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GİRİŞ

Yaşadığımız bugünler zor günlerdir. 
Bundan 50 yıl sonra bu ülkenin hali ile 
ilgili bir belgesel yapılmak istense şöy-
le başlanabilir:

“24 Ocak ekonomik kararlarının uygu-
landığı 1980’lerden sonra Türkiye’de 
uygulanan neoliberal politikalar so-
nucu; şu kadar işçiyi tersanelerde, 
şu kadar işçiyi 19. yüzyıl çalışma 
koşullarının 21. yüzyılda Türkiye 
topraklarında yaşanmasının sonucu 
olarak madenlerde kaybettik. Şu kadar 
işçiyi inşaatlarda, imalathanelerde, 
kayıt-dışı ekonominin üretim yerlerinde 
kaybettik.”

“Ben yaptım oldu anlayışıyla, kendi çı-
karlarını korumak, kârlarına kâr katmak 
için yasal düzenlemeler yaptılar.”

“Baskıcı, otoriter, muhafazakar 
yönetim anlayışı sonucu; kimse 
hakkını, hukukunu aramasın, kimse bir 
araya gelmesin, kimse örgütlenmesin, 
örgütlenenlerin de örgütleri onlara sa-
hip çıkmasın.

“Ya da; Ortaçağı andıran uzun çalışma 
süreleri, taşeronluk, esnek çalışma, gü-
vencesizlik ve özelleştirmelere karşı 
o günler de toplumsal başkaldırılar da 
oldu” diyeceklerdir.

Sonuçta tarihi kimin yazacağına bağlı!..

İşçi sağlığı ve iş güvenliği bütün 
çalışanları ilgilendiren, çalışma 
yaşamının en temel unsurlarından 
biridir.

Dünyada olduğu gibi ülkemizde de 
iş kazaları ve meslek hastalıklarının 
önemli bir sorun olarak karşımıza çık-
ması, sanayileşmenin gelişimine para-
lel olarak işçi sağlığı ve iş güvenliğine 
yönelik gerekli düzenleme ve yatırım-
ların yapılmamasından dolayı yoğunluk 
kazanmıştır.

Hızlı gelişen bilim, teknoloji, kalkınma 
ve sanayileşme süreçleri ülkelerin geliş-
mesine birçok fayda sağlamıştır. Ancak 
çalışma yaşamı ve güvenliği için aynı 
başarının sağlandığını söylemek güçtür.

Sanayileşme ve kalkınmanın bedeli; iyi 
eğitilmemiş, yeterli derecede beslene-
meyen, iş kazalarından ve meslek has-
talıklarından gereği gibi korunamayan, 
işsiz kalma ve işini kaybetme korkusu 
yaşayan, örgütlenmeleri engellenen, 
sosyal güvenliğinden endişe duyan bir 
çalışan kesim yaratmak olmamalıdır. 
Kısacası, insanın refahı, mutluluğu, 
sağlığı ve güvenliğinden ödün veren 
bir sanayileşme ve kalkınma anlayışı 
benimsenemez.

Gelişmiş ülkeler, yasal düzenlemeler, 
toplumsal eğitim ve bilinçlendirmeyle 
sorunun çözümü konusunda bir hayli 
mesafe katetmişlerdir. Bizim gibi sana-
yileşmesini tamamlayamamış, sanayi 
ve demokrasi kültürü gelişmemiş, eleş-
tiri, öneri ve denetim mekanizmasının 
gelişmediği/uygulanmadığı ülkelerde 
yara kanamaya devam etmektedir.

Çalışılan ortamın ve üretim süreçlerinin 
yetersiz ve olumsuz koşulları, 
çalışanların en temel hakkı olan sağlıklı 
yaşam ve çalışma hakkını tehdit 
etmektedir. Bunun için; işçi sağlığı ve iş 
güvenliği konusunda gerekli önlemlerin 
alınması bir zorunluluktur. İş kazaları 
ve meslek hastalıklarının ortadan 
kaldırılması, bilimsel ve teknolojik 
gelişmelerin sağladığı olanakların bu 
alana yönelik kullanılması, bilimsel 
araştırmalara dayanarak riskin 
tanımlanması, planlı çalışma ve üretim 
süreçlerinin bilimsel yöntemlerle 
incelenmesi ve güvenlik önlemlerinin 
artırılmasıyla olanaklıdır.

Dünyada olduğu gibi ülkemizde de 
sorunların yoğunluğuna; toplumsal 
tepkilere bağlı olarak çözüm önerile-
rinin üretilmesi ve geliştirilmesi için, 
ve bunların yaşama geçirilmesi Os-
manlı İmparatorluğu’ndan başlayarak 
Tanzimat’a ve nihayet günümüz Cum-
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düzenlemelerin özünü, “esnekleştirme 
ve serbestleştirme” anlayışı oluştur-
maktadır. Aslında ülkemizde 24 Ocak 
ekonomik kararlarının uygulanmaya 
başlandığı yıldan beri çalışma ortam-
larında fiilen uygulanan ve görülen bir-
takım çalışma biçimi; “kısmi zamanlı”, 
“çağrı üzerine”, “deneme süreli” olarak 
isimlendirilmektedir. Bu çalışma kav-
ramları 4857 sayılı Yasa ile mevzuata 
konulmuştur. Yani bu Yasa ile esnek 
çalışma ve esnek üretimin yasallaşması 
sağlanmıştır.

4857 sayılı İş Yasası’nın 2. maddesinde; 
“İşletmenin ve işin gereği ile teknolojik 
nedenlerle uzmanlık gerektiren işler 
dışında asıl iş bölünerek alt işverenle-
re verilemez.”  hükmüne rağmen, bu 
konunun çerçevesi net bir şekilde çi-
zilmediği ve “işin gereği”ne denilerek 
açık kapı bırakıldığı için Yasa’da 
muğlaklık oluşmuş ve ikincil mevzuat 
çalışmalarında da aynı yaklaşım 
sürdürülmüştür.

Bu Yasa ile ülkemizde işçi sağlığı ve 
iş güvenliği mevzuatı bir hayli değiş-
miştir. Küreselleşme sürecine paralel 
olarak özelleştirme, sendikasızlaştırma 
ve taşeronlaştırma, kısaca, örgütsüzleş-
tirme politikalarıyla her türlü güvenlik 
ve güvenceden yoksun kayıt dışı işçilik 
ve çocuk çalıştırmayla katmerleşen iş 
kazaları ve meslek hastalıklarının bo-
yutunu azaltmamıştır.

Bu Yasa’nın 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 
85, 86, 87, 88 ve 89. maddelerinde iş 
güvenliği ile ilgili hususlar düzenlen-
miştir. İşçi sağlığı ve iş güvenliği ön-
lemlerini alması zorunlu tutulan işyer-
lerinin kapsamı belirtilmiştir.

Yasanın 78. maddesinde 1475 sayılı 
eski iş Yasası’nda belirtilen hükümler 
bozulmadan, “işyerlerinin sağlık ve 
güvenlik mevzuatına ve kabul edilmiş 
normlara uygun kurulması ve işletil-
mesini sağlamak için alınması gerekli 
işyeri kurma izni ve işletme belgesi ile 
ilgili usul ve esasların” belirlenmesi 
hükme bağlanmış ve 17.04.2004 tarihli 
“İşyeri Kurma izni ve İşletme Belgesi 
Alınması Hakkında Yönetmelik”  bu 

kapsamda yayımlanmıştır. Zamanla bu 
mevzuat, piyasa ihtiyaçlarına göre ge-
nişletilerek 2008 yılında 5763 sayılı İş 
Yasası’nda değişiklik yapan Yasa ve en 
son 04.12.2009 tarihli “İşletme Belgesi 
Alınması Hakkında Yönetmelik”  ile or-
tadan kaldırılmıştır. Buna göre, 50’den 
az işçi çalıştırılan işyerlerinde bu belge-
nin alınması zorunluluğu kaldırılmıştır.

