EMEK DENET‹M POL‹T‹KALARI AÇISINDAN
ULUSAL ‹ST‹HDAM STRATEJ‹S‹ BELGES‹N‹N
‹NCELENMES‹
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Selma De¤irmenci

Özet
Türkiye’de sermayenin 1980’li y›llardan bafllayarak yap›sal uyum için bafllatt›¤› yasal düzenlemeler özellikle 1990’l› y›llar›n sonunda küresel ekonomiye eklemlenme çabas› ile birlikte h›zlanm›fl, 2000’li y›llarda yeni bir boyut kazanm›flt›r. Uluslararas›laflan ekonomilerin gerekli hatta zorunlu k›ld›¤› hukuksal de¤iflim
ve yasal düzenlemeleri anlamak ve kapitalizmin yap›sal mant›¤› içerisinde gerçekleflen de¤iflim/dönüflüm içerisinde ne anlama karfl›l›k geldi¤ini de¤erlendirebilmek önem arz etmektedir. ‹lgili yasal düzenlemelerin en önemli alanlar›ndan
biri eme¤i denetim alt›na almaya çal›flan politikalara iliflkindir.
Türkiye’de de özellikle son y›llarda emek denetim politikalar›n›n yasallaflmas› en önemli gündem maddesi olmufltur. 2010 y›l›nda gündeme gelen, 4 fiubat
2011 y›l›nda kamuoyuna ilk taslak “Ulusal ‹stihdam Stratejisi Belgesi” sunulan ve
2012 fiubat ay›nda “Ulusal ‹stihdam Strateji Tasla¤› (2012-2023)” olarak son
haline gelen UIS’nin deflifresi son dönem ana ak›m iktisat söylemindeki emek denetim politikalar›n› anlamak için önemli bir yol haritas› olmaktad›r. Ayr›ca yak›n
bir geçmiflte ç›kar›lan 6111 say›l› yasa ve sonras›nda uygulama alan› bulacak
olan Geçici ‹fl Bürolar› gibi yeni düzenlemeler ile k›dem tazminat›n›n kald›r›lmas›
ve bölgesel asgari ücret gibi uygulamalar›n getirilmesi de emek denetim mekanizmalar›n›n nas›l iflledi¤ini göstermektedir. Bu çal›flman›n amac›, Ulusal ‹stihdam
Stratejisi Tasla¤› (U‹S) kapitalizmin yap›sal mant›¤› içerisinde incelenmesi ve
emek denetim mekanizmalar›n›n son dönemde geçti¤i ve geçece¤i aflamalar›n
gösterilme çabas›d›r. Bu ba¤lamda; U‹S de belirtilen ayr›ca ifl kanununda da geçen kurumlardan Özel ‹stihdam Bürolar› ile Geçici ‹stihdam Bürolar› ve meslek
* Marmara Üniversitesi, Kalk›nma ‹ktisad› Doktora Ö¤rencisi.
137

edindirme birimlerinin eme¤in tahakküm alt›na al›nmas› ad›na önemli ifllevler
yüklendi¤i ve iflverenler aç›s›ndan önemli kazan›mlar sa¤lad›¤› görülmektedir.
Girifl
Kapitalist sistemde sermaye birikiminin ön koflulu eme¤in tahakküm alt›na
al›nabilmesidir. Bundan ötürüdür ki emek politikalar› dedi¤imiz kavram asl›nda
sermaye birikiminin sa¤lanmas› için emek denetimini sa¤layacak politikalard›r.
Eme¤in sermaye birikim rejimini bozmayacak bir flekilde örgütlendirilmesi gere¤i eme¤in denetimine sa¤layacak yollar› bulmay› -zorunlu olarak- getirir. Bu yollar›n bafl›nda devletin haz›rlad›¤› metinler ve tabiki yasalar gelmektedir.
Bu çal›flman›n konusu da Türkiye’de son dönem büyük bir tart›flma konusu
olan Ulusal ‹stihdam Stratejisi’ni ve bu stratejinin Türkiye özelinde eme¤in denetim alt›na al›nmas› biçiminde ne tür farkl›laflmalar yaratt›¤›n› aç›klamakt›r. Kuflku
yok ki Ulusal ‹stihdam Stratejisi, kapitalist sistemin uluslar aras› ölçekte yaflad›¤›
bir dizi dönüflümün ve Türkiye sermaye birikim sürecinin bu dönüflümle beraber
ulaflt›¤› düzeyin bir yans›mas› olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r. Bu durum ise, söz
konusu stratejinin ortaya ç›k›fl›nda rol oynayan ulusal ve uluslar aras› geliflmelere
göz atmay› gerekli k›lmaktad›r.
Bilindi¤i üzere 1970’li y›llar, kapitalist sistemin do¤as›na içkin olan krizin
yafland›¤› bir dönemi ifade eder. Söz konusu krizin Türkiye’ye yans›mas›, 1980’li
y›llar›n bafl›ndan itibaren, asli dinami¤i uluslar aras› piyasalara eklemlenmesi
olan “d›fla aç›lma süreci” biçiminde gerçekleflir. 1960-1980 aras› dönemde uygulanan içe dönük birikim stratejisinden farkl› olarak bu dönemin en önemli özelliklerinden birisinin hayata geçirilen, baflta döviz kuru rejiminin farkl›laflmas›, ihracat teflvikleri gibi politikalar›n yan›nda bir maliyet unsuru olarak görülen ücret
ve sosyal düzeneklerin, bir baflka ifadeyle, eme¤in kazan›mlar›n›n yok edilmesi
yönündeki çabalar› olur. Kuflkusuz, sendikal haklar›n gasp› ile birlikte geliflen bu
1

süreç, yukar›da da vurguland›¤› üzere, kapitalist sistemin uluslararas› ölçekte yaflad›¤› dönüflümden farkl› olarak de¤erlendirilemez. Kapitalist sistemin uluslararas› ölçekte yeniden yap›land›¤›, dolay›s›yla, kapitalizmin alt›n ça¤› olarak adland›r›lan 1945-1973 aras› dönemde oluflturulan bir çok mekanizman›n, uluslararas› düzeyde ortadan kald›r›ld›¤› bu süreç, Türkiye sermayesi aç›s›ndan da bir yeniden yap›lanmay› ifade eder. Söz konusu yap›lanman›n en önemli ö¤eleri ise,
temel fiyatlar›n›n piyasaya aç›lmas›, reel ücretlerin bask›lanmas›, sendikal hak ve
1 Daha fazla bilgi için, Melda Yaman Öztürk, Geç Kapitalistleflme Sürecinde Kriz: Türkiye
1979 Krizi,1.Bask›, ‹stanbul, SAV Yay›nlar›, 2008.
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özgürlüklerin ortan kald›r›lmas›, tar›msal sübvansiyonlar›n azalt›lmas› baflta olmak üzere, eme¤in kazan›lm›fl haklar›n›n elinden al›nmas›d›r. Bu dönemin yeniden yap›lanmas›, serbest döviz kuruna geçilmesi, kademeli olarak mal piyasalar›n›n serbestlefltirilmesi ve nihayetinde 1989 y›l›nda ç›kar›lan 32 say›l› kararname
ile sermaye hareketlerinin serbestlefltirilmesi¸ 1984 y›l›nda bafllat›lan özellefltirme
uygulamalar› gibi uygulamalar› da içermektedir.

