, http://www.tisk.org.tr/isveren_sayfa.asp?yazi_id=2858&id= (Eriﬂim Tarihi: 24.1.2010)
Dikmen, A. A. (2000) “Küresel Üretim, Moda Ekonomileri ve Yeni Dünya Hiyerarﬂisi”, Toplum ve Bilim, Say›: 86, Ankara
Erdo¤du, S. (2010) “Küresel Krizin ‹stihdama Etkileri ve Kriz Karﬂ›t› ‹ﬂgücü Piyasas› Önlemleri”, Memleket Siyaset Yönetim, Say›: 12, Ankara
23 Bu çal›ﬂma modelinin, Türkiye’de yasal düzlemde düzenlenmemekle birlikte, iﬂgücü piyasas›nda fiili alanda da görülmedi¤i belirtilmektedir.
209

ETUC (2007) “Temporary agency workers in the European Union”,
http://www.etuc.org/a/501?var_recherche=temporary%20agency%20workers, (Eriﬂim Tarihi: 19.1.2011)
Güzel, A. (2010) “Alt ‹ﬂveren Uygulamas›nda Güvencesiz Bir Sisteme Do¤ru…”, Çal›ﬂma
ve Toplum, Say›: 27, ‹stanbul
Hazine Müsteﬂarl›¤›, (2011) Türkiye Ekonomisi,
http://www.hazine.gov.tr/irj/go/km/docs/documents/Treasury%20Web/Statistics/Economic%20Indicators/egosterge/Sunumlar/Ekonomi_Sunumu_TR.pdf
(Eriﬂim Tarihi: 22.4.2011)
Iﬂ›kl›, A. (2003) ‹ﬂ Hukuku, Ankara: ‹maj Yay›nc›l›k
‹lki, V. (2011) “1 Mart 2011 Tarihinde Günlük Kazanç S›n›rlar› De¤iﬂti”,
http://www.sgkbilgi.com/yazarlarimiz/misafir-yazar-yazarlarimiz/01-mart2011-tarihinde-gunluk-kazanc-sinirlari-degisti (Eriﬂim tarihi: 12.5.2011)
“‹ﬂ Kanunu, ‹ﬂsizlik Sigortas› Kanunu Ve Sosyal Sigortalar Ve Genel Sa¤l›k Sigortas› Kanununda De¤iﬂiklik Yap›lmas›na Dair Kanun Teklifi”
http://www2.tbmm.gov.tr/d23/2/2-0476.pdf (Eriﬂim tarihi: 19.1.2011)
“K›dem Tazminat› Fonu Kanun Tasar›s› Tasla¤›”,
http://www.alomaliye.com/kidem_tazm_fonu_tasarisi.htm (Eriﬂim Tarihi:
12.9.2011)
K›vanç, A. (2008) “K›dem tazminat›’nda üç alternatif”
http://www.radikal.com.tr/haber.php?haberno=245839&tarih=29/01/2008
(Eriﬂim Tarihi: 9.9.2011)
Koç, Y. (2006) AKP ‹ﬂçilere Nas›l Zarar Veriyor, ‹stanbul: Kaynak Yay›nlar›
Köse, A. H.; Öncü; A. (1998) “Dünya ve Türkiye Ekonomisinde Anadolu ‹malat Sanayii:
Zenginleﬂmenin mi Yoksa Yoksullaﬂman›n m› Eﬂi¤indeyiz?”, Toplum ve Bilim, Say›: 77, Ankara
Köse, A. H.; Öncü; A. (2000) “‹ﬂgücü Piyasalar› ve Uluslararas› ‹ﬂbölümünde Uzmanlaﬂman›n Mekansal Boyutlar›: 1980 Sonras› Dönemde Türkiye ‹malat Sanayii”, Toplum ve Bilim, Say›: 86, Ankara
Kutlu, D. (2009) “Çal›ﬂma ‹liﬂkilerinde Dönüﬂümün Güncel Yans›malar› ve Emek Üzerindeki Etkileri”, Mesleki Sa¤l›k ve Güvenlik, Say›: 33, Ankara
Kutlu, D. (2011a) “Damla ekonomisi ve ilkel birikim yoluyla istihdam yaratmak: Ulusal ‹stihdam Stratejisi”, www.sendika.org (13 Ocak, 4 ﬁubat, 25 ﬁubat)
Kutlu, D. (2011b) “Geçici Çal›ﬂman›n Süreklileﬂmesi ve Güvencesizleﬂme: Özel ‹stihdam
Bürolar›n›n De¤iﬂen Rolü”, Mesleki Sa¤l›k ve Güvenlik, Say›: 35, Ankara
Küçük, C. T. (2009) “Mevcut Koﬂullarda, ‹ﬂletmelerin Hayatiyeti Risk Alt›ndad›r”, ‹ﬂveren,
Cilt: 47, Say›: 8, Ankara
Okcan, N.; Bak›r, O. (2010) “ ‘‹ﬂletmenin ve ‹ﬂin Gere¤i Taﬂeronlaﬂt›rma’: Taﬂeron Cumhuriyetine Do¤ru…”, Çal›ﬂma ve Toplum, Say›: 27, ‹stanbul
Onaran, Ö. (2004) “Emek Piyasas›na Dayal› Yap›sal Uyum: Kat›l›k Miti”, N. Balkan; S.
Savran (Haz›rlayanlar), Sürekli Kriz Politikalar›, Türkiye’de Ekonomi, Toplum ve
210