Kamuoyuna  “İstihdam Paketi” ola-
rak lanse edilen 15.08.2008 tarihli ve 
5763 Sayılı “İş Kanunu ve Bazı Kanun-
larda Değişiklik yapılması hakkında 
Kanun”un genel gerekçelerine bakıldı-
ğında;

• İstihdamın ve verimliliğin artırıl-
ması,

• Zorunlu istihdam yüklerinin hafif-
letilmesi,

• Nitelikli iş gücü ihtiyacınn karşı-
lanması,

• İstihdamın teşvik edilmesi,
• İşgücü maliyetlerinin düşürülmesi,
• Kayıt dışı istihdamın azaltılması

şeklinde ifade edilmektedir.

5763 sayılı “İstihdam Paketi” Kanu-
nu işçi sağlığı ve iş güvenliğine yöne-
lik neler getirmektedir:

• İş güvenliği mühendislerinin 
eğitimi ve sertifikaları piyasaya 
açılmaktadır.

• Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığının teşkilat yasasında 
değişiklik yapılarak, isteyen 
istediği yerden işçi sağlığı ve 
iş güvenliği hizmetini satın 
alabilecektir.

• İşçilerin sosyal güvenlik, işçi 
sağlığı ve iş güvenliği ile bir takım 
sosyal hakları kısıtlanmaktadır.

• Devletin işlevi daraltılmakta ve pi-
yasalaştırılmaktadır.

• Yapılan değişiklikte İş Güvenliği 
Mühendisi istihdamının zorunlulu-
ğuna ilişkin en az 50 işçi koşulunun 
sağlanmasında getirilen “Sözleşme 
Yükümlülüğü” ile asıl işverenin 
işçilerine karşı sorumluluğunun iş-
çiyi daha az koruyabilecek olan alt 
işverene bırakılmıştır.

• Alt işverenin sorumluluktan kur-
tulmasını yasallaştırmaktadır.

• 4857 sayılı Kanunun 2. maddesin-
de “İşletmenin ve işin gereğiyle 
teknolojik nedenlerle uzmanlık 
gerektiren işler dışında asıl iş bö-
lünerek alt işverenlere verilemez.” 
hükmüne rağmen, çerçevesi çizil-
mediği için muğlaklık halen devam 
etmektedir.

• 4857 sayılı Kanunun 30. maddesin-
deki değişiklikte; eski hükümlü ve 
terör mağdurları, istihdamı zorunlu 
olanlar kapsamından çıkarılmış-
tır. Özürlü çalıştırma zorunluluğu 
kamu iş yerlerine kaydırılmıştır. 
Eski maddeden dolayı çalışanlar 
için bu düzenleme, işten çıkarma 
tehdidi anlamına gelmektedir.

• 81 ve 82. madde değişiklikleriyle; 
İş güvenliği gibi insan yaşamıyla 
ilgili bir haktan yararlanmayı 
işçi sayısına bağlayarak, 50’den 
daha az işçi çalıştıran işyerlerinde 
çalışan işçilere iş güvenliğinden 
yararlanma hakkı tanınmamaktadır. 
Danıştay tarafından iptal edilen “İş 
Güvenliği Uzmanlığı” yine bu ya-
saya konulmuştur. İş güvenliğinin 
bir mühendislik hizmeti olduğu 
hâlâ kavranamamıştır.

• 88. maddede yapılan değişiklik 
ile, Emzirme Odaları veya kreş-
lerin işyeri bünyesinde kurulması 
yönündeki işveren yükümlülüğü 
kaldırarak hizmetin dışarıdan sa-
tın alınması sağlanmıştır. Hizmetin 
nereden alınacağı işverenin keyfi-
yetine bırakılmıştır.

• 95. madde değişikliği ile, İşyeri 
kurma izni belediyeler ve diğer 
ilgili makamlar açısından ortadan 
kaldırılmıştır.

Kanunun genel gerekçelerinde belirtti-
ği, “istihdam yaratacak” dediği konular, 
yapılan değişiklerle istihdam yaratmak 
yerine istihdamı daraltan sermaye le-
hine düzenlemelerin yapıldığı bir yasa 
olarak iş hayatında yerini almıştır.

Kamuoyunda “Kölelik Yasası” olarak 
adlandırılan “5920 sayılı ve 26.06.2009 
tarihli İş Kanunu, İşsizlik sigortası Ka-

huriyet Dönemine kadar işçi yararına 
birtakım Yasal düzenlemeler yapılmış-
tır.

Cumhuriyet Dönemiyle en bilindik 
olan, 1936 yılında çıkarılan ve 1937 yı-
lında yürürlüğe giren ve çalışma yaşa-
mının birçok sorunlarını kapsayan 3008 
sayılı İş Yasası’dır. Böylece, ülkemizde 
ilk kez işçi sağlığı ve iş güvenliği 
konusunda ayrıntılı ve sistemli bir dü-
zenlemeye gidilmiştir. Bu Yasa, 1967 
yılına kadar uygulamada kalmıştır.

Günün gereksinimlerine yanıt veremez 
duruma gelen 3008 sayılı İş Yasası’nın 
yerine 1967 yılında 931 sayılı İş Ya-
sası çıkarılır. Ancak yasanın Anayasa 
Mahkemesi tarafından usul yönünden 
bozulmasından sonra hiçbir değişiklik 
yapılmadan 1971 yılında 1475 sayılı İş 
Yasası yürürlüğe konulmuştur. Bu Ya-
sayla ülkemizde işveren; işçinin sağlık 
ve güvenliğini ve buna ilişkin koşulla-
rı oluşturmak, ilgili araçları bulundur-
makla yükümlü kılınmıştır. İşçilerin de 
hangi koşullara uymak zorunda olduk-
ları belirtilmiştir.

1475 sayılı Yasa ile; iş kazaları ve 
meslek hastalıklarının önlenmesi 
amacıyla iş yerlerinde işçi sağlığı ve 
iş güvenliği kurullarının kurulması, bu 
kurulların görev, yetki ve sorumluluk-
larının bir tüzükle belirlenmesini, 16 
yaşını doldurmamış çocukların ağır ve 
tehlikeli işlerde çalıştırılamayacağının, 
hangi işlerin ağır ve tehlikeli işlerden 
sayılacağının, yine bir tüzükle belir-
lenmesi öngörülmüştür. Ancak yasanın 
uygulanması ve denetimler eksik kal-
dığından yasanın ve ikincil mevzuatın 
öngördüğü önlemler hayata geçirileme-
miştir.

Mevcut Yasa ve ikincil mevzuat düzen-
lemeleri  bütün çalışanları yasa kapsa-
mında değerlendirmediği için, 2002 yı-
lının Ağustos ayında kabul edilen 4773 
sayılı “İş Kanunu, Sendikalar Kanunu 
ile Basın Mesleğinde Çalışanlarla Ça-
lıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin 
Tanzimi Hakkındaki Kanun”, tarım ve 
orman işçilerini de iş yasası kapsamı-

na almakta, iş güvencesinin korunması 
açısından bazı ayrıntılı düzenlemeler 
içermekte ve toplu işten çıkarmalarda 
işverene bazı yükümlülükler getirmek-
tedir.

2003 yılının ilk çeyreğinden itibaren, 
çalışma yaşamına yönelik kapsamlı ça-
lışmaların başladığını ve bir dönüşüm 
sürecinin yaşandığını görmekteyiz. 
Sermayenin taleplerine uygun bir 
biçimde, 16.03.2003 tarihinde “İş 
Kanunu, Sendikalar Kanunu ile Basın 
Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar 
Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi 
Hakkındaki Kanun’un Bir Maddesinde 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” 
çıktı. Cumhurbaşkanı, değişikliği 
yeniden görüşmek üzere, Kanunu 
TBMM’ye iade etti. Ancak bu konunun 
zamanla tekrar gündeme geldiğini gö-
rüyoruz.