2

Yukar›da izlenen politikalarla da ilintili olarak, 1990’lar›n sonu ve 2000’li
y›llar›n bafl›nda Türkiye’nin sermaye birikim sürecinin yeni bir evreye girdi¤ini
söylemek mümkündür. Bu süreç, Türkiye sermayesinin birikim olanaklar›n›n, üre3

tim mallar›n›n üretimini yapacak bir noktaya do¤ru evirilebilmesi olarak ya da di¤er bir ifadeyle, Türkiye ekonomisinin tüketim ve ara mallar› üretimine dayanan
bir yap›dan, sanayi mallar› üretimine dayal› bir yap›ya do¤ru geçifl aflamas›na
girmesi olarak ifade edilebilir. Sermaye birikiminin geldi¤i bu aflaman›n bir koflulu olarak sermayenin emek denetim politikalar›nda da farkl›laflma yaflan›r. Bu
farkl›laflman›n en belirgin olarak hissedildi¤i dönem ise Türkiye ekonomisin a¤›r
bir kriz ile karfl› karfl›ya kald›¤› 2001 y›l›d›r.
Türkiye’deki bu de¤iflim emek yani çal›flma formunun de¤iflimini de zorunlu
k›lar. Sermaye birikiminin bu dönüflümü ile 2001’den bu yana mutlak art›-de¤er
üretiminden göreli art›-de¤er üretimine geçebilecek bir hale getirildi. Bu geliflmenin en önemli göstergelerinden biri ithal edilen mallar›n verilerinden görülebilir.
Bu çal›flman›n as›l konusu olmad›¤›ndan ayr›nt›l› bir aç›klamaya girilmeyecektir.
Ancak öncelikle son on y›lda en çok büyümenin görüldü¤ü alan olan tafl›t araçlar›na özellikle dikkat çekmek gerekmektedir. Sektörlerin büyüme h›zlar›na bak›ld›¤›nda, sanayi, imalat ve tafl›t araçlar› sektörlerinin büyüme h›zlar›n›n yaklafl›k
iki kat artt›¤›; son on y›lda küçülmüfl olan tekstil sektöründe son befl y›lda oldukça küçük bir büyüme h›z› yakaland›¤› görülmektedir. Son befl y›la ait sektörel büyüme rakamlar› bir yandan Türkiye sermayesinin son on y›lda yüksek katma de¤er yaratan alanlara yönelme gücüne ulaflt›¤›n›, di¤er yandan da bu e¤ilimin
günden güne daha da belirginleflti¤ini ortaya koyar niteliktedir.

4

2 Daha fazla bilgi için, Korkut Boratav, Türkiye ‹ktisat Tarihi 1908-2005, 11. Bask›, Ankara:
‹mge Kitap Evi, 2007.
3 Daha fazla bilgi için, Özgür Öztürk, Türkiye’de Büyük Sermaye Gruplar›, 1. Bask›, SAV yay›nlar› 2011.
4 Fuat Ercan, Turkiyeyi Anlamak: Bir çerçeve denemesi, 2009 http://fuatercan.wordpress.com/2009/08/04/turkiyeyi-anlamak-bir-cerceve-denemesi/
Fuat Ercan, Kriz: Tekrar ve Fark ,2009 http://fuatercan.wordpress.com/2009/08/04/kriztekrar-ve-fark/
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Yeni üretim teknolojileri ve tekniklerinin gelifltirilmesinin tesadüfî olmad›¤›,
sermaye birikiminin böyle bir durumu ortaya ç›kard›¤› ve amaçlanan›n da –nitelikli emek gibi- yine sermaye birikimi sürecinin geldi¤i aflamas›ndan kaynakland›¤›n› görebiliriz. Emek verimlili¤inin artmas› da bu sürecin ayr›lmaz bir parças›n› olufltur. Buna paralel olarak da özellikle 1990’lar›n sonu ve 2000’li y›llarda
çal›flma flekillerinin çeflitlenmesi gündeme gelir. Sermayenin bu talepleri hem devlet düzeyinde hem de sermayenin kurumlar›nca aç›klan›r.

5

Sermayenin bir maliyet unsuru olarak gördü¤ü bu talepleri üç ana bafll›kta
görmemiz mümkündür: eme¤in disipline edilerek çal›flma formunu esneklefltirmek,
e¤itim politikalar› ile bu esnek çal›flma formlar›na uyum sa¤layacak ve sermayenin taleplerine uygun olarak yetifltirecek nitelikli emek gücünü oluflturmak ve son
olarak sosyal güvenlik sisteminin yeniden düzenlenip piyasa mekanizmas›na devri olacakt›r.
Bu geliflmeler ve sermayenin talepleri do¤rultusunda yasal düzenlemeler gecikmemifltir. Öncelikle 12 Eylül döneminde düzenlenen ifl kanunu, 22 May›s
2003’de yenilenir. K›saca iflverenler pratikte kazan›mlar›n› yasallaflt›rma sürecine girmifltir. 4857 Say›l› yeni ‹fl Kanunu, esnekleflme ad›na önemli say›lacak
ad›mlar atm›fl olsa da eme¤in serbestleflmesi için sermaye için yeterli olmam›flt›r.
Bu ba¤lamda ilkin, ‹fl ve ‹flçi Bulma Kurumu yeniden yap›land›r›l›r. Özel istihdam
bürolar› ile bu faaliyet alan› da piyasa koflullar›na devredilecektir. Günümüzde ‹flKur’un konumu genifl bir kapsamda de¤iflmifltir. Öncelikle ifl ve iflçi bulma faaliyetleri kar amaçl› olarak özel giriflime aç›lm›flt›r.
2006 y›ll›nda yasallaflan Özel ‹stihdam Bürolar› (Ö‹SB) ile ifl bulma faaliyetleri de neoliberal kurumsal düzenlemeler ile flekillenmeye bafllar. Di¤er sosyal
haklar gibi sistemin kendi üretti¤i iflsizlik de bir piyasa konusu olarak görülür. Bu
görüflü desteklemek için, nitelikli ve niteliksiz iflgücü üzerinden tart›fl›lan e¤itim,
de¤iflen çal›flma koflullar›, daha esnek çal›flma gibi kavramlar yarat›larak,
Ö‹SB’ye ihtiyaç duyuldu¤unun genel kabul görmesi istenmektedir.
Bu geliflmelere ra¤men, sermayenin istedi¤i emek denetim mekanizmalar› istenilen seviyeye ulaflmam›flt›r. ‹flverenlerin talepleri do¤rultusunda ne tam olarak
esnek çal›flma flekilleri yasallaflm›fl ne de sosyal haklar›n devri ya da emek nitelik
5 Türkiye’deki sermaye gruplar›n›n bu talepleri uluslararas› kurumlarca da desteklenmektedir.
1980’li y›llarda IMF ve DB ile yap›lan anlaflmalardan sonra 1994 y›l›nda Uruguay Round Müzakerelerinde imzalanan Hizmet Ticareti Genel Anlaflmas› (GATS) Türkiye’nin 2000’li y›llarda uygulanacak politikalar›n› belirlemektedir. 2000’l› y›llarda uygulamaya konulan IMF destekli istikrar program› da emek piyasalar›nda esnekleflmeyi ve emek üzerinde yeni denetim biçimlerin oluflturulma sürecini h›zland›rm›flt›r.
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talepleri yerine gelmifltir. Yüksek iflsizlik ve eme¤in sermaye üretimindeki dönüflüme ayak uyduracak niteliksel dönüflümü de sa¤layamamas› emek denetim politikalar›n›n bir an önce gündeme al›nmas›n› sa¤lar. Ulusal ‹stihdam Stratejisi ile
emek denetim politikalar› için talep edilen tüm koflullar ve genel çerçeve aç›kça
dile getirilir.
Bu çal›flma, Ulusal ‹stihdam Strateji Belgesi 2011 ve Ulusal ‹stihdam Strateji
Tasla¤› 2012’de temel politika eksenleri bafll›¤›nda belirtilen maddelerin öncelikli olarak neleri dile getirdi¤ini sunacak ve daha sonra bu talep ve önerilerin elefltirileri yap›lacakt›r.
ULUSAL ‹ST‹HDAM STRATEJ‹S‹ TASLA⁄I (2012-2023)
‹lk olarak 2010 Haziran ay›nda istihdam strateji belgesini kamuoyuna duyuran hükümet, bu belgenin tasla¤›n› fiubat 2011’de Ulusal ‹stihdam Stratejisi Belgesi olarak sunar ve daha sonra 8 fiubat’ta yani tam bir y›l sonra Ulusal ‹stih6