Cinsiyet, 2000’li Y›llarda Türkiye 2, Epos Yay›nlar›, ‹stanbul
Orta Vadeli Program (2010-2012),
http://rega.basbakanlik.gov.tr/main.aspx?home=http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2009/09/20090916.htm&main=http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2009/09/20090916.htm (Eriﬂim tarihi: 11.3.2010)
Özar, ﬁ., Ercan F. (2004) “Emek Piyasalar›: Uyumsuzluk mu, Bütünleﬂme mi?”, N. Balkan;
S. Savran (Haz›rlayanlar), Sürekli Kriz Politikalar›, Türkiye’de Ekonomi, Toplum
ve Cinsiyet, 2000’li Y›llarda Türkiye 2, Epos Yay›nlar›, ‹stanbul
Özﬂuca, ﬁ. T. (2003) Esneklik ve Güvenlik ‹kileminde Türkiye Emek Piyasas›, Ankara: ‹maj
Yay›nc›l›k
Pirler, B. (2008) “‹stihdam Paketi ve Ötesi”, ‹ﬂveren, Cilt: 46, Say›: 8, Ankara
Sendikal Notlar (2000) “Emek Simsarl›¤›na Yasal Olanak: Özel ‹stihdam Bürolar›”, Sendikal Notlar, Say›: 1, ‹stanbul
Süral, N. (2007) 4857 Say›l› ‹ﬂ Kanunumuzda Esneklik Aç›l›mlar›, ‹ﬂveren Dergisi Eki, Cilt:
45, Say›:12, Ankara
ﬁakar, M. (2010) “Ölçüsüz Taﬂeronlaﬂmaya Karﬂ› Önlemlerde Geri Ad›m: ‹ﬂ Sa¤l›¤› ve
Güvenli¤i Kanun Tasar›s› Tasla¤›na S›k›ﬂt›r›lan De¤iﬂikli¤in De¤erlendirilmesi”,
Çal›ﬂma ve Toplum, Say›: 27, ‹stanbul
Taﬂkent, S. (2009) “‹stihdam Bürolar› ve Geçici ‹ﬂ ‹liﬂkisi”,
http://cumhuriyet.com.tr/?hn=67474, (Eriﬂim Tarihi: 19.1.2011)
T‹SK (1999) Çal›ﬂma Hayat›nda Esneklik, Ankara: T‹SK E¤itim Yay›nlar›
T‹SK (2003) ‹ﬂ Kanunu Tasar›s› ve AB Uygulamalar›, Ankara: T‹SK Yay›nlar›
T‹SK (2004) Lizbon Stratejisi: Unice Görüﬂü ve Ülkemiz ‹çin T‹SK Önerileri, T‹SK Yay›nlar›, Ankara http://www.tisk.org.tr/yayinlar.asp?sbj=ic&id=1301 (Eriﬂim Tarihi:
8.3.2010)
T‹SK (2009) Kriz Döneminde Endüstri ‹liﬂkileri, ‹ﬂveren Özel Eki, Cilt: 47, Say›: 4, T‹SK Yay›nlar›, Ankara
Tuncel, F. (2007) K›dem Tazminat›, Türk-‹ﬂ: Ankara
Türk-‹ﬂ (2010) Ulusal ‹stihdam Stratejisi (Türk–‹ﬂ Görüﬂleri), www.turkis.org.tr/source.cms.docs/turkis.org.tr.ce/docs/istihdam.doc (Eriﬂim Tarihi: 19.1.2011)
Uﬂen, ﬁ. (2009) “Mesleki Faaliyet Olarak Ödünç ‹ﬂ ‹liﬂkisi: ‘Dönemsel Çal›ﬂma’”, Kocaeli
Barosu Dergisi, Nisan-May›s-Haziran, ‹zmit
Yücesan-Özdemir, G. Özdemir, A.M. (2008) Sermayenin Adaleti Türkiye’de Emek ve Sosyal Politika, Ankara: Dipnot Yay›nlar›

211