Toplumu yönlendirmek ve kazanılan 
hakları ortadan kaldırmak, sermayenin 
talepleri doğrultusunda alanı düzenle-
mek için, gerekçe olarak AB mevzua-
tına uyum çerçevesinde düzenlemelerin 
yapılacağını empoze ettiler. Nitekim 10 
Haziran 2003 tarihinde yürürlüğe giren 
4857 sayılı İş Yasası; serbestleştirme 
temelinde esnek çalışmanın, esnek üre-
timin, kuralsızlaştırmanın yasallaşma-
sını sağlamıştır. Neoliberal politikala-
rın daha rahat uygulanması için ileride 
yapılacak düzenlemelerin çalışanlar 
cephesindeki adımlarının temellerini 
atmaktadır.

Bu yasa ile;

• Kıdem tazminatını budayan yeni 
öneriler ile iş hukukunun, “işçiyi 
koruma ilkeleri” ve “işçi lehine yo-
rumu” gbi özellikleri ortadan kaldı-
rılmıştır.

• İş yasalarında, güçlüye karşı 
güçsüzün korunması, emeğin ana 
değer alınması, yasaların çalışanların 
yararına olanak sağlayacak biçimde 
düzenlenmesi temel ilkesi göz ardı 
edilmiş ve işverenler gözetilmiştir.

• Güvencesiz çalışma koşulları, işsiz-
lik ve işten atmalar yaygınlaşmış, ör-

gütlenmenin önü kapatılmıştır.
• Çalışanların yaşam koşullarının 

iyileştirilmesini önleyen faktörler 
nedeniyle, önemli bir işçi sağlığı ve 
iş güvenliği sorunu oluşmuştur.

• Kamu kurumu ve kuruluşlarının bu 
alanla ilgili yetki ve sorumlulukları-
nın iç içe geçtiği karmaşık bir yapı 
oluşmuştur. Kamusal sorumlulukla-
rın esnetilmesi ve piyasaya açılarak 
ticarileştirilmesi yönünde önemli 
adımlar atılmıştır.

• Sosyal devletin yeterince işlemediği, 
üretimin insan için değil insanın üre-
tim için var olduğu anlayışı hâkim 
kılınmıştır.

• Bu yasa ve mevzuat düzenlemeleri 
çalışanların tümünü kapsamamak-
tadır. Tarım sektörünün tamamı ve 
hizmet sektörünün bir kısmı kapsam 
dışındadır.

• 50’den az işçinin çalıştığı işyerle-
rinde işçi sağlığı ve iş güvenliği bi-
rimleri oluşturulması zorunluluğu 
bulunmamaktadır. İşçi sağlığı ve 
iş güvenliği ile ilgili düzenlemeler 
KOBİ’lerin ve çalışanların büyük 
bir bölümünü kapsam dışında bırak-
maktadır.

İş yasası gereğince; sanayide en az 50 
işçi çalıştıran, altı aydan fazla sürekli 
işlerin yapıldığı işyerlerinde, her işve-
ren bir  “iş sağlığı ve güvenliği birimi” 
kurmakla yükümlüdür. Ancak ülkemiz-
deki iş kazalarının %63’ünün, 50’den 
az işçi çalıştıran, yani işçi sağlığı ve iş 
güvenliği birimlerinin kurulmasının zo-
runlu tutulmadığı işyerlerinde yaşandı-
ğı görülmektedir.

Sanayi üretiminin %98’ini içeren OSB 
ve KSS’lerde toplanmış KOBİ’ler ile 
semtlere, sokaklara apartman altlarına 
ve evlere kadar yayıldığı ülkemizde; 
mevcut fiziksel ve sağlıksız koşullar 
büyük kazalara, diğer bir deyişle, ‘toplu 
iş cinayetlerine’ yol açmaktadır.

4857 SAYILI YASA İLE YAPILAN 
DEĞİŞİKLİKLER

12 Eylül Döneminin devamı olan, 2003 
sonrası çalışma hayatına yönelik yasal 
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öncelikli sermaye politikası olarak 
devrededir.

Ülkemizde işçi sağlığı ve iş güvenliği 
alanına yön veren temel anlayış, “Es-
nekleşme  ve Ticaretleştirme”dir. Bu 
alanı ilgilendiren birçok yasal mevzuat 
düzenlemesi yapılmıştır.

Hükümet tarafından ortaya konulan bu 
temel anlayışın sonucu yapılan uygu-
lamaların, sendikasızlaştırma ve taşe-
ronlaştırmanın yanı sıra, mühendislik, 
hekimlik uygumalarının dışlanması ve 
kayıt dışı istihdam ile kayıtdışı ekono-
miyi yaygınlaştırıcı etkileri de bulun-
maktadır.

Günümüzün temel paradigması olan es-
neklik ve rekabet gücünün artırılması, 
ucuz ve kayıtdışı işgücü sömürüsünü 
artırarak işçi sağlığı ve iş güvenliği 
alanını her geçen gün daha fazla sorunlu 
kılmaktadır.

61. Hükümet uygulamalarına zemin 
oluşturan 60. Hükümet programında 
ise “İş kanununu çıkararak bir yandan 
esnek çalışma biçimlerini getirdik, di-
ğer yandan işçilerimizin iş güvenliğini 
sağladık.” denilmektedir. Oysa esnek 
istihdam, güvenceli çalışmayı dışla-
maktadır. Esnek istihdam biçimlerinin 
yaygınlaştırılması ve iş ortamının re-
kabetçi bir yapıya kavuşturulması gibi 
hedefler, olması gereken işçi sağlığı ve 
iş güvenliği uygulamalarıyla örtüşme-
mektedir. Esnek çalışma, güvence ve 
denetimin ikinci plana atıldığı ve tüm 
dünyada emek ve meslek örgütleri tara-
fından eleştirilen bir üretim ve istihdam 
biçimidir.

İşçi sağlığı ve iş güvenliği alanında 
mevzuata dair sıkıntılar ortaya konma-
lı, bu boşluğun doldurulabilmesi için 
de tarafların bir araya gelerek kapsamlı 
politikalar üretmesi gereklidir. Dene-
timleri yaygınlaştırmayan, mesleki ba-
ğımsızlığı göz ardı eden, alana yönelik 
bilimsel ölçütleri ve birikimleri umur-
samayan, serbestleştirme temelinde 
milyonlarca çalışanı sömürü sistemi-
ne teslim eden yaklaşımlarla tek yanlı 

oluşturulan mevzuat, birikmiş sorunları 
çözmek yerine daha da artırmaktadır. 

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE 
GÜVENLİĞİ KANUNU, İŞ KAZALARINA, 
İŞ CİNAYETLERİNE VE MESLEK 
HASTALIKLARINA ÇÖZÜM GETİRİCİ BİR 
İÇERİKTE DEĞİLDİR!

İnsanlık tarihinin geçirdiği evreler 
sonucu çalışma hakkı, temel insan 
hakkı olarak kabul edilmiştir. Bu 
hakkın kullanımı, ancak diğer temel 
haklardan olan yaşama hakkının 
özünü ihlal etmeyecek bir iş ortamının 
sağlanmasıyla olanaklıdır.

Güvenlikli ve sağlıklı iş ortamlarının 
oluşması, artık ulusal ölçekte değil, 
uluslararası belgelerle istenen bir du-
rumdur. Sağlıklı ve güvenli ortamda 
yaşama hakkı temel insan hakkı oldu-
ğuna göre, çalışma hakkının kullanıl-
masında, çalışanın beden bütünlüğünü 
ve sağlığını bozacak etkilerden işyeri-
nin arındırılması esastır.

Bu hakkın korunmasında ve kullanıl-
masında devlet asli sorumludur. Nite-
kim bu gerçek, alanın yasal düzenle-
meye ihtiyaç duyulmasıyla da kendini 
göstermiştir. Bu nedenle de kamusal bir 
alandır ve bu alanın asli unsurlarının 
hak, yetki, sorumluluk ve cezalarının 
hukuksal düzenlemede vücut bulması 
gerekmektedir. 

Sosyal tarafların mevzuattan beklediği 
amaç; çalışanların işyerindeki tehlike-
lerle karşılaşma ve onlara maruz kal-
ma olasılığının en aza indirgemek için 
oluşturulacak örgütlenme, normlar ve 
sürekli gözetimi mümkün kılan bir ya-
pıyı ortaya koymaktadır. 