dam Strateji Tasla¤› olarak son fleklini al›r. Her iki belgede de ana çizgi ayn›d›r.
7

Bu belgenin haz›rlanmas›nda, istihdamdaki daralma ve yüksek iflsizlik oranlar›n›n yaflanmas›n›n yan› s›ra AB ilerleme raporunda yer alan bir istihdam stratejisi belirlenmemesine yönelik uyar›lar›n olmas› da neden olarak gösterilir. Belgeye
göre, 2002-2007 döneminde Türkiye’de yaflanan büyümeye karfl›n istihdamda
yeterli bir iyileflme sa¤lanamam›flt›r. Bu olumsuzlu¤un nedenleri olarak, ”iflgücü”
piyasas›n›n yap›sal sorunu ve 2008-2009 döneminde yaflanan küresel kriz gösterilmifltir.‹flgücü piyasas›n›n temel yap›sal sorunlar› olarak; kay›t d›fl› çal›flma,
genç iflsizlik say›s›ndaki art›fl ve sektörel e¤ilimler s›ralanm›flt›r. Bu geliflmelerin
merkezinde ise iflgücü niteli¤inin düflüklü¤ü ve iflgücü piyasalar›n›n kat›l›¤› ve maliyeti olarak belirtilmifltir. Tamda bu söylemde öne ç›kan öneriler, bölgesel politika izlenmesi ve esnek çal›flma biçimlerinin artt›r›lmas› olmufltur.
Yukar›da yap›lan durum tespitinden sonra politika çerçevesi olarak sunulan;
“istikrarl› büyüme” ve “kay›t d›fl›l›¤›n azalt›lmas›”d›r. Belgede aç›kca belirtilen do¤al iflsizlik seviyesine ulaflma iste¤i tam da neo-liberal söylemin enflasyonu yükseltmeyen iflsizlik olarak tan›mlad›¤› kabul edilebilir iflsizlik oran›d›r.‹stihdam›n
art›r›lmas›na yönelik temel politika ekseni dört ana maddeyle sunulmufltur. Bu dört
madde tamda sermayenin yap›sal dönüflümü için ihtiyaç duydu¤u özelliklerdir.
Her maddeyi raporda belirtilen ve talep edilen durumlar› ile s›ralamaya, ayr›ca
6 Bu belgenin haz›rl›k çal›flmalar› Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤› bünyesinde kurulan ‹stihdam Dan›flma Kurulu taraf›ndan yürütülmüfltür.
7 Bu belgede 2011’de sunulan belgenin düzenlenmifl hali olarak ayn› Kurul taraf›ndan haz›rland›.
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bu taleplerde amaçlanan›n neler oldu¤una elefltirel bir bak›flla ortaya koymaya
çal›flaca¤›z.
1- E¤itim-‹stihdam ‹liflkisi:
Son dönemde iflsizli¤e, iflgücünün niteliksizli¤inin sebep oldu¤u söylenmektedir. Metin bu söylemin d›fl›na ç›kmayarak, e¤itim-istihdam iliflkisinin güçlendirilmesi gereklili¤ini belirtir.
Talepler
Metne göre, küreselleflmenin en önemli belirleyicisi bilim ve teknolojik geliflmeler ile birlikte kurumlar›n ve iflçilerin bu yeniliklere ayak uydurmalar›d›r. Bu
noktada Ulusal ‹stihdam Strateji Belgesi (UISB) özellikle iflverenlerin ihtiyac› olan
nitelikli iflgücünü oluflturmay› hedefler. ‹flgücü arz›n›n ekonominin ihtiyaçlar›na
8

uygun emek gücünü sunmamas›n›n nedeni olarak e¤itim sistemi gösterilmektedir.
Bu ihtiyac›n giderilmesi için ise ö¤renci ve ifl dünyas› ile temas›n sa¤lanmas› ad›na stajlar›n etkin bir flekilde uygulanmas› gerekti¤i belirtilmifltir. Burada devreye
girecek dan›flmanl›k kurumlar› (mesleki e¤itim rehberlik kurumlar› gibi) ya da flirketlerin kendi insan kaynaklar› ile üniversite, meslek liseleri ya da ‹fl Kur’un açt›¤› mesleki kurslar ile iflbirli¤inde çal›flmalar› talep edilmektedir.
Yine e¤itimle istihdam aras›ndaki dengenin sa¤lanmas› için mesleki ve teknik e¤itim programlar› düzenlenmesi ve bunun Ulusal Yeterlilik Sistemi üzerinden
düzenlenmesi öngörülmüfltür. Bu ulusal yeterlilik sistemini kurmak ve iflletmek üzere Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) kurulmufltur. Buna paralel olarak, e¤itim ve
9

iflgücü piyasas›n›n etkinli¤i için Ulusal Meslek Standartlar› gelifltirilmesi öngörül10

müfltür. Mesleki e¤itim programlar›n›n bu standartlara uygun olarak haz›rlanmas› ve e¤itim ç›kt›lar›n›n kalitesi için s›nav ve belgelendirme sistemi kurulaca¤› belirtilmifltir. Bu s›nav ve belgelendirme sistemi kamu kurumlar› taraf›ndan yap›lacak
ve daha sonra kamu kesimi kademeli olarak çekilecek ve bu inisiyatifi özel sektöre devredilecektir. Yani bu alanda, iflgücünün e¤itilmesi de özel sektöre b›rak›larak piyasa koflullar› ile sa¤lanacakt›r. “Kamu kesimi, mesleki e¤itimden kademe8 2012’de sunulan UIS belgesinde baz› konular özellikle belirtilmifltir. Bunlar yabanc› dil sorunu, mesleki bilgi ve rehberlik ve dan›flmanl›k eksikli¤i gibi konulard›r.
9 Ulusal ‹stihdam Stratejisi Belgesi, 2011, s. 15.
10 Ulusal yeterlilik çerçevesi ve ulusal meslek standartlar› 2012’ye kadar tamamlanmas› bekleniyordu ancak halen devam etmektedir. Yine il baz›nda iflgücü piyasas› ihtiyaç analizleri
2011 sonuna kadar tamamlanacakt›r.
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li olarak çekilerek bu konudaki inisiyatifi yerel aktörlere ve/veya özel sektöre b›rakacakt›r.”

11

Mesleki e¤itim kanunda de¤ifliklik yap›larak, yirmiden fazla iflçi çal›flt›ran iflyerlerinde yap›lan staj uygulamas›n›n kapsam› geniflletilerek beflten fazla iflçi çal›flt›ran iflyeri olarak düzenlenece¤i ve brüt asgari ücretin yüzde 30’u olarak ödenen staj ücreti net asgari ücretin yüzde 30’u olarak de¤ifltirilecektir. Ayr›ca ‹fiKUR taraf›ndan yürütülen staj programlar›n›n kapsam› on ve yukar› iflçi çal›flt›ran
iflyerlerinden, befl ve yukar› iflçi çal›flt›ran iflyerlerini kapsayacak flekilde geniflletilecektir.
Akif ifl gücü programlar›n›n ortak bir veri taban› olmad›¤› için uygun olarak
ifllemedi¤ini bunun için ‹flkur’a kaynak aktar›larak daha sistematik bir ver taban›
oluflturulaca¤› belirtilmektedir. ‹l ‹stihdam ve Mesleki E¤itim Kurumlar› (‹‹MEK)
hangi nitelikte iflgücünün nerelerde ihtiyaç duyuldu¤unu tespit etmek için bir çal›flma yap›ld›¤› belirtilmifltir. Böylece piyasan›n ihtiyaç duydu¤u nitelikli iflgücü
sa¤lanaca¤› öngörülmüfltür.
E¤itim ve ‹stihdam bölümünde bahsedilen di¤er bir nokta hayat boyu ö¤renmeye kat›l›m›n sa¤lanmas›d›r. Ülke genelinde hayat boyu ö¤renme merkezleri kurulaca¤› öngörülmüfltür. Belgede iflgücünün teknolojik yenilikler karfl›s›nda sadece okullardan al›nan e¤itimin yeterli olamayaca¤›n› ayr›ca bireysel olarak da e¤itim ihtiyaçlar›n›n karfl›lanmas› gerekti¤inden söz edilmektedir. Bu ihtiyaçlar› karfl›lamak üzerine infla edilen Hayat Boyu Ö¤renme (HBÖ) programlar›, özellikle
Avrupa ve erken kapitalistleflmifl ülkelerde sürekli talep edilen bir olgu haline gelmifltir. Böylece sermaye de¤iflen yap› ve teknolojik geliflmelere uygun olarak e¤itimlerin bireysel yap›lmas› sa¤lanmakta ve de¤iflim h›z›na çal›flanlar›n da uyum
sa¤lamas› amaçlanmaktad›r.
Tablo 1: Hayat Boyu Ö¤renmeye Kat›l›m Oran› %
Erkek

Kad›n

2001

2002

2003

2004

2005

2001 2002

2003

2004

2005

AB-15

7,2

7,2

8,5

9,4

10,1

8,4

8,5

10,0

11,1

11,9

AB-25

7,7

7,8

9,1

10,3

11,1

8,9

9,1

10,8

12,0

13,0

Türkiye

0,7

0,6

0,7

9,0

1,4

1,3

1,2

1,6

1,6

2,6

Kaynak: Avrupa komisyonu 2007 istatistik verilerinden aktaran U‹SB 2011

11 Ulusal ‹stihdam Stratejisi, 2012, s. 17.
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De¤erlendirme
‹stihdam art›fl›n› nitelik yani e¤itim düzeyine indirgeyen bir bak›fl aç›s›nda,
nitelik sa¤lamak ad›na belirli yöntemler öngörülmektedir. ‹fiKUR’un ise bunu yapmakta yetersiz kald›¤› belirtilmekte ve kurumun baz› ifllerinin de – yap›lamad›¤›ndan dolay›- devredilebilece¤inin önü aç›lmaktad›r. Özellikle özel istihdam bürolar› ve Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun açaca¤› bürolar gibi özel sektöre devredilmifl ya da devredilme yolunda olan baz› yöntemler ile ‹fiKUR faaliyetleri revize olmufltur ve olacakt›r.
Mesleki Yeterlilik Kurumlar› ya da Ulusal Yeterlilik Sistemi, iflsizli¤in bir piyasa mekanizmas› olarak iflletilmeye çal›fl›ld›¤›n›n aç›k bir ifadesidir. Bu amaçla, iflsiz kalan yedek iflgücü ordusu, ifl bulabilmek ad›na bu kurslara yaz›lmak ve yeterlilik sisteminden geçmek zorunda kalacakt›r. Bu flekilde, bu sisteme dâhil olmayan ya da bu e¤itimleri almayan kifliler iflsiz kalma hali kabul edilir duruma gelecektir. ‹flsizlik hali yeni bir piyasa oluflturacak ve bu piyasada yeni bir sermaye
birikim mekanizmas› olarak iflleyece¤ini öngörmek yanl›fl olmayacakt›r.
Yine bu bafll›kta ele al›nan stajyerlik uygulamas› ile ucuz iflgücü sa¤lanmas›
kolaylaflt›r›lacakt›r. Hem stajyerlik süresi fazlaflmakta hem de genç çal›flanlar›n
çal›flma koflullar› zorlaflmaktad›r. Bahsi geçen bu stajyerlik uygulamas› Torba yasa ile düzenlendi. Buna göre, 20 ve daha fazla personel çal›flt›ran iflletmeler için
var olan staj yapt›rma yükümlülü¤ü, 20’den az iflçi çal›flt›ran -10’dan fazla iflçi
çal›flt›ran iflyerleri - ve Türkiye’deki toplam iflletmelerin yüzde 93’ünü oluflturan iflyerlerini de kapsayacak flekilde geniflletildi. Ayr›ca, staj ücreti bak›m›ndan önceden brüt asgari ücretin üçte ikisi ödeniyorken, yap›lan de¤ifliklikle stajyerlerin asgari ücretin net tutar›n›n üçte biri kadar ücret almalar› kabul edildi.
Erken kapitalistleflmifl ülkelerin hemen hepsinde vas›fl› emek gücü için sürekli olarak üzerinde durulan konu hayat boyu e¤itim politikalar›d›r. Burada talep
edilen de¤iflen teknolojik ve yeni geliflmelere uygun ve bu geliflmelerin h›z›nda yetiflen bir emek gücü oluflturmakt›r. Ancak eme¤in üretim sürecine kat›lmas›yla nitelik kazanan emek de¤iflen koflullar ile birlikte zamanla niteliksiz hale gelebilmektedir. Dolay›s› ile iflsiz kal›nmamas› için yap›lmas› gereken eme¤in hayat boyu e¤itim sürecine sürekli dâhil olmas›d›r. Hayat boyu e¤itimi gerçeklefltirmek için
iflçinin hem zaman hem de kendi kazanc›ndan para harcamas› talep edilmektedir. Ö¤renme ve kendini gelifltirme durumunun kaybolmas› ise iflçinin sorunu olarak gösterilmekte ve ifl piyasas›ndan ç›kaca¤›, ifl bulamayaca¤› korkusu ile bu süreç çal›flanlara dayat›lmaktad›r.
UIS belgesi aç›k olarak kabul edilebilir iflsizlikten bahseder ve bu düzeyde
144

kalacak iflsizli¤in piyasa odakl› e¤itim, ihtiyaç duyulan meslek ve standartlara uygun olarak davranmalar› sa¤lanacakt›r. Amaçlar›n› bu flekilde aç›kça ifade eden
bu strateji belgesi, piyasa ihtiyaç analizlerine göre hareket edece¤ini belirtmekten çekinmemifltir.