Bu yapının tarafları; devlet, işveren, 
çalışanlar ve onların sendikaları, iş gü-
venliği mühendisleri ve onların meslek 
örgütleridir. Kanunun hazırlanış süre-
cinde tarafların örgütlerini ana unsunlar 
olarak kabül etmek gerekir. Tarafların 
inkarına dönük bir yaklaşım kanunu 
sakatlayacağı gibi, amaca da hizmet et-
meyecektir. 

Yıllardan beri hazırlıkları yapılan 
“İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu”, 
30.06.2012 tarihli Resmi Gazete’de ya-
yımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Yasanın kapsamı da “kamu ve özel sek-
töre ait bütün işler ve işyerleri” olarak 
belirlenmiştir; ancak bu kapsam, kamu 
uygulamaları için iki yıl sonraya, kü-
çük işyerleri için bir ve iki yıl sonraya 
ertelenerek daha baştan sınırlandırıl-
mıştır. Zira Yasa, “Kamu kurumları ile 
50’den az çalışanı olan ve az tehlike-
li sınıfta yer alan işyerleri için yayımı 
tarihinden itibaren iki yıl sonra”, yine 
50’den az çalışanı olan “tehlikeli ve 
çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri 
için yayımı tarihinden itibaren bir yıl 
sonra” yürürlüğe girecektir. Yasanın 
diğer işyerleri için uygulama tarihi, 
yayımı tarihinden itibaren altı ay son-
ra başlayacak, 7 maddesi ile 6 geçici 
maddesi de yayımı tarihinde yürürlüğe 
girecektir.  

Oysa istatistikler incelendiğinde; iş 
kazalarının yüzde 56’sı, aktif sigor-
talıların yüzde 62’sini, işyerlerinin 
de yüzde 68’ni oluşturan, 1–49 arası 
çalışanı bulunan ve İşyeri Sağlık ve 
Güvenlik Birimi ile işyeri hekimi, iş 
güvenliği mühendisi, işyeri hemşire-
si veya sağlık memuru istihdam zo-
runluluğu bulunmayan işyerlerinde 
gerçekleşmektedir. Yasa hazırlayıcısı 
ve onaylayıcıları, ne yazık ki daha en 
baştan, 50’nin altında çalışanı bu-
lunan işyerlerinde yaşanan (yüzde 
56 oranındaki) iş kazalarının bir ve 
iki yıl için sürmesini göze almıştır. 
Bu durum, işçi sağlığı ve güvenliği 
önlemlerinin seri ve operasyonel bir 
şekilde yaşama geçirilmeyeceği, iş ka-
zası ve cinayetlerinin süreceğini gös-
termektedir.

Ayrıca Yasanın “İşverenin genel 
yükümlülüğü” kısmında, “İşyeri 
dışındaki uzman kişi ve kuruluşlardan 
hizmet alınması, işverenin sorumluluk-
larını ortadan kaldırmaz.” denilmekte; 
ancak iki madde sonra (Madde 6) söz 

nunu ve Sosyal Sigortalar ve Genel 
Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun” işçi haklarını 
gasp etmeye yönelik önemli düzenle-
melerden biridir.

Söz konusu Yasa ile “İşsizlik sorununa 
çözüm aramak” adı altında geçici işçi 
çalıştırılması yoluyla güvencesiz çalış-
ma koşulları yaygınlaştırılmaktadır.

Yasa ile istihdam bürolarına; 

Kiralamak amacı ile işçi istihdam etme 
hakkı tanınmaktadır. İşçilerin sürele-
rinin, tazminat, tatil hakkı ve sendika 
haklarının gasp edilmesi, emek maliye-
tinin aşağı çekilmesi, taşeronlaşmanın 
kurumsallaşması, sendikal örgütlülü-
ğün zayıflatılması hatta bitirilmesini 
amaçlayan bir düzenlemedir.

İşçileri köle, istihdam bürolarını köle 
tüccarı haline getirmekte, işverenlerin 
işyerlerinde çalıştırdıkları işçiler 
üzerindeki yasal sorumluluklarını 
ortadan kaldırmaktadır.

Bu Yasanın özel istihdam büroları ku-
rulmasını öngören 1. maddesi yeniden 
görüşülmek üzere Cumhurbaşkanı tara-
fından Meclise geri gönderildi. Kamuo-
yunun tepkisi ve Cumhurbaşkanın geri 
göndermesi sonucu, 5920 sayılı Yasa-
nın 1. maddesi çıkarılarak, diğer yasa 
maddeleri aynen korunarak  5921 sayılı 
Yasa olarak çıkarıldı. Bu Yasa, “Ser-
maye lehine olmak üzere esnek istih-
dam teşviki”ne yönelik düzenlemeler 
içermektedir.

“Gelir vergisi ve Bazı Kanun ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
yapılmasına Dair Kanun” 6009 sayılı 
Torba Yasa adı altında 23.07.2010 tari-
hinde yürürlüğe girdi. Yasanın 48, 49, 
50. maddeleri ile iş Yasasının 2 ve 81. 
maddeleri, Çalışma ve Sosyal Güven-
lik Bakanlığının teşkilat ve görevleri 
hakkındaki Kanunun 12. maddesinde 
düzenlemeler yapıldı.

Bu Torba Yasa ile ;

• Sağlık Bakanlığı, Türk Mühendis 
ve Mimar Odaları Birliği 
(TMMOB) ve Türk Tabipler Bir-

liği (TTB) devre dışı bırakılmıştır.
• Mesleki yeterlilik Kurumu Kanunu 

ile TMMOB ve TTB’nin kuruluş 
yasalarına aykırı işlem yapılmıştır.

• İş güvenliği uzmanları ve işyeri 
hekimlerinin ÇSGB tarafından 
yetkilendirilmesi sağlanmıştır.

• Uzman ve hekimlerin; üniversite-
ler, Kamu Kurum Kuruluşları ile 
Türk Ticaret Kanunu Hükümleri 
çerçevesinde kurulan şirketler tara-
fından eğitilmelerine olanak sağla-
mıştır.

• TTB ve TMMOB’ye bağlı ilgili 
meslek odaları tarafından eğitile-
rek kendi üyelerine verdikleri bel-
geler ile bu kurumların eğitim ve 
uzmanlık birimleri yok sayılmıştır.

• Bu alan, piyasanın insafına ve şir-
ketlerin çıkarlarına terk edilmiştir.

“6111 sayılı ve 26.02.2011 tarihli Bazı 
Alacakların Yeniden Yapılandırılması 
ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık 
Sigortası Kanunu ve Bazı Kanun Hük-
münde Kararnamelerde Değişiklik Ya-
pılmasına Dair Kanun”, bu Torba Yasa 
ile;  
• Genç işçi ve çırak sömürüsü yay-

gınlaştırılmıştır.
• İşverenlerin sigorta prim 

ödemelerine dair gecikme zammı 
kaldırılmıştır.

• İşsizlik sigorta fonu sermayeye 
peşkeş çekilmiştir.

• Yeni ve genç işçilerin istihdamının 
sigorta primi işveren tarafından 
karşılanması sağlanmıştır.

• Kuralsız çalışma biçimleri yaygın-
laştırılmıştır.

• Kayıtdışı ekonomi ve istihdam teş-
vik edilmiştir.

• Kısmi süreli iş sözleşmesiyle çalı-
şanlara prim ödeme yükümlülüğü 
getirilmiştir.

• İş mahkemelerini ilgilendiren 
işçi şikayetlerinde müfettişlik/
uzmanlık dışlanmıştır.

• Kamuda “Görev yerine bağlı ol-
maksızın çalışma” getirilmiştir.

• Kamuda “Geçici görevlendirme” 

uygulaması ile sürgün vb. politika-
ların önü açılmıştır.

• Kamuda çalışan kadınların doğum 
öncesi ve sonrası “aylıklı” izinleri 
“Analık” iznine dönüştürülmüştür.