12

2- Esneklik:
Metinde iflsizlik sorununun çözümü için öncelikli politikan›n esnekleflme oldu¤una sürekli vurgu yapmaktad›r. Esnek çal›flma koflullar›n›n oluflturma gerekçeleri olarak afla¤›daki maddeler s›ralanm›flt›r.
Talepler
Metne göre esnekleflmenin temel nedeni küresel ekonomideki yap›sal dönüflümdür. Buna göre üretim tarz›ndaki de¤iflim, çeflitli mallar›n küçük ölçekte üretildi¤i, iflletme ve fabrika ölçe¤inin küçültüldü¤ü, istihdam›n daha esnek ve güvencesiz hale getirildi¤i ve bunlara istinaden çal›flma iliflkilerinin çeflitlendi¤i, yerel ya
da bireysel ücret pazarl›¤›n›n a¤›rl›k kazand›¤› bir dönemin yafland›¤› süreçtir.
Yine metne göre küresel rekabetin artmas›yla birlikte esnek çal›flma koflullar›na
uyum sa¤lamak flartt›r ve küresel ekonomide sermaye birikiminin sa¤lanmas›n›n
temel koflulu rekabet edebilirli¤i sürekli k›lmakt›r. Rapor ayr›ca esneklik tan›m›n›
afla¤›daki flekilde vermifltir.
“ ‹flgücü piyasas›n›n esnekli¤i; iflletmelerin ekonomide ve üretim döngüsünde meydana gelen de¤ifliklikler ve dalgalanmalara uyum sa¤layabilme, çal›flanlar›n ise
hayat sürecinde de¤iflen ihtiyaçlar›na uygun olarak ifl ve yaflamlar› aras›nda denge kurabilme h›z ve ölçüsünü ifade eder.”

13

Tamda yukar›da verilen esneklik tan›mlamas›na uygun olarak, sürekli geliflen
bilim ve teknolojik yeniliklerle birlikte çal›flanlar›n da talep edilen zamanlarda ve
istenilen nitelikte olmas› sa¤lanmal›d›r denmektedir. Böylece teknolojik yeniliklerin
sa¤lad›¤› en önemli geliflmelerden biri de eme¤in daha esnek çal›flma flekline
uyabilmesi olmufltur.
Metinde di¤er önemli bir kavram ise güvenceli esnekliktir. Bilindi¤i gibi esnek çal›flma koflullar› güvencesiz koflullar› da beraberinde getirmektedir. Ancak
belgeye göre bu durum Avrupa’da yasal düzenlemeler ile sa¤lanabilmifl ve Türkiye için de bu düzenlemeler yap›larak esnek güvenceli çal›flma koflullar› oluflturulabilece¤i belirtilmifltir. Bunun ise ifl güvencesi yerine istihdam ve gelir güvencesi ile sa¤lanabilece¤i belirtilmifltir.
12 Ulusal ‹stihdam Stratejisi, 2012, s. 17.
13 Ulusal ‹stihdam Stratejisi, 2012, s. 19.
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“‹flin korunmas›n› ve ayn› iflte kalabilme güvencesini ifade eden ‘ifl güvencesi’ yerine, istihdam›n korunmas›n› ve tek bir iflverene ba¤l› olmadan çal›flman›n sürdürülmesi güvencesini ifade eden ve aktif iflgücü piyasas› politikalar› ile desteklenen
‘istihdam güvencesi’ önem kazanmaya bafllam›flt›r.”

14

Güvenceli esnekli¤in sa¤lanabilmesi için öncelikli koflul sosyal diyalog mekanizmalar›n›n ifllemesi oldu¤u belirtilmifl ayr›ca sosyal güvenlik politikalar›n›n geniflletilmesi ve bu kapsamda kay›t d›fl›l›¤› azaltarak esnek çal›flmay› geniflletilmesi amaçlanmaktad›r. Özellikle iste¤e ba¤l› sigortal›l›k alternatif olarak görüflmekte ve esnek çal›flma koflullar›na uygun oldu¤u belirtilmektedir.
Esnek çal›flma biçimleri olarak say›lan k›smi süreli çal›flma, belirli süreli çal›flma, geçici istihdam bürolar› arac›l›¤›yla çal›flma, uzaktan çal›flma, ça¤r› üzerine çal›flma, ifl paylafl›m› ve esnek zaman modeli ile çal›flma s›ralanm›flt›r. Bu esnek çal›flma flekilleri k›sa bir flekilde tan›mlanarak Türkiye’deki durum belirtilmifltir. Esnek çal›flma flekillerine çeflitlerini ayr› ayr› belirten 2011 metininde geçici istihdam bürolar› da dikkat çekicidir.
“Geçici istihdam bürolar›, ifl sözleflmesi imzalad›¤› çal›flanlar›n di¤er (kullan›c›) iflletmelere geçici olarak çal›flmak üzere devreden tüzel kiflilerdir. Geçici istihdam
bürosu, iflveren s›fat›na sahip olmas›na ra¤men, fiili olarak bu kifliyi çal›flt›rmamaktad›r.”

15

Ancak 2012’de düzenlenen metinde geçici istihdam bürolar› yerine, geçici
çal›flma iliflkisi içinde özel istihdam bürolar›na vurgu yap›lm›flt›r. Geçici çal›flma
iliflkisi için “üçlü ifl iliflkisi” olarak bahsedilmifl ve çal›flanlar›n geçici olarak di¤er
iflletmelere devredilmesi olarak tarif edilmifltir.
Türkiye’nin çal›flma iliflkilerindeki kat›l›k en fazla iflten ç›kartmalar üzerinde
yo¤unlaflmaktad›r. Özellikle sermayenin talebi iflten ç›karmalarda yaflanan engellerin ve maliyetlerinin en afla¤›ya çekilmesi için esnek çal›flma koflullar›n›n sa¤lanarak bireysel ifl sözleflmeleri yap›lmas› ve uygulamada da toplu iflten ç›karmadan,
ihbar ve k›dem tazminat›n›n prosedürünün de¤ifltirilmesidir. Bu de¤iflikli¤i isteme
gerekçesi olarak, iflten ç›karmalar›n›n maliyeti yüzünden kay›t d›fl› istihdama kay›ld›¤›n›n alt› çizilmektedir. Bu nedenlerden ötürü k›dem tazminat› fonu oluflturulacak
ve bu fona iflverenlerin ödeyece¤i prim geçici olarak ‹flsizlik sigorta fonundan katk› yap›lacakt›r. Böylece bu maliyet de iflsizlik fonundan karfl›lanabilecektir.
Türkiye’de esnek çal›flman›n yayg›nlaflmamas›na neden olarak, kay›t d›fl çal›flma, mevzuat eksikli¤i (yasal düzenlemeler), belirli süreli ifl sözleflmesinin ard
14 Ulusal ‹stihdam Stratejisi Belgesi, 2011, s. 21. , Ulusal ‹stihdam Stratejisi, 2012, s. 19.
15 Ulusal ‹stihdam Stratejisi Belgesi, 2011, s. 22.
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arda yap›lamamas›, geçici istihdam bürolar›n›n aktif olamamas› ve bu yüzden
özel politika gerektiren gruplar›n eriflebilirli¤inin düflük olmas›, son olarak esnek
çal›flma uygulamalar›na iliflkin yeterli veri olmamas› metinde s›ralanm›flt›r.
De¤erlendirme
Anlafl›laca¤› gibi esnek çal›flma koflullar›n›n sa¤lanmas›n›n temel nedeni olarak rekabet edilebilirlik ve üretimin yap›sal de¤iflimi belirtilmifltir. Öncelikli olarak
ise güvenceli esneklik kavram› dile getirilmifltir. Güvenceli esneklik kavram›n›n
üzerinde henüz tam bir uzlaflma sa¤lanamam›fl olmas›na ra¤men Wilthagen, efl
zamanl› olarak ve bilinçli bir flekilde, iflgücü piyasalar›nda ifl organizasyonlar›nda ve çal›flma iliflkilerinde esnekli¤i artt›r›rken, di¤er yandan özellikle iflgücü piyasas› içindeki ve d›fl›ndaki zay›f gruplar için istihdam güvencesini ve gelir güvencesini artt›rmay› hedefleyen stratejilerdir demektedir. Esneklik güvence den16

gesinde iflçi ve iflveren taraflar›n›n kazan›m ve kay›plar› için ülkelerin iflgücü politikalar›na göre flekillenece¤i aç›kt›r. Bu nedenle güvenceli esneklik durumu ifl yasalar›, sosyal haklar ve ifl koflullar› gibi dengelerin nas›l bir ifllerlik kazanaca¤›
Türkiye için halen belirsizdir. Türkiye’deki güvenceli esneklikten beklentileri ise kay›tl› çal›flan olarak iste¤e ba¤l› sigorta ödemesini yapacak çal›flanlar› oluflturmak
ve bu çal›flanlar› iflverenler geçici istihdam bürolar›ndan kiralayarak istedi¤i süre
kadar çal›flt›rmak olacakt›r. Burada bahsedilen güvence iflverenlerin güvencesi
olaca¤› aç›kt›r. Bu flekilde hem sigorta ödemesinden hemde iflten ç›karma yükümlülüklerinden kurtulmufl olacaklard›r.
Güvenceli esneklik kavram›nda as›l konu iflin korunmas› ve tek bir iflveren gözetmek gibi bir durumdan ç›k›p, istihdam güvencesi kavram› getirilmektedir. Bu durumun da gerçekleflmesi için özel istihdam bürolar› ve geçici istihdam bürolar›
oluflturaca¤› aç›kt›r. Belgede özelikle geçici istihdam bu bürolar da özel istihdam
bürolar› gibi çal›flmakta ancak geçici ifller olarak tan›mlanabilecek ifller için istihdam sa¤layacaklard›r. Özel istihdam bürolar› gibi ayn› özelli¤i tafl›yan bu bürolar›n da birlikte çal›flmas› öngörülmüfltür. Geçici istihdam bürolar› özellikle iflverenler için üretim taleplerindeki dalgalanmalar› karfl›layabilmek için önem tafl›maktad›r. Çal›flanlar aç›s›ndan ise bu bürolar sayesinde ifl tecrübesi olmayan gençler ve
dezavantajl› gruplar›n ifl piyasas›na dâhil olabilece¤i ileri sürülmektedir.
Geçici ya da özel istihdam bürolar›n›n varl›¤› kriz dönemlerinde iflverenleri
koruma amaçl› oldu¤u aç›kt›r. Bu dönemlerde iflten ç›karmalar ve ücret kesintile16 Wilthangen’den aktaran Özlem Çak›r, “Avrupa Birli¤i’nde Güvenceli Esneklik ve E¤ilimler”,
Sosyo Ekonomi, Temmuz Aral›k 2009-2, s. 81.
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ri gündeme gelmekte ve kriz çal›flanlar›n üzerinden atlat›lmaya çal›fl›lmaktad›r. Bu
duruma ancak örgütlü bir iflçi s›n›f› karfl› koyabilir. Fakat bürolar arc›l›¤› ile bu art›k ortadan kalkacakt›r ve iflverenler istedikleri gibi iflçi ç›kart›p alabileceklerdir.
Ayn› flekilde esnek ifl sözleflmeleri de bireysel akitler oldu¤u gibi k›sa süreli geçerlilikleri vard› ve bu flekilde ifl al›nan iflçilerin örgütlenme hakk› yoktur.
Esnek çal›flma flekillerinin mevzuatta yeri olup olmamas›na da de¤inilmifltir.
Bu ayr›ca hangi flekiller için düzenleme gerektirdi¤ini de belirlemektedir.
Tablo 2: Esnek Çal›flma ve Mevzuattaki Yeri
Esnek ifl sözleflmeleri