• Kamu çalışanlarına piyasada uygu-
lanan “performans” ölçütleri geti-
rilmiştir.

• Kamuda “disiplin” olgusunun si-
cilin önüne geçirilmesi, disiplin 
amirlerinin siyasi otoriteye bağlı 
makamlardan oluşması sağlanmış-
tır.

• Kamu çalışanlarının sendika aidat-
larının devlet tarafından ödenmesi 
yoluyla kamu çalışanlarını ve sen-
dikacılığın siyasi iktidara bağlan-
masının yolu açılmıştır.

• Kamu çalışanlarına grev yasağı 
sürmektedir.

• Mahalli idarelerde azaltılan sürekli 
işçiliğin oluşturacağı hizmet boşlu-
ğu dışarıdan taşeron hizmet alımı 
ile doldurulacaktır.

Kısaca, bir dizi emek düşmanı adımlar 
bu Yasa ile yasallaştırılmıştır.

Ülkemizin bu alandaki yapısal sorunları; 
neoliberal ekonomik politikaların birer 
yasaması olarak özelleştirme, sendi-
kasızlaştırma, taşeronlaştırma sonucu 
güvencesiz çalışma biçimlerinin yayıl-
ması, gerekli yatırımların yapılmaması 
sonucu ne kadar iş yasası çıkarılsada, ne 
kadar “Torba Kanun”lara yedirilmeye 
çalışılsada açıklanan resmi rakamların 
çok üstündedir.

Ülkemiz, ölümlü iş kazalarında Avrupa 
ve Dünya’da ilk sıralarda yer almaya 
devam etmektedir.

Hükümetin Orta Vadeli Programın-
da (OVP) (2014-2016) ve önceki 
OVP’lerinde de işçi sağlığı ve iş güven-
liğine yönelik özel belirlemeler bulun-
mamaktadır.

OVP’lerdeki ana yaklaşım, “işgücü pi-
yasasının esnekliğini sağlamaya” yöne-
liktir.

İşgücü verimliliğinin artırılması ile 
işgücü piyasasının esnekleştirilmesi 
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edilen uzmanlar için geçerli olması 
durumunda ise zaten az sayıda uzman 
istihdam edildiği için kendi asıl işlerini 
(işyeri denetimi vb.) aksatıcı olacak-
tır. Yasa, uzman/nitelikli emek gücünü 
yükseltme yerine var olanı esnek bir 
biçimde kullanmayı öngörerek uzman 
hizmetini niteliksizleştirme, yapılacak 
işlerde eksiklik ve kaos yaratıcı bir uy-
gulamaya kapı aralamaktadır. 

Yasanın “İş kazası ve meslek 
hastalıklarının kayıt ve bildirimi” ile 
ilgili 14. maddesinin 2. fıkrasında iş-
verenin belirtilen hallerde ve sürelerde 
“Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirimde 
bulunmasını” düzenlemektedir. Burada, 
sadece SGK’ya bildirimden bahsedil-
mekte, Çalışma Bölge Müdürlüklerine 
iki işgünü içerisinde yapılan bildirimler 
kaldırılmaktadır. Kısaca, müfettişler 
kazaları incelemeyecek, devlet dene-
timden çekilecektir. Tüm sorumluluk 
iş güvenliği uzmanlarına yüklenmek-
tedir. 

Yasanın “Çalışanların görüşlerinin 
alınması ve katılımlarının sağlanması” 
üzerine olan 18. maddesinin 1. fık-
rasının a) bendinde, çalışanların 
“İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili 
konularda görüşlerinin alınması, teklif 
getirme hakkının tanınması ve bu 
konulardaki görüşmelerde yer alma 
ve katılımlarının sağlanması”ndan 
söz edilmektedir. Ancak, çalışanların/
temsilcilerin katılımının sağlanması ve 
bu konunun takibi nasıl yapılacaktır, 
bu konuda açık ve pratik argümanlar 
olmalıdır. Daha önce de var olan bu 
maddenin pratikte hiç uygulanmadı-
ğı bilinmektedir. Çalışanların söz hakkı 
yoktur, işinden olma, güvencesizlik vb. 
kaygılar ile çalışma yaşamının emek 
aleyhine örgütlenmiş olması bu konu-
nun önündeki başlıca engelleri oluş-
turmakta, Yasa, bu konuda da zayıf 
belirlemeler ile geçiştirme yoluna baş-
vurmaktadır. 

Yasanın “Çalışan temsilcisi” üzeri-
ne olan 20. maddesinin 5. fıkrasında 

belirtilen, “İşyerinde yetkili sendika 
bulunması halinde, işyeri sendika 
temsilcileri çalışan temsilcisi olarak 
da görev yapar” belirlemesi sabit ve 
büyük işyerleri için geçerlidir. Oysa 
günümüzde sendikasızlaştırma yaygın 
bir durumdur; alt işverenler ile çalış-
ma yoluyla işin ve çalışan sayısının 
parçalanarak küçültülmesi çok yay-
gın bir uygulamadır. Dolayısıyla bir 
işin asıl işveren ile alt işveren arasında 
bölündüğü durumlarda, her bir alt işve-
rene ait çalışanların da temsil edilmesi 
gerekir. Aksi takdirde, ilgili işyerlerin-
de, örneğin bir inşaatta işçi sağlığı ve 
iş güvenliği hizmetleri tam anlamı ile 
uygulanamayacaktır. 

Yasanın “Ulusal İş Sağlığı ve Gü-
venliği Konseyi” üzerine olan 21. 
maddesinde, “Ülke genelinde iş 
sağlığı ve güvenliği ile ilgili politika 
ve stratejilerin belirlenmesi için 
tavsiyelerde bulunmak üzere Konsey 
kurulmuştur.” denilmektedir. Ancak, 
sadece tavsiyelerin yeterli olmadığı 
ve bu kurulun daha fonksiyonel ve 
yönlendirici kararlar alabilmesi ge-
rekmektedir. 

Yasanın “İş sağlığı ve güvenliği kurulu” 
üzerine olan 22. maddesinin 1. fıkrasın-
da, “Elli ve daha fazla çalışanın bulun-
duğu ve altı aydan fazla süren sürekli 
işlerin yapıldığı işyerlerinde işveren, iş 
sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışma-
larda bulunmak üzere kurul oluşturur.” 
denilmektedir. Bu durumda, 50’den 
az çalışanı bulunan ya da yapılacak 
iş ve çalışan sayısının taşeron yönte-
miyle 50’den az çalışanı gerektirecek 
biçimde parçalandığı durumlarda 
İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu oluş-
turulmayacaktır. Aynı maddenin 3. 
fıkrasında belirtilen, “Aynı çalışma ala-
nında birden fazla işverenin bulunması 
ve bu işverenlerce birden fazla kurulun 
oluşturulması halinde işverenler, bir-
birlerinin çalışmalarını etkileyebilecek 
kurul kararları hakkında diğer işveren-
leri bilgilendirir.” hükmü, bu durumda 
50’nin üzerinde çalışanı bulunan işyer-
leri için geçerli olacaktır. 

Yasanın 30. maddesinde belirlenen bir-
çok önemli husus ise Yasa kapsamına 
alınmamış ve “Bakanlıkça çıkarılacak 
yönetmeliklerle düzenlenir.” denilerek 
geçiştirilmiştir. Mevzuat hiyerarşi-
sinde yer alan yasa, tüzük, yönetmelik, 
genelge, tebliğ zincirinde bu kez tüzük 
bulunmamaktadır. 

Yasa, bütünlüklü bir işçi sağlığı ve iş 
güvenliği ulusal politikasından yok-
sun bir içerikle hazırlanmıştır. Yasa, 
yine tüm çalışanları kapsamamakta-
dır. Bakanlık, yönetmelik düzenleme, 
para cezası tahsilatı ve birkaç konu 
dışında işlev üstlenmemiş, anayasal ve 
mutlaka gerekli olan kamusal dene-
tim görevinden muaf tutulmuş; bü-
tün sorumluluk iş güvenliği uzman-
ları, işyeri hekimleri ve çalışanlara 
yüklenmiştir. Yasanın ruhu, sermaye 
kesimini kollamak ve devletin kamusal 
denetim yükümlülüklerinden uzaklaş-
masıyla belirlenmiştir. İşçi sağlığı ve 
iş güvenliği mevzuatını artık, sermaye 
çıkarları ve neoliberal politikalar belir-
lemektedir. 

ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ

“Makroekonomik istikrarın istihdam 
yaratma açısından gerekli fakat ye-
terli olmadığı”nın görüldüğünün itiraf 
edildiği Ulusal İstihdam Stratejisi, 
AB ile ilişkiler süreci ve OECD, 
Dünya Bankası vb. kuruluşların 
yönlendirmeleriyle gündeme gelmiştir. 
Bu strateji belgesinin temel politika 
eksenleri, izlenen neoliberal prog-
ram kapsamında; “[...]eğitim-istihdam 
ilişkisinin güçlendirilmesi, işgücü pi-
yasasının esnekleştirilmesi, kadınlar, 
gençler ve dezavantajlı grupların is-
tihdamının artırılması, istihdam-sosyal 
koruma ilişkisinin güçlendirilmesi” ola-
rak belirlenmiştir.

Bu strateji tüm çalışma yaşamının he-
deflemekte, sektörel bazda ise spe-
külatif “[...] büyümenin istihdam es-
nekliğinin halen yüksek olan ve/veya 
gelecekte yüksek olacağı öngürülen 
hizmetler sektöründeki turizm, inşaat, 
finans, bilişim ve sağlık sektörleri ile 

konusu hizmet alımının işveren lehi-
ne sınırlanma olanağı yaratılmaktadır: 
“[…] belirlenen niteliklere ve gerekli 
belgeye sahip olması halinde, tehlike 
sınıfı ve çalışan sayısı dikkate alınarak, 
bu hizmetin yerine getirilmesini ken-
disi üstlenebilir” hükmü ile işveren-
lere “iş sağlığı ve güvenliği uzmanı” 
olma olanağı tanınmaktadır. Bu konu-
nun pratikte ne gibi sorunlar yarataca-
ğı Yasada gözetilmemiştir. Bu durum, 
uluslararası etik kurallara göre mesleki 
bağımsızlık kuralına aykırıdır. İşçi 
sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinde ku-
surlu olan bir işveren acaba kendisini 
Bakanlığa şikayet edecek midir? 

Yasanın “İş sağlığı ve güvenliği hizmet-
lerinin desteklenmesi” ile ilgili olan 7. 
maddesinde yer verilen Bakanlıkça 
sağlanabilecek olan desteğe, “ondan 
az çalışanı bulunanlardan, çok tehlike-
li ve tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri” 
ile sınırlanmakta ve “ondan az çalışanı 
bulunanlardan az tehlikeli sınıfta yer 
alan işyerlerinin de faydalanmasına” 
Bakanlar Kurulunun karar verebilece-
ği belirtilmektedir. Oysa bilinmektedir 
ki, tehlike sınıfından bağımsız olarak 
iş kazaları işyeri ölçeği küçüldükçe 
artmaktadır ve en küçük ölçekli işlet-
meler ile çalışanlarının tamamı desteğe 
muhtaçtır. 

Yasanın “İşyeri hekimleri ve iş 
güvenliği uzmanları” ile ilgili 8. mad-
desinin 1. fıkrasında “mesleki bağım-
sızlık” konusuna yalnızca değinilmek-
te; ancak bu bağımsızlığın nasıl tesis 
edileceğine, mesleki bağımsızlık ile 
uzmanın ücretinin kim tarafından 
ödendiği arasındaki ilişki sorununa 
dair hiçbir şey söylenmemektedir. 8. 
maddenin 2. fıkrasında belirtilen “İşyeri 
hekimi ve iş güvenliği uzmanları; 
görevlendirildikleri işyerlerinde iş 
sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınma-
sı gereken tedbirleri işverene yazılı 
olarak bildirir; bildirilen hususlardan 
hayati tehlike arz edenlerin işveren ta-
rafından yerine getirilmemesi halinde, 
bu hususu Bakanlığın yetkili birimine 
bildirir.” hükmü, sorun savma yakla-
şımıyla belirlenmiştir. İşvereni şikayet 

eden iş sağlığı ve güvenliği uzmanının 
veya bu hizmeti dışarıdan belirli bir üc-
retle sağlayan kuruluşun sözleşmesine 
işverence son verilmesi olasılığına karşı 
uygulanacak yaptırımlar belirlenme-
miştir. Bu ve benzeri güvenceler sağ-
lanmaksızın işvereni Bakanlığa şikayet 
yolunun açık tutulması, gerçekte bu yo-
lun daha baştan kapatılması ve önemli 
bir sorunu savma anlamına gelmekte-
dir. Zira birçok iş güvenliği mühendi-
si/uzmanı meslektaşımız, iş güvencesi 
olmaksızın ağır piyasa koşullarında 
çalışmaktadır. Mesleki bağımsızlık ve 
iş güvencesi  koşulları oluşturulmak-
sızın söz konusu maddenin işletilme-
si, konunun, azami kâr amaçlı piya-
sanın insafsız işleyişine terk edilmesi 
anlamına gelmektedir.  

8. maddenin 3. fıkrasında ise konunun 
başka bir yönüne değinilmektedir: “Hiz-
met sunan kuruluşlar ile işyeri hekimi 
ve iş güvenliği uzmanları, iş sağlığı ve 
güvenliği hizmetlerinin yürütülmesin-
deki ihmallerinden dolayı, hizmet sun-
dukları işverene karşı sorumludur.” Ya-
sanın 4. maddesinin 2. fıkrası ise “İşyeri 
dışındaki uzman kişi ve kuruluşlardan 
hizmet alınması, işverenin iş sağlığı ve 
güvenliği konusundaki sorumluluğunu 
ortadan kaldırmaz.” hükmü ile asıl so-
rumluluğu işverene yükler gibi görün-
mekle birlikte, 8. maddenin 3. fıkrası 
ile bu sorumluluk işverenlerin lehine 
yumuşatılmaktadır. 

8. maddenin 4. fıkrasında ise “Çalışanın 
ölümü veya maluliyetiyle sonuçlanacak 
şekilde vücut bütünlüğünün 
bozulmasına neden olan iş kazası 
veya meslek hastalığının meydana 
gelmesinde ihmali tespit edilen işyeri 
hekimi veya iş güvenliği uzmanının 
yetki belgesi askıya alınır.” hükmü ge-
tirilmektedir. Doğal ve gerekli gibi gö-
rünen bu yaptırım da gerçekte işveren 
kesimini kayırmakta ve iş güvenliği 
uzmanlarının içinde bulundukları 
ağır koşulları gözetmemektedir. Zira 
iş güvenliği uzmanları ile işyeri he-
kimlerinin çalışma koşulları ve işyer-
lerindeki statüleri oldukça zayıf ve 

korunmasızdır. İş güvenliği uzmanları 
ve işyeri hekimleri işyerlerinde tam sü-
reli olarak çalışamamaktadır. Adına ne 
denilirse denilsin, iş güvenliği uzman-
larının işyerlerinde yaptıkları iş, aslın-
da bir danışmanlık hizmetidir. Çünkü 
uzmanların tespitlerinin işyerlerinde 
mutlaka yerine getirilmesi için bir 
yaptırım gücü bulunmamaktadır. Bi-
lindiği gibi, işyeri yönetimi, her anlam-
da işverene aittir; işçi alımından gerekli 
malzeme alımına kadar her konuda son 
sözü işveren söyler. 