Mevzuattaki yeri

Belirli süreli ifl sözleflmesi

‹fl Kanunu 11 ve 12. madde

K›smi sürekli çal›flma

‹fl Kanunu 13. madde

Ça¤r› üzerine çal›flma

‹fl Kanunu 14. madde

Geçici istihdam bürolar›
arac›l›¤›yla geçici ifl iliflkisi

Düzenleme bulunmamaktad›r

‹fl paylafl›m›

Düzenleme bulunmamaktad›r

Uzaktan çal›flma

Düzenleme bulunmamaktad›r

Geçici ifl iliflkisi

‹fl Kanunu 7. madde

Çal›flma Süresinde esneklik

Mevzuattaki yeri

Denklefltirme süresi

‹fl Kanunu 63. madde

Telafi çal›flmas›

‹fl Kanunu 64. madde

K›sa çal›flma

4447 say›l› iflsizlik sigortas› kanunu ek2. madde

Esnek zaman modeli

Düzenleme bulunmamaktad›r

Kaynak: Ulusal ‹stihdam Strateji Belgesi 2011

Tablodan anlafl›laca¤› gibi, özellikle çal›flma sürelerindeki esneklik çarp›c›d›r. Ayr›ca uygulamaya henüz girmeyen esnek çal›flma flekilleri de belirtilmifl ve
bunlar›n da düzenleme yolu aç›lm›flt›r.
Torba yasa ile ifl aktar›m› uygulamas› getirilmektedir. Bu uygulama sayesinde afl›r› oldu¤u ileri sürülen kamu kurulufllar›nda çal›flanlar baflka kurumlara aktar›labilecektir. K›smi süreli çal›flanlar ise 01.01.2012 tarihinden itibaren 30 günden az çal›flan sigortal›lara eksik günlerine ait genel sa¤l›k sigortas› primlerini 30
güne tamamlama yükümlülü¤ü getirildi. Çal›flanlar kendi primlerini ödeyerek sosyal güvenlik maliyetlerini kendi kazançlar›ndan ödeyecektir. Düflük ücretlerle çal›flan birçok kay›tl› çal›flan ücretlerinin üzerinden kendi sa¤l›k sigortas›n› ödemek
zorunda kalacaklard›r.
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Türkiye’de kay›t d›fl› çal›flan genifl bir esnek çal›flan emek kesimine oranla kay›tl› çal›flanlar›n esnekli¤inin tart›fl›lmas› baflka bir noktad›r. Yap›lmak istenen kay›t d›fl› çal›flma koflullar›n› sabit tutarak kay›tl› hale getirmektir. Bunun en iyi deflifre edecek madde ise k›dem tazminat› ile birlikte yeniden düzenlenmesi istenilen bölgesel asgari ücrettir. Böylece kay›tl› olabilmeleri için gerekli ön koflullardan
kurtularak, hali haz›rda çal›flma flekli ve geçerli ücret ile -ki bu ücret asgari ücretin alt› ve çal›flma saatlerinin üstü olarak da belirlenebilir- kay›t alt›na al›nabilecektir. Bölgesel asgari ücret sayesinde iflverenler, mevcut çal›flma iliflkileri ve geçerli ücret düzeyinden kay›t alt›na al›nabilecektir.
Türkiye’de kay›tl› istihdam olarak dile getirilen söylemin amac› tüm çal›flanlar›n bir sistem alt›nda toplanmas›d›r. Bu amaçla son dönemde uygulanan iste¤e
ba¤l› sigorta ödemesi önemli bir örnektir. Bu flekilde hem kayt›l› istihdamda art›fl oldu¤u varsay›labilecek ve ayn› zamanda sigorta sorumlulu¤u çal›flanlara aktar›labilecek. Part time çal›flanlar sigortalar›n› kendileri tamamlayacak. Herhangi bir flekilde sisteme kayd› olmayanlar zorunlu bir durum olarak kay›t yapt›racakt›r. Bu durumun as›l gerçe¤i sosyal haklar›n kesilmesi ve bu sorumlu¤u çal›flanlara devridir.
Gündeme al›nan en s›cak maddelerden biri olan k›dem tazminat› öncelikli
talep olarak gelece¤i aç›k olsa da daha sonras›nda devam edecek ihbar tazminat›nda indirim ve bölgesel asgari ücret gibi maddelerinde devam eden süreçte
talep edilece¤ini görebiliriz. Ayn› dönemde de tart›flma konusu olarak sunulan
sendika kanun tasar›s› da iflçinin k›dem ve ihbar tazminat› kazan›mlar› için direnifli etkileyece¤i aç›kt›r.
3- Özel Politika Gerektiren Gruplar›n ‹stihdam›
Ayr› bir bafll›k alt›nda incelenen kad›n, gençler ve dezavantajl› gruplar›n istihdam edilmesini sa¤lamak için uygulanabilecek yöntemler metinde belirtilmifltir.
Metinde geçen ve afla¤›da bahsedece¤imiz belirlemelerden farkl› olarak 2 senelik bir eylem plan› düzenlenmifltir.
Talepler
Metine göre, kad›nlar›n iflgücüne kat›lamama nedenleri olarak; düflük e¤itim
düzeyi ve evlendikten sonra çocuk bak›m›n›n kendileri taraf›ndan üstlenilmesini
ileri sürmektedir. Bu sorunun giderilmesi için ise çocuk bak›m yard›m› ve çocuk
bak›m maliyetlerinin düflürülmesi, kad›n›n çal›flmamas›n› ödüllendiren düzenlemelerin gözden geçirilmesi ve kad›nlar›n istihdam›n› art›racak SGK iflveren pirim
indirimleri yap›lmas› öngörülmüfltür.

17

17 Ulusal ‹stihdam Stratejisi, 2012, s. 26.
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Bu belirlemelerin neticesinde eylem plan›ndaki tedbirlerin bafl›nda kad›nlar›n
üzerindeki bak›m eme¤inin azalt›lmas› olmufltur. Bu amaçla çocuk ve yafll› bak›m
evleri kurulmas› öngörülmüfltür. Özel ve kamu sektörlerinde krefllerin artt›r›lmas›,
ev hizmetlerinin ve ev eksenli hizmetlerin kay›tl› olarak yap›lmas›na teflvik edilmesi sa¤lanmas› öngörülmüfltür. Ayr›ca mevzuatlarda toplumsal cinsiyet eflitli¤inin
sa¤lanmas› için çal›flmalar yap›laca¤› ve iflyerinde psikolojik taciz (mobing) önlemek içinde yapt›r›mlar›n etkinlefltirilece¤i belirtilmifltir.

18

Genç iflsizli¤in oran›ndaki yüksekli¤in ilk ifl bulmadaki zorluklar ve s›k ifl de¤ifltirmeden kaynakland›¤› belirtilmifltir. Bu konuda sorunun giderilmesi için ifl
arama yard›m ve dan›flmanl›k hizmetleri sunulmas›, genç giriflimcilerin desteklenmesi, ‹fiKUR bünyesinde gençler için özel birimler oluflturulmas› ve en önemlisi de
SGK iflveren pirim indirimlerinin düzenlenmesi öngörülmüfltür.

19

De¤erlendirme
Dezavantajl› grup olarak kad›n ve gençlerin seçilmesi tesadüfi de¤ildir. Avrupa ve Amerika’daki istatistik veriler ve çal›flanlar›n oran›na bak›l›nca, esnek çal›flmaya en yatk›n ve uyumlu grup gençler ve kad›nlar oldu¤u ortaya ç›kmaktad›r.
Kad›nlar›n bak›m ve temizlik gibi ev içi eme¤ini de kullan›l›r k›lmalar› için en iyi
çal›flma koflullar› esnek ve güvencesiz çal›flma olmaktad›r. Gençler ise ifl olanaklar› de¤erlendirmek için esnek çal›flma biçimlerini kabul etmek zorunda kalmaktad›rlar.
Yine hayat boyu ö¤renme de¤erlendirmelerinde en çok kat›l›m sa¤layan
grup kad›nlar oldu¤u bilinmektedir. Ayr›ca yine geçlerin de¤iflimlere daha h›zl›
uyum sa¤lad›¤› bir gerçektir. Bunlarla birlikte ucuz, esnek çal›flma koflullar› ile
emek piyasalar›na dâhil olduklar› ve sermayenin de as›l amac›n›n da bu oldu¤u
aç›kt›r.
Burada ele al›nmas› gereken bir nokta ise bu ayr›cal›klar›n genç ve kad›n iflsizler üzerinde durulmas›d›r. Ülkemizde emeklilik pirim ödeme yafl› kad›nlarda
60, erkeklerde 65’tir. Ancak çal›flanlar asl›nda emeklilik haklar›n› daha önceden
almakta ve daha sonra emeklilik maafl›n› beklemektedirler. Bu arada ise ifl bulma
olanaklar› yafl ve ifl olanaklar›n›n s›n›rl›l›¤›ndan dolay› neredeyse imkans›z duruma gelmektedir. 50-55 yafllar›nda emekli olan bir çal›flan 60-65 yafl›na kadar ki
sürede emeklilik maafl› alamamakta ve bu süre zarf›nda çal›flmak zorundad›r.
Ancak ifl piyasas› deneyimli ve yafll› kiflileri talep etmekte, de¤iflen nitelik ve e¤i18 Ulusal ‹stihdam Stratejisi Eylem plan›, 2012.
19 Ulusal ‹stihdam Stratejisi Eylem plan›, 2012.
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tim taleplerine cevap veremedikleri için ifl piyasas›n›n d›fl›nda kalmaktad›r. Bu sorunlara ra¤men avantajs›z gruplar olarak kad›n ve gençlerin istihdam› için özellikli taleplerde bulunulmufltur. Bunun as›l amac› ise bu guruplar›n düflük ücret talepleri oldu¤unu görmek zor de¤ildir.
Bu durumun yasal karfl›l›¤› olarak torba yasa ile yasallaflan bir madde, 1829 yafl aras› erkekler ve 18 yafl üzeri kad›nlar için ifle al›nd›klar› tarihten itibaren
sigorta iflveren ödemesi belirli bir k›sm›, ifle al›nd›ktan itibaren iflsizlik sigortas› fonundan karfl›lanacakt›r. Ancak istihdam teflvik olarak sunulan bu madde ile 30 yafl
üzerinde olan çal›flanlar›n iflten ç›kart›lmalar› için yollar denenece¤i söylenebiliriz. Bu ise iflverenler için, ucuz, ifle girifl ç›k›fllar›nda mali yükümlülükleri olmayan
20

ve esnek çal›flma koflullar›na uyumlu bir emek gücünü meydana getirecektir.
4- ‹stihdam ve sosyal koruma
Metinde son bölüm, istihdam ve sosyal koruma iliflkilerinin güçlendirilmesine
ayr›lm›flt›r.
Talepler
Metne göre, Türkiye’de çal›flma ça¤›ndaki nüfusun ço¤unlu¤u istihdam d›fl›nda kalmaktad›r ve istihdam edilen nüfusun ço¤unlu¤u yüksek ve uzun dönemli iflsizlik riski ile karfl› karfl›ya kald›¤› vurgulanmaktad›r. Bu sorunlara çözüm olarak
ise sosyal koruman›n gereklili¤inden bahsetsede nas›l bir koruma olaca¤› ayr›nt›land›rlmam›flt›r. Özellikle çal›flan yoksullar ve kay›t d›fl› çal›flanlar sosyal korumaya ihtiyaç duyulu¤u metinde belirtilmifltir. Bu durumun çözümü için sunulan
öneri ise sosyal yard›mlard›r.
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De¤erlendirme
Bu durumun devletin zorunlu görevlerinden bir olan sosyal haklar›n bireylere aktar›larak karfl›l›kl› ba¤›ml›k›k iliflkisini güçlendirece¤i ve gönülülük iliflkisine
do¤ru evrilece¤i aç›kt›r.
Bu taleplere uygun olarak, torba yasada özellikle kay›t d›fl›l›¤›n düflürülmesi
için önemli düzenlemeler yap›lm›flt›r. Ancak düzenleme yap›lmaya çal›fl›lan as›l
20 Erkan Aydo¤ano¤lu, “Torba Yasa; Esnek, Kurals›z ve Güvencesiz Çal›flma”, (Çevrimiçi)
www.kesk.org.tr, (11.03.2011).
21 Sosyal yard›mlar olarak kastedilen ne oldu¤unu düflünmek zor de¤ildir. Cemaat iliflkilerinin
güçlendi¤i ve sivil toplum kurulufllar› üzerinden yard›m ad› alt›nda yap›lan uygulamalar› bu
çerçevede düflünmek mümkündür.
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konu kay›t d›fl›l›¤› ortadan kald›rmak için SGK kay›tl› say›s›n› düzenlemektir.
Amaçlanan ise çal›flma flartlar›n›n yasalarla uyuflmayan k›s›mlar›n› düzenleyerek
hali haz›rda devam eden koflullar› yasal hale getirerek, SGK’da kay›t alt›na al›nmaya çal›fl›lmaktad›r. Bu durumda genel sa¤l›k sigortas›n›n kapsam› geniflletilmifltir. Ç›raklar, stajyer ö¤renciler, üniversitelerde k›smi zamanl› ve ücretli olarak çal›flt›r›lan ö¤renciler, yabanc› uyruklu ö¤renciler, stajyer avukatlar, ‹flkur’un açt›¤›
meslek edinme kurslar›na kat›lanlar ve bu kursa kat›lanlar›n bakmakla yükümlü
olduklar› kifliler genel sa¤l›k sigortas› kapsam›na al›nd›.
Yine bu konuda önemli bir düzenleme olan son dönem Sosyal Güvenlik uygulamalar›ndaki düzenlemeleri de konuya iliflkindir. Genel sa¤l›k sigortas› olarak
kamuoyuna duyrulan düzenleme 2012 y›l› bafl›nda uygulamaya konulmufltur. Bu
düzenleme çok kapsaml› oldu¤undan bu çal›flmada uygulamadan ayr›nt›l› olarak
bak›lmayacakt›r. Yeni uygulamaya göre, sosyal güvenlik kurumuna ba¤l› olmak
iste¤e ba¤l› de¤ildir.
“1/1/2012 tarihinden itibaren; bankalar, sigorta ve reasürans flirketleri, ticaret,
odalar›, sanayi odalar›, borsalar veya bunlar›n teflkil ettikleri birliklerin personeli,
tutuklu ve hükümlüler, er - erbafl ve yedek subaylar, milletvekilleri, Anayasa Mahkemesi Baflkan ve üyeleri, bunlardan emekli olanlar ile bunlar üzerinden dul - yetim ayl›¤› alanlar hariç genel sa¤l›k sigortas› herkes için zorunlu hale gelmifltir. Art›k kiflinin iste¤ine ba¤l› de¤ildir. Özel sa¤l›k sigortas› olanlar için de ayn› flekilde
genel sa¤l›k sigortas› zorunludur.Dolay›s›yla, daha önce genel sa¤l›k sigortas›
kapsam›na girmemifl olan, genel sa¤l›k sigortal›s›n›n bakmakla yükümlü oldu¤u kifli konumunda bulunmayan, yeflil kart› da olmayan bütün T. C. vatandafllar›, SGK
taraf›ndan re’sen genel sa¤l›k sigortal›s› olarak tescil edilecek.”
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Yukar›daki aç›klamalardan da anlafl›laca¤› gibi yap›lan düzenlemeler gelir
olsun yada olmas›n herkes için zorunlu hale gelmifltir. Böyle bir uygulaman›n ise
sosyal koruma olarak adland›rlmas›ndansa bir borç yükü olarak adland›r›lmas›
daha do¤ru olacakt›r. Bu durum kay›t d›fl› çal›flmay› hem teflvik edecektir hemde
sosyal koruma düzenlemelerini kiflilerin sorumlulu¤una b›rakacakt›r.
Sonuç Yerine:
Yukar›da incelendi¤i gibi emek üzerindeki denetim ve sömürüyü artt›rmak
için öngörülen taleplerin birço¤u yasallaflm›flt›r. 1990’lardan itibaren hem T‹SK,
TOBB gibi iflveren kurumlar›, hem de IMF, OECD ve DB gibi uluslar aras› kurulufllar›n iflgücünün esneklefltirilmesi, iflgücü maliyetlerinin düflürülmesi, asgari ücretin
22 ifl ve sosyal güvenlik, mevzuat, bilgi, haber platformu, 2012 http://www.isvesosyalguvenlik.com/anasayfa/gss.htm
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belirlenmeyip bunun piyasa mekanizmas› üzerinden belirlenmesi gibi talepleri olmufltur. Kamu-özel ayr›m› yap›lmaks›z›n ifl güvencesinden, ücretlendirmeye her
mekanizman›n serbest piyasa koflullar›na b›rak›lmas› talep edilmifltir. Bu talepler
neticesinde birçok belge sunulmufl çal›flmalar yap›lm›flt›r. U‹SB’de bu çal›flmalardan biri olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r. Bu belge, gelecek dönemde emek hareketlerinin nereye do¤ru evirilece¤ini ve s›n›f çal›flmalar›n›n hangi alanlarda oluflaca¤›n› görmemiz ve sermayenin bu taleplerine karfl› nas›l bir politika oluflturmam›z
aç›s›ndan önemlidir.
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