Söz konusu fıkra gereği, yetkiler askı-
ya alınabilir; ama iş kazaları ve meslek 
hastalıkları önlenemeyecektir. Çünkü 
her zaman asıl belirleyen işveren kesi-
midir. Bu koşullarda çalışan ve işvere-
ne sundukları tespitleri, gereklilik ve 
önerileri yerine getirilmeyen; ancak 
iş kazası ve meslek hastalıklarından 
sorumlu tutulan iş güvenliği uzman-
ları ile hekimlerin belgelerini askıya 
almak gerçekle bağdaşmamakta, işçi 
sağlığı ve iş güvenliğinin olmazsa ol-
mazlarından olan mühendislik ve tıp 
bilimlerini dikkate almamak anlamı-
na gelmektedir. 

8. maddenin 7. fıkrasında ise “Kamu 
kurum ve kuruluşlarında ilgili mevzu-
ata göre çalıştırılan işyeri hekimi veya 
iş güvenliği uzmanı olma niteliğini haiz 
personel, gerekli belgeye sahip olma-
ları şartıyla asli görevlerinin yanında, 
belirlenen çalışma süresine riayet ede-
rek çalışmakta oldukları kurumda veya 
ilgili personelin muvafakati ve üst yö-
neticinin onayı ile diğer kamu kurum 
ve kuruluşlarında görevlendirilebilir.” 
denilmektedir. Kamu kurum ve ku-
ruluşlarındaki işyeri hekimi ve iş gü-
venliği uzmanlarının asli görevlerinin 
yanında, aynı kurum içinde veya diğer 
kamu kurum ve kuruluşlarında görev-
lendirilmeleri, hekim ve uzmanların 
uzmanlıklarını belirli bir yetkinlikle 
uygulamalarını ek iş yükü ile orta-
dan kaldırıcı bir uygulama olacaktır. 

İş güvenliği uzmanları ve işyeri hekimleri 
böylece “kiralık işçi” durumuna 
düşürülecektir. Bu durumun Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığında istihdam 
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“Politakalar ve Tedbirler”

1. İşgücü piyasasının esnekliği ar-
tırılacaktır.

1.1 Yasal düzenlemesi bulunan ancak 
yeterli uygulama alanı olmayan 
esnek çalışma biçimlerinin uygu-
lanabilirliği artırılacaktır.

1.1.1 Belirli süreli iş sözleşmelerinin 
esaslı bir neden olmadıkça zin-
cirleme yapılamaması koşulu 
kaldırılacak, bu kapsamda belirli 
bir süre içerisinde tekrarlanma 
imkânı sağlanacaktır.

1.1.2 Belirli süreli iş sözleşmeleri, 25 
yaş altı gruplar için daha esnek 
biçimde yapılandırılacaktır.

1.2.3 Özel istihdam bürolarının geçici 
istihdam büroları olarak da fa-
aliyette bulunmalarına yönelik 
düzenlemeler yapılacak; bu kap-
samda, geçici olarak çalışanlara 
yönelik haklar, “Eşit Muamele 
İlkesine” göre yasayla güvence 
altına alınacaktır.

1.2 İş paylaşımı, esnek zaman mode-
li, uzaktan çalışma gibi esnek ça-
lışma biçimleri için gerekli yasal 
düzenlemeler hayata geçirilecek-
tir.

1.3 Deneme süresinin 25 yaş altı 
genç işgücü için dört ay olarak 
uygulanmasına imkân tanınacak-
tır.

1.4 Yasal haftalık çalışma sürelerinin 
üzerindeki aşırı çalışmalar sınır-
landırılacaktır. 

2. Güvenceli esnekli çalışma yay-
gınlaştırılacaktır.

2.1 Yasal düzenlemesi bulunan ancak 
yeterli uygulama alanı olmayan 
esnek çalışma biçimleri, emek-
lilik hakları ve işsizlik ödeneği 
gibi sosyal güvenlik hakları ile 
bütünleştirilecek ve aktif işgücü 
programları ile desteklenerek uy-
gulanabilir kılınacaktır.

2.1.1 Esnek çalışmada geçen ve prim-
leri ödenmeyen süreler için, 
normal çalışma biçimine geçil-

dikten sonra borçlanma hakkı 
tanınacaktır.

2.1.2 Esnek çalışmada geçen ve prim-
leri ödenmeyen süreler için, is-
teğe bağlı işsizlik sigortası hakkı 
tanınacaktır.

2.1.3 Çalışma süreleri açısından esnek 
bir şekilde çalışanlara, çalışma-
dıkları sürelerde eğitimler veri-
lecek ve bu kapsamda İşsizlik 
Sigortası Fonu’ndan AİPP için 
İŞKUR’a kaynak aktarılacaktır.

3. İşgücü piyasasının rekabet ede-
bilirliği artırılacaktır.

3.1 İstihdam üzerindeki mali yükleri 
azaltacak, işletmelerdeki finansal 
öngörülebilirliği artıracak ve iş-
gücü hareketliliğini hızlandıracak 
kıdem tazminatı reformu yapıla-
caktır.

3.1.1 Tüm işçilerin erişebileceği, bi-
reysel hesaba dayalı, mali açıdan 
sürdürülebilir bir Kıdem Tazmi-
natı Fonu kurulacaktır.

3.1.2 Kıdem tazminatı uygulaması ka-
zanılmış hak kaybına neden ol-
mayacaktır.

3.1.3 Kıdem Tazminatı Fonu gelirle-
ri işveren tarafından yatırılacak 
olan primlerden oluşacaktır.

3.1.4 Prim oranları belirlenirken işve-
renin mevcut kıdem tazminatı 
yükü artırılmayacaktır.

3.1.5 Kıdem Tazminatı Fonu’na, iş-
verenin ödeyeceği prime, geçici 
olarak İşsizlik Sigorta Fonu’ndan 
katkı yapılacaktır.

3.1.6 En az 10 yıl kıdemi olan işçilere, 
işsiz kaldıkları dönemde kıdem 
tazminatı hesabından kısmen 
para çekme hakkı verilecek, he-
sapta kalan bakiye ise emeklilikte 
ödenecektir.

3.1.7 Bir yıllık çalışma karşılığında 
verilen kıdem tazminatı miktarı, 
uzun vadede OCED ortalamasına 
çekilecektir.  

3.2 Bölgesel asgari ücret uygulama-
sına geçilecektir

3.2.1 Düzey 2 istatistiki bölge birimleri 
düzeyinde bölgesel asgari ücret 
uygulanacaktır.

3.2.2 Bölgesel asgari ücret uygulaması 
gönüllü olacaktır.

3.2.3 Bölgesel asgari ücret uygulaması 
yerel aktörlere bırakılacaktır.

3.2.4 Bölgesel asgari ücrete alt ve üst 
sınır belirlenecektir.

3.3. Asgari ücretin belirlenmesinde, 16 
yaşını doldurmuş olup olmadığı-
na göre, mevcut durumda uygu-
lanmakta olan yaş farklılaşması 
18 yaş üzerinden yapılacaktır.

“Hedefler”

1. İstihdam mevzuatı koruma endek-
sinde, Türkiye’nin 3,46 olan en-
deks değeri, 2011 yılında 2,23 olan 
OECD ortalaması düzeyine getiri-
lecektir.

2. İş yapma kolaylığı endeksi içinde 
yer alan ve Türkiye için 0,64 olan 
işçi istihdam etme endeksi değeri, 
2011 yılında 0,41 olan OECD orta-
laması düzeyine getirilecektir.

3. Belirli süreli istihdam edilenlerin 
toplam istihdam içindeki oranı 
2023 yılında AB ülkelerinin ortala-
ma seviyesine getirilecektir.

4. Kısmı süreli istihdam edilenlerin 
toplam istihdam içindeki oranı 
2023 yılında AB ülkelerinin ortala-
ma seviyesine getirilecektir.

Oysa açıktır ki, neoliberal döneme 
damgasını vuran uluslararası iş bölümü 
uyarınca fason üretim ve taşeronlaştır-
maya dayandırılan dışa bağımlı sanayi-
mizde iş gücü enformelleştirilip kayıt 
dışına itilmiş, Türkiye küresel güçlerin 
ucuz emek deposu olmuştur. Büyüme 
ile sanayileşme ve kalkınma; verimli-
lik ile istihdam; büyüme ile istihdam; 
büyüme ile gelir dağılımı ve refah ara-
sındaki bağların tamamen koptuğu bir 
ortamda, yukarıdaki hedeflerin tutturul-
ması olanaklı değildir.  

istihdam kapasitesi yüksek emek yoğun 
tarım ve tekstil sektörleri”ne yönelik 
olarak oluşturulmuştur. Emek yoğun 
sektörlere ilişkin olarak da “[...] emek 
yoğun tekstil ve tarım sektöründe kont-
rollü çözülme gerekliliğinden hareket” 
edilmektedir.

İşgücü piyasalarının esnekleştirilmesi 
çalışanlar açısından güvencesizlik 
sorununu da beraberinde getirdiğinden, 
özellikle AB ülkeleri başta olmak üzere 
esneklik stratejileri, şimdi, demagojik 
içerikli “güvenceli esneklik” kavramı 
eşliğinde yürütülmektedir.

Güvenceli esneklik kavramı ile, 
işgücü piyasalarında esneklik yoluyla 
oluşturulacak olan güvencesiz süreçlere 
dair, aldatmaya dayalı bir “güvence”nin 
bir arada sağlanabileceği yanılsaması 
yaratılmaktadır. Burada asıl amaç, “iş-
gücü piyasasının esnekleştirilmesi ile 
işletmelerin rekabet ortamına ve deği-
şen koşullara uyum gücünün artırılma-
sı” yoluyla yoğun emek sömürüsünün 
gerçekleştirilmesidir. “İşin korunmasını 
ve aynı işte kalabilme güvencesini ifade 
eden “iş güvencesi” yerine, “piyasaya 
daimi ve en ucuz işgücü arzını hedef-
leyen istihdamın korunmasını ve tek 
bir işverene bağlı olmadan çalışmanın 
sürdürülmesini”, kısaca, güvencesizliği 
ifade eden “aktif işgücü piyasası” poli-
tikaları söz konusudur.

“Gelir güvencesi” iddiası, komiktir. 
Zira neoliberal literatürün “Altın Üç-
gen” olarak ifade ettiği ve bu strateji 
belgesinde belirtilen “gelir güvencesi 
sağlayan işsizlik ödenekleri, esnek iş-
gücü piyasası ve aktif işgücü piyasası 
politikaları”, gerçekte yaşamı emek-
çiler açısından kahredici bir mahiyete 
sahiptir.

Türkiye’nin, “[...] esneklik ve güvence 
göstergeleri açısından diğer AB ülke-
leri ile kıyaslandığında, esnek çalışma 
biçimlerinin yaygın olarak uygulanma-
dığı, kayıt dışı istihdamın fazla, işsizlik 
ödeneklerinden yararlanan kişi sayı-
sının sınırlı, […] işsizliğin fazla oldu-
ğu bir ülke” olduğunun itiraf edildiği 
belgede, güvenceli olan ancak esnek 

olmayan kayıtlı çalışanlar ile esnek 
olan ancak güvencesi olmayan kayıt 
dışı çalışanlar arasındaki farklılıklar-
dan dolayı bölünmüş bir işgücü piyasa-
sı mevcuttur. Bu çerçevede, Türkiye’de 
“esneklik-güvence dengesinin” sağlan-
ması, yani kayıtlı ve güvenceli çalışan-
ların, kısmen kayıtlı, esasen de esnek ve 
güvencesiz çalışma biçimlerine geçiril-
mesi hedeflenmektedir.

“En yaygın esnek çalışma biçimleri 
arasında” sayılan, kısmi süreli çalış-
ma, belirli süreli çalışma, geçici istih-
dam büroları aracılığıyla geçici süreli 
çalışma, uzaktan çalışma, çağrı üzerine 
çalışma, iş paylaşımı ve esnek zaman 
modeli ile çalışma”nın mevzuatta bu-
lunanlarının yaygınlaştırılması, henüz 
mevzuatta bulunmayanların ise dahil 
edilmesi “Ulusal İstihdam Stratejisinin” 
temel amaçları arasında yer almaktadır.

Sosyal devlet ve güvenceli çalışma uy-
gulamasının terk edildiğinin göstergesi 
olan bu strateji belgesi, “Türkiye geçici 
istihdam biçimlerine ilişkin düzenle-
melerde en katı mevzuata sahip ülke 
olarak” tanımlanmakta ve söz konusu 
çalışma biçimleri egemen kılınmak is-
tenmektedir. AB ve Dünya Bankasının 
sermaye yanlısı değerlendirmeleri re-
ferans alındığında, Dünya Bankası ta-
rafından yayımlanan 2010 yılı İş Yap-
ma Kolaylığı Raporu’nda Türkiye, 
işçi istihdam etme kriterleri açısından 
183 ülke arasında 145’inci sıradadır. 
Bu endekste, özellikle “belirli süreli 
sözleşmelere ilişkin kısıtlamalar ile 
kıdem tazminatının yüksekliği işgücü 
piyasasında katılık yaratan unsurlar 
olarak ortaya çıkmaktadır.” denebil-
mekte ve kıdem tazminatlarının budan-
ması da hedeflenmektedir. Bu hedef, 
“Kıdem tazminatı gibi uygulamaların 
işgücü piyasalarının katıldığını artır-
ması, esnek çalışma biçimlerinden bir 
kısmının mevzuatta düzenlenmiş olması 
ve mevzuatta var olan esnek çalışma 
biçimlerine ilişkin bazı sınırlamaların 
bulunması” değerlendirmeleriyle bir-
likte genel bir çerçeveye oturtulmakta-
dır.

“Güvenceli esnekliğin uluslar arası 
alanda yaygınlaşan bir kavram olması, 
esnek çalışmaya uygun işlerin artması, 
bilgi iletişim teknolojilerinin çalışma 
hayatında yoğun şekilde kullanılmaya 
başlanması ve esnek çalışmayı daha 
fazla talep edebilecek genç ve kadın iş-
gücü” varlığı, söz konusu belgede “fır-
satlar” olarak sıralanmaktadır.

Stratejinin “Temel Amaçlar”ı arasında 
sayılan üç temel husustan biri, “İşgücü 
piyasasının esnekliğinin artırılması” 
bahsindeki, “İş Kanunu’nda düzenlenen 
ancak yaygın olarak uygulanmayan 
esnek çalışma biçimlerinin uygulanabilir 
kılınması, yasal altyapısı bulunmayan 
esnek çalışma biçimlerinin ise mevzuatta 
düzenlenmesi”dir.

İkinci amaç, “güvenceli” esnekliğin yay-
gınlaştırılmasıdır. “İşgücü piyasasının 
esnekliği artırılırken buna paralel 
olarak güvencenin de artırılması 
hedeflenmekte” denilmekte; ancak “es-
nek çalışanların da standart çalışanlar 
gibi emeklilik, işsizlik ödeneği gibi sos-
yal güvenlik haklarından yararlana-
bilmeleri” gerçekte mümkün değildir. 
Esnek çalışanların işsiz kalmalarını 
meşrulaştıran, bu koşullardaki çalışan-
lara getirdiği pirim ödeme yükümlü-
lükleri itibarıyla güvencesiz çalışmayı 
gizlemeyi hedefleyen, güvence bütün-
lüğü ve güvence kavramı ile gerçek bir 
ilişkisi bulunmayan bu yaklaşım, çalı-
şanlar nezdinde sürekli bir ücret geliri 
ve emekliliği erişilemeyecek bir hayal 
durumuna sokmaktadır.

Üçüncü husus ise “İşgücü piyasasının 
rekabet edebilirliğinin artırılması”dır; 
burada da “kıdem tazminatı reformu ya-
pılarak ve bölgesel asgari ücret uygula-
masına” geçilerek “istihdam üzerindeki 
mali yüklerin”, deşifre edilmiş haliyle 
de sermayenin maliyetlerinin daha faz-
la hafifletilmesi amaçlanmaktadır.

Yorumsuz olarak aldığımız “politika ve 
tedbirler”, yapılacak olanların emekçi-
lere yaşamı nasıl zehir edeceğinin açık 
kanıtıdır.